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A hónap témája

Alsóvárostól  úgy látszik, még mindig északra van Budapest...
Zónázunk vagy nem?

Ezek az emberek a fővárosba indulva kénytelenek 
előbb észak felé útra kelni a belváros irányba, 
mert csak ott tudnak vonatra szállni. Mindez 

időveszteséget és kényelmetlenséget jelent számukra, 
ráadásul emiatt irreálisan megnőtt a váci belváros for-
galma, amely ennek fogadására nincs felkészülve, így 
állandósultak a panaszok a parkolási gondok miatt. 

A két alsóvárosi önkormányzati képviselő javasla-
ta arra, hogy Alsóvároson is álljanak meg a zónajára-
tok, így minden szempontból ésszerűnek látszott: ez-
zel a város déli felén élő tízezer ember is részesülhetne 
a kényelmesebb, racionálisabb utazás előnyeiből, és a 
belváros is sok tehertől mentesülne. Ráadásul e meg-
álló környékén lehetőség van a kulturált parkolásra is.

A vasúttársaság azonban belső szervezési nehézsé-
gekkel, műszaki okokkal indokolta, hogy miért jelent 
neki megoldhatatlan problémát az itteni megállásból 
adódó plusz teher, és sajnos nem valósította meg az 
ésszerű kezdeményezést.

A váci önkormányzati képviselők között hiába ala-
kult ki kivételesen nagy többségű egyetértés a kérés jo-
gosságát illetően, most, 2009 elején úgy tűnik, az al-
sóvárosiaknak továbbra is észak felé kell keresniük Bu-

dapestet. A képviselők azonban nem adják fel elképze-
léseiket, és tovább folytatják a lehetőségek, az ésszerű 
kompromisszumok keresését.

Fél évtizede azon váci polgárok, akik tanulmányaik, 
munkájuk miatt, vagy családi, baráti kötődésük követ-
keztében gyakran veszik igénybe a vonatközlekedést, na-
gyon pozitívan fogadták a MÁV ún. zónázó járatainak 
beindítását. Közülük azonban a több mint tízezer alsó-
városi, valamint több ezer, a város déli területén elhelyez-
kedő iparterületen dolgozó környékbeli nem élvezhette 
ennek a kezdeményezésnek a valódi előnyeit, hiszen  
a számukra könnyen megközelíthető Vác-alsó megállón 
nem álltak meg menetrend szerint a zónázó szerelvények.  
Jogos bosszankodásra adott okot az is, hogy mindeköz-
ben egy-kétszáz méterrel északabbra mindig várakoznak 
pár percet a vonatok, mivel általában a központi állo-
más nem tudja azonnal fogadni az érkező vonatot.

A zónázó ügy kronológiájA
• 2004-ben elsőként Budapest és Vác között vezeti be a MÁV 

a zónázó rendszerű menetrendet. A Nyugati pu. és Vác állo-
más között az így közlekedő szerelvények nem állnak meg, 
menetidejük fél óra alá kerül. Ferjancsics László akkori al-
polgármester augusztus utolsó hétvégéjén fogadja a város-
ba érkező MÁV-vezérkart, majd a következő hét első napján 
az első utast, akit egy bérlet átadásával köszönt (képünkön)

• 2008 elején Ferjancsics László és Makrai Zsolt képviselők 
egyéni indítványként javasolták, hogy a város vezetése keres-
se meg az illetékeseket annak érdekében, hogy iktassák me-
netrendbe az alsóvárosi megállót. A MÁV-START válaszleve-
lében jobbára könnyen cáfolható indokokkal utasította el a 
kérést, megemlítve, hogy a következő évi menetrendje kiala-
kításakor megvizsgálja a lehetőséget.

• Médiaértesülés szerint dr. Bóth János, Pest megye 2-es számú 
választókerületének országgyűlési képviselője december vé-
gén a Parlamentben interpellált a közlekedési miniszternél a 
zónázó vonatok ügyében. Itt sajnos nem esett szó az alsóvá-
rosiak ilyen irányú igényéről.

• A 2009-es vasúti menetrendben a zónázó szerelvények vo-
natkozásában továbbra sem kapott helyet a Vác-alsóvárosi 
megállóhely.

hasznos információk
Élelmiszerüzletek nyitvA tArtásA
Kaiser’s áruház (Avar u.)
hétfő-péntek: 7.00–20.00
szombat: 7.00–16.00
vasárnap: 7.00–13.00
Match áruház (Kölcsey u.)
hétfő-péntek: 6.00–19.00
szombat: 6.00–14.00
vasárnap: 6.00–12.00
Korall üzlet (Magyar u.)
hétfő-péntek: 6.30–18.30
szombat: 6.30–13.00
vasárnap: 7.00–11.00

gyógyszertárAk
Alsóvárosi (Zöldfa u.)
hétfő-péntek: 8.00–18.00
Vácz Remete (Magyar u.)
hétfő-péntek: 7.30–19.30
szombat: 8.00–13.00

állAtorvosi rendelő (rádi út)
hétfő-péntek: 8.00–10.00 és 15.00–19.00
szombat-vasárnap: 8.00–12.00

Alsóvárosi postA
hétfő-péntek: 9.00–13.00 és 13.30–17.00

szentmisÉk A HÉtkápolnánál
kedd, csütörtök és péntek: 15.00
szombat: 17.00, vasárnap 9.30; 17.00

szAbAdidős foglAlkozások  
A földváry károly áltAlános iskolábAn
Nyelvi szakkörök (angol, német), zenei szakkörök 
(néptánc, zongora, szolfézs) sportfoglalkozások 
(karate, callenetics, sportklubok edzései) képes-
ségfejlesztő foglalkozások (rajz, informatika, ma-
tematika, újságírói, színjátszó) hittanoktatás
bővebb információ: www.foldvary.hu

levélcím: „Alsóváros” 
2600 Vác, Budapesti főút 56. I/15.
e-mail: makrai.zsolt@invitel.hu
Vác–Alsóváros  
lokálpatrióta tájékoztató kiadványa
I. évfolyam 1. szám, 2009. február
felelős kiadó: Makrai Zsolt
nyomdai munkák: Mackensen Kft.
elérhetőségeink:
Makrai Zsolt:
 makrai.zsolt@invitel.hu
 Nagymező u. 4. és Városháza porta
Ferjancsics László:
 ferja@freemail.hu
 Törökhegyi u. 4. és Városháza porta
Kereszturi Gyula:
 kegye@dunaweb.hu
 2600 Vác, Földváry tér 13. 

� 20 975 8664

Önkormányzati képviselõink
Ha kérdése, ötlete van önkormányzati képviselőjéhez, írjon szerkesztősé-
günk címére! Várjuk megtisztelő jelentkezését.

ferjancsics lászló, a 6-os számú egyéni választókörzet képviselője, a kö-
vetkező utcákban lakókat képviseli az önkormányzatban: Damjanich tér, 
Csányi L. krt. páratlan oldal 67–79/B. és páros oldal 80–98. házszámok, 
Kötő utca, Magyar utca, Beniczky utca, Edison utca, Kertész utca, Mező 
utca páratlan oldal 3–3/B. házszámok, Pálffy utca páratlan oldal 1–19. 
házszámok, Rádi út páratlan oldal 7–23. és páros oldal 2–14. házszámok, 
Rózsa utca, Törökhegyi utca.

makrai zsolt, a 7-es számú egyéni választókörzet képviselője, a követke-
ző utcákban lakókat képviseli a közgyűlésben: Damjanich utca páratlan 
oldal 1–13. házszámok, Damjanich utca páros oldal 2–32. házszámok, 
Fonó utca, Nagymező utca, Rácz Pál utca, Vásár utca.

alsóváros

Megérkezett a hajójáték
A Damjanich utcai játszótér játék- és bútorállománya a terü-
let átadása után is folyamatosan bővül, megújul. A játszó-
tér bővítésére a város által elkülönített 12 millió forin-
ton túl Ferjancsics László és Makrai Zsolt képviselők az 
egyéni választókörzeti keretből is hozzájárultak a játszótér felszere-
léséhez. A gyerekek számára az egyik legjobb hír, hogy a már korábban jó-
váhagyott tervnek megfelelően beszerzésre került az a nagyméretű hajójá-
ték, amely az uniós szabványnak megfelelően maximális biztonság mellett 
nyújt majd élvezetet használói számára. Az alsóvárosi képviselők javaslatá-
ra – állagmegóvás érdekében – az eszközt jelenleg a Remondis Kft. őrzi és a 
tavasz folyamán több más, új játékkal együtt vehetik birtokba a gyerekek.
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Közös dolgainkról

Beszélgetés képviselőinkkel
Legyen Alsóvároson közbiztonság, jó közlekedés és köztisztaság!

A tízezer lelket számláló Alsóváros Vác egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze. A helyi lokálpatrióták közül két ön-
kormányzati városatyával, a 6-os és a 7-es egyéni önkormányzati választókerület képviselőivel, Ferjancsics Lászlóval és 
Makrai Zsolttal beszélgettünk közös problémáinkról és terveinkről. 

Alsóváros: Kezdjük talán ezzel az újsággal, amit jelen-
leg kezében tart az Olvasó. Milyen céllal hozták létre, mit 
kell tudni róla?

FerjAncsics lászló: Képviselőtársammal, Makrai Zsolt-
tal mindketten az itt élők mindennapi életének jobbítá-
sa érdekében munkálkodunk. Szeretnénk a közösen elért 
eredményekről és persze a gondokról is korrekt tájékoz-
tatást nyújtani mindenki számára. Ez a kis újság egy rend-
szeres, közvetlen beszámolási lehetőséget jelent számunk-
ra, amely által a polgároknak naprakész információja le-
het az önkormányzat tevékenységéről és a mi munkánk-
ról is. Arról, hogy hol is tartunk aktuálisan kitűzött célja-
ink megvalósításában.

Már korábban is küldtünk beszámolókat, tájékoztató-
kat elektronikus levél formájában: ezt a jövőben is meg-
tesszük majd, ám ez sokak, főleg az idősebbek számára 
nem elérhető vagy alkalmas módja a kommunikációnak. 

Reményeink szerint az Alsóváros a polgárok ötletei, ész-
revételei nyomán készül majd, és élvezetes formája lesz az 
eszmecserének.

A.v.: Milyen a személyes kötődésük Alsóvároshoz és a 
helyi politiához?

MAkrAi zsolt: Én itt nőttem fel, a Földváry tér „dzsun-
gelében”. Sok mindenre megtanított ez a városrész: alkal-
mazkodásra, fegyelemre, de nyitottságra is. Területileg 
igen érdekes „utat” jártam be, hiszen nyolc évig az akko-
ri Erdős Bernát (ma Zöldfa) utcában éltem, majd másfél 
évtizedet az egyik Csányi körúti tízemeletesben. Ma is itt 
élek, épp a kettő között, a Nagymező utcában.

F.l.: Korábban már több helyen mondtam el lelkes lo-
kálpatriótaként, hogy az egyik legősibb váci, sőt alsóvá-
rosi családból származom, és erre nagyon büszke vagyok. 
Ezért is igyekszem személyesen is nap mint nap tenni a vá-
ros jövőjéért, közös gondjaink orvoslásáért. Úgy érzem, 
tartozom ezzel felmenőimnek és a város nagy múltjának. 
Már gyerekkoromban is igen tevékeny fiú voltam. Emlék-
szem, még általános iskolás voltam, amikor egy hasonló 
korú barátommal egy, a Fonó gyárban tartott gyűlésen 
hozzászólásainkkal hívtuk fel a felnőttek figyelmét a lakó-
telepi kóbor macskák problémáira, pedig akkor még nem 
voltak nagy állatvédő és zöld mozgalmak errefelé… Meg-
jegyzem, ez a probléma az azóta eltelt közel negyed évszá-
zad alatt sem oldódott meg. 12 évesen már riportot készí-
tettem az akkori tanácselnökkel az Ötödik sebesség című 
rádióműsorba. Nagy dolog az ilyesmi egy gyermek életé-
ben. De a legmeghatározóbb élményt és késztetést szá-
momra a gépiparis Szabóné tanárnő filozófia órái jelen-
tették. Köszönet neki mindazért, amit nekünk adott: vele 
már jóval a rendszerváltozás előtt volt alkalmunk beszél-
getni kényes közéleti-politikai kérdésekről. 

A.v.: Fontos különbség képviselőségük között, hogy 
míg Zsoltnak ez az első önkormányzati ciklusa, László vi-
szont rutinos városatya.

M.zs.: Szüleim családjának munkás háttere, közössé-
gi szellemre nevelése irányított engem az együtt gondol-
kodás és a közös cselekvés felé. A közösségi lét, a toleran-
cia megerősítse, amely minden emberi kapcsolat alapvető 
eleme nélkülözhetetlen volt számomra már akkor is, ami-
kor közvetlenül még nem vettem részt a várospolitikában. 
Úgy érzem, a leszakadásban leginkább érintettek nem ti-
pikusan a lakótelepek polgárai. Az adódó válsághelyzetek 
megelőzhetők együttgondolkodással, összefogással, hi-
szen együtt gazdagabb az élet. Ennek kiterjesztése érdeké-
ben dolgoztam az elmúlt bő két évben, és szeretnék mun-
kálkodni a jövőben is.

F.l.: Én valóban régóta, immár 15. éve dolgozom kép-
viselőként lakóhelyemért. Az a bizalom, ami e mögött van, 
reményeim szerint nem csak annak köszönhető, hogy itt 
születtem és nőttem fel, de annak is, hogy az itt élők min-
dig megtiszteltek figyelmükkel, javaslataikkal és segítsé-
gükkel többször is sikerült a városvezetés figyelmét ráirá-
nyítanom a szükséges fejlesztésekre és felújításokra. Büsz-
ke vagyok minden kisebb és nagyobb beruházásra, ami 
Alsóvároson az elmúlt 15 évben történt.

A.v.: Mire gondol vissza hiányérzettel?
F.l.:  Bár sok jelentős fejlesztés megtörtént, de koránt-

sem annyit, mint amit ez az elhanyagolt környezet és az 
itt élők száma indokolna. Összehasonlítva a fejlesztéseket 
a Belvárossal vagy Kisváccal, belátható, hogy még mindig 
nem kap kellő figyelmet és pénzt ez a városrész. Úgy gon-
dolom, hogy ezen munkámmal a jövőben tovább tudok 
javítani. Ehhez még jó néhány fejben tisztulnia kell a kép-
nek, és be kell látniuk a képviselőtársaimnak, hogy az alsó-
városi lakótelepek sajnos még mindig vállalhatatlanul el-
hanyagoltak, s hogy ez az egész városra rossz fényt vet, hi-
szen mégiscsak ez a rész Vác déli kapuja…

A.v.: A 6-os körzet képviselőjének  közszereplése – már 
az ott eltöltött idő miatt is – inkább ismert, mint a 7-esé. 
Milyen feladatai vannak a városi önkormányzatban Mak-
rai Zsoltnak?

M.zs.:  A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ságban végzett munkámmal sokat tudok tenni épp az 
előbb említett célok megvalósulásáért. Ezért is támogat-
tam minden esetben a lakóépületek felújítására benyúj-
tott pályázatokat. Az egyes képviselői keretben biztosított 
évi 5 millió forint összeget az alsóvárosi közösségi környe-
zet felújítására és fejlesztésére fordítottam. A város Köz-

lekedési Munkacsoportjában végzett munkában a lakóte-
lepek egyik legégetőbb problémájával, az egyre növekvő 
számú gépjárművek parkolási gondjainak enyhítésével is 
foglalkozom. De a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizott-
ságban is erős lobbi tevékenységet folytatok e városrész ér-
dekében. Az érdeklődők ebből a kiadványból is nyomon 
követhetik azokat az eredményeket, amelyeket 2006-tól 
sikerült megvalósítanunk.

A.v.: Mely problémák megoldása a legégetőbb ma 
Vác-Alsóvárosban Önök szerint?

F.l.: Általánosságban azt mondhatom, hogy középtá-
vú célunk lehet, hogy megfelelő komfortérzetük legyen az 
itt élőknek. Az általános iskola a városi élvonalhoz tartoz-
zon, és a közüzemi szolgáltatásokban – gondolok itt főleg 
a távhőre – még a mainál is kevesebb fennakadás legyen, 
biztonságosan és kiszámíthatóan működjön. Képviselő-
társammal együtt úgy véljük, hogy elsőbbséget kell kap-
nia a közbiztonságnak, a közlekedésnek és a köztisztaság-
nak. Mindennek érdekében, ahogyan eddig is tettük, a jö-
vőben is támogatni fogjuk a Földváry Polgárőrség munká-
ját. Úgy véljük, a nyugodt élet, javaink biztonságban tudá-
sa elsőrendű szempont. Nem tartjuk kielégítőnek a város-
rész tömegközlekedését. Mind az autóbusz-, mind a vo-
natközlekedésnek jobban ki kell szolgálnia az igényeket. A 
Zsolt által korábban említett egy közösségbe tartozás él-
ményének erősítése fontos lépést jelentene még a köztisz-
taság minőségi javításában is. Alsóváros lokálpatrióta la-
kóitól ezúton is együttműködést kérünk. Kérjük, beszél-
gessenek velünk és egymással: mondják el panaszaikat, 
beszéljük meg együtt a problémákat! Mindkettőnk nevé-
ben ígérem, hogy a közéleti munkánk, lépéseink eredmé-
nyeiről folyamatosan tájékoztatjuk az itt élőket.

Makrai Zsolt,  
a 7. sz.  
választókörzet  
önkormányzati  
képviselője

Ferjancsics  
László, a 7. sz.  
választókörzet  

önkormányzati  
képviselője
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Alsóvárosi hírek

Sportpálya extrém sportolóknak
2006 tavaszán az alsóvárosi Diadal tér a nagy váci 
árvíz elleni védekezés egyik gócpontja volt, ahol a 
szomszédos Gombás-patak vizét a Duna visszaduz-
zasztotta, és nagy veszélybe került a környék. Azóta 
szerencsére nem kellett hasonló vészhelyzet megis-
métlődésétől tartani, így komoly tervek születtek a 
terület sportcélú hasznosítására. Kiss János és fia, 
Kiss Zsolt János képviselők javaslatára a közeljövő-
ben sor kerülhet egy extrém sportokat befogadó te-
rület kialakítására, ahol a fiatalok kulturált körülmé-
nyek között hódolhatnak kerékpáros, görkorcsolyás 
és gördeszkás szenvedélyüknek.

Kandelábercsere a Rádi úti 
lakótelepen
A Rádi úti lakótelepen élők régóta küszködtek a 
környék közvilágításának hiányosságaival. Az ügy-
ben több bejelentés is érkezett, melyekben a lakók 
leginkább a balesetveszélyre, illetve a terület köz-
biztonságának romlására hívták fel a figyelmet. 
Ferjancsics László, a körzet önkormányzati kép-

viselője a panaszok orvoslása végett több alka-
lommal és fórumon sürgette a tarthatatlan hely-
zet megoldását. A határozott fellépés eredmé-
nyes volt, hiszen az illetékes cég 2008-ban elvégez-
te a kandeláberek többségének cseréjét, valamint 
a földben futó vezetékek felújítását, így most már 
a megfelelő fényerősséggel működő közvilágítás is 
biztosítja a lakótelepen élők komfortérzetét. Hátra 
van még a munkaterület zöldfelületeinek rendbe-
tétele és a szükséges kertészeti munkák elvégzése, 
melyre 2009 tavaszán kerülhet sor. A körzet önkor-
mányzati képviselője, Ferjancsics László a jövőben 
is mindent megtesz annak érdekében, hogy a ha-
sonló problémák megoldása a lehető legrövidebb 
határidőn belül megtörténjék. Ennek érdekében 
kéri a polgárokat, hogy a közvilágításban tapasz-
talt hiányosságokat továbbra is jelezzék a 20-278-
8488 vagy a 30-280 3927-es telefonszámon.

Egy szökőkutas dísztér tervei
Vác-Alsóváros egyik ékköve lehet a jövőben az az 
egyelőre elhanyagolt épületekkel övezett, a Jege-
nye utca–Vám utca–Rádi út–Vásár utca által ha-
tárolt rendezetlen területű, közel négyszög alakú 
térség, amelyet a köznyelv Vásártérként emleget. 
Mint ismeretes még 2007-ben Ferjancsics László, 
Vác-Alsóváros egyik önkormányzati képviselője ja-
vasolta, hogy a városházi informatikai fejlesztés 
keretében a képviselők részére biztosított hordoz-
ható számítógépek árát ezen városrész felújításá-

nak tervezési költségeire fordítsák. Az indítvány-
hoz négyen is csatlakoztak: dr. Jakab Zoltán, Kiss 
János, Kiss Zsolt és Makrai Zsolt. Az így elkülöní-
tett kétmillió forintos összegből el is készült a Vá-
sártér zöldfelület rendezési, építési engedélyezési 
terve. A Neogrady Műkertész Kft. által benyújtott 
elképzelés szerint a terület közepén szökőkutas 
dísztér kapna helyet. A leginkább jellemző parkos 
zöldfelületen a hagyományos sportpályák mellett 
például mini golfpálya és gördeszkapálya szolgál-
ná a mozogni vágyókat. Az erre járó családokat 
emellett játszótéri elemek, pihenőpadok és térbú-
torok várnák. A tervek beváltották a hozzájuk fű-
zött reményeket. A következő, még nagyobb fel-
adatnak a képviselők az anyagi feltételek megte-
remtését tekintik.

Talpalatnyi figyelem
Az elmúlt esztendőben Vác-Alsóvárosban két 
nagy forgalmú és fontos járdaszakasz kapott aka-
dálymentes, stabil és könnyen javítható burkola-
tot. Korábban a Földváry téri lakótelepen élők a 
Vác-alsói vasúti megállóhely megközelítésére első-
sorban azt a Vásár utcai gyalogosutat használták, 
amely méltán adott okot a panaszra. A Nagyme-
ző utca és a Damjanich utca közötti balesetveszé-
lyes szakasz immár jó minőségű aszfaltburkolatot 
kapott, amelyre a fedezetet Makrai Zsolt a 7-es 
számú választókörzet keretéből különítette el. 
A másik nagy jelentőségű felújítás a Földváry té-
ren a Posta épülete és a Zöldfa utca közötti járda-
lapok kicserélése volt. A több mint félezer négy-
zetméteres díszkőburkolat csaknem hat és félmil-
lió forintba került, hozzá kapcsolódóan vízelveze-
tőket, csatornafedeleket és tárolóterületeket is lé-
tesítettek. Ez a beruházás csak úgy valósulhatott 
meg, hogy a 8-as számú választókörzet egyéni ön-
kormányzati képviselője, dr. Váradi Iván Attila ja-
vaslata alapján az idei költségvetési keretből is fel-
használtak forrást a munkálatok elvégzésére.

A képviselő-testület nagy többséggel támogatta Mak-
rai Zsolt alsóvárosi képviselő javaslatát, mely szerint a 
városrész alközpontja a Földváry tér és környezete le-
gyen. Az főépítészi elképzelés szerint a városrész alköz-
pontja a Művelődési központ és környezete lett volna, 
ami azonban nem szolgálta volna az itt élők érdeke-
it. Makrai Zsolt az alközpontokról folytatott vitában 
felhívta a figyelmet arra, hogy az építészeti szakmai 
szempontok mellett nem szabad elfeledkezni a leendő 
alközpont funkcionális szerepéről sem. E szempont-
ból pedig Földváry tér és környéke jóval alkalmasabb 
az alközponti szerepre, hiszen több közintézmény, 
pénzintézet, szolgáltatói és kereskedelmi létesítmény, 
sportudvar is itt kapott helyett, valamint a lakosság 
száma is indokolja e terület alközponti szerephez jut-
tatását. Makrai Zsolt kiemelte, hogy az előterjesztés 
háttéranyagában a Katona Lajos Városi Könyvtár és 
a Nagymező-Kölcsey utca mellett kialakított terese-
dés, mint mikroközpont is megjelenik. Véleménye sze-
rint a Művelődési Központ és környezete szintén eb-
ben a minőségében kezelhető a jövőben. A városatya 
a főépítészi elképzelés ellenében beterjesztett módosí-
tását, mely szerint a Művelődési központ és környeze-
te helyett a Földváry tér és környezete legyen a város-
rész alközpontja, a képviselő-testület támogatta. 

A Földváry tér lett Alsóváros 
új alközpontja
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Az új kerékpárút új lehetőség:
környezettudatos és egészségbarát

Az elmúlt esztendő egyik legfontosabb váci beruhá-
zása az új kerékpárút volt. A Rádi úton a Vác-alsói 
vasútállomástól a Damjanich térig húzúdó 826 mé-
ter hosszú út 26 millió forintba került, amelynek négy-
ötödét pályázat útján sikerült biztosítani. A megépí-
tését kezdeményező Ferjancsics László képviselő sze-
rint ezen terület növekvő forgalma indokolta a ke-
rékpárosok közlekedésének biztonságosabbá tételét. 
A szeptemberi avatón elhangzott, hogy a városban 
folytatódik a kerékpárút-építés. Ezek egy része közvet-
lenül is érinti majd az Alsóvárosban élők közlekedését.
Az új kerékpárút tavasszal sokaknak szerezhet örö-
met, családoknak, munkába járók százainak nyújthat 
lehetőséget a biztonságos, környezetkímélő és egész-
séges közlekedésre. 

Alsóvárosi hírek

Ésszerűbb lett a város  
testvérváros-politikája
Decemberben tárgyalta a helyi képviselő-testület Vác 
város külügyi kapcsolatainak 2009-es koncepció-
ját. A napirend vitájában Ferjancsics László, a széle-
sebb körű európai kapcsolatápolás prioritását tart-
va szem előtt javasolta a japán Honjo városával fenn-
álló kontraktus diplomatikus felmondását.
Indoklásában elmondta, hogy bár több alkalommal 
felkérték őt is tagnak a Japánba utazó váci küldött-
ségbe, ezt ő soha nem fogadta el, mert szerinte a vá-
ros számára sokkal előnyösebb lenne közelebbi, eu-
rópai országokra koncentrálni a jelenlegi szűkös költ-
ségvetési keretei közepette. A képviselő ezért nem tá-
mogatta ezen − önmagában szép, ám a város számá-
ra túlzott anyagi tehertételt jelentő −  kapcsolat to-
vábbi fenntartását.
Véleménye szerint a kapcsolatból adódó kötelezett-
ségek olyan nagy anyagi terheket róttak Vácra, ame-
lyek nagyságrendjéből más, Európa területén lévő 
településekre sokkal szélesebb körben és nagyobb 
számban utazhattak volna például a város polgá-
rai, főként a gyermekek tapasztalatszerzés céljából. 
A képviselő érveit és indítványát a testület is elfogad-
ta. Így esély nyílt arra, hogy e távoli kapcsolat helyé-
be ettől az évtől sok új, széles körű európai kapcso-
lat kerüljön.

Kucs Béla Hajnal című szobra 1964-
től állt a Forte-gyár területén. A cég 
felszámolása után az alsóvárosi 
képviselők közbenjárására az alko-
tást sikerült közterületre áthelyezni, 

ahol a váci lakosok is megcsodál-
hatják a szobrot. 2008 tavaszán 

a Földváry lakótelep nyuga-
ti részének füves területén 
avatták újra az üdvözlő 
mozdulatot tevő ülő nő-
alak szobrát. 

Hajnal a Földváry téren

Emléktábla a lengyel légiónak
1849. április 10-én nem csak a Földváry Károly által 
vezetett magyar, hanem Józef Wysocki honvéd tábor-
nok lengyel légiója is nagy szerepet játszott a diadal 
kivívásában. A sereg és vezére emlékére a Diadal té-
ren, a csata, illetve a kőszentes híd közelében lévő ház 
falán elhelyezett emléktáblát állított Vác Város Ön-
kormányzata. Az emléktáblát Joanna Stempinska, a 
Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete lep-
lezte le, majd megáldotta a lengyel egyház képviselője 
mellett dr. Beer Miklós megyés-püspök is.

Jóízûen

Fegyencborda – egy igazi 
lokálpatrióta ebédje
Ezt az ínycsiklandó receptet a minap a Nagymező utcai 
Miller’s Pubban volt alkalmunk megkóstolni. Remek volt, 
ezért a receptet elkértük, és most Önökkel is megosztjuk. 
Érdemes jövő vasárnap ezt főzni a családnak. Jó étvágyat 
kívánunk hozzá!

HozzávAlók
80 dkg sertéskaraj, 15 dkg füstölt kolbász, 12 dkg savanyú 
káposzta, zsemlemorzsa, liszt; tojás, 80 dkg burgonya.

elkÉszítÉse
A sertéskarajból négy nyitott szeletet vágunk, majd alapo-
san kiklopfoljuk. A füstölt kolbászt és a savanyú káposz-
tát négy egyenlő részre osztjuk és a nyitott szeletek egyik 
felére halmozzuk. A betöltés után a hússzeletet összezár-
juk, szükség esetén hústűvel megtűzzük. A töltött szelete-
ket panírozzuk, majd bő olajban sütjük.

tálAlás, díszítÉs: 
A fegyencbordát hasábburgonyával tálaljuk. A szeleteket 
tálaláskor félbevágjuk, egymáson kissé elcsúsztatjuk. Mel-
léjük frissen szeletelt lilahagyma karikákat helyezünk.

Mit ajánl hozzá  
a borszakértõ?
2008-as szekszárdi kékfrankos,   
takler pincészet

A szekszárdi borvidék emblematikus szőlő-
fajtájából, a kékfrankosból készült. Fiatal 
korának megfelelően kékes-lilás árnya-
latok szövik át közepesen intenzív bí-
borszínét. Illatában kellemes gyümöl-
csösség, finom virágosság és szek-
szárdi fűszeresség jellemzi. Kóstolva 
száraz, elegánsan viselkedő tanninja 
szinte már most simogat. Közepes tes-
te és alkoholérzete arra predesztinál-
ják, hogy nagyszerű ételkísérő legyen. 
Az olyan fogásokhoz, mint a fenti, s 
más hasonló sertés- és marhahús éte-
lekhez igazán kitűnő – jól harmonizál 
a káposztás, kolbászos ételekkel. Nem 
túl hidegen, 16-17 fokon fogyasztan-
dó. Kedves egészségükre!
Köszönjük a szakértő útbaigazí-
tást Fónagy István sommelier-nek, 
a Fónagy & Walter Vendég- és Bor-
háztól.

Továbbra is csak füstölgünk?
Ferjancsics László idegenforgalmi tanácsnok a nemdo-
hányzók érdekében fordult a város jegyzőjéhez, akitől azt 
tudakolta, hogy helyi szinten van-e jogi lehetőség a meleg-
konyhás vendéglátó ipari egységekben a dohányzás tel-
jes tiltásának. A képviselő hangsúlyozta, hogy a nemdo-
hányzók védelme érdekében már több uniós országban 
megtiltották az éttermekben való dohányzást, és felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a jelenleg hazánkban alkalma-
zott helyiség elkülönítés korántsem elegendő. A jegyző vá-
laszában elmondta, hogy ugyan uniós ajánlások szólnak 
az elgondolása mellett, ugyanakkor ezek csak a tagor-
szágok legfelső törvényhozó testületeit érintik, és nem ad-
nak lehetőséget regionális, vagy helyi szintű szabályozás-
ra. Azaz egy helyi önkormányzat ilyen jellegű tiltó rende-
letet nem hozhat, mivel a nemdohányzók védelmére csak 
parlamenti törvény tartalmazhat ilyen értelmű előírást.
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Portré

Városunk harmincegyedik díszpolgára Dobai János

Rég volt, szép volt: emlékezzünk közösen

Beszélgetés egy lokálpatrióta díszpolgárral

Felhívás régi fotók beküldésére
Beszélgetésünk során az egyik ámulatból es-

tem a másikba. Egyrészt ennek a közel nyol-
cadik ikszét taposó örökifjú fiatalembernek a 

frissességén, tettrekészségén, másrészt az általa birto-
kolt anyag mennyiségén. Úgy beszélgetünk száz per-
cet, hogy leggyakrabban azon sajnálkozunk: miért is 
nincs több időnk alaposabban mélyre ásni életművé-
ben. Lokálpatriótaként minden országos, sőt világhí-
rű kiállítását először Vácott mutatta be, és csak ez-
után következhettek a magyarországi és külföldi be-
mutatók.

– Ha időrendben haladunk, akkor az első ilyen a 
Kossuth-bemutató volt még 1984-ben – meséli fiata-
los lendülettel. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a Mű-
velődési Központban tartott megnyitón megjelent Kos-
suth Lajos két leszármazottja is. Az ezt követő hetek-
ben 25 iskola több ezer diákjának tartottam történe-
lemórát a kiállítótermekben. Két év múlva következett 
a Rákóczi-emlékkiállítás, majd a Nemzetközi Vöröske-
reszt 1988-as évfordulóján egy nagyszabású bemutató 

tárlat. Ebben 146 ország szervezetének történetét dol-
goztam fel. Ennek nem csak itthon, hanem a genfi köz-
pontban is nagy sikere volt. Az 1991-es Széchenyi-tárla-
tot egy esztendővel később egy ritkaságszámba menő 
közös Kossuth-Széchenyi kiállítás követte – meséli.

Kossuth Lajos életének története a későbbiekben 
is kísérője volt. Vácott és magyar nagyvárosok múzeu-
maiban nyíltak meg a róla szóló gyűjteményből össze-
állított bemutatók. Büszkén mutatja az általa írt két-
kötetes Kossuth Kalendáriumot. A Kossuth Szövetség 
tagja, majd évekig alelnöke volt. Volt olyan időszak, 
amikor 11 különböző egyesületben tevékenykedett, 
majd megkapta Vác Díszpolgári Oklevelét.

– A díszpolgári címet Lábai Lászlótól vehettem át 
1997-ben – idézi fel az emlékeket. Váratlanul ért, mert 
bizony sokáig nemigen néztek felém a város vezetői. A 
legbüszkébb arra vagyok, hogy a díszpolgárok között 
egy olyan sorban szerepelhetek, amelyikben a negyedik 
név Kossuth Lajosé, a 31. pedig az enyém. Nagyon szép 
az oklevél és a plakett, becses értékeim között őrzöm, 

Kérjük Olvasóinkat, hogy akinek tulajdonában 
Alsóvárossal kapcsolatos korabeli fotók, tör-
ténetek vannak, osszák meg azokat velünk és 

az itt élőkkel! Várjuk az emlékeket, dokumentumokat, 
hogy felidézhessük lakóhelyünk múltját.

A fotókat természetesen felhasználás után visszaad-
juk. A beérkező anyagokat a www.kagye.gportal.hu cí-
men elérhető, váci információkat tartalmazó internetes 
honlapon tesszük közzé, a legjobbakkal pedig a követke-
ző lapszámunkban is találkozhatnak. 

Képünkön: Haraszti Ernő utca (ma Nagymező) és a 2-es 
út kereszteződése a 60-as években.
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de a mindennapjaimra nincs hatással. De nem is az el-
ismerésért csinálom a dolgom. Én minden nap azzal ke-
lek, hogy mi az, amit még el kell végeznem. Két infark-
tus után sem gondolok a halálra, hiszen időm sincs eltá-
vozni az élők sorából. Életem nagy részét a lokálpatrio-
tizmusnak szentelem. Folyamatosan jelen vagyok a meg-
emlékezéseken, hívnak, felkérnek beszédekre, visszaem-
lékezésekre. Nagyon örülök, hogy a város az idei eszten-
dőt Földváry Emlékévvé nyilvánította. Nagyon tisztelem 
a honvédhőst, élettörténetét is én állítottam össze. De 
örökké emlékezetes marad számomra a tavalyi Hunya-
di Mátyás emlékkiállításom is, aminek szintén hatalmas 
sikere és visszhangja volt. Büszke vagyok a főtéri Curia 
Borházban látható borcimke gyűjteményemre is.

Azt hinné az ember, hogy Dobai János most már pi-
henésre, az emlékek rendezésére vágyik. Pedig dehogyis…

– Bethlen Gábor halálának idei évfordulóján ősszel 
egy nagyszabású kiállítást tervezek. 21 erdélyi fejede-
lem életét mutatom majd be. Persze az erre való készü-
lődés közben is figyelek városom történéseire – mond-
ja búcsúzóul Dobai János. Mert hiába a rengeteg or-
szágjárás, a sok világhírű kiállítás és gyűjtemény. Város-
unk díszpolgára, az alsóváros egyik legismertebb pol-
gára ma – és remélhetően még a nagyon távoli jövő-
ben is – itt, a Zöldfa utcai panelben érzi igazán otthon 
magát angyali felesége, Piroska néni oldalán és a meg-
számlálhatatlan emlék közelében.

Dobai Jánossal előző nap beszéltem 
meg interjút. Gondoltam, felkészü-
lök „belőle”, amit lehet, összegyűj-
tök munkásságáról, eddigi életéről. 
Azonban az én felkészülésem meg 
sem közelítette azt a János bácsi ál-
tal elővarázsolt dokumentum-, fény-
kép-, és ritkaságözönt, amivel várt.

Dobai János 1930-ban született egy taktaszadai 
cipész és tanítónő gyermekeként. A kisfiúnak fan-
tasztikus hangja volt, hat oktávot ért át, ám 18 
évesen megtetszett neki a faluban tartózkodó lo-
vas honvédek ruházata és felszerelése. Így egy-
szerre adta be a katonatiszti pályára, illetve az 
Zeneakadémiára szóló felvételi kérelmét. Az előb-
biről szóló értesítés pár nappal korábban érke-
zett meg. Pécsre került, majd egy évre rá Buda-
pestre a Kossuth Tüzértiszti Főiskolára. Pápán 
kezdte tiszti pályáját, később Debrecenbe vezé-
nyelték, ahol megismerkedett feleségével, Piros-
kával. Vele immár 56 esztendeje élnek boldog há-
zasságban. A hatvanas évek végén szívpanaszai 
miatt irodai munkára vezényelték a minisztérium-
ba. Mivel ez idő tájt a fővárosban nem tudtak a 
házaspárnak lakást biztosítani, Vácra költöztek 
egy a honvédség által kijelölt önkormányzati la-
kásba. 1971 óta laknak a Zöldfa utcai panelben, 
amelyet időközben megvásároltak. Neje bérelszá-
moló volt a gödi termelőszövetkezetnél. Dobai 
bácsit – öt évvel a rendes idő előtt, szívelégtelen-
sége okán – 1980-ban nyugdíjazták –, alezredes-
ként. Vác érdekében kifejtett munkájáért 1997. 
augusztus 20-án vehette át Vác Város Díszpolgá-
ra címet.
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parkolók aszfaltozása

zöldebb alsóváros
 7 fellépés a Rózsa-park felújítása 

érdekében
 8 „Miénk itt a tér!” - takarítónap 

szervezése
 9 utcabútorok, padok cseréje
 10 több közvilágítási kandeláber 

cseréje
 11 lakossági növénytelepítés anyagi 

támogatása
 12 téli közterület takarítás és zöldterület 

kezelés a Rádi úti lakótelepen és a 
Csányi krt. 82-88. melletti területeken

13 sövénytelepítés

együtt alsóvárosért
 14 elkészült a Vásártér felújításának 

tervdokumentációja;
 15 fellépés a zónázó vonatok Vác-

alsóvárosi megállóhelyének me-
netrendbe vétele érdekében;

 16 a művelődési központ felújításá-
nak folytatása;

 17 támogatás a körzeti keretből a 
Földváry Polgárőrség számára;

 18 a Művelődési központ helyett a 
Földváry tér lett az alsóvárosi al-
központ

gyerMekeinkért 
 19 támogatás a Földváry Iskola ud-

varának további felújításához;
 20 játékbeszerzés a Kölcsey utcai 

bölcsőde részére
 21 a Damjanich utcai játszótér bővíté-

se új, nagyméretű és tavasszal fel-
szerelendő játékok beszerzésével

21 tett, amit együtt sikerült  
valóra váltanunk21Alsóváros holnap…
Közös sikereink 
2008-ban


