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A mi képviselõnk

Beszélgetés Makrai Zsolt önkormányzati képviselővel
Harmincötezer váciból akar egy lenni

Alsóváros: Ön a legfiatalabb azok közül, akik a vá-
lasztók bizalmából az önkormányzatban közvetlenül 
képviselik az itt élőket. Milyen elképzelésekkel látott 
munkához?

Makrai Zsolt: Sosem akartam pozícióhalmozó, 
mindenhez érteni akaró politikus lenni, csak városunk 
harmincötezer polgárából egy ember, a szó szoros ér-
telmében képviselő: egy jó ügyeket jól képviselő ember. 

AV.: Egyik legaktívabb tagja a testületnek. Többnyire 
a szomszédos választókörzet képviselőjével, Ferjancsics 
Lászlóval közösen teszik meg javaslataikat…

M.ZS.: Mindketten városunk legdinamikusabban fejlő-
dő részében, Alsóvárosban kaptunk bizalmat. A szavazó-
köri beosztások számunkra nem jelenthetnek határokat. 
Úgy gondoltuk, összefogva többet tehetünk környezetün-
kért. Elsősorban a mindennapi nyugalmat, biztonságot, 
komfortérzetet növelő javaslataink voltak. E célból java-
soltuk a közterületi alkoholtilalmat, tettünk lépéseket a 
parkok, játszóterek biztonságosabbá tétele érdekében 
és a társasházak korszerűsítése céljából is. Elértük, hogy 
újabb térfigyelő kamerák kerültek felszerelésre, támogat-
tuk a polgárőrséget és két évtized után mi hoztuk vissza a 
városba a parkőri rendszert. Hasonló kezdeményezéseink 
lesznek a közeljövőben is: a biztonságos közlekedés érde-
kében például pályázatot indítunk, és a lakosságot bevon-
va folytatjuk erőfeszítéseinket a zónázó vonatok menet-
rendszerinti alsóvárosi megállítása érdekében. 

AV.: Nemrég megszületett második kisfia, Dénes, aki 
a két évvel idősebb Nándi öccseként hoz sok boldogsá-
got a családnak. A megnövekedett otthoni feladatok mi-

ként befolyásolják a közlekedésmérnökként végzett civil 
munkáját és közéleti tevékenységét?

M.ZS.: Ha páromra, Mártira, vagy a két gyermekem-
re pillantok, ha a közelükben vagyok, értelmet kap nem 
csak a megélhetést biztosító pénzkereseti munkám, ha-
nem a városért, a szűkebb és tágabb értelemben vett kö-
zösségért folytatott tevékenységem is. A család számom-
ra egy olyan alap, amely elhomályosít minden kicsinyes 
emberi vagy politikai támadást. 

AV.: Milyen tervei vannak képviselőként a ciklus hát-
ralévő időszakára?

M.ZS.: Munkámat mindig az itt élőkért, az itt élőkkel 
egyeztetve végzem − nem pártpolitikai alapon. Ez így lesz 
a jövőben is. Kérek mindenkit, hogy úgy, mint eddig, a 
jövőben is keressen meg problémáikkal. Szeretném, ha 
segítenének teljessé tenni azt a javaslatcsomagot, ame-
lyet a választásig hátralévő időben még szeretnék mind-
nyájunk boldogulása érdekében megvalósítani.

Elérte, hogy elhalkuljon a zsivaj, figyeljenek rá, ha mon-
dandója van. Pedig nem emeli fel a hangját, nem akarja 
vehemensen bizonygatni igazát. Mégis: Makrai Zsoltnak, 
a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselőjé-
nek szavára, véleményére ma már nem csak azok adnak, 
akik jól ismerik, hanem higgadtsága, érvelése utat talál 
mindenkihez, aki észérvekre kíváncsi.

MAkrAi ZSolt
1972-ben született. Tanulmányait a Földváry Károly Álta-
lános Iskolában, majd a Sztáron Sándor Gimnáziumban 
végezte. 1994-ben Győrött diplomázott közlekedésmér-
nökként. Hét év múlva logisztikai szakmérnöki diplomát 
szerzett. 1994 és 2001 között a Hungarocamion Zrt. szak-
értője. 2001-től a résztulajdonában lévő piacvezető cég 
veszélyesáru szakértője. 2004-től az önkormányzat Város-
fejlesztési Bizottságának tagja, 2006-től Vác 7-es számú 
választókörzetének önkormányzati képviselője.

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
vasárnap 9:30; 17:00;
hétköznapokon – kedd, csütörtök
szombat: 17.00, péntek: 15.00.

SZAbAdidőS foGlAlkoZáSok  
A földVáry károly áltAlánoS iSkolábAn
Az alsóvárosi iskolában a következő tanításon 
túli foglalkozásokat, szakköröket érhetik el az 
érdeklődők (pontos időbeosztás és helyszín a  
www.foldvary.hu címen elérhető weboldalon)
–  nyelvi szakkörök (angol, német);
–  zenei szakkörök (néptánc, zongora, szolfézs);
–  sportjellegű foglalkozások (karate, callenetics, 

sportklubok edzései),
–  képességfejlesztő foglalkozások (rajz, informati-

ka, matematika, újságírói, színjátszó),
–  hittanoktatás

Vác-Alsóváros közéleti tájékoztatója
kiadó: Vácért Lokálpatrióta Egyesület
kiadásért felelős: Kereszturi Gyula
Szerkesztésért felelős: Kereszturi Gyula
nyomdai munkák: Mackensen Kft.; Budapest, 
Frangepán u. 12–14.
felelős vezető: Halász Gábor
ISSN 2060-9345
elérhetőségeink:
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy javaslataikat, 
észrevételeiket, egyéb közlendőiket a következő 
elérhetőségeken tudják közölni a lap készítőivel:
Ferjancsics László:
 ferja@freemail.hu
 Törökhegyi u. 4. és Városháza porta
Makrai Zsolt:
 makrai.zsolt@invitel.hu
 Nagymező u. 4. és Városháza porta
Kereszturi Gyula:
 kegye@dunaweb.hu
 2600 Vác, Földváry tér 13. 

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 képviselő-testületben: Damjanich utca 
páratlan oldal 1–13. házszámok, Damjanich utca páros oldal 2–32. ház-
számok, Fonó utca, Nagymező utca, Rácz Pál utca, Vásár utca.

alsóváros

Képviselőink fogadóórái

Értesítjük Vác 6-os és 7-es számú választókörzetének polgárait, hogy meg-
választott önkormányzati képviselőjük rendszeres fogadóórákat tart a Ma-
dách Imre Művelődési Központ büféjének előterében. 

A 6-os számú választókörzet képviselője, Ferjancsics László, minden 
páros hónap, míg a 7-es számú választókörzet képviselője, Makrai Zsolt, 
minden páratlan hónap első csütörtöki napján, 18 és 19 óra között várja 
tisztelettel a város és a körzetek eseményei iránt érdeklődőket. A megadott 
időpontban lehetőség nyílik közvetlenül elmondani a problémákat, megvi-
tatni a felmerülő panaszokat. 

Mindkét városatya szeretettel várja Önt is a legközelebbi fogadóóráján!

Ön is kaphat rendszeresen hírlevelet!

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy Vác-Alsóváros két, egyéni választó-
körzetében mandátumot nyert képviselője, Ferjancsics László és Makrai 
Zsolt rendszeresen internetes hírlevél formájában is beszámol a terület 
adott időszakban történt legfontosabb eseményeiről. Az eddig 11 alka-
lommal megjelentetett elektronikus levelet a jövőben Ön is megkaphatja, 
amennyiben internetes elérhetőségét közli a  ferja@freemail.hu, vagy a 
makrai.zsolt@invitel.hu címre elküldött üzenetével.
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Közös dolgainkról

„Az a szép zöld gyöp”
Egy parkőr gondolatai

Gyermekkoromban sokat fociztunk a Földváry tér szélén fekvő nagy füves területen. Ott, ahol ma betonjárda-dzsungel, 
virágbolt és újságos üzlet áll. Két dolog zavarhatta csak meg az önfeledt játékot: az, ha az akkoriban még ritkán arra gu-
ruló autó elé ment ki a labda, és az, ha megjelent a szöges botú, piros karszalagos parkőr bácsi, aki botjával hadonászva 
elkergetett bennünket. Szerencsére Alsóváros két önkormányzati képviselője már nem ilyen parkőrben gondolkodott.

Az egyéni választókörzetek anyagi keretének 
hála a mi parkőrünk már digitális kamerával 
és mobiltelefonnal jár a Damjanich tértől egé-

szen a Forte gyárig és számítógépen rögzíti tapaszta-
latit. Ezekről beszámolt szerkesztőségünknek is.

Itt van például a szesztilalom. A parkokban, ját-
szótereken tilos alkoholt fogyasztani. Igen ám, de mi 
van akkor, ha a figyelmeztetettek széles mosollyal mu-
tatják fel az „alcoholfrei” feliratú nedűt? Dohányozni 
is tilos természetesen. Ezt jelenlétemben többnyire fi-
gyelembe is veszik, de a csikkhalmazokból ítélve más-
kor kevésbé. És elgondolkodtató annak a bácsinak a 
monológja is, aki pár méterre a főútvonaltól egy pa-
don magyarázta nekem lelkesen – és cigarettázva – a 
közúti forgalom levegőszennyező veszélyeit. No, per-

sze, veszélyesebb esetek is előfordulnak. A minap pél-
dául két kigyúrt testű, egybenyakú fiatalember három 
szájkosár nélküli termetes ebet sétáltatott. Lepergett 
előttem életem filmje, mikor odaléptem hozzájuk. El-
mondtam aggályaimat, de közben lopva lestem, mer-
re is lehetne angolosan távozni, ha a póráz esetleg 
kicsúszna a kezükből. Ám ők annyira meghökkentek 
fellépésemen, hogy előbb kikerekedett szemmel visz-
szakérdeztek, hogy „Parkőr???”, majd csendben tá-
voztak.

Persze, azért előfordulnak hosszabb beszélgetések is. 
Elsősorban az idősebbekkel. Ilyenkor két park között sé-
tálva elgondolkodom: a mi időnkben, a gyepen labdát 
kergetve vajon mennyire voltunk mi neveletlenek az ak-
kori nénik és bácsik szemében?  

b. istván nyugdíjas: 
„Kell, hogy valaki rendet tartson! Nem bánnánk, ha leg-
alább az iskolai szünetben esténként is találkoznánk vele…”

Anna, kismama: 
„Vártam már a parkőr megjelenését, olvastam, hogy lesz 
ilyen. Mindjárt az első napokban el is beszélgettünk. Jó 
ez a parkőr-dolog, csak több kellene: sok olyan szülővel 
találkozom itt, aki elpanaszolja, hogy ők bizony mesz-
szebb laknak, de inkább idejárnak, mert itt rend van és 
nem hibásak a játékok. Szóval, jó lenne máshol is valami 
ilyesmi és akkor a mi gyerekeinknek nem kellene sokszor 
szinte tömegben játszaniuk…”

kati néni, nyugdíjas: 
„Bizony már nyolcvan is elmúltam, még a lányomék-
kal költöztünk ide. Azóta ők már abba a füstös Pestbe 
mentek lakni. Én meg itt maradtam egyedül. Sok szóra-
kozásom nincs, gyakran kiülök a jó időben ide a parkba. 
Gyakran találkozom a parkőrrel. Én emlékszem még a ré-
giekre is, a karszalagosokra. Kérdeztem is a mostanitól, 
hogy hol van a botja, meg a piros karszalagja. Csak mo-
solygott, hogy neki olyanja nincs, van helyette telefonja, 
meg fényképezője. Le is fényképezett és másnap hozta a 
fotót, ahogy itt ülök! Nagyon meg vagyunk elégedve vele, 
bár nem mindig találkozunk. Jó lenne, ha több ilyen lenne, 
legalább én is többet tudnék beszélgetni...”

„Jó ez a parkőr-dolog, csak több kellene”
Vélemények az alsóvárosi parkőrségről

Állítsuk meg közösen a vonatot!
Újabb fontos állomásához érkezik azon lépésso-
rozat, amelynek célja a városunk és Budapest kö-
zött közlekedő „zónázó” vonatok menetrendjének 
módosítása, Vác-Alsóváros megállóval történő 
kiegészítése. A közel tízezres lélekszámú városrész 
nagyforgalmú megállója nem csak az itt élőket 
szolgálja ki, hanem a település déli ipari területének 
nagyszámú munkavállalója számára is biztosítja a 
mindennapi közlekedést. Ennek ellenére az illetéke-
sek továbbra is elzárkóznak az elől, hogy a tömeges 
igényt figyelembe véve lehetőséget adjanak arra, 
hogy egy minimális módosítással megoldódjon na-
gyon sok utazó jogos igénye. A képviselők szerint 
Bóth János polgármester sem úgy áll a probléma 
megoldásához, amint az elvárható lenne. Éppen 
ezért a városrész két önkormányzati képviselője 
folytatni kívánja korábbi lobbitevékenységét, és 
ezúttal közvetlenül kívánja az emberek óhaját el-
juttatni oda, ahol kedvező döntést hozhatnak a 
cél érdekében. Egy színes képeslapot juttatnak el 
többezer háztartásba, amely elküldésével a kényel-
mesebben és gyorsabban utazni vágyók személy 
szerint kifejezhetik kérésüket a szaktárca minisztere 
felé. Ferjancsics László és Makrai Zsolt a postázan-
dó lap mellé kísérőlevelet is eljuttat a választókhoz, 
melyben ismertetik azokat az érveket és megteen-
dő lépéseket, amelyekkel a polgárok közvetlenül 
gyakorolva a demokratikus lehetőségeket, maguk 
is részesei lehetnek az említett módosítás kiharco-
lásának. Kérjük tehát, figyelje postaládáját, ismerje 
meg és alkalmazza az akaratnyilvánítás ezen mód-
ját annak érdekében, hogy közösen megállíthassuk 
a zónázó vonatokat lakóhelyünk közelében!  

Vác Város Képviselő-testülete a Nagymező utca 4., 
valamint a szomszédos, Rácz Pál utca 1. társas-
ház együttes felújítását, pályázat útján, összesen 
10.251.782 Ft vissza nem térítendő összeggel támo-
gatta. A beruházás költségének kétharmadát érintő 
hozzájárulás, valamint a lakóközösség – egyharmad 
résznyi – befizetései révén a fűtési szezon megkez-
dése előtt sor került az épületek egycsöves fűtési 
rendszerének kétcsövessé való átalakítására. Így la-
kásonkénti mérhető, szabályozható fűtési rendszer 
került kialakításra. Emlékeztetőül: májusban történt 
döntés a körzet képviselője, Makrai Zsolt, valamint 
Ferjancsics László önálló képviselői indítványáról, 
amely lehetővé tette, hogy további panellakások 
korszerűsítését (fűtési rendszer, szigetelés, nyílászá-
rók cseréje) elősegítő pályázatokat fogadjon be az 
önkormányzat. A 2009. évi tízmilliós keret ugyanis 
idejekorán elfogyott, de az alsóvárosi honatyák kez-
deményezésére további ötven millió forintnyi összeg 
áll rendelkezésre. 

Fűtéskorszerűsítés 
pályázat útján

Alsóvárosi hírek

Várjuk 2010-es javaslataikat!
Ebben az esztendőben a 6-os és a 7-es válasz-
tókörzetben – elsősorban lakossági javaslatok 
megvalósításaként – igen szerteágazó felújítási, 
fejlesztési munkák zajlottak. Ennek anyagi hátte-
re a költségvetés által biztosított egyéni képviselői 
keret volt. Ezúton is kérjük a két választókörzet 
polgárait, hogy a továbbiakban is tiszteljék meg 
javaslataikkal önkormányzati képviselőjüket. Így 
már most várjuk az Ön 2010-es egyéni keret fel-
használására irányuló ötleteit, elgondolásait is.
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Alsóvárosi hírek

Hasznosulhat a sportpálya
A GE Váci gyárát övező körzet képviselőjeként for-
dult levélben a cég gyárigazgatójához Ferjancsics 
László. A környék évek óta húzódó problémája a 
vállalat tulajdonában lévő, ám általuk nem hasz-
nált és egyre inkább lepusztult állapotban lévő 
Törökhegyi úti sportpálya ügye. Ferjancsics László 
az előző ciklusban még alpolgármesterként szóban 
több dologban megállapodott az akkori igaz-
gatóval. Ennek értelmében a telek egy részének 
városrendezési besorolását megváltoztatva, 
lehetőség nyílott lakások építésére. Cserében 
a város szerette volna tulajdonba, vagy hasz-
nálatra megkapni a területen lévő sportpályát 
Alsóváros labdázni vágyó gyermekei számára. 
Sajnos, ez utóbbi máig megoldatlan. Ezért a 
képviselő levelében megbeszéléseket kezde-
ményezett a kialakult helyzet áttekintésére és 
a gondok mielőbbi orvoslására.

Gyakoribb orvosi látogatás az 
időseknél
Makrai Zsolt már a januári képviselő-testületi ülé-
sen napirend előtt a hozzá beérkezett állampolgá-
ri jelzések alapján kérte: vizsgálják meg, hogy az 
Idősek Otthonában a heti egyszeri orvosi ellenőr-
zés elégséges-e, illetve mi a feltétele a heti három-
szori vizit bevezetésének. A képviselő véleménye 
szerint, az otthonban élő idősek - életkorukra jel-
lemző gyengébb egészségi állapot miatt - gyako-
ribb ellátásra szorulnak. Szeptember hónapban 
eredményt ért el a képviselői munka. Ferjancsics 
László és Makrai Zsolt képviselői indítványát nagy 
többséggel fogadta el a képviselő-testület. Ennek 
eredményeként október hónaptól kezdődően Vác 
Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja 
három részlegének orvosi ellátását – a 2007. áp-
rilis 1. óta meglévő heti egy alkalom helyett - heti 
két alkalommal (hétfőn és csütörtökön) biztosítja 
a szerződött vállalkozó orvos. 

Népszerű Vác legnagyobb játéka
A kibővített Damjanich utcai játszótér hivatalos 
átadására májusban, a gyermeknapot megelőző 
szombaton került sor. Az uniós szabványnak megfe-
lelő és már korábban is közkedvelt park több pihe-
nőpad és kisebb szórakoztató eszköz mellett város-
unk legnagyobb, leglátványosabb játékával bővült. 
A 14 millió forintos fejlesztés pillére az a „kalózhajó”, 
amely Ferjancsics László ötletére került erre a terü-
letre és egyszerre akár 10-15 kisgyermek szórakozá-
sát biztosítja. Az azóta eltelt időszakban rendkívül 
közkedvelt lett a gyermekek körében a többfunkciós 
játék. Szórakoznak itt a város más részeiről érkezők 
is, és kisebb-nagyobb csoportokban szervezett kere-
tek között is hoznak ide játszani vágyókat. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy meghallgatásra találtak Makrai 
Zsolt avatóbeszédében elmondottak. A körzet ön-
kormányzati képviselője megkért mindenkit: óvja, 
védje ezt a szép játszóteret, hogy még több nemze-
déket ki tudjon szolgálni. 

Megújult a Kölcsey utcai park
Választókörzeti együttműködésnek köszönhető-
en, mintegy egymillió forintból részlegesen meg-
újult Alsóvárosban a Kölcsey utcai park. A nyár 
közepén átadott zöldterület több mint ezer virág-
gal gazdagodott, megújultak a padok és rendbe 
tették az elburjánzott sövényt is.  Külön kieme-
lendő, hogy az ott lévő élelmiszer áruház előtti 

kereszteződésben a közlekedők kilátását eddig 
akadályozó növényzetet szintén virágágyásokkal 
cserélték fel.  A park felújítása a tervek szerint jö-
vőre folytatódik. Az egyéni képviselői kerete ter-
hére kettőszázötvenezer forintot biztosító Makrai 
Zsolt képviselő hangsúlyozta, hogy a felújítás mel-
lett a park állapotának megőrzése szintén nagy 
feladat, hiszen mindenki közös érdekeke, hogy 
értékeink sokáig megmaradjanak. A környezet 
megóvása és szépítése nemcsak önkormányzati, 
hanem egyéni és a lakóközösségi együttműködést 
is igényel.

Többmilliós új mászóka
Az öt évvel ezelőtt 35 millió forintért teljesen meg-
újított Damjanich térre látogató szülők szerint, a 
gyermekek száma indokolná újabb játék elhelye-
zését. A körzet képviselője, Ferjancsics László a 
parkőrt kérte meg az igények felmérésére, majd 
ezután született meg a döntés, hogy egy új já-
ték kerüljön a parkba. A gyerekek egy 6,5 méter 
magas, 10,5 méter átmérőjű mászókat kapnak, 
amelynek telepítési költsége várhatóan meghalad-
ja a négymillió forintot. A beszerzésre pályáztatás 
után kerülhet csak sor, de nagy valószínűséggel 
már idén felállításra kerülhet az új játék.

Alsóvárosi hírek

Két új térfigyelő kamera
A már működő három mellé újabb két térfigyelő 
kamera felszerelését végezték el a szakemberek Vác-
Alsóvárosban. A Törökhegyi és a Mező utca keresz-
teződésében, illetve a Rácz Pál utca és Damjanich 
utca találkozásánál létesített beruházás több mint 
hatmillió forintból valósult meg. Ezen összegből a 
6-os és 7-es számú választókörzet két önkormányza-
ti képviselője – Ferjancsics László és Makrai Zsolt – 
összesen négymilliót biztosított a rendelkezésére álló 
egyéni keretből. A két kamera szeptember végétől 
szolgálja a két nagyforgalmi terület lakóinak bizton-
ságát.
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Portré

Aki naponta legalább egyszer boldog
„Városunk a Budapest-Pécs-Vác háromszög csúcsa”

„Naponta legalább egyszer boldog vagyok. Akkor, amikor a 
Budapest-táblát elhagyva haza, Vác felé autózom” – vallja 
Dr. Gyarmati György történész, főigazgató, egyetemi tanár, 
városunk Pro Urbe-díjas közismert személyisége. És csupán 
néhány perc telik el beszélgetésünkből, amikor úgy érzem: 
minden további nélkül el is hiszem neki. Azt, hogy Budapest-
Vác közötti napi ingázás után, melyet heti rendszerességgel 
egy pécsi „országjárás” is fűszerez, e háromszög csúcsa kínál 
számára nyugvópontot: Vác-alsóvárosi otthonát, az itteni 
tízemeletes blokkok egyikének – gyönyörű panorámát nyújtó 
– felső szintjén.

Sok mindenről beszélgetünk. Például mindjárt 
arról, hogy dehogy akart ő jelenkor-történész 
lenni! A diósgyőri gimnázium matematika-fizi-

ka (!) tagozatos nebulója már oda is a vak véletlen 
segítségével került. (Édesanyja orvosnak álmodta, 
így latin szakra íratták, de aztán egy hasonló nevű 
diákkal összekeverték az anyagát.) Ott aztán semmi 
határozott célja, elképzelése nem volt, csupán – az 
algebra meg az integrálszámítás helyett – falta a tör-
ténelmi regényeket. Mígnem harmadikos korában 
a helyi vármúzeum fiatal igazgatónője több társá-
val együtt „elcsábította” a múzeumbarátok körébe. 
„Nyári gyakorlatként aztán ki kellett pucolnunk a 
Lillafüred feletti szentléleki pálos kolostor még meg-
maradt falai közül az évtizedek óta méteresre vas-
tagodó »guanót«, mert a turisták a századelő óta 
mellékhelységnek használták a templomhajót. Kell-e 
ennél autentikusabb indíttatás, hogy egy siheder ré-
gész akarjon lenni?” – kérdi széles mosoly kíséreté-
ben. „Azután mégsem lettem archeológus, hanem 
– a debreceni egyetem jóvoltából – kikötöttem a tör-
ténelem másik végén, a huszadik századnál.” 

„Érdekes körülmények között kerültem Vácra” – 
meséli. „1976-ban végeztem Debrecenben és megem-
lítették, hogy pályázat útján lenne egy munkalehető-
ség Budapesten. Igen, ám, de feleségemmel éppen 

akkor örülhettünk első lányunk megérkezésének és 
bizony a fővárosi lakásmegoldásra nem volt fedeze-
tünk. Körülnéztünk a Dunakanyarban. A Szentend-
rei sziget felől érkeztem, s a réven átnézve rögtön 
megfogott Vác panorámája. Feleségemnek sikerült 
szolgálati lakást kapnia az akkori Komócsin kollégi-
umban.” A család beköltözött a régi papi szeminá-
rium használaton kívüli éttermébe. Ez egy magas, 
tágas terem volt – akkora, hogy Orsolya lányuk vígan 
tudott benne a háromkerekűjén kerékpározni. (Ér-
dekességként említi a Tanár úr, hogy megfigyelte: a 
kollégium kedveltebb tanárnőit április 4-e és novem-
ber 7-e után mindig szép, friss virágokkal lepték meg 
a csíntevéstől sem idegenkedő diáklegények. Előtte 
mindig rituális koszorúzások voltak ilyentájt a téren 

álló fehérorosz emlékműnél …) A második leánygyer-
mekkel négy főre bővült család aztán 1982-ben köl-
tözött a mostani alsóvárosi lakásba. 

Szakmai kérdésekre térve óvatosan rákérdezek 
arra, hogy a levéltári dokumentumokban  találko-
zott-e olyan, még nem publikált anyagokkal, amelyek 
terhelőek lehetnek városunk ismert személyeire, köz-
életünk vezetőire. „Ebben a tekintetben bizonyára 
nem vagyok lokálpatrióta. Eszembe nem jutott még, 
hogy váci vonatkozásait úgy tekintsem át, hogy az az 
éppen előtérbe került személyekre miként vonatko-
zik. Igaz, korábban, amikor dr. Horváth Ferenc ba-
rátommal – akinek szívből gratulálok augusztus 20-i 
magas rangú szakmai kitüntetéséhez – Vác 1956-os 
eseményeit kutattuk, sorra találtunk olyan személye-
ket, akik egyszerre voltak aktívak a forradalom nap-
jaiban, közben meg – különösen annak vérbefojtása 
után – „átdolgoztak a másik oldalra is.” Egyébként úgy 
vélem, nagyon egyoldalúan kerül előtérbe időről-időre 
a politikailag generált ügynökkérdés. Közben ugyanis 
rendre elfelejtődik két fontosabb szempont. A szorgos 
„leleplezések” közepette egyfelől rendre elfeledkezünk 
azokról a százezrekről(!), akiket ellehetetlenítettek, 
meghurcoltak. Azaz, az előző rendszer áldozatairól. 
Másfelől azokról tereljük el a figyelmet, akik ezeket a 
besúgókat foglalkoztatták, alkalmazták, s – időnként 
nagyon is kétséges valóságtartalmú – információikat 
hasznosították. Azaz, a hatalmak gyakorlókról. Így 
nemcsak mindennapjainkat, hanem a közelmúlt tör-
ténetét is fejre állítjuk.

Megtudom még, hogy politikusi ambíciói soha 
nem voltak, a közelmúltban már az innen-onnan érke-
ző befolyásoló megkeresések is elmaradtak.

Terveiről beszélgetve búcsúzunk. Egy esztendő 
múlva lejár a megbízatása a főigazgatói posztra. A 
tanárság, a pécsi katedra azonban örök szerelem 
marad számára, amíg bírja. Mindezen túl: „A világ 
legnagyszerűbb státusza az öregedő ember számára 
a nagyapaság! Nem gondoltam volna, hogy az élet 
még ilyen „alkonyi” boldogságot tud adni. Akárho-
gyan alakuljon a további szakmai életem, a csalá-
dom, az unokáim és e Duna-parti város segítségével 
esélyem van rá, békés környezetben megélni, ami 
még hátra van.”

Hát, akkor – tisztelt Tanár úr! – kívánunk nagyon 
sok sikert még a szakmában, no meg végtelen boldog-
ságot szerettei körében! 

dr. GyArMAti GyörGy törtÉnÉSZ
Miskolcon született 1951-ben. A diósgyőri gimnáziumi 
évek után 1976-ban a debreceni egyetemen szerzett diplo-
mát. 1980-ban doktorált ugyanitt. Dolgozott az MTA Tör-
ténettudományi Intézetében, az ELTE-n, és – immár húsz 
éve – a pécsi egyetemen. 1997 óta a történettudomány 
kandidátusa, 2001-ben habilitált Pécsen. Fő kutatási terü-
lete hazánk politika- és társadalomtörténete a XX. század 
második felében. Jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára főigazgatója és tanár a Pécsi Tudo-
mányegyetemen.

1973 óta nős, neje, Gyarmati Angéla, aki a Boronkay 
György középiskola angol nyelv tanáraként idén ment 
nyugdíjba. Két leánygyermekük van: Orsolya még Debre-
cenben született 1976-ban, és a váci születésű Eszter. Előb-
bi újságíró, Nagymaroson él és három unokával – Anna, 
Ábel és Emma – ajándékozta meg a szüleit. Az Óbudán 
élő kisebbik lány zenetudományi végzettségű, az ő Boróka 
nevű gyermeke a Gyarmati házaspár negyedik unokája.
Dr. Gyarmati György a váci történelmet búvárkodó mun-
kájáért 2004-ben egyéni Pro Urbe-díjat kapott.

Egyik könyvének borítólapja
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Számvetés

Ökormányzati képviselőink közérdekű beszámolója
Választókörzeti keretfelhasználás

10

Vác-Alsóváros két választókörzetének képviselője a polgárok széleskörű véleménynyilvánítása után  
a következőképpen osztotta el a városi költségvetésből a terület számára rendelkezésre álló keretet.

6-os számú választókörzet – ferjancsics lászló
Térfigyelő kamera felszerelése a Törökhegyi u. – Mező u. sarkára 2 millió 111 ezer forint

Damjanich utcai játszótér bővítése (Hajó játék) 700 ezer forint

Rácz Pál utca 2-10. mögötti zöldterület fejlesztése 1 millió forint

Választókörzetbe parkőr biztosítása 320 ezer forint

Járdafelújítás a Mező utcában a Törökhegyi u. 8. mellett 800 ezer forint

Lakossági növénytelepítés 400 ezer forint

Kertész utcai óvoda játékbeszerzés 350 ezer forint

Nagymező u. 1-5. mögötti zöldterületen park kialakítása 300 ezer forint

Játszónap a Damjanich téren 150 ezer forint

Földváry polgárőrség támogatása 150 ezer forint

Alsóvárosi zónázó kampány 170 ezer forint

Váci ruhák elkészítése és bemutatása (Vendégvárók Váci Egyesülete) 50 ezer forint

7-es számú választókörzet – Makrai Zsolt
Térfigyelő kamera felszerelése a Damjanich u.- Rácz Pál u. sarkán 2 millió 250 ezer forint

Választókörzetbe parkőr biztosítása 320 ezer forint

Rácz Pál utca 2-10. mögötti zöldterület fejlesztése 1 millió forint

Rácz Pál utca 1-9. mögötti zöldterület fejlesztése 400 ezer forint

Nagymező u. 1-5. mögötti zöldterületen park kialakítása 840 ezer forint

Nagymező u. 7-11. előtti játszótéren 3 darab kapu kihelyezése, sövénytelepítés 438 ezer forint

Nagymező u. 13-19. közötti park rendbetétele 250 ezer forint

Nagymező u. 39-61. és 59-77. közötti területen kerítés kialakítása 672 ezer forint

Utcabútor-padcsere program III. ütem (Nagymező u. 15., 19., 23. és 69. előtt) 280 ezer forint

Kölcsey u. óvoda játékbeszerzés 200 ezer forint

Fatelepítés a Földváry iskolában 50 ezer forint

Földváry polgárőrség támogatása 150 ezer forint 

Damjanich utcai játszótér bővítése (Hajó játék) 700 ezer forint

Játszónap a Damjanich utcai parkban 150 ezer forint

Alsóvárosi KRESZ verseny díjazása 50 ezer forint

Alsóvárosi zónázó kampány 170 ezer forint

Váci ruhák elkészítése, bemutatása (Vendégvárók Váci Egyesülete) 50 ezer forint 

Jóízûen

Spéci váci lecsó: lecsókülönlegesség kisváci füstölt házikolbásszal  
és velõvel, galuskával körítve

HoZZáVAlók nÉGy SZeMÉlyre
1 kanál sertészsír, 20 dkg füstölt császárszalonna, 4-5 
nagy fej vöröshagyma, 1 kg paprika, 4 db nagyobb pa-
radicsom, 1 szál füstölt házikolbász, 10-15 dkg velő, a 
fűszerezéshez ízlés szerint só, bors, pirospaprika.

elkÉSZítÉS MódjA
A zsíron lepirítjuk a szalonnát, hozzáadjuk a felszeletelt 
hagymát, majd megdinszteljük. Beletesszük a felda-
rabolt paprikát és paradicsomot, majd az egészet 
összefőzzük. Ezután ízlés szerint fűszerezzük. Ami-
kor az étel majdnem kész, hozzáadjuk a felkariká-
zott házikolbászt, végül pedig a velőt. Galuskával 
tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!

Mit Ajánl HoZZá borSZAkÉrtőnk?
Fónagy István sommelier ajánlata a Fónagy & Walter 
Vendég és Borházból: Váci Cabernet Sauvignon 

(2005, Cseke dűlő) Tájjelegű bor élénk gyümöl-
csös illattal (leginkább a szederlekvárra emlé-
keztet), és érettség nyomai érezhetőek a száj-
ban. A cserző anyag ma is érdekes még, savai 
szögletesek. Korrekt bor, visszafogott koncent-
rációval. Ajánlható magyaros ételekhez. Szép 
őszi esti beszélgetések felemelő bora.
Egészségére!

találkozott már ön 
is értelmetlen, az 
adott helyen teljesen 
funkciótlan közleke-
dési táblával? bosz-
szankodott már olyan 
se bes ség kor lá to zó elő-
íráson, amelyet egyér-
telműen ott felejtettek, 
és csak akadályozza 

járművek haladását? Akkor ön is vegyen részt most in-
duló akciónkban, amely során szeretnénk a lakosság, 
a mindennapi közlekedésben bármely módon érintett 
polgárok segítségével észszerűbbé tenni eljutásunkat az 
egyik helyről a másikra!

Kérjük, amennyiben olyan kihelyezett KRESZ-táblát 
lát, amelyet oda nem illőnek, félrevezetőnek, vagy egy-

szerűen a közlekedésben résztvevők számára láthatat-
lannak tart, írásban jelezze azt nekünk névvel és címmel 
ellátva. Szívesen fogadunk fényképeket, de megfelelő az 
is, ha pontos helymegjelöléssel megindokolja, miért is 
tartja nem odaillőnek az említett közúti jelzést.

A beküldők közül a szakemberek által leghaszno-
sabbnak vélt észrevételek pénzdíjazásban részesülnek.

i. díj 25 ezer forintos vásárlási utalvány,
ii. díj: 15 ezer forintos vásárlási utalvány,
iii. díj: 10 ezer forintos vásárlási utalvány.

beadási határidő: 2009. november 15.
A beküldés módjai: postaláda útján – Ferjancsics Lász-
ló, Törökhegyi u. 4., vagy Makrai Zsolt, Nagymező u. 
4., illetve elektronikus úton – ferja@freemail.hu vagy  
makrai.zsolt@invitel.hu. 

Pályázat és nyereményjáték: Egyirányú-e a zsákutca?
Keressük együtt a fölösleges KRESZ-táblákat!
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Ízelítô a fotópályázatunkra érkezett képekbôl

A rendelő melletti kockaház egy emberöltővel ezelőtt Az ötvenes évek vége: 
előtérben szerkesztőnk

A Földváry tér-Hattyú utca sarok, 
nem sokkal a 25 évvel  
ezelőtti lebontás előtt

Védekezés a Gombás pataknál az 1965-ös árvíz idején

Ugyancsak 
a Kisposta helye, 
egy évtizeddel később

Alsóváros anno

Ez volt látható a hatvanas években a mai Kisposta helyén

Ezek a fotók a fotópályázatunkra érkezett képek 
közül származnak. Köszönet értük a Lesták-, a 
Steigler- és a Tóth-családnak. Továbbra is várjuk 
olvasóink hasonló fényképeit, amelyeket következő 
lapszámunkig a www.kagye.gportal.hu weboldalon 
jelentetünk meg.


