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Városi kitüntetéseket adtak át

9. oldal

BÉRLAKÁSOK

MENETREND

ÚTFELÚJÍTÁSOK

DUNAKANYAR SZÍNHÁZ

Megemelt kedvezménnyel vehet ik
meg a régi bérlők az önkormányzat i lakásokat.

Távoli lakóterületeket is összekapcsol a megújult helyi vonalhálózat.

Új koncepció mentén újulnak meg
a városi útfelületek.

Gazdag a kínálat; a váci színház repertoárja és irányítása is megújult.

2. oldal

4. oldal

6. oldal

13. oldal

Fókuszban
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Új, felelős gazdálkodás a bérlakásokkal

Sikeres a váci összefogás

Megemelt kedvezmény a bérlőknek

Amikor az ember belevág egy feladatba, elsősorban a látható kihívásokra készül, és
arra, hogy a felhalmozódott bajokat majd megpróbálja orvosolni. Aztán, szinte percekkel azután, hogy nekilát a munkának döbben rá, hogy sokkal több dolga van,
mint, amennyi abból előre látszott. Persze, a városért végzett munka rengeteg örömöt ad, azonban a tavasszal elkezdődött világjárvánnyal és gazdasági hatásaival
senki nem számolhatott.

Júliustól lehetőséget nyújt Vác városa az önkormányzati bérlakások régebbi bérlőinek az ingatlan megvásárlására. A döntés azokat a lakásbérlőket érinti, akik legalább öt éve élnek önkormányzati ingatlanban, azaz még a korábbi városvezetések alatt szereztek jogosultságot. Ezzel a szigorítással megelőzhetővé vált, hogy visszaéljenek a jelentős kedvezményt nyújtó lehetőséggel.
A szabályok szerint, ha egy
összegben vásárolja meg valaki
a bérleményét (akár hitelből),
akkor 15+20 % vételár-kedvezményben részesülhet, vagy
pedig élhet a 15 éves kamatmentes törlesztés lehetőségével is: ebben az esetben 15 %
kedvezményt vehet igénybe.
A város tulajdonában jelenleg
több, mint 400 bérlakás van,
ami jóval magasabb szám, mint
a hasonló nagyságú településeken.
Lapzártánkig 11 bérlő jelezte,
hogy megvásárolná otthonát a
várostól. A lakás megvásárlása
csupán egy lehetőség, ami kizárólag az ott lakót, és bizonyos
esetekben családtagjait illeti
meg. Az, aki nem akarja vagy
nem tudja megvásárolni az önkormányzati tulajdonban álló
bérlakását, az továbbra is változatlan feltételekkel bérlő marad,
mivel az önkormányzat másnak nem kívánja értékesíteni
az ingatlant, csak a bérlőknek.

 Korlátozták az
építési tevékenységek
idejét
Régóta létezik zajrendelet Vácon, amely azonban részletekbe
menően nem tért ki az építési
tevékenység időbeli korlátozására. Május végén a polgármester
olyan módosított rendeletet fogadott el, amely ezt a hiányosságot
pótolta.
Ferjancsics László alpolgármester tájékoztatása szerint az
új szabályok kitérnek a belterületi építési és bontási, valamint
ezekhez kapcsolódó rakodási tevékenységre, melyek hétköznap
csak 7 és 17 óra között végezhetők,
szombaton pedig 8 és 17 óra között. A külterületen valamivel
enyhébb az előírás: ott hétköz-

A bérlemény megvásárlásának módjával kapcsolatos kérdéseiket a Váci Városfejlesztő
Kft.-nél, vagy az önkormányzat
zöld számán (06 80 890 020)
tehetik fel.
LAKÁSÜGYEK: ÚJABB
ELHANYAGOLT TERÜLET
A lakásállományt az új vezetés
megdöbbentő állapotban találta
a tavaly októberi megválasztása
után; több ingatlan jelentősen leromlott állapotba került az évek
alatt. Ráadásul, a bérlők által felhalmozott tartozás az állomány
közel harmadát terheli, miközben
a kilakoltatásokat megelőző jogi
folyamatokat esetenként kilenc
éves késéssel, csupán a leváltása
előtt nem sokkal indította el a
régi vezetés.
Volt olyan lakó, aki 2007 óta
nem ﬁzetett az önkormányzatnak
(mégis a lakásban maradhatott),
pedig egy szociális bérlakás esenap 19 óráig, szombaton 18 óráig
folyhat ilyen építési tevékenység.
Vasárnap, illetve ünnepnap nem
megengedett az építés és bontás
Vácott.
Az új szabályok bevezetését a
lakossági panaszok indokolták.
Az idősávok illeszkednek az építőiparban elfogadott munkavégzési rendhez, ugyanakkor a módosítással biztosítják a pihenni
vágyóknak a nyugodt környezetet – tette hozzá az alpolgármester.

 Nagyobb figyelem a
hulladékgyűjtésre
Ellentétben a korábbi évek sok
panaszt okozó gyakorlatával, július végén már második alkalommal fertőtlenítették a közösségi
szemetes konténereket Vácon. Tavasszal már egyszer elvégezték az

tében az összeg jóval alacsonyabb
(döntő részben legfeljebb 15 ezer
forint), mint a piaci díj. De, vannak
2-5 ezer forintos havi bérleti díjak
is. A legnagyobb adós 3 millió forint feletti összeggel tartozott év
elején a városnak. A bérleti díj
tartozások összességében meghaladják a 80 millió forintot. Ezek
a be nem ﬁzetett pénzek a város
működtetésére, fejlesztésére szánt
keretből hiányoznak, így végső
soron a tisztességes váciak a legnagyobb kárvallottjai a helyzetnek.

egy köbméteres edények mosását
és fertőtlenítését a szakemberek
az erre kialakított eszközökkel,
járművel. A tervek szerint ebben
az esztendőben még egyszer fertőtlenítik a konténereket - tájékoztatott Kiss Zsolt alpolgármester.
Ellentétben a korábbi esztendők évi egy (vagy egy sem)
begyűjtésével, idén április után
szeptemberben is leadhatta a lakosság az elektronikai hulladékot,
amely gyűjtés jelentős részvétellel
és a korábbi gyakorlattal szemben közpénztakarékos módon
történt meg.

 Már bankkártyával
is fizethetnek
A polgármesteri hivatali
pénztári forgalom infrastrukturális fejlesztésének köszön-

A város vezetése eltökélt az
önkormányzati bérlakásokkal
kapcsolatos tartozások igazságos,
és a váciak számára megnyugtató rendezésében. A februárban
megkezdett rendbetételt ugyan
az önkormányzat kénytelen volt
szüneteltetni a koronavírus-járvány miatt, viszont a veszélyhelyzet megszűnésével tovább
folytatódhat a munka, amely kizárólag a helyiek érdekét, a város
vagyonának észszerű használatát
szolgálja.

hetően az általános pénztári
ügyintézés mellett immár a parkolással összefüggő esetekben
is egy helyen, akár bankkártyás ﬁ zetéssel is elintézhető a
pótdíj beﬁzetés, az engedélyek
és kedvezmények kiváltása, a
bérletvásárlás.
Az új fizetési lehetőség bevezetésével eg yidő ben, augusztustól szükségessé vált a
munkaidőn belül az aktuális
napi pénzforgalom lezárása,
amelynek zavartalan lebonyolítása időigényes. Ennek érdekében az általános pénztári
forgalmat lebonyolító irodán
és a Közterület-Felügyelethez
tartozó pénzügyi részlegen az
ügyfélszolgálati idő vége előtt
fél órával zárulnak a jövőben
a be- és kiﬁzetések.

Lassan egy éve dolgozunk
Vác érdekében, azonban külön
erőfeszítést igényel, hogy az
eredeti terveink folyamatos teljesítésére is maradjon ﬁgyelem,
energia és forrás, mert annyi új
feladatot rótt ránk a járvány elleni védekezés. Eközben az előző
városvezetés gazdálkodása okán,
valamint a koronavírus gazdasági következményei miatt más
önkormányzatokhoz hasonlóan
olykor a fizetésképtelenség fenyegette a várost. Nagy iskola
volt számunkra, hogyan lehet
talpon maradni. A 2020-as költségvetést márciusban újra kellett írni. Mindent kezdhettünk
szinte elölről.
Vác mégis elégedett, sőt, büszke arra, ahogy a város lakói megmutatták, a bajban számíthatnak
egymásra. Szinte az első percben megalakult a Jószomszéd
Hálózat. A Facebookon követhető
volt végig, milyen sokan vettek
részt a gyűjtésekben, a szívességi
vásárlásokban, sütöttek, főztek,
segítettek egymásnak, főleg az
időseknek, és a sokgyerekeseknek.
A STOP Koronavírus Vác
számlára folyamatosan érkeztek

pénzadományok, 3,6 millió forint
gyűlt össze. A befolyt pénzöszszegből ózongenerátorokat, védőfelszereléseket vásároltunk
elsősorban az egészségügyi- és
szociális intézményeink számára, valamint a váci kórháznak és
a mentőszolgálatnak, egy részét
pedig tartalékoltuk az előttünk
álló időszakra. A város vezetői
személyes adományukkal, pénzbeli felajánlásukkal is segítették
a leginkább rászorulókat.
A világjárvány a legerősebb
országokat is próbára tette, látjuk, milyen méreteket öltött a
halálozások száma az Egyesült
Államokban, Olaszországban,
Indiában. És még messze nincs
vége a Covid–19 korszaknak. A
járvány elleni küzdelemben a
legtöbb feladat az önkormányzatokra hárul. Máig érthetetlen
módon a magyar kormány nem
bepótolta a gazdaság leállása
miatt az önkormányzatoknál
kieső forrásokat, hanem még
extra elvonásokkal is sújtotta
a településeket. A 2020-as költségvetéshez képest amúgy is
töredékére apadó adóbevételek
egy részét központosította, bizo-

nyos források lehetőségét pedig
kizárta, vagyis ingyenessé tette.
A rengeteg erőfeszítés ellenére
nem tudtuk minden dolgozónk
munkahelyét megmenteni, de a
túlnyomó többséget át tudtuk segíteni a nehéz hónapokon. Remélem, ősszel nem ismétlődnek meg
a leállások, mert az ezekből származó anyagi kiesést már tényleg
nem tudják majd pótolni saját
forrásból az önkormányzatok.
Mindemellett igyekeztünk
maradéktalanul elvégezni a
kötelező feladatainkat.
Vácon az elmúlt hónapokban
láthatóan javult a köztisztaság,
két alkalommal szerveztünk
elektronikus hulladékgyűjtést,
volt lomtalanítás, gépi úttisztítás, játszótéri játékok felújítása.
A szelektív hulladékgyűjtés is
gyakoribb, ezzel megszűnt a konténerek mellé leszórt szelektív
hulladék-kupacok kiábrándító
látványa. A nagytakarítás volt
az egyik fontos ígéret, és még
messze nem vagyunk a végén, hiszen minden háziasszony tudja,
hogy csak a rendszeres takarítás
a takarítás, szóval, kialakítot-

tuk a rendszert, hogy tiszta is
maradjon a város. A lakossági
fórumokon sok biztatást (és jogos
kritikát is) kaptunk, de a személyes találkozók arra is lehetőséget teremtettek, hogy az egyéni
kérésekről vagy panaszokról
közvetlenül beszélgethessünk.
Kedves váci polgárok!
Az elmúlt közel egy év megtanított mindannyiunkat arra,
hogy bízhatunk egymásban. És
vigyáznunk is kell egymásra. A
koronavírus második hullámával
már úgy nézhetünk szembe, hogy
tisztában vagyunk a kölcsönös
felelősség súlyával. Amit lehet,
működtetünk majd a város intézményei közül, ameddig biztonságban megtehető. Reményeik szerint
nem kell bezárni intézményeket ,
megpróbáljuk teljessé tenni a kulturális- és sportkínálatot.
Az a dolgunk, hogy minden
váci a lehető legjobban, ugyanakkor biztonságban érezhesse
magát. Ezen fáradozunk a továbbiakban is.
Matkovich Ilona,
polgármester

Sorozatban kötelezték helyreigazításra a Vác ügyeiről hazudó orgánumokat
A közelmúltban számos kormányközeli médium fogalmazott meg olyan
tényállításokat Vác városával kapcsolatban, amelyről bíróság mondta ki
a nyáron, hogy valótlanság.
Az origo.hu-t és a Hír TV-t is helyreigazításra kötelezték a várossal
és a polgármesterrel kapcsolatos valótlan állítása miatt. A híroldal a
Dunakanyar Színházzal kapcsolatban nem mondott igazat, a televízióban
viszont nemcsak az intézménnyel kapcsolatban hangzott el valótlanság
- egyik szereplője azt az álhírt terjesztette, hogy Vácon a székely zászló
miatt kilakoltattak egy családot.
A Dunakanyar Színházról szóló cikk átvétele miatt a törvényszék a
Magyar Nemzet internetes oldalát is helyreigazításra kötelezte.
A gondola.hu még a per előtt, a Hír TV az elbukott per után közölt
helyreigazítást. A törvényszék az álhírekben hivatkozott forrást, a a Vác
Online-t is elmarasztalta.

Aktuális
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Utasbarát autóbusz-menetrend

Távoli lakóterületeket is összekapcsol
a helyi vonalhálózat
A váci utazóközönség érdekeit ﬁgyelembe vevő helyi autóbusz menetrendet dolgozott ki
több lépcsőben Vác új vezetése
a szolgáltatást végző Volánbusz
szakembereivel. A buszjáratokat a lakossági jelzések alapján a
szeptemberi iskolakezdésre állították össze végleges rendszerbe.
Vácnak évente 100 millió forint körüli összegben kell saját
forrásból kiegyenlítenie a Volánbusz által benyújtott és a helyi
autóbusz közlekedés költségére
vonatkozó számlákat. Ugyanakkor városunk buszközlekedési
központ is, így a helyközi járatok –
melyekre a közigazgatási határon
belül érvényes a helyi díjszabás
és elfogadják a váci bérletet is –
hálózata segít a lakossági igények
kielégítésében, igaz, a városnak
ezekért is ﬁzetni kell.

Lakótelepek összekötése buszjáratokkal
A legjelentősebb változás, hogy
a 364-es és 365-ös járat már összeköti a két nagy váci lakótelepet,
a deákvárit és a Földváry térit.
Megoldották a kórház napközbeni óránkénti megközelítését
Alsóvárosból, és bekapcsolták a
Burgundia városrészt is. A módosítással azt is elérték, hogy a
Báthori utcában nincs menetrend
szerinti buszközlekedés. Ennek
nagy előnye, hogy az ottani lámpás csomópont terhelése csökken.
A Deákvárról érkező körjárathoz mostantól igazodik a Kisvácra közlekedő 360-as járat indulási
ideje, amelyre a kórháznál is át lehet szállni. Ezzel megvalósult az
eddigiekhez képest sokkal gyorsabb Deákvár-Kisvác kapcsolat. A
hétvégi és ünnepnapokon eddig
nem volt délutáni járat Kisvác és
Alsóváros, illetve a kórház között.
Immár a Kisvác-Alsóváros-kórház kapcsolatot biztosító 360-as
busznak szombat és vasárnap
délután is van 1-1 járata.
A nyár elejétől érvényes új,

utasbarát rendszert a beérkezett javaslatok alapján augusztus elejétől tovább bővítették. A
módosítások hatására a kórházi
műszakkezdésekhez és a vonatközlekedéshez még jobban igazodó buszközlekedés valósult meg
Kisvác-Alsóváros, illetve Deákvár felől. Változott néhány sejcei
járat menetrendje is a csatlakozások érdekében.

Fókuszban az oktatási
intézményekhez való
utazás
Az előzetes terveknek megfelelően a tanévkezdéshez igazodva
szeptember elsején életbe lépett
újabb változtatások kiegészítik a
nyári menetrendet a tanítási napokon közlekedő járatokkal, valamint ezen napokon néhány járat
végállomása és indulási megállója
módosult. Az Iskolavárosba jutást
segítő buszok visszakerültek a
menetrendbe, így a 360-as vonalon már két busz indul a Nagymező utcából 7 óra után, a 361-es járat
korábbi két busza is közlekedni
fog Deákvárról a megszokott 7
óra utáni időpontokban. A 360-as
járat a tanítási napokon az iskolavárosi buszfordulóig közlekedik
a reggeli órákban, valamint 13-15

óra között.
További segítség a pedagógusoknak és diákoknak, hogy a
365-ös járat 3 busza a Március 15.
téri megállót követően nem az
autóbusz-állomásra érkezik, hanem az Iskolavárosig közlekedik,
mely újabb kapcsolatot teremt
Deákvárról, Alsóvárosból és a Belvárosból a Szérűskertbe. Hasonlóképpen a 364-es busz a tanítás
délutáni befejezésekor, azaz 13-16
óra között induló járatai nem az
autóbusz-állomásról, hanem az
Iskolavárosból indulnak. A 363-as
sejcei busz autóbusz-állomásra
7.15-re érkező járatának végállomása az Iskolavárosban lett, így
a Sejcéből és a Gombási útról érkezők átszállás nélkül juthatnak
el iskoláikba. Az Iskolavárosból
Sejce is közvetlen járattal lett elérhető az onnan 13.30-kor induló
busszal.
A helyi menetrend nem tartalmazza, de a Volánbusszal folytatott tárgyalások eredményeként
a Balassagyarmati út felől érkező
helyközi járatok – melyek helyi
bérlettel és díjszabással vehetők
igénybe – egy része szeptembertől
már megáll a Hunyadi utcánál és
a Rákóczi téren is, a fel- és leszállás biztosított.

| VÁCI HÍRNÖK | 5

Útjavítások
a Csányi
körúton

Polgármesteri és
képviselő-testületi döntések

Július végén kijavították a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésénél lévő úthibát a Magyar
Közút Nonproﬁt Zrt. munkatársai.
A város különböző területein lévő,
de nem önkormányzati kezelésű
utak rendbetétele érdekében folyamatos tárgyalások folynak. A
2-es főút Honvéd utcai kereszteződésében már régóta bosszúságot
okozott az a veszélyes úthiba.
Mint ismert, Vác vezetése
szinte a teljes gépjárműadóból
befolyt pénzt útjavításra szánta,
azonban a kormány tavasszal
elvonta a több mint 110 millió forintra tervezett éves bevétel teljes
összegét. A gépjárműadót nemcsak idén, hanem 2024-ig minden
évben elveszi a kabinet, ez Vác
költségvetését közel fél milliárd
forinttal csökkenti. Ez a pénz egy
olyan alapba került idén, amiből
gazdaságvédelemre hivatkozva
futballklubokat, stadionépítést
és luxuskiállításokat támogatnak.

Legutóbbi lapszámunk megje- alpolgármester (most képviselő)
lenése óta májusban és júniusban és egy korábbi Fidesz-KDNP-s képsem ülésezhettek a koronavírus viselő hosszú időn át törvényellemiatti veszélyhelyzetben Vác Vá- nesen vett fel közpénz milliókat
ros Önkormányzat döntéshozó több felügyelőbizottsági tagsága
grémiumai. Júliusban már ple- kapcsán.
náris ülésen vitatták meg mind a  Városi elismerések odaítészakbizottságok, mind a képvise- lésére is sor került. A „Fogyatélő-testület tagjai az előterjesztése- kossággal Élő Váci Emberekért”
ket, lapzártánkig ezen felül még kitüntetést Petke Lajos és a Royal
több rendkívüli tanácskozásra Fitness edzőterem érdemelte ki.
is sor került.
Az „Oktatást segítő munkáért”
A veszélyhelyzet alatt Vác pol- elismerést Ruzsikné Jelinek Gabgármestere jogkörében eljárva riella (dajka), Havai Ildikó (iskolaa kormányrendeletben kihirde- titkár) és Forró Judit (gyógypedatett veszélyhelyzetre tekintettel gógiai asszisztens) vehette át. A
rendeletmódosításokról és más „Vác Város Tehetséggondozásáért”
határozati javaslatokról döntött. kitüntető címet dr. Oros Csabáné
Ezeket megelőzően Matkovich Ilo- (óvodapedagógus) és Grauszman
na kikérte a képviselő-testület és László (pedagógus) kapta. A „Váci
a bizottságok tagjainak javaslatait, Katedra” díjban idén Rakonczai
véleményét is. A külsős bizottsági Róbert Lászlóné (óvodapedagótagok mellett az Összefogás Vácért gus), Sándori Lívia (intézményfrakció több tagja is élt ezzel a le- vezető-helyettes) és Vári Tercia
hetőséggel, mástól azonban nem (intézményvezető-helyettes) réérkezett reagálás.
szesült. A „Vác Város KözszolgáAlábbiakban lapunk más cik- latáért” elismerést idén Tumbász
keiben nem ismertetett lényeges Andrásné, az Ellenőrzési Osztály
döntésekről adunk számot rövi- munkatársa kapta meg.
den.
 A Váci Városfejlesztő Kft.
 Változott az önkormányzat ügyvezetői posztjáról lemondó
szociális és más intézményeinek Zábó Edina a továbbiakban már
szervezeti és működési szabály- csak a korábbi másik feladatkörét,
zata, mellyel megoldódott a he- a Váci Sport Nonproﬁt Kft. irányílyettesítések korábbi problémája. tását látja el. A városüzemeltető
Módosult az önkormányzat cég új ügyvezető igazgatójának
gazdasági társaságainak javadal- dr. Varga Borbálát nevezték ki.
mazási szabályozása is. Erre töb-  Jelentős bérleti díjkedvezbek között azért volt szükség, mert ményeket kaptak a sportlétesítegy korábbi Fidesz-KDNP-s volt ményeket használó egyesületek,

 Új parkolók a mozgáskorlátozottaknak

Az új buszmenetrendről Kiss Zsolt és Ferjancsics László alpolgármester,
valamint Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) képviselő tájékoztatott

Döntött a testület

Mind a három, mozgáskorlátozottak által használható parkolóhely kialakítására vonatkozó
kérelem pozitív elbírálást kapott
a városfejlesztési bizottság augusztus 14-i ülésén. A Nagymező utca 7. számú épületnél két, a
Csányi körút 88-nál már meglévő
egy mellé egy második, a Sas utca
1. számú ingatlan előtt pedig egy
ilyen hely kialakítására kerül sor.

illetve az önkormányzati tulajdonú helyiségeket üzleti célra
használó bérlők.

 A városüzemeltetés területén több szervezeti átalakítás
történt a költséghatékony üzemeltetés érdekében. Így például
a térfelszíni parkolás a jövőben a
Közterület-Felügyelet hatáskörébe
tartozik, amely már megteremtette a lehetőségét – a sokak által
hiányolt – bankkártyás ﬁzetésnek.
A Közlekedési Munkacsoport
mellett újabb szakcsoport alakul
meg: a Környezetvédelmi Munkacsoport. Tagjai szintén díjazás nélkül segítik majd az önkormányzat
döntéshozatalát.
 Pályáztatást követően megválasztották az Alsóvárosi Óvoda
intézményvezetőjévé Lambekné
Gál Gabriellát, aki 10 éve igazgatója az intézménynek, melyben
immár negyedszázada dolgozik.
 Egyetértettek azzal, hogy a
város kulturális és közművelődési feladatainak koordinált és
gazdaságosabb módon, nonproﬁt
gazdasági társasági formában
történő irányításáról megkérjék
az illetékes szakminisztérium
véleményét.
Engedélyezték a Belvárosban
a gépi parkolási eszközök használatát, szigorították a parkolási
rendeletet, valamint több ingatlan vonatkozásában lezárták a
HÉSZ-módosítás véleményezési
szakaszát.

 Megszavazták, hogy a hulladékgazdálkodással foglalkozó
társulási cég – mely a 2019-es évet
Fördős Attila önkormányzati társulási irányítása mellett 30 milliós
veszteséggel zárta – tőkefeltöltése
rendeződhessen.
Július 15-én megtartották az idei
városi Közmeghallgatást is. A
néhány egyéni problémát érintő,
illetve politikai indíttatású felszólalás kivételével konstruktív,
közérdekű problémafelvetéseket
tartalmazó két és félórás fórumon
mintegy félszáz polgár volt jelen.

HIRDETMÉNY
Vác Város Önkormányzatának
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 törvények módosításáról szóló2011. 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 rendeletet adja ki
- 24/2020.(IV.24.) sz. rendeletmódosítás – a koronavírussal összefüggő kijárási
korlátozás helyi szabályairól
- 25/2020. (V.01.) sz. rendeletmódosítás – a koronavírussal összefüggő kijárási
korlátozás helyi szabályairól.
- 26/2020.(V.06.) sz. rendeletalkotás
– a váci 3217/A/8 hrsz.-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről.
- 27/2020.(V.21.) sz. rendeletmódosítás
– a költségvetésről szóló 5/2020.(II.20.) sz.
rendeletről;
- 28/2020.(V.21.) sz. rendeletmódosítás – a zajvédelem helyi szabályozásáról
szóló 4/2013.(I.25.) sz. rendeletről;
- 29/2020.(V.21.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokról és azok
jogkövetkezményeiről szóló 31/2016.
(VII.15.) sz. rendeletről;
- 30/2020.(V.21.) sz. rendeletmódosítás – a közterületek használatáról
és rendjéről szóló 34/2014.(XI.14.) sz.
rendeletről;
- 31/2020.(V.21.) sz. rendeletmódosítás
– a településkép védelméről szóló 31/2017.
(XII.15.) sz. rendeletről;
- 32/2020.(V.29.) sz. rendeletalkotás –
a váci 2709/10/A/3 hrsz-ú ingatlan
törzsvagyonból történő kivezetéséről;
- 33/2020.(V.29.) sz. rendeletalkotás
– a váci 3057/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről.
- 34/2020.(VI.15.) sz. rendeletalkotás
– a váci 3407/A/3 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről;
- 35/2020.(VI.15.) sz. rendeletmódosítás – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 9/2012.(III.22.) sz.
rendeletről;
- 36/2020.(VI.15.) sz. rendeletmódosítás – a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről
szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendeletről;
- 37/2020.(VI.15.) sz. rendeletalkotás
– a váci 365/9 hrsz-ú kivett, közút – 1249
m2 terület törzsvagyonból történő
kivezetéséről;
- 38/2020.(VI.15.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 5/2020.(II.20.)
sz. rendeletről.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 15.-i ülésén az
alábbi rendeleteket alkotta:
- 39/2020.(VII.15.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 5/2020.(II.20.)
sz. rendeletről;
- 40/2020.(VII.15.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló 21/2014.(VI.21.) sz.
rendeletről;
- 41/2020.(VII.15.) sz. rendeletmódosítás – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 9/2012.(III.21.) sz.
rendeletről;
- 42/2020.(VII.31.) sz. rendeletmódosítás – a településrendezési és településképi
eszközök készítésével, módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(III.14.) sz. rendeletről;
- 43/2020.(VII.31.) sz. rendeletalkotás
– a váci 3496 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról.
- 44/2020.(VIII.28.) sz. rendeletmódosítás – a Vác város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) sz.
rendeletről;
- 45/2020.(VIII.28.) sz. rendeletmódosítás – a város gépjármű elhelyezési
feltételeinek elősegítéséről szóló 52/2018.
(XII.14.) sz. rendeletről
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 105. sz. irodájában
megtekinthetők.
dr. Zsidel Szilvia s.k. jegyző

Köztér
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„Büszke lehet a város minden lakója arra, hogy ilyen sikeresen
küzdöttünk meg a világjárvány első hullámával Vácon. Ennek fényében is köszönjük valamennyi munkatársunknak, támogatónknak
és önkéntesünknek, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárultak a
közös védekezés eredményességéhez. Mindenekfelett pedig hálánkat
szeretnénk kifejezni a város lakóinak, hogy összefogva meg tudtunk
küzdeni a kivételes helyzettel.” – áll abban a hivatalos összegzésben,
melyet a magyarországi veszélyhelyzet június közepén történő
visszavonása után adott ki a városvezetés. A következőkben ennek
legfontosabb részeit emeljük ki.

től, a buszforduló ne kerüljön
távolabb a főbejárattól. Azt is
határozottan kérték, hogy már
az első ütemben legyen nagyobb
a parkolófelület.
A kórházi beruházás iránti
elkötelezettségét azzal is kimutatta az új városvezetés, hogy egy,
a jövendő építkezéshez nélkülözhetetlen telekcsíkot ingyen
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Még a kormánypárti képviselők is kérték a forrás átcsoportosítását
A kormány augusztus 14-én visszavonta a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
megvalósítása érdekében még 2017-ben hozott határozatát.

Az önkormányzat rendkívüli
települési támogatásban részesítette a város bajba került lakóit,
valamint kedvezményes bérleti díj
ﬁzetési lehetőséget biztosított az
önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérlői számára.
„Stop Koronavírus Vác” néven bankszámla nyílt, melyen a
felajánlásokból 3,6 millió forint
gyűlt össze.
A helyi közintézményeket és
az orvosi rendelőket szükséges
védőfelszerelésekkel, tisztítószerekkel látta el a város.

Rendeződött az új kórháztömb tervezése
Mint ismeretes, az előző
városvezetés még 2017 nyarán
nyilvánította ki szándékát a
váci kórházra vonatkozó beruházás kapcsán a telekcserére,
ami – mint utóbb kiderült – nem
is szükséges a beruházás megvalósulásához. Majd több mint
2 éven keresztül szinte semmi
nem történt. Csak közvetlenül
a tavaly őszi választások előtt
hozott végre a régi képviselő-testület a tervezők kiválasztásához
döntést.
Az új önkormányzat aztán
megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció véglegesítését. Az
elkészült terveket a városvédők
képviselőjével és a kórház egyik
köztiszteletben álló volt főigazgatójával együtt véleményezte.
Ők, és a város vezetői ekkor javasolták: a tervezett nővérszálló
kerüljön jobb körülmények közé,
a mentőbejáró fedett legyen, a
gépjárműves kiszállási lehetőség
pár méterre legyen az épület-

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓK: KERESZTURI GYULA

Egyelőre nem adják fejlesztésekre
a sportcsarnokra szánt milliárdokat

Vác önkormányzatának
járványügyi összefoglalója

Megalakult Helyi Operatív első percétől kezdve a szükséges
Törzs, amely origója volt a járvány szigorral és gondossággal szerelleni védekezésnek. E munka vezték meg időseink ellátását és
koordinátora, egészségügyi ta- védelmét.
A helyi hajléktalanok ellátásánácsadója dr. Bánhidi Péter volt.
A kormány által az önkor- ra a Szociális Szolgáltatások Háza
mányzatokra hárított idősellátás – szigorú óvintézkedéseket fogamegszervezésére kezdte meg tevé- natosítva – a járvány ideje alatt a
kenységét a Jószomszéd Hálózatot. szálló teljes kihasználtsága melA város vezetése megszervezte lett gondoskodott a rászorulókról.
A Család- és Gyermekjóléti
a rászoruló idősek kedvezményes
ebédjének kiszállítását, bevásárlá- Központ munkatársai hétről
hétre több száz telefonos és onsát és gyógyszerkiváltását is.
Az Idősek Otthona és Klubja line kapcsolatfelvétel keretében
munkatársai a veszélyhelyzet támogatták a hozzájuk fordulókat.

Köztér

A pandémia első magyarországi hulláma alatti járványügyi veszélyhelyzet időszakában a város
közterületei fokozott fertőtlenítést
kaptak.
Városi Ügyfélszolgálati szám
működött a járvánnyal kapcsolatos kérdések, kérések fogadására.
A járvány első támadása után
kiadott összegzés végül megállapítja: Vác eredményesen helyt állt
a vírus helyi megfékezésében. A
veszélyhelyzetbeli időszak megmutatta, hogy összefogással mire
képesek a váci polgárok.

 Jelentős pluszforrások az egységesítéssel

ad át az államnak.
A képviselő-testület döntése
Mindezen előkészületek után
értelmében
a kulturális intéza város nevében eljáró polgárményrendszer
bizonyos szervei
mester elé áprilisban kerülhetett
–
így
a
Madách
Imre Művelődébe a településrendezési anyag.
si
Központ,
a
Pannónia
Ház, a
Matkovich Ilona határozatban
Váci
Dunakanyar
Színház
és a
fogadta el a szükséges döntéseKékház
–
továbbra
is
a
jelenlegi
ket, majd pár napos átdolgozás
után az állami főépítészhez ke- helyükön és módon dolgoznak tovább úgy, hogy a működtetésüket,
rült az anyag.
a létesítmények fenntartását, a
munkatársak alkalmazását nem
több költségvetési szerv, hanem
egy nonproﬁt gazdasági társaság
láthatja el.

Ebben arról a kormányzati
ötmilliárd forintról van szó,
aminek a város új vezetése
kénytelen volt az átcsoportosítását kérni rögtön megválasztása után. Egyrészt kiderült:
csak így kerülheti el a teljesen
előkészítetlen beruházás miatt fenyegető súlyos eladósodást, másrészt rengeteg lyukat
talált a költségvetésben, így
aztán a korábbi félbehagyott,
be nem fejezett fejlesztésekre

sem volt elég pénz. Annyira
eg yér te l mű volt a he lyzet ,
hogy a polgármester előterjesztését a Fidesz és a KDNP
képviselői is támogatták a
város parlamentjében, mert
a döntés úgy szólt, hogy kérik
a kormányt, csoportosítsa át a
keretnek legalább egy részét a
szükséges fejlesztésekre.
2019 novemberében saját
Facebook-oldalán Matkovich
Ilona így fogalmazott: „Sze-

Nyílt nap a városházán
Számos család vett részt a
„Vác a Tiéd!" nevű, hagyományteremtő céllal megtartott ingyenes rendezvényen. A városházi
programok keretében a gyermekeket bábszínház, egész napos
interaktív kiállítás és szabadon
használható játékok szórakoztatták a patinás épület udvarán. A
nagyobbak ugyanitt Kolodko Mihály, Vácon élő szobrászművész

világhírű miniatűr alkotásait
tekinthették meg.
A nyílt napon három turnusban, Inotay Gergely alpolgármester kalauzolásával ismerkedhettek meg az érdeklődők a
Városháza barokk épületével, így
lehetőség volt bejárni azokat a
termeket is, ahol Vác életét meghatározó döntések születtek és
születnek.

retném újra leírni, mi a döntés
oka. Egy ekkora sportcsarnokot
egyszerűen nem tudnánk fenntartani. Keresem az alkalmat
azonban, hogy felső bb szinten
elmondjam, melyek azok az évtizedes igények, amelyek valóban
fontosak a váciaknak. Ezekből
néhány: az iskolaváros tereinek
rendezése, a Madách gimnáziumban új tornaterem létesítése,
a városi sportcsarnok felújítása,
energetikai korszerűsítése, az

SZTK felújítása, a kórház mellett parkolók építése, a városi
strandfürdő és a Madách Imre
Művelődési Központ felújítása,
a férfi kézilabdacsarnok befejezése.”
A 2 0 2 0 au g u s z t u s á b a n
született kormányhatározatban utalás sincs arra, hogy
a korábban Vácnak szánt 5
milliárdból akár egy forintot
is kapna a város.
_véef _

Költségvetési elvonás –
leredukált támogatás
Júniusban a kért 204 millió
forintos rendkívüli önkormányzati támogatás helyett mindössze
négymillió forint érkezett az államtól Vác számlájára. A tavaly
decemberi hétmillió forinthoz
képest is elképesztően alacsony
összeg még arra sem volt elég,
hogy azokat a kiadásokat fedezze, amelyek az állam helyett az
önkormányzatra hárultak a veszélyhelyzet idején.
Kiváló lehetőség lett volna arra,
hogy legalább a töredékét visszaadják annak a több mint 150 millió
forintnak, amit a koronavírusra
hivatkozva a kormány elvett a
váciaktól. Többek között azt a 115
milliós gépjárműadót, ami egy
olyan alapba került, amelyből

aztán százmilliárdos nagyságrendben költöttek luxusberuházásokra és proﬁ sportra.
Vác előző kormánypárti vezetése ugyanilyen működési támogatásként 2018 áprilisában 228
millió forintot kért és 180 millió
forintot kapott, majd év végén
még 50 milliót. 2019 augusztusában a kért 200 millió forintból 120
milliót utaltak a város számlájára,
ennek ellenére több mint félmilliárdos tartozásállománnyal adták
át a várost tavaly októberben.
Vác októberben megválasztott
vezetése a megszorításokra úgy
reagált: és az örökölt adósságállomány ellenére is kézben tartják
a város pénzügyeit, a felesleges
kiadásokat megszüntették.

 Felújított Szabadság
zászló

Városközi egyeztetések

Megújult a váci Szabadság zászló a Zenepavilon mellett. A meglehetősen rossz állapotú, hosszú
éveken át elhanyagolt tartórudat
még tavasz végén szállíttatta el
az önkormányzat. A felújítás a
tervezett határidőre, az államalapítás ünnepének előkészületeként
megvalósult.

Értékes tapasztalatcserét folytatott a közelmúltban Szombathely, Újbuda és Eger vezetőivel
Matkovich Ilona polgármester. A
kétoldalú találkozók vezérfonala
a következő uniós támogatási ciklusra vonatkozó lehetőségek áttekintése volt. Ez a korábbi tapasztalatokra alapozott folyamat olyan
módosítására irányul, melynek

eredményeként a település közvetlenül juthat az uniós forrásokhoz. A tárgyalásokon sor került
még a konkrét városüzemeltetési
tapasztalatok egyeztetésére, az
önkormányzati bérlakásokkal
való gazdálkodás lehetőségeinek
formáira is, de szóba került a sportés kulturális létesítmények működtetésének problematikája.

Képekben
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Szemle
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Jelentős út- és járdafelújítások

Szent István-napi ünnepség Vácott

A járványhelyzet miatti, nem tervezett plusz kiadások és a szintén tervezhetetlen, kormány általi
százmilliós nagyságrendű forráselvonások ellenére – kis lépésekben ugyan, de – városunkban folyamatosan zajlanak a felújítások. Alább ezek közül néhányat mutatunk be – a teljesség igénye nélkül.

Városi kitüntetéseket is átadtak

 A Tímár utcában elvégzett szennyvízcsatorna csere kapcsán
is érvényesült Vác vezetésének az az elvárása, hogy az útburkolat
felbontása után teljes szélességben kell a felületet újra burkolni. Ennek
megfelelően az utca Duna-part felőli szakasza új aszfaltréteget kap, a
térköves szakaszon teljes szélességben újra rakják a burkolatot.

 Elkészült a Zichy utca egy részének járdafelújítása. A hosszú
ideje rossz állapotban levő burkolat cseréje az önkormányzat és a lakók
összefogásával valósult meg. Az együttműködésre azért volt szükség,
mert a járdánál levő társasház több mint tíz évvel ezelőtti megépítésekor
a kivitelező nem hozta rendbe az építkezés során megrongált területet.

 Az előzetes terveknek megfelelően készült el a Máriaudvar
vasút i megállóhely mellett lévő, közút-vasút csomópont új aszfaltréteggel burkolt felújított szakasza. A Gödöllői út két sorompó között i
részén így már biztonságosabb és jó állapotú úttesten haladhatnak a
gépjárművek és a kerékpárosok- jelentette be Kiss Zsolt alpolgármester.

Új aszfaltburkolatot kapott az Akó utca alsó, Papvölgy utcától
kezdődő, nagyjából 50 méteres szakasza. A szakaszon érintett lakók
egy részének összefogásával, anyagi ráfordításukkal megvalósuló beruházást az önkormányzat nevében Tótváradi-Nagy Bence képviselő
(Összefogás Vácért) koordinálta.

  A vasútállomás mellett i, parkolónak használt ápolatlan,
elgazosodott területet kit isztíttatta az önkormányzat. Eredményes
tárgyalások végén a Strabag Kft. a kerékpártárolók mögött i területen
egy több mint 400 m2-es, parkolásra hasznosuló területet alakított ki
martaszfaltos burkolattal.

A kisváci és a Buki tó feletti szakaszokon 300 folyóméteren,
mintegy 1000 négyzetméteres olyan rész alapjavítását és aszfaltozását végezték el, melyekre hosszú évek óta sok panasz volt a balesetveszélyessége miatt. Az elvégzett munkák értéke mintegy 10 millió
forint - tájékoztatott Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) képviselő.

Méltó rendezvénnyel emlékezett az államalapítás ünnepére és Szent Istvánra Vác
önkormányzata. A Konstantin
téri szobornál tartott augusztus
20-i ünnepség a már megszokott
hagyományok szerint zajlott.
A Himnusz közös eléneklését követően Meláth Attila
baptista lelkész mondott tartalmas ünnepi beszédet. Az új
kenyér megszentelése után a
polgármester adta át Bogányi
Tibor karnagynak a Vác Város

Díszpolgára kitüntetést. Ebben
az évben posztumusz Pro Urbe
egyéni díjjal ismerték el dr. Chikán Csaba közjegyző érdemeit.
(Az elismerést özvegye, dr. Chikánné Sarodi Judit vette át.)
Egyéni Pro Urbe díjjal ismerte el a város dr. Bánhidi Péter
háziorvos és Mikesy György volt
intézményigazgató munkásságát. A közösségi Pro Urbe kitüntetésben idén a Jávorszky Ödön
Kórház és az Idősek Otthona és
Klubja kollektívája részesült.

Méltóságteljes megemlékezés
Trianonról
A járványveszély miatt rendhagyó módon, részben online
emlékezett meg városunk a
trianoni békediktátum 100.
évfordulójáról. Az ES TV június 4-én a polgármester beszéde után a „Vác, Trianon 100”
riportsorozattal emlékezett a
szomorú évfordulóra.
A központi megemlékezés a
város harangjainak zúgásával
indult. A Himnusz közös eléneklése után Oláh Gellért tolmácsolásában Sajó Sándor Magyarnak
lenni című verse hangzott fel,

majd Varga Lajos emlékbeszéde
következett. A segédpüspök felidézve az évszázada történteket,
elsősorban annak egyházi és a
magyar embereket érintő következményeiről beszélt.
Ez követően előbb a város vezetői, majd a pártok, szervezetek
képviselői mellett az emlékidéző és tisztelgő esemény nagyszámú résztvevője helyezett el
koszorút, virágot, mécsest az
Ereklyés Országzászlónál, végül
a Szózat eléneklése zárta a váci
megemlékezést.

A politikának nincs helye
a színházban
„Sajnos világossá vált, hogy van- nak bármennyit is használ a feleslenak, akik szándékosan értik félre a ges hangulatkeltés, úgyhogy ismét
színházzal és a politikai rendezvé- hangsúlyozom: egy polit ikafügnyekkel kapcsolatos döntést” – írta getlen intézményről van szó, ezért
Matkovich Ilona a Facebook sem a jobb-, sem pedig a baloldali
oldalán. A polgármester azzal politikai eseményeknek nincs ott hekapcsolatban tett közzé világos lye. Ráadásul a színház használati
állásfoglalást, hogy az országy- szerződése egyértelműen kimondja,
gyűlési képviselő által szervezett hogy a létesítmény csak művészeti
Polgári Esteknek a továbbiakban csoportok által tartott fellépésekre
nem a Váci Dunakanyar Szín- adható bérbe. A polit ikai rendezház lesz a helyszíne. A szervezők vények megtartására továbbra is
ugyanakkor betiltást emlegettek, mindenki számára a Madách Imre
Művelődési Központ adhat helyet.”
amiről valójában szó sem volt.
„Nem gondolom, hogy városunk- - írta a polgármester.

Világhírű művészek kiállítása a Kékházban
Nagy sikere volt Adorján
Attila festőművész és Varga
Mátyás szobrászművész közös
kiállításának a Főtéren lévő
Kékházban, vagy ahogy sokan
ismerik, az elefántos házban.
Az épület idén tavasszal, tizenhárom év után került vissza a
város kezelésébe, és két olyan
kortárs művész kiállításával
vált látogathatóvá, akiknek
alkotásait világszerte keresik
és elismerik. Az eseménnyel
kezdődött a jár ványhelyzet
miatt lemondott Váci Világi
Vigalom helyett megrendezett
Váci Nyár.

A háromnapos kulturális
programsorozat számos ingyenes foglalkozással, kon-

cer ttel és előadással vár ta
a z é r d e k l ő d ő k e t . A Vá c i
Nyár keretében megtartott

kedvezményes árú színházi
előadások iránt is nagy volt
az érdeklődés.

Váci tabló
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Szigorúbb lennék - portré dr. Bánhidi Péterrel
Mostantól már két váci Pro Urbe-díj van a Bánhidi családban, azzal, hogy a járvány idején végzett munkájáért, dr. Bánhidi Péter háziorvos megkapta az elismerést. Édesapja, Bánhidi László, az Új Váci Kalauz szerzője, a népszerű pedagógus,
biológia és kémia szakos gimnáziumi tanár, szintén a városért végzett munkájáért kapta 2011-ben a Pro Urbe díjat. Vácott talán az egyik legrégebbi polgári család
a Bánhidiaké, az orvos Bánhidi nagyapja helyettes postamester volt a városban.

Amikor váci kötődéseiről kérdeztem Bánhidi Pétert, a szavaiban elsőként a büszkeség, az erős
érzelmi kötődés fogalmazódott
meg, hogy milyen nagyszerűek
a város adottságai, hogy mennyi
minden miatt lehetne a város az
ország egyik kiemelt kulturális
és turisztikai központja. Friss
lendülettel sorolta a legfontosabb
momentumokat, a múmiákat, a
váci várat, az egyházi emlékeket,
a Géza király és a csodaszarvas
regéjét, a Naszály és a Duna révén
kínálkozó rendkívüli adottságokat. Ugyanakkor sajnálkozott,
hogy évtizedek óta nem sikerült
megragadni a lehetőségeket, melyek valóra váltva a város és ezzel
az ország gazdagodását szolgálnák.
Akkor lyukadtunk ki ide, amikor sokadszor tettem fel a kérdést,
mit jelent neki Vác. Mindent – volt
az első rövid válasz. Vác egy érzés.
Az egész élete ide köti. Ezekhez az
épületekhez, és a bennük dolgozó
tanítókhoz. A díj átvételekor, a
Konstantin téri szobornál a köszönő beszédében is arról beszélt,
hogy milyen gondolatokat kapott
útravalóul Anzelm atyától, hogy
ez a környék, volt élete különböző
állomásainak színtere. „Engem itt
bérmáltak, ide jártam iskolába, a
mai Apor Vilmos főiskola udvarán
nőttem fel. Az ablakunk a püspöki
palotára nézett, én itt vagyok otthon,
generációk óta.” (Valami csak változott a világban, ha jól ﬁgyeltem,
mert a gyermekek távolra szakadtak. Az egyik lánya Salzburg
mellett él, a másik Angliában, a

ﬁa most kezd tanulni a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségtudományi Karán.)
A felületes szemlélőnek úgy
tűnhet, mintha minden különösen szerencsésen alakult volna
Bánhidi Péter életében. Az igazi
szerencse azonban valószínűleg
a békés, de igényes természete, a
tudás iránti alázata, a gyógyítás
iránti elkötelezettsége, és a szigorú ragaszkodás az elveihez. Meg a
szorgalom, és a felelős gazdálkodás a tehetséggel. Erre jutottam
a tények összerakásából. Ahogy
diákként az országos latin verseny
helyezettje lett, és onnan egyenes
út vezetett az orvosi egyetemre.
1980-ban végzett. A váci kórházban, a belgyógyászaton kezdett.
Négy szép év után eljött a váltás
ideje, barátja hívta maga mellé
körzeti orvosnak Nagyorosziba.
Teljes szakmai élet volt, vágyai
szerint újszülöttől 100 évesig, egy
teljes közösség gondját viselhette.
Itt kezdődött közösségi munkája is; több cikluson át tanácstag.
majd a rendszerváltást követően
képviselő volt. Évekig vezette a járási ügyeletet - kollégái választották erre a posztra és a FAKOOSZ
orvosi érdekvédelmi szervezetben
Nógrád megyét képviselte az országos elnökségben.
Az alapdiploma mellett üzemorvos, háziorvos, belgyógyász
szakorvos. 14 év után sikerült
visszajönnie Vácra, háziorvosnak. Vonzotta vissza a város, és
az idősödő szülők iránti felelősség. Időközben is voltak cserék a
praxisokban, de kétszer is félreállt
egy-egy kollégája javára. Immár 21
éve jelenlegi praxisában dolgozik.
Amikor Bánhidi Péter szerencséjét említem, arra gondok,
ahogy például a hivatásáról beszél: 2700 páciense van, de úgy
fogalmaz: Szeretem, amit csinálok.
Nincsen főnököm, magamért és
a betegekért felelek. Megbékélt

vagyok a világgal. Jobb nekem,
ha harag és indulat nélkül élem a
mindennapokat. Egy asztrológus
barátom is jól kielemezte az adataimat és azt mondta, gyógyítsak,
segítsek, erre születtem.
Nem álltam meg, hogy ne vessem közbe, azért vannak borzasztó betegek is… Akkor se veszíti el
türelmét? Bánhidi doktort nem
leptem meg a kérdéssel: Ezen a
pályán az egyik legnehezebb dolog
az emberekkel a saját érdeküket megértetni. Vannak mosolygós napok,
amikor a páciensek együttműködnek,
amikor elfogadják az érveket, amelyek felmerülnek az orvosi javaslatok
megvitatása közben. Vannak esetek,
amikor minden hiába, makacs a beteg. Vesszőparipám a dohányzás, az
alkohol, és a koleszterin. Ha elsőre
nem fogadják el az érveim, akkor
visszatérek rá később. Ha sokadszorra se sem jutunk dűlőre, akkor
is ott a papíron a nyoma, hogy én
megpróbáltam…
A szüleitől örökölt tanári hajlamot /képességet a Semmelweis
Egyetem oktatójaként teljesíti ki:
praxisában orvostanhallgatókat,
szakorvosi rezidenseket oktat
évek óta.
Bár nem nagyon szeretett volna beszélni róla, de a portréból
nem maradhat ki: volt ő várospolitikus is, illetve ma is annak
tekinti magát, nyomatékkal említve, hogy mindig leszögezte, semmilyen pártnak nem lesz lehajtott
fejű pártkatonája. Az elveivel és a
város érdekeivel ellentétes, egyéni
érdekeket szolgáló, párthatározatnak álcázott direktívát soha
nem fog végrehajtani. Ebből volt
korábban konfliktusa a korábbi
városvezetéssel, és kellett külön –
a ProUrbe frakcióban – folytatnia
a munkát. A mostani ciklusban a
városért szívesen vállalta el Matkovich Ilona hívására az Emberi
Kapcsolatok Bizottságában a bizottsági külső tagi munkát, illet-

ve a Covid-világjárvány idején az
operatív bizottsági tagságot.
Vác is sikeresen vette az akadályt, ezt is honorálta a díj. Bár a
doktor úr szigorúbb lenne, mint
amilyen kemények a központi
instrukciók. Maximalista vagyok.
Én sokkal szigorúbb lettem volna.
Az előírások, a t iltások enyhítésének nem egészségügyi indokoltsága volt – teszi hozzá. Megérti a
gazdasági megfontolásokat, de
példaként említi azokat a városokat, amelyekben gyakoribbak az
üzletekben, köztereken az ellenőrzések, hogy mindenki betartja-e
a maszkviselési előírásokat, és a
szankciókat sem tartja kizártnak,
persze csak a figyelmeztetések
semmibevétele után…Saját magával, mindenki azt csinál, amit akar,
de mások egészségét nem kockáztathatja senki – teszi hozzá.
Pár éve az országos szakpolitikával is volt kapcsolata dr.
Bánhidi Péternek. A háziorvosi
ellátás és a szociális gondoskodás
együttes fejlesztésére kidolgozott
holland modell hazai bevezetésére kezdeményezett projekt váci
munkacsoportját vezette. Kiderült
a munkából, hogy a szakápolói, a
háziorvosi és a szociális szolgálat
összehangolásához kellene egy
koordinátor, és akkor az ellátási
lánc nem szakadna meg a kiszámíthatatlan helyeken. A felismerést az OEP akkori illetékese jónak
találta, gratulált is, és azóta sem
történt semmi. Le kéne porolni
a javaslatot, mert igény lenne rá
ma is.
Végül abban maradtunk: most
azonban minden ﬁgyelmünket
fordítsuk a koronavírusra, mert
eddig Magyarország jól teljesített,
érdemes vigyázni az eredményekre. Megérkezett a második hulláma a járványnak, csak a korábbihoz hasonló fegyelmezettséggel
juthatunk túl rajta!
Vicsek Ferenc

Szemle / Hirdetés

Tegyük szebbé együtt
a Duna-partot!
A sokak által kedvelt liget
előtt, a Duna-parton van egy
fás terület két kicsi vízeséssel,
amit egyes helyiek kis ligetnek
hívnak már évek óta. A város
ezen részének szépségét jó néhány futó, kutyasétáltató, helyi
túrázó felfedezte már.
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Iskolaszerek váci
rászorulóknak

A város vezetése több lépésben szeretné ezt a területet
fejleszteni, ezért a civilekkel
összefogásban október 17-én
először a területen található kis
ösvények járhatóvá tételét és a
pihenőterületek rendberakását
szervezik meg.

Iskolaszerekkel segítette
a rászor u ló g yer me ke k i skolakezdését a Jószomszéd Hálózat, az adományokat Matkovich Ilona polgármester adta át.
A városvezető elmondta: az
önkormányzat igyekszik lehetőségeihez mérten segítséget
adni az ilyenkor szokásosan
megnövekvő terhek enyhítésére. A törvény által biztosított
rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményen túl települési
támogatásként jövedelemhez
kötötten tudják segíteni a beiskolázást.
A polgármester megköszönte minden felajánlónak az önzetlen segítséget, a diákoknak
pedig egy, a tavaszinál kevésbé
zaklatott, egészségben és sikeres tanulásban bővelkedő
tanévet kívánt.

Egy lépéssel közelebb a körkörös gazdasághoz
A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) régóta a fenntarthatóság elve mentén működteti a Váci és a
Beremendi Cementgyárat. A fenntarthatóság, mint cégfilozófia áthatja tevékenységét: korszerű,
környezettudatos műszaki eljárásokat alkalmaz, „jó gazda” módjára kezeli a természeti erőforrásokat és folyamatosan fejleszti gyártási technológiáját.
A Társaság még 2016-ban egy
komplex, közel 7 milliárd forintos modernizációs folyamatba
kezdett a Váci Cementgyárban,
melynek folytatásaként 2019-ben
egy újabb, 2 milliárd forint öszszértékű beruházást indítottak
az olaszországi székhelyű Entsorga csoporttal közreműködve.
A projekt során az Entsorga két
szabadalmaztatott technológiá-

ját valósították meg: egy 1000
m2 alapterületű alternatív
tüzelőanyag tároló csarnok
és 4.0-ás ipari megoldásokat
is alkalmazó automat izálási
rendszer készült.
Az idén tavasszal átadott
beruházás eredményeképpen a
fosszilis tüzelőanyagok kiváltásával tovább csökken az egy tonna
cement előállításakor keletkező

szén-dioxid mennyisége.
A magyar cement ipar történetében először valósult meg egy
emberi beavatkozás mentesen,
automatikusan működő helyettesítő tüzelőanyag tároló és adagoló
technológiai sor. A beruházással
a Duna-Dráva Cement Kft. egy
lépéssel közelebb kerül a körkörös
gazdaság megalapozásához.
A vállalat társadalmi fele-

lősségvállalási tevékenységének
fókuszában a környezetvédelem
és a helyi kulturális kezdeményezések támogatása áll, amelyről
bővebben a Társaság fenntarthatósági jelentéséből tájékozódhatnak: www.duna-drava.hu/
fenntarthatosagi-jelentes
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Tel.: +36-30/583-6767 , E-mail: estv@estv.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:
Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Kiszi-Jira Fruzsina

NYOMDAI MUNKÁK:
Mediaworks Hungary Zrt.

TERJESZTÉS:
Váci Városimázs Kft.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban, ISSN: 1586-4014

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Váci Városimázs Kft. - 2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507, +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy
a beérkezett cikkeket és leveleket rövidített és szerkesztett formában közölje. A hirdetmények tartalmáért
a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal.

HIRDESSEN
NÁLUNK ÖN IS!
HIRDETÉSI ÁRAINK:

Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Matkovich Ilona
Helye: Városháza, 133. szoba, polgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Kiss Zsolt János
(Összefogás Vácért)
6. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu
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
Ferjancsics László
(Összefogás Vácért)
Alsóváros, 4. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség

dr. Zsidel Szilvia
Jegyző
Telefonszám: 06-27/314-130

Önkormányzati képviselők
Kászonyi Károly
(Összefogás Vácért)
1. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/294-2645
Jess Kinga
(Összefogás Vácért)
2. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/198-3878
Fehér Zsolt
(Összefogás Vácért)
5. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/392-0009
Mokánszky Zoltán
(Fidesz-KDNP)
7. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/360-6303
Tótváradi-Nagy Bence
(Összefogás Vácért)
8. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/445-1162

Molnár Nándor
(Összefogás Vácért)
9. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328
Rozmaring Sándor
(Összefogás Vácért)
10. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/773-9910
Csereklye Károly
(Vác Városért Választási Egyesület)
Telefonszám: 06-30/648-1162
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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Pénztárzárás az ügyfélfogadás vége előtt fél órával

A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Országgyűlési képviselői elérhetőségek
Rétvári Bence
Email: vac@retvari.hu
Telefonszám: 06-20/287-3531

Ajánló

Országos sajtótájékoztatón
ismertették Vác kulturális intézményeinek műsorkínálatát, ezen
belül a Dunakanyar Színház őszi
eseményeit. Gazdag a kínálat; a
színház repertoárja, és irányítása
is megújult. Hernádi Judit önálló
estje lesz az első bemutató, Hernádi pont címen. Aztán, szeptember
végén a soproni, a komáromi és
a váci színház közös produkciója
lesz látható. Mrožek Emigránsok
című darabját Pataki András rendezte. Jönnek a határon túlról is,
Temesvárról és Szatmárnémetiből, ők a Burundanga, avagy a
maszk, a baszk meg a cucc című
előadást hozzák el a Dunakanyar
Színházba.
Varga Katalin, a színház
ügyvezetője az eseményen arról
beszélt, hogy az Orlai Tibor vezette Orlai Produkcióval történő
együttműködéssel a színvonalas

H.

Kormányablak 1.: dr. Csányi László krt. 16.;
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);
Kormányablak 3.: dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00

HIRDETÉSI MÉRETEK:
November

1/1 : 186x258 mm (álló)
1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)
1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

www.estv.hu

és az igényes váci közönséget a
lehető legszélesebb körben kiszolgáló előadásokat kínálnak majd.
Molnár Bence, a színház művészeti vezetője elmondta: az
egyik legfőbb cél, hogy a Dunakanyarban élő közönség szeretetének megőrzése mellett szoros
együttműködést alakítsanak ki a
fővárosi, a vidéki, valamint a határon túli városok színházaival.
A Váci Dunakanyar Színház
fenntartója a művészeti szabadság megőrzésének és a szakmai
munka biztosításának érdekében
nem élt a színháztörvény által
biztosított lehetőséggel. A jogszabály alapján évente ugyananynyi pénzt kaphattak volna, mint
amennyit az önkormányzat ad,
ugyanakkor ezért cserébe kormányzati delegáltak hozhattak
volna meg minden fontosabb
döntést.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Ügyfélfogadási rend
a kormányablakokban:

1/1 oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.500 Ft + ÁFA
Apróhirdetés: 300 Ft + ÁFA /szó

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

Bővült a művház eszközparkja
Négymillió forinttal egészítette ki az önkormányzat
az állam kétmillió forintos
támogatását, így a Madách
Imre Művelődési Központ új,
korszer ű színpadtechnikai
eszközöket szerezhetett be –
jelentette be a város önkormányzata.

Központi orvosi
ügyelet
(felnőtt és gyermek)
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

Az összesen hatmillió forintos támogatásból vásárolt médialejátszó-rendszer, színpadi
előadásokhoz használható lézerprojektor, keverőpult, hangfalak, okos kijelzők és egyéb
kor szer ű esz közök hosszú
távon növelhetik a kulturális
központ vonzerejét.

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

Anyakönyvi hírek
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április-május
Teleki Lajos és Retkes Szimonetta
Katalin gyermeke: Áron, Ruzsenszki
Ádám és Kovács Andrea gyermeke:
Lili, Lázár Attila és Mari Hajnalka
gyermeke: Alíz, Isztujka Lajos
és Horváth Vanessza gyermeke:
Márton Levente, Andrej Dávid és
Muf ti Amina gyermeke: Dávid
Milán, Koczur Richárd és Czibulya
Szandra Boglárka gyermeke: Milán,
Tasi Zoltán és Gáspár Zsanett
gyermeke: Bercel, Czimbó Zoltán és
Badó Lilla gyermeke: Zea, Linszter
Árpád és Fehér Kitti gyermeke: Zalán
Árpád, Helter Norbert és Hegyháti
Anett gyermeke: Miló, Rada Péter és
Tornyi Adrienn gyermeke: Martin,
Varga János és Varnyaczky Evelin
gyermeke: Flóra, Szabó Roland és
Csizmadia Alexandra gyermeke:
Roland, Kohári Gábor István és
Csányi Nikolett gyermeke: Béla,
Szabó Gyula és Szabó Andrea
gyermeke: Linett, Fockter Tibor és
Pazsitka Beáta gyermeke: Kolen

június
Mészá r os Péter és I l lés Jud it
gyermeke: Péter, Povazsán Zsolt
Mihály és Pintér Adrienn gyermeke:
Zsolt, Monostori Albert és Pikler
A lexandra g yer meke: Zselyke
Kamilla, Gönczöl Ferenc és Iván
Viktória gyermeke: Máté, Bossányi
Balázs és Benkó Alexa gyermeke:
Bella, Erdélyi Ferenc és Lintarof
Mirella gyermeke: Hunor Ferenc,
Jópeti Dániel és Csepregi Kitti
Alexandra gyermeke: Dániel, Mezei
István és Tányéros Katalin gyermeke:
Dániel, Szabó Viktor és Kováts Ágnes
gyermeke: Viola, Varga László Győző
és Kovács Zsaklin gyermeke: Bende,
Hajdu István Zoltán és Varga Márta
Flóra gyermeke: Lenke Nóra, Kovács
Péter és Jámbor Sára Bernadett
gyermeke: Izabella Éda, Féja Balázs
és Demeter Dorina gyermeke: Gergő,
Kosztolányi Gábor és Varsányi
Tímea gyermeke: Tímea Júlia,
Horváth Attila és Forberger Antónia
gyermeke: Áron, Virányi Zsolt Attila
és Prekopa Dalma gyermeke: Patrik

július
Tuskó Tamás és Csoma Andrea
gyermeke: Izabella, Juhász Ferenc
László és Sevelya Eszter Ildikó
gyermeke: Zsombor János, Hidvégi
Vi nce és Ka locsa i Zsuzsa n na
gyermeke: Szófia, Alexa Csaba és
Hunya Henrietta gyermeke: Szoﬁa,
Uracs András és Bohus Dorottya

gyermeke: Bence, Keresztes Bálint és
Orbán Veronika gyermeke: Boglárka,
Balázs Norbert és Voicila Alexandra
gyermeke: Adrián Alex, Weiser
Attila és Csermák Márta gyermeke:
Attila Levente, Fehér Attila Viktor és
Czenczik Nikoletta gyermeke: Milán,
Repiczki László és Horváth Zsóka
Kata gyermeke: Emília, Brezovich
István és Tóth Gabriella gyermeke:
Zselyke, Grúz László és Sallai Enikő
gyermeke: Levente

augusztus
Dobrocsi Balázs Csaba és Hadnagy
Nóra gyermeke: Olivér, Kiss Gábor
és Román Dóra gyermeke: Dávid,
Turóczi József Zsolt és Kiscsatári Nóra
gyermeke: Péter Mátyás, Isztujka
Richárd és Horváth Liliána Vivien
gyermeke: Szofia Liliána, Király
Dániel és Komjáti Bianka gyermeke:
Nolen, Erdei Zoltán és Gerhát Renáta
gyermeke: Rebeka, Hugyecz Róbert
és Fábián Anita gyermeke: Gergő,
Andrássy László Zsolt és Szász Anna
gyermeke: Patrik

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
április-május
Muszkalay Ervin György és Bogár
Anna, Zsolnai Erik és Lenge Pálma
Daniella, Benkő Zsolt és Borbás
Petra, Lakatos Zoltán és Horváth
Ramóna, Ujszegi János és Szabó
Krisztina Szilvia, Bocsányi Gábor
és Czakó Anita, Simon Péter és
Seres Georgina Rita, Szladics Péter
és Ocskay Annamária, Tóth Gergely
András és Horváth Szimonetta

június
Erdővölgyi Richárd és Liszai Csilla,
Börcsök Lajos és Frits Annamária,
Vonnák Ákos Ervin és Cornejo
Veronika Daniella, Varga László
Győző és Kovács Zsaklin, Lakatos
Henrik és Lakatos Júlia, Szilassy
Roland József és Szarka Emese, Varga
Andor és Csáki Dorottya, Horváth
Balázs és Timár Renáta, Lőke Péter
és Sári Irén, Sándor Olivér és Kiss
Enikő, Szikora Márió és Almási
Jusztina Ágnes, Somodi István és
Matkovics Anna, Rácz Levente és
Fehér Barbara, Antalik Tamás és
Barják Kitti, Seregélyi Dávid és
Vida Ottíia

július
Fenyvesi László és Kis Csilla Diana,
Gyombolai Zsigmond és Osváth
Laura Edit, Haczka Róbert és Major
Krisztina Dóra, Balogh János és
Kármán Fanni, Kiss Dániel és
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Hajrá Vác! / Köztér

Kiss Noémi Anett, Filkor Attila és
Rapavi Tímea, Mravik Gergő és Tóth
Andrea, Bakos Balázs Barnabás és
Hász Zsóﬁa, Sebők Roland és Erdélyi
Lívia, Németh Róbert és Virág
Patrícia, Balázs Viktor és Kovács
Edina Kitti, Kápolnai Zsombor és
Nagy-Göde Fruzsina, Lőcsei Zoltán
és Dvorák Nikolett

augusztus
Bartkevics Péter és Benda Szilvia,
Pázmán Tamás és Csukárdi Adrienn,
Dechert Áron és Bartos Adél, Reincke
Louis-Ferdinand és Farkas Lilla, Bojás
Péter és Boros Zsuzsanna, Papp Bence
Krisztián és Kiss Dóra, Dr. Kepler
Norbert és Dr. Nyiri Dóra, Erdélyi
Ferenc és Juhász Szilvia, Kalácska
Norbert és Ruzsik Emese, Mravik
Norbert János és Galba Alexandra,
Bölcs Sándor és Kurali Anikó, Pete
László és Csizek Johanna, Pogonyi
Tibor és Seres Judit, Ujfalusi Csaba és
Borbély Anna Vanda, Pataki Árpád
és Bosch Ágnes, Nagy László Ferenc
és Minya Andrea Tímea, Varga Dávid
és Barna Beatrix, Hauzman Tibor
és Simák Viktória, Szauer Tamás és
Burai Blanka Imola, Miklián Csaba
és Bajor Tímea Dóra

ELHUNYTAK
április-május
Palotás Istvánné sz: Tóth Ágota
/1940/, Zink Antalné sz: Kovács Éva
Marianna /1940/, Magony Sándorné
sz: Erdélyi Erzsébet /1945/, Pazsitka
Károly /1934/, Kiss István /1933/, Balla
Éva /1944/, Kovács Lajosné sz: Csiri
Valéria Magdolna /1944/, Hoffmanné
Bartus Margit /1959/, Kővári Istvánné
sz: Surányi Margit /1929/, Gerdai
Zsolt /1968/, Bata Ferenc /1941/, Bálik
Jánosné sz: Buczkó Julianna /1929/,
Barna Tibor /1931/, Sárai Imréné
sz: Tőkés Ilona /1954/, Dombóvári
Tamás /1950/, Garami Lajos Józsefné
sz: Tomasek Mária /1922/, Kálazi
Györgyné sz: Galambos Klára /1935/,
Sztankó Tibor /1947/
Bőgér Andrásné sz: Volentics Anna
/1939/, Czimbó László /1966/, Huszai
Pálné sz: Horváth Mária /1943/, Nádas
Péter Istvánné sz: Selmeci Margit
/1938/, Csikor Zsolt /1969/

június
Szegedi Józsefné sz: Tóth Mária /1943/,
Germann József /1952/, Török Ágnes
sz: Nagy Ágnes /1950/, Kovács István
Jánosné sz: Mészáros Mária /1933/,
Abai Istvánné sz: Oroszki Ilona /1931/,
Topolszki Mátyásné sz: Motyovszki
Erzsébet Julianna /1940/, Szabó Gyula

Ferenc /1951/, Szklenár Tiborné sz:
Kecskés Borbála /1941/, Falta Mihály
/1926/, Márton Lászlóné sz: Katyina
Magdolna /1945/, Dr. Schmuczer
István /1951/, Megyeri Vilmosné sz:
Lakó Julianna /1932/, Moys Józsefné
sz: Kovácsi Erzsébet /1938/, Mihala
Ferencné sz: Babicska Rozália
/1947/, Túri Ferencné sz: Varga Irma
/1935/, Virág János /1937/, Farkas
Istvánné sz: Kovács Margit /1939/,
Budai Ferenc /1964/, Kurilla Ferenc
/1960/, Törő Gábor /1957/, Vértesi
János /1938/, Fonódi Józsefné sz:
Simon Mária /1937/, Králik Józsefné
sz: Klenyánszki Erzsébet /1934/,
Kovács István János /1932/, Szegner
Ferenc /1937/, Német Károlyné sz:
Weiszmüller Teréz /1936/, Németh
Károlyné sz: Rabóczki Gizella
/1942/, Kiss Istvánné sz: Rácz Ilona
/1939/, Pazsitka Károlyné sz: Mrázik
Erzsébet Zita /1936/, Bottyánszki
Kázmér Tamás /1961/, Nagy Gyuláné
sz: Maródt Klára /1935/

július
Kontreczki Béláné sz: Kovács Margit
/1937/, Jakab Tibor /1961/, Szelényi
Erika /1947/, Bagi Jánosné sz: Lukács
Valéria Erzsébet /1932/, Mocsári József
/1970/, Szekeres Tibor /1962/, Alpári
Mátyásné sz: Dalmadi Ilona Rozália
/1933/, Dániel Jánosné sz: Dániel Irén
/1926/, Vincze András /1951/, Horváth
Mátyás /1940/, Bagi János Ottó /1929/,
Zagyi Pál /1941/, Kaló József /1936/,
Fazekas Károlyné sz: Szatmári Ilona
/1934/, Perjési Tibor István /1950/,
Tatai Lászlóné sz: Barolits Irén /1939/,
Konrád Ede Lajos /1939/, Blaha Attila
Antal /1942/, Tóth Mihályné sz: Fehér
Lídia /1934/

augusztus
Dezső Györgyi Ágnes /1955/, Nyéki
Gyula Miklósné sz: Fülöp Klára Lívia
/1931/, Szűcs Józsefné sz: Király Ilona
/1927/, Békesi Gábor Sándor /1933/,
Himmer Pálné sz: Bolgár Erzsébet
/1929/, Lázi Istvánné sz: Györösi Róza
/1922/, Fábry Éva Gertrúd /1947/,
Szalay Károly /1954/, Balogh György
/1928/, Imre Gáborné sz: Mocsári
Hermina /1938/, Márinkás Miklósné
sz: Baranyai Julianna /1947/, Sasvári
Gyula Rezső /1942/, Keserü Mihály
/1951/, Papp József /1952/, Bazsó Gyula
/1937/, Németh Pálné sz. Zentek Mária
/1940/, Palotai Tiborné sz: Balázs
Mária Magdolna /1947/, Nyéki Miklós
György /1939/, Horváth Endre /1958/,
Kummer Károly /1923/, Tóth Kálmán
/1940/, Vajda Miklósné sz: Oláh Mária
/1945/, Kecskés Jánosné sz: Mészáros
Klára Márta /1954/

Májusi lapszámunkban a váci sportélet áttekintését azzal zártuk, hogy sajnálatos módon a koronavírus-járvány miatt tulajdonképpen a sport minden területén megállt az élet. A pandémia első hulláma
azóta lecsengett, óvatosan, a lehetőség szerinti maximális óvatossággal azóta ismét benépesültek az
edzőtermek, ám az utóbbi időben ismét felbukkanó veszélyek megkérdőjelezik a folytatást. Cikkünkben a szeptember elején aktuális helyzetig történteket foglaljuk össze röviden.
 Kézilabda
A Váci NKSE háza táján igazán megszenvedték a vírussal
összefüggő problémákat. Elkezdődött ugyan a bajnoki felkészülés – új játékosokat is igazoltak
(Bárdy Noémi, Grosch Vivien,
Szabó Laura, Triffa Ágnes) – ám,
pár nap múlva 10 kézilabdázó
is pozitív vírustesztet produkált,
így hetekre karanténba vonult
mindenki.
Ez idő alatt a klub fejlesztést
hajtott végre a sportcsarnok lelátóján: az új idényben immár
székeken druk kolhatnak a
nézők a csapatnak. A vírusvédelem miatt immár plexifal választja el a nézőteret a küzdőtértől. Az egyesület megalakította
férﬁ szakosztályát is, mely öt
utánpótlás csapat felkészítésé- példátlan módon – mindössze
vel, versenyeztetésével foglal- egy, az ötödosztályban induló
kozik. Technikai vezetőjük az alapítványi csapat képviseli
a Mészáros Rea lesz, aki egész- majd…
ségügyi problémák miatt sajnos
befejezte a játékos pályafutását.  Labdarúgás
Az edzéssorozat újraindulása
Itt is meghatározó akadályt
környékén az is kiderült, hogy jelentenek az infrastrukturális
a második számú nemzetközi problémák. A Vác Városi Stakupában (Európai Kézilabda dionban a folyamatos ígérgeLiga) a mieinknek az ősszel tések ellenére alig, vagy egyálegy párharc megnyerése is a talán nem haladnak a szintén
csoportkörbe jutást jelentené. TAO-forrásból tervezett felújíA hazai szövetség nemrég át- tások. Melyekre az önrészt közdolgozta a korábban kiadott pénzből – a VKSE-csarnokhoz
versenynaptár t: jelentősen hasonlóan – hitelből biztosítotsűrítette a bajnoki programot, ta a váci önkormányzat. Így a
így heti két összecsapás vár az Vác FC immár csak a harmadik
élvonalbeli együttesekre.
vonalban érdekelt együttese a
Sajnos, a már tavasszal is „hazai” meccseit a zuglói BVkezelhetetlennek látszó gondo- SC-sporttelepen játssza. Rákat az akkor még NB I-es férﬁ adásul a várakozáshoz képest
kézilabdásainknál nem tudta szerényebb sikerrel. A megolmegoldani a klubelnökség. Rá- dás, a hazaköltözés időpontja
adásul elmaradtak a korábban továbbra is kérdéses – vajon
megígért állami segítségek. A já- meddig?
tékosok eligazoltak, a Váci KSE
Városunkban a megyei máegyetlen pontvadászatba sem sodosztályban szereplő Vác-Denevezett be, a klub TAO-forrásá- ákvár legalább valóban hazai
ból elkezdett csarnok továbbra bajnokikat rendezhet, ám a
is torzón áll. Városunk felnőtt megyei harmadik vonalban
férﬁ kézilabda sportját – eddig (hatodosztály) játszó Kék Duna

SE a Reménység-pálya helyett
a bajnokság őszi szakaszára a
sződligeti sportpályára kényszerült.

 Evezés
Beindult az élet ebben a
sportágban is. A szezonra való
felkészülés a Vác Város Evezős
Club sportolói számára jól sikerült. Ennek bizonyítéka, hogy az
országos bajnokságról négy felnőtt kategóriás aranyéremmel
tértek haza. Immár a 35. országos bajnoki címét szerezte meg
Galambos Péter, aki egyéniben
és Fenyődi Tamással párban is
nyert. Nem talált legyőzőre az
Ács Kristóf, Bácskai Máté duó
(képünkön), valamint a Szklenka
Bence, Bácskai Máté, Ács Kristóf,
Varga Tamás összetételű négypárevezős egységünk sem.

 Egyéb sportágak
A váci érdekeltségű csapatbajnokságok új sorozatai egyelőre csak előkészületi szakaszban
vannak. A vízilabdások, az asztaliteniszezők, a sakkozók pontvadászatairól a vac.hu oldalon
lehet majd tájékozódni, miként

az igen gazdag utánpótlásbázissal rendelkező váci kajak-kenusok felnőtt versenyeken elért
eredményeiről is.

Elhunyt

Kulcsár Gergely
Nyolcvanhat éves korában
elhunyt Kulcsár Gergely olimpiai ezüst- és bronzérmes atléta.
Családjával hétéves korában
költözött Vácra. Városunkban
végezte el az általános és középiskolai tanulmányait. Sportolóként kimagasló eredményeket
ért el gerelyhajításban. Négy
olimpián vett részt, többször volt
a magyar csapat zászlóvívője.
Eredményeiért 2010-ben a
Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével tüntették
ki. Előtte hat évvel Vác város
díszpolgárává választották.
Kulcsár Gergelytől rokonai,
barátai, t isztelői szeptember
7-én vettek végső búcsút.

Hirdetés / Köztér
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Rendeződhet a deákvári
SPAR-parkoló ügye
A kör nyé ken la kók és napi nyitást megelőzően fél
az általuk használt autók órával a vásárlóknak fennszámának korábbi erőteljes tartott helyeket szabaddá kell
növekedése miatt kialakult tenni az üzletet igénybe nem
parkolási gondok enyhítését vevőknek.
„Kérek mindenkit, hogy
eredményezheti az a megállapodás-tervezet, melynek ezeket a korlátozásokat fetartalmával a váci képvise- gyelmezetten tartsa be. Remélő-testület az augusztus 27-én lem, így a környéken lakók
megtartott rendkívüli ülésén számára konf liktusmentesen
egyetértett. A tervezet aláírá- sikerül lehetőséget biztosítani
sa után a SPAR az üzlet nyitva a megnyugtató parkoláshoz.”
tartási idejében is biztosítani – mondta az egyeztetéseket
fog 30 olyan parkolóhelyet, kezdeményező önkormánymelyeket a nem ott vásárlók zati képviselő, Rozmaring
ekkor is igénybe vehetnek. Sándor.
Ez egy zöld zóna lesz. A piros
felfestéssel jelölt zónában a
nyitva tartás alatt csak a vásárlók autói várakozhatnak.
A piros zóna az üzletzárást
követően már mindenki számára használható lesz, azzal
a feltétellel, hogy a következő

Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb történései
20:15 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
20:35 - DunaDoku
20:55 - Film
21:55 - Híradó - ismétlés
Kedd
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb
történései
20:15 - Katolikus TV
vallási magazin
21:15 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor - ismétlés
21:35 - Film
22:35 - Híradó - ismétlés
Szerda
18:00 - ITET
19:00 - Hetedhét Magazin
19:30 - Baptista Istentisztelet

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:15 - Nagyító
hírháttér műsor
20:45 - DunaDoku
21:05 - Film
22:05 - Híradó
ismétlés
Csütörtök
20:00 Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:15 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:55 - Nagyító
hírháttér műsor
21:25 - Film
22:25 - Híradó
ismétlés
Péntek
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:15 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:55 - Danubia híradó
21:55 - Pinceparty Tomival
22:15 - Híradó
ismétlés

Tilos az avarégetés!
Áprilistól rendszeres
Vácott a zöldhulladék
begyűjtése.
Páros héten a zöldhulladékot viszik el, páratlan
héten a szelektív hulladékot. A kitett zöldhulladékos
zsákok begyűjtését a Váci
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi el, az előre
meghirdetett időpontokban
(Az előre megvásárolt, lebomló zsákokban kihelyezett zöldhulladékot, illetve
a maximum 1 köbméter térfogatú, szabályosan összekötött gallyakat, ágakat.)

Az önkormányzat kéri
a vác i a k at : a vá r os r e ndezettségének megőrzése
érdekében csa k a jelzett
időpontokban helyezzék ki
az ingatlanok elé a zsákos
zöldhulladékot. (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 zöldhulladékot komposztáljanak, mert Vácott
április 17-től tilos az avarégetés! A polgármester
2020. április 16-án hatályon
kívül helyezte az avar és
kerti hulladékok nyílttéri
égetésérő l szóló 2006 -os
helyi rendeletet. A tiltást
fig yelmen k ív ül hag yó
természetes személyek 15
ezertől 200 ezer forintos
összegig közigazgatási bírsággal büntethetők.

