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Az önkormányzat éves munkatervében 
meghatározott napon, október 20-án meg-
tartotta soros ülését a váci képviselő-testü-
let. A személyi, gazdasági és városüzemel-
tetési kérdésekben hozott döntések közül a 
legfontosabbakat az alábbiakban foglaljuk 
össze.

Az ülés elején a jelenlévők egyper-
ces csenddel emlékeztek a Polgármes-
teri Hivatal korábbi munkatársára, a 
nemrég elhunyt Cseledy Andrásra.

A lejárt határidejű határozatokról, a bi-
zottságok átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről, továbbá a képviselők, bizott-
sági tagok ülésről történő távolmaradásáról 
összeállított tájékoztató után az egyhangú-
lag elfogadott napirendi sor szerint zárt 
üléssel folytatódott a munka.

Kinevezték az Idősek Otthona és 
Klubja igazgatóját

Személyiségi jogok miatt a testület zárt aj-
tók mögött hallgatta meg az önkormány-
zati idősotthon vezetői pályázatának két 
hölgyjelentkezőjét. A titkos urnás szavazá-
son Szabados-Slezák Brigittát nevezték ki, 
aki öt éves megbízatást kapott a grémium-
tól. A zárt ülés további részében két tájé-
koztató és egy fellebbezés elbírálása mellett 
összeállították a megyei sportkitüntetésre 
javasoltak névsorát is.

Már nyílt ülésen a képviselők elfogadták 
a váci nemzetiségi önkormányzatok elmúlt 
évi munkájáról benyújtott beszámolókat is.

Felújításokra, fejlesztésekre 
biztosítottak pénzt

A likviditási jelentés elfogadását a városi 
költségvetés aktualizálása követte. Egyhan-
gú voksolással biztosítottak forrást

- a „zöldház” belső felújításának terve-
zésére

- a Budapesti főút egy szakaszának út-
felújítására

- a Rádi út egy szakasza jövőre tervezett 
felújításának tervezésére

- gyalogos átkelőhelyek kialakítására
- kutyafuttatók létesítésére
- az Iskolaváros biztonságosabb megkö-

zelíthetőségére.
Egy sor ingatlanügyben meghozott ha-

tározat után felügyelőbizottsági (FB) tagot 
választottak: Rozmaring Sándor három 
önkormányzati kft-ben betöltött FB-tagsá-
gát Molnár Nándor veszi át.

Sor került azoknak a szabályozásoknak 
a kialakítására is, melyek alapján a Madách 
Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. működhet.

A Földváry téri és a Csányi krt.-Széchenyi 
utca kereszteződésében lévő digitális köztéri 
óra a jövőben városi tulajdonban lesz.

Kft. irányítja jövőre a női kéziseket
Mint kiderült, a 2022/2023-as élvonalbe-
li kézilabda bajnokságban csak gazdasági 
társaság létrehozásával kaphatnak licencet 
az egyesületek. A testület jóváhagyta, hogy 
a megalakuló Dunakanyar Kézilabda Kft. 
székhelye a váci sportcsarnok legyen.

Egyetértés volt a Radnóti úton lévő 
buszmegálló felújítási elképzeléseiről és ar-
ról is, hogy a helyi közösségi közlekedést 
lebonyolító Volánbusszal szerződéshosz-
szabbítás történjen.

A nyílt ülés végén a képviselők reagál-
hattak a korábbi kérdéseikre adott írásbeli 
válaszokra, majd napirend utáni felszóla-
lások és új képviselői kérdések következ-
tek.

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a tervek szerint november 
17-én, szerdán tartja legközelebbi plenáris 
ülését.

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

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2021. október 20-án az aláb-
bi rendeleteket alkotta:

35/2021.(X. 20.) rendeletmódosítás 
- Vác Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 18.) 
rendeletről;

36/2021. (X. 20.) rendeletalkotás - a 
váci 3407/A/53 hrsz-ú ingatlan törzs-
vagyonból történő kivonásáról;

37/2021. (X. 20.) rendeletmódosí-
tás - az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes sza-
bályairól, valamint az önkormányzat 
vagyonának értékesítése, illetve haszno-
sítása során alkalmazandó pályáztatási 
szabályokról szóló 22/2014. (Vl. 20.) 
rendeletről;

38/2021. (X. 20.) rendeletmódosí-
tás - Vác Város Helyi Építési Szabály-
zatáról és Szabályozási tervéről szóló 
30/2017. (XI. 24.) rendeletről

39/2021. (X. 20.) rendeletalkotás - a 
váci 3694/3 hrsz-ú földrészlet törzsva-
gyonból történő kivonásáról;

40/2021. (X. 20.) rendeletalkotás - a 
váci 0192, 0194, 0198, 0205/1, 0206, 
0207/17, 0207/22 hrsz-ú földrészletek 
törzsvagyonból történő kivonásáról.

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

Vác, 2021. október 20.
dr. Zsidel Szilvia

jegyző

Októberi döntések a váci 
emberekért
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
65. évfordulója alkalmából megtartott ok-
tóber 23-i váci eseménysorozat ezúttal is 
politikai felhangoktól mentesen, méltóság-
teljes megemlékezéssel zajlott.

A program 2021. október 23-án szom-
baton délelőtt 10 órakor a Váci Fegyház 
és Börtön előtti emlékműnél kezdődött. 
Megemlékező beszédében Szűcs Ágoston 
István, az 1945-56 közötti Magyar Poli-
tikai Elítéltek Közösségének ügyvezető 
tanácstagja felidézte a váci börtönépület 

történetét, a politikai elítéltek itt töltött idő-
szakának körülményeit. Megemlékezett az 
1956. október 27-i szabadulásukról a váci 
emberek irántuk érzett szimpátiájáról.

A kegyelet koszorúinak elhelyezését 
követően dr. Kristóf  Béla egykori polgár-
mester, majd Pap Béla református lelkész, 
Komáromi Kornélia Vác díszpolgára és 
Kovács Ottó mártír emléktábláját is meg-
koszorúzták az önkormányzat képviselői, 
továbbá az áldozatok emléke előtt tisztelgő 
szervezetek, polgárok. Az utóbbi megem-

lékezéskor a 22 évesen mártírhalált halt fi-
atalember naplójából unokaöccse, Kovács 
Péter olvasott fel részleteket.

Este a Konstantin téren dr. Brusznyai 
Árpád naplójából és levelezéséből törté-
nő részletek elhangzása után dr. Horváth 
M. Ferenc levéltári igazgató emlékidéző 
beszédének bevezetőjében felidézte az 
1956-ot megelőző hazai és nemzetközi 
politikai helyzetet. Az ötvenes évek körül-
ményeinek a forradalom kitörésére gyako-
rolt hatásában és a történések jellemzőiben 
többször párhuzamot vont az akkori és az 
1848-as szabadságharc során lezajlott ese-
mények között. A városunkban történtek 
ismertetésében hangsúlyosan említette a 
váci sajátosságokat, felidézve az itteni na-
pok legfontosabb szerepet játszó szemé-
lyeit.

Ezt követően a jelenlévők elhelyezték 
a tisztelgő emlékezés virágait és mécseseit 
dr. Brusznyai Árpád, valamint dr. Rusvay 
Tibor emléktáblájánál. A püspöki palotá-
nál a dr. Péteri József  emléktábla, illetve 
a „Világcsodája kereszt” megkoszorúzá-
sát dr. Varga Lajos megemlékező beszéde 
előzte meg. A váci segédpüspök az egykori 
helyi egyházi vezető életrajzának ismerteté-
se mellett részletesen jellemezte a korabeli 
társadalmi rendszer és az egyház kapcsola-
tát, dr Péteri József  püspök ebben játszott 
szerepét, váci vonatkozású tevékenységét.

A pártoskodástól, széthúzástól mentes 
méltóságteljes tisztelgő programon közre-
működött Deli Szófia és Abai-Szabó Ta-
más, valamint a Madách Gimnázium tanu-
lói: Hevesi Eszter és Fábián Stella.

Forradalmi áldozatokra 
emlékezett a város

Közel 30 magyar utazási iroda képvi-
selője töltötte a keddi napjának nagy ré-
szét városunkban. A helyi Tourinform 
iroda és az önkormányzat szakemberei-
nek szervezésében megtartott tanulmá-
nyút gazdag programot kínált a résztve-
vőknek.

A kora délelőtt a váci vasútállomás-
ra érkezőket a népszerű váci kisvonat 
vitte a bemutatkozás helyszínére. A 
Remete Pince tulajdonosa, Ambrusné 
Fogarasi Erzsébet üdvözlő szavai után 
Matkovich Ilona köszöntőjében vázol-
ta Vác közlekedési, földrajzi előnyeit, 
melyek segítenek a városban sorakozó 
látványosságok, történelmi helyek meg-
ismertetésében az ország más részeiről 
érdeklődők számára is. A polgármester 
külön felhívta a figyelmet néhány olyan 
váci helyre, melyet a nap folyamán a 
szervezőknek köszönhetően köze-
lebbről is megismerhettek a vendégek. 
A jelenlévők megkóstolhatták az egyre 

ismertebb váci kávéspecialitást, a Mária 
Terézia melange-t is.

A Memento Mori kiállítás megte-
kintése után újra a kisvonatra szálltak 
vendégeink, hogy városnézéssel egy-
bekötött ismertetőt kapjanak a Duna-
kanyar barokk gyöngyszemének ne-
vezetességeiről és megismerhessenek 

több vendéglátó- és szálláshelyet is. Az 
ebédet követően már a panorámabusz-
szal folytatódott a városnézés. Végül a 
Pannónia Házban található kiállítások 
megtekintése mellett a váci idegenfor-
galomban tevékenykedő vállalkozókkal 
beszélgettek, majd tapasztalat- és infor-
mációcserés egyeztetésekkel zárták láto-
gatásukat az utazási irodáktól ideérkező 
szakemberek.

Utazási irodák váci tanulmányútja
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Vác Város Önkormányzata lakossági 
fórumot szervezett szerdán a Gödön 
bővülő Samsung gyár szennyvízelve-
zetése és kapacitásbővítése miatt. A 
rendezvényen a váci polgárok mellett, 
Sződligetről és Gödről is sokan voltak 
jelen. A jelenlévők a felmerülő kérdése-
ikre kaphattak választ, a megjelent Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt (DMRV) 
képviselőitől, a Samsung gyár a meghí-
vás ellenére nem képviseltette magát.

Matkovich Ilona köszöntje után Ba-
logh Zsolt, a DMRV műszaki igazga-
tója mutatta be a 2024-ig megvalósuló 
új szennyvíztisztító telep terveit. A 32 
milliárdos, hazai forrásból megvalósuló 
beruházásnál jelenleg a vízjogi létesítési 
engedélyes tervek elkészítése zajlik. A 
kivitelezést hamarosan megkezdő cég, 
a Mészáros és Mészáros Kft, melyet a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda vá-
lasztott ki.

A szakember elmondta, hogy a Sam-
sung SDI jelzett kapacitásánál jóval na-
gyobbra tervezik a beruházást. Az ag-
godalmakra reagálva pedig elhangzott, 
hogy a Chinoin kútjai jelenleg is haszná-
latban vannak és minőségük olyan mint 
az ivóvíz, de természetesen nem terve-
zik ennek felhasználását.

Többen kifogásolták már, hogy a 
szennyvízelvezetés nyomvonala nem 
ideális, erre válaszul Balogh Zsolt el-
mondta: közterületen egyszerűbb el-
vinni a vezetékeket, de a kivitelező ter-
vezőjének bevonásával már érdemben 
foglalkoznak új nyomvonallal, ami elke-
rüli Neveleket és Gödöt.

Elhangzott még, hogy a beruházás 
során a meglévő fogyasztók érdeke-
it nem érheti kár, és megvalósulásával 

7000 köbméterrel nő majd a vízkivételi 
lehetőség.

A kérdésekre válaszolva több fontos 
dolgot is megtudhattunk: már 2018-ban 
keresték meg a DMRV-t, hogy kapaci-
tásnövekedést igényel a Samsung SDI 
a terjeszkedés miatt; a vízmű online 
szennyvízmérőt kért beépíteni, amely 
náluk jelez; a gyár szennyvízének kevés 
az iszaptartalma, nehézfémeket nem 
tudtak kimérni belőle, bár többször 
mérték.

A lakosság részéről több észrevétel 
is felmerült. Az egyik ilyen volt, hogy 
figyelőkutakat kellene építenie a Sam-
sungnak, mivel olyan tevékenységet 
folytat, amely ezt igényelné. Ilyenről 
egyelőre nem lehet tudni.

Váchoz kapcsolódóan elhangzott, 
hogy a vezeték építése várhatóan egy 
év múlva kezdődik. A kerékpárutat két 
helyen keresztezi majd, de itt átvezetés-
sel fogják megoldani, tehát nem kerül 
lezárásra. Az évek óta terjengő bűz to-
vábbra is probléma maradhat, mert az 
ahhoz kapcsolódó fejlesztés csúszik, így 
várhatóan jövő ősszel készülhet el.

A fórumot Matkovich Ilona beszéde 
zárta. A polgármester köszönetet mon-
dott Balogh Zsoltnak és Farkas Egonné 
üzemeltetési főmérnöknek, hogy igye-
keztek válaszokat adni a kérdésekre. 
Kiemelte: az érintett települések önkor-
mányzatainak és a civil szervezeteknek 
össze kell fogniuk, hogy valódi tájékoz-
tatást kapjanak, egy a jövőnket érintő 
beruházással kapcsolatban. Nagyon sok 
kérdés maradt nyitva, amelyet csak a 
Samsung SDI tudna megválaszolni. Bí-
zik benne, hogy a jövőben a cég szóba 
áll majd a lakossággal.

Újabb vállalkozás 
érkezik Vácra

Jelentős beruházások valósulnak meg ha-
marosan a váci Toperini ipari park terü-
letén. A város vezetése üdvözöl minden 
olyan beruházót, amely hozzájárul a tér-
ség fejlődéséhez és a lehető legszigorúbb 
módon betartja az előírásokat – kiemelten 
a környezetvédelemmel kapcsolatban.

Fontos minden olyan vállalkozás, amely 
Vácot választja és az itt élő családoknak 
biztosít megélhetést. A beruházást nem-
zetgazdasági szempontból kiemeltté nyil-
vánította a kormány, ezért számos kér-
désben már nem kell az önkormányzattal 
egyeztetni és nem szükséges a város jóvá-
hagyása sem. A városvezetés bízik abban, 
hogy a korrekt partneri együttműködés 
ennek ellenére megmarad, és a vállalkozás 
maximálisan figyelembe veszi Vác érde-
keit és az itt élő emberek igényeit.

Az önkormányzat a terület iránt érdek-
lődőknek korábban jelezte, hogy nem tá-
mogatja akkumulátorgyártáshoz használt 
veszélyes anyagok tárolását a városban.

Sok résztvevő sok kérdése 
a lakossági fórumon

Parkolóbérlet-váltás 
már interneten is

Befejeződött egy régóta várt fejlesztés: 
november 2., keddtől már interneten is 
megvásárolható a virtuális, rendszámra 
szóló városi parkolóbérlet. A gyorsabb és 
kényelmesebb ügyintézés menete egyszerű 
lesz.

A gépjármű regisztrációját követően a 
bérletek megvásárolhatók a www.vac.hu 
oldalon, az e-bérlet menüpont alatt. A gép-
jármű regisztrációja történhet webes felü-
leten, illetve a városházi ügyfélszolgálati 
irodában. A regisztrációs adatlap kitöltését, 
illetve a közterület-felügyelet ügyfélszolgá-
latán bemutatott, vagy a honlapra feltöltött 
dokumentumok (pl.: forgalmi engedély 
mindkét oldala, lakcímkártya, személyi 
igazolvány, adókártya) ellenőrzését köve-
tően nyílik lehetőség a kiválasztott bérletek 
megvásárlására akár online bankkártyás fi-
zetéssel is.

A kedvezményes bérletek megvásárlá-
sának feltétele a kedvezményre jogosultság 
igazolása. A 2022. évre érvényes kedvez-
ményes bérletek megvásárlására 2021. de-
cember 13. napjától nyílik lehetőség.

Tavaly már átszervezték a város par-
kolási rendszerének működtetését, amely 
a szolgáltatás színvonalának megtartása 
mellett több millió forintos megtakarítást 
eredményezhet Vácnak. Akkor egy helyre 
került a teljes parkolási ügyintézés és beve-
zették a bankkártyás fizetési lehetőséget is.
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Vác Város Önkormányzata a következő 
kitüntetések adományozására várja a ja-
vaslatokat.

I. Vác Város Képviselő-testülete a ki-
emelkedő közművelődési és közgyűjte-
ményi munka elismerésére „Vác Város 
Művelődéséért” kitüntető címet alapí-
tott.

A kitüntető cím adományozható a 
város közigazgatási területén működő 
közgyűjteményi és közművelődési intéz-
ménynek, az intézmények alapfeladatait 
ellátó közalkalmazottaknak, a városban 
működő művelődési közösségeknek és 
tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes 
indoklással javaslatot tehetnek:

- a közművelődési és közgyűjteményi intézmé-
nyek vezetői

- a városban működő kulturális társadalmi 
szervezetek, egyesületek

- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági 

társaságok képviseletre jogosult tagjai, valamint 
a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 
2021. november 20-ig az alábbi címzéssel 
kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 
Vác, Polgármesteri Hivatal 108. iroda.

Személyesen: a javaslatok a Polgármes-
teri Kabinet 108-as irodájában adhatók le 
a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt.

E-mail-es formátumban pedig: szer-
vez03@varoshaza.vac.hu címre küldhe-
tők be.

II. Vác Város Képviselő-testülete az 
alkotóművészet terén kifejtett szakmai és 
művészi munka elismerésére „Vác Város 
Művészeti Díja” kitüntető címet alapí-
tott.

A kitüntető cím adományozható a vá-
ros közigazgatási területén működő, al-
kotó művészeknek, a városban működő 
alkotó művészeti közösségeknek és tag-
jainak.

A kitüntetés adományozására részletes 
indoklással javaslatot tehetnek:

- a közművelődési és közgyűjteményi 
intézmények vezetői

- a városban működő kulturális társa-
dalmi szervezetek, egyesületek

- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató 

gazdasági társaságok képviseletre jogosult 
tagjai, valamint a szakmai felügyeletek ve-
zetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 
2021. november 20-ig az alábbi címzéssel 
kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 
Vác, Polgármesteri Hivatal 108. iroda.

Személyesen: a javaslatok a Polgármes-
teri Kabinet 108-as irodájában adhatók le 
a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt.

E-mail-es formátumban pedig: szer-
vez03@varoshaza.vac.hu címre küldhe-
tők be.

III. Vác Város Képviselő-testülete a 
város közigazgatási területén működtetett 
közművelődési intézményekben, továbbá 
az egyéb váci székhelyű művelődési in-
tézményekben kiemelkedő munkát vég-
ző adminisztratív és technikai dolgozók 
anyagi és erkölcsi munka elismerésére 
„Közművelődést segítő munkáért” ki-
tüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására javasla-
tot tehetnek részletes indoklással az érin-
tett kulturális intézmények vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 
2021. november 20-ig az alábbi címzéssel 
kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 
Vác, Polgármesteri Hivatal 108. iroda

Személyesen: a javaslatok a Polgármes-
teri Kabinet 108-as irodájában adhatók le 
a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt.

E-mail-es formátumban pedig: szer-
vez03@varoshaza.vac.hu címre küldhe-
tők be.

A kitüntetések átadására a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából rendezett városi 
ünnepségen kerül sor.

Matkovich Ilona 
polgármester

Az avar és 
kerti

zöldhulladék 
égetéséről

Az Országgyűlés módosította a kör-
nyezet védelmének általános szabálya-
iról szóló 1995. évi LIII. törvényt, így 
2021. január 1-jétől törlésre került az a 
rendelkezés, amely alapján az önkor-
mányzatok rendeletben szabályozhat-
ják az avarégetést. Így az egész ország 
területén a kerti zöldhulladék és avar 
égetésének tilalma lépett életbe.

Vác város már korábban – a levegő 
minőségének védelmének érdekében 
- 2020. április 16-án hatályon kívül 
helyezte az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetéséről szóló 2006-os helyi 
rendeletet. A 30/2006 (VI. 26.) számú 

helyi rendelet szabályozta azt az idő-
szakot, amikor – meghatározott fel-
tételek mellett az égetés megengedett 
volt Vácott.

A fentiek értelmében Vác város 
területén TILOS A KERTI HULLA-
DÉK ÉGETÉSE!

A külterületen történő égetés enge-
délyezését minden esetben az illetékes 
hatóság - Vác Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség - egyedileg bírálja el.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel foglalko-
zók kötelező élet- és balesetbiztosítá-
sáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet értelmében, a tűzgyújtás sza-
bályainak megsértéséért tűzvédelmi 
bírság szabható ki 10 000 - 3 000 000 
Ft között.

Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Kitüntetésekre várnak 
javaslatokat
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A Madách Imre Művelődési Központ 
(MIMK) Átrium Galériájában nyílt meg 
az a Vác Város Levéltára által összeál-
lított dokumentumkiállítás, amely a há-
rom évtizeddel ezelőtti rendszerváltás, 
illetve az önkormányzati rendszer kiala-
kulásának váci történéseit idézi fel.

A megnyitón Matkovich Ilona üdvö-
zölte a megjelenteket. A polgármester 
megemlítette, hogy a kiállított anyag 
a történések szereplőiben emlékeket 
idézhet fel, a fiatalabbak, vagy az akkor 
még a közélet iránt kevésbé fogékonyak 
számára pedig számtalan hasznos infor-
mációt hordoz. Felidézte a nyolcvanas 
évek második felének és a kilencvenes 
évek elejének bel- és külpolitikai hely-
zetét. Megköszönte az akkor a változá-
sért aktívan dolgozóknak, hogy Vácon 
is demokratikus úton mehetett végbe a 
változás és kezdődhetett meg a követ-
kező években egy emberközpontúbb 
városirányítás. Matkovich Ilona egyben 
köszönetet mondott dr. Horváth M. 
Ferenc levéltári igazgatónak és munka-
társainak az emlékidéző kiállítás össze-
állításáért.

Az önkormányzati rendszer első 
váci polgármestere, Bartos Ferenc ezt 
követően felidézte az 1990-től induló 

négyéves ciklus történéseit, jellemzőit. 
Azt, miként választották meg az akko-
ri szabályoknak megfelelő procedúrával 
őt polgármesternek. Felidézett egy részt 
első polgármesteri beszédéből, majd so-
rolta azokat az eredményeket, melyeket 
az önkormányzati berendezkedés folya-
matos kialakulása közben ért el a város. 
Végül az első váci grémium cikluszáró 
jegyzőkönyvének részletével zárta kö-
szöntőjét.

A korabeli fotókon, dokumentumok 
segítségével és sajtómegjelenéseken be-
mutatott páratlan gyűjteményen kívül a 
művelődési központ aulájában a helyi 
televíziósok által ebben az időszakban 
forgatott filmrészletek is megtekinthe-
tők.

A megnyitón közreműködött a Cseh 
Tamás Projekt. 

A dokumentumtárlat a MIMK nyitva 
tartási idejében november 27-ig tekint-
hető meg az intézmény földszintjén ta-
lálható Átrium Galériában.

A rendszerváltás váci emlékei
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A közelmúltban Inotay Gergely al-
polgármester tartott sajtótájékoztatót 
az épülő Bauer Mihály utcai bölcsőde 
helyszínén, ahol jelenleg is zajlanak a 
munkálatok. Vác Város Önkormányzat 
2016. májusában nyújtotta be kérelmét, 
melyet az Irányító Hatóság 2017. júliu-
sában támogatásban részesített. A kivi-
telezésre vonatkozó eredményes közbe-
szerzési eljárás alapján az önkormányzat 
fedezetemelési kérelmet küldött, mely-
ről kormányhatározat keretében pozitív 
elbírálás született. 

„A kivitelező Falcon Global Zrt. és 
Octopus Invest Szolgáltató Kft. a 2020. 
december 23-án megkötött szerződés 
alapján a munkaterület átadás-átvételé-
től (2021. május 25.) számított tizenkét 
hónap időtartam alatt vállalta a bölcső-
de felépítését.

A kivitelezési munkálatok az előze-
tes műszaki ütemterv szerint zajlanak, 
jelenleg a monolit vasbeton falazatok 
építése van folyamatban. A kivitele-

ző tájékoztatása szerint az építkezésen 
résztvevők létszámát folyamatosan nö-
veli annak érdekében, hogy a tél beállta 
előtt az épület szerkezete teljesen elké-
szüljön és a fagyveszélyes időszakban 
már a belső munkálatok megkezdőd-
hessenek” - mondta a helyszínen az al-
polgármester.

Eddig elkészült a földmunka, a tel-
jes alapozás, az épületgépészeti hálózat 
vasbeton aljzat alatti része, a falazott 
teherhordó szerkezetek java része és a 
vasbeton falszerkezetek kivitelezésének 
mintegy 50-60 %-a. A kivitelezés során 
szerencsére csak apróbb akadályokkal 
szembesültek, amelyeket sikerült meg-
oldani, így ezek nem befolyásolják a ter-
vezett átadási határidőt. 

A projekt a „Kisgyermeket nevelő 
szülők munkavállalási aktivitásnak nö-
velése” című, VEKOP-6.1.1-15 azono-
sító számú, „Új bölcsőde építése Vá-
con” tárgyú projekt keretében valósul 
meg. 

Mikulásra és 
Karácsonyra is 

gyűjtenek a 
Jószomszédok

A koronavírus járvány miatt hozta létre 
az önkormányzat a Jószomszéd Háló-
zatot, melynek vezetője Matz-Molnár 
Krisztina. Karácsonyra már újabb jóté-
konysági gyűjtéssel készülnek. 

"November közepétől idén nem egy faház-
ban fogjuk várni az adományokat, hanem 
a művelődési központnak a segítségével kap-
tunk egy adománygyűjtő pontot a Curiában, 
ahova ugyanúgy, mint ahogyan tavaly, várjuk 
a felajánlásokat. Idén is szeretnénk az élelmi-
szerboltokban kihelyezni kosarakat, amibe 
az élelmiszereket fogjuk gyűjteni. Egy biztos 
napunk már van, december 4-én, amikor a fóti 
Auchan-ban fogunk gyűjteni közösen a Vörös-
kereszttel, Vácon pedig a CBA boltokban lesz 
lehetőség az adományok gyűjtésére. Bármilyen 
játékadományt, élelmiszert, vagy tisztítószert, 
vagy bármilyen adományt a Curiában, az ado-
mánygyűjtő ponton lehet majd leadni" - mond-
ta lapunknak. 

A gyűjtőpont péntek-szombat-va-
sárnap lesz előreláthatólag nyitva, de az 
önkéntesektől is függ, milyen gyakran 
tudnak majd nyitva lenni. 

Tavaly nagy sikert aratott a hálózat ál-
tal a főtéren és a deákvári KRESZ-park-
ban megjelenő Mikulás. Idén sem lesz ez 
másként.

"Mindenképpen lesz idén is, mint tavaly, egy 
Jószomszéd Mikulás. A múlt évben két zsák 
plüsst osztott szét, hozzá édességeket. Ezeket 
idén is nagy örömmel várjuk felajánlásként, és 
tervezünk egy adventi pecsétgyűjtést gyerekek-
nek, amit hamarosan meghirdetünk majd" - 
mondta Matz-Molnár Kriszta.

Tavaly nagy sikere volt annak is, hogy 
az utolsó adventi gyertyagyújtáskor 
Matkovich Ilona polgármester és Ino-
tay Gergely alpolgármester adott át a 
családoknak ajándékokat a Jószomszéd 
Hálózat jóvoltából.  Akkor az óvodák 
vezetőit kérték meg, hogy küldjenek ne-
künk olyan családokat, ahol tudják, hogy 
örömüket lelik az ajándékokban.

"Felvettük a kapcsolatot a szülőkkel, meg-
kérdeztük a gyerekeknek a korát, nemét és azt, 
hogy körülbelül mi az, aminek örülnének. Ez 
alapján családonként összeraktunk ajándéko-
kat és ezeket így adtuk át nekik. Utána nagyon 
sok kedves köszönetet kaptunk, meg videókat, 
ahogy a gyerek otthon kibontja az ajándékot. 
Nagyon lelkes volt a váci közönség, rengeteg tár-
sasjátékot kaptunk, tényleg olyan ajándékokat 
tudtunk adni a gyerekeknek, aminek örültek, 
remélem, hogy ezt idén is meg tudjuk tenni."

Jól halad a bölcsőde építése 
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Kilencvenedik születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte otthonában Belányi 
Ferencnét (képünkön fent), Zsófi 
nénit Inotay Gergely alpolgármester 
és Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri 
Hivatal munkatársa, akik átadták a 
miniszterelnöki üdvözlő dokumentu-
mot, illetve városunk díszoklevelét és 
ajándékát.

Zsófi néni, akit sokan Csöpinek 
szólítanak egyik lányával él városunk-
ban. Tősgyökeres váci, itt született és 
itt él azóta is. Munkás éveit a Váci Fo-
nógyárban kezdte, ahol fonónőként 
dolgozott 1948-tól, majd 23 év után 
a Forte gyárban helyezkedett el, ahol 
1982-ig, nyugdíjazásáig dolgozott. 
Zsófi néni azonban ekkor még nem 
fejezte be a munkát, hiszen 85 éves 
koráig a Váci Egyházmegyét segítet-
te. Öt éve azonban csak a családjára 
koncentrál, két lánya, két unokája és 
három dédunokája van. 

Zsófi néni elárulta, szerinte mi a 
hosszú élet titka: édesanyja még azt 
javasolta neki, hogy a főzést soha ne 
hagyja abba, míg nagymamája azt ta-
nácsolta, hogy ne feküdjön soha le 
napközben. Ő ezeket megfogadta. 

Szintén otthonában köszöntöt-
te születésnapja alkalmából Inotay 
Gergely és Kőszegi Renáta a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa Peregi 
Jószefnét (képünkön lent).

Julianna néni, szintén Vácon szü-
letett és itt él azóta is. Férjét még 
gyerekkorában ismerte meg, egy lá-
nyuk született, aki ma is mindennap 
látogatja és segíti mindenben. Első 
és utolsó munkahelye a Váci Kötöt-
tárugyár volt, ahol nyugdíjba mene-
teléig dolgozott. Ma is nagyon szeret 
varrni. 

Julianna néni minden reggel ötkor 
kel és tornával kezdi a napot, ott-
honát cicájával osztja meg, de lánya 
segítségével kétnaponta a Kis-Gom-
básban lévő telkükre is kijár, ahol to-
vábbi hat macskát is etet. 

Önkormányzatunk ezúton is még 
sok, családja körében egészségben 
és boldogságban eltöltött esztendőt 
kíván Zsófi néninek és Julianna né-
ninek.

Köszöntjük a szépkorú Belányi 
Ferencnét és Peregi Józsefnét



Váci Hírnök                                                                            9

Közmeghallgatás 
lesz decemberben, 
az online fogadóóra 
is folytatódik jövőre
Még a koronavírus járvány ideje alatt 
indított online fogadóórát a városveze-
tése. Mivel nagyszámban érkeznek így 
a lakossági kérdések, ezért a folytatás 
mellett döntöttek, de ez nem jelenti azt, 
hogy személyesen ne fogadnák a polgá-
rokat a városházán előzetes időponte-
gyeztetés után.

Az év utolsó hónapjában közmeghall-
gatásra várják a lakosságot, melyre  
december 13-án hétfőn kerül sor 17 
órakor a városháza dísztermében A 
rendezvényen a helyiek tehetik fel kér-
déseiket, mondhatják el észrevételeiket.  

Fontos: az aktuális járványügyi 
előírásokat vegyék figyelembe a részvé-
telnél!

Megtagadta a váci stadion lelátójának 
lefedésére vonatkozó építési engedély 
kiadását a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztálya, egyúttal építésrendészeti 
eljárást is indít. A kérelmező a Vác 
Futball Club Kft. volt, melynek a 
Pető Tibor vezette labdarúgó egyesü-
let a tulajdonosa. 

A 2021. augusztusában benyújtott 
tervdokumentáció a hatósági indok-
lás alapján hiányos. A helyszíni szem-
le során pedig az is kiderült, hogy a 
régészeti lelőhelynek számító terüle-
ten engedélyek nélkül kezdték meg 
az építkezést. Emiatt örökségvédelmi 
eljárás keretében bírság kiszabására 

számíthat az építtető, de a jogszabá-
lyok figyelmen kívül hagyása miatt 
építésrendészeti eljárás is indul.

Engedély nélkül épül a váci stadion 
lelátója, bírságra számíthatnak

Folytatódó 
épületfelújítások
Több fontos önkormányzati intézmény 
tetőfelújítási munkáiról számolt be az 
Elektro Szignál Televízió Híradója.

A művelődési központ közel fél év-
százados épületéhez hasonló gödöllői 
és kőbányai létesítmény ugyan koráb-
ban már jelentős modernizáláson ment 
át, ám a váci az elmúlt években folya-
matos állagromlást szenvedett el. Laczi 
Sarolta igazgató információja szerint a 
beázott plafont az épületen belül több 
helyen és többször is javították már, de 
ez mindig csak ideiglenes megoldást je-
lentett. Matkovich Ilona a televíziónak 
elmondta: a város idei költségvetésé-
ből biztosított 12 millió forintból 1000 
négyzetméter tető újul meg, a kivitelező 
a munkával a napokban készül el.

Szintén a tetőszerkezet hibái miatt 
ázik be a Sirály utcai óvoda is. Mint azt 
a polgármester a gyermekintézményben 
tett látogatás kapcsán ismertette, Te-
rék Ágnes óvodavezetővel egyeztetett 
a jövő évi költségvetés összeállításához 
az óvodai játszóeszközök beszerzéséről, 
valamint a Sirály utcai és az Újhegyi úti 
óvoda bővítési, ill. tetőfelújítási munká-
inak megszervezéséről. Jövőre elkészül 
egy átfogó tervezet, amivel pályázni kí-
ván az önkormányzat.
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Nem volt megállapítható az elkövető 
személye – erre hivatkozva függesz-
tette fel az önkormányzat feljelenté-
se nyomán hivatali visszaélés ügyé-
ben elrendelt nyomozást a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Csúcstechno-
lógiai Bűnözés Elleni Osztálya.

Matkovich Ilona polgármester 
még 2020-ban tett feljelentést azután, 
hogy a Rétvári Bencéhez köthető Vác 
Online előbb számolt be egy kor-
mányhivatali dokumentumról, mint 
ahogy azt a címzett átvette volna. A 
bűncselekménnyel kapcsolatban ki-
hallgatták a cikket megjelentető fe-
lelős szerkesztőt, a Rétvári Bencével 
jó kapcsolatot ápoló Hujbert Istvánt 
is. A propagandista  lebukott: ugyan 
az érintett cikkben „városházi” forrá-

sokra hivatkozva írtak a vizsgálatról, 
vallomása alapján egy címzés nélkü-
li borítékban kapta a dokumentum 
másolatát. Mivel a városháza (az ön-
kormányzat) csak a cikk megjelenése 
után kapta meg a dokumentumot, így 
hamis volt a forrásmegjelölés.

Az elkövető személyét annak elle-
nére sem találták meg egyelőre, hogy 
a nyomozás során kihallgatták a Pest 
Megyei Kormányhivatal több mun-
katársát. A város vezetése arra kér-
te Facebook-oldalán a Pest Megyei 
Kormányhivatal munkatársait, hogy 
továbbra is tartsák be a törvényeket, 
Rétvári Bence propagandistáját pedig 
felszólították, hogy ne állítsanak va-
lótlant városházi forrásokra vonatko-
zóan. 

Ömlenek az állami pénzek a Rétvári 
Bence propagandaoldalaként Nagy-
marosról működtetett Vác Online 
bejegyzési címéhez köthetően. A Vác-
cal és a városvezetéssel kapcsolatos 
hazugságai miatt pervesztes oldal úgy 
tűnik, hogy már megkezdte a felké-
szülést a 2022-es országgyűlési válasz-
tásokra. A kormánypárti döntésho-
zóknak köszönhetően dől a közpénz.

A Gödtől elvett Samsung-pénzek-
ből 19 millió forint jutott egy frissen 
bejegyzett alapítványnak „tájékoz-
tatásra”. Az alapítvány kuratóriumi 
elnöke azzal a nagymarosi Hujbert 
Istvánnal él egy házban, aki az isme-
retlen forrásból működő Vác Online 
felelős szerkesztőjeként tevékenyke-
dik. A Dunakanyar Média Alapítvány 
által jegyzett híroldalon főként Rétvá-

ri Bencével kapcsolatos hírek, tudósí-
tások találhatók.

Rétvári propagandistájának nagy-
marosi lakcímére van bejegyezve az az 
Öko Urbana Egyesület is, amely még 
a nyáron kapott 14,8 millió forintos 
támogatást közpénzből. A honlapja 
alapján környezetvédelmi tanácsadás-
sal, jogsegélyszolgálattal is foglalkozó 
szervezettel kapcsolatban korábban 
közokirat-hamisítás miatt is nyomo-
zás folyt.

Összesen legalább 33,8 millió fo-
rint érkezett a nagymarosi propa-
gandaközponthoz köthetően, aho-
va a Vác Online felelős kiadójaként 
üzemelő Hellodunakanyar Kft. is be 
van jegyezve. A cég tulajdonos-ügy-
vezetője Rétvári Bence minisztériumi 
munkatársa.

Nem számol el a Vác 
Városi Labdarúgó 
Sportegyesület a 

tízmilliókkal, 
jogi eljárás jöhet

A módosított határidőre sem utalta 
vissza az önkormányzatnak a Pető Ti-
bor által vezetett Vác Városi Labdarú-
gó Sportegyesület azt a pénzt, amelyet 
a meghiúsult futballpálya-létesítésre 
kapott. A TAO-pénzből megvalósí-
tani tervezett beruházás önrészére 
Vác még Fördős Attila ciklusában 73 
millió forintot adott. Mivel szemmel 
láthatóan nem lett kész a laktanyai 
projekt, az önkormányzat a tételes el-
számolást és az összeg visszafizetését 
követelte Pető Tiboréktól – írja Face-
book oldalán az önkormányzat.

A polgármester által felállított vizs-
gálóbizottságnak sem adott számot a 
volt alpolgármester arról, hogy meny-
nyi pénz maradt meg, illetve ha meg-
maradt, akkor mikor utalják vissza az 
önkormányzatnak, amely a mai napig 
fizeti a részben emiatt felvett hitelt.

Rétvári Bence még Pető Tiborral 
közös sajtótájékoztatón jelentette be 
a váci futballcsapat 2019-es magyar 
kézbe kerülésével egy időben, hogy a 
labdarúgó klub előtt megnyílik a lehe-
tőség a szélesebb körű fejlesztésekre 
is.

Mivel a városvezetés jóhiszeműsé-
ge ellenére sem történt meg az adófo-
rintokkal való elszámolás, az önkor-
mányzat jogi eljárást kezdeményez 
– zárul az írás.

Pető Tibor a városi televíziónak 
nyillatkozva elmondta: szerinte az 
önkormányzattal elakadt tárgya-
lások akadályozzák, hogy megkezd-
hessék a kivitelezést, a testület pe-
dig hiába hozott döntést az önrész 
visszafizetéséről, a kivitelezővel 
jelenleg is élő szerződés miatt, illetve 
a már elköltött pénzek okán a 73 mil-
lió forintot nem tudják visszafizetni. 

Tótváradi-Nagy Bence, a Pénzügyi 
és Ügyrendi  Bizottság tagja szerint 
az önkormányzat végig konstruk-
tívan állt a Pető Tibor által vezetett 
egyesülethez, azonban arról a pénz 
útját vizsgáló bizottság is ellent-
mondó információkat kapott, hogy 
hol van a pénz. Ami tény, hogy a tö-
bbször is módosított határidőre nem 
fizették vissza ezt az összeget és ez 
most már az erkölcsi aggályokon túl 
jogi aggályokat is felvet. 

Nyomozás hivatali visszaélés miatt

Közel 34 millió forintnyi 
közpénzt kaptak a Rétvári 

Bencéhez köthető szervezetek

Újabb írásai miatt kellett helyreigazításokat közölnie a Vác Online 
weboldalnak - erről döntött az elsőfokon eljáró Budapest Környéki 
törvényszék. A magát híroldalként definiáló, de bevallottan szerzői 
véleményeket közlő portál most Vác egyik alpolgármesteréről nem írt 
igazat. A vaconline.hu oldalon július elején megjelent, portrénak be-
állított írásban Ferjancsics Lászlóról állítottak számos valótlanságot. 

A Rétvári Bence üzenőfüzeteként is emlegetett Vác Online egy má-
sik bírósági ítélet szerint későbbi cikkében sem írt igazat az alpol-
gármesterről. Az ügy érdekessége, hogy a cikk szerzője nem vállalta 
eredeti nevét, álnéven közölve azt. 
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A körzeti képviselők jelentik

Rádi úti lakótelep: új trafó, 
zöldterület helyreállítással

Egy új trafó elhelyezéséről egyeztettünk a 
Rádi úti lakótelepen az ELMŰ képviselőjé-

vel. Az elektromos szolgáltató a Törökhegyi 
utcai épületben lévő állomását megszün-
tetné, és közterületre helyezné ki az üzem-
biztosabb, korszerű berendezését. Korábbi 
levelezésünk során is jeleztük az áramszol-
gáltató felé, hogy a zöldterület rendezésére 
is figyelniük kell. Természetesen esztétikus 
kivitelt várunk el, valamint megerősítettük 
azt is, hogy a lakótelep belső útjának egy ré-
szét, a felbontások környezetében újra kell 
aszfaltozniuk. A városháza elvi engedélye-
zése után készíthetik a kiviteli tervet, a meg-
valósításra leghamarabb a jövő év második 
felében kerülhet sor.

Út- és járdabontásoknál, valamint a zöld-
területi munkavégzésnél külön figyelmet 
fordítunk a helyreállítás minőségére, és elő-
írjuk a teljes szélességű aszfaltozást. Ezért 
is kerülhetett már a Törökhegyi utcai járda 
jelentős részére új, teljes szélességű aszfalt-
burkolat. 

Súlykorlátozással védjük 
a lakosokat

Nagyobbrészt már áttekintettük az álta-

lam képviselt alsóvárosi lakóterületeken 
a forgalmi rendet, és a szabályozó táb-
lákat. Javaslatomra októberben a Köz-
lekedési Munkacsoport támogatta azt, 
hogy új súlykorlátozások lépjenek élet-
be. Bár a táblázásra még várni kell, de a 
jövőben a Rádi útról a Damjanich térre 
már nem hajthatnak be a nagyobb te-
herautók, a meglévő 12,5 tonnás táblát 
3,5-ösre cserélik. Valamint, eddig nem 
védte tábla a Vásár utca felől a Fonó 
utcát, ide is 3,5 tonnás súlykorlátozó 
KRESZ tábla kerül majd ki. És a Pálffy 
utcában nem az Edison utca előttől lesz 
védve a nagyobb tehergépjárművektől 
a terület, hanem a Pálffy utca elejétől, 
jóval a Rózsa utcát megelőzően.

Többen jelezték, hogy nagy számban 
használják a Rádi utat (például) a kővel 
megrakott nyergesvontatós teherkocsik, 
amely komoly zaj- és rezgéshatást vált 
ki. Megvizsgáljuk, hogy miként lehet a 
Rádi útnak a vasúti átjáró és a 2-es főút 
közötti részére súlykorlátozást bevezet-
ni.

Hírek a belvárosból
Megkezdtük a régóta méltatlan álla-
potban lévő Rózsakert kisebb javítá-
sait: természtebarát színre mázoltuk 
a padokat, a fémkerítés szintén új 
mázolást kapott. A továbbiakban a 
rózsaágyások frissítése, illetve a ró-
zsaágyások körüli sétány felújítására 
még az idei évben sor kerül, a fejlesz-
tés másik két üteme: a Tavasz utcai 
sétány és az emlékhely melletti útsza-
kasz felújítása már a jövő év feladata 
lesz. 

Megkezdődött a Budapesti főút 

Múzeum utca Kép utca közötti szaka-
szának felújítása, a DMRV az immár 
90 éves vízvezetéket cserélte, az ön-
kormányzat pedig teljesen megújítja 
az útpályát. E beruházás várhatóan 
novemberre készül el, addig kérjük az 
autósok, kerékpárosok, gyalogosok 
türelmét. 

Új kutyaürülék-gyűjtőt és kézi sze-
metest helyeztünk ki a Lovarda térre, 
melyet régóta kértek az ott lakók. Im-
már a Burgundia városrész is bekap-
csolódott ezáltal a kézi hulladékszállí-
tási útvonalba. 

Inotay Gergely Ábel (Összefogás) 
3. számú választókörzet

Az elmúlt hónapban a lakók kérésének 
eleget téve elkészült az Akácfa utca 
Kárász utca közti lépcsősor világítása. 
Két szolár lámpa lett kihelyezve, amely 
segíti a napnyugta utáni közlekedést.

Visszakerült helyére a Deákvári fő-
téren üzemelő élelmiszer bolt mögötti 
parkolóba a mozgássérült parkoló. A 
korábban eltulajdonított tábla ismét ki-
helyezésre került, és a felfestés is meg-
történt. 

Hamarosan levelet kaphatnak a Ga-
ram és a Vág utca lakói, hiszen már 
többen kerestek meg azzal, hogy az 

utcában lévő családi házak tulajdono-
sai a járda szélessége (1,5 méter) kivé-
telével a teljes (6 méter) szélességben a 
közterületet sajátjukként használják így 
akadályozva meg a járművek számára a 
biztonságos parkolást.

A levélben felszólítjuk őket, hogy 
az elvett területet adják vissza, és azért 
nem számolunk fel visszamenőleg 
költséget. Aki ennek határidőre nem 
tesz eleget, annak a jövőben közterü-
letfoglalási díjat kell fizetnie. 

Kérem az ott lakókat, hogy ezzel te-
gyék lehetővé, hogy az utcák parkolási 
gondjai és közlekedési problémái vég-
leg megoldódhassanak. 

Ferjancsics László (Összefogás) 
4. számú választókörzet

Molnár Nándor (Összefogás) 
9. számú választókörzet
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Lezajlott az előválasztás. Pest Me-
gye 4-es számú választókerületé-
ben Inotay Gergely alpolgármester, 
a jelenlegi városvezetés oszlopos 
tagja nyert. 

- Az előválasztás óta eltelt két hét. Meny-
nyiben változott az élete azóta, hogy alpol-
gármestersége mellett már az ellenzéki erők 
által támogatott országgyűlési képviselője-
lölt?

- A jelölt-jelöltből lemaradt egy szó, 
maradtam simán jelölt. Ennek megfe-
lelően terveztük meg az előttünk álló, 
hónapokat. Az előválasztási kampány 
során is rengeteg támogatóval talál-
koztam, az országgyűlési választás 
kampánya során is ez a cél. Akit csak 
lehet meg szeretnék hallgatni szemé-
lyesen, mert mi, politikusok az embe-
rekért vagyunk. Nem a pártokért, nem 
a politikusokért, az országért vagyunk, 
embereket képviselünk. Mari nénit 
Tésáról, Jóska bátyámat Nagybör-
zsönyben és így tovább… 

- Amikor az előválasztáson nyert, ki gra-
tulált először a győzelemhez, megtalálták a 
hétköznapi emberek is?

- Elsősorban a család barátai, az 
első sms-eket, írásokat tőlük kaptam, 
nagyon hamar gratulált előválasztási 
ellenfelem, Juhász Béla és Gyurcsik 
Ádám is. Elég hamar reagált az egyik 
Momentumos aktivista is, illetve na-
gyon hamar kaptam a helyi Demok-
ratikus Koalíció vezetőjétől, Tisza 
Zoltántól is egy gratuláló és támogató 
írást az oldalamon. Sokan biztosítot-
tak támogatásukról.

- Az egyik kormánypártokhoz köthető 
portál gyakran ír Önről. Legutóbb arról cik-
keztek, hogy nem számol el az előválasztási 
kampányban felhasznált összegekkel, bár 
ezt nyílt levélben megtette a Facebookon.

- Ilyen a propaganda természete. 
Nem véletlen, hogy Rétvári embe-
re szándékosan félreértelmezte a le-
velemet, egy többszörös pervesztes 
bértollnokról van szó. Valahogy meg 
kell dolgoznia azért a 14,8+19 millió 
forintnyi közpénzért, amely Rétvári 
Bence kormányának segítségével ju-
tott a lakcímére, illetve egy alapítvány-
hoz, amelynek a kurátora vele egy ház-
ban lakik. 

Az aktivisták költségeit, a plakátokat 

és a Facebook-hirdetéseket javarészt 
saját fizetésemből és a Fidesz-kor-
mánnyal elégedetlen emberek támo-
gatásából finanszíroztam. Nagyon sok 
aktivista azzal támogatott meg, hogy 
semmiféle költséget felém nem szá-
molt el. Ment, autózott, szórólapozott 
és tette mindezt elköteleződésből és 
nem anyagi érdekből. 

Noha sokpárti támogatással indul-
tam, valójában egy jelentősebb támo-
gatóm volt, a Jobbik, amely költségke-
retet határozott meg a választókerületi 
kampányhoz. Ebből a költségkeretből 
készíttették a szórólapokat, a térség-
ben szétosztott újságot, luftballont, 
pultot. Ez egy komoly támogatás ter-
mészetesen, de ezzel a Jobbiknak kell 
elszámolni, amelyet a szigorú szabá-
lyozásnak megfelelően meg is tesz a 
megfelelő szerv felé. Ez a végösszeg 
egyébként tudomásom szerint bőven 
kevesebb volt, mint az az összeg, amit 
a Rétvári Bence munkatársának tulaj-
donában álló oldal költött Facebookon 
az ellenzék lejáratására és gyurcsányo-
zásra – fél év alatt csaknem 600 ezer 
forintot. Miből? Van egy olyan gya-
núm, hogy ők nem fognak egyhamar 
elszámolni, pedig tiltott pártfinanszí-
rozásból volt már balhé  ügy Magyar-
országon. És akkor nem is beszéltünk 
többek között arról a több tíz millió 
forintról, amelyet a Fidesz gyurcsá-
nyozós hirdetésekre költött. 

- Ön nyíltan kiállt Márki-Zay Péter mel-
lett a kampány során. A hódmezővásárhelyi 
polgármester már járt Vácon, fog még váro-
sunkba látogatni?

- Biztos, hogy fog jönni Vácra, mert 
12 Mindenki Magyarországáért Moz-
galma jelölt – noha nyilván más párt-
frakciót megjelölve, de alapértelme-
zett MMM jelöltként, civil jelöltként 
indul el a tavaszi választáson, közülük 
az egyik én vagyok. Amikor megnyer-
tük az önkormányzati választást 2019-
ben, az első politikai „tanulmányu-
tunk” Hódmezővásárhelyre vezetett, 
hiszen Márki-Zay Péter addigra már 
bizonyította, hogy erős kormánypárti 
ellenszélben is lehet sikeresen várost 
vezetni. Hódmezővásárhelyről, Vác-
ról, közös utakról, közös tervekről, 
illetve az országos politika jövőjéről 
beszélgettünk, de azt akkor még nem 
gondoltuk volna, hogy két évvel ké-
sőbb ez lesz a felállás. 

- Mennyire hisz abban, hogy nyerhet a 
tavaszi választáson?

- Ha nem hinnék benne, nem indul-
tam volna el. Nagyon nagy küzdelem 
lesz, az biztos. A Rétvári Bencéhez 
köthető propagandaoldalak már előre-
vetítik, hogy milyen stílusban fognak 
kampányolni a kormánypártiak. Ezzel 
együtt a függetlenségemet, a civilsége-
met, a pártoktól való relatív mentes-
ségemet meg kell védenem. De van 
egy szint, ami alá nem megyek, éppen 
ezért már csak nevetni tudtam a gyer-
meteg gyurcsányozáson, hiszen aki 
ismer, az tudja: se formális, sem más-
milyen szinten nem volt tárgyalás a 
DK-val. Természetesen az összefogás 
politikáját követve szívesen veszem, 
ha ők mostantól kezdve engem támo-
gatnak. De az számomra egyértelmű, 
hogy nem Gyurcsány Ferenc, hanem 
a helyi emberek reprezentánsa vagyok 
– köztük a DK-szavazóké. Ők balol-
dali elkötelezettek, én a másik oldalon 
vagyok, de elfogadom ideológiai kü-
lönbözőségünket, más világlátásun-
kat. Ezt nem olyan nehéz kimondani: 
azért, mert valaki másképp gondol-
kodik, attól még lehet jó barátom és 
nem vitathatom el sem magyarságát, 
sem hazafias elköteleződését. Még ak-
kor sem, ha történetesen az Európai 
Egyesült Államokban hisz, meg olyan 
értékekben, amiben én nem. 

Rétváriék elképzelhető, hogy azért 
feltételezik ennek ellenkezőjét, mert 
az ő oldalukon egyértelműen azt látni, 
hogy Orbán Viktor szolgálata előrébb 
való a nép szolgálatánál, különvéle-
mény pedig nem létezik. Áprilisban 
ennek az urambátyám rendszernek 
inthetünk búcsút, én hiszek benne, 
hogy sikerülni fog. 

Furucz Anita

Inotay Gergely: „Harminc év után 
egy új rendszerváltásra és egy új 

gondolkodásra van szükség”
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Garay-Nagy Norbert váci festőmű-
vész kiállításával nyitott újra a főtéri 
Kék Ház - számol be az ES tévé. Az 
Elefántos ház néven is ismert épület 
hasznosítási jogát előző használója 
azzal kapta meg több évtizedre koráb-
ban, hogy az akkoriban romosan álló 
épületet teljesen felújítja. A felújítás 
lezajlott, és több éven át bérlő is volt 
a házban, bankfiók működött benne. 
Ennek bezárása után kihasználatlanul 
maradt az épület, az önkormányzat 
ezért nyomott áron jutott hozzá. Egy 

rövid időszakra kiállítóhellyé alakult, 
majd ismét egy bank költözött ide - 
ezúttal az OTP használta, amíg az ál-
landó fiókjukat modernizálták. Most 
azonban ismét visszakapta a megál-
modott funkcióját, és ismét kiállító-
helyként gyarapítja a város kulturális 
intézményeinek számát.

Garay-Nagy Norbert tárlatának 
megnyitójára sokan voltak kíváncsiak, 
Csepregi Éva is eljött, a zenészek kö-
zött pedig a Hooligans dobosát, Andyt 
is felfedezhette a közönség. 

Garay-Nagy Norbert 
festőművész kiállításával 

nyitott újra a Kék Ház

Könyv jelent meg 
a váci domonkos 
kripta koporsóiról
A Városháza dísztermében mutatták 
be Csukovits Anita: A váci domonkos 
kripta koporsói című kötetet, amely egy 
sorozat része. A bemutató Matkovich 
Ilona polgármester visszaemlékezésével 
kezdődött. 

„Nagyon jól emlékszem arra, hogy 1994-
ben valahol az utcán találkoztam Zavetz 
József  atyával, aki mondta, nagyon szeretné, 
hogy megjelenjen az, hogy Vácon jó állapotban 
mumifikálódott váci polgároknak a testét ta-
lálták meg. És a koporsók és a használati tár-
gyak, amelyek megmaradtak óriási lehetőséget 
jelentenek majd a továbbiakban arra, hogy a 
18-19. századnak az idejét lehessen kutatni 
itt Vácon – fogalmazott Vác jelenlegi polgár-
mestere, majd arra tért rá, hogy ő miért is tart-
ja rendkívül fontosnak magát a leletegyüttest, 
illetve az ezzel foglalkozó munka megjelené-
sét. – Vácnak, talán a legutolsó fénykora, a 
belvárosnak a kialakítása, a városszerkezet-
nek a kialakítása a 18. században történt. 
1731 után kezdődött meg a nagy püspöki 
építkezéseknek a sora, amelynek eredménye 
ma is megcsodálható, hiszen ebből alakult ki a 
barokk városkép.”

Beszédet mondott Andrzej Kostecki 
tartományi vikárius, majd szakemberek 
mutatták be a megjelent könyvet: Száraz 
Miklós György író mellett Tóth Ger-
gely, és Tringli István történészek is 
beszéltek. Közreműködött Kővári Réka 
egyházzenész.

A váci anyagot tételes katalógus 
formájában részletesen ismertető, 
elemző és nemzetközi, elsősorban 
Közép-európai kontextusba helyező, 
270 oldalas (42 oldal tanulmány, 8 oldal 
angol rezümé, 220 oldal katalógus) ki-
advány emellett bemutatja a koporsós 
temetkezés történetét is, egészen a 19. 
század elejéig. Megvásárolható a Me-
mento Mori Kiállítótermben. 

Banda Pál cimbalomművész és a Pikéthy Szakgimnázium végzett diákjai ze-
néltek a híres váci prímás, Banda Marci életútját ismertető zenés múzeumi 
sétán.
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„Egy gyerek naponta körülbelül százszor 
nevet. Egy felnőtt már csak nagyjából tizen-
ötször. Valahol útközben elveszítjük a neve-
tést.” Hendrik Groen - vagyis az álnév 
mögött rejtőző Peter de Smet amsz-
terdami író, könyvtáros - hívja fel a fi-
gyelmet egyik regényében a magunkon 
is tapasztalható jelenségre: idővel haj-
lamosak vagyunk kissé megsavanyod-
ni. Szerencsére vannak üdítő kivételek, 
ilyen például Sajdik Ferenc, aki 91 éves 
létére nemhogy rengeteget nevet, de fo-
lyamatosan nevettet. A zseniális, párat-

lan rajztehetséggel is megáldott művész 
alkotásaival, a munkáiból áradó örök de-
rűvel játszi könnyedséggel rántja vissza 
a szemlélőt a gondtalan gyermekkorba, 
amikor bármelyik percben önfeledten 
tud feltörni a kacaj. 

Látjuk, halljuk, miként nevetgélnek 
a sokszor borús tekintettel betérő láto-
gatók a Sajdik Gyűjtemény termeiben. 
A főtéri Pannónia Házban berendezett 
tematikus tárlat a július 22-i nyitás óta 
közel 3000 érdeklődőt vonzott, és a 
visszajelzések alapján a varázslat mű-

ködött: A Kossuth- és Munkácsy-díjas 
Sajdik Ferenc, Pom-Pom és Gombóc 
Artúr megformálójának örök derűje, 
ember- és állatszeretete, humanizmusa, 
egyedi humora a képeken keresztül el-
éri, megragadja a szemlélőt. 

Annak érdekében, hogy a megszer-
zett élmény tovább tartson, igyekszünk 
alaposan elmélyíteni, erre remek lehe-
tőség a múzeumpedagógia. A nehezen 
kimondható szó könnyed játékot takar, 
melyet szeptember óta számos gyer-
mek- és felnőtt csoport tapasztalhatott 
meg a váci Sajdik Gyűjteményben. Szak-
embereink, Bálint Brigitta és Ferenczi 
Adrienn, 6-99 éves korig várnak min-
den érdeklődőt, akiknek egyénre, vagy 
a csoport igényeire szabva egészítik ki 
a múzeumi élményt kreatív feladatok-
kal, kvízzel, logikai fejtörőkkel, érdekes 
kiegészítő információkkal, nem utolsó 
sorban: sok nevetéssel. 

Már javában készülünk az adventi 
időszakra is, amikor kiemelten fontos, 
hogy legyen lehetőség a feltöltődésre, 
kikapcsolódásra, pozitív gondolatokra. 
A Váci Art Advent rendezvénysorozat 
keretében a Pannónia Ház művészeti 
műhellyé alakul, ahol koncertek, előa-
dások, gyerekprogramok várják majd ez 
érdeklődőket, a Sajdik Gyűjteményben 
pedig a téli ünnepkörhöz kapcsolódó 
új foglalkozásokkal is készülünk. Ko-
rábbi látogatóinknak érdemes lesz visz-
szatérni azért is, mert november végén 
több olyan Sajdik-kép is kikerül majd 
a falakra, melyeket eddig nem tettünk 
közszemlére. Szeretettel várunk minden 
nevetésre vágyót! 

Michalik Judit

Július óta közel 3000 érdeklődőt 
vonzott a Sajdik kiállítás

Már készül a város az ünnepekre
Meghitt légkört szeretne teremteni az 
idei esztendőben is az ünnepekre a vá-
ros vezetése. Ezért a Váci Városfejlesztő 
Kft és a kulturális intézmények bevoná-
sával már javában készül Vác az ünne-
pekre. A megszokott módon, idén is lesz 
kirakodóvásár, gasztronómia, és persze 
programokkal is várják majd az érdeklő-
dőket a főtérre. 

A karácsonyi hangulatot igyekeznek 
meghitté tenni. Advent első vasárnap-
jára már díszbe öltözik a belváros ezen 

része. Lesz fényfüzér, fényszökőkút és 
fényfestés is. Emellett megújul a Betle-
hem, a kicsiket újdonságként körhinta 
várja és persze a tavaly nagy népszerű-
ségnek örvendő rénszarvasszán sem 
marad el. 

A karácsonyi készülődés fontos része 
lesz az adventi gyertyagyújtás, de koncer-
tek is szórakoztatják majd a látogatókat. 

Természetesen Deákvár, a Földváry 
tér és Kisvác sem marad karácsonyi dí-
szítés nélkül.
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A Dunakanyar Szíve Egyesület kez-
deményezései nagyon népszerűek a 
városban. Legutóbb egy ugróisko-
lát festettek fel a Duna-parton, de 
az Olvasás Világnapján a Széchenyi 
utcában ők állították fel azt a tele-
fonfülkét, ami tele van könyvvel. 
Az egyesület vezetője Molnár-Matz 
Krisztina, aki a város által életre hí-
vott Jószomszéd hálózatot is vezeti.  

- Mikor alakult meg az egyesü-
let és milyen céllal jöttetek létre?

- Tavaly februárban alakultunk, 
pont a pandémia előtt. Az egyesület-
nek az alapja, a magja egy általános 
iskolának a szülői munkaközössége. 
Ez a csoport felét jelenti körülbelül. 
Úgy gondoltuk, hogy az iskolában 
nagyon sok mindenben tudtunk se-
gíteni. Egy-két szülőnek a gyerme-
ke már középiskolába jár, ezért úgy 
gondoltuk, hogy összeállunk, hogy 
tegyünk valamit a városért. 

Az volt az elképzelésünk, hogy 
olyan dolgokban tudjunk segíteni, 
mint a városszépítés, a fenntartható-
ság, a környezetvédelem, a gyerme-
kek sportolása, kulturális programok 
megszervezése. Az első ilyen nagy 
megjelenésünk a violinkulcs virá-
gágyás ültetése volt a zene világnapjá-
ra, ami úgy láttuk, hogy nagyon-nagy 
sikert aratott, nagyon sokan eljöttek, 
nagyon sok embernek tetszett és ezt 
az ágyást a mai napig is fenntartjuk. 
Minden ősszel-tavasszal ültetjük és 
mi is gondozzuk. 

Már több ilyen ágyásunk is van a 

városban: Deákváron, lent a csónak-
háznál egy gyönyörű, régi csónakot 
újítottunk fel, ahol már betettük azt 
az úgymond környezetvédelmi ele-
met, hogy valami régiből csináljunk 
valami újat. Így lett a csónakunk is, 
így lettek a régi biciklik a Deákvá-
ri főúton, aztán innen jött az ötlet a 
telefonfülkével kapcsolatban is, hogy 
ne csak virágágyásaink legyenek, ha-
nem valami kultúrát is próbáljunk 
meg csepegtetni.

- Sokan vették örömmel, hogy 
felállítottátok a Széchenyi utcá-
ban, ami tulajdonképpen egy kis 
könyvtár. Mennyire vált be a kez-
deményezés?

- Nagyon. Voltak félelmek azzal 
kapcsolatban, hogy esetleg körülötte 
majd rendetlen lesz, meg koszos lesz, 
meg szétdobálják majd a könyveket, 
de mi pont az ellenkezőjét tapasz-
taljuk. Elég gyakran elsétálok arra, 
de nem találtam olyat, hogy gondo-
zatlan, vagy rendezetlen lenne. Néha 
látni, hogy a könyveket átforgatták és 
keresnek valamit, úgy hagyják, de ez 
azt hiszem a legkevesebb, ami történ-
het. Nagyon aranyos történt a múlt-
kor. Egy idős néni állt a telefonfülke 
előtt telefonnal a kezében és éppen a 
szomszédasszonyának sorolta, hogy 
milyen könyvek vannak és mit vihet 
el neki. Tehát hál’ Istennek inkább ezt 
a részét tapasztaljuk, meg azt, hogy 
amikor lecsökken a könyvek száma, 
akkor mindig van valaki, aki ezt pó-
tolni tudja. A következő telefonfül-
két majd Deákváron, a KRESZ-park 
környékére szeretnék az ott lakók, ha 
elhelyeznénk. 

- Kik a támogatóitok, hiszen 
gondolom, kellenek azok is ilyen 
kezdeményezésekhez?

- Ezekhez a virágültetésekhez na-
gyon sok virágboltos segíti a tevé-
kenységünket, az egyik az Edit virág 
a Szent János utcában,  a Mákvirág 
Bt. a piacon , és Kurunczi Gergely a 
Földváry téren  a buszmegállóban.

A legutóbbi kezdeményezésünket 
már nagyobb támogatók segítették. 
Megterveztettük az úgymond legna-
gyobb ugróiskolát, ami most tudomá-
som szerint Magyarországon létezik.  
Arra gondoltunk, hogy a nagyságán 
kívül tegyük még különlegessé. Ezért 
felkértük Garay Nagy Norbert fes-
tőművészt, akinek az irányítása alatt a 
Madách Imre Gimnázium 9.-10. mű-
vész osztálya megtervezte és előraj-
zolta az ugróiskolát. A diákok nagyon 

lelkesek voltak, jöttek esőben, volt 
olyan, aki péntek délután iskola után 
jött, hogy elkészüljünk az esős napok 
előtt.. Jöttek és segítettek, ott voltak 
velünk, megcsinálták, le a „kalappal” 
a fiatalok előtt. A festéket, ami közel 
100 ezer forint volt, a Continental 
Magyarország Kft. adta, ezenkívül ők 
egy csapatot is küldtek, akik velünk 
együtt festettek.  Egy igazi csapatépí-
tő program is volt fiatalokkal, conti-
sokkal az egyesület tagjaival. Erre a 
napra a Naszálytej Kft. küldött ne-
künk finomságokat, vaníliás tejet és 
Túró Rudit, hogy könnyebb legyen 
az aznapi munka. Reményeink szerint 
ezek a jó kapcsolatok megmaradnak a 
jövőben is.

- Mik a terveitek a jövőre nézve?
- Van még egy olyan része a város-

nak, amit majd tavasszal virágágyás-
ként szeretnénk szépen elkészíteni, 
ez az Ülő nő az Űrhajós utcában, ami 
elég nagy része a városnak, mert na-
gyon sok helyről látszódik, és kicsit 
elhanyagolt, ezt szeretnénk majd egy 
picikét felújítani. Most, amit nagyon 
szeretnénk még ebben az időszak-
ban, február végén egy bál. Egy álar-
cosbált szeretnénk szervezni, hogy 
mire szánnánk a bevételt, azt még 
nem tudjuk, ehhez nagyon szívesen 
várunk ötleteket.

- Ha valaki szeretne hozzátok 
csatlakozni, hogyan teheti meg?

- Ha valaki be szeretne lépni, van 
egy belépési nyilatkozatunk, amit ki 
kell töltenie és alá kell írnia. Ha bár-
ki szeretne, akkor a facebookon tud 
nekünk üzenni. A segítő kézre, meg 
a támogatásra mindig szükség van, 
mindig lehet jönni. Amit nagyon szí-
vesen várunk még, azok az ötletek.

Furucz Anita

Önzetlenül tesznek városunkért
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Az önkormányzat Környezetvédelmi 
Munkacsoportja egy civil szervezettel 
együtt készítette elő a cigicsikk szedő 
versenyt, elsősorban azzal a szándék-
kal, hogy felhívják a figyelmüket a 
dohányosoknak arra, hogy ne dobálják 
szét a közterületeken az elszívott cigaret-
tavégeket, ám csak néhányan jelentek meg 
a főtéren azok közül, akik szedték is volna 
a szemetet. A szervezők nem adták fel, 
hiszen meghosszabbították a versenyt – 
írja az estv.hu.

"A szombat délelőtti csikkszedés másképp 
alakult, mint terveztem. Kevesebben jöttek, mint 
amire számítottam. Úgy látszik még nem elég 
erős az üzenete ennek a jelenségnek. Sok mindent 
szednek aktivisták, a Tiszából a pet palacko-
kat, a váci ligetből és a Duna-parton szemetet. 
A külterületen illegális lerakókat számolnak fel.

A csikk kicsi szemét, ha nem akarjuk, akár 
észre sem vesszük. Pedig nagy számban hever a 
járdákon, a buszmegállókban, a füvön és a sétáló 
utca kövei között - mondta lapunknak Jess 
Kinga, főszervező, a Környezetvédelmi 
Munkacsoport elnöke. 

Vác a városok közül elsőként csatlako-
zott az országos kampányhoz. A cigicsikk 
mentesítést helyben folytatni fogják. Jess 
Kinga bízik benne, hogy az üzenet hatá-
sára remélhetőleg az eldobott csikkek szá-
ma is csökkenni fog.

Folytatódik a 
küzdelem a 

cigicsikk ellen

Váci sztorik címmel hirdetett ké-
palkotó pályázatot a Sajdik Gyűjte-
mény. Az általános és középiskolás 
diákok rajzait, fotóit, festményeit, 
esetleg kisfilmjeit megversenyeztető 
vetélkedőben arra kíváncsiak a szer-
vezők, hogy a fiataloknak mit jelent 
Vác, milyennek képzelik el a jövőben, 
vagy melyek a kedvenc részleteik a 
városban. A pályázatra iskolai keretek 
között, de egyénileg is bátran készül-
hetnek a diákok - írják a közösségi 
oldalon. 

A pályaműveket a Pannónia Ház-
ban (Vác, Köztársaság út 19.) talál-
ható Sajdik Gyűjteményben lehet 
leadni nyitva tartási időben, keddtől 
vasárnapig 10-17 óráig. A digitálisan 
készített alkotásokat pedig a mester-
borbala@gmail.com címre kell eljut-
tatni november 22-éig.

Szabadon választott technikával 
készített fotót, rajzot, festményt, 
vagy akár kisfilmet is be lehet külde-
ni a pályázatra. Aki rajzol, vagy fest, 
az A/6-os mérettől A/3-asig terjedő 
méretben gondolkodhat, a kisfilmek-
nek pedig nem kell hosszabbnak len-
niük 60 másodpercnél. 

A pályaműveket háromtagú zsűri: 
Debreczeni Zsófia festőművész, 

Bócz Péter rajztanár és Lakatos Ádám 
magyartanár értékelik majd.

Az eredményhirdetésre pedig 
december 3-án, pénteken délután 
négykor, a Váci Art Advent ny-
itóeseményén kerül majd sor a Saj-
dik Gyűjteményben, ahol minden 
résztvevőt ajándékkal várnak majd a 
szervezők.

Váci sztorik címmel pályázatot 
hirdet a Sajdik Gyűjtemény
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Jeles évforduló van, 125 éve alakult meg 
a Váci Múzeumi Egyesület. Ennek a 
mondatnak úgy kellene folytatódnia, 
hogy és pár évre rá megszületett a múze-
um, amely azóta is gazdagodik, újabb és 
újabb kiállítótermekkel és persze leletek-
kel, illetve azok rendszerezésére alkalmas 
kutatóhelyekkel, raktárakkal, régészeti 
tárral, vagyis a gyűjtemény kezelésére al-
kalmas terekkel. A címben feltett kérdés-
re azonban nincs egymondatos, és pláne 
pozitív válasz. 

Sőt, rábukkantam egy tanulmányra, 
amelyben a múzeum munkatársa Zom-
borka Márta sok oldalon keresztül írja 
le a múzeum alapításért folytatott küz-
delem regényes történetet. Azt, hogy a 
sok szakember és civil mecénás évszáza-
dos igyekezete ellenére miért nem szüle-
tett meg ez a komplex múzeum Vácon.  
Megkockáztatom, aki szeretné tudni, 
hogy miért különösen értékes és fontos 
hely Vác a magyar történelemben, vagy 
csak arra kíváncsi, hogy miként éltek év-
századokkal ezelőtt az ősök, milyen ruhát 
viseltek, milyen eszközöket használtak, 
vagy csak néhány évtizede hogyan telt az 
élet az országnak ezen a csodás pontján, 
itt a Duna-partján, nos, aki ezekre kíván-
csi, annak órákat kellene beszélgetnie a 
muzeológus kutatóval. Ő a váci identitás 
egyik élő emlékezete.  

Sajátos Bermuda háromszög
Az 1994-95-ben feltárt XVIII. századi krip-
ta-leletek sorsa világított rá igazán, hogy mit 
veszít Vác, mit veszítenek a váciak azzal, hogy 
nem tudta méltó módon bemutatni a történeti 
és művészettörténeti szempontból egyaránt rend-
kívül értékes tárgyakat a város. A kulturális 
turisták száma megsokszorozható lenne, hiszen 
annak a kiállításnak bizton lenne olyan vonze-
reje – mondja Zomborka Márta. A XX. 
század első harmadában készültek ugyan 
több tervek egy múzeum építésére, és 
akkor számítottak is a helyi szakemberek 
az állami támogatásra. Sok nagyváros, 
Szekszárd, Szombathely, Arad, Debre-
cen, Komárom, Balassagyarmat, Veszp-
rém mások, kaptak is ilyen segélyt. A váci 
szakembereknek azonban nem sikerült 
meggyőzniük a főhatóságot a terveikkel. 

Jó nagy bakugrással átlépünk az elmúlt 
század hatvanas éveibe. Akkor alakultak a 
megyei múzeumi igazgatóságok, lett Debrecen-
nek, más megyei városnak saját múzeumából 
megyei központja, de Pest megyének persze 
Pesten… Aztán a megyei múzeumi központot 
Szentendrére telepítették, és ugyan volt Cegléd-
nek, Nagykőrösnek is múzeuma, Vác nem volt 
elég ügyes – bogozom ki Zomborka sza-
vaiból. Talán az is szerepet játszott eb-
ben, hogy Óbudán lakott a Pest megyei 

múzeum gazdasági vezetője, Szentendre 
valóban közelebb volt. Reményteli javas-
lat volt, hogy a hetvenes évek elején, az 
akkori megyei igazgató kezdeményezte, 
legyen egy új múzeumi tömb Vácott. 
Ikvai Nándor javaslata is gyorsan elhalt. 
Lassan kapiskálom, nincs Pest megyének 
külön megyeszékhelye, a kisebb városok 
egymással versenyeznek, hogy jusson ne-
kik is valami a megyeszékhely rengeteg 
előnyéből. Volt itt egy furcsa múzeumi 
Bermuda háromszög. A megyei önkor-
mányzat, mint fenntartó, a megyei múze-
um, az önálló jogi személy, amely osztja 
a pénzeket, alkalmazza a munkatársa-
kat például, és a város önkormányzata, 
amelytől függetlenül működtették a váci 
múzeumot évtizedekig. 

Újabb nagy ugrással átlépünk a rend-
szerváltás utáni időbe… Itt is voltak 
flikk-flakkok – mondja Zomborka. A 
rendszerváltás után a vagyonátadó bi-
zottságok tulajdonba adták, az 1950-től 
állami tulajdonú, de a múzeumi szerve-
zetek kezelésébe adott tárgyakat. Kapott 
tulajdonba váci múzeumi műtárgyat a 
megye és a város is. Az ingatlanok egy 
részét a megyeék kapta, noha azok ko-
rábban többnyire váci tulajdonban vol-
tak, csak átadták múzeumi célra az intéz-
ményeknek. Ilyen volt a görög templom 
vagy a Káptalan utca 16. 

2012-ben újabb fordulat: az államhoz ke-
rültek ismét a javak, de a fenntartási kötelezett-
ségek visszaszálltak a városra. Létre jött egy új 
probléma csomag, ami a mai napig nincs teljesen 
kitakarítva. Ezt tetézte még a rendszerváltás 
óta, hogy a kormányváltások után többnyire 
minden alkalommal új irányt szabtak az örök-
ségvédelemnek, a múzeumok számára is – te-
szi hozzá a muzeológus.  

Az egymilliárdos ígéret
Most mi a helyzet – kérdezem, fogyó tü-
relemmel: Nagyon várja a város azt 4 milli-
árd forintot, amelyből 1 milliárd az új váci mú-
zeumra van címkézve, vagyis 2017 óta van egy 
kormányhatározat, amelyben ez az ígéret szere-
pel – mondja Zomborka. A pénz ígérete 
egy korábbi tervre épült, amit a múzeum 
a 90-es években készíttetett és mindig 
aktualizált. Ahogy a határozat nyomán 
elkezdték részletesebben újrafogalmazni 
a terveket, a múzeum szinte kiszervező-
dött a koncepcióból, mert a helyét egy 
kiállítóhely foglalta el. Vagyis elindított 
egy fejlesztést a múzeum ügye, de az a 
terv nem adott jövőképet a váci múze-
umnak. A muzeológus hozzá teszi: értse 
meg van 100 ezres műtárgyálományunk, ami-
nek nincs elég és megfelelő raktára, nincs kor-
szerű bemutatóhelyünk, nem tudjuk az elvárt 
szolgáltatásokat biztosítani. A város ezeréves, 

a reneszánsz idején Vác a harmadik legjelen-
tősebb város volt az országban. Itt a Báthori 
püspök a Mátyás király műhelyéből származó 
dolgokkal díszítette fel a palotáját és a templo-
mát. Ezeket a töredékeket Firenzébe, vagy a 
Nemzeti Múzeumba viszik tőlünk kiállítani. 
Több ezer éves díszkerámiák, vagy reneszánsz 
terrakotta és majolika tárgyak. És Vácon ezek 
még nem tudtak méltón bemutatkozni. Amíg 
ilyen széttagolva, és nem adott funkcióra terve-
zett épületekben működik a múzeum, nehezen 
tudunk helytállni minden elvárható területen.   

Értékes a helytörténeti tárgyak, emlékek 
gyűjteménye, a céhes ipartól a nemrég felszámolt 
feltárt középvárosi temetőnek a dokumentáci-
ójáig. … És amire a közember talán nem is 
gondol, hogy a múzeum attól múzeum, hogy 
ott napi munkát végeznek emberek, gyűjtik az 
anyagot, dokumentálnak, interjúkat is készí-
tenek emberekkel, hogy öt vagy tíz, vagy száz 
év múlva legyen annak nyoma, hogy itt volt egy 
hajó- és darugyár vagy egy kötöttárugyár… 
- fogalmaz egyre szenvedélyesebben 
Zomborka. Van egy komoly néprajzi gyűjte-
mény. Ekkor bukkan újra fel az 1994-95-ben 
feltárt kripta lelet gyűjtemény, ami a néprajzi 
gyűjteménynek kiemelkedő része Az is kö-
zel kétezer tárgy. Azok feldolgozása is nagy 
munka. És, nincs elegendő hely és kapacitás a 
feladatokra – sorolja Zomborka. A város 
felkészült a támogatás fogadására, épü-
letrészeket ürített ki, átdolgozták a kon-
cepciót, bizakodva várjuk az előrelépést.   

A beszélgetés végén megkockázta-
tom: Ön, a mindennapi munkájával fel-
halmozott tudása, tapasztalata lényegé-
ben a váci identitás talán leggazdagabb, 
eleven gyűjteménye. Ha jól értem, önnek 
az fáj, hogy ahhoz, hogy a váciak igazán 
váciak lehessenek, ahhoz hatalmas segít-
ség lenne a helyi múzeum – mondom én. 
Ön hogyan fogalmazza meg ugyanezt?

Sokat veszítünk azzal, hogy nem tudjuk 
megfelelő módon bemutatni a kincseinket, nem 
tudjuk hasznosítani a turizmusban kulturális 
értékeinket. És rengeteget veszítünk azzal, hogy 
se az iskolások, se a felnőttek nem láthatják, 
hogy az elődeik milyen értékek között éltek. Ha 
nem találkoznak értékekkel, hogyan ismerik 
fel, ha óvniuk kellene egy hasonlót? - teszi fel a 
költői kérdést Zomborka Márta. 

Vicsek Ferenc

A váci identitás eleven gyűjteménye 
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Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

MATKOVICH ILONA
Helye: Városháza, 133. szoba, 

polgármesteri iroda 
Telefonszám: 06-27/315-534  

E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu 

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

KISS ZSOLT JÁNOS
(Összefogás Vácért)

6. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 

Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail:  alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu

INOTAY GERGELY
(Összefogás Vácért)

3. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 

Telefonszám: 06-27/315-534
mail:   alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu

FERJANCSICS LÁSZLÓ
(Összefogás Vácért)

Alsóváros, 4. sz. választókerületének képviselője 
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 

Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség
DR. ZSIDEL SZILVIA

JEGYZŐ
Telefonszám: 06-27/314-130

Önkormányzati képviselők
KÁSZONYI KÁROLY

(Összefogás  Vácért) - 1. sz.  választókerület
Telefonszám: 06-30/294-2645

JESS KINGA
(Összefogás  Vácért) - 2. sz.  választókerület 

Telefonszám:  06-30/198-3878
FEHÉR ZSOLT

(Összefogás Vácért) - 5. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-70/392-0009
MOKÁNSZKY ZOLTÁN

(Fidesz-KDNP) - 7. sz.  választókerület  
Telefonszám: 06-30/360-6303

TÓTVÁRADI-NAGY BENCE
(Összefogás Vácért) - 8. sz.  választókerület

Telefonszám:  06-70/445-1162
MOLNÁR NÁNDOR

(Összefogás Vácért) - 9. sz.  választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328
ROZMARING SÁNDOR

(Összefogás  Vácért) - 10. sz.  választókerület
TeleFONSZÁM:  06-30/773-9910

CSEREKLYE KÁROLY
(Vác Városért Választási Egyesület)

Telefonszám:  06-30/648-1162
DR.  MANNINGER PÉTER

(Fidesz-KDNP)
Telefonszám:  06-30/844-3212

PETŐ CSILLA
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám:  06-70/255-6263
PETŐ TIBOR
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/363-0840

Ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban
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.; Kor-
mányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);

 Kormányablak 3.: dr. Csányi László krt. 45.

Ügyfélfogadási rend egységesen: 
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00

Fogadóórák
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Gyógyszertári ügyelet

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

FOGORVOSI ÜGYELET
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet:

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

Tel.: 06-1-317-6600

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
(felnőtt és gyermek)

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

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

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig 
Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig 
Munkaszüneti  napokon  24  órában

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)

KÖTELEZŐ AZ  ELŐZETES 
IDŐPONTEGYEZTETÉS  A HÁZIORVOSI, 

GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI 
RENDELŐBE ÉRKEZÉS ELŐTT!

Maszk viselése a rendelőben kötelező!

Vácon született váci lakosok:
Lakatos Zoltán és Horváth Ramóna gyermeke: Manuel, Demény 
Tibor Lajos  és  Megyes  Gabriella  gyermeke: Gabriella, Brezo-
vich István és Tóth Gabriella gyermeke: Bertalan, Toldi Zoltán és 
Kubinyi Anett gyermeke: Olívia, Varga Gábor és Talló Bernadett 
gyermeke: Zalán, Döbrentei Krisztián és Horváth Anita gyerme-
kei: Máté és Milán, Kiss Dávid és István Beatrix gyermeke: Áron 
Dávid, Ocsenás Dániel és Iga Beáta gyermeke: Áron, Seres Botond 
és Rogozonszki Angéla gyermeke: Szonja, Szabó Norbert és Rich-
ter Edina Éva gyermeke: Zsombor, Kis György és Ligai Klaudia 
gyermeke: Zsófia, Dudás Péter és Borbély Emese gyermeke: Lili, 
Kuti Róbert Tamás és Somogyi Aranka gyermeke: Róbert. Az elmúlt 
hetekben 16 váci gyermek született városunkban.

Házasságot kötött váciak: 
Máté Csaba és Tarsoly Viktória Andrea, Váci András és 
Stolczenberger Simone, Hegedüs Máté és Galgóczi Alexand-
ra, Együd Zsolt és Gyulay Alexandra, Rapavi Tibor és Herbák 
Andrea, Csonka Attila és Kovács Eliza, Takács László és Kiss 
Edina, Ocztos Martin és Együd Nikoletta, Gábos Márton és 
Koncz Éva, Juhász Márió és Berki Brigitta Krisztina.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 24 váci személy hunyt el városunkban. 
A kegyeleti jogok figyelembevételével március második felé-
től csak azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél 
az elhunyt hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyil-
vánosságra hozatalhoz. A többi elhunyt esetében összesített 
statisztikai adat közlése lehetséges csak.
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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

MEGVÁSÁROLHATÓ INGATLANOK:
Cím/hrsz: Vác, II. Rákóczi Ferenc tér 8-10. - A ép. - fsz. 1. ajtó - Alapterület: 41 m2 

Ingatlan jellege: lakás megnevezésű ingatlant.
Megtekintés: előre egyeztetett időpontban – Telefon: 27/510-107/92 mellék Simon László 

BÉRELHETŐ INGATLANOK:
Cím/hrsz: Zrínyi utca 9. - 2707/1/A/19 hrsz.

Alapterület: 41 m2, Ingatlan jellege: iroda, Tevékenység: irodai

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: Földváry tér 16. - 4513/A/2 hrsz.
Alapterület: 87 m2 -  Ingatlan jellege: üzlet - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

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 m2  - Ingatlan jellege: faház - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

ELADÓ

BÉRELHETŐ
INGATLANOK
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Romániában rendezték a felnőtt és juni-
or maratoni világbajnokságot. A viada-
lon taroltak a magyar csapat versenyzői. 
Nagy örömünkre a Váci Kajak-Kenu 
SE kiválósága, Sellyei Csanád is két vi-
lágbajnoki arannyal lett gazdagabb.

A junior férfiak kajak egyes számá-
ban megismétlődött a kontinensbajnok-
ságon látott küzdelem a két magyar fiú 
között. A hatkörös, 22,6 kilométeres 
viadalon nagy csatát vívott egymással a 
Váci Kajak-Kenu SE sportolója, Sellyei 
Csanád és a győri Kolozsvári Brúnó. A 
váci kajakos 11 másodperces előnnyel 
ért célba, így aranyérmes lett.

Másnap a két magyar kajakos már 
egy egységben, a junior kajak kettesek 
versenyén állt rajthoz. Az egyesekben 
az első két helyen végző versenyző – fi-
gyelembe véve az előző napi igénybevé-
telt – taktikus versenyzéssel osztotta be 
erejét. A táv első felében a vezető boly-
ban lapátoltak, majd az utolsó körben 
robbantva élre álltak és végül (95 per-
ces csata után) hat és fél másodperces 
előnnyel értek elsőként célba.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 
képünkön László Csaba edzővel látható 
Sellyei Csanád az idei Európa-bajnoksá-
gon is aranyérmes lett.

Október 27-én ünnepelte 75. születés-
napját Csank János, a Vác FC jelenlegi 
vezetőedzője. Városunk korábbi NB 
I-es bajnokcsapatának trénere 1993-ban 
megkapta Vác Város Díszpolgára címet. 
A mesteredző szövetségi kapitányként 
a magyar válogatottal 1997-ben pótse-
lejtezőt játszhatott a világbajnokságon 
való részvétért, amely azóta is a legjobb 
eredménye nemzeti csapatunknak e so-
rozaton. 

Vác Város Önkormányzata jó egész-
séget és sportsikereket kíván a jubiláló 
szakembernek! 

Hírmorzsák
Kettős győzelemmel nyerte női kézi-
labda Európa Liga német házi párhar-
cát a Blomberg-Lippe csapata a Metz-
ingen ellen. Így november közepén ez 
az együttes mérkőzik meg a Váci NK-
SE-vel a kupasorozat csoportköréért. 
Az első találkozóra Vácon kerül sor 
november 13-án szombaton 14 órától, 
a visszavágó rá egy hétre este hattól lesz 
Lemgóban. Ismét változott az NB I-es 
felnőtt csapatunk bajnoki programja. 
Az eredetileg november 10-én rende-
zendő Kisvárda elleni hazai mérkőzés 
új időpontja: 2022. január 8. szombat 
18.00. 

Mint ismeretes, a labdarúgó NB III Kö-
zép csoportban a tavalyihoz hasonlóan 
a kiesés elkerüléséért vív nagy harcot a 
Vác FC. A csapat az MLSZ-től decem-
ber 31-ig kapott ideiglenes engedélyt 
arra, hogy a váci stadionban rendezze 
bajnokijait. A váci folytatás még kérdé-
ses, ugyanis a megyei kormányhivatal a 
lelátófedésre vonatkozó munkák építési 
engedélyét a hiányos dokumentációk 
miatt megtagadta, illetve az illetékes 
osztálya – a kötelező engedélyek nélkül 
elkezdett kivitelezés miatt – örökségvé-
delmi bírságot rótt ki. 

Az ifjúsági evezős kontinensbajnoksá-
gon a női kormányos négyes magyar 
kvartettjében szerepelt a váci Harsányi 
Orsolya. A versenyszám döntőjében 
a mieinkkel együtt csupán három hajó 
versenyzett, így biztos volt az éremszer-
zés. Négyesünk egy ideig a második he-
lyen haladt, ám a táv második felében 
a győztes olaszok és a második helyen 
célba érő németek is elhúztak, így ma-
radt a dobogó legalsó foka a magyar 
egység számára. A férfi négypárevezős 
tagjaként a váci Földesi Bence a 17 in-
dulót számláló mezőnyben összesítés-
ben a 11. helyen zárta az Európa-baj-
nokságot.

A Magyar Röplabda Szövetség szerve-
zésében zajlik a felnőtt ülőröplabdázó 
országos bajnoksága. A versenyen a 
Mozdulj SE Vác női és férfi csapatot is 
szerepeltet. Az első játéknapon a fővá-
rosi Kistext Arénában, két pályán ját-
szottak a csapatok. A hét együttest fel-
vonultató mezőnyben a váci férfi gárda 
5 mérkőzéséből négyet megnyert, egyet 
vesztett el. A váci hölgykoszorú mér-
lege a 4 találkozóján: egy győzelem és 
három vereség. A következő tervezett 
játéknap november 20-án lesz. 

Kézilabda
 NB I, nők

Váci NKSE – DVSC 25-26
Mosonmagyaróvár – Váci NKSE 31-22

Siófok – Váci NKSE 32-33
Váci NKSE – Vasas 40-32

NB II, nők – Észak
DKA Vác – Budakalász 40-28
Dunakeszi – DKA Vác 24-33
DKA Vác – Mogyoród 36-20
Vasas U22 – DKA Vác 23-42

Magyar Kupa, 2. forduló
DKA Vác – Orosháza 49-16

Labdarúgás 
NB III, Közép

Hódmezővásárhely – Vác FC 1-0
Vác FC – Kozármisleny 0-1

Mohács – Vác FC 0-2
Vác FC – Cegléd 1-3

Dunaújváros – Vác FC 2-2
Vác FC – Dabas 1-1

Vízilabda – NB II, alapszakasz, 
Budapest 2. 

Vác VSE – Poseidon 8-6
Vác VSE – ESMTK 13-7

Asztalitenisz 
NB II Észak-Kelet

Dunakeszi – Váci Reménység 5:13
SZERVA III – Váci Reménység 2:16

Váci Reménység – Karcag 17:1
Debrecen II – Váci Reménység 3:15

Váci Reménység – Szerencs 7:11

Csank János 75. születésnapja

Sellyei Csanád, a junior 
maratoni kajakkirály

Sporteredmények
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