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A mi képviselõnk

Közlekedés- és várostörténet
Hogy mennyi minden változott…

A Földváry tér és a Hattyú
utca sarka a nyolcvanas évek
második felében és ma

Közlekedés
Sokban hasonló, ám több fontos vonatkozásban eltérő a 3-4
évtizeddel ezelőttihez képest
Alsóváros mai közlekedési ütőere, a Hattyú utca – Nagymező
utca tengelytől a Diadal térig
terjedő Földváry tér. Fontos
változás, hogy a rajta keresztül
haladó kettes útnak anno nem
is volt ekkora jelentősége, hiszen a város belseje felé a hatvanas-hetvenes évekig inkább a
Mártírok útja (Budapesti főút)
volt a forgalmasabb. Aztán a
megnövekedett forgalom miatt
– a lakótelep kiépítésével a Kőszentes hídtól a Damjanich térig
tartó úton csupán a Zöldfa (Erdős Bernát) utcai kereszteződés

maradt meg – megszűnt a Nagymező (Haraszti Ernő)
utcai és a Magyar utcai mellékút. (Előbbinél a szintbeli
különbséget régen úgy hidalták át, hogy a macskaköves
út vége már elég meredek volt. Utóbbi kereszteződés
északi sarkában állt a Kisposta.) A nyolcvanas évek elején még a Hattyú (Palmiro Togliatti) utca is betorkollott
a főútba, majd ezt a tér közepén fekvő füves sziget meghosszabbításával megszüntették. (Közbevetve: mint
a zárójeles utcanevekből kitűnik, a térhez kapcsolódó
utcanevek jócskán változtak. Csupán a Petőfi Sándor
utca elnevezése maradt állandó.) Amikor ez a Hattyú
utcai ráhajtás megszűnt a kettesre, akkor változott meg
a buszmegállók elhelyezése is számottevően. Korábban
a távolsági buszok dél felé irányuló megállója a mostaninál nyugatabbra – közel a Petőfi utca sarkához – volt.
A Kisvác felé gördülő – például a hatvanas évek böhöm
faros – buszok két megállója egymással szemben volt: a
fentről érkezők a mai Trafalgár étterem helyén lévő élelmiszerbolt előtt, míg a Kisvácra menők azzal szemben
vették fel az utasokat.

A Földváry tér a hetvenes években
Így épült fel a lakótelep
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4. Daru a Kölcsey utcai élelmiszerbolt helyén
5. A Zöldfa utca – Nagymező
utca közötti belső tér beépítése
6. … ami bizony elég sűrűre
sikerült
A fotókért köszönet
Borbély Tamásnak.
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1. Az egyik Kölcsey utcai tízemeletes épület alapkészítése
2. A Kölcsey utcai mai zöldterület helyén már csak egyetlen régi
ház árválkodik
3. Kész a tízemeletes ház
betonalapja
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Ferjancsics László önkormányzati képviselő
Az életszerű jó megoldások embere, javaslatai nagy többséggel kerülnek elfogadásra

Aktív a képviselő-testületi üléseken, de nem csak Alsóváros problémáira javasol megoldást. A legtöbb javaslata
konszenzussal kerül elfogadásra, ám Ferjancsics László
képviselő érveire nem csak a nyilvános testületi üléseken
figyelnek, hanem a műhelymunkánál is.
Alsóváros: Sokat dolgoztak együtt a városért, mégis úgy
hírlik, mostanság nem felhőtlen a kapcsolata Bóth Jánossal.
Ferjancsics László: Azt hiszem, azoknak van igaza, akik
szerint a polgármester úr már belefáradt az elmúlt nyolc
évbe. Ehhez jönnek még hozzá azok a pszichés problémák, amelyekről a helyi TV-ben vallott néhány hónappal
ezelőtt, és amelyek miatt több hónap betegállományban
volt. A korábbi fejlesztésekhez képest Vác fejlődése megtorpant. Ebben helyzetében könnyebb dolguk lesz a kihívóinak az őszi önkormányzati választáson.
AV.: Ön is indul a polgármesteri székért?
F.L.: Kicsi a valószínűsége. Az előző négy évben alpolgármesterként sok fejlesztést gondoltam ki és valósítottunk
meg, fontos tapasztalatokkal lettem gazdagabb. De, jó
volt a hivatalból visszatérni a civil szférába. Polgármesterség vagy alpolgármesterség nélkül is sokat tehettem
az elmúlt három évben Alsóvárosért, ehhez a munkához
elegendő a képviselői mandátum is.
AV.: Mostanában deákvári problémákkal is foglalkozik…
F.L.: Valóban, több képviselővel keressük a jó megoldást
a Naszály út sírkertjének helyére tervezett bevásárlóközpont problémájára. Szeretnénk elérni, hogy ott ne legyen
ilyen létesítmény. Ezeken a hasábokon tán nem is az ügy
részletei fontosak. Inkább az, hogy a képviselői energiából
maradni kell arra is, hogy a város más, jelentős problémáit
is észrevegye, és azokra is tudja a megoldásokat. Én ezt
tettem az említett ügynél is, de például az iskolavárosra
vagy a belvárosi parkolásra is voltak javaslataim, amelyeket nagy többséggel fogadott el a képviselő-testület.
AV.: Furcsa ez a nagy többség, hiszen függetlenként már
nem az MSZP frakciójában ül.

Ferjancsics László
Vácott született 1969-ben. A Rádi úti lakótelepen nőtt fel, a
Földváry iskola elvégzése után a helyi gépipari középiskolában
szerzett érettségit, majd gépésztechnikusi oklevelet. Ezt követően kommunikációt hallgatott, később a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán előbb főiskolai, majd
egyetemi diplomát szerzett HR szakon. A választókörzetében
– ahol több mit kétezren laknak – négyszer választották meg
képviselőnek, 2002-től 2006-ig Vác alpolgármestereként dolgozott. Nős, feleségével, Gabriellával ötéves lányukat nevelik.

F.L.: Egy jó javaslat elfogadása nem párt- vagy frakciófüggő. Egyébként valóban, kb. egy éve hárman nem járunk
az MSZP frakció ülésére. Lényegében azért, mert nem
vagyunk diktatúra-pártiak, ott pedig ezzel a stílussal találkoztunk. Néha még a vitára sem volt lehetőség. Persze
ettől még a szocialista frakcióban maradtak olyan képviselők, akikkel jól együtt tudunk dolgozni, akik egy új stílust
képviselnek, amibe ők a konszenzus keresést is beleértik.
AV.: Gondolom, azért maradt tennivaló a következő
négy éves ciklusra is lakóhelyünkön.
F.L.: Persze, mindent nem lehetett elintézni az elmúlt
nyolc évben. Például ha nem is négy éven belül, de el kell
érni, hogy a Rádi úti vasúti átjáró kétszintes csomópont
legyen. Rövidtávon elkerülhetetlen a Rádi út volt húsüzemhez közeli részének a felújítása, vagy például a helyi
buszmenetrend további módosítása. De, Makrai Zsolttal nem tettünk le arról a tervünkről, hogy alsóvároson
„megállítsuk” a zónázó vonatot.
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Megoldódhat a Beniczky utca
régi gondja

Akár ingyen is elérhető a hivatal
Ferjancsics László a decemberi képviselő-testületi
ülésen kérte a jegyzőt, hogy dolgozza ki azon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára az olcsóbb telefonos ügyintézést a polgármesteri hivatalnál. A fejlesztéshez szükséges városházi
költségeket a Gazdasági Hivatal keretéből biztosították. Az alsóvárosi képviselő javaslatát a testület
egyhangúan elfogadta. Az intézkedés eredményeként ezentúl a következő mobilszámokon is elérhető a polgármesteri hivatal: 20 2344-043; 30 8658307; 70 3175-004. Ingyenes internetes telefon
elérési lehetőség a skype szolgáltatáson keresztül a
varoshaza.vac cím használatával oldható meg.

Egy utcai csőtörés következtében elfolyt jelentős
mennyiségű víz komoly károkat okozott tavaly a
Beniczky utca Edison utca felöli szakaszán. A lakók a
körzet képviselőjéhez fordultak, miután az út burkolata tovább töredezett és süllyedt, és a DMRV még
nem a korábbi minőségben állította helyre az asz-

Alsóvárosi hírek

Térfigyelő kamera
az iskolavárosba

Teljesültek a választási ígéretek
Sajtótájékoztatók keretében több fontos témában
tájékoztatták a lakosságot Alsóváros önkormányzati képviselői. Ferjancsics László ismertette annak
a kezdeményezésnek az eredményét, amellyel ő
és képviselőtársa, Makrai Zsolt a körzetében élőket kérdezte meg egy levélben a területükön idén
elvégzendő feladatokról. Ezek többnyire igazolták
azokat a terveket, amelyekre szándékaik szerint a
képviselők is anyagi forrást biztosítanának. Mint
az bejelentésként elhangzott: egy évvel a választási
ciklus vége előtt teljesültek képviselőink az időszakra vállalt ígéretei, de a visszajelzésekben foglaltakat
a hátralévő hónapokban ezen túlmenően is szeretnék teljesíteni. A két alsóvárosi képviselő arról

Ferjancsics László, alsóvárosi képviselő kezdeményezésére a város idei költségvetése 5 millió forintos összeggel tartalmazza egy, a szérűskerti iskolavárosban telepítendő térfigyelő kamera költségét. Mint ismeretes,
a városatya Makrai Zsolt képviselőtársával közösen
az elmúlt esztendőben két digitális kamera alsóvárosi
felszerelését érte el, amelyekkel együtt immár öt, a közbiztonságot javító térfigyelő található a városrészben.

A város legnagyobb játéka!
Rövid idő alatt nagyon közkedvelt lett Vác legmagasabb játéka, a körzet képviselőjének javaslatára a Damjanich téri parkban felállított mászóka.
Nem csak a környékbeli gyermekek játszanak itt,
hanem városunk távolabbi pontjairól is érkeznek
csoportokban óvodások, kisiskolások.

Az ovisok örömére
Két alsóvárosi gyermekintézmény is gazdagodott
az egyéni képviselői keretből az elmúlt évben. A
Kölcsey utcai bölcsőde és óvoda Makrai Zsolt
kezdeményezésére vásárolhatott játékokat és tornaeszközöket a kicsiknek kétszázezer forint összegben, míg a Kertész utcai oviba Ferjancsics László
jóvoltából kerülhettek szórakoztató és oktató céllal új használati tárgyak 350 ezer forint értékben. A
két alsóvárosi városatya a rendelkezésére álló idei
keretből is elkülönített hasonló céllal anyagi forrást, a tavalyihoz képest megemelt összegben.

faltréteget. A probléma megoldásához Ferjancsics
képvisleő a DMRV vezérigazgatójának segítségét
kérte, akinek helyszínre irányított szakembereivel végezték el a bejárást. Az ígéret szerint a több családot
is kiszolgáló útszakasz ismét betöltheti funkcióját,
és nem csak csapadékvíz tároló lesz.

Járdajavítás és közlekedési tükör
A jövőben síkosság mentesítve és takarítva lesz a
GE Tungsram mellett a Pálffy utcai járda és zöldsáv – legalábbis ezt ígérték dr. Dora Péternek a gyár
vezetői. A jegyző azután kereste meg a gyárvezetést,
hogy a körzet képviselője – több lakos panasza alapján – kérte: a közterület- felügyelők gyakrabban ellenőrizzék a hosszú és forgalmas járdaszakaszt. Ha
kell, büntessék meg a céget a takarítási kötelezettsége elmulasztása miatt. Ferjancsics képviselői szerint
ezen út- és járdaszakaszon más gondok is jelentkeznek, például egyes süllyedések miatt esős időszakban járhatatlan részek vannak. A Kertész-Pállfy utca
kereszteződése pedig beláthatatlan. A gondokat a
képviselő járdafelújítással és közlekedési tükör kihelyezésével kívánja orvosolni.
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Gyerekeknek: nyári játszónapok!
2010. május 22-én játszónap lesz a Damjanich utcában. A program 10 órakor, a Dyanamic Táncegyüttes
bemutatójával kezdődik. 10.10-kor színielőadás kezdődik az aranyszőrű bárány címmel. 11-től fellép a Katáng
együttes. A gyerekeket bohócok és kézműves játékok is
várják. Hasonlóan érdekes, színes programok várják a
gyerekeket június 5-én a Damjanich téren is. A program
itt is 10 órakor kezdődik. A gyerekek a Kisgömböc című
színházi előadást tekinthetik meg. 10.50-kor pedig bemutatkoznak a Silverstar tánciskola növendékei, majd a
Váczi Néptáncegyüttes tart bemutatót.

is szólt, hogy a lakosok élénk érdeklődése nyomán
beadott javaslatukra a hivatalos városi honlapon
(www.vac.hu) mindenki számára elérhetőek a testületi ülések nyílt részére készített háttéranyagok,
valamint az elfogadott határozati javaslatok szövege. A két városatya javaslatára a képviselő-testület
kiegészítésekkel elfogadta, hogy a legfrekventáltabb belvárosi oktatási intézmények környékén a
munkanapok reggelén egy órával később indul a
parkolási díjfizetés, amivel a szülők pénztárcája is
megkímélésre kerül. Ferjancsics László indítványára a lakóterületeken élők saját forrásból is felszereltethetnek lámpafejeket a házuk előtti villanypóznákra, amelyeknek az áramdíját és a karbantartási
költségeit a város vállalja. A testület által elfogadott
határozat főleg a város külterületein élőket érinti.
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Portré

A harckocsitól a kézilabdáig
Törökhegyi utcai hadtudomány

Bíró Ádámmal eredetileg a kézilabdázásról, szeretett sportágának
váci vonatkozásairól terveztünk interjút egy olyan rendezvényen, ahol
barátai, kor- és sporttársai percenként üdvözölték széles mosollyal.
Aztán a sportember mellett lassan egy polihisztor életpályája is kirajzolódott. Bíró Ádám eddig lepergett 76 esztendejében ugyanis több
mindent is olyan színvonalon művelt, hogy Deákvártól Alsóvárosig, a
sportpályáktól a kiállítótermekig mély tisztelet övezi személyét.

Munkájáról
„Két váci textilgyárban is dolgoztam. Diákként nyaranta, érettségim után további tanulmányaimhoz
pénzszerzés céljából voltam segédmunkás, szögeltem
ládákat, de van például körhurkoló szakmunkás bizonyítványom is. Egy esztendeig TMK lakatosként dogoztam. Pedagógus pályám kimerült az óraadó tanár
feladataiban, igazi foglalkozásom ugyanis az alkalmazott grafikusként, dekoratőrként végzett élelmiszer-kereskedelmi munkaköröm lett. A rendszerváltás nálam
is változásokat hozott, néhány évet vállalkozóként is
megéltem. Ma már persze nyugdíjas éveimet töltöm.
Azt hiszem, rám is fér a pihenés, mert ugyan nem panaszkodom, de bizony itt-ott már vannak egészségügyi problémáim. Ezeken próbálok úgy túllépni, hogy
kedvtelésemnek élek.”

Életrajz
Ugyan a fővárosban látta meg a napvilágot 1934-ben,
de Vácott nőtt fel, s ma is itt él. Pedagógus család tagjaként – szinte valamennyi felmenője, illetve egyik gyermeke és egy unokája is ezt a pályát választotta –, nem
csodálnivaló, hogy a 102. életévében elhunyt édesapja
örömére ő is pedagógus diplomát szerzett a budapesti
Pedagógiai Főiskolán, 1956-ban. Ám rajztanári végzettségének megfelelő foglalkozását csak igen rövid
ideig gyakorolta, mivel kalandos körülmények között
tudott csak kedvére való munkát találni Vácott. 1957től azonban 42 éven át volt hűséges a Váci Népbolt
Vállalathoz – majd utódszervezeteihez – kezdetben
grafikusként, majd a dekoráció, végül a reklám-propaganda vezetőjeként. Művészi hajlama, a főiskolai
tanulmányai során szerzett gyakorlata eredményeként
1957-től 1964-ig a váci és Vác-környéki képzőművészek
műhelyének tagjaként akvarelljeivel vett részt tárlatokon. Első önálló kiállítása 1961-ben nyílt meg, a második – igen sikeres – bemutatkozása a váci művelődési
központban volt, 1979-ben. 1978 és 1983 között további 8 önálló kiállítása volt országszerte. A helyi sajtóban is megjelentek munkái, 1957 és 1966 között a Váci
Naplóban pedig a karikatúrái.

HobbijáróL
„Megnyugtató, szellemi frissességet fenntartó foglalatosságom a makettezés, melyet 9 éves korom óta,
több mint 60 éve folytatok. Második világháborús
magyar páncélos járművek makettjeit „gyártom”, s
egyúttal kutatom, illetve publikálom ezeknek a harcjárműveknek technikai adatait, gyártásuk történetét,
valamint hadi felhasználásukat. A Haditechnika című
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folyóiratban 1990 óta folyamatosan jelennek meg e
témakörű cikkeim, egyik dolgozatom egy kiemelkedő
japán magazinban is helyet kapott, s társszerzőként
a közelmúltban egy szakkönyvem jelent meg. Sajnos,
választanom kellett a festészet és a makettezés között,
mivel mindkét foglalatosság egész embert követel. A
»fegyveres túlerő« győzött.”
Sportpályafutásáról
„Gyerekként persze először én is fociztam. A „Vízfogósok” csapatában, mezítláb, bár nekem kapusként az
egyik lábamon lehetett lábbeli. Egy, a szovjet katonák
által itt hagyott focicsuka, amely pont jó volt rám.
Aztán a váci gimnáziumba olyan testnevelő tanár érkezett, aki a labdajátékok között kézilabda-centrikus
volt. Ez a sport azonnal megtetszett, mert dobni kellett. Én pedig már kisebb koromban is sokat dobálóztam. Pontosan, erősen tudtam célozni – aminek „eredményét” néhány utcai villanykörte is kárát látta… 15
évesen megbabonázott a kézilabda, s több mint húsz
évig a salakos pályák foglya lettem. Első NB-II-es igazolásom 1950-ben kelt, tizenhét éves koromban már
Pest megyei nagypályás válogatott lettem. Később
éveken keresztül rendszeresen megyei kispályás válogatott, majd 1957-ben az utánpótlás tagjaként a címeres mezt is magamra ölthettem, egyetlen vidéki és
alacsonyabb osztályú játékosként. Pályafutásomban
a törést éppen ott szenvedtem el; egy gólhelyzetben
kapufára dobott labda képe, mely a csapat vereségét
okozta, azóta is kísért. A húsz év alatt valamennyi váci
csapatban játszottam, az aktív játékot 1968-ban a
Spartacus csapatában fejeztem be. Büszke vagyok a
rövid ideig tartó edzősködésemre is; a PENOMAH női
csapatát több év sikertelen kísérlete után, nekem sikerült az NB-II-es osztályba segítenem.”

sa komoly energiát és időt emésztett fel. Amikor végre
kész lett a munka, jöttek a kiadás anyagi fedezetének
problémái. Majd amikor úgy tűnt, már minden sínen
van, kiderült, hogy a nehezen összekoldult pénzt a városi sportbizottság másra használta fel. Szerencsére
egy, a kézilabdázásért élő-haló kézilabdás barátom
tudott segíteni és pár év elfektetés után mégis meg
tudott jelenni a könyv. Igaz, utójavításokra is szükség
volt, az elvtársakat urakra, a tanácsot önkormányzatra kellett módosítani, és pár öncenzúrázott rész is bekerülhetett.”
Terveiről
„Nemrég a gyermekkoromat jelentő családi házat értékesíteni kellett és ez ismét nosztalgikus hangulatba
hozott. Azt tervezem, hogy – egyelőre csak a fiókom
számára – feldolgozom Deákvár történetét az 1920-as
évektől 1956-ig. A kézilabda-múlthoz hasonlóan rengeteg emlék tódul elő, vannak fényképeim, és szerencsére még sok szomszéd, kortárs-barát tud adalékokat szolgáltatni egy átfogó összegzéshez. Remélem, az
egészségem megengedi, hogy elvégezzem. Ígérem, ha
én is megközelítem édesapám életkorát, akkor abba
bele fog férni egy ilyen könyvecske is.”
Mit lehet ehhez hozzátenni? Ádi bácsi, várjuk szeretettel azt a könyvet!

Kézilabdás könyvéről
„Kétévi, nagyon nehéz munkát igényelt a váci kézilabdasport hat évtizedét bemutató könyvem. (A kézilabdázás váci története 1935–1995) Egy fotó keresésével
kezdődött, és mivel nem találtam semmit a nagypályás váci időkből, egyre inkább beástam magam a kutatómunkába. Múzeumokba, könyvtárakba jártam.
A saját, majd a kézilabdás társaim fotói, szóbeli vis�szaemlékezései segítettek az emlékek felidézésében, de
voltak olyan kimaradt fontos részek, amelyek tisztázá7

Mûvészeink

A köz érdekében

Bot nélkül, fényképezőgéppel

Brusznyai Margit

Orvos András
festőművész

Ismét parkőr Alsóvárosban

karvezető, énektanár

V

ácott született. Édesanyja vegyészlaboránsként dolgozott, édesapja, Brusznyai Árpád
klasszikafilológus, tanár, az 1956-os forradalom mártírja. Veszprémben, majd a forradalom
után Vácott nevelkedett. Az érettségit követően a
Zeneművészeti Főiskola karvezető-énektanár szakán folytatta tanulmányait, 1977-ben diplomázott. A váci gimnáziumban énektanár volt, majd a
városi könyvtár zenei részlegében dolgozott. 1987
óta a váci zeneiskolában tanít, illetve kórusokat
vezet. 2001-től karnagya a váci Serenus Kórusnak.
(A kórus honlapja: www.serenus.hu.) Munkájának
elismeréseként megkapta többek között a Váci Katedra díjat, a Neufeld Anna Emlékdíjat. Nagymaros
Díszpolgára, Vácott, a Damjanich utcában lakik.

B

ékéscsabán született 1939-ben. Általános
iskolás, majd gimnáziumi tanulmányait szülővárosában folytatta, képzőművészeti alapismereteit Mokos József festőművész iskolájában
szerezte. 1958-tól 1963-ig a Magyar Iparművészeti
Főiskola textilszakának hallgatója volt. Az iskola
után közel másfél évtizedig Budapesten általános iskolai rajztanárként dolgozott. 1969 és 1971 között
alapító tagja a No1 művészcsoportnak, 1973-ig aktív
résztvevője a Balatonboglári Kápolnatárlatoknak.
1978-tól nyolc esztendőn át vezetője a fővárosi Moholy Stúdiónak. A váci Alkotóház műtermében 1986
óta munkálkodik, a Zöldfa utcában lakik.
Művészeti tagságai: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete; Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége; Magyar Festők Társasága.
Művészeti tevékenységét számtalan elismeréssel
díjazták, ez év elején átvehette „Vác Város Művészeti
Díját” is.
„Én lassan festek, engem nem motivál, hogy
pénzért fessek. Életem leggonoszabb időszaka volt,
amikor a Dunakanyar-részeket festettem pénzért.
Engem ez nem motivál. Tanítottam régen, de már 30
éve szabadúszó vagyok. Legjobb képeimet úgy festettem, hogy eljártam zsűrizni, kaptam érte 200-300
forintot, majd ezen a pénzen megvettem az újabb
anyagot, a legjobbat, a legdrágábbat. Egy vásznon
én elbíbelődök két hónapig.” (interjúrészlet – tiaramagazin.hu/2007)
Orvos András honlapja: orvosatelier.gsh.hu

Emléke apjáról
„Körülbelül tízéves
koromig emlékeztem egy olyan jelenetre, amelyben az
arca nincs benne,
csak van egy rács. A
rácson átmegyünk,
és akkor én az ölében ülök, tudom,
hogy a papám, de
az arcát nem látom,
mert bele vagyok bújva, és jó illata van. Azt hiszem, Győrben vagy a pesti Gyűjtőben, vagy
valahol máshol beengedtek engem még a tárgyalás előtt. A tárgyalás után már nem. A rácson átmegyünk, beengednek egy kis ajtón, és
akkor ott az apám, de az arcára abszolút nem
emlékszem. És az ölébe vesz engem, és nagyon
jó szaga van. Megdöbbentem azon, amikor
anyám egyszer elővette a levéltárcát, a cigarettatárcát, a pénztárcát, és kinyitottam, és az a
szag volt az. Az valami döbbenetes!”
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T

tás tilalma is. A lakók és az illetékesek között közvetítő
szerepet vállaló parkőr segítségével gyorsabb, hatékonyabb intézkedés történhetett egy-egy vihar utáni rendezés, a játékok kijavíttatása, vagy éppen pár hiánypótlás
elvégzése érdekében.
Mivel a területen élők határozottan jelezték, hogy továbbra is igény
van a közterületi parkőr munkájára,
a két városatya az idei egyéni választókörzeti keretből újra biztosította a
finanszírozást. A kétszer 350 ezer forintos költségből így április elsejétől
az ősz végéig a Damjanich tértől a volt
Forte gyárig, a 6-os és a 7-es választókörzet közterületein ismét parkőr
ügyel a rendre. Munkarendje, felszerelése, tevékenységi köre hasonló az előző évihez. Természetesen csak akkor
tud az itt élők megelégedésére dolgozni, ha Önök segítik
munkáját, bizalommal fordulnak hozzá panaszaikkal, jelzik a megoldandó gondokat. Kérünk ezért minden alsóvárosi polgárt, hogy közös nyugalmunk, biztonságunk érdekében működjenek együtt idén is az alsóvárosi parkőrrel.

öbb, mint két évtizedes szünet után tavaly tavasztól újra parkőr felügyelte a rendet Alsóváros két
választókörzetének közösségi területein. A mai
kor modernebb követelményeinek megfelelő módon
természetesen már nem szöges bottal, morcos ábrázattal, gyermekeket riogatva, hanem a
pihenni vágyók nyugalmát, biztonságát előtérbe helyezve, a játékok,
eszközök minőségét szemmel tartva
látta el tevékenységét. Makrai Zsolt
és Ferjancsics László kezdeményezése széles körben támogatásra talált, a parkőrt bizalmukba fogadták
a polgárok és rendszeresen jelezve
a problémákat segítették őt. Ennek
köszönhetően az előző éveknél gyorsabban orvosolhatók voltak azok a
kisebb-nagyobb gondok, amelyek
veszélyt hordoztak, vagy éppen bosszankodásra adtak
okot. A két képviselő további kezdeményezésére került
bevezetésre az elkerített parkok vonatkozásában az éjszakai tartózkodási tilalom, a dohányzás mellőzésének
fokozottabb ellenőrzése és a közterületi alkohol fogyasz-

Adós nem szolgáltathat

Korábban érkezik az egyesületi
támogatás

A jövőben nem rendel szolgáltatást olyan vállalkozásoktól az önkormányzat, amelyeknek bármilyen
tartozása van a város felé, erről döntött a képviselő-testület, amikor elfogadta Ferjancsics László
javaslatát. A kezdeményező képviselő elmondta:
előfordult, hogy jelentős összegekkel tartozó váci
cégtől rendelt árut az önkormányzat, amit rövid
határidőn belül ki is fizetett, azonban hiába várta
a város, hogy a cég rendezze adósságát, nem tette.
Mint hozzátette, neki is hihetetlennek tűnt az önkormányzat eddigi gyakorlata, mert az üzleti szférában egy cég nem vesz és nem fizet ki semmilyen
terméket olyan vállalkozásnak, amely neki tartozik.

A jövőben kevesebbet kell várniuk a jogerősen bejegyzett egyesületeknek, alapítványoknak a városi
költségvetésből címzett támogatásként megítélt
juttatások megérkezésére. Ferjancsics László alsóvárosi könkormányzati képviselő indítványát a
város képviselő-testület nagy többséggel fogadta
el, így a jövőben a testületi vagy bizottsági döntést
követő 15 napon belül ki kell fizetni a támogatást.
Ettől eltérni csak külön írásos, kétoldalú megállapodás alapján lehet. Ez a döntés nagyban megkönnyíti a városunk közéletében fontos szerepet
betöltő civil szervezetek működését.
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VÁCÉRT
Lokálpatrióta

Közös dolgainkról

Egyesület

alsóváros

Felhívások

Önök írták, önök kérdezték
A képviselők válaszolnak

S

teiglerné Székely Katalin arról érdeklődött, hogy
miért volt szükség a Földváry téri kockaházak
előtti biofal ilyen mértékű visszavágására?
A januárban megtartott képviselő-testületi ülésen Makrai Zsolt városatya az ügyben kérdést tett fel. Szikora
Miklós főmérnök válaszában elmondta, hogy a túlburjánzott növényzet vonzotta a szemetelőket és több probléma volt abból is, hogy hajléktalanok használták. Ezért
a szakemberek úgy döntöttek, hogy teljes felújítást hajtanak végre. A frissítés eredményeként egy-két év múlva
szép és egészséges biofal védheti az ott élőket.

E

gy óvodás kisfiú apukája a Kölcsey utcai gyermekintézmény mögötti játszótérről leszerelt komplex
fajáték sorsáról kérdezett.
Alsóváros 8-as számú választókörzetében – melynek önkormányzati képviselője Váradi Iván Attila – lakossági
jelzés alapján került leszerelésre az említett többfunkciós
játék. Miskei Sándorné képviselő asszony napirend előtti
hozzászólásaiban több alkalommal érdeklődött sorsáról a képviselő-testületi üléseken. A kedves „apuka” kérdésével most Makrai Zsolt, a szomszédos választókörzet képviselője kereste meg a város főkertész asszonyát.
Gacsályiné Rédai Erika elmondta: a leszerelésre azért
került sor, mert a teljes szerkezet meglazult, ingataggá,
balesetveszélyessé vált. Az elszállítás után szétszedték,
újraépítették és stabilabb alapra újratelepítették. Lapzártánkkor már használatba is vehették a gyerekek. A
munkálatokat a város költségvetéséből fedezték mintegy
100 ezer forint összegben.

szereplő összegből nem csak a fűtési rendszerek korszerűsítésére lehet pályázni, hanem nyílászárók felújítására
és hasonló, az energiatakarékosságot célzó munkákra. A
közelmúltban az Ön közelében például a Kötő utca 19-es
társasház nyert el hárommilliós vissza nem térítendő forrást, korábban pedig több Nagymező utcai és Rácz Pál utcai épület pályázott sikeresen. Kérjük, keresse a társasházi
képviselőjét a részletekért!

H

opkó Tatjána a Földváry tér – Nagymező utca találkozásánál elültetett rózsapalántáknak örült és
kíváncsi rá, hogy tervezik-e új padok és szemetesek kihelyezését.
November második felében készült el a Nagymező utca
1-5. mögötti zöldterületen, valamint a Rácz Pál utca 1-9.
mögötti parkban a – lakótelepi környezetet színesíteni
hívatott – rózsaágyások kialakítása. A körzetekért felelős
képviselők választókörzeti keretéből mintegy ezer tő, különböző típusú rózsa került kihelyezésre.
Ebben az esztendőben az utcabútor program IV. ütemének tervei szerint a 7-es választókörzetben mintegy
húsz darab kézi szemetes edény kerül kihelyezésre és hat
utcanévtáblát is felszerelnek. A Nagymező utca 13-19.
előtti parkban pedig négy pad cseréjére is sor kerül.

T

uráni Tibor aziránt érdeklődött, hogy a Kötő
utcai társasházak lakóinak milyen esélyük lehet
egy lakáskorszerűsítési pályázaton.
Kedves Tibor! Örömmel tájékoztatjuk, hogy a két alsóvárosi képviselő kezdeményezésére idén is komoly összegű
keret áll rendelkezésre, hogy a hasonló kezdeményezéseket a város támogatni tudja. Ferjancsics László és Makrai
Zsolt a költségvetés elfogadásakor 20 millió forintos céltartalék elkülönítését javasolta, amely széles körű támogatásra talált. A „Társasházak felújítási pályázata” során

Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket és kérdéseiket.
Továbbra is örömmel várjuk észrevételeiket, jelzéseiket.
Ezt megtehetik bármely – az Impresszumban található –
elérhetőségünkön.
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Önkormányzati képviselőink
Ha kérdése, ötlete van önkormányzati képviselőjéhez, írjon szerkesztőségünk címére!
Ferjancsics László, a 6-os számú egyéni választókörzet képviselője a következő 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 következő utcákban lakókat képviseli a testületben: Damjanich utca páratlan oldal
1-13. házszámok, Damjanich utca páros oldal 2-32.
házszámok , Fonó utca, Nagymező utca, Rácz Pál
utca, Vásár utca.

Vác-Alsóváros közéleti tájékoztatója
A kiadásért és a szerkesztésért felelős: Kereszturi Gyula • Nyomdai
munkák: Pannónia Print Kft.; Budapest, Frangepán u. 16.
• Felelős vezető: Halász Gábor• Megrendelés sorszáma: 02835
• 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:
 Nagymező u.EGYESÜLET
4. és Városháza porta
 makrai.zsolt@invitel.hu
VÁCÉRT LOKÁLPATRIÓTA
Kereszturi Gyula:  kagye@kabelszignal.hu  2600 Vác,
Földváry tér 13.
ISSN 2060-9345
Kiadó: Vácért Lokálpatrióta Egyesület
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ÜLET
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A növények Önre várnak
Alsóváros 6-os és 7-es választókörzetében mód van
a környezet virágosítással, növénytelepítéssel való
barátságosabbá, élhetőbbé tételére. A két körzet
önkormányzati képviselője többszázezer forintot
különített el az idei egyéni választókörzeti keretből.
Ebből az összegből lehetőség nyílik arra is, hogy
egyének és közösségek palántákat, virágokat, díszítő vagy komfortnövelő növényeket igényeljenek.
Keressék meg elképzeléseikkel önkormányzati képviselőiket a ferja@freemail. hu vagy a makrai.zsolt@
invitel.hu e-mail címen, illetve a (30) 931-0921-es
vagy a 236-7091-es telefonszámon.

Képviselőink fogadóórái

Értesítjük Vác 6-os és 7-es számú választókörzetének
polgárait, hogy megválasztott önkormányzati képviselőjük rendszeres fogadóórákat tart a Madách Imre
Művelődési Központ büféjében.
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,
megvitatni 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 választókörzetében mandátumot nyert
képviselője, Ferjancsics László és Makrai Zsolt rendszeresen internetes hírlevél formájában is beszámol
a terület adott időszakban történt legfontosabb
eseményeiről. Az eddig 11 alkalommal 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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Mit tesznek képviselőink Alsóváros jövöjéért?
Ferjancsics László és Makrai Zsolt idei tervei
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete februári ülésén valamivel több, mint 12 milliárd forintos főös�szegekkel elfogadta az egyensúlyban lévő városi költségvetés tervezetet. A büdzsé a tavalyihoz hasonlóan körzetenként ötmillió forintos összegben ad lehetőséget a 14 egyéni képviselőnek, hogy a választókkal egyeztetve
kialakítsák azt az elképzelést, amely mentén a területen tapasztalt problémákat orvosolni tudják. A 6-os és a
7-es választókörzet képviselője, Ferjancsics László és Makrai Zsolt különböző módszerek segítségével sikeresen
mérte fel az igényeket. Ezek alapján már a februári testületi ülésen jóváhagyásra kerültek az elképzelések. Ezek
részletezése a következő:
6-os számú választókör zet
Földváry polgárőrség támogatása
Pálffy utcai garázssor útburkolat építés
Lakossági növénytelepítés
Vácért Lokálpatrióta Egyesület támogatása
Választókörzeti parkőr
Járdafelújítások (Pálffy, Kertész, Kötőutca)
Kertész utcai óvoda eszközbeszerzés (játékok)
Játszónap a Damjanich téri és utcai játszótéren
A Rácz Pál u. 2–10. mögötti zöldterület
fejlesztése
Haiti károsultak részére

7-es számú választókörzet
50 000 Ft
1 500 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft
350 000 Ft
1 510 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
1 757 000 Ft
72 000 Ft

Földváry polgárőrség támogatása

250 000 Ft

Lakossági növénytelepítés

500 000 Ft

Vácért Lokálpatrióta Egyesület támogatása

200 000 Ft

Választókörzeti parkőr

350 000 Ft

Utcabútor (kézi szemetes) program, IV. ütem

400 000 Ft

Kölcsey utcai óvoda eszközbeszerzés (játékok)

300 000 Ft
300 000 Ft

A Rácz Pál u. 2–10. mögötti zöldterület fejlesztése

2010. június 5. 10.00
Damjanich tér

400 000 Ft

Játszónap a Damjanich utcai játszótéren

Haiti károsultak részére

játszónap

1 150 000 Ft

Parkolók felfestése (Nagymező u. 4–12.)
Járdafelújítások

2.

50 000 Ft

Nagymező u. 13–19. előtti park rendbetétele

Utcanév táblák kihelyezése
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1 128 000 Ft
72 000 Ft
1 415 000 Ft
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