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MEGNEHEZÍTETT 
VÁLSÁGKEZELÉS 

MINIATŰR SZOBROK – 
KOLODKO PORTRÉ

VÁCIAK A VÁCIAKÉRT - 
JÓSZOMSZÉDI HÁLÓZAT

LEVEGŐ FERTŐTLENÍ-
TŐT ADOMÁNYOZOTT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT115 millió forintot vont el a kor-

mányzat a koronavírus elleni 
védekezésre hivatkozva Vác város 
önkormányzatától.

Aki nincs a klánban, az nem juthat 
szobor megrendeléshez… 

Egy hónap alatt 1600 tagja lett 
a mozgalomnak, 20-30 telefonos 
segítségkérés naponta.

Ózongenerátoros légt isztítót 
kapott az idősek otthona a várostól

Videóban üzentek a tanárok a gyerekeknek
A képen: Muszkáné Kocsis Emese, igazgató



2 | VÁCI HÍRNÖK | | VÁCI HÍRNÖK | 3Fókuszban Fókuszban

Megnehezített válságkezelés Váciak a váciakért 
– vírusjárvány idején

Pluszforrások helyett elvonások közepette kénytelen menedzselni a váci városvezetés az országot 
sújtó válsághelyzetet. 115 millió forintot vont el a kormányzat a koronavírus elleni védekezésre hivat-
kozva Vác város önkormányzatától. Nemcsak ez a központi döntés nehezíti a város helyzetét, ugyanis 
a veszélyhelyzet idejére ingyenessé tett parkolás, és az idegenforgalmi adó év végéig tartó felfüggesz-
tése további komoly, több tízmilliós kiesést jelent a településnek - a válság eredendő hatásain túl.

Egy hónap alatt közel 1600 tag, naponta 20-30 telefonos segítség 
kérés, 4 önkéntes étel szállító a város 4 pontjára, 50 kg kenyér szét-
osztása, 30 db maszk varrása és kihordása, az önkéntesek nagy része 
középkorú, sokan család és munka mellett vállalják a feladatokat. 
20-25 állandóan mozgatható emberrel számolnak, akik száma nap-
ról- napra növekszik. Eddig több, mint 70 családnak osztottak szét 
tartós élelmiszert, hús csomagot és tisztítószereket, pelenkát stb. Ez 
a Váciak a Váciakért Jószomszéd hálózat egyhavi mérlege.

Súlyos jogszabálysértést állapított meg az a vizsgálat, amely Fördős 
Attila polgármestersége alatti időszakban az előző két önkormányzati 
ciklus idején a felügyelő bizottsági tagságához kötődő kifi zetéseket 
vizsgálta. A városi önkormányzat ellenőrzési osztálya által készített 
jelentés szerint két önkormányzati képviselő érintett a szabály-
talanságban. A vizsgálatot Matkovich Ilona polgármester egyik 
alpolgármesterének kérésére, valamint a képviselő-testületi ülésen 
elhangzott kérdése után rendelte el a polgármester.Látva a tarthatatlan hely-

zetet még márciusban for-
dult levélben Vác Város Ön-
kormányzata Rétvári Bence 
országgyűlési képviselőhöz, 
akitől azt is kérte, hogy a 754 
munkavállaló érdekében bizto-
sítson az állam – más terület-
hez, például a futballistákhoz 
hasonlóan – legalább járulék-
kedvezményt.

Az önkormányzat segély-
kérése után nemhogy állami 
segítséget nem kapott Vác, 
de még gyengítették is azzal, 
hogy a kormányzat elvett 115 
millió forintnyi gépjárműadót 
a város pénzéből. Ezen felül 
több tízmilliós bevételkiesést 
jelent a parkolás ingyenessé 
tételével és az idegenforgalmi 
adó elengedésével kapcsolatos 
kormányzati döntés is. És ne 
feledjük: az előző városveze-
tés százmilliós nagyságrendű 
tartozásállományt és ki nem 
fi zetett számlát hagyott hátra, 
mely rendkívül komoly terhet 
rótt a költségvetésre! 

Vác a kormányzati elvonások 
miatt sem mehet csődbe!

Nem állhat le a szemétszál-
lítás, nem szűnhet meg a város 
takarítása, működni kell a táv-
hő és meleg-víz szolgáltatásnak, 
a helyi buszközlekedést is mű-
ködtetni kell, a polgármesteri 
hivatalnak intéznie kell a köz-
igazgatási feladatait. Mindezt 
a váciak érdekében teszi, így 
a nem váciakat szolgáló saját 

költségeken faragni kell. A vá-
ros nem tudja tovább átvállalni 
más önkormányzatoktól a kü-
lönböző területekre eddig váci 
közpénzből biztosított forráso-
kat. A környező településeknek 
nyújtott minden nem kötelező 
szolgáltatásukat felülvizsgálják.

A váci önkormányzat több 
mint 700 dolgozóért felelős, 
akiknek munkahelye az állam 
hozzáállása miatt veszélybe ke-
rült, lévén a válság közepette 
segítség helyett elvették a vá-
ros bevételeinek meghatározó 
részét.

Több munkavállalónak a 
kormányzati elvonások és a 
bevételek kiesése miatt nem 
tudják biztosítani eddigi ellá-
tásukat, így állásidőt kellett 
számukra elrendelniük. 

A váciak októberben arra 
szavaztak, hogy szeretett vá-
rosuk végre felelős vezetést 
kapjon. A koronavírus-hely-
zetet súlyosbító kormányzati 
megszorítások dacára az ön-
kormányzati intézményekben 
mindeddig nem volt elbocsátás. 
Azon dolgoznak, hogy erre ne 
is kerüljön sor. 

A döntés természetesen ösz-
szefügg a világjárvány miatt 
kialakult helyzettel. Az el-
rendelt korlátozások ugyanis 
eleve komoly bevételkiesést je-
lentettek a város kasszájának. 
Nemcsak az önkormányzati 
helyiségek bérbe adásából szár-
mazó jövedelemtől esett el Vác, 
hanem az iparűzési adóbevétel 

is jelentősen csökken a válság 
hatására.

A város vezetése épp ezért 
fordult levélben április elején 
Rétvári Bencéhez, a térség or-
szággyűlési képviselőjéhez, aki 
miniszterhelyettesként akár 
komoly segítséget tudott vol-
na nyújtani a nehéz helyzetbe 
került váciaknak. 

Rétvári Bence érdemi vá-
laszra sem méltatta a polgár-
mester által küldött levelet. Sőt, 
nem sokkal később a kormány-
zat - a többi önkormányzathoz 
hasonlóan - elvonta Váctól is a 
gépjárműadó helyben maradó 
részét, ami Vác esetében, 115 
milliós mínuszt jelentett a 
költségvetésnek. Itt még nem 
értek véget a várost érintő kor-
mányzati megszorítások: az ide-
genforgalmi adó kiesésével és 
a parkolás ingyenessé tételével 
további tízmillióktól fosztották 
meg a várost, miközben a ve-
szélyhelyzet jelentős pluszter-
heket rótt az önkormányzatra.

Az önkormányzatok nem 
kapnak a multinacionális vál-
lalatokhoz hasonló bértámoga-
tást a válság alatt sem, sőt, még 
olyan járulékkedvezményeket 
sem vehetnek igénybe, mint 
amelyekkel a vállalkozások 
többsége élhet.

„Önkormányzatunk, csak fela-
datot és elvonást kapott a védeke-
zésben - támogatást nem. Telefo-
non és levélben is tájékoztattam 
az országgyűlési képviselőt arról, 
hogy a város költségvetése nagyon 
kifeszített, részben az örökölt ha-

talmas adósság miatt.”
A polgármester arról is írt, 

hogy az önkormányzat szívesen 
végzi a vírus miatt leginkább 
veszélyeztetett idősek ellátá-
sát, ahogy részben átvállalva az 
egyébként állami hatáskörébe 
tartozó feladatot, a háziorvoso-
kat is ellátják a szükséges védő-
felszerelésekkel. Eközben egyre 
több váci veszíti el a munkahe-
lyét, akiknek szintén gondos-
kodni kell a méltó ellátásáról. 
Az önkormányzati ingatlanokat 
bérlő vállalkozások részére is 
egy különleges, bérleti díj-csök-
kentő csomagot dolgoztak ki.

A válság miatt és a válságra 
hivatkozva megcsapolt bevéte-
lek kiesése miatt kénytelenek 
voltak a város alkalmazásában 
álló munkatársak egy részének 
más feladatokat adni.

Az sem tesz jót a városkasz-
szának, hogy az októberben 
leváltott városvezetés félmil-
liárdos tartozást és hitelt ha-
gyott az új polgármesterre és 
csapatára, viszont még így sem 
emelték meg a helyi lakosság 
adóterheit.

A polgármester dolgát az 
sem könnyítette meg, hogy Vác 
ellenzékbe szorult korábbi ve-
zetése folyamatosan álhírekkel 
próbálja meg rombolni a meg-
választott városvezetésbe vetett 
bizalmat, ami a válsághelyzetre 
való tekintettel különösen ve-
szélyes.

Sz. S. Ádám

Ahol a szükség, ott a segítség 
– idézhetnénk a klasszikus mon-
datot. A szükség sokak számára 
nem most jött el, talán csak még 
jobban kidomborodott. Felerősí-
tette a koronavírus-járvány okoz-
ta félelem, a mindnyájunkat elérő 
kétkedés, majd a félelem és sokk. 
A kiszolgáltatottak még kiszolgál-
tatottabbá váltak, és a számuk a 
napokkal, a hetekkel egyre nő. 
De amint szembesülünk újabb és 
újabb szerencsétlen sorssal, nehéz 
élethelyzettel, úgy kezdtünk el 
szembesülni a másik oldalon a 
felbukkanó és egyre több segítő 
szándékkal. Gondolok itt anya-
giakra, segítő munkára egyaránt. 

Eleinte természetesen a fi gyel-
münk középpontjában azok az 
időseink voltak, akik még nem 
érték el a 70 évet – innentől már 
az önkormányzat hatáskörében 
van a támogatás kötelezettsége 

– de élethelyzetüknél, állapotuk-
nál fogva számukra is indokolt 
volt a „maradj otthon” felhívás 
megfogadása. Vácon amúgy is 
sok idős él: 4700-nál is többen 
vannak túl a 70-en. Ez a két tény 
már önmagában elégséges volt 
ahhoz, hogy a város vezetése által 
mobilizálható állandó segítők (az 
önkéntes polgárőrök, tűzoltók és 
a közterület-felügyelők) mellett 
teret engedjünk a felajánlásoknak, 

illetve koordináljuk azt a tevé-
kenységet, és olykor anyagilag is 
igen nagyvonalú segítő szándékot, 
amit telefonon, levélben vagy épp 
személyesen kaptunk. 

Ezért és így alakult ki a Jószom-
széd Hálózat, amely a városházi 
titkárságon kezelt telefon mellett 
a facebookon is igen hamar nép-
szerű lett.  Mára 1500-nál is több 
tagot számlál az adakozók, segítők 
csapata. S amint az lenni szokott, 
a kezdeményezés tevékenységi 
köre is jelentősen kibővült: az 
időseknek végzett bevásárláson, 
csekk befi zetésen, gyógyszer ki-
váltáson túl, ebéd szállítás az ön-
kéntes karanténban lévőknek, az 
idősebbeknek vagy a sokgyerekes 
családoknak. Anyagi és támogató 
segítség nyújtás a rászorulóknak. 
Ha kell, hűtőt, bojlert, szobake-
rékpárt adományoztak, vagy épp 
szereltek be a csatlakozó tagok. 
Ruhát, televíziót juttattak a leg-
szegényebbeknek, vagy egysze-
rűen csak ott vannak a segítők a 
telefon végén, és meghallgatják a 
magányos embert. 

Az egyszeri alapító pedig csak 
reménykedik, hogy amikor eb-
ből a bajból kijövünk, a szeretet 
energiája megmarad, és akkor 
elmondhatjuk: többszörösen is 
legyőztük a vírust.

Inotay Gergely
alpolgármester

A jelentés szerint egy jelenleg is 
képviselő, akkori alpolgármester 
és egy volt képviselő nem tartotta 
be a „köztulajdonban álló, gaz-
dasági társaságok takarékosabb 
működéséről” szóló, 2009-ben 
hozott törvénynek azt az előírását, 
mely szerint egy képviselő több 
felügyelő bizottságban lehet tag, 
de ugyanazon időszakban csak az 
egyikben vehet fel tiszteletdíjat.

A vizsgálat feltárta, hogy az 
egyik volt alpolgármester egy 
erzsébetvárosi önkormányza-
ti cégnél is felvette a felügyelő 
bizottsági tiszteletdíját ugyana-
zon időszakban, amikor a Váci 
Városfejlesztő Kft-nél is. A váci 
cégnek ez több mint 2,3 millió 
forint kiadást jelentett.

A jelentés megállapította, hogy 
az egyik volt önkormányzati kép-
viselő éveken át két helyi önkor-

mányzati cégtől is felvett - egy 
időben - tiszteletdíjat a felügye-
lő bizottsági tagságért (egyikben 
elnökségért), amit a törvény tilt. 
Az egyik városi kft-nek ezek a 
kifi zetések 2,5 millió forintjába, 
a másiknak több, mint 14 millió 
forintjába kerültek.

Az ellenőrzési jelentésben 
írtak miatt, felhatalmazás alap-
ján eljárva Matkovich Ilona ha-
tározatban szólította fel a volt 
alpolgármestert és a volt kép-
viselőt a felvett pénzek és azok 
közterheinek visszafi zetésére. A 
polgármester már most felkérte 
az önkormányzati cégek veze-
tőit arra, hogy ha az érintettek 
nem fi zetik vissza a jogszabály 
ellenesen felvett pénzeket, akkor 
tereljék jogi útra az ügyet, és min-
dent tegyenek meg a közpénzek 
visszaszerzése érdekében

Senkit nem bocsájtott el az önkormányzat 
Jószomszéd Hálózat

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége levélben kezdeményezett konzultációt és kért tájékoztatást Pintér Sándor belügymi-
nisztertől és Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkától. A TÖOSZ iránymutatást kér, hogy melyek 
lesznek a helyi önkormányzatok általi védekezési feladatok során felmerült költségek közül a központi költségvetés felé elszámolhatók. Kérik, 
hogy a települési polgármesterek hivatalosan is megkapják az Operatív Törzs tájékoztatóinak és a kormánytájékoztatóknak az anyagait 
a járványügyi védekezés eredményességének biztosítása érdekében. A szövetség javasolja az álláskeresési támogatás folyósíthatóságának 
3-ról 6 hónapra módosítását is.

Illetéktelenek a városházán

Milliós alaptalan kifi zetések 
váci képviselőknek

Lejárató oldalnak fotóztak

A járványhelyzet miatti ve-
szélyhelyzet szabályait áthágva, 
illetéktelenül, városvezetői és 
hivatalvezetői engedély nélkül, 
munkaidőn kívül, keresett komp-
romittáló felvételekre alkalmas 
helyeket a Városházán a korábbi 
alpolgármester és egy vállaltan 
lejárató lap munkatársa. Tették 
annak ellenére, hogy a Városhá-
zára a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében már 
hetek óta az ügyfelek sem léphet-
nek be. Külön engedély nélkül 
a képviselők sem – tudósított a 
Váci Hírlap. 

A kormánypárti képviselő és 
a magát Fidelitas-tagnak valló 
fotós az épület olyan irodájába is 
bement, amelyben védett adatok 
is vannak. Ezen kívül több olyan 
helyiségben is megfordultak, ahol 

a járványhelyzet miatt jelenleg 
csak védőfelszerelésben tartóz-
kodhat bárki. 

A Városháza a lapnak azt 
mondta: nincs semmi takargat-
nivalójuk, még februárban el-
kezdték néhány iroda tisztasági 
festését, amit a járvány elején ab-
bahagytak. De most kihasználva, 
hogy nincs személyes ügyfélfoga-
dás, és a munkatársak egy része 
otthonról végzi a munkáját, egyet-
len fi llért sem költöttek bútorok-
ra, pláne nem luxus kiadásokra. 
Napokon belül be is fejeződnek a 
munkák. A festés önkormányzati 
szakemberekkel zajlik, akiknek 
így van munkájuk.

A közintézménybe történt 
illetéktelen behatolás miatt az 
önkormányzat a szükséges jogi 
lépéseket megteszi.
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Megújult a Rádi úti buszmegállóADOMÁNYGYŰJTŐ BANKSZÁMLA
Vác Város Önkormányzata 

STOP KORONAVÍRUS VÁC el-
nevezéssel bankszámlára befi ze-
téssel teljesíthető adományozási 
lehetőséget indított. Ennek célja 
egy olyan pénzalap létrehozása 
az önzetlen váci polgárok segítsé-
gével, melyből a járvány terjedé-
sét gátló eszközöket, maszkokat, 
kesztyűket, fertőtlenítőket tud 
a város vásárolni. A számlára 
beérkező összeg felhasználásáról 
az Önkormányzat rendszeresen 
beszámol a város polgárainak.

Kérjük, aki teheti, lehetőségé-
hez mérten járuljon hozzá a koro-
navírus elleni váci küzdelemhez. 
Tisztelettel várjuk adományaikat 
a Vác Város Önkormányzata 
11742094-15395429-10330009 
adománygyűjtő bankszámlára.

Köszönjük!

Mi sem bizonyítja jobban, hogy 
mennyire fontos és halaszthatat-
lan volt városunkban az április 
18-i elektronikus hulladék gyűjtés, 
hogy minden előzetes várakozást 
jócskán felülmúló mennyiségű 
eszközt adtak le a váciak. Mivel a 
megelőző években maximum egy 
alkalommal adhatták le a felesle-
gessé vált elektronikus eszközei-
ket a polgárok, a szervezők nagy 
érdeklődésre számítva alaposan 

felkészültek az érdeklődők foga-
dására. A szervezők (Vác Város 
Önkormányzata, a Váci Hulladék-
gazdálkodási Nonprofi t Kft. és az 
Elektronikai Hulladékhasznosító 
Kft.) ezúton is köszönik az polgá-
rok türelmét és fegyelmezettségét, 
amit az akció során tanúsítottak. 
A tervek szerint ősszel lesz egy 
hasonló akció, hogy a váciak meg-
szabadulhassanak a használaton 
kívüli elektronikus eszközeiktől.

A város a jövőben mozgá-
sérzékelő, ún. vadkamerával 
igyekszik visszaszorítani az 
időről-időre, elsősorban a külte-
rületeken elszaporodó illegális 
hulladéklerakókat. Az első ilyen 
eszközöket Kiss Zsolt alpolgár-
mester már át is adta a Václiget 
és Márialiget Civil egyesület el-
nökének, Iski Lászlónak.

A probléma kapcsán az ön-
kormányzat korábban ugyan 

megemelte a kiszabható bün-
tetés mértékét, illetve lakossági 
bejelentésre több alkalommal 
tetten is értek „a szemét-embe-
reket”, szükség van a legveszé-
lyeztetettebb területek állandó 
megfi gyelésére. 

„Fontos, hogy a vadkamerák 
hálózata olyan rendszert alkot 
majd a városban, amely hálózat 
online gyűjti az adatokat. Abban a 
pillanatban, amikor megkezdődik 

a lom illegális lerakása, jelez az 
automata egy mobiltelefonra, és 
párhuzamosan jelezhet a közte-
rület-felügyeletnek is, ahonnan 
egy-két percen belül kiérhetnek a 
területre, vagyis a tettenérés köz-

ben elfoghatják a törvénysértőket.”
A kamerákhoz magánado-

mány útján jutott a város. Az 
ezek segítségével elkapott sze-
metelők büntetése elérheti a 
félmillió forintot is.

Az épületenergetikai előírások 
változása és az épületeinkkel 
szemben támasztott elvárásaink 
szigorodása miatt a homlokzati 
hőszigetelések és nyílászárócse-
rék időszakát éljük. Sokan azon-
ban úgy kezdenek bele ezekbe az 
átalakításokba, hogy előzetesen 
nem tájékozódnak azokról az elő-

írásokról, amelyeket Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 31/2017.(XII.15.) számú, a 
Településkép védelméről szóló 
rendelete (TKR) tartalmaz.

Sajnos, a TKR előírásaival 
ellentétes anyag-, szerkezet-, és 
színválasztás, a településképi 
bejelentési eljárás elmulasztása 

településképi bírságot és az eredeti 
állapot helyreállítási kötelezettsé-
gét vonja maga után, ami a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársait és 
az építtetőt is feleslegesen terheli 
meg. Kérjük, építkezés, épületfel-
újítás, de akár egy nyílászárócsere 
esetén is tájékozódjon a hatályos 
településképi előírásokról, kétely 

esetén a Főépítészi Osztály mun-
katársai szívesen adnak felvilá-
gosítást!

Az említett rendelet teljes tar-
talma megtalálható: http://www.
vac.hu/docs/31_telepuleskep_vedel-
merol_12.14._.pdf

Együttműködésüket megkö-
szöni: Zöldi Péter főépítész

Csak gyűltek, gyűltek 
a rossz cuccok

Vadkamerákkal az illegális hulladéklerakók ellen

Védi a város a településképet

A váci önkormányzat a lakosság hulladék leadási 
gondjainak megkönnyítése érdekében megszervezte 
az idei első elektronikai hulladék begyűjtést egy kül-
ső cég bevonásával.

Bár a váci emberek döntő többsége fegyelmezett vi-
selkedésével eddig is jelentősen segítette városunk 
megfeszített küzdelmét a koronavírus okozta nehéz 
helyzetben, sajnos több felelőtlen természetgyilkos 
továbbra is hulladékhegyekkel rombolja környeze-
tünket. Az illegális szemétlerakók ellen új módszert 
alkalmaz az önkormányzat.

Bejelentési kötelezettség a homlokzat felújítására

Az alsóvárosi képviselők 
célja egy rendezettebb város-
rész kialakítása. Ennek érde-
kében az elmúlt pár hónapban 
az elmaradt kisebb, de annál 
bosszantóbb hibák kijavíttatá-
sára koncentrált. Fehér Zsolt, 
Ferjancsics László és Kiss Zsolt. 

Játszóeszközök javítása, 
elburjánzott növényzet rég-
óta ha logatot t v isszavágá-
sa, funkció nélküli helyiség 
bérbeadása és hasonló fela-
dat megoldásokon dolgoztak 
mind a hárman. De sor került 
a Csányi körút tízemeletesei 
melletti biofal tisztítására és 
jelentősebb metszésére is.

Bár a város költségvetésé-
ből idén végre jutott volna a 

buszmegállók felújítására is, 
de félő, hogy kormány százmil-
liós pénzelvonása miatt ebből 
nem lesz semmi. A helyzetet 
látva, egy, a környezetéért is 
sokat tevő vállalkozó felújít-
tatta a Rádi úti buszmegállót, 
mely már igen rossz állapot-
ban volt.

Az érintett körzetek képvi-
selői köszönetüket fejezték ki a 
Magyar utcai Korall Diszkont 
tulajdonosának, Majoros Lász-
lónak önzetlen hozzáállásáért, 
a buszmegálló felújításáért!

www.vac.hu
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KÓRHÁZFEJLESZTÉS
A Jávorszky Ödön Kórház te-

rületén tervezett rendelőintézeti 
és más fejlesztések érdekében ez-
úttal módosítás történt a Helyi 
Építési Szabályzatban, a Telepü-
lésszerkezeti Tervben és lezárult 
a partnerségi egyeztetési eljárás.

BÉRLETI DÍJ 
ENGEDMÉNYEK
A járványhelyzet miatt nehéz 

helyzetbe került, önkormány-
zati tulajdonú helyiséget bérlő 
vállalkozások díjcsökkentési 
kérelmeire az önkormányzat 
támogatói csomagot dolgozott ki. 
Ezen javaslat értelmében a bérlők 
nagy részének 2020. márciusá-
ban, áprilisában és májusában a 
bérleti díj 30 %-át, júniusában 50 
%-át, júliusában 90 %-át kell csak 
befi zetni. Az év további részére a 
szerződésben megállapított díjat 
kell megfi zetniük. A kérelmek el-
bírálása során nagy részben ezt a 
megoldást kínálja az önkormány-
zat azon bérlőknek, kik korábban 
nem halmaztok fel tartozást.

Köztér Köztér ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓK: KERESZTURI GYULA

Hősies helytállás – digitális korszakhatár Kórházfejlesztés, akadálymenetesítés, 
bérletidíj-kedvezmények - döntött a polgármesterHiányzik az iskola, hiányoznak a barátok
Vác polgármestere, jogkörében eljárva a kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 
rendeletmódosításokról és különböző előterjesztésekhez benyújtott Határozati javaslatokról döntött. 
Több döntés előtt kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét is. 

A korona-vírus járvány megajándékozott minket a korábban ki nem mondott szavakkal. Hiányoztok, 
írják pedagógusok a papírlapokra rajzolt szívek alá. Ahogy a váci Juhász Gyula általános iskola taná-
rai is tették ezt azon a videón, amit a diákoknak küldtek. Gyerekek gyűrték le gátlásaikat szerte a 
világban és üzentek a tanároknak, hogy hiányoznak. Legyünk hálásak a vírusnak, hogy felszabadított 
érzelmeket, és szembesítette emberek milliárdjait azzal, hogy az iskola mennyivel több annál, mint 
aminek sokan hitték eddig. Ezért kérte meg a szerkesztőség a váci általános iskola vezetőjét, hogy 
röviden számoljon be arról, amit átélnek napjainkban… 

Nem ismétlődhet meg a színházi pénzek felelőtlen költése
Sok tárgyalást követően az a 

kompromisszumos megoldás szü-
letett, és az önkormányzat arról 
döntött, hogy a Váci Dunakanyar 
Színházat az állammal közös 
fenntartásban kívánja működ-
tetni. A döntés után azonban - a 
város számára kifejezetten hátrá-
nyosan - módosítottak a törvényi 
feltételeken.

A szakminisztérium által 
megküldött, a közös működtetés 
részletes feltételeit tartalmazó 
együttműködési megállapodás 
pedig olyan korlátozó feltételeket 
szab a városnak, melyek elfoga-
dása esetén az önkormányzat 
az őt megillető alapvető jogkö-
rökről kényszerülne lemondani. 

Ezeknek a diktátumoknak az el-
fogadása lényegében átadná az 
államnak a színház irányításában 
a legfontosabb döntéseket.

A képviselői eskühöz híven 
és az önkormányzati választás 
eredményben mérhető elvárás-
nak megfelelően ki kell állnunk 
az önkormányzati alapjogok 
védelméért, a valós települési 
önrendelkezésért, és az alko-
tóművészek szabadságáért is. A 
testület feladata az, hogy felelősen 
rendelkezzen a város szellemi és 
anyagi vagyonával, amelyet nem 
szolgál az, ha a saját intézményün-
ket érintően a munkáltatói, irányí-
tási vagy ellenőrzési jogköröket 
cserébe a kiegészítő fi nanszírozá-
sért átadjuk az államnak vagy a 

minisztériumnak. Éppen ezért a 
város önállóan fogja működtetni 
a színházat.

Vác színháza a márciusi 
igazgatóváltásig sok szabályta-
lansággal működött, ezeket az új 
önkormányzat felállásáig sorra 
elnézték az illetékesek. Több mint 
egy tucat szabálytalanságot tárt 
fel az önkormányzat áprilisban 
elkészült ellenőrzése a Váci Du-
nakanyar Színház Nonprofi t Kft. 
működésében. A revizorok a tá-
vozott igazgató, Kis Domonkos 
Márk vezetése időszakában 16 féle 
szabálytalanságot találtak. Több 
esetben már hatályukat vesztett 
jogszabályokra hivatkoztak példá-
ul a friss szabályzatok, de a köz-
beszerzéseknél is több esetben 

nem az előírásoknak megfelelően 
jártak el. Egyes, pénzügyekkel 
összefüggő feladatok összeférhe-
tetlenséget eredményezhettek, de 
előfordult az is, hogy nem számol-
ták el a rendkívüli munkavégzést, 
valamint az Infótörvény előírásait 
sem tartották be.

Többször nem fordulhat elő eb-
ben a városban, hogy egy igazgató 
tízmilliós nagyságrendben kössön 
saját magával, hozzátartozóival – 
vagy ezek cégeivel – szerződéseket. 
A váci közpénzek felelőtlen költé-
se ellen az önkormányzat min-
dent megtesz, ám a városi befolyás 
gyengítése esetén ezek feltárására 
és megakadályozására a színház 
esetében sem rendelkeznénk a 
kellő eszközökkel.

Több, mint három hete tart 
már a karantén, és különféle 
módszerekkel azóta folyik az in-
terneten az oktatás. Bármennyire 
is idegen volt eleinte a személyes 
kapcsolat hiánya, féltünk is az 
ismeretlentől, de megoldottuk! 
Ma már minden Juhászosnak, 
(alkalmazottat és tanulót is bele-
értve) van hivatalos, iskolai email 
címe, minden tanuló eléri a peda-
gógusok által létrehozott felületet. 
Talán szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy sikerült majd-
nem száz százalékosan megolda-
nunk az elérést mind az 500 tanu-

Egy karanténban élő tanár élményei a diákjairól...  

A következő írást bármelyik kollégám írhatta volna, persze csak is 
olyan, aki nem képes és nem is akarja elhagyni ezt a pályát. Ma sikerült 
végre megértetnem magammal, hogy milyen kihívások elé állít minket 
a Teams rendszere, ha dolgozatot szeretnénk íratni. Végre életszerű volt 
a kapcsolatfelvétel a gyerekekkel, érezni lehetett a rezdüléseiket. Olyan jó 
volt őket hallani, "zizegtek", kérdeztek, magyaráztak, kicsit értetlenkedtek. 
Nem baj!!! Ilyen egy hús, vér gyerek, hadd mondja...hisz ettől indul meg 
végre a tanárhoz illő vérkeringésed, amikor már azt sem tudod, hol áll 
a fejed. Már nem csak egy üzenet, egy kiírt feladat voltam. De legjobban 
mégis az osztályom letargikus hangulata nyomott meg. Ott hagytak közel 
8 évet, barátokkal, szerelmekkel. Még mindig igénylik a törődést, pedig már 
rég túlnőttek ezen bizonyos szempontból. " Minden héten beszélgessünk!!!"- 
hangzott az óra végén. Én ehhez csak azt tudom hozzátenni, hogy mindegy 
miről, CSAK valamiről, ami valóságos, ami életszerű. És persze a technikai 
háttér megteremtéséhez szükség van olyan emberekre is, akik önzetlenül 
segítenek. Remélem, nem haragszanak meg rám, ha megosztom őket egy 
fénykép erejéig. Hisz ők is hiányoznak!!!

Rados Krisztina

https://drive.google.com/
fi le/d/1yx2Vci_IY9_oFRj6uXRr-
BqQk7UNCC-ik/view?

ló számára. (Akik 
kértek, tanulók és 
kollégák, kaptak 
számítógépet.) 

Az elmúlt he-
tek tapasztalata, 
hogy vannak osz-
tályok, ahol a ta-
nulók az órarend 
szerint haladnak, 
és most úgy lát-

szik, hogy fel tudják dolgozni a 
tananyagot, ha olykor nem is 45 
perces órák… Ami történik, te-
kinthetjük felgyorsított digitális 
továbbképzésnek. Természetesen 
még mi sem vagyunk profi k, na-
ponta találkozunk megoldandó 
problémákkal. De nagyon hamar 
felnőttünk a feladathoz. Napról 
napra ügyesebbek vagyunk. Ta-
nulók, szülők és kollégák egyaránt. 
Szerencsére a gyerekek is hamar 
belerázódtak, de egységesen azt 
mondják: Ez nem olyan, mint 
régen!!! Hiányzik az iskola, hiá-
nyoznak a barátok.

Tanácsokat is kaptunk tőlük: 
a legtöbben a túl sok anyagra pa-
naszkodtak, és azt mondják, hogy 
nem lehet ugyanannyit elvárni 
ebben a rendszerben tőlük, mint 
amikor bejártak az iskolába. Azt 
is kérték, hogy tartsanak nekik 
online órákat. Szinte könyörögtek 
azért, hogy legyen olyan alkalom, 
amik a tanár nekik magyaráz, 
mert úgy érzik, ez az, ami a leg-
jobban hiányzik nekik. Nagyon 
sok bátorító szót is kaptunk mi, 
tanárok: Csak így tovább! Eddig jó, 
kitartás! Kicsit többet pihenjenek. 
Hiányoznak!!! A diákoknak mi 
is tanácsolunk sokszor dolgokat, 
mint pl: Az első, hogy ne halo-
gassák a feladataikat, mert csak 
rosszabb lesz. A második, hogy 
tervezzék a munkájukat, legyen 
határidőnaplójuk. A harmadik 
pedig, hogy merjenek bátran kér-
dezni a tanároktól. 

Naponta 10-12 órát dolgoznak 
a tanárok, mert a megváltozott 
oktatási forma, más felkészülést 
kíván. Digitálisan eljuttatható 
anyagokat kell produkálniuk, 
ami még a rutinosabb számító-
gép használóknak is több órás 
felkészülés. Ezúton is meg sze-
retném köszönni az áldozatos 
munkájukat. A közösség ereje, 
a munkájukhoz való alázat,  át-
repítette őket a nehézségeken. A 
gyerekek és a szülők és a tanárok 
eddig is egy közösséget alkottak, 
de ebben a helyzetben a folyama-
tos kommunikációnak köszön-
hetően még szorosabb kapcsolat 
alakult ki közöttük. Tudjuk, hogy 
az új helyzet, a tantermen kívüli 
digitális oktatás a pedagógusokon 
kívül a szülőkre és a tanulókra is 
nagy terheket ró, tudjuk, hogy ez 
nem könnyű feladat, de közösen, 
egymást segítve, együttműködve 
túl jutunk minden nehézségen. Az 

ELFOGADOTT 
BESZÁMOLÓK  
Elfogadta a város vezetője a 

2019-es ellenőrzési terv végre-
hajtásáról szóló jelentést, amely 
még nem tartalmazza a Váci 
Dunakanyar Színház pénzügyi 
és gazdálkodási tevékenységé-
nek vizsgálatáról szóló, nem-
régiben elkészült összegzést. 
Elfogadta továbbá a tavalyi 
gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti feladatok végrehajtásáról 
benyújtott beszámoló, a városi 
költségvetés előzetes évi telje-

sítéséről készített előterjesztés, 
az aktuális likviditási jelentés. 
A polgármester egyetértett az 
aktualizált 2020-as költségve-
tésről elkészített előterjesztéssel 
is. Ezek szerint az idei büdzsé 
főösszege 234 millió forinttal 
nőtt és főösszege közel 7 milli-
árd 760 millió forint.

AKADÁLYMENTES 
POSTAI BEJÁRAT  
Városvezetői döntés értelmé-

ben megoldódhatnak a fennálló 
problémák: a váci központi postá-

nál kialakítható lesz az akadály-
mentes bejárat.

TOVÁBBI HATÁROZATOK 
1. Több ingatlan- illetve la-

kásügyben született döntés. 
2. Technikai átvezetés után 

módosult az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzata. 

3. Elutasításra került egy 
internetes oldal (vaconline.hu) 
jogtalan címerhasználat miatt 
kiszabott közigazgatási bírsága 
ellen benyújtott fellebbezés.

otthoni tanulás nagyon intenzív 
érzelmi nevelésre ad lehetőséget 
a szülőknek. Köszönjük, hogy 
egyéb szülői feladataik mellett 
aktív partnerek a tanulás irányí-
tásában, ellenőrzésében. Kollégá-
im nevében pedig köszönöm a 
sok támogatást, bátorító szava-
kat, visszajelzéseket, amelyeket 
Önöktől szülőktől kapunk. A to-
vábbiakban is azon leszünk, hogy 
a megváltozott oktatási formában 
is a lehető legnagyobb támogatást 
kapjanak gyermekek. 

Természetesen az is elhangzott 
már pedagógus és gyerek szájá-
ból is: Ha vége van a karanténnak, 
csapni kell egy nagyon-nagy bulit!

Muszkáné Kocsis Emese, 
megbízott intézményvezető, 

Váci Juhász Gyula Általános Iskola

Itt megtekinthető a videó, 
amit a gyermekeknek készítet-
tek a tanárok:
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Az új rendőrkapitány – Révész Ákos porté

ELLENTMONDÁST ÉRZEK A 
SZEMÉLYISÉGÉBEN  – kezdtem 
a beszélgetést az új váci rendőrka-
pitánnyal. Révész Ákos hivatalos 
önéletrajzában ugyanis két hobbi 
szerepel, a horgászat és az ejtő-
ernyőzés. A válasz visszavezet a 
gyerekkorba. A falu mellett fut 
az Ipoly, ahol felnőtt, (Drégely-
palánk) és gyakran jártak ki oda 
pecázni. Az ejtőernyőzés pedig 
az apai minta miatt van. Vasutas 
édesapja fiatalkori hobbija volt 
ez, 17-szer ugrott, és nem is akart 
többször. Őt akarta lepipálni a 
gyermek, ami aztán rendesen 
sikerült is. Révész Ákos már bő-
ven túl van a 17 ugráson. Amúgy, 
amikor még hideg van fent a ma-
gasban, akkor inkább pecázik, de, 
ha kedvez a széljárás, azért, ha 
csak lehet, az ejtőernyőzésre szorít 
ki időt magának.

VISSZA A GYEREKKORHOZ.
Azt már nyolcadikosan is tudta, 
hogy katona szeretne lenni. Édes-
anyjával kutatták is a helyeket, 
hol van Magyarországon katonai 
kollégium gyerekeknek. Kivéte-
les, vagy talán az esetében nem 
is olyan kivételes szerencséjére, 
éppen akkor nyílt egy katonai ko-
lesz Balassagyarmaton, 1983-ban. 
Nem vetette ki magából a katonás 
fegyelem, nem menekült el, jól 
érezte magát abban a közösségben, 
ahol egyszerre volt fontos a fi zikai 
felkészítés, a célzatos tanulás, és 
a katonás rendszeresség. Egyenes 
út vezetett a katonai főiskolára. A 
tanulás Ákosnak soha nem volt 

gond. Harckocsizó lett, és lenne 
talán ma is, ha a hadsereg akkori 
leépítési hullámával nem járt vol-
na együtt a fenyegetettség, hogy rá 
se lesz szükség. Úgy érezte, válta-
nia kell, mielőtt leszerelik. Akkor 
még azt hitte, a gyerekkori majd 
felnőttkori katonáskodás után, 
nem is lesz olyan nehéz a váltás 
a civil életbe. 

EGY ÉVIG BÍRTA. Illetve nem 
bírta, de annyira nem, hogy ezt 
meg is fogalmazta magának, pe-
dig a családi vállalkozásba fogtak. 
Pultban is állt az éttermükben, 
pincér is volt, üzletvezető is lett. 
Ismét szerencséje volt, betörtek a 
szomszédba, és a nyomozó, a nővé-
re régi ismerőse érdeklődött, hogy 
Ákossal mi van? Mire a testvére 
mondta, hogy nem megy neki a 
civil élet. Hát akkor jöjjön rendőr-
nek – vágta rá a nyomozó. Ennyi. 
Másnap jelentkezett, azóta oda 
tartozik. Ez 1995-ben volt. 

ISMÉT SZERENCSÉJE VOLT,
mert azzal a nyomozóval, aki 
mellé beosztották, kiválóan ki-
egészítették egymást. Arról nem 
is beszélve, hogy az egy éves civil 
kanyar felért egy sajátos detektív 
főiskolával. Megismerhette azo-
kat a stikliket, amelyeket nyo-
mozóként így már könnyebben 
azonosított. „Katonás szellemben 
nevelkedtem, ebben a közegben 
mozogtam otthonosabban”. „ Ne-
héz ezt megfogalmazni talán azért 
mert van bennem segítő szándék,… 
hogy az emberekért, az országért 
tenni, talán van bennem egy ilyen 
motiváció… Az biztos, hogy az 
igazságérzetem, az fejlett.” – in-
dokolta a visszatérést a fegyveres 
testületbe.

A TÁRSÁVAL, AKI AZÓTA 
MÁR A KOMÁJA IS LETT, a 
gyermeke keresztapja, és mint-

ha testvérek lennének, annyira 
jóban vannak, nagyon hamar 
lettek, nagyon eredményesek 
a Balassagyarmati rendőrkapi-
tányságon. Az ismeretlen tetteses 
ügyeket kapták, mint rendesen, 
vagyis azok között volt nemi er-
kölcs elleni bűncselekmény, rab-
lás, betöréses lopás, sima lopás, ez 
jó iskola volt… na de miért voltak 
sikeresebbek, mint mások – vetet-
tem közbe: Az igazi magyarázat 
az lehet, hogy én minden isme-
retlen tetteses ügyet kihívásnak 
tekintek a mai napig. Kíváncsi 
voltam mindig arra, hogy ki csi-
nálta. Addig mentünk, amíg meg 
nem találtuk. A felderítés nagyon 
hamar a hivatásommá vált. Hány 
bűnözőt kapott el? Százat? – Any-
nyit biztosan – vágta rá a választ. 

OLYAN JÓL DOLGOZOTT, 
hogy megkérték, menjen át 
Szécsénybe 2002-ben, bűnügyi 
osztályvezetőnek. Ott 23 hónap 
után érte az újabb felkérés, men-
jen vissza Balassagyarmatra, de 
már bűnügyi osztályvezetőnek. 
2005 decemberében pedig elment 
a korábbi kapitány nyugdíjba, 
és megkérték, hogy vegye át a 
kapitányságot. Aztán volt még 
Bátonyterenyén, és Rétságon is 
kapitányságvezető, de azt már 
nem kérdeztem meg, hogy ezek-
ből melyik volt bukás, és melyik 
az előlépés, mert elveszítettem a 
fonalat. Illetve az előléptetések 
végén megérkeztünk Vácra, áp-
rilisban.

MI FOG VÁLTOZNI A VÁROS-
BAN attól, hogy új a rendőrkapi-
tány - és nem is volt időm, hogy 
leszűkítsem a kérdést a különböző 
szervezetekkel való együttmű-
ködésre, mert rögtön rávágta: a 
közrend, a közbiztonság, a váci 
polgárok nyugalma érdekében én 
bárkivel együtt tudok működni. A 

rendőrség alapvetően szolgáltató 
szervezet, de vannak olyan felada-
tai is, ellenőrzési jogai, amelyek 
így együtt mind ezt a nyugalmat 
szavatolják. Volt egy bűnügyi ve-
zetőm, aki azt mondta a legjobb 
bűnmegelőzés a maradéktalan 
felderítés. Én is ezt az elvet vallom. 

GYORS LELTÁRT IS KÉSZÍ-
TETTÜNK, hogy milyen bűn-
cselekmény-típusok okozhat-
nak most Vácon igazán fejfájást 
a rendőrségnek, de érzelem csak 
az unokázós csalók kapcsán lát-
szott az arcán. A héten is volt ilyen 
esetük, ezért változtatni akarnak 
a tájékoztatási stratégiájukon is. 
Mivel most misék sincsenek, sok-
kal nehezebb elérni az időseket a 
fontos információkkal, de talán az 
egyházi adások valamelyikével 
érdemes lehet felvenni a kapcso-
latot. A bűncselekmény mélyen 
felháborít, és mindent elkövetünk, 
hogy elkapjuk a tetteseket.  

MELLESLEG BESZÉLTÜNK 
MÉG ARRÓL IS, hogy nem kell 
nagyon mélyen ismerni a he-
lyi viszonyokat ahhoz, hogy az 
embernek feltűnjön, Vác olyan 
mintha ugródeszka lenne. Innen 
csak feljebb léptek a korábbi ren-
dőrkapitányok. Révész Ákost ez 
nem igazán érdekelte: Eszébe se 
jutott ilyesmi. Ha rendben lesz a 
város, ha az állomány kiegyen-
súlyozott és jól végzi a dolgát, ha 
teljesítik a feladatokat, amelyeket 
tőle is elvárnak a felettesei, akkor 
ő teljesen elégedett. Kicsit Öreg 
vagyok már… 

EZEN AZTÁN MIND A KET-
TEN ELMOSOLYODTUNK. Én 
azon, hogy öreg, bár csak 52 éves, 
ő meg talán azon, hogy de hiszen 
még csak két hete van a városban…  

Vicsek Ferenc

Váci kórház 
- eleve hátrányból indulnak

A váci Jávorszky kórházban 
2010-ben 567 ágy volt. Ez a 
szám Rétvári Bence parlamen-
ti képviselősége alatt csaknem 
félszázzal, vagyis csaknem 10 
százalékkal csökkent. Pető Tibor 
a Fidesz korábbi alpolgármestere 
2012-ben még úgy válaszolt a 
kórház jövőjét fi rtató kérdésre 
az ESTV stúdiójában: 

„Szakmai visszalépés nem vár-
ható. … Jelentős ágyszám csök-
kenést az nem, azt nem jeleztek 
előre, kisebb, változások lesznek 
az egészségügyi területen.”

Rétvári Bence parlamenti 
képviselősége időszakában a 
kórházban alkalmazottak szá-

mát is jelentősen csökkentették. 
2010. októberi megválasztásuk 
után a Fidesz-KDNP helyi koa-
líció úgy döntött (Fördős Attila 
előterjesztésére), hogy a Jávorsz-
ky kórház álláshelyeit 55-tel 
csökkentik.

A váci járás ellátását azonban 
nem csak a Jávorszky kórház 
biztosítja, hanem Pest megye 
más intézményei is, melyek szin-
tén nem úszták meg az ágyszám 
leépítést: ezekben összesen több 
mint 300 ágyat szüntetett meg 
a kormányzat, amelyben évek 
óta az egészségügyet is felügyelő 
államtitkári rangú vezető  Rét-
vári Bence.

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

Vác város polgármestere 
a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva a Kormány 
40/2020. (III.11.) Kormányrende-
letében kihirdetett, Magyaror-
szág egész területére vonatkozó 
veszélyhelyzetre tekintettel az 
alábbi rendeleteket adja ki 

- 13/2020.(IV.01.) sz. rendelet-
módosítás – a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 35/2014.
(XI.14.) sz. rendeletről; 

- 14/2020.(IV.01.) sz. rendeletmó-
dosítás – a közterületek elnevezé-
séről, azok jelöléséről és a házszá-
mozás rendjéről, valamint egyéb 
elnevezésekről szóló 46/2012.(XI.23.) 
sz. rendeletről; 

- 15/2020.(IV.01.) sz. rendelet-
módosítás – a korlátozott forgalmú 
övezetek behajtási rendjének szabá-
lyozásáról szóló 30/2018.(VIII.14.) sz. 
rendeletről; 

- 16/2020.(IV.01.) sz. rendeletal-
kotás – a pénzben és természetben 
nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól; 

- 17/2020.(IV.01.) sz. rendeletmó-
dosítás – az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 
valamint elidegenítésükről szóló 
21/2014.(VI.20.) sz. rendeletről

A rendeletek a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jogi Osztály 129. 
sz. irodájában megtekinthetők. 

Vác, 2020. április 01.

- 18/2020.(IV.10.) sz. rendeletalko-
tás – a koronavírussal összefüggő ki-
járási korlátozás helyi szabályairól 

Vác, 2020. április 10.

- 19/2020.(IV.16.) sz. rendeletal-
kotás – az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetéséről szóló 30/2006.
(VI.26.) önkormányzat i rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

Vác, 2020. április 15.

- 20/2020.(IV.17.) sz. rendeletalko-
tás – a koronavírussal összefüggő ki-
járási korlátozás helyi szabályairól  

Vác, 2020. április 17.

- 21/2020.(IV.22.) sz. rendeletmó-
dosítás – a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 9/2012.(III.22.) 
rendeletről;

- 22/2020.(IV.22.) sz. rendele-
talkotás – a 2019. évi költségvetés 
végrehajtásáról;

- 23/2020.(IV.22.) sz. rendeletmó-
dosítás – a 2020. évi költségvetésről 
szóló 5/2020.(II.20.) rendeletről

A rendeletek a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
105. sz. irodájában megtekint-
hetők. 

Vác, 2020. április 22.
dr. Zsidel Szilvia s.k.jegyző

HIRDETMÉNY
Különös alkalom; úgy beszélgethetek a frissen megbízott rendőrkapitány-
nyal, hogy semmilyen aktuális ügyet nem kell tisztáznunk, és nem kötnek 
egyikünket sem a hivatalos nyelvezet buktatói, hiszen ez most nem egy 
beszámoló, hanem egy portré. Ha ügyes vagyok, a személyes történeteiből 
többet megtudhatunk róla, és arról, hogyan vélekedik a világról, rendről és 
őrségről, mintha az összes önéletrajzát és az összes hivatalos nyilatkozatát 
ekkora terjedelembe préseltem volna bele…

Beépítetlen terület, értékesítésre:
• Az ingatlan címe: Vác belterület 
6395/2 hrsz-ú, Vác, Felső Törökhegyi 
út 82. szám alatt i, kivett rendezetlen 
funkciójú épület és udvar megnevezésű, 
2147 m2 nagyságú ingatlan.

Lakás értékesítésre:
• Az ingatlan címe: Vác, Sziréna köz 
7. A épület fsz. 3.szám alatt található, 
2709/10/A/3 hrsz-ú, 36 m2 alapterületű, 
társasházi, lakás megnevezésű ingatlan. 

A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető 
a www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról. 

Információ: Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104, 510- 103

VAGYONHASZNOSÍTÁSI 
HIRDETÉSEK

Jelentős leépítések 
Rétvári képviselősége idején
Már az sem igaz, amit többször cáfoltak. A kór-
házakban sokkal kevesebb szabad ágy volt, mint 
amiről a miniszter beszélt, és Vácott az elmúlt tíz 
évben az ágyszám-csökkentés illetve a létszámle-
építés nagy ütemben folyt - írja a Váci Hírla.
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Apró szobrok nagy pillanatok – Kolodko Mihály portré
Kolodko Mihály csendes, mosolygós, szerény fi atalember – még a szomszédjainak egy része se tudta róla, 
hogy országszerte sőt külföldön is elismert művész, akinek apró „gerilla szobrai” szerte a világban na-
gyon sok embernek okoznak örömöt. A gerillaszobrász egy ideje Vácon él a családjával. Hogy él, mit csi-
nál és hogyan került ide a mini szobrok alkotója – erről beszélgetünk legújabb apró művei társaságában. 

„Ukrajnában születtem, ott is 
nőttem fel magyar meséken – me-
séli. Ezeket először a nagymamá-
tól hallottam, aki nem is nagyon 
beszélt más nyelven a három gye-
rekével, és az unokákkal. Később a 
Duna TV-ben néztem rajzfi lmeket, 
és mint minden gyereket, engem is 
elvarázsolt Mekk Mester vagy épp 
a Nagy Ho-ho-horgász világa. A 
család Kárpátalján, pontosabban 
Királyházán túl, Csernán élt. Az 
a falu már nagyon messze van a 
magyar határtól. Ott a nagyi csak 
velünk és a férjével tudott magya-
rul beszélni, ezért nem csoda, hogy 
néha még most is gondom akad 

egy-egy bonyolultabb magyar ki-
fejezéssel. Mondjuk úgy, hogy a 
szókincsem alapvetően a magyar 
mesevilág képei és fordulatai ha-
tározzák meg.” 

Mihály édesanyja fedezte fel, 
hogy a gyereknek jó a rajzkész-
sége, biztatta, menjen Ungvárra, 
ott van kolesz, és a kézműves 
szakon felvétel is. "Négy évig is-
merkedtem ott a különféle anya-
gokkal, és a fával lettem a legjobb 
barátságban.” 

A középiskola után, 1995-ben, 
felvették Lembergben Képzőmű-
vészeti Akadémiára. Ahogy 
mondja, eleinte az ötleteit fában 
fogalmazta meg. A mini szobrok 
mai mestere egyébként monu-
mentális szobrászatot tanult... 
A lembergi akadémia arról volt 
ismert, hogy a híres nagy mes-
terektől igazán sokat lehetett 
tanulni, például a monumen-
tális szobrok megformázásának 
technikáját, hiszen nem olyan 
egyszerű, hogy például a gigan-
tikus emlékmű hősének hat 
méteres arcvonásai épp olyan 
kifejezőek, emberiek legyenek, 
mint az arasznyi terven voltak. 

„Ott álltam a monumentális 
szobrászok szokásos dilemmája 

előtt. Ha van is szobor ötletem 
és akár még jól meg is tudnám 
formázni, de ha nincs megren-
delő, akkor a tervből sosem lesz 
szobor. Én pedig szerettem volna, 
ha a munkámat minél több ember 
látná, ha sikerülne nekik örömöt 
okozni a szobor látványával.”

Mihály arról mesélt, hogy ő 
kívülről nem tudott bekerülni 
abba a zárt körbe, ahol valami-
ért mindig ugyanazok a művé-
szek nyerik el a megbízatásokat. 
Mivel alkotni akart, de nagy 
szobrok készítésére nem volt 
pénze, ezért otthon, szinte a 

„konyhaasztalon” készített mo-
numentálisnak nehezen nevez-
hető alig öklömnyi szobrokat.

Hiába lettek volna csodásak 
a tervei, talán örökre a műterem-
be maradtak volna, ha nem sétál 
egyszer a pesti Duna-korzón és 
nem látja meg a Munkácsy-díjas 
Marton László, Kiskirálylány 
című szobrát a korzó korlátján 
ücsörgő bronzgyerek, nagyon 
népszerű. A világ minden tájáról 
erre verődött fi atalok szívesen 
ülnek fel mellé a korlátra, hogy 
egy-egy szelfi n vele együtt örö-
kítsék meg a budapesti pillana-
tot, a háttérben a Várral..

„Ekkor még Ungváron éltem. 
Úgy gondoltam, hogy miért ne 
rakhatnám én is ki az Ung partján 
a korlátra egyik-másik szobromat. 
Engem nem a pénz és a hírnév 
vonzott, hanem az, hogy az öt-
leteim, megosszam másokkal.,A 
kicsi szobrok korlátra ültetésével 
én is megpróbáltam  kitörni a mű-
helyből…. Később már ezt az utat 
követtem Budapesten. Ha elkészült 
egy szobrom és találtam egy olyan 
helyet, amiről úgy gondoltam, 
hogy ott jól érezné magát, akkor 
fogtam és kiraktam – engedélyt 
nem kértem, cserébe viszont fi zetni 
se fi zetett értük senki. Kitettem a 
szobrokat és vártam, hogy hogyan 
reagálnak az emberek?”

Az emberek pedig nagyon 
jól r eagá lt a k .  A z eg ykor i 
Moszkva – mai Széll Kálmán 
térre elhelyezett Mekk Meste-
re. a főváros egyik legnépsze-
rűbb, legszeretettebb szobra 
lett. Télen apró sapkát, nyáron 
pici kartonpapír napszemüve-
get adnak rá, karácsonykor 
csöppnyi, feldíszített fenyőt, 
most pedig szájmaszkot ka-
pott – a fotókat rendszeresen 
közzéteszik a Facebookon. De 
miért épp Mekk mester szobrát 
készítette el?

„Gyerekkoromban otthon min-
dig azt hallottuk, hogy a férfi ak, 
ha elmentek Magyarországra, ak-
kor a Moszkva téren kellett állni 
és várni, hogy jöjjön egy gazdag 
ember egy nagy fekete autóval és 
elvigye őket dolgozni. Ma már 
tudom, arcpirítóan kevés pénzt 
fi zettek nekik, de otthon az is sok 
volt, segített a családoknak túlélni 
a nehéz időket. Ha valakit dolgoz-
ni hívtak, annak mindenhez érte-
nie kellett – épp úgy, mint Mekk 
mesternek a rajzfi lmben. Nekem 
ezek a szegény, fi llérekért agyon-
dolgoztatott határon túli magya-
rok a Mekk mesterek – a szobrom 
kezében fúrógép van, hóna alatt 
pedig a Moszkva tér tábla – nagy 
volt a meglepetésem, amikor már 
itt laktunk és kerestem a Moszk-
va teret, de már nem úgy hívták. 
Az utolsó Mekk mester a táblát is 
leszerelte.”

Ma már külön Kolodko tér-
képet adtak ki a budapesti szob-
rokról, jó időben sokan sétálják 
végig a várost az apró mesefi -
gurák nyomán. Vagy megkere-
sik a Vároldalról a Duna-parti 

sétálókat távcsővel kukkoló 
Kockásfülű nyulat, esetleg Rejtő 
Jenő szülőháza mellett az apró 
tizennégy karátos autót.

Volt azonban egy szobor, ami 
szokatlan véget ért. A Szabadság 
téren, a szovjet hősi emlékmű 
mellé Mihály elhelyezett egy 
apró kis bronz párnácskát. 
Olyat, mint amire a királyok 
koronáját szokták tenni – itt 
azonban egy apró bronz usanka 
került a párnára. Az apró ironi-
kus gesztust azonban erősen 
félreértette a Mi Hazánk nevű 
párt egyik politikusa, aki fil-
mkamerák előtt baltával verte 
szét az alkotást. A népszerű-
ség-hajhászó brutális akciót 
országos felháborodás követte 

– egyedül Kolodko Mihály nem 
háborodott fel. Pár nap alatt 
készített egy új szobrot a régi 
helyére: ugyanolyan díszpárna 
volt, mint korábban, csak most 
a füles-sapka helyén egy épp 
olyan balta feküdt, amivel az 
előző szobrot szétverték. Lehet 
durva agresszióra is szelleme-
sen és iróniával válaszolni..

De hogy került épp Vácra ez a 
fi atal művész festő művész fele-
ségével és két apró kislányával? 

„El akartam jönni Ukrajnából 
sok ok miatt. A legfontosabb az, 
hogy szerettem volna, ha a gyer-
mekeink nem olyan körülmények 
között nőnek fel, ahogy nekünk 
kellett. S hogy miért pont Vácra 
jöttünk? Ez első sorban a felesé-
gem döntése volt. Egy darabig egy 
barátomnál laktunk Kisorosziban, 
aztán szétnéztünk a környéken 
mindenütt. Kacérkodtunk Eszter-
gommal, Szentendrével, végül Vác 
hangulata, szépsége fogott meg 
bennünket. Nem bántuk meg, pe-
dig (ha nincs karantén) naponta 
ingázom Budapestre. Itt ugyanis 
nem sikerült műteremhez jutnom. 
Egy-két éve kértem az önkormány-
zatot, hogy segítsenek, de úgy lát-
szik itt nincs sehol egy szabad pin-
ce se, legalább is számomra. Végül 
Budapesten a 7. kerület ajánlott 
fel egy pincét nagyon jó helyen, a 
Dembinszky utcában. Itt már nem 
a konyhaasztalon kell dolgoznom, 
de azért az állandó ingázást nem 
szeretem annyira...” 

Kolodko szobrot rendeltek 
már Londonba és Einstein 
lakóháza mellé az amerikai 
Princetonba, de készült már 
Vácra is valamilyen műve?

„ Meg nem rendeltek még 
semmit – de azért magamtól 
szívesen adnék egy ajándékot a 
városnak. Sajdik Ferenc rajzai 
már gyerekkoromban megha-
tározó grafikai élményem vol-
tak. Nagyon örültem, amikor 
megláttam, hogy itt, Vácott van 
a legnagyobb magyarországi 
Sajdik gyűjtemény. Beszéltem a 
mesterrel és abban maradtunk, 
hogy a halhatatlan figurái kö-
zül egy zsokét kellene megmin-
táznom. Persze egy szobor egy 
kicsit mindig más, mint egy rajz, 
de ez a szobor egy igazi Sajdik 
zsoké lesz. Ajándékba adnám 
a városnak, s ha a megengedik, 
szívesen elhelyezném a Sajdik 
múzeum közelében, egyszerre 
tisztelegve vele a mesternek és 
Vácnak. Megszerettem ezt a vá-
rost, szeretném, ha az itt lakók 
is megismernék és megszeretnék 
a szobraimat.”

Vicsek Ferenc

Ruszkik haza Sajdik és a Süsü 

Szenes Hanna

Az ismeretlen katona emlékműve

A nagy ho-ho-horgász főkukaca

Az ismeretlen rongáló emlékműve
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A következő szám, a válság miatt, 
2020. szeptemberében jelenik meg.
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Áprilisban megkezdődött Vácott a zöldhul-
ladék begyűjtése. Páros héten a zöldhulladékot 
viszik el, páratlan héten a szelektív hulladékot. 
A kitett zöldhulladékos zsákok begyűjtését 
a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. 
végzi el, az előre meghirdetett időpontokban 
(Az előre megvásárolt, lebomló zsákokban ki-
helyezett zöldhulladékot, illetve a maximum 
1 köbméter térfogatú, szabályosan összekötött 
gallyakat, ágakat.) Az önkormányzat kéri a 
váciakat: a város rendezettségének megőr-
zése érdekében csak a jelzett időpontokban 
helyezzék ki az ingatlanok elé a zsákos zöld-
hulladékot. (A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. döntése 
értelmében egy zsák ára ettől az évtől 180 
Ft/db.)

Azt is kérik, hogy minél több zöldhulla-
dékot komposztáljanak, mert Vácott április 
17-től tilos az avarégetés!  A polgármester 2020. 
április 16-án hatályon kívül helyezte az avar 
és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 
2006-os helyi rendeletet. A tiltást fi gyelmen 
kívül hagyó természetes személyek 15 ezer-
től 200 ezer forintos összegig közigazgatási 
bírsággal büntethetők. 

Tilos az avarégetés!

Koronavírus
A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) a régió meghatározó gazdasági szereplőjeként a kialakult rend-
kívüli körülmények ellenére is fenntartja a termelést és továbbra is folytatja ügyfelei kiszolgálá-
sát. Az eddig is magas munkabiztonsági követelmények mellett fokozottan ügyelve munkatársai 
és családjaik egészségének megóvására.

Az egész országot, világot 
érintő járványügyi helyzetre 
reagálva a Duna-Dráva Cement 
Kft.-nél is rendkívüli intézke-
dési terv lépett életbe hetekkel 
ezelőtt. A Társaság számára az 
első és legfontosabb az emberi 
élet védelme, a biztonság, va-
lamint a kockázatok minima-
lizálása. A vevők kiszolgálásá-
val továbbra is törekszik arra, 
hogy a gazdaság e szektorának 
működését fenntartsa. A Váci 
és a Beremendi Cementgyár a 
megfelelő egészségvédelmi in-
tézkedések mellett változatlan 

módon üzemel, termékeik szál-
lítása belföldön zavartalanul 
folytatódik. Beton- és kavicsbá-
nyáik a követelményeknek meg-
felelően, megváltozott nyitva 
tartással várják kizárólagosan 
a leszerződött partnereket, ve-
vőket, tekintettel arra, hogy épí-
tőanyagokra jelenleg is szükség 
van. Az országos járványügyi 
előírásoknak megfelelően a 
DDC minden szükséges lépést 
megtett és meg is fog tenni a 
jövő ben is . Minimalizálta a 
dolgozók közötti kapcsolatte-
remtést, így akinek munkaköre 

lehetővé teszi, már otthonról 
dolgozik . Azonban vannak , 
akik munkájára jelenleg is a 
gyárak, bányák területén van 
szükség. A Váci és a Beremen-
di Gyárban folyamatos a be-
lépők testhőmérséklet mérése, 
rendszeresek a fertőtlenítések, 
és még sűrűbben tisztítják a 
legforgalmasabb területeket. A 
munkatársak megfelelő védőfel-
szerelésekkel ellátottak. A DDC-
nél az elkötelezett munkatár-
saknak köszönhetően jelenleg is 
zavartalanul folyik a termelés. 
Abban az esetben, ha a helyzet 

súlyosbodna, a cégvezetés ter-
mészetesen készen áll további 
intézkedések meghozatalára a 
munkavállalóik védelmében. A 
vállalatnál felállított operatív 
törzs naponta ülésezik, folya-
matosan értékelve a helyzetet 
és meghatározva a szükséges 
teendőket. Ahogy sok más vál-
lalkozás, úgy a Duna-Dráva 
Cement Kft. is tudja, hogy nem 
lesz egyszerű a folytatás. De 
célja, hogy a jövőben is fenn 
tudja tartani az ország számá-
ra is komoly jelentőséggel bíró 
működését.                         (X)

A DDC munkatársainak biztonsága az elsődleges

Ózongenerátoros fertőtlenítő a váci idősotthonnak
Sajnálatos tény, hogy a ko-

ronavírus a legveszélyesebb 
hatását az idősebb generációra 
fejti ki. Különösen probléma 
ez ott, ahol nagy számban 
vannak jelen zárt térben a 
magasabb élet korú szemé-
lyek. Naponta halljuk, hogy 
az idősotthonokban milyen 
nagy arányú a fertőzöttség 
szerte a világban. Ennek váci 
megjelenését igyekszik meg-
a k adá lyoz n i városun k ön-
kormányzata, és ezért több 
ózongenerátort vásárolt.

Az ózongenerátorok egyikét, 
a 90 nm-es helyiséget fertőtle-
níteni képes készüléket április 
22-én adta át a helyi Idősek 
Otthona és Klubja számára 
Matkovich Ilona polgármester 
és Ferjancsics László alpolgár-
mester. 

Az átadás előtt Szmolár At-
tila igazgató vázolta az idősek 
elhelyezésére szolgáló önkor-
mányzati intézmény fertőzés 
megelőzésére szolgáló lépése-
ket. Mint elmondta: a szigorú 
feltételeknek és azok követ-

kezetes betartásának köszön-
hetően nem fordult még elő 
a mintegy másfélszáz ellátott 
és dolgozó között fertőzöttség. 
Miután röviden ismertették a 

készülék működését és hatás-
mechanizmusát, Matkovich 
Ilona nyújtotta azt át azt az 
igazgatónak. 

A polgármester újságírói 

kérdésre elmondta: az eddig 
megvásárolt négy ózongenerá-
tor közül egyet az orvosi alap-
ellátás intézményei számára 
rendszeresítettek pár hete, a 
másik három az önkormányza-
ti intézményekben használják 
majd fertőtlenítésre. 

Mint beszámoltunk róla – 
annak ellenére, hogy kormány-
zati forrást nem biztosítottak 
a megnövekedett feladatok el-
látására – az önkormányzat az 
alapellátásban dolgozó egész-
ségügyi dolgozóknak, az ön-
kormányzati intézményekben 
dolgozóknak és a kórháznak 
is sok védőeszközt biztosított 
már, ezek sorába illeszkedik 
ezeknek a készülékeknek a 
beszerzése is. A fedezetet a 
vásárlásra jelentős részben a 
Vác Város Önkormányzat ál-
tal nyitott adományszámlára 
befi zetett összegek biztosítot-
ták. A  számlaszám 11742094-
15395429-10330009. Az eddig 
beérkezett és a jövőben befi-
zetendő összegeket ezúton is 
tisztelettel megköszöni váro-
sunk önkormányzata.
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VÁCOTT SZÜLETTEK 

Molnár Attila és Eperjesi Ilo-
na gyermeke: Zámor, Kövesdi 
János és Demény Claudia gyer-
meke: Tibor, Komáromi Péter 
és Takács Marianna gyermeke: 
Péter, Princz Mátyás Miklós és 
Lakati Vivien gyermeke: Bend-
egúz, Szücs Valentin és Csukás 
Szilvia Tímea gyermeke: Zé-
tény, Dian Péter és Berczeli Eve-
lin gyermeke: Marcell, Fischer 
Márk István és Harmincz Edina 
gyermeke: Martin, Tamás Nor-
bert és Kacsó Nikoletta gyer-
meke: Petra, Miklós Attila és 
Kaulics Angelika gyermeke: 
Nóra, Urbán Balázs és Dunai 
Judit gyermeke: Kinga, Maros 
Tamás és Buzás Réka gyermeke: 
Teodóra

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Dénes Tamás Levente és 
Karámos Vivien, Nagy Zoltán 
Gergely és Mihók Ildikó, Nik-
házy Balázs és Praszna Orso-
lya, Prétor Dominik és Horváth 
Fruzsina, Csernák András és 
Traubert Andrea, Pindes Mi-
hály és Papp Livia, Kövi Nándor 
és Juhász Orsolya, Kovács Péter 
és Kovács Viktória, Hidi László 
és Pinte Melinda, Eke Gergő és 
Pósa Brigitta

ELHUNYTAK

Győri Lajos Miklósné sz: Ko-
vács Jolán Ibolya /1937/, Juhász 
János /1959/, Maklári István Bé-
láné sz: Lakatos Ilona /1930/, 
Jakab Jánosné sz: Benkő Mag-
dolna /1942/, Rezák Pál /1940/, 
Pincze Tibor /1954/, Molnár 
József /1937/, Szentiványi And-
rás János /1953/, Ungár Edit sz: 
Nagy Edit /1939/, Kovács György 
János /1943/, Téglásné Ambrus 
Aliz Adrienn /1947/, Bózsa Eve-
lina Ivanovna sz: Volkova Eve-
lina Ivanovna /1936/, Fridrich 
Istvánné sz: Holzsmidt Anna 
/1933/, Deme István /1932/, Klár 
Gábor /1967/, Halmai Lászlóné 
sz: Szabados Ibolya /1958/, Má-
tyás Gyula /1935/, Nagy Jánosné 
sz: Békési Adrienn /1953/, Lind 
Károly Ferenc /1954/, Kovács 
István Ignác /1935/, Herédi Lász-
ló /1929/, Marton Gábor /1959/, 
Getz Józsefné sz: Mészáros Mar-
git /1938/, Gerván István /1952/, 
Szarka Péter Pál /1951/, Nagy 
László /1936/, Ferencz István-
né sz: Bolgár Mária /1932/, Füle 
Józsefné sz: Horváth Erzsébet 
/1953/, Gyimesi Sándor /1941/, 
Füstös Mihályné sz: Szabó Irén 
/1945/, Szegedi Gáborné sz: Uni 
Margit /1932/, Nagy Ferenc Ist-
ván /1944/, Lőrincz Jánosné sz: 
Együd Mária /1927/

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 0 6 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7
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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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kézilabda 
Az egészet elfújta a koronavírus
Legutóbb még arról adtunk hírt, hogy a labdasport-
ágak váci élcsapatai számára felfüggesztették a 
2019/2020-as pontvadászatokat. Azóta kiderült: a 
kézilabdázók idei sorozataiban történteket teljesen 
leradírozta a szövetség.

A Magyar Kézilabda Szövet-
ség április 9-i elnökségi ülésén 
megszületett döntése értelmé-
ben a bajnoki és kupasorozato-
kat befejezettnek nyilvánítot-
ták és egyben törölték. Eszerint 
egyik osztályban és a kupákban 
sem hirdetnek győztest és nem 
állapítanak meg helyezéseket 
sem. Így nem lesz kieső és felju-
tó sem. Az ősszel kupa indulás-
ra azok a sportszervezetek lesz-
nek jogosultak, amelyek erre a 
2018/2019-es idény eredményei 
alapján jogosultak voltak. Ezen 
együttesek a nemzetközi szö-
vetség vonatkozó szabályzata 
szerint indulhatnak az adott 
nemzetközi kupasorozatban.

A döntés értelmében tehát 
mind a váci női, mind a váci 
férfi csapat továbbra is élvo-
nalbeli indulási joggal bír majd, 
amennyiben teljesíti az ehhez 
szükséges licencfeltételeket. 
A Váci NKSE pedig minden 
bizonnyal indulhat az immár 
Európa Ligának nevezett má-
sodik számú nemzetközi ku-
pasorozatra.

A bajnoki sorozat ilyetén le-
zárása nyomán a legnagyobb 

felzúdulást az váltotta ki, hogy 
nem a felfüggesztés idejében ér-
vényes – és a csapatok különbö-
ző mérkőzésszáma miatt torzí-
tott – tabellát vették fi gyelembe 
a nemzetközi kupaindulási jog 
meghatározásánál, hanem a 
tavalyi végeredményt. Ez ellen 
leginkább az idegenlégiós had-
dal megerősített és ezüstesélyes 
siófokiak tiltakoztak. Ugyanak-
kor tény, hogy ők is szorgalmaz-
ták a pontvadászat lezárását. 
Az is igaz, hogy – miután a 28 
élvonalbeli klub 23:5 arányban 
ezt a megoldást tartotta jónak – 
az MKSZ Elnöksége egyhangú 
szavazással hozta meg vitatott 
döntését.

A szakszövetség elnöksé-
ge ugyanezen a napon hozott 
határozatával a Váci NKSE 
klubelnökét, Kis-Máténé Kir-
sner Erika (képünkön) MKSZ 
elnökségi tagot nevezte ki meg-
határozatlan időtartamra a fel-
nőtt női válogatottért felelős 
elnökségi megbízottnak. Erre a 
lépésre azért volt szükség, mert 
a szövetség női szakágért fele-
lős alelnöke, Pálinger Katalin 
anyai örömök elé néz. 

Kis-Máténé Kirsner Erika

Nem lehet gondozatlan 
a köztéri növényzet 

Levél a háziorvosnak

Fűvágás, síkosságmentesítés
Nem csupán esztétikai és egészségvédelmi, de 
közlekedésbiztonsági problémákat is okozhat az 
ingatlanok előtt kezeletlenül hagyott füves rész, 
vagy sövény. A négy évvel korábban hozott szabá-
lyozást az utóbbi időszak tapasztalatai alapján a 
közelmúltban módosították a város irányítói.

Fűvágás: 30 centi 
a maximális magasság

Az ingatlan tulajdonosának 
kötelessége például a telekhatárá-
tól az úttestig húzódó közterület 
gondozása. (Kivéve, ha kerékpárút 
szeli át ezt a területet, annak ke-
zelése városi feladat.) Amennyi-
ben itt árok is van, azt is tisztán 
kell tartania, gondoskodnia kell 
a karban tartásáról. A területen 
az ingatlantulajdonos feladata a 
szemét eltakarítása, a gyomtalaní-
tás, a lombhulladék összeszedése 
és a fűvágás is. Az utóbbit úgy kell 
elvégeznie, hogy a talaj síkjától 
számított 30 centiméternél nem 
lehet magasabb a fű. 

Síkosságmentesítés, 
sövényvágás

Az ingatlanhatártól úttestig 
húzódó részen szintén az ingat-
lan tulajdonosának felelőssége 
a síkosság mentesítés. Figyelni 
kell - fák kivételével - a telepített 
fásszárú növényzet (sövény, bo-
kor, cserje stb.) magasságára is. A 
szabályozás szerint ezek útkeresz-
teződésektől, illetve a zebráktól 

számított 7 méteren belül nem 
haladhatják meg a 80 centimétert.

A sétáló utcákban
A város sétáló utcáira külön 

is kitér a rendeletmódosítás. 
Így szabályozza azt, hogy eze-
ken a forgalom elől elzárt te-
rületeken – ahol nincs kijelölt 
padka vagy járda – az ingat-
lantól 4 méter széles sávban a 
tulajdonosok feladata a terület 
tisztán tartása és a síkosság 
mentesítés.

 Ingyenes zsákok 
igényelhetők

Mivel a városnak vannak 
olyan utcái, terei, ahol az ingat-
lantulajdonos számára a változ-
tatás után immár széles zöldsávot 
kell karbantartania (ilyen példá-
ul a Budapesti főút, az Újhegyi 
út, vagy a Dózsa György út egy 
része is), ők igényelhetik, hogy a 
megnövekedett zöldhulladék ösz-
szegyűjtésére az önkormányzat 

– korlátozott számban – ingyen 
biztosítson számukra lebomló 
zsákokat.

Aki online szeretne levelet írni a háziorvosnak, hogy egyeztessen, 
vagy konzultálhasson vele, esetleg receptet kérjen, az mostantól a 
doktorok mail-címét is megtalálhatja az önkormányzat honlapján 
a Szervezetek/Intézmények/Egészségügy lépéseket követve. Ott 
minden háziorvos rendelési ideje és telefonszáma is megtalálható.
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Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfonto-
sabb 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

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

LED izzó
AKCIÓ!
150 Ft/db


