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Gyors önkormányzati és civil
segítség a szépkorúaknak

Fókuszban

Lomtalanítás

Világjárvány idején

Április 30-ig várják az igénybejelentést.

Gyorsan összeállt Vácon a város összefogása, hogy a koronavírusnak leginA szolgá ltató Zöld Híd
kább kitett csoporton segítsenek. Az önkormányzat és egy civil együttmű- B.I.G.G Nonproﬁt Kft. az idén is
ködése teszi lehetővé a szépkorú helyieknek, hogy az egészségük megőrzése a tavaly megkezdett formában
érdekében ne kelljen kimozdulniuk az otthonukból.
végzi a városunkban a lomtalaA 70 éven felüli váciak ellátása bizonyos feltételek megléte
esetén az önkormányzat feladata. Az ellátás igénybevételéhez
lakhelyelhagyási tilalomról szóló nyilatkozatot kell kitölteniük.
Ezért cserébe, ha az érintett napi
szükségleteiben nem számíthat
családja és lakókörnyezete segítségére, valamint nem részesül szociális ellátásban, akkor
annak megszervezéséről az
önkormányzat gondoskodik.
Hétköznaponként, térítési díj
mellett napi egyszeri meleg ételt
biztosítanak lakásra szállítással;
hétfőn és csütörtökön – egy, a
rászoruló által összeállított lista
alapján és a segítővel történő
elszámolás útján – bevásárolnak számára; szerdánként az
így kiváltható gyógyszereket –

szintén elszámolással – kiváltják.
A bevásárlásnál és a gyógyszer
kiváltásnál a Váci Önkéntes
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
munkatársai segédkeznek, akik
önkormányzati igazolással rendelkeznek.
Megalakították a Váci Ügyfélszolgálatot, amelyet szükség
esetén hétköznap 8-16 óráig
lehet hívni a 06-30/158-5424
telefonszámon. Velük karöltve
dolgozik az önkéntes segítőkből
álló Jószomszéd Hálózat. Ezt a
06-30/953-2206-os telefonszámon hívhatják, itt fogadják az
önkéntes felajánlásokat és az
igényeket.
Matz-Molnár Krisztina, a
csoport koordinátora szerint
elsősorban a 70 év alattiaknak nyújtanak segítséget, de a

70 felettieknek is, ha nagyobb
tételben vásároltatnának. A fő
feladatuk az önkéntesek és a közelükben élő rászorulók összekötése, de szerveztek már telekocsit
egészségügyi dolgozóknak is.

nítást. Vác ingatlantulajdonosai
és társasházai a www.zoldhid.
hu weboldalon található LOMTALANÍTÁS modult használva
(ott kiválasztva Vácot) tudják
kizárólag bejelenteni lomtalanítási igényüket. A határidő
2020. április 30. Az elszállítás
- a tervek szerint - június 30-ig
történik meg.
További részletek a szolgáltató jelzett weboldalán.

Gondban a szállásadók
Több hónapos kieséssel számolnak
Sorra függesztik fel működésüket a térség szálláshelyei. Kiemelten érintettek a koronavírus járvány
gazdasági hatásait tekintve a turizmus és a vendéglátás szolgáltatói, és már nem csak Budapesten, hanem vidéken is jelentős a forgalom visszaesése. Az
ESTV által megkeresett panziótulajdonosok jelentős
része arról számolt be, hogy az előre lefoglalt szobákat egészen májusig visszamondták, új foglalás pedig nem érkezik.
Több nagyobb szálló is bezárt a térségben a koronavírus
járvány miatt.
A kóspallagi Szent Orbán
fogadó és a Vác határában található Camelot Club Hotel is
arról értesíti az internetes felületein az érdeklődőket, hogy
határozatlan időre szünetel a
működés, se étterem, se szállás, sem egyéb szolgáltatásaik
nem elérhetőek.
Vác belvárosában több kisebb vendégház, illetve panzió tulajdonosa is azt mondta,
minden korábban lefoglalt

szállást töröltek náluk.
A tapasztalatunk az, hogy
a márciusi, áprilisi, és már
a májusi foglalásokat is lemondták, igazából új foglalás egyáltalán nincs, ennyi az
össz tapasztalat… nyilatkozta
Tóth László, a váci Bellevue
Vendégház, tulajdonosa. Bezártunk egyelőre, le is zártuk
a foglalásokat a közeljövőben,
hiszen úgysem várható semmilyen foglalás, úgyhogy, hát,
kivárunk.
A zebegényi Natura Hill a

honlapján azt írja az érdeklődőknek, náluk most hosszabb
távra lehet szobát foglalni, ha
valaki a természetbe szeretne
elvonulni, és megoldható a
teljes szeparáltság.
Vannak még rajtuk kívül
is, akik kitartanak, de a piaci
elemzők szerint minden turizmusban érintett vállalkozónak jelentős bevétel-kieséssel
kell számolnia.
Hogy meddig tart a szektor
válsága, arról sokan, sokféleképpen vélekednek , van,

aki szerint nyáron újra beindulnak a belföldi utazások,
és v isszatér ne k a k ü lföldi
vendégek is, mások szerint a
gazdasági hatások miatt még
sokáig nem fognak szállásra
költeni az emberek.
Bár azt mondják, hogy 1-2
hónap alatt le fog menni a
jár vány – fogalmazott Tóth
L á sz ló, é s hoz z á te t te , é n
nem hiszem, hogy vissza fog
javulni a turizmus a nyári
főszezonra, úgyhogy én több
hónapos kieséssel számolok.
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A

mikor reggelente
végigmegyek a kihalt utcákon, úgy
érzem, mintha egy párhuzamos valóságban élnék. A
ﬁatalok nem álldogálnak az
iskolai járatos buszra várva,
a piac szinte üres, a főtéren
a Városházával szemközti
cukrászda bezárt. Elkezdték
kialakítani a teraszát, aztán
félbehagyták. A város napok
óta Csipkerózsika álmát
alussza, és várja, hogy valaki
felébressze. Csipkerózsikának száz évet kellett várni,
nekünk – azt reméljük – pár
hónapot. Csakhogy ez nem
mese. Mi nem tudjuk átaludni ezeket a hónapokat, helyette meg kell harcolnunk
egy soha nem látott járványnyal, amelynek létezéséről
sem hallottunk korábban.

Új fogalmak at tanulunk : ha szeretsz
valakit, maradj távol
tő le. Mondom, hogy
kifordult tengelyébő l
a világ! Mégis, az egymástól távolmaradás
az egyetlen út, hogy
minél előbb visszakaphassuk a régi életünket,
hogy felgyorsítsuk ezt
az időből kilépett időt.
Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk a járvány
megfékezéséért, de önök
is kellenek hozzá! Egészen
egyszerű dolgokkal tehetik
könnyebbé a túlélést. Azzal,
ha hordanak védőmaszkot a
zárt közösségi terekben - az
üzletekben, gyógyszertárban,

postán -, és amilyen gyakran
csak lehet, fertőtlenítik a kezüket és a kilincseket, valamint
1-2 méteres távolságot tartanak,
ha emberek közé mennek. De
mindenekelőtt, sok időt töltenek
otthon!
A március a koronavírus elleni küzdelemről szólt a Városházán. Az intézkedéseinkről folyamatosan tájékoztattuk Önöket
a vac.hu ill. a Vác Város Önkormányzata Facebook oldalon, és
a heti sajtótájékoztatókon.
A vírus eddig több mint másfél száz országban fertőzött meg
többszázezer embert.
„Gyógyszer nincs rá, csak lelassíthatjuk” – mondta egy orvos
barátnőm.
De hát épp ez a legfontosabb,
hogy lassítsuk le, és ne zuhanjon ránk, különösen az idősekre
a betegség, mert hol lesz annyi
lélegeztető-gép, orvos és nővér,
hogy megmentse az életüket.

A távolságtartó segítést már
önkénteseink is gyakorolják.
Bevásárolnak és beakasztják
az ajtókra a megvásárolt árut,
vagy gyógyszert. Nem mennek
be a lakásokba a fertőzésveszély
miatt. Majd egyszer, a boldogabb időkben.

Azoknak a 70 év feletti
váci polgártársainknak,
akik a napi ellátásban
nem számíthatnak családjuk és lakókörnyezetük
segítségére, nem részesülnek jelenleg is működő városi ellátásban és
nyilatkozatban vállalják,
hogy nem hagyják el lakhelyüket, segítőcsomagot
állítottunk össze.
Megalakítottuk a Váci Ügyfélszolgálatot, amelyet szükség
esetén hétköznap 8-16 óráig le-

het hívni a 06-30/158-5424
telefonszámon. Hétköznapokon napi egyszeri meleg
ételt viszünk házhoz, heti két
alkalommal beszerezzük az
alapvető élelmiszereket, és
gyógyszereket. A kiszállítás
ingyenes, de az ételért és a
beszerzett áruért ﬁzetni kell.
Emellett, bővítettük az
önkéntesek csoportját. A csoportnak Jószomszéd hálózat
nevet adtuk. A Jószomszéd
hálózatot a 06-30/953-2206os telefonszámon hívhatják,
itt fogadják az önkéntes
felajánlásokat és igényeket.
Minderről levélben is kapnak
tájékoztatást.
Újra és újra megköszönöm
az egészségügyben dolgozók
helytállását. Ha nekik segítünk, magunknak segítünk.
Időt kell nyernünk, hogy a
vírus okozta megbetegedések ne egyszerre szakadjanak
ránk, szakadjanak a magyar
egészségügyi ellátórendszerre.

Mindezt a saját érd e k ün k b e n t e s s z ü k .
Azért, hogy e korántsem mesés álom elmúltával megmaradjunk
egymásnak: nagyapa
az unokának, feleség
a férjnek, barát a barátnak.
Rengeteg az igény és a
feladat, de egyelőre győzzük
erővel. Aztán egyszer kinyit
majd a Városházával szemközti cukrászda és megépítik
a teraszát is, és akkor tudni
fogom, hogy túl vagyunk a
nehezén.
#maradjotthon
#segítsükidősrokonainkat
Matkovich Ilona
polgármester
(Március 21-i Facebook bejegyzés)

Aktuális
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Szigorítások a kórházi betegellátásban

Egy hét alatt átálltak az iskolák a XXI. századi oktatásra

Az új koronavírus miatt kialakult országos helyzetre való tekintettel, a Jávorszky Ödön Kórházban
már március elején megalakult a Koronavírus Operatív Testület. Dr. Urbán Edina, főigazgató főorvos
vezeti a kilenc szakemberből álló munkacsoportot. A járványügyi helyzetre általuk kidolgozott működési rendet a hét minden napján áttekintik és az előző nap kórházi tapasztalatokat figyelembe véve
fejleszti azt az Operatív Törzs, az adott napi eljárásrendbe beépítve a Nemzeti Népegészségügyi Központ, és a Magyar Kormány által hozott döntéseket, határozatokat, hatósági ajánlásokat.

A Váci Tankerületi Központ
vezetője többoldalas levélben
foglalta össze a rendkívüli helyzetről a legfontosabb tudnivalókat a szülők és a diákok részére.
Március 17-én Csánki Sándor, a
Petőﬁ iskola igazgatója a sajtót is
segítségül hívta, hogy a legfontosabb információkról mindenki
biztosan értesüljön.

Intézkedések az emberi élet és az egészségügyi dolgozók védelmében

A döntésiek nyomán a következő változások léptek életbe, ezek
betartását kérik:
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS
A Kormány rendelete alapján
a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatokat a
veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztják..
Kérjük, hogy amennyiben a beteg állapota engedi, kísérő nélkül
érkezzen a vizsgálatra. A várakozás ideje alatt- lehetőség szerint -,
próbálják meg a legalább egy méteres távolságot tar-tani. A közgyógyellátásra való jogosultság a kormány korábbi döntése értelmében
a veszély-helyzet időtartama alatt,
majd annak megszűntét követő
90 napig fennmarad; a keresőképtelenségről szóló igazolásokat
sem kell 2 hetenként kiállítani, és
az idős emberek védelmében a
stabil állapotú krónikus betegek

szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése,
valamint a betegeknek adott tanácsadás távkonzultáció során
is történhet. Az emelt és kiemelt
támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi
javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama
alatt, valamint a veszélyhelyzet
meg-szűnését követően 90 napig.
Az emberi erőforrások minisztere utasítása értelmében, a
veszélyhelyzet végéig az intézmények elhalasztják az ütemezett műtéteket, természetesen a
sürgőssé váló műtétek kivételével.
MÓDOSULNAK A KAPCSOLATTARTÁSI JOGOK:
A kiskorú betegnek joga van
arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt

személy mellette tartózkodjon. A
szülő nőnek joga van arra, hogy az
általa megjelölt nagykorú személy
a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. A súlyos
állapotú betegnek joga van arra,
hogy az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy
mellette tartózkodjon. A beteget
megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel
való kapcsolattartásnak és vallása
szabad gyakorlásának joga.
Ezen esetekben - a járványveszélyre tekintettel - a fertőzés
el-leni fokozott védelem biztosítása mellett, legfeljebb egy
egészséges személy védőruházat viselésével, a járványügyi
szabályok szigorú betartásával,
tartózkodhat a beteg, illetve a
szülő nő mellett. A látogatásra
vonatkozó engedélyt, az osztályvezető főorvossal szükséges
egyeztetni!

Az országos látogatási tilalomra vonatkozó jogszabály
értelmében, a tilalom
megszegőjével szemben, 30.000 forinttól
5.000.000 forintig
terjedő egészségügyi
bírság szabható ki.
CSOMAGKÜLDÉS
Kérjük a hozzátartozókat,
hogy a betegek részére összeállított csomagok pénzt, nagyobb
értékű árut ne tartalmazzanak! A
csomagban elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért felelősséget
nem tudunk vállalni. A csomag
összeállításakor az általános ruházati, tisztálkodási és használati
eszközöket, a kevésbé romlandó
élelmiszereket, egyedi gyógyszerek, valamint vitaminok pótlását
részesítsék előnyben.

Szűrőkonténer
a kórház főbejárata előtt
A szűrőpontként és a betegelosztás-irányítás előkészítésére
konténert üzemeltettek be az
intézmény előtt.
A március 23-a óta a sürgősségi ellátás biztonságos, gyors
és hatékony működését segítik
vele.
Mi nden sürgősségi e l látásra érkezőt itt ellenőriznek,
mielőtt a kórház területére lép.
Testhőmérsékletet is mérnek,
valamint egy protokoll lista
alapján kérdéseket tesznek fel
a betegeknek, annak érdekében,
hogy kiszűrjék az esetleges koronavírus gyanús eseteket.
A Jávorszky Ödön Kórház ezúton is tájékoztatja a lakosságot,

hogy a sürgősségi betegellátás
több, egymástól jól elkülönített
szervezeti egységben történik.
Ezekbe az egységekben különböző belépési pontokon lehet
bejutni.
Azt, hogy melyik bejáraton
kell belépniük, a kórház főkapujához telepített szűrőkonténerben szolgálatot teljesítő
munkatársak határozzák meg
lázmérés és célzott kérdések
alapján.
A betegek kizárólag az általuk meghatározott bejáraton
léphetnek be a sürgősségi betegellátó területre.
A helyes bejárat megtalálásához a munkatársak nyújtanak
segítséget.

Már március második hétvégéjén megkapták a váci általános- és középiskolások azokat a háttéranyagokat, amely eligazította őket a következő hetek tanulási rendjéről és a speciális oktatási módszerekről.

Aznaptól digitális oktatásra álltak át az iskolák, ami új helyzetet
teremtett a diákoknak és a tanároknak egyaránt. A legnagyobb
kihívásnak azt tartják, hogy
megértessék a gyerekekkel, a
koronavírus-járvány okozta kényszerszünetet nem szabad iskolai
szünetként értelmezni, hiszen a
tanév sikeres befejezéséhez és az
érettségire való felkészüléshez

komoly otthoni munka nélkül
kevés az esély.
Az egyre jobban kiépülő KRÉTA rendszer alkalmas arra, hogy
széles körben sikeres lehessen a
tudás-átadás – fogalmazott az
ESTV-nek Csánki Sándor, a Váci
Petőfi Sándor Általános Iskola
igazgatója. Ugyanakkor vannak, olyan speciális szoftverek,
amelyek egy-egy szaktárgynak
a pedagógus és a tanuló közötti
kommunikációját segítik, és ezek
alkalmazása hozzátartozik a pedagógusok tanszabadságához.
A digitális órarend nem jelent
folyamatos online oktatást – ez
szerepel Verebélyi Ákos tankerületi igazgató tájékoztatójában. A
csökkentett tananyagmennyiség
révén lehetővé válik az ismeretek

mélyebb elsajátítása. Arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy ugyanúgy
lesznek feladatok, számonkérések és értékelések, mint a normál
esetben. Ha pedig a tanuló nem
teljesíti a tankötelezettségét, úgy
az intézmény akár évismétlésre
is kötelezheti.
A speciális helyzethez igazodva

a differenciált oktatás feltételeit is megteremtik –fogalmazott
Csánki Sándor. Fölmérjük, hogy
kinek van szüksége mégis valamiféle ellátásra, amit a szülők nem
tudnak biztosítani. Egy zárójeles
megjegyzés: a nagyszülőkre való
hagyatkozás az ebben az esetben
kifejezetten ellenjavallott.

Városháza
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Elmaradt a testületi ülés, de döntések születtek
A koronavírus terjedése miatt az éves munkatervben március
18-ra tervezett váci képviselő-testületi ülést – a képviselők és az
ülésen közreműködők egészségének megóvása érdekében – Matkovich Ilona polgármester döntése értelmében nem tartották meg.
A veszélyhelyzetben érvényes rendelkezések a települések polgármesterét hatalmazzák fel, hogy a képviselő-testület akadályoztatása
esetén – néhány, törvényben szabályozott eset kivételével – teljes
jogkörrel hozzon döntéseket. A városvezető – előzetesen bekérve
képviselőtársaitól a tervezett módosító javaslataikat, majd azokat
ﬁgyelembe véve – a szakbizottságok által már megtárgyalt, illetve
a plenáris ülésre benyújtott előterjesztések közül több esetében
döntéseket hozott.
Elsősorban azokat a határozati adatkörére kiírt pályázat. A szakjavaslatokat érintették a döntések, miniszteri jóváhagyást követően
melyeknél lejárt volna a határidő, újabb öt esztendőre dr. Horváth
illetve a város gazdasági érdeke, Ferenc lesz az igazgató.
a váci polgárok mindennapos
Elfogadta a polgármester háéletvitele vagy törvényi/rendele- rom önkormányzati kulturális
ti kötelezés miatt szükséges volt intézmény (a levéltár, a múzeum
hogy határozzanak. Matkovich és a könyvtár) 2019-re vonatkozó
Ilona a döntéseiben támaszko- szakmai beszámolóját és az idei
dott a szakbizottságok állásfog- munkatervét.
lalásaira, jogászok véleményére,
Az adóerő-képesség miatt
illetve a képviselőktől beérkezett csökkentett központi támogatás
javaslatokra.
pótlására az idén is igényel kieA legfontosabb, hatályba lépő gészítő állami forrást a város - az
határozatok:
„Önkormányzatok rendkívüli táEredményes volt Vác Város mogatása” elnevezésű pályázaton.
Levéltára intézményvezetői felA benyújtott rendeletmódosí-

tások fele már márciusban hatályba lép (ezeket külön írásban
ismertetjük.)
Kismértékben átalakul a polgármesteri hivatal belső szerkezete, létrejön például a Fejlesztési
Osztály.
Érvénybe lép a Közbeszerzési
Szabályzat módosítása és az idei
Közbeszerzési terv.
Néhány kisebb, a Helyi Építési
Szabályzat módosítására vonatkozó kérést jóvá hagyott a város
vezetője.
A színház ügyvezetői posztjára
pályázatot írnak ki. Ha eredményes lesz a pályázat, már a nyáron
kinevezett igazgatója lehet az intézménynek.
Megkapták a hozzájárulást a
Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium fejlesztéséhez az
együttműködési megállapodás
megkötéséhez.
Aláírható a volt Karacs kollégium tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozata is.

A város, mint tulajdonos biztosítja a FOCI SULI Alapítvány
iskolavárosi pályafelújításához
szükséges fedezetet.
Csatlakozik a város ahhoz a
kezdeményezéshez, hogy az érintett települések kérjék a Vác-Veresegyházi vasútvonal (71. sz.) uniós
támogatásból történő felújítását.
Vác beadja pályázatát a Görög
templom felújítására, ehhez a polgármester elkülönítette a szükséges önrészt a költségvetésből.
Mint ahogyan az eredetileg a
zárt ülésre rendelt előterjesztések
nagy részénél, a nyílt ülés témái
közül is egy sor megvitatását és
döntéshozatalát az áprilisi plenáris ülés tárgyalására és határozathozatalára halasztotta Matkovich
Ilona. Ilyen például néhány helyi
rendeletben tervezett változtatás,
az ingatlanok eladásával kapcsolatos előterjesztések, a támogatott
szervezetek, alapítványok 2019-es
szakmai és pénzügyi beszámolói, továbbá a személyiségi jogok
miatt zárt ülésre tervezett döntéshozatalok.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG:
SZABÁLYOZOTT SÖVÉNYMAGASSÁG
A közlekedés biztonságának növelése érdekében bekerült a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló
rendeletbe, hogy az útkereszteződésektő l és a g ya logátkelőhelyektől mérve 7 méteres távolságban a növényzet
(sövény, tuja, stb.) magassága
maximálisan 80 cm lehet.

telezettségei is
Közterületnek számít a sétálóutcában az ingat lan telekhatárától 4 méteres, egyéb
területeken az úttestig tartó
távolsága. Ezeknél a területeknél van tisztítási, karbantartási és síkosságmentesítési
kötelezettsége az ott lakóknak. A rendelet a szemét- és
g yom me ntesítés me l let t a
fűvágást is előírja. Az utóbbi
magassága nem haladhatja
meg a 30 cm-t.
A közösségi együttélés szabályozásáról szóló rendeletben egységesítették a fásszárú
növények védelméről szóló
előírásokat.
A rendeletmódosítások teljes
szövege megtalálható a Dokumentumtárában a vac.hu weboldalon.

Rendeletmódosítások
Kedvezmények csak a váciaknak
INGYENES KÖZTERÜLET
FOGLALÁS A MŰEMLÉKEKNÉL
A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletben bővült a díjmentesség
köre annak érdekében, hogy
elősegítsék az épületek homlokzatfelújítását. Így a jövőben
egy éven belül - legfeljebb 2 hónapos időtartamra - a műemlék és a helyi védettség alatt
álló, valamint jobbára belvárosi épületek állványozása miatt
nem kell közterület-használati
díjat fizetni.
A KEDVEZMÉNY CSAK A
VÁCI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐKNEK JÁR
A személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjai az

utolsó díjrendezés óta eltelt
évek átlagos költségnövekedésével (kb. 8%-kal) emelkednek.
Az ellátások nagy részét a jövőben csak azok vehetik kedvezményesen igénybe, akik
váci lakóhellyel rendelkeznek.
IDŐSOTTHONOK
Szigorodott az idősek otthonába való bekerülés szabályozása. A jövőben csak olyan személy kerülhet be, aki legalább
3 éve rendelkezik váci lakóhellyel. Eddig a városnak több
milliós pluszkiadást jelentett
az, hogy más településen lakó,
vették igénybe Vácon ezeket
a szolgáltatásokat. A rendeletmódosítás következtében a
költségek nagy részét a jövőben a környező önkormányzatoknak kell megtéríteniük.

SÉTÁLÓUTCÁK
Változnak a sétálóutcákba n t a l á l h at ó i n gat l a n ok
haszná lóina k a közter ü let
rendben tartására vonatkozó kötelezettségei, ahogy változnak a városban található
ingat lanok használóinak a
közter ületre vonat kozó kö-

Városháza

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓK: KERESZTURI GYULA
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Bizottsági ülések - támogatások, juttatások

A bérlakás ellenőrzés akadályozása esetén szerződésbontás jöhet

HIRDETMÉNY
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2012. (III.22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást
adom:

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a március 9-i
ülésén 20 napirendi témában,
illetve az ingatlan ügyek között
több mint tíz esetben hozott
döntést illetve tett javaslatot a
plenáris ülésnek. A bizottsági
tagok a város környezeti állapotáról benyújtott anyag esetében részletesebb előterjesztést
kértek. Egyetértettek viszont öt
városi rendelet módosításában
és azokat elfogadásra javasolták a testületnek. Két kérelem
elfogadása mellett nem járultak
hozzá, hogy útrészeket adjanak
el magántelkek bővítéséhez.
Felosztották a legutóbbi értékvédelmi pályázat támogatási
keretét és héttagú Közlekedési
Munkacsoportot hoztak létre.
Majd előbb nyílt ülésen – majd a
törvényi előírások szerint egyes
esetekben már zárt ajtók mögött
– ingatlanügyekben hozott határozatokkal fejezte be a bizottság
a márciusi ülését.
A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság Március 10-én tartotta meg
tanácskozását. Elsőként a jegyző által a tavalyi adóigazgatási
feladatok ellátásáról benyújtott
beszámoló volt napirenden. Javasolták a képviselő-testületnek,
hogy adjon be pályázatot az önkormányzatok részére elkülönített alaphoz, annak a 600 millió

forintnak a részleges pótlására, mai beszámolóját és idei munamit azért nem kapott meg a katervét is elfogadta a bizottság.
normatív szabály alapján a Két rendeletmódosítási tervezet
város, mert a körzetében lévő áttekintése után előbb nyílt ülénagy adózóknak köszönhetően sen két bérlakás hasznosításáról
a város úgynevezett adóerőssé- döntöttek, majd Fehér Zsolt isge nagy. Ezért csökkentették a mertette a polgármester tájékozközponti költségvetésből ere- tatóját a koronavírus miatt tett
dendően származó forrásokat a költségvetési átcsoportosításról,
600 millió forinttal. A holdin- illetve dr. Bánhidi Péter szólt a
gos cégek januári munkájáról járvány okairól, jellemzőiről és
szóló előterjesztés megvitatása megelőzési lehetőségeiről.
és elfogadása után egyetértetEzt követően – személyiségi
tek a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti jogok miatt zárt ajtók mögött
ellátások igénybevételéről szó- – közszolgáltatási díjkedvezló anyag tartalmával és elfoga- ményekről és lakásügyekről
dásra javasolták a 14 támogatott is határoztak. Utóbbiaknál
egyesület és szervezet által az néhány esetben csak három
összegek felhasználásáról be- hónappal hosszabbították meg
nyújtott szakmai és pénzügyi olyan lakásbérlőnek a szerződését, aki nem volt hajlandó a
beszámolókat is.
A z Emberi Kapcsolatok város ellenőreit beengedni az
Bizottságának március 11-én önkormányzati bérlakásba. Ha
munkarend szerinti ülésén ezt az elkövetkező időszakban
elsőként meghallgatták a le- sem teszik meg, a bérleti szervéltári igazgatói feladatkörre ződéseik megszűnhetnek. Emlékiírt pályázat két jelentkezőjét keztetőül: 75 milliós az a hátraés mindkettőjük esetében java- lék, amelyet az önkormányzati
solták a testületi meghallgatást lakások bérlői lakbérként, vagy
is. Megfogalmazták a színház közüzemi díjként nem ﬁzettek
ügyvezető igazgatói pályáza- be. Vannak olyanok, akik évek
tának szövegét, és javasolták a óta nem ﬁzetnek és sok jogcím
plenáris ülésen elfogadásra. Ezt nélküli lakó is elfoglal olyan lakövetően írhatják ki a nyílt pá- kást, melyre szükség lenne, hogy
lyázatot. Három önkormányzati a valóban rászoruló családok
kulturális intézmény (könyvtár, lakhatási problémáin segíteni
levéltár, múzeum) 2019-es szak- tudjon a város.

Vác város polgármestere
a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény
46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
a Kormány 40/2020. (III.11.)
Kormányrendeletében kihirdetett, Magyarország
egész területére vonatkozó
veszélyhelyzetre tekintettel
az alábbi rendeleteket adja ki
- 9/2020.(III.18.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló
14/2016.(III.18.) sz. rendeletről
- 10/2020.(III.18.) sz. rendeletmódosítás – a közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2014.
(XI.14.) sz. rendeletről
- 11/2020.(III.18.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 31/2016.(VII.15.)
sz. rendeletről
- 12/2020.(III.18.) sz. rendeletmódosítás – a fás szárú növények
védelméről szóló 10/2014.(III.21.)
sz. rendeletről

A rendeletek a Váci Polgár mester i Hivata l Jogi
Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthetők.
Vác, 2020. március 18.
dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Események
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Gránát a gáztűzhelyen
Két váci fiatalembert és egy kókai gránátgyűjtőt
gyanúsított meg a rendőrség a március 7-i robbanás
ügyében. Mint arról több lapban is beszámoltak: a
panelház harmadik emeleti lakásának tulajdonosai a
tűzhelyen hevítettek egy gránátot, ami felrobbant. A
két férfi könnyebben megsérült.
A Bors információi szerint
a férﬁ, akitől a gránátot vették,
rendszeresen postán küldött nekik robbanótesteket. V. Jánost, az
árust, a TEK páncélautóval vitte
be a rendőrségre kihallgatásra, de
utána haza is mehetett. Az eladó
a Pest megyei Kókán él, és több
mint 10 éve gyűjti a második világháborús gránátokat. Gyakran
keres engedéllyel, fémdetektorral,
de az interneten is rendszeresen
vásárol. A váci megrendelői eddig
20-30 darab gránátot vehettek tőle,
elméletileg hatástalanítva. A váci
megrendelők, B. Ádám és B. Dávid

Nemet kell mondanunk minden totalitárius rendszerre
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján hagyományosan a deákvári rabtemetőben gyűltek össze a váci polgárok, hogy kegyelet teljes főhajtással
emlékezzenek a diktatúrák által kivégzett emberekre.
ikertestvérek, az anyjukkal élnek.
Az asszony külföldön dolgozik,
a két férﬁt a robbanás óta nem
látták a szomszédok, akik ezt nem
is bánják. Összefogásból, önzetlen
segítségnyújtásból a váci polgárok
jelesre vizsgáztak, hiszen nagyon
gyorsan többféle módon is felajánlották segítségüket, hogy minimalizálják a vétlen szomszédok
kellemetlenségeit. A városvezetők
kérésére még aznap este két statikus érkezett a helyszínre, akik
megvizsgálták az épületet, azt
biztonságosnak ítélték. Hajnali
két óra magasságában a lakók en-

Együttműködést ígértek
a nemzetiségi önkormányzatok
Matkovich Ilona polgármester meghívására munkaértekezletet tartott városunk
vezetése a Vácott működő nemzetiségi önkormányzatok irányítóival.
A meghívott hat nemzetiségi
önkormányzat közül öt képviseltette magát. A polgármester asszonyon kívül a Városháza részéről
a megbeszélésen jelen volt: Inotay
Gergely alpolgármester, Kiss Zsolt
alpolgármester, dr. Zsidel Szilvia
jegyző és Iványi Károlyné kabinetfőnök. A görög önkormányzat részéről Mandzurakisz Szarandisz
elnök, a román önkormányzat
részéről Répás Győző elnök, a
ruszinok képviseletében Ilykó
Andrea elnök, a szlovák önkormányzattól Alt Gyula elnök volt
jelen, az ukrán nemzetiségi önkormányzatot pedig Sikk Józsefné
elnök képviselte.
Bevezetőjében Matkovich Ilo-

na a találkozó céljaként egyrészt
az új városvezetés és a nemzetiségi önkormányzatok közvetlen
kapcsolatfelvételét, illetve az
utóbbiak számára egy egymással történő ismerkedési lehetőség
megteremtését jelölte meg. Mód
nyílt arra, hogy Vác irányítói
ismertessék a város nemzetiségeivel kapcsolatban az együttműködés lehetőségeit, illetve megismerjék az önkormányzatok azon
problémáit, melyekben segítséget
nyújthat a település.
A folytatásban a jelenlévő elnökök vázolták önkormányzatuk
elmúlt időszakban végzett munkáját, legfontosabb eseményeit,
továbbá azokat a tervezett prog-
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Felelősek vagyunk
az áldozatokért és önmagunkért

Vám utcai robbanás

A robbanás éjszakáján a szentendrei és a rétsági hivatásos
tűzoltók illetve a Váci Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai is igen
rövid időn belül megérkeztek a
helyszínre. Oltaniuk nem kellett,
de segítettek a az épület evakuálásában. Ideiglenesen 108 embernek
kellett elhagynia az otthonát.
A fedél nélkül maradt lakók
először a közelben lévő sportcentrumban melegedhettek meg, majd
hamarosan a lakótelep általános
iskoláját is kinyitották a számukra, hogy legyen hol tölteniük az
éjszakát.

Események

ramokat, melyekhez Vác városa
idén is közel egymillió forintos
támogatást nyújt. Ezenkívül a
Polgármesteri Hivatal részéről
a jegyző felajánlotta, hogy minden nemzetiségi önkormányzat
számára szükség esetén jogi vonatkozású ügyekben ingyenes
tanácsadással segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját.
A találkozó résztvevői a munkaértekezlet végén egybehangzóan kifejezték azt az elhatározásukat, hogy a továbbiakban – akár
kétoldalú, akár a mostani közös
megbeszélés formájában – nagyobb ﬁgyelemmel és szorosabb
együttműködéssel fogják egymás
tevékenységét követni.

gedélyt kaptak a visszaköltözésre.
Az önkormányzat vezetői is
hamar a helyszínre érkeztek.
Szervezték a mentést és a segítségnyújtást. „Megtapasztaltuk a
segítőkészséget. Nagyon sokan
példát mutattak emberségből, önzetlenségből. Megható, hogy ennyi
vácira lehet számítani, ha komoly
gond adódik. A szerencsére csak
átmenetileg nehéz élethelyzetbe
került lakók nevében is köszönöm mindenkinek, aki bármilyen
módon igyekezett könnyíteni a
helyzetükön.” – mondta Matkovich Ilona polgármester.

Még ma is tanulnunk kell az
utolsó diktatórikus világrend,
a kommunizmus tényeiből,
őszintén, hitelesen kell szólni
arról a korszakról – fogalmazott
a rendezvény szónoka, Inotay
Gergely. Radnóti Miklós Töredék című versének részletére hivatkozva ﬁgyelmeztetett: „Soha
ne feledjük, a rendszer, aminek
kiépítésén egyaránt fáradoztak
jóhiszemű támogatók és haszonleső zsoldosok, elvtelen és barbár
verőemberek, valamint raﬁnált
cinkosok - eleve romlott és bűnös volt.”

Új társasházak
Több parkolóhely lesz

Egyértelmű és megmásíthatatlan nemet kell mondanunk
minden totalitárius rendszerre
– üzent a mának a beszédében az
alpolgármester, azzal nyomaté-

Megelégelte az önkormányzat, hogy néhány társasházépítő
vállalkozás nem foglalkozik körültekintően azzal, hogy a beköltözőknek legyen hol parkolniuk.
Azt érzékelte a város vezetése,
hogy vannak olyan építkezések,
amelyeknél legfeljebb az utolsó
szempontok egyike a szükséges
mennyiségű parkolási hely kialakítása.
Jelentősen szigorítja az átépítéseknél és az új építésű házaknál a
gépjárművek elhelyezését szabályozó előírásokat a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatban.
A jövőben például a gyeprácsos
parkolóval nem igazolható a jogszabályban rögzített zöldfelület,
illetve a gépjárművek nagy részét
a telken belül, építményben kell
elhelyezni, valamint átépítésnél is
igazolni kell a meglévő épülethez
tartozó megváltott, vagy telken
belüli parkolóhelyek rendeletben
előírt számát illetve azok megmaradását. A várost négy parkolási
zónára osztja a szabályozás. Az
egyik, Vác jelentős területét lefedő
részen a jövőben 2 parkolóhelyet
kell kialakítani lakásonként.

kosítva a pillanat jelentőségét,
hogy felelősek vagyunk az áldozatok emlékéért, de legalább
annyira felelősek vagyunk önmagunkért.
A megemlékezésen a Váci
Fónay-Humánia Társulat tagjai
működte közre. Előadásukban
részletek hangzottak el Kölcsey
Ferenc, Illyés Gyula és Szenti Tibor művéből, továbbá idézeteket
hallhattunk váci elítéltek visszaemlékezéseiből és a mártírhalált
halt Brusznyai Árpád özvegyének naplóbejegyzéseiből is.
Az esemény zárásaként a város vezetői, intézmények, civil
szervezetek képviselői megkoszorúzták a rabtemető emlékkövét, majd közösen elénekelték
a Szózatot.

IV. Kölcsey Ferenc szónokverseny

Guth Zoltán kommunikációs
vezető, Turek Miklós színművész és Fáy Péter, mint Kölcsey
leszármazott) döntése nyomán
az eredmény:
A zsűri tagjai (Prof. Dr. Jánosi
Az első: Dzama-Demjén PéZoltán a Kölcsey Társaság ko- ter, a Budapesti Fazekas Mihály
rábbi elnöke, Tallián Mariann Gyakorló Általános Iskola és
színművésznő, Konfár Mónika Gimnázium diákja. A második
pályaorientációs szakember, Ino- helyezett: Fehér Regina, a Nyírtay Gergely Ábel alpolgármester, egyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója. Harmadik lett:
Oláh Gellért, a Váci Szakképzési
Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma diákja.
A verseny támogatói voltak: az
ELTE Márton Áron Kollégiuma, a
Váci Szakképzési Centrum, Vác
Város Polgármesteri Hivatala, a
Duna-Dráva Cementműveket, a
Kölcsey Társaságot, valamint
a Dian Méhészetet. A „Minden
morzsa számít” Közösségépítő
és Segítő Egyesület által alapított
„A magyar kultúra szolgálatáért”
díjat Gergely Zsolt vehette át.

Érvek a 3D nyomtatással készülő hús mellett és ellen
A városháza dísztermében
rendezte meg az idén is a „Minden morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület a Kölcsey
Ferenc szónokversenyt. Gergely Zsolt tíz éve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indította a
vetélkedőt, és negyedik éve már
a határon túli középiskolás ﬁatalokat is megszólítja a kétfordulós
megmérettetés. A verseny elődöntői az idén Vaján, Sárospatakon, Vácott, Budapesten, Szegeden és Révkomáromban voltak.
Az első fordulóra témája az
örökváltság volt, azzal nehezítve
a feladatot, hogy a felszólalást a
reformkor nyelvezetével kellett
előadniuk a versenyzőknek. A
második forduló témáját a helyszínen kapták meg a versenyzők, és a 15 perces felkészülési

idő után a 3D nyomtatású húsok
jövőbeni elterjedése mellett és
ellen kellett érvelniük ekkor már
a mai kor nyelvezetét használva.
Mindkét szónoklatra 3-3 perc idő
állt rendelkezésre.

Események
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Tisztelgés a szabadságharc
emléke előtt
A koronavírus-járvány miatt
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a városunkban sem tartották meg az 1848-as forradalom és
szabadságharc tiszteletére szervezett nyilvános megemlékező
rendezvényeket. Ugyanakkor a
váci polgárok nevében március
15-én délelőtt az önkormányzat
vezetői néma főhajtás mellett
koszorúkat helyeztek el a helyi
emlékhelyeknél.
Elsőként a Báthori utcai Pe-

tőﬁ-házra kerültek fel a tisztelet
virágai, majd a Kossuth téri szobornál koszorúzott Matkovich
Ilona polgármester, valamint
Kiss Zsolt, Inotay Gergely és Ferjancsics László alpolgármester. A
városvezetők ezt követően a ligeti
Honvéd emlékműnél hajtottak
fejet a szabadságharc hősei előtt,
majd az alsóvárosi temetőben helyezték el a megemlékezés virágait
a váci csatában életüket vesztett
honvéd áldozatok sírhelyénél.

Az orvos válaszol
dr Bánhidi Péter a Nagyítóban
10 alatt volt Vácott azok száma, akik megfigyelés miatt voltak karanténban - mondta dr. Bánhidi Péter az operatív törzs szakmai tanácsadója az
ESTV Nagyító című műsorában március 19-én.
Vagyis vagy olyan országból
tértek haza, ahol sok volt a fertőzött, és ilyen esetekben kötelező
az önkéntes karatén, vagy esetleg
érintkezhettek olyan beteggel, aki
vírushordozó, vagy olyan tüneteik
vannak, amelyek miatt indokolt
a megﬁgyelésük a lappangási idő
hosszában, amíg ki nem derül,
hogy valóban megfertőződtek-e.
Akiknél esetleg felmerül a korona vírus fertőzöttség gyanúja,
azokat Vácról egyből Balassagyarmatra viszik, mert a körzetben
ott van legközelebb fertőző osztály. Nem rejtette véka alá, hogy
nagyon nehéz védőeszközöket
beszerezni. Részben maszkokból felület- és kézfertőtlenítőkből
beindult a felvásárlás, és sajnos
az egészségügyiek nem élveznek

prioritást a beszerzéskor. Pedig
az orvosoknak, nővéreknek, kiemelten lenne szükségük a védőfelszerelésekre, mert így érhető el
nagyobb valószínűséggel, hogy
még másnap is tudjanak dolgozni…
Az önkormányzat több választott képviselője és a munkatársak
jelzik, ha van ismeretük arról,
hogy lenne beszerzési lehetőség.
Amit beszereztünk, az sajnos
kevés, ha a kínai fejleményeket
tekintjük, akkor látszik, hogy az
egy négy hónapos időszak, mire
lecseng a járvány.
Külön kérte a váciakat, hogy
előbb telefonáljanak a háziorvosnak, és csak a legszükségesebb
esetben jöjjenek a rendelőbe. Az
esetek jelentős része megoldható
telefonon.

Megjelent az első helyreigazítás Jószomszéd Hálózat
Az elmúlt hónapokban, az sem tett bármilyen együttműkö- Adhat is, kaphat is
országos médiumokban és egyes
városi internetes oldalakon
folyamatosan támadták a váci
polgármestert a helyi színház
állítólagos botrányai miatt.
A Polgármesteri Hivatal
ügyvédi úton felszólított több
médiumot, hogy közöljenek
helyreigazítást, ha el akarják
kerülni a bírói utat. Az első
helyreigazítás március 27-én
jelent meg.
„A gondola.hu Felmondtak a
színészek a váci polgármester
zsarolása miatt című, 2020. március 4-én megjelent cikkünkben
valótlanul állítottuk, hogy a Váci
Dunakanyar Színház színészeinek túlnyomó része felmondott a
polgármester zsarolása miatt. A
valóság az, hogy az új ügyvezető
munkába állása óta egyetlen munkaviszonyban álló színművész sem
mondott fel, egyetlen színész sem
kérte esetleges megbízási szerződése felmondását és egyetlen színész

dést megszakítani kívánó nyilatkozatot sem.”
Az egyértelműen a lejáratás
szándékával megjelent cikkek
és a megjelent első helyreigazítás kapcsán városunk polgármestere elmondta: „A durva hazugságokkal bizonyos politikai
erők átléptek egy határvonalat. A színház esetében például
olyan mértékű hadjárat indult
a korábbi szabálytalanságokat
megszüntetni kívánó városvezetés ellen, mely nyomán – a
kultúrát szerető váci polgárok
érdekében is – kénytelen voltam határozott jogi lépéseket
tenni a valóság feltárásáért. Az
idézett helyreigazítás csak az
első a sorban. Ki fog derülni
az igazság, nem fogjuk engedni,
hogy hamis tájékoztatásokkal
tegyék tönkre a Kultúra Magyar
Városának magas színvonalú
művészeti életét.” – fogalmazott
Matkovich Ilona.

A Facebookon és telefonvonalakon keresztül is igyekszik
hatékonyan összekötni a váci
önkormányzat a vírushelyzet
miatt segítséget igénylőket és
a felajánlókat.
A városháza már megszervezte az egyedülálló idősek
és rászorulók alapellátását,
emellett létrehozták a Jószomszéd Hálózat nevű közösségi
oldalt, amelyen bárki tehet
felajánlást, és az igényeket
is meg lehet írni.
Elindult a Jószomszéd-hálózat Facebook oldal, amelyen a
felajánlásokat és az igényeket
fogjuk koordinálni, illetve az
önkéntesek koordinálják. – nyilatkozta az EST V-nek a polgármester, Matkovich Ilona.
Nagyon sokan tesznek felajánlást a rendkívüli helyzetben, és fontos, hogy ezek az

aján latok célba is ér jenek ,
azért több csatornán is várják az igénybejelentéseket. A
közösségi oldalon kívül a 0630 953-2206-os telefonszámon
is lehet jelentkezni - mondta
el Mat kovich Ilona, aki arról is beszélt, hogy szintén él
a Váci Ügyfélszolgálat telefonszáma, a 06-30-158-54-24,
amelyet hétköznaponként 8
és 16 óra között lehet hívni,
ha segítség kell.
A 70 éven felüli váci lakosokat napokon belül levélben
is értesítik az igénybe vehető
támogatásokról és az igény
bejelentési módokról.
Az idősek ellátását a Váci
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr
Egyesület tagjai segítik saját
járműveik kel, de a Jószomszéd Hálózat Facebook oldalán bárki jelentkezhet még
önkéntesnek.

Váci tabló
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A karikaturista önterápiája - Marabu portré
Egyre közelebb a karikatúra halála – ide futott ki a beszélgetésünk az egyik legjobb hazai karikatúristával. Pedig úgy kezdtünk bele a gyerekkora óta Vácon élő Marabuval, hogy éppen túl voltunk egy szuper kiállítás megnyitóján, ahol a piros fehér zöld volt a jelszó, és csodásak a rajzok. A tárlat meghívója
többet mond az elborult nacionalizmusról, mint néhány közkedvelt publicista féléves termése. Lobog
a trikolór, ahogy az élen vonuló lengeti a zászlót, és akik mögötte jönnek, azok fejére szépen ráterül a
hullámzó piros-fehér-zöld lepel, beborítja a kobakjukat, onnan már semmi kilátás… Ennyi.

Marabu nagyon szerencsés
ember. Tizenévesen már biztos
volt abban, hogy majd képregényeket fog rajzolni, és szerették
is az osztálytársak az ügyesen
kanyargó vonalakat a beszédes
fejeket. A képregény rajzolás
királya, Korcsmáros Pál, az elérhetetlen magasságban volt az
isten, de arra felé tartott Szabó
László Róbert is, akkor még úgy
hívták Marabut. A Sztáron Sándor Gimnáziumban az életünk
volt a nevetés és a humor, és én
beleragadtam – derül a múlton,
majd hozzá teszi: : Szinte mindenki szellemesebb volt nálam,
de szerencsére nem tudtak rajzolni.
Az első közéleti rajza a nyolcvanas évek elején jelent meg. (a
diáklapban)
Akkor még a Szombathelyi
főiskola magyar-könyvtár szakára járt. A képen az látszott,
hogy két másnapos diák dülöngél a főiskola folyosóján és
azt látják, hogy egy kopasz csuhás éppen lecseréli a táblát. A
Marxizmus-leninizmus-tanszék
helyére a zen-buddhista tanszék lapot csavarozza éppen. Ki
gondolt ilyesmire a nyolcvanas
évek elején. Ez a hátborzongató a karikaturistaságban, hogy
megrajzolsz valamit és pár év
múlva kiderül, hogy az már úgy
van... Marabu nem úgy beszél
erről, mint, aki okosabbnak
képzeli magát a többieknél,
hanem annyira hisz a karika-

túrában, hogy úgy képzeli, ha
valaki komolyan veszi a hivatását, és elég tehetséges, akkor
olyasmire is ráérezhet, amire
mások talán soha se gondoltak volna. Beszélgetés közben
váratlanul jegyezte meg, hogy
sok karikaturistát ismerek,
akiknek nincs humoruk. Mélyek a rajzaik, kifejezőek, van
kereslet a munkájuk iránt, de
nem viccesek.
Együtt kerestük a karikatúra-műfaj lényegét, valójában
arra voltam kíváncsi, hogy ő
mit gondol a műfaj lényegéről.
Váratlanul oda lyukadtunk ki,
hogy a karikaturistának a rajzolás az önterápia része. Ugyanazt
látja, amit a kollégák, mert ő
is újságíró, de az a különleges
lehetősége, hogy mielőtt teljesen
elkeseredne, valami fricskával
elhessenti a setét gondolatokat.
Egy újabb fordulat a gondolatmenetben: A karikatúra, mint
műfaj, lejárt… Ezt 2008 óta nagyon erősen érzem - mondja
tömören. Ekkor természetesen
szóba kerül a Charlie Hebdo
szerkesztősége elleni merénylet
is. Az igazán jó karikaturisták
olyan depressziós fajták, vagy
valamennyire pesszimisták, de
legalábbis érzékenyek vagyunk
a dolgok fonákjára, persze optimisták vagyunk, mert ezek az
élmények nem vágnak minket
a földhöz. Most olyan világ van,
amikor géppisztollyal hadakoznak a karikatúrák ellen.
62-ben született és olyan
világban nőtt fel amikor kinyíltak a távlatok. Emlékszem
iráni képekre, amelyeken ﬁatal
hölgyek, tarka ruhában fedetlen fővel jönnek-mennek. Apja
autóbusz- sofőr volt, édesanyja
adminisztrátor. Nálunk a család
könyvtár nem Thomas Mann
volt, hanem Rejtő. Képregénye-

ket rajzoltam még az általános
iskolában, mert képregény
rajzoló akartam lenni. Arra
készültem. Osztálytársammal
közösen rajzoltuk. A magunk
örömére. Én már rég karikaturista voltam, amikor rájöttem,
hogy karikaturista vagyok.
Átugrunk a közelmúltba:
Megszűnt a Népszabadság,
megszűnt a Magyar Nemzet,
maradt a Hócipő kéthetente és
hetente egyszer a HVG címlap
megbeszélés. (és Magyar Hang,
Népszava a heti egy-két rajzzal)
Magyarországon nincs szatirikus hetilap, nincs szükség
karikatúrára – szól a keserű
mérleg. Megszűnt a kereslet
a karikatúra iránt. Tömör öszszefoglaló: a megélhetés eltűnt.
Ha megrajzoltatnám vele
a beszélgetés illusztrációját,
azon bizonyára jót nevetnék,
de ez csak most jutott eszembe
a portré pötyögése közben. A
levegőben maradt a kérdés: miről marad le az
a társadalom,,
amely megfojtja a karikatúrát… de a
csend is válasz. Annyi
segítséget kapaptam, képzeljem
em
el, milyen azz a
királyi udvar,
ar,
ahol nincs udvari bolond…
…
Nagyon
sokáig úgy
érzetem ma-gam, hogy
a kari katurista a
kedves
kis bohóc..
Né h a rajzoll

olyat, ami nekünk nem tetszik,
na és akkor mi van. Rajzol, ez
a dolga. Bukfencezik, aztán feláll. Harag, neheztelés, ilyesmi
nem volt. Néha volt beszólás,
hogy azért ez túlzás… De ma
már azt is lazán kommentelik,
hogy ez az ember nem közénk
való.. Valami nagyon rossz
dolog történik.., amibe besegít
az internet névtelensége… Az
arctalan bekiabálók gátlástalansága sokkoló.
Kiszalad a számon: félni
kell ma a karikaturistának?
Az baj, mondta megtorpanva a
mondatban Marabu, attól félek,
hogy hamarosan félni kell. Ha
hivatalos politikus ismételgethet rasszista mondatokat, azok
beéghetnek emberek agyába.
Hallhattuk itthon is, a Charlie
Hebdo karikaturistái kiprovokálták a támadást. Lehet,
hogy vállalhatatlan dolgokat
rajzoltak, de ezzel a géppisztolyos válasz sehogy sem hozható
egy lapra.
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1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Molnár Nándor
(Összefogás Vácért)
9. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328
Rozmaring Sándor
(Összefogás Vácért)
10. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/773-9910

Váci Városimázs Kf t.
Vác, Kossuth utca 21.
Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507
E-mail: estv@estv.hu

Csereklye Károly
(Vác Városért Választási Egyesület)
Telefonszám: 06-30/648-1162

www.estv.hu

Manninger Péter
(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/844-3212
Pető Csilla
(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/827-8879
Pető Tibor
(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/363-0840

Lenyűgöz az ifjúkori kreativitás

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:

Ügyfélfogadási rend
a kormányablakokban:

Ügyfélfogadási rend egységesen:

Közvetlen
kapcsolat
Az illetékes válaszol
Mostantól az önkormányzat honlapján a HIVATAL fül lenyitásával
közvetlenül elérhetővé válnak a
szakemberek, közvetlenül nekik
címezhetőek a levelek.
Most a n á ig a k i levé lben ker eset t
megoldás a gondjára, csak a Hivatalnak címezhette a levelét. Korábban a
városi honlapon (vac.hu) egyetlen „fülön”
keresztül volt lehetőség a kérdések feltételére, a legkülönbözőbb problémák
jelzésére, a kérdések megfogalmazására
és elküldésére.
Az „Ön kérdez – a hivatal válaszol”
modul felépítése, működése, a szükségtelenül sok áttétel bonyolulttá tette az
eligazodást.
A jövőben a polgároktól elektronikus
úton érkező kérdéseknek a megválaszolása a hivatal szakembereinek közvetlen
feladata lesz Lehetőséget biztosít az önkormányzat arra, hogy a váciak a vac.hu
honlap a HIVATAL fülön található szervezeti egységek listájából kiválasszák
az illetékest – a felsorolt munkatársak
nevére kattintva – és közvetlenül hozzájuk címezzék a kérdésüket, vagy tájékoztassák arról, amit fontosnak tartanak.
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Inotay Gergely

06-80/890-020

Inotay Gergely
(Összefogás Vácért)
3. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu

Váci Városimázs Kft. - 2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767 , E-mail: estv@estv.hu

Városháza

Október végétől dolgozom a
Házban. A munkakezdésem pontos ideje ugyan november 3-a volt,
de már egy héttel korábban, a feladatok felvétele miatt megkezdtem a hivatali életet. Tehettem,
hiszen előző munkahelyemen
éppen őszi szünet volt. Amint
ebből kiderül, eredeti szakmámat tekintve pedagógus vagyok:
tanító és hitoktató. Logikus volt,
hogy az Összefogás koalícióban
az egyházakkal való kapcsolattartásban, illetve a kultúra, iúság,
és persze ezzel együtt az oktatás
ügyeinek intézésében számít rám
elsősorban a polgármester. Gondolom, másnak is természetes, hogy
ezeken túl a szociális ágazat, a
hajléktalan-ellátás, a gyermekjólét is az én „térfelemre” került.
Azt hiszem, ezek testhez álló, ám
annál nehezebb feladatok. Nem
lehet elég szerényen fogalmazni,
de nyilván vannak „hozott értékeim”, ezek mentén pedig vannak
örömtelibb és könnyebb feladataim. Közéjük tartozik például a tehetséggondozás. Az iskolai kórus
vezetőjeként, táborszervezőként
sokszor kerültem kapcsolatba
kreatív, tehetséges gyermekekkel.

Mindig lenyűgöz a gyermeki őszinteség és az iúkori kreativitás. Arra gondoltam, hogy
újító szándékkal megpróbálok
tehetséges, rátermett gyermekeket keresni a városi rendezvényekre, ünnepekre, alkalmat
teremtve nekik ott a fellépésre.
A Kölcsey Szónokverseny országos döntőjében is ezért vállal-

tam el szívesen a zsűritagságot.
Így keveredtem az immár országos rangúvá vált tehetségkutató, a
Dunakanyar hangja énekverseny
döntnökei közé is. A „felfedezés
előtt álló” tehetségekkel már vannak terveim: kulturális fesztiválok, városi ünnepségek megújított
víziója lebeg a szemem előtt.
Amíg van mondanivalóm,
amíg van, aki szívesen meghallgat, magam is szívesen vállalok
szónoki szerepet a rendezvényeinken; elmondom, ami a gondolataimban lakik. Igyekszem minden
meghívásnak eleget tenni, legyen
az jótékonysági koncert, honvéd
egyesület éves közgyűlése, vagy a
szociális munka napja. De a jótékonysági bálokon is igyekeztem
jelen lenni.
Két művészeti együttesnek vagyok régóta tagja: a Serenus kórus
19 éves történetnek állandó szereplője vagyok, amint a Parlando
Kulturális Egyesület tagságának,
életének is a kezdetektől: 2014-től
vagyok részese. Szívügyemnek
tekintem a kultúrát: komoly értékek vannak a városban.

Az Egyházakkal is jó a kapcsolatunk: két ízben tárgyaltunk
fehér asztal mellett: egyszer a Városháza, egyszer Püspök Úr volt
a vendéglátó. Mindkét villásreggeli szívélyes, jó hangulatban telt.
Számomra nagyon fontos a jó viszony: közös a múltunk, közös a
jelenünk, így a jövőnk is.
Persze nem hagyhatjuk most
ﬁgyelmen kívül a mindannyiunk
megszokott életét alapvetően átíró
koronavírus-járványt. Az elmúlt
hetekben lefagyott minden: a kulturális élet, az egyházak nyilvános
liturgiája.
Mindenki áldozat: azok is,
akikre több teher rakódott és azok
is akik a passzivitásba kényszerültek: itt a hiány – az emberi kapcsolatok hiánya, a bénító mozdulatlanság a legnagyobb meghozott
áldozat. De most erre van szükség:
a fegyelemre, a szakemberek által
megfogalmazott egyszerű szabályok szigorú betartása.

Most érzékelhetjük, minden korábbinál élesebben,
milyen erős alapigényünk a
Hihetetlen kreat ivitás, szép szó, a vers, a festmény, a
alkotó akarat és erő halmo- zene, a tánc, a művészi látászódott fel a közösségeinkben, mód, a spirituális-szakrális
és ezek minden bizonnyal cselekedet és élmény.
kiaknázható adottságok.
Tudom, szűkös a költségvetés
ebben az évben, a visszavágott
támogatások mellett furcsának
hathatnak szavaim, de bízom
abban, hogy a stabil költségvetéssel sikeresebb lesz a jövő. Bízom abban, hogy kultúraépítő
munkásságunk: a helyi értékek
felkutatása, megerősítése valamint a kulturális intézmények
frissen megválasztott kreatív és
elszánt vezetői új energiákat szabadítanak fel, amivel hozzájárulnak városunk művészeti életének
felpezsdítéséhez. Elkezdtük az
építkezést, a feladatok újragondolását és elszántak vagyunk a
sikeres jövő alakításában.

Remélem, mihamarább lesz
rá módunk, de most türelmesnek,
fegyelmezettnek kell lennünk:
mindenkinek.

És még egy kérésem hadd
legyen. A türelmetlenség türelmetlenséget szül: egyre több
éles szóváltást olvasok az online
felületeken. Szeretném megkérni váci polgárainkat, legyenek
ﬁgyelmesebbek, türelmesebbek,
szeretetteljesebbek egymással. A
problémák helyett keressük most
inkább a lehetséges legfontosabb
megoldásokat. Segítsük egymást,
segítsük Vácot; hiszem, hogy ebből a szeretetközösségből élhetőbb,
jobb várost építünk majd.

Tavasz fesztivál

– ősszel?

A koronavírus-járvány
miatt bezárni kényszerült a művelődési központ, ezzel nemcsak az
ott dolgozó 24 ember
került kényszerszabadságra, hanem félbeszakadt a Tavaszi Fesztivál programsorozat és
egyéb
rendezvények
sem zajlanak az intézmény falain belül.
A veszélyhelyzetben először
a rendezvényeket mondták le,
nem sokkal később a művelődési központ épületét is be kellett
zárni- mondta el a Híradó kérdésére Laczi Sarolta igazgató. Az
intézmény falai között normál
esetben számos klub, tánccsoport,
szakkör és civil csoportok tartanak rendszeres foglalkozásokat
és összejöveteleket, most ők is
kénytelenek szünetet tartani.
Alkalmazkodunk valamelyest
a helyzethez, ügyeleti rendszerrel működünk. A programokat
megpróbáltuk szinte minden
művésszel egyeztetni, minden
előadóval. Őszi időpontokat írtunk be egyelőre a naptárba, a
programstruktúrába oda illesztettük be ezeket az elmaradt rendezvényeket, amire a megvásárolt
belépőjegyek érvényesek lesznek,
de nyilván visszaváltjuk az öszszes jegyet, ha valaki nem akarja igénybe venni majd – mondta
Laczi Sarolta a Madách Imre
Művelődési Központ igazgatója.
Országszerte elterjedt az a
szolidaritási mozgalom, ami arra
kéri a színházlátogatókat, hogy
az elmaradt előadásokra váltott
jegyek árát ne kérjék vissza, ezzel is támogassák az amúgy is
nehéz helyzetbe került ágazatot.
A művelődési központ a szerződéseiben a vis maior esetekre is
kitér, vagyis az előre egyeztetett,
de be nem látható okból elmaradt
produkciók számára nincs ﬁzetési
kötelezettsége. A júliusra tervezett
Váci Világi Vigalommal kapcsolatban az igazgatónő a kialakult járványügyi helyzet miatt egyelőre
nem tudott pontos tájékoztatást
adni a Híradónak.

Hasznos / Hirdetés
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Május

Április

H.

K.

Sz.

Cs.

P.

Szo.

01.

G

02.

H

03.

I

04.

A

V.
05.

B

06.

C

07.

D

08.

H

09.

I

10.

A

11.

B

12.

C

13.

D

14.

E

15.

F

16.

G

17.

H

18.

I

19.

A

20.

B

21.

C

22.

D

23.

E

24.

F

25.

G

26.

H

27.

I

28.

A

29.

B

30.

C

01.

D

02.

E

03.

F

04.

G

05.

H

06.

I

07.

A

08.

B

09.

C

10.

D

A

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

0 6 - 2 7/ 5 1 0 - 8 0 5

B

Központi Gyógyszertár

Vác, dr. Csányi L. krt. 46.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 6 3 0

C

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

0 6 -2 7/ 3 0 5 - 9 9 7

D

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

0 6 - 2 7/ 3 0 3 - 3 4 3

E

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

0 6 -2 7/ 3 0 6 - 19 0

F

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

G

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

H

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

I

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!
Legközelebbi ingyenes
ügyelet:
Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Központi orvosi
ügyelet
(felnőtt és gyermek)

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
VÁCOTT SZÜLETETT
VÁCI LAKOSOK
Mészáros Szilárd Ferenc
és Magosányi Mercédesz
Mariann gyermeke: Dominik, Tuskó Tamás és
Rácskay Melinda gyermeke: Olivér Tamás, Balogh
József és Császár Tímea
gyermeke : Vivien, Pásztor Attila és Friesz Katinka Döníz gyermeke: Petra, Beliczai Zoltán és Kiss
Judit gyermeke: Orsolya,
Pentelényi Jakab Géza
és Dócs Csilla Nikoletta
gyermeke: Vencel Ábel,
Németh Péter és Müller
Ildikó gyermeke: Linda,
Kelemen Péter és Rácz
Emese Katalin gyermeke:
Balázs, Sárközi Renátó és
Vasi Alexandra gyermeke:
Laurent, Fazekas Ádám és
Viczencz Boglárka gyermeke: Zsombor, Gombos
Péter és Fenyvesi Renáta
gyermeke: Sára, Gál Géza
Szabolcs és Kövesdi Bianka gyermeke: Noel, Székesi Ádám és Király Barbara
gyermeke: Rebeka, Boda
Viktor és Hruskó Éva gyermeke: Dávid

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTT VÁCIAK
Batta Balázs és Mészáros Emília, Dr. Szabó Dániel és Dr. Molnár Bernadett,
Kolozsvári József és Sárközi Zsanett, Demeter Tibor

és Bagonyi Edina, Tolerián
Balázs és Mauchner Mónika, Fischer László Zsolt és
Bartók Hajnalka

ELHUNYTAK
Csáki Ferenc /1928/,Vámos György /1951/, Szedlár Vilmosné sz: Belányi
Julianna /1933/, Ungi József /1927/, Matus György
/1952/, Árvay Miklósné sz:
Novottny Blanka Terézia
/1926/, Szabó Ferenc /1936/,
Krausz Tivadarné sz: Kolozsvári Rozália /1942/,
Cseri Gáborné sz: Rojkovics Ilona /1923/, Schleng
Csaba József /1963/, Földvári István Gáborné sz:
Mocsáry Mária Magdolna
/1937/, Kasó Miklós János
/1941/, Varga Gyuláné sz:
Kürti Emília /1932/, Mirkó
Zoltán Ferencné sz: Zachar
Tímea /1963/, Deák Ferenc
Józsefné sz: Veres Franciska /1947/, Melicher József
/1941/, Szoboszlay László
/1957/, Zeller Tibor Istvánné sz: Omray Emília /1932/,
Bodnár András /1962/,
Kiss Miklós Dezsőné sz:
Széles Márta /1946/, Pantali Sándorné sz: Demkó
Franciska /1938/, Fidesz
István Ferenc /1935/, Imre
István /1952/ Lesták Péter
Pál /1951/, Martin Lajos Róbert /1934/, Rozgonyi Pál
/1938/, Marinkás Sándor
/1944/, Szabados János
/1939/, Bottai Zoltán /1937/.

Hajrá Vác!
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A koronavírus miatt megállt a sportélet is
Több lépcsőben – halasztás, zártkapuk, törlés, edzésszünet – március közepére teljesen leállt hazánk
versenysportélete. Az egyelőre felfüggesztett bajnokságok, kupasorozatok miatt bizonytalan az is,
hogy a különböző pontvadászatokban mi alapján és milyen végeredményt hirdetnek amennyiben ellehetetlenül a folytatás. A vis maior helyzetben lapunkban most a – sajnos, alighanem tartós időre
– „befagyott” tabellákat elemezzük váci szempontból.
NŐI KÉZILABDA NB I
A három fókuszban lévő váci
labdajáték csapat közül egyértelműen a remek formába lendülő
Váci NKSE számára jött a legroszszabbkor a szünet. Igaz, a nőnapi
szombathelyi győzelmet követően
– az azóta már lefújt olimpiai és
kontinensbajnoki selejtező miatt – többhetes szünet következett
volna a bajnokságban. Mint az a
táblázatból kitűnik, csapatunk – a
közvetlen riválisoknál egy mecscsel többet letudva – felkapaszkodott az 5. helyre, úgy, hogy a
legutóbbi 7 bajnokija közül csak
a világverő győriektől kapott ki,
a többieket rendre legyőzte.
A góllövőlistát is váci játékos,

Kácsor Gréta vezeti. A junior világ- és Európa-bajnok balátlövő
meccsenkénti gólátlaga meghaladja a hét találatot és kereken
140 alkalommal rongálta meg az
eddigi 19 mérkőzésén az ellenfél
hálóját. Nagy kérdés, hogy az idei
sorozatban lesz-e még alkalma
erre…

LABDARÚGÓ NB II
A férﬁ kézisekhez hasonlóan focistáink is sereghajtóként
szerénykednek felfüggesztett
bajnokság aktuális táblázatán.
A váci stadion – enyhén szólva
is patópálosan készül(get)ő – felújítása miatt a „hazai” bajnokikat már huzamosabb idő óta
országjárással biztosító csapat
ebben a naptári évben például
a 230 km-re lévő balmazújvárosi stadionban volt „otthon”.
Nem csoda, hogy az együttes
a 2020-as hét mérkőzése közül
hat alkalommal gólképtelennek bizonyult. Igaz, az az egy
kilencven perc, amikor végre kinyílt a váci gólzsák, elég
meghökkentő végeredménnyel
szolgált, hiszen Tiszakécskén

5-1-re tángálta el a hazaiakat a
Vác FC. Sajnos, ezzel együtt is
18 pontra (!) van a váci gárda a
már bennmaradó helyezéstől.
Ez 6 mérkőzésnyi hátrány, amit
az elméletileg még hátralévő
9 fordulóban elég nehéz lenne
ledolgozni. Focistáink is leginkább egy kieső csapat nélküli
megállapított bajnoki végeredményben bízhatnak.

… ÉS A TÖBBIEK?
Az oldal vezető cikkében
már taglaltuk három váci csapat helyzetét a felfüggesztett
bajnokságokban. Ám nem csak
a fókuszban lévő váci együttesek, hanem az egyéb sportágak
csapatai, versenyzői számára
is teljes bizonytalanságot jelent
a járványveszély és a – remélhetően csak ideiglenesen – fel-

függesztett versenyrendszerek
folytatása.
Az OB II-es vízilabda bajnokság középszakaszát alig kezdték
el – a váciak a hazai medencében
rendezett mindkét találkozójukat megnyerték – máris azzal
szembesültek, hogy ki tudja, mikor pólózhatnak ismét a bajnoki
pontokért.
A Váci Reménység NB II-es

FÉRFI KÉZILABDA NB I
„Lehet, hogy a VKSE mégis
marad az élvonalban?” – kérdezik mostanában többen. A
szinte a bajnoki rajttól biztos
kiesőnek elkönyvelt együttes
ugyan csak március 6-án, a 18.
találkozóján gyűjtötte be az
első győzelmét – lett is ennek
okán „földindulás” a vesztes
csurgóiak háza táján… -, ám a
sorsolás szerint mieink számára csak ezután sorakoztak
volna a nyerhető 60 percek.
Sikerült leigazolni két rutinos
és gólerős idegenlégióst is.

a csapatok folytatni a pontvadászatot, a megállapított
vége r e d mé ny ut á n a l ig h a
száműzik a kieső helyen található csapatokat – a csonka
sorozat ideiglenes tabellája
alapján – a másodosztályba.
Meglátjuk…

És ne feledjük: amennyiben
a járvány miatt nem tudják

SPORTEREDMÉNYEK

Férfi kézilabda NB I.
Komló – VKSE

36 - 22
VKSE – Csurgó

24 - 22
VKSE – Tatabánya

24 - 34
Női kézilabda NB I.
Váci NKSE – Kisvárda

30 - 19
Szombathely – Váci NKSE

30 - 36
Labdarúgó NB II.
Vác FC – Ajka

0-2
Tiszakécske – Vác FC

1-5
Vác FC – Kazincbarcika

0-1
asztaliteniszezői számára a márciusra kiírt csapatbajnokikat
májusra halasztották és erősen
kérdéses az áprilisi program
megrendezése is.
A Váci Sakk Klub NB II-es
hadvezérei – akik sajnos a férﬁ
kézisek és focistákhoz hasonlóan utolsók a csoportjukban –
számára még két játéknap lenne
hátra a bajnokságból. Lenne…

Az evezősök számára pedig
lassan elkezdődne a szabadtéri
versenysorozat. Itt még sikerült
megrendezni az olimpiai kvaliﬁkációra kiírt felmérő versenyt.
Sajnos, a Vác Városi Evezős Club
két reménysége – Bácskai Máté
és Galambos Péter – nem tudta
kivívni az ötkarikás játékokra
jogosító kvótaszerző versenyen
való részvétel jogát.

Hirdetés
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Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
20:30 - Kon yha TV
20:45 - Sportközvetítés/Film
22:55 - Híradó
ismétlés

Csillagos
égbolt
Lámpa vásár

Kedd
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Katolikus TV
vallási magazin
21:00 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
21:15 - Konyha TV
21:30 - Sportközvetítés/Film
22:35 - Híradó
ismétlés
Szerda
18:00 - Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térségéből

19:00 Hetedhét Magazin
ismétlés
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Film
22:10 - Híradó
ismétlés
Csütörtök
20:00 Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló magazinműsor
20:40 - Nagyító
háttértár műsor
21:10 - Film
22:30 - Híradó
ismétlés
Péntek
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló magazinműsor
20:40 - Térségi Magazin
21:10 - Partycsóka
Tomi Show
22:30 - Híradó / ismétlés

