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Közvilágítás: több évtizedes gond oldódik meg

KÖZPONTI MEGSZORÍTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉPETT A VEZETÉS ÜNNEPSÉG
Több mint félmilliárdos mínuszt jelen-
tenek Vácnak a kormányzati intézke-
dések, de a város működése biztosított.

Vizsgálat indulhat az állami tulaj-
donon fekvő, alapítványi fenntartá-
sú ártéri tanösvény miatt.

Rendhagyó gálaesten adták át a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából 
odaítélt díjakat.

Közös érdekérvényesítésről egyez-
tetett Matkovich Ilona Pest megyei 
polgármesterekkel.

Részletek a 2. oldalon



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

Február végére lezárulhat azoknak a vezérlőpontoknak az átalakítása, amelyek hamarosan a teljes 
váci közvilágítást egy valós fényviszonyokon alapuló fel- és lekapcsolási rendszerré alakítják át. 
Ferjancsics László (Összefogás Vácért) alpolgármester tájékoztatása szerint a több mint 100 vezérlési 
pont nagy részénél már megtörtént a szükséges átalakítás.

Micsoda év van mögöttünk! Az elmúlt 12 hónap sokunk számára talán éle-
tünk legnehezebb időszaka volt. Egy mindeddig ismeretlen vírus betolako-
dott az életünkbe, megfosztva minket az emberi érintkezések, a személyes 
találkozások, a közös ünneplések örömétől.

Karácsonyi támogatás 
a szépkorúaknak 

Tovább húzzák az időt: nem nyitják meg a 4 milliárdos keretet

Vác közvilágítása átállás alatt 

Ennek eredményeként váro-
sunk egyes utcáin, terein már 
nem a régi rendszer szerint 
történik pirkadatkor a lekap-
csolás, illetve alkonyatkor a köz-
világítás felkapcsolása, hanem 
a még nem átállítotthoz képest 
10-15 perc eltéréssel. Az alpol-
gármester ezért kéri, hogy ne 
jelezzék hibaként azt, ha akár 
egy-két szomszédos utcában nem 
egyszerre történik meg a napi 

világítási váltás. 
„Az ELMŰ munkatársai fo-

lyamatosan cserélik azokat a 
kapcsolást vezérlő vevőkészülé-
keket, melyek egy-egy közterületi 
szakaszért felelnek. Így vannak 
olyan területek, melyeken már a 
budapest i időzónához hangolt új 
rendszer irányítja a fel- és lekapcso-
lást. Ezzel megszűnik városunkban 
az a naptári zónatáblázat szerinti 
közvilágítási gyakorlat, mely sok 

bosszúságot, sőt gyakran baleset-
veszélyes helyzeteket okozott azzal, 
hogy sötétedéskor még nem kap-
csolt fel, reggel viszont a napfelkelte 
előtt lekapcsolta a közvilágítást. 
Az átalakítás után viszont a valós, 
fővárosi fényviszonyok szerint tör-
ténik majd a közvilágítás működte-
tése.” – mondta az alpolgármester

Az előző önkormányzati 
ciklusban a lakossági panaszok 

nyomán Ferjancsics László kép-
viselőként már javasolta az átál-
lást, de akkor a többségben lévő 
kormánypárti képviselőtársai 
elvetették a kezdeményezését. 

Már az új városvezetés alatt, 
ősszel a költségvetés egyik mó-
dosításánál újra napirendre ke-
rült az ügy: a megvalósításhoz 
4 millió forintot biztosítottak. 

2020 a tanulás éve is volt. Ta-
vasszal úgy kellett reagálnunk a 
vírusra, hogy szinte semmit nem 
tudtunk róla. Úgy kellett átszervezni 
az életünket, úgy kellett döntéseket 
hozni, hogy nem tudhattuk mit 
hoz a következő nap. Sokat segített, 
hogy mindenki fegyelmezetten tet-
te a dolgát. Köszönet illet minden 
váci polgárt, aki betartotta a szigorú, 
sokszor kényelmetlen járványügyi 
szabályokat. Szeretnék külön köszö-
netet mondani az egészségügyben 
dolgozók áldozatos munkájáért, a 
szociális ágazat dolgozóinak, a vá-
rosi közszolgáltatásban dolgozóknak, 
akik a legnehezebb napokon is bizto-
sították, hogy járjon a busz, elvigyék 
a szemetet és feltakarítsák az utcákat. 

Sajnos, a koronavírus a követ-
kező évek politikai, szociális és gaz-
dasági kihívása lehet az egész világ 
számára, de mindenképp megvál-
toztatja eddigi életünket. Nagyon 
sok iparág, rengeteg szakma küzd 
a fennmaradásért. Egyelőre senki 
nem tudja, meddig bírják a színházi 

Elkezdődött az újabb fejlesztés Új év, új lehetőségek

Há r om új szolá rlá mpát 
helyeztek ki a Landerer utca 
folytatásában található Pap-
völgy utca város felé eső, Szü-
ret utca-Napraforgó utca közti 
szakaszára. Ez az utcaszakasz 
mindeddig teljesen sötét volt, 
a probléma megoldását már a 
2019-es választási kampányá-
ban megígérte a váci testület-
be a legfiatalabb képviselő-
ként bekerülő Tótváradi-Nagy 
Bence.

Az Összefogás Vácért képvi-
selője elmondta, a közvilágítási 
lámpatestek felszerelésén túl a 
Papvölgy utca elejére végre ut-
canévtábla került, a biztonságos 
közlekedés érdekében pedig se-
bességkorlátozó és veszélyt jelző 
táblákat tettek ki. Lakossági ké-
rés volt továbbá, hogy Landerer 
utca felső részénél a pihenést 
lehetővé tevő padok kerüljenek. 
Ezt a kérést két pad elhelyezésé-
vel teljesítette a képviselő.

Színes ceruzákat, zsírkrétákat, 
festéket, ragasztókat és ecsetkész-
leteket ajándékoztak a váci ovi-
soknak. A kreatív csomagokat az 
ünnepek előtt 11 váci intézmény 
45 csoportja vehette át.

A három városi bölcsőde pe-
dig könyvekkel, labdákkal és 

építőkockákkal lett gazdagabb 
karácsony alkalmából.

Az ajándékok összértéke 350 
ezer forint, az önkormányzat 
100 ezer forintos támogatását 
az Összefogás Vácért képviselői 
egészítették ki.

A hagyományoknak meg-
felelően tavaly is megkapták 
a hetven év feletti váciak az 
önkormányzat négyezer forin-
tos támogatását. A több mint 
négyezer szépkorúhoz jutott 
el karácsonyig a városunkban 

évtizedes hagyománynak szá-
mító anyagi segítség. Többen 
elektronikus levélben és telefo-
non is megköszönték, hogy az 
önkormányzat ezekben a nehéz 
időkben is gondolt az idősebb 
polgárokra.

Az állami céggel való szakmai 
egyetértés ellenére ismét konkré-
tumok nélkül ért véget a barokk 
belvárosról és a múzeumprojekt-
ről folytatott tárgyalás. Matkovich 
Ilona polgármester Kelecsényi 
Ágnes turisztikai szakemberrel 
közösen egyeztetett Juhász Sza-
bolccsal, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (MTÜ) turizmusszak-
mai igazgatójával a 2017-ben meg-
ítélt négymilliárdos támogatás 
ügyében.

Az állami szervezet képviselője 
egyetértett azzal, hogy Vácnak 

rendkívül jó adottságai vannak. 
A város közel van a fővároshoz, a 
közlekedése pedig kiváló: vonattal, 
kerékpárral, de akár hajóval is 
megközelíthető rövid időn belül. 
Az egyedülálló barokk belváros, 
a Duna-korzó összességében egy 
olyan kisvárosi élménymiliőt 
biztosít, amely Szentendréhez 
hasonlítható.

A polgármester ismertette a 
fejlesztési koncepciót is, amelynek 
keretében a belváros több, évti-
zedek óta elhanyagolt épülete is 
új funkciókat kapna a projekt 

részeként megvalósuló felújítás 
után. Matkovich Ilona a Váci Hír-
nöknek azt mondta: az egyezteté-
sen feltették azt a kérdést, hogy 
miért áll a már közel négyéves 
kormányhatározattal eldöntött 
projekt, ha nincsenek különbsé-
gek a szakmai kérdésekben. Az 
MTÜ igazgatója a források meg-
nyitásával kapcsolatban konkré-
tumokat nem mondott, türelmet 
kért. Ezúttal azzal indokolta az ál-
lami szervezet a késlekedést, hogy 
a turizmus jövőbeli újraindítására 
fordítanak minden erőforrást.

A polgármester ismét kérte, 
hogy nyissák meg a négymil-
liárdos költségkeretet, amiből 
elkészülhet a részletes megvaló-
síthatósági tanulmány. Ezt a doku-
mentumot szintén a projektkeret 
terhére, a második ütemben kell 
elkészíttetni. Miután konkrét vá-
laszt nem kapott, végül azt javasol-
ta, hogy legalább a projekt részét 
képező „zöldház” felújítására szánt 
összeget tegyék elérhetővé, mert a 
Március 15. téren található épület 
állapota miatt a kormányhivatal 
helyreállításra kötelezte a várost. 

Új köztéri szolárlámpák 
Deákváron

Karácsonyi ajándékokat 
kaptak a legkisebbek 

emberek, a turizmusban, a vendég-
látásban dolgozók és számtalan 
területet sorolhatnék még. 

A világjárvány okozta történelmi 
kihívás a politikusoktól is együttmű-
ködést követel meg. A közéletben is 
elengedhetetlen, hogy a kormány és 
a települések vezetői összefogjanak 
a kármentésben, még ha ez eddig 
nem is így történt. Bár a járvány 
kezelése elsősorban állami feladat, 
minden önkormányzat kivette a ré-
szét az ellene való védekezésből. A 
kormány azonban rendre kihagyta 
az önkormányzatokat a támoga-
tásokból. Aggodalomra ad okot az 
önhibájukon kívül munka és bevé-
tel nélkül maradt önkormányzati 
intézmények és cégek dolgozóinak 
tavasz óta elmaradt bértámogatása. 
Helyette többszörös adóelvonással 
sújtotta például Vácot is ami már 
valós veszélybe sodorhatja a város 
működését. 

A tavalyi takarékosság eredmé-
nyeként nem kell hitelhez nyúlnia az 
önkormányzatnak, tartalékoltunk 
az első két hónap működésére. Mi-
niszterelnöki ígéret szerint február 
20-ig kell lezajlania a költségvetési 
egyeztetéseknek a kormány és a te-
lepülések között. Akkor léphetünk 
előre, ha a kormány kompenzálja az 
elvont adóinkat, amelyek a legopti-

mistább becslések szerint is több mint 
félmilliárd forintos kiesést jelentenek 
2021-ben. Ennyivel kevesebb pénz jut 
az idén szeretett városunk fejlesz-
tésére. Vác működése a felelősség-
teljes gazdálkodás eredményeképp 
biztosított. Mivel közös hazánk van, 
csak annyit kérünk, hogy egyenlően 
legyenek mérve a kormánypárti és 
a nem kormánypárti települések.

2020 az aggodalom és a bizony-
talanság éve volt, és bár a bajok 
nem fognak elmúlni varázsütésre, 
de azért van remény. A remény a 
vakcina, amelyhez remélem, minél 
nagyobb számban jutnak hozzá 
az ország, benne Vác lakói. Én is 
be fogom oltatni magam, ha sorra 
kerülök.

A kényszerű változás tanít is. 
Megtanított, hogy kreatív ötletekkel, 
szigorú gazdálkodással, a többféle 
megoldást számbavevő pénzügyi 
megoldásokkal lehet túlélni. Szembe 
kellett nézni a kihívásokkal, ame-
lyekkel csak önökkel együtt tudtunk 
és tudunk megbirkózni. Önök napok 
alatt hol önkormányzati segítséggel, 
hol kizárólag civil összefogással fel-
állítottak segítő csoportokat, pénzt 
gyűjtöttek, elláttak ismeretlen rá-
szoruló embereket, sokgyermekes 
családoknak nyújtottak segítséget. 
Elismerés illet i azokat a civil em-

bereket, akik pénzbeli adománya-
ikkal segítették, hogy a kórház, a 
mentőállomás, vagy az óvodáink, 
szociális intézményeink kapjanak 
a járványban elengedhetetlenül 
fontos eszközöket. Köszönet a sok 
segítségért, és köszönet azért, hogy 
sokan biztattak, és bíztak bennünk. 

Vácon 2021 az újrakezdés éve lesz. 
Hiszem, hogy sok mindent jobban, 
szervezettebben fogunk csinálni. 
Sokféle tervet készítettünk, mert 
a városban a fejlődés nem állhat 
le. Folytatjuk az útaszfaltozásokat, 
lesznek játszótér- óvoda felújítások, 
közösségi faültetés, megújul a Fő-
tér több épülete, tovább fejlesztjük 
a Duna-part i sport lehetőségeket. 
Reményeim szerint, az elnyert pá-
lyázatból végre elindulhat a turisz-
tikai fejlesztés a belvárosban, és ha 
a járványhelyzet engedi, lesz Váci 
Világi Vigalom, lesz Vác a tiéd prog-
ram, tömegsport-rendezvények és 
számos egyéb művészeti meglepetés.

Engedjék meg, hogy a Váci 
Önkormányzat nevében szívből kí-
vánjak önöknek és a családjuknak 
sikerekben és örömben gazdag új 
évet, de mindenek előtt jó egészséget. 
Mi, az önkormányzat munkatársai 
idén is azon dolgozunk majd, hogy 
örömmel érkezzenek haza, hogy sze-
ressenek itt élni, ebben a városban.
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Vác önkormányzata összegezte a 2020-ban eladott ingatlanok után befolyt bevételeket. A városi költ-
ségvetést gazdagító összeg lényegében megegyezik az előző városvezetési ciklus éves bevételi átlagá-
val, de nem éri el a 2010-es év ingatlaneladási bevételét, mely akkor 162 millió forint volt – a város-
háza tájékoztatása alapján.

Többéves rendezetlen vagyonkezelési kérdés oldódott meg azzal a szerződéssel, amelyet Vác Város 
Önkormányzata és az Északpesti Református Egyházmegye aláírt január közepén a váci Városházán.

Hírek Hírek

Brutális módon csökkentette a 
kormány az év végére a nagyobb 
városok, köztük Vác bevételeit. 
December közepén érkezett a hír, 
hogy a Fidesz-KDNP-kormány 
megfelezi a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások helyi iparűzési 
adóját, amely az önkormányzatok 
egyik fő bevételi forrásának szá-
mít. Ugyan az előzetesen kilátásba 
helyezett teljes felfüggesztéshez 
képest enyhébb lett a már kihir-
detett kormányzati intézkedés, az 
önkormányzatoknak a szabadon 
elkölthető forrásokból így is je-
lentős bevételkiesésnek számít. 
Vác 2020-ban 2,7 milliárd forint 
iparűzésiadó-bevétellel rendelkez-
hetett, a pénz nagy részéből azo-
kat az alapvető szolgáltatásokat 
fi nanszírozta az önkormányzat, 
amelyek egy város működéséhez 
feltétlenül szükségesek. A fenti 
összegből hozzávetőleg 800 millió 
forintnyi iparűzési adót fi zettek 
be a kormányzati intézkedések-

ben érintett vállalkozások, azaz 
a döntés a gépjárműadó korábbi 
elvételével 520-530 millió forint 
kiesést eredményezhet 2021-ben a 
legoptimistább városházi becslés 
szerint is.

MIRE MENT EL AZ
 IPARŰZÉSI ADÓ?

Az iparűzési adóbevételekből 
fi nanszírozza a város többi közt 
kulturális közintézményeinek 
működtetését, a közterületek 
fenntartását, a fejlesztéseket, a 
közvilágítást, a tömegközlekedést, 
de ebből a bevételi forrásból kerül 
részben fi nanszírozásra az óvodai, 
bölcsődei és fogyatékos ellátás is. 
Ez szabad felhasználású forrás, el-
lentétben azokkal a kormányzati 
támogatásokkal, amelyek konkrét 
projektre érkeznek.

A város a korábbi évekhez 
képest és a járvány ellenére 
megtakarítással zárta 2020-at. 

A városvezetés által véghez vitt 
átszervezések és költségcsökken-
tések eredményeképp megjelenő 
pluszforrásokat a Rétvári Bence 
miniszterhelyettest is soraik kö-
zött tudó kormánypártok miatt 
nem fejlesztésekre, hanem a kor-
mányzati intézkedések hatásának 
csökkentésére kell fordítani.

Viszonyításképp: a több mint 
félmilliárd forintos bevételkiesés 
több mint kétszer annyi, mint a 
magánszemélyek által befi zetett 
kommunális adó összege.

Tavaly az önkormányzat 43 
millió forintot költött az utak 
aszfaltozására. Kátyúzásra és az 
úthálózat karbantartására 125 
millió forintot fordított a Város-
fejlesztő Kft.

 A zöldfelületek gondozására 
az önkormányzati cég 2020-ban 
jóval 200 millió forint felett köl-
tött – ennyibe került városi szin-
ten a növényzettel kapcsolatos 
munkálatok ellátása.

A helyi buszjáratok fenntartá-
sa több, mint 100 millió forintjába 
került a városnak – igaz, a Fördős 
Attila-féle városvezetés ezt leváltá-
sa évében nem rendezte, így ez a 
kifi zetés is a 2020-as költségvetést 
terhelte. A város tulajdonában álló 
épületek karbantartása 121 millió 
forintba került, a közvilágítás pe-
dig 103 millióba.

Orbán Viktor miniszterelnök 
azt ígérte, hogy az érintett váro-
sokat egyesével vizsgálják és kom-
penzálják majd. Ennek érdekében 
Matkovich Ilona polgármester 
levélben kérte Rétvári Bencét, a 
térség kormánypárti országgyű-
lési képviselőjét a közbenjárásra. 
Az semmiképp nem számít jó elő-
jelnek, hogy a kereszténydemok-
rata képviselő jó hírként tálalta a 
közelmúltban Vác 6 milliós műkö-
dési támogatását, miközben 2018-
ban, még az előző, kormánypárti 
városvezetés 292 millió támoga-
tást kapott ugyanezen jogcímen.

A jelenlegi városvezetés zéró 
toleranciát vezetett be a korrup-
cióval szemben. Azt írják: „az itt 
élő emberek érdekeinek megfelelően 
vagyonherdálás helyett immár a 
váci vagyonnal történő átgondolt, 
a város jövőképére pozitív hatással 
bíró döntéseket hoz.”

Az eladásokból származó 
bevételt fejlesztésekre és felújí-
tásokra költötte az önkormány-
zat, de ebből a pénzből szerezték 
vissza a főtéri elefántos kék há-
zat, amely azóta havi egy millió 
forintért (nyilvános pályáztatást 
követően) már bérlőre talált.

A jelenlegi városvezetés meg-
változtatta a korábbi gyakorlatot: 
ingatlanokat teljesen átlátható, 
követhető folyamat után ad el, 
vagy ad bérbe. A kiadó, illetve 
eladásra kínált ingatlanok meg-
hirdetése a korábbiakhoz képest 
jelentősen több és nagyobb felü-
leten történik, ezáltal a városnak 
is nagyobb bevétele lehet a ver-

senyhelyzet miatt.
Az önkormányzati vagyon-

gazdálkodás megteremti a 
nagyberuházások megvalósít-
hatóságát is 

Sok éves tétlenség után az új 
önkormányzatnak sikerült meg-
állapodni a főtéri múzeumépület 
önkormányzati lakásainak bér-
lőivel, akik elfogadták a nekik 
felajánlott lakásokat, így újabb 
akadály hárult el múzeum pro-
jekt elől.  A városvezetés annak 
érdekében, hogy végre elkezdőd-
hessen a szakrendelő állam által 
ígért felújítása (melyről egy több 
évvel ezelőtti, 2017-es kormány-
határozat döntött), telekcserével 
is segíti a kórháztömb újjászü-
letését. 

A városvezetés az ezzel kap-
csolatos álhírterjesztőket arra 
szólítja fel, hogy legalább most, 
veszélyhelyzetben ne akadá-
lyozzák a munkát alaptalan ál-
lításokkal, ha segíteni már nem 
tudnak.

Az Iskolaváros területén talál-
ható Bernáth Kálmán középis-
kola 2012-től a Vác Felsővárosi 
Református Egyházközség, majd 
2017. szeptemberétől az Északpesti 
Református Egyházmegye fenn-
tartásában működik. A törvény 
szerint az ingatlan tulajdonjoga 
maradt az önkormányzatnál, a 

vagyonkezelés pedig – hasonló-
an a mellette lévő Madách Gim-
náziumhoz – a Váci Tankerületi 
Központhoz került.

A fenntartó egyházmegye 
több éve szerette volna jogilag is 
saját vagyonkezelésébe kapni a 
mintegy 18 ezer négyzetméteres 
területből a Bernáth iskola által 

használt részt, amely a feladata 
ellátásához szükséges. Ennek 
átadás/átvételéről többlépcsős 
tárgyalás folyt a minden érintett 
fél számára megfelelő megoldás 
érdekében. A kidolgozott szer-
ződés tartalmának város általi 
elfogadásáról Matkovich Ilona – a 
veszélyhelyzetben kapott jogát 

gyakorolva – 2020. decemberében 
döntött. 

A hosszas előkészítés után 
megszületett szerződés határo-
zatlan időre az egyházmegye 
térítésmentes használatába adja 
az iskola működéséhez szükséges 
ingóságokat, eszközöket, épület-
tartozékokat és felszereléseket.

Közös nyilatkozat elfoga-
dásával zárult Gödöllő, Szent-
endre és Vác polgármesteré-
nek január 11-i megbeszélése 
a Vácon. dr. Gémesi György, 
Fülöp Zsolt és Matkovich Ilona 
az elvonásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcsere és a közös 
érdekér vényesítés mel let t 
kulturális együttműködésről 
is egyeztettek.

A három városvezető által 
elfogadott nyilatkozatban az 
áll: 

„Aggodalommal figyeljük a 
kormány önkormányzatokkal 
kapcsolatos politikáját. Fontos-
nak és szükségesnek tartjuk az 
együttműködést mind a kor-

mányzat, mind pedig a települé-
sek részéről felmerülő nehézségek 
megoldása érdekében.”

Azt írják, hogy a korábban 
megkezdett együttműködést 
folytatják, az egymás közti 
tapasztalatcsere, a közös ér-
dekérvényesítés pedig abban 
is segít, hogy a kormányzati 
intézkedések ellenére is méltó 
módon biztosítani tudják a rá-
juk bízott városok működését.

„Egyetértünk abban, hogy e 
három polgári város választott 
vezetőinek kell maradjon sza-
bad mozgástere helyi közösségük 
életének elvárható színvonalon 
történő biztosítására.” – zárul 
a nyilatkozat.

Jelentős kiesés a kormányzati elvonások miatt Önkormányzati ingatlanok: 
vagyonfelélés helyett felelős gazdálkodás

Rendeződik a Bernáth iskola vagyonkezelői joga

A kormányzati elvonásokkal kapcsolatban egyeztettek
a polgármesterek
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Vác Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 9/2012.(III.22.) sz. 
rendeletének 40. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi tájékoztatást 
adom:

Vác Város Polgármestere az 
alábbi rendeleteket alkotta:

- 66/2020.(XII.15.) sz. rendeletmó-
dosítás – az önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyonnal való gazdálkodás 
egyes szabályairól, valamint az ön-
kormányzat vagyonának értékesíté-
se, illetve hasznosítása során alkal-
mazandó pályáztatási szabályokról 
szóló 22/2014.(VI.20.) sz. rendeletről;

- 67/2020.(XII.15.) sz. rendeletmó-

dosítás – az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) 
sz. rendeletről;

- 68/2020.(XII.15.) sz. rendelet-
módosítás – a helyi adókról szóló 
64/2020.(XI.26.) sz. rendeletről;

- 69/2020.(XII.15.) sz. rendeletmó-
dosítás – a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellá-
tások igénybevételéről és a fi zetendő 
térítési díjakról szóló 14/2016.(III.18.) 
sz. rendeltről;

- 70//2020.(XII.15.) sz. rendeletal-
kotás – a váci 3188 hrsz-ú ingatlan 
törzsvagyonból történő kivonásáról;

- 71/2020.(XII.15.) sz. rendeletmó-
dosítás – Vác város Helyi Építési Sza-
bályzatáról és Szabályozási tervéről 
szóló 30/2017.(XI.24.) sz. rendeletről;

- 72/2020.(XII.15.) sz. rendelet-
módosítás – a kötelező maszkvise-
léssel érintett közterületek, nyilvá-
nos helyek meghatározásáról szóló 
56/2020.(XI.13.) sz. rendeletről;

- 73//2020.(XII.21.) sz. rendele-
talkotás – a váci 3182/A/3 hrsz-ú 
ingatlan törzsvagyonból történő 
kivonásáról;

- 1/2021.(I.20.) sz. rendeletmódo-
sítás – a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellá-
tások igénybevételéről és a fi zetendő 
térítési díjakról szóló 14/2016.(III.18.) 
sz. rendeletről;

- 2/2021.(I.20.) sz. rendeletalkotás 
– a városi kitüntetések alapításáról 
és adományozásáról;

- 3/2021.(I.20.) sz. rendeletmódo-

sítás – az élelmezési nyersanyagkölt-
ség meghatározásáról szóló

59/2020.(XI.19.) sz. rendeletről;
- 4/2021.(I.20.) sz. rendeletmó-

dosítás – Vác Város Önkormány-
zat 2020. évi költségvetéséről szóló 
5/2020.(II.20.) sz. rendeletről

A rendeletek Vác város honlap-
ján, a Váci Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint Jegyzői 
Kabinetének 105. sz. irodájában is 
megtekinthetők.

Vác, 2021. január 20.
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

jegyző 

Tájékoztató a rendeletalkotásokról

Évzáró és évnyitó döntések a város érdekében
Vác polgármestere jogkörében eljárva a kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a jegy-
ző és az alpolgármesterek jelenlétében rendeletmódosításokról, továbbá különböző előterjesztésekhez be-
nyújtott határozati javaslatokról döntött december 15-én és 21-én, illetve január 20-án.

A városvezetés külföldi és hazai kapcsolatfelvétele-
ket szorgalmazó találkozóit folytatva december kö-
zepén Matkovich Ilona polgármester és Iványi Ká-
rolyné kabinetfőnök a Városházán fogadta a Norvég 
Királyság magyarországi nagykövetét, Trine Sky-
moent, aki tavaly szeptembertől látja el feladatát.

A szakbizottsági 
hatáskörű döntések
Kérelmükre döntő részben 

hozzájárulást kaptak a huza-
mosabb ideje az önkormányza-
ti lakásukat bérlők az ingatlan 
megvásárlására. Összesen több 
mint két tucat esetben született 
döntés önkormányzati lakások 
cseréjére, bérletének meghosz-
szabbítására, bérlő kijelölésére 
és bérleti jogállás elismerésére. 
Nyílt pályáztatást követően bér-
lőre talált a volt alsóvárosi patika 
és a főtéri Kék ház (az utóbbit az 
OTP veszi ki a Széchenyi utcai 
fiókjának felújítási idejére), és 
a sportcsarnok melletti gépjár-
műtároló telekrész, a Deákvári 
főtéren lévő buszvárakozó épü-
letrésze (állatkozmetika részére).

A ligeti tó halgazdálkodási jo-
gát alhaszonbérlet formájában 
ismét a Váci Dunai Sporthorgász 
Egyesület kapta meg 15 évre és 
megállapodás született a főtéri 
múzeumépület bérlőivel is. Az 
óvodák nyári leállása intézményi 
bontásban, kétszer négyhetes 
ciklusban, koordinálva történik 
majd. A Váci Férfi  Kézilabdázá-
sért Alapítvány a sportcsarnok-
ra kedvezményes bérleti díjat 
kapott.

Rendeletalkotások 
és  -módosítások
Rendeletmódosítás történt a 

személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátá-
sok igénybevételéről és a fi zeten-
dő térítési díjakról. Az éves városi 
költségvetés aktualizálásában 
nagy részben az elvégzett felújítá-
si munkák kiadásai szerepeltek. 
Ezek közül a legjelentősebb tétel 
a Zöldfa utca és a Szent Mihály 
dűlő útfelújítása közel 25 millió 
forint értékben.

A városi kitüntetések alapítá-
sáról és adományozásáról szóló 
rendelet két új elismeréssel bő-
vült: díjazzák a szociális munkát 
segítőket és létrejön a „Vác Vá-

ros Építészeti díja”. Megtörtént 
a 2020-as városi költségvetésről, 
illetve az élelmezési nyersanyag-
költségekről szóló rendelet aktu-
ális módosítása is. 

 Képviselő-testületi ha-
táskörben hozott döntések

Mivel a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzetben sem 
decemberben, sem januárban 
nem ülésezhetett a képviselő-tes-
tület, szakemberek bevonásával 
a polgármester a grémium hatás-
körébe sorolt döntési ügyekben is 
határozatokat hozott. Ezek közül 
a leglényegesebbek.

A Váci Család- és Gyermekjólé-
ti Központ igazgatói feladatkörét 
2025 végéig Járja Andrea töltheti 
be. Egy újabb döntés értelmében 
két módosítással hatályban ma-
rad a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program. A Nemzetiségi Önkor-
mányzatokkal kötött együttmű-
ködési megállapodások tartalmát 
jóváhagyta a polgármester. 

A Szociális Szolgáltatások 
Háza intézményvezetői feladatait 

ideiglenesen Fischer Kornél látja 
el, ugyanakkor a polgármester 
elfogadta a kiírandó pályázat tar-
talmát. Mint ahogyan Matkovich 
Ilona egyetértett a hulladékgaz-
dálkodásra vonatkozó, Zöld Híd 
B.I.G.G.-gel kötendő közszolgálta-
tási szerződéssel is. Vác indul az 
okos zebrák kialakítására kiírt, 
valamint a bringaparkok létreho-
zására indított pályázaton.

Egyéb döntések
A polgármester elfogadta az 

idei ellenőrzési tervet, a 2020-as 
külügyi beszámolót és a 2021-es 
külügyi tervet, továbbá tudo-
másul vette a Főépítészi Osztály 
munkájáról összeállított tájékoz-
tatót. A Vác Piac Kft. helyett a 
Gazdasági Hivatal látja el az or-
szágos állat- és kirakodóvásár, 
az állatvásár és a búcsúvásár-
ral kapcsolatos feladatokat, így 
a kft eddigi ügyvezetője, Kazár 
Hajnalka megbízási szerződéssel 
folytatja munkáját. 

Az építési szabályzatot (HÉSZ) 
érintő több véleményezési sza-

kasz lezárásáról is határozat 
született. Elindul a település-
rendezési eszközök Törökhegyre 
vonatkozó módosítása, melynek 
fő célja a lakásszám csökkenté-
se ezen a területen, valamint a 
város más területeire is kiható 
gépjármű elhelyezési szabályok 
szigorítása. 

Az idei munkaterv a beérkező 
javaslatok alapján került össze-
állításra. A közmeghallgatásra a 
tervek szerint július 14-én kerül 
sor. A szakbizottságok tanácsko-
zása továbbra is a plenáris ülé-
seket megelőző hét első három 
napján lesznek megtartva. 

Díjazottak
A „Vác Város Művelődéséért” 

kitüntetést Laczi Sarolta, a mű-
velődési központ igazgatója érde-
melte ki. „Vác Város Művészeti 
díját” a Katáng zenekar veheti 
át. „Vác Város Közművelődését 
segítő munkáért” elismerésben 
részesül Kövesdi Krisztina a mű-
velődési központ munkatársa.

A norvég nagykövetet fogadta 
a váci polgármester

Újabb váci közterületeken 
kötelező a maszkviselés

A bemutatkozó, ismerkedő 
megbeszélésen városunk pol-
gármestere röviden vázolta Vác 
történelmi múltját, majd a nagy-
követ érdeklődésére ismertette 
a tavalyi önkormányzati válasz-
tási eredmény kialakulásának 
hátterét, körülményeit.

Matkovich Ilona hangsú-
lyozta: a jelenlegi városvezetés 
kiemelt fi gyelmet fordít azokra 
a lehetőségekre, amelyek külső 
források bevonásával segíthetik 
városunk fejlődését.

Trine Skymoen kifejezte 
szándékát a kapcsolaterősítés-

re, mely a továbbiakban akár 
közvetett úton, akár személyes 
megbeszélések segítségével a 
kölcsönös előnyök kiaknázását 
jelentheti majd.

Az önkormányzat hivatalos 
oldalán található beszámoló 
alapján a „jó hangulatú beszél-
getés kellő alapot adhat a kultu-
rális kapcsolatok erősítésére és a 
pályázati lehetőségek feltérképezé-
sére, valamint a korábbi években 
megkezdett, ám a norvég alap nem 
megfelelő kihasználtsága okán 
megrekedt váci projektek tovább-
vitelére.” 

December 16-tól visszavoná-
sig újabb városi közterületekre 
terjesztette ki rendeletében a 
kötelező védőmaszk viselést 
Matkovich Ilona. A hatályos 
kormányrendelet a települé-
sek közterületeire vonatkozóan 
adta önkormányzati hatáskör-
be a védőmaszk viselésének 
szabályozását. Visszavonásig 
a Széchenyi utca teljes köz-
területén, a Köztársaság út 
Konstantin tér és Március 15. 
tér közötti szakaszán, a Görgey 
utca postától a Széchenyi utcá-
ig húzódó szakaszán, továbbá a 
Szent István téren is kötelező 
a maszk viselése.

Vácon első körben a közpon-
ti piac teljes területén írták elő 
a kötelező védőmaszk hordását. 
Ugyanakkor Matkovich Ilona 

ajánlást tett a polgároknak, 
hogy a forgalmas közterülete-
ken, közintézmények, oktatási 
intézmények bejáratánál, a vas-
útállomás és a buszpályaudvar 
környékén is viseljenek masz-
kot. Később minden 6 éven fe-
lüli számára a Március 15. téren 
is kötelező lett a védekezés e 
formája. 

A polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy az üzletekben, illetve 
a tömegközlekedést kiszolgáló 
épületekben, járműveken, de 
akár a bevásárlóközpontokban 
és azok saját tulajdonú parko-
lóiban érvényes vírus elleni 
védekezés szabályait kormány-
rendelet írja elő. Ennek elle-
nőrzése, szankcionálása nem 
tartozik az önkormányzat ha-
táskörébe. 
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Közel félezer pályamű érkezett a Tourinform iroda 
első alkalommal megrendezett fotópályázatára. A 
#welovevác elnevezésű megmérettetésen három ka-
tegóriában választotta ki a díjazottakat a Fekete 
István, Dömény Csaba, Tumbász András összetételű 
szakmai zsűri. A feladat Vác szépségeinek fényké-
pekkel történő bemutatása volt.

Fókuszban Események / Váci tabló

Élénk érdeklődés mellett zajlott 
a váci fotópályázat

Deákvári parkok: 
teljesült a lakók kérése

Életveszélyes az ártéri tanösvény, vizsgálat indulhat

A pontozás anonim módon, 
a képek sorszámozásával tör-
tént, így fordulhatott elő, hogy 
a profi  kategória első két helyét 
Gerengay Gusztáv alkotásai 
szerezték meg. A képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára pedig 
Ocskay Márton állhatott.

Amatőr kategóriában Dér 
Dezső képét választotta legjobb-
nak a zsűri. A második helyezett 

Juhász Terézia, a harmadik pe-
dig megosztva Somogyi Balázs és 
Jenei Zsuzsa alkotása lett. A kö-
zönségszavazáson Molnár Attila 
Vácról készült légifotója nyert, 
másodikként a zsűri által is dí-
jazott Dér Dezső képe végzett, 
harmadikként pedig Kopsa Gab-
riella képe futott be. A legjobb 
képeket a járványhelyzet miatt 
online kiállításon mutatják be. 

A KRESZ-parkban és a Béke 
téren is több, a közterületi al-
koholfogyasztás és a játszótéri 
dohányzás tilalmát jelző táblát 
helyeztek ki a közelmúltban. 

A körzet képviselője Tótvá-
radi-Nagy Bence (Összefogás 
Vácért) elmondta: régóta prob-
lémát jelentett, hogy a par-
kokat nem rendeltetésüknek 
megfelelően használták, elvéve 
ezzel a helyet a családok elől, 
akik gyakran teleszemetelt 
játszóterekkel találkozhattak 
az italozók miatt. Hozzátette: 

továbbra is várják a javaslatokat 
a hasonló táblák kihelyezésével 
kapcsolatban. 

Az új táblák a szabályt meg-
szegni tervezők fi gyelmét arra 
is felhívják, hogy az italozást 
és a dohányzást is büntetik az 
érintett területeken a közterü-
let-felügyelők. A játszótereken 
történő dohányzás tilalmát az 
1999. évi XLII. törvény, az al-
koholfogyasztás tilalmát pedig 
Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének. 34/2014. (XI. 
14.) sz. rendelete írja elő.

Kövessük a népszerű reklám-
szlogent: forduljon orvosához és 
gyógyszerészéhez. A mi orvosunk 
dr. Bánhidi Péter, a helyi operatív 
bizottság orvos tagja, őt kérdez-
tük, hogy melyek az utolsó, tehát 
január 20-án a rendelkezésére 
álló ismeretek a Covid—19 elleni 
vakcinákról és az oltási menet-
rendről. 

„Egyelőre csak az egészségügyi 
dolgozók oltása folyik Vácon is, 
ahogy az egész országban. A váci 
kórházban kialakítottak egy oltó-
helyet, ahova egy pesti kórházból 
érkezett az oltóanyag. Még nem si-
került minden egészségügyi dolgozót 
beoltani, mert egyrészt elfogyott az 
oltóanyag, másrészt nem is minden-
ki kaphatott vakcinát, mert a nem-
zetközi protokoll szerint legalább egy 
hónapnak el kell telnie a legutoljára 
kapott egyéb vírus ellenes oltás és a 
Covid elleni vakcina beadása között. 
Arra is tekintettel kellett lenniük az 
oltás beadása előtt, hogy kik estek 

már át a fertőzésen, márpedig sajnos 
az egészségügyiek nagy arányban 
kaptak koronavírus fertőzést.” 

„Szakmai vita van arról, hogy 
az ő esetükben mennyi a minimális 
kivárás, ugyanis a Covid-19 fertő-
zés nem jár olyan nagy arányban 
védettséggel, mint a hagyományos 
influenza fertőzésen átesettek eseté-
ben azt lehetett tudni, hogy a védett-
ség nagyjából kilencven százalékos. 
Most lényegében kiszámíthatatlan, 
hogy milyen a védettségi arány, 
ahogyan a fertőzésen átesettek ese-
tében az antitest termelése sem volt 
egységes. A járvány első hulláma 
után egyértelmű volt, hogy nem 
minden covidos vérplazmájában 
volt található antitest.” 

Egyelőre az egészségügyiek 
sem kapnak időpontot, mert el-
fogyott a vakcina (ez a január 19-i 
helyzet).

„Az országos tisztifőorvos levele 
egyértelmű volt, hogy oltassák ma-
gukat a háziorvosok is, mert szá-
mítanak rájuk, ha már lesz több 

oltóanyag, vagyis valószínűleg ők is 
oltani fognak. Azt azonban egyelőre 
nem tudjuk, hogy mikor és mivel. 
Minden attól függ, hogy mikor jön 
elegendő mennyiségben az oltó-
anyag. Magyarországon egyelőre 
csak a Pfi zer és a Moderna vakciná-
ja van engedélyezve, és nem látjuk 
a kimenetelét annak, hogy lehet-e 
majd választani a rendelkezésre álló 
vakcinák közül.” 

Türelemmel kivárjuk az Or-
szágos Gyógyszerészeti Intézet 
döntését, hogy a világban már 
engedélyezett többi vakcina közül 
melyek kapják meg az engedélyt 
az olthatóságra itthon. 

Addig is mindenki legyen na-
gyon fegyelmezett a védekezés-
ben, kérte dr. Bánhidi Péter. A szű-
réssel kapcsolatban azt mondta: 
annyit lehetett tudni már január 
20-án, hogy a városban jelentősen 
lecsökkent a jelentkezők száma. 
Korábban naponta volt 8-10 jelent-
kező, akiket indokolt volt szűrésre 
utalni, az utóbbi napokban pedig 

egyetlen ilyen beteg sem volt – 
mondja a doktor úr.

Arra bizonyára emlékeznek a 
váciak, hogy a járvány csúcsidő-
szakában az Országos Mentőszol-
gálat kamionja a Vár alatt mért 
szombatonként, de ahogy lecsök-
kent a beutaltak száma, már nem 
volt érdemes kirendelni a buszt. 

Ma is az az érvényes, hogy 
csak a háziorvos elrendelésére 
végez koronavírus tesztet az 
OMSZ. A váci gyakorlat szerint, 
ha a háziorvos kedden vagy szer-
dán elrendeli a mintavételt, akkor 
a mentők pénteken már kimen-
nek a lakásra, hogy elvégezzék 
ott a vizsgálatot.

Ha valakinek sürgősebb va-
lamiért, akkor a háziorvos által 
elrendelt mintavételi kérelem 
adatai felkerülnek az internet-
re, az úgynevezett egészségügyi 
felhőbe, és akkor például Pesten, 
a Dévai utcában, a mentőbázison 
még aznap elvégzik a vizsgálatot.

- véef -

Omladozó, helyenként meg-
rogyott vagy teljesen hiányos fa-
szerkezet – ez fogadja az elmúlt 
időszakban azokat, akik a híres 
ártéri tanösvényt látogatnák meg 
a Duna Vác-Alsóvároshoz tartozó 
szakaszán. Az évente korábban 
több tízezer főt csábító látványos-
ság elképesztő állapotba került, a 
város vezetése 2019-es megválasz-
tása óta többször kezdeményezett 
egyeztetést a tanösvény fenntar-
tójával annak lehetséges fejleszté-
séről, helyreállításról, azonban a 
Göncöl Alapítvánnyal folytatott 
tárgyalások nem vezettek ered-
ményre.

Épp ezért tett lakossági beje-
lentést Molnár Nándor (Össze-
fogás Vácért) önkormányzati 

képviselő a Váci Ártéri Tanös-
vény állapotával kapcsolatban a 
város jegyzőjénél. A képviselő a 
dokumentumban megállapítja: a 
helyszínen levő statikus kollégák 
szerint a tanösvény használha-
tatlan, egyes részein egyenesen 
életveszélyes.

Mivel Vác önkormányzata se 
nem tulajdonosa, se nem fenn-
tartója területnek és a rajta levő 
tanösvénynek, a bejelentést Vác 
jegyzője továbbította az illetékes 
hatóságnak. 

A Göncöl Alapítvány 2005-ben 
írta alá a megállapodást, amely 
alapján kezeli és tartja fent a tan-
ösvényt, az állami tulajdonban 
levő terület vagyonkezeléséért 
felelős állami cég hozzájáru-

lásával. A Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság feltételként a Váci 
Ártéri Tanösvény rendszeres 
takarítását, gyommentesítését 
és a vízfolyások akadálymente-
sítését szabta feltételül, aminek 
nyoma ottjártunkkor nem volt 
tapasztalható. Az intézmény az 
erről szóló dokumentumban azt 
is leszögezte, hogy a természeti 
károkból eredő károsodásokért 
nem tartoznak felelősséggel, azaz 
nem az ő feladatuk helyreállítani 
a vízmozgás miatt megrongáló-
dott elemeket.

Az alapítvány az évek során 
több millió forintot kapott az 
önkormányzattól, részben a 
tanösvényre.

Nem ezen a fórumon fogjuk lefolytatni a vitát a kínai, az orosz, illetve az Unióban forgalmazási enge-
déllyel rendelkező vakcinák alkalmazhatóságáról, csak szeretnénk a vakcinákról terjedő hírek közötti 
eligazodáshoz a lehető legtöbb segítséget megadni a váciaknak. Természetesnek tekintjük a felfoko-
zott érdeklődést a Covid—19 fertőzés elleni oltás iránt, hiszen vannak országok, ahol a karanténból 
kitörni akaró polgárok, már tízezrével vonultak az utcára, hogy visszakapják a normális életüket.

Vírushelyzet Vácon: 
felkészülnek a háziorvosok

Kollégáktól búcsúzunk

A Váci Napló alapító főszerkesz-
tője, Furucz Zoltán 66 éves korá-
ban hunyt el. Mintegy öt évtizedes 
újságírói pályafutásának elején 
a Pest Megyei Hírlap, majd egy 
országos napilap, a Népszava mun-
katársa volt. Közel három évtizede 
családi vállalkozásként megalapí-
totta városunk azóta is mértékadó 
hírforrását, a Váci Naplót.

Hosszú évekig volt tagja a 
Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége Etikai Bizottságának, 
és e feladatához hűen mindig a 
kiegyensúlyozott, pontos és meg-
bízható újságírás értékei mellett 
dolgozott. Több környékbeli sajtó-
termék kiadójaként a váci polgárok 
mellett most más települések olva-
sói is egy hiteles médiamunkást 
veszítettek halálával.

A Mozgáskorlátozottak Kö-
zép-magyarországi Regionális 
Egyesülete munkatársaként, va-
lamint újságíróként is ismert és 

elismert fiatalembert, Lakatos 
Csabát Furucz Zoltánhoz hason-
lóan a koronavírus ragadta el kö-
zülünk. Mindössze 43 esztendőt 
élt, ám hosszú időn át áldozatkész 
munkát végzett a fogyatékossággal 
élő emberek esélyegyenlőségéért, 
kiemelkedő tevékenységét 2011-ben 
díjjal ismerte el a város.

Hat évvel ezelőtt hagyott fel az 
írással, ahogy akkor fogalmazott, 
azért, hogy a családjára tudjon 
koncentrálni, onnantól a Város-
fejlesztő Kft. alkalmazottjaként 
folytatta a munkáját. Lakatos 
Csaba legendás humorával, kizök-
kenthetetlen jókedvével, rendíthe-
tetlen akaraterejével, munkájával 
és kitartásával példa lehet minden 
váci polgár számára.

A Váci Hírnök szerkesztői két 
kollégától, városunk két megbecsült 
és köztiszteletben álló polgárától 
búcsúznak.

Önkormányzatunk megrendülve értesült 
Furucz Zoltán és Lakatos Csaba haláláról
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A gördeszkázás volt a mindene. Aztán azért bújta a szaklapokat, hogy ki-
derítse, milyen optikával, milyen gépekkel készítik a riporterek azokat a 
csodás felvételeket – nagyjából így kezdődött Szaniszló Róbert fotós karri-
erje. Gondolta, ha kiöregszik a gördeszkázásból, majd fotósként továbbra is 
részese lehet annak. Profi  fotós lett. Az idén vehette át a legutóbbi elismeré-
sét; Nádas Tamás díjat kapott „A repülés szerelmese” pályázaton. 

A vírusjárvány miatt idén rendhagyó módon ünnepelte a város a Magyar Kultúra Napját. A Madách 
Imre Művelődési Központ színháztermében megtartott díjátadó gálaestet ezúttal mindenki saját ottho-
nában, interneten keresztül követhette január 22-én, pénteken.

Villámportré Szaniszló Róbertről
A pillanat teljessége A Magyar Kultúra Napja 

– ezúttal rendhagyó módon

Köszöntjük a szépkorú Balogh Jánosnét és Pikler Istvánt

A pillanat teljessége – így 
fogalmazható meg két szóban, 
amire minden alkalommal tö-
rekszik, függetlenül attól, hogy 
éppen divatbemutatón kattint, 
vagy a Roland Garros-on, vagy 
a váci női kézilabda csapat helyi 
összecsapásán, vagy a Forma 1 
dubai futamán, vagy egy kon-
certen, vagy … sorolhatnánk 
szinte végtelenségig a helyszí-
neket. 

Más szavakkal: „Amikor fo-
tózom, azt szeretném átadni a 
nézőnek, amit én ott átélek. A ru-
hák tapintását, ha divatbemutatón 
vagyok, a hölgyek csodás lépteit, 
váratlan pörgését, az elegancia 
utánozhatatlanságát, a káprá-
zatos színeket, a teret betöltő il-
latokat, a teljes környezetet. Azt 
szeretném, hogy a képre pillantva 
ott érezhesse magát, szinte mel-
lettem a néző, ahol éppen vagyok. 
Ha az egy verseny, akkor járja át 
a képzeletét a küzdelem feszültsége, 
a verítékcseppek illata, az izmok 
feszülése, de ha autóversenyről 
tudósítok, akkor a gépek elképesz-
tő ereje, és a csapatok rendkívüli 
teljesítménye, vagy a teniszezők 
utánozhatatlan tehetsége, illetve 
a koncerten úgy, mintha az első 
sorból fi gyelnék azt.” 

Az első kamerája egy Canon 
300D volt, és hozzá egy külön-
leges halszem-optika, ami a 
speciális látószögével befogta 
a gördeszkások teljes világát 
az aszfalttól a felhőkig. A pi-
aristáknál érettségizett majd 
közgazdász informatikusnak 
tanult, tíz évig egy bankban 
dolgozott, de közben már ver-
senyszerűen sportolt, és a fotó-
zásban is átlépett a profi  szintre. 
Létrehozott egy ügynökséget, 
rendszeresen jelentek meg ké-

Kilencvenedik születésnapja 
alkalmából köszöntötte ottho-
nában Balogh Jánosnét (Héjjas 
Magdolnát) Inotay Gergely al-
polgármester és Hegyvári Ágnes, 
a Polgármesteri Hivatal munka-
társa, akik átadták a miniszter-
elnöki üdvözlő dokumentumot, 
illetve városunk ajándékát.

A „Váci Erzsébet királynő-
ként” ismert Magdi néni közel 
70 éve él boldog házasságban 
férjével. Két-két gyermeke, uno-
kája és dédunokája van. Nagyon 
szeret tévét nézni, de kedvenc 
időtöltése, amikor városunk 
terein, nevezetességeinek kö-
zelében tölthet el hosszú órákat. 

Ugyancsak 90. életévének 
betöltése alkalmával vehette 
át miniszterelnöki üdvözlő do-
kumentumot, illetve városunk 
ajándékát Pikler István. Pista 
bácsi Deákváron él. Nyugdíjas 
évei előtt igen nehéz foglalko-
zásokat űzött, hiszen dolgozott 
a mezőgazdaságban, a rend-
védelemnél és kőbányában is. 
Húsz évig pedig vonatvezető 
volt, a MÁV-tól ment nyugdíjba 
1986-ban. Még 1953-ban nősült 
meg, felesége haláláig – több, 
mint hat évtizedig – élt boldog 
házasságban. Egy fia, három 
unokája van és hamarosan 
másodszor is dédnagypapa 
lesz.

pei külföldi ügynökségeknél és 
médiumoknál is, folyamatosan 
eleget téve a különböző felkéré-
seknek. Egy-egy telefon: ugorjon 
ki valamelyik világversenyre, 
vagy koncertre vagy divatbe-
mutatóra. Ezt úgy képzeljem 
el – mondja Szaniszló Róbert, 
hogy neki novemberben már 
egy évre előre napra pontosan 
tele volt a kalendáriuma. Tudta, 
hogy például hol lesz a követ-
kező év december 14-én. Ha 
nem jött volna közbe a Covid, 
akkor most is pontosan tudná, 
hogy mi lesz a dolga az idén, 
egészen december 31-ig. Nincs 
ebben ördöngösség, mert a ver-
senynaptárakat ennyire előre 
szerkesztik. Csak azt kellett 
összehangolni, hogy melyiken 
fotósként vagy éppen verseny-
zőként vesz rész. 

Nizza-Cannes maraton, Prá-
ga félmaraton, itthon szinte az 
össze futó esemény, illetve 2x 
Ironman és ötször a fél Iron-
man. Próbáltam összerakni, 
de nekem ez sok volt egy-egy 

napra: edzések a hosszútávfutó 
versenyekhez, napi munka, és 
a fotózás hivatalos minőségben 
és profi  szinten.

Kiderült neki is sok volt. A 
család nem fért bele, illetve 
aztán a bankot is otthagyta, 
azóta informatikai projektek 
menedzselésében segít. A fotó-
zás a fő csapásirány, csakhogy 
a Covid felborította a rendet. 
Nem esett össze. Sportember-
re ez amúgy se jellemző, annyi 
haszna származott a kényszerű 
pihenőből, hogy az évtizedek 
alatt felhalmozott elmaradá-
sokból - lakásfelújítás, egyebek 

- ledolgozott egy keveset. 

És Vác? – tettem fel a váci 
portrékban szokásos nagyon 
bonyolult kérdést. Mintha egy 
csapot nyitottam volna ki. Egy 
szuszra fakadt ki belőle: 

„Én abszolút lokálpatrióta 
vagyok. Félek, hogy túl elérzé-
kenyültnek fog hangzani, de én 

Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-i keltezésű Himnusz-kéz-
iratára emlékezve hazánkban 
1989-tő l tar tják meg a Ma-
gyar Kultúra Napját. Ebben 
az esztendőben a jeles napra 
emlékező beszédet Inotay Ger-
gelytől hallhatta az online tér 
közönsége. Az alpolgármester 
párhuzamot vont Arany János 
versben vázolt korrajza és a 
mai magyar valóság között. 

Felidézve a magyarságot ko-
rábban sújtó, a maihoz hasonló 
veszélyt jelentő járványokat, 
sorolta a jelenkori életünket 
meghatározó vészhelyzet váci 

- többek között a kultúrára is 
- kiható következményeit. Ösz-
szegezte azokat az eseménye-
ket, melyekkel a város pótolni 
igyekezett a hagyományos mű-
sorokat, ünnepeket. Emlékező 
beszéde végén Inotay Gergely 

reményét fejezte ki, hogy lesz 
megújulás, fejlődés, párbeszéd, 
harmónia.

Ezt követően Matkovich Ilo-
na polgármester nyújtotta át a 
város művészeti díjait. A „Vác 
Város Művelődéséért” kitünte-
tést Laczi Sarolta, a művelődési 
központ igazgatója érdemelte 
ki (képünkön). „Vác Város Mű-
vészeti díját” a Katáng zenekar 

vehette át. „Vác Város Közmű-
velődését segítő munkáért” el-
ismerésben részesült Kövesdi 
Krisztina a művelődési köz-
pont munkatársa.

A gálaestet Pál István „Sza-
lonna” és Bandájának színvo-
nalas műsora zárta.

A mag yar kultúra e lőt t 
tisztelgő váci műsor megte-
kinthető a művelődési központ 
youtube csatornáján. 

Fotó: © Szaniszló Róbert / FPA

Fotó: © Pittner Anna / FPA

csillagtúraszerűen élem az életem, 
éltem még a Covid előtt. Bejártam 
a világot, de mindig ide tértem 
haza. Vácról indulva minden 
bejárható. Közel vannak, a he-
gyek, Vác a Dunakanyar kapuja. 
A városban szinte minden utcát 
ismerek. Szeretek este tízkor fut-
ni. Vagy a hegyekben kirándulni. 
Ennek a városnak csodálatos a 
hangulata, gyönyörűek az épü-
letek, a környék. Alapvetően kö-
zösségi ember vagyok, itt vannak 
többnyire a barátaim, itt van a 
Forte Fotóklub, itt tartok előadá-
sokat, amiben csak tudok, segítek 
a fi ataloknak, leginkább azoknak, 
akik érdeklődnek a fotózás iránt, 
egy szó, mint száz, Vác jó hely.”  

Megnyugtattam, nem lett túl 
érzelmes a felsorolás. 

Sőt. 
Vicsek Ferenc
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Legyőzni saját magad, az a legizgalmasabb sport – gondoltam Takács Zoltánnal beszélgetve. Ahhoz, hogy 
minden gramm zsír eltűnjön a bőr alól és víz se maradjon felesleges a sejtekben, azért, hogy a bemutatón 
pontosan látszódjanak az izmok, és az erek – ez több heti szigorú koplalás. Legyőznie magát azonban akkor 
is kell, amikor már századszor nyomja ki a súlyt, vagy emeli fel a vastárcsát, csak azért, hogy amikor a 
fellép a színpadra, akkor a zsűri tagjai az ő izmainak kidolgozottságát tartsák a legjobbnak az országban. 

Taki, a testépítő

Amikor sportolni kezdett, 
ahogy ez Vácott a gyermekek 
körében természetes, 6 évesen 
a kajakosokhoz ment, és jól is 
érezte ott magát. Tíz évig volt 
versenysportoló a vízen, főleg 
nyáron és aztán télen pedig 
az erősítés a konditeremben 
és a futás a szabadban. Ked-
den, a Naszályon 8 kilométer 
a kiscsilléig és vissza, illetve 
csütörtökön 12-15 kilométer a 
nagycsilléig és vissza. 14 évesen 
szembesült azzal, hogy a tava-
szi időszint felméréseken lema-
rad a futásban a többiektől, az 
izomtömege már túl nagy volt. 
A kondi felméréseket rendre 
megnyerte, ott azt mérték, ki 
tud többször húzódzkodni, ki 
bírja tovább a bordásfalon, mert 
a kajakosoknál nem elsősorban 
a hirtelen erő, hanem a kitartás 
volt a legfontosabb, arra gyúr-
tak. Akkortájt döntött úgy, ar-

rafelé halad, ahol hamarabb 
érhet el sikert. 

’88-ban volt az első versenye 
a Lőrinci Sportcsarnokban. A 
testépítők fellegvára a Sparta-
cus volt, ahol Fekete Ferenc, az 
akkori legtekintélyesebb szak-
ember volt az edzője, hetente 
kétszer ment abba a közösségbe, 
a többi napon otthon, illetve 
a váci edzőteremben dogozott. 
De ne a mai karakterű kondite-
remre gondoljanak. Két terem 
volt akkor a városban, ahol a 
testépítők edzettek. Ma már sok 
igazán nívós konditerem közül 
lehet válogatni. Zoltánnal azon-
ban a leggyakrabban Pesten, a 
Green Fitness & Beauty-ban 
lehet összefutni, ott személyi 
edző. Ekkor esett le nekem a 
tantusz, de hiszen ez tömeg-
sport. Lehet, hogy nem leiga-
zolt versenyzőkkel, de hetente 

többször nekivetkőzve, több 
órát töltenek egészen fi atalok 
és idősebbek is, fi úk és lányok, 
nagyon csinosak és csinosság-
ról álmodók a gépeken…

’89-ben és ’90-ben már máso-
dik lett az országos versenyen. 
Legutóbb pedig a Body Sport 
Kupa nemzeti bajnokságon lett 
második és első a Fitt parádén 
a 40 plusz kategóriában. Ehhez 
azért jó tudni, hogy jövőre már 
50 pluszban indul, ez egy kicsit 
növeli a díj értékét szerintem. 
Persze érdekelt, hogy mi a szép 
ebben a sportban. 

„Minden edzés, felkészülés, dié-
ta – megújulás, fejleszt i a szemé-
lyiséget, az akaratot” – jött az 
egyértelmű válasz. Csaknem 
ötven évesen már nem az a ki-
hívás, hogy a lehető legjobban 
megőrizze a korábbi formáját 

– vetettem közbe, kicsit udva-
riatlanul? 

„Szó nincs róla, Most is életem 
legjobb formáját nyújtom.” Ennek 
bizonyára komoly ára van – gon-
doltam. Mekkora áldozatot követel 
meg a felkészülés a versenyzőtől? 

„Csak az tudja, hogy mekkora áldo-
zat ez, aki t isztában azzal, hogy 
milyen kevés napi 50 gramm szén-
hidrát. Mert ezen kívül a napi öt 
étkezésben lényegében csak halat 
és zöldséget lehet fogyasztani ab-
ban a 12 hétben, ami verseny előtti 
felkészülés, hogy a tudományosan 
vezérelt táplálkozással eltüntessük 
a bőr alól az összes zsírt és a vizet, 
hogy látszódjanak az izmok és az 
erek.” Akkor ön állandóan éhes? 

„Van a versenyek előtt ez 8-10-12 
hét, amikor nagyon szigorú az ét-
rend, akkor igen, az éhségközpont 
jelez az agynak, hogy valamiből 
hiánya van, de ha lefut a verseny-
szezon, akkor lehet sokrétűbben 
enni.” Na, de mi kell ahhoz, hogy 
valaki vállalja ezt a sok és ko-
moly áldozatot. 

„Fantázia. Az kell, hogy lássa 

az ember önmagát a jövőben, lás-
sa, a célt, higgyen abban, hogy 
el tudja érni.” – jött a meglepő 
válasz, bár, ha belegondolok, 
minden sport valami hason-
lóról szól. 

Számítottam rá, hogy a pár-
ja, Simó Vivien is szóba kerül, 
hiszen ő is versenyző és a kö-
zösségi médiában többnyire 
közös fotókat posztolnak, ami 
két testépítő esetében talán ké-
zenfekvő is, nem beszélve arról, 
hogy sokaknak szerezhetnek 
örömet ezekkel a képekkel.

„Annyi könnyebbségem van, 
hogy a párom is versenyző, és a 
verseny időszakban együtt vigyá-
zunk az étrendre.” 

A beszélgetés végén még vé-
gigvettünk egy átlagos napot, 
ami éhgyomorra 40 perc car-
dióval indul, aztán 100 gramm 
szénhidrát, ez nagyjából két 
kanál rizs, aztán 5 tojásfehér-
je, de a sárgája még véletlenül 
sem, és a szokásos adag protein. 
Rákérdeztem, de a táplálék ki-
egészítők nem doppingszerek: 
fehérjék, vitaminok, ásványi 
anyagok vannak bennük, a sza-
bályos mennyiségben, könnyen 
felszívódó makromolekulák. 

Már csak azt kellett megérte-
nem, hogy a legutóbbi verseny 
után miért írt olyan meleg szív-
vel a versenytársakról. Viszony-
lag egyszerű a válasz. 

„Amikor megjelent a versenyen, 
régi barátokként üdvözölték egy-
mást, emlékeztek a korábbi ver-
senyekre, és ez egy olyan sport, 
amiben lehet, hogy a színpadon 
ellenfelek, de a színfalak mögött 
szinte barátok. Összekovácsolja 
ezt a közösséget, hogy mindenki 
alázatos, hiszen t isztelik egymás-
ban az évt izedek alatt meghozott 
áldozatokat, ami nélkül ebben a 
sportágban sincs siker, de ebben 
a sportágban talán nincs olyan 
rivalizálás, mint másutt.”

Vicsek Ferenc

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

dr.  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

A személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzet miatt 
szünetel. Ügyintézéshez előzetes időpontegyeztetés a 

vac.hu weboldalon található elérhetőségeken lehetséges.

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

Országgyűlési képviselői elérhetőségek
Rétvári Bence

Email: vac@retvari.hu
Telefonszám: 06-20/287-3531

Ügyfélfogadási rend 
a kormányablakokban:

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

KIADÓ: 
Váci Városimázs Nonprofi t Kft.

FŐSZERKESZTŐ:
Eszes Ádám

FOTÓK:
Eszes Ádám, Kereszturi Gyula, 
Kovacsics József, Sándor Lajos, Nagy Sándor 

SZERKESZTŐSÉG:
Váci Városimázs Kft. - 2600 Vác, Kossuth u. 21. 
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 szerkesz-
tett formában közölje. A hirdetmények tartalmáért 
a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal.

VÁCI    HÍRNÖK

HIRDESSEN 
NÁLUNK ÖN IS!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.

Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507

E-mail: estv@estv.hu

HIRDETÉSI ÁRAINK:
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

HIRDETÉSI MÉRETEK:
1/1 : 186x258 mm (álló)

1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)

1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu
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január 30. szo. 18.00
VNKSE – Dunaújváros (NB I)

február 6. szo. 13.00 
Ikast – VNKSE (EHL)

február 10. sze. 18.00 
VNKSE – Boglári Akadémia (NB I)

február 14. vas. 16.00
Paris '92 – VNKSE (EHL)

február 20. szo. 18.00
VNKSE – Zvenyigorod (EHL)

február 24. sze. 18.00
VNKSE – Debrecen (NB I) 

A Váci NKSE következő 
hetekre tervezett 
meccsprogramja

VÁCOTT SZÜLETETT 
VÁCI LAKOSOK

Drobinoha Vince és Somo-
gyi Adrienn gyermeke: Martin; 
Tótfalusi Bence és Barancsi Judit 
gyermeke: István; Gábor János és 
Kara Dominika gyermeke: Jor-
dán Mihály; Járja Gábor és Sin-
ka Alexandra gyermeke: Gregor 
Gábor; Bőgér András Tamás és 
Horváth Márta Csilla gyerme-
ke: Zsófia Leila; Neurohr Attila 
és Elek Lívia gyermeke: Bence; 
Szilágyi Róbert és Horváth Renáta 
gyermeke: Dávid Garaba József 
és Pete Dorottya Panna gyerme-
ke: Júlia; Turai Kristóf Gábor és 
Toldi Dorottya gyermeke: Viola; 
Blohin Gennagyij és Jancsik Ivett 
gyermeke: Kira; Kovács Pál Já-
nos és Oszaczki Dalma Krisztina 
gyermeke: Tamina; Börcsök Lajos 
és Frits Annamária gyermeke: 
Boglárka; Vári Péter és Nagy La-
ura gyermeke: Márk Boldizsár; 
Horváth Zsolt és Csorba Zsuzsi 
gyermeke: Mehdi Jázon; Schulcz 
Attila és Mizser Diána gyermeke: 
Zalán; Harmos Ferenc és Dalaczi 
Andrea Gabriella gyermeke: Nara; 
Szedlacsek Márton és Seres Anna 
gyermeke: Botond; Drenyovsz-
ky Zoltán és Lehoczky Tímea 
gyermeke: Dóra; Albert Richárd 
Gábor és Dénes Zsófi a Boglárka 
gyermeke: Nilla; Czapák Elek és 
Csonka Zsanett gyermeke: Bálint; 
Demeter Tibor és Bagonyi Edina 
gyermeke: Boróka; Forberger Dá-
vid és Hanol Kitti gyermeke: Zora.

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTT VÁCIAK

Kitlinger Kálmán és Nándori 
Bettina; Urbán László és Kovács 
Klaudia; Lengyel János és Zachar 
Gréta; Orszáczky Martin és Pász-
tor Veronika; Jurcza György és 
Orsolyák Györgyi; Hegedűs Árpád 
és Viczián Kitti; Pintér Márk és 
Farkas-Csamangó Anita; Ollé
Benedek Áron és Dr. Csiri Móni-
ka; Turai Zoltán István és Kur-

di Éva Mónika; Dávid Bence és 
Imre Johanna; Nagy Viktor Lajos 
és Barka Nikoletta; Bagdi Márk 
és Dobkowski Patrícia; Csukárdi 
Zoltán és Mester Dominika. 

ELHUNYTAK

Balla Katalin Margit /1953/; 
Papp Györgyné sz: Konrád Ildi-
kó /1957/; Fejes Jánosné sz: Ipacs 
Margit /1933/; Szlépka Lajosné sz: 
Balázs Ilona /1919/; Balogh Zol-
tán László /1940/; Molnár János 
/1934/; Sándor Lajosné sz: Kán-
tor Viktória Jolán /1947/; Nagy 
Jánosné sz: Mészáros Margit 
/1929/; Varga Lajos /1952/; Balázs 
Ferencné sz: Pazsitka Anna /1934/; 
Csiri Jánosné sz: Ponicsán Irén 
/1950/; Olaj Lászlóné sz: Koráb-
nyik Gizella /1935/; Verner Sándor 
/1943/; Farkasné Kövesdi Brigitta 
/1974/;; Kincses Mihályné sz: Kál-
lai Zsuzsanna Ilona /1957/; Pellei 
Róbert Tiborné sz: Bakó Magda 
Éva /1935/; Manninger Gábor 
József/1943/; Ágh-Biró Béláné 
sz: Küzdő Klára Katalin /1922/; 
Tóth Istvánné sz:; Fehér Eszter 
Julianna /1937/; Kármán Kálmán 
Árpád /1943/; Prétor Zoltánné sz: 
Gelencsér Márta /1947/; Hugyecz 
Ferenc /1956/; Vígh János /1956/; 
Lévay László Jenőné sz: Kovács 
Györgyi Irén /1947/; Gazsi György 
/1950/; Nagy Józsefné sz: Jassó Má-
ria /1942/; Kelemen Lajosné sz: 
Kalácska Erzsébet /1932/; Rózsa-
hegyi Mihály /1929/; Dér Zoltán 
/1966/; Majer Józsefné sz: Bálint 
Etelka /1932/; Bagi Ferencné sz: 
Mócsai Anna /1931/; Magos Gá-
bor /1952/; Lengyel Tamás /1942/; 
Drenkovics Mihályné sz: Halász 
Aranka /1963/; Zemplényi Ernőné 
sz: Major Magdolna /1920/; Hor-
nicsek István Péterné sz: Vadász 
Magdolna /1958/; Farkas Istvánné 
sz: Tonhauser Magdolna Terézia 
/1928/; Molnár Sándorné sz: Fe-
hér Erzsébet Ilona /1944/; Kisparti 
László /1937/; Gyurkovich Péter 
/1947/; Dr. Bunna Gyula Géza 
/1943/; Dévényi Marianna Ágnes 

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.
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Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár Vác, dr. Csányi L. krt. 46. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 0 6 -27/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 0 6 -2 7/ 3 0 3 - 3 43

Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 0 6 -27/ 3 0 6 -19 0

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
sz: Bukovics Marianna Ágnes 
/1955/; Bérdi Gyula Sándorné sz: 
Ujfalussy Kinga Erika /1942/; Cseri 
Sándor /1933/; Daróczi Imre /1943/; 
Bodogán Mihály /1931/; Cserepkai 
Tamás /1953/; Wohl Andrea /1971/; 
Laczkó László /1943/; Sztruhár Ti-
borné sz: Pál Mária /1941/; Alföl-
di Árpád Sándor /1939/; Csurja 
Mártonné sz: Koczó Jolán /1927/; 
Balogh Lászlóné sz: Kozák Erzsé-
bet /1955/; Proszka Imre Pál /1939/; 
Turi János /1940/; Modróczki Lász-
ló István /1955/;Raczkó Istvánné 
sz: Klumzer Rozália /1936/; Hollós 

Ferencné sz: Kolozsvári Éva /1941/; 
Csányi Gáspár Antal /1944/; Szabó 
Ferencné sz: Pitz Judit Júlia /1953/; 
Kemény Sándor /1946/; Lengyel 
Katalin Alice sz:  Kurbel Katalin 
Alice /1932/; Mészáros Kálmán 
/1962/; Duló Andrásné sz: Heffent-
räger Magdolna Erzsébet /1934/; 
Bubenka Lászlóné sz: Nagy Márta 
/1934/; Dezső György /1924/; Sza-
bics Ferenc /1943/; Halmai Gábor 
/1987/; Zeller István /1941/; Boda 
Károlyné sz: Parádi Erzsébet 
/1941/; Orosz Mátyás Attila /1954/; 
Gasparovics Sándor /1948/.

A magyar válogatott számára nem sok sikert hozó (10. hely) kontinensbajnokság után még az elmúlt 
esztendő legvégén pályára szólította az NB I-es váci csapatot a bajnoki versenykiírás. Majd az első, ja-
nuár 10-én lejátszott nemzetközi kupameccsel egy roppant megerőltető sorozat vette kezdetét, mely-
ben a mieink – utazásokkal, igen kemény ellenfelekkel megspékelt – 46 nap alatt 11 tétmérkőzést 
vívnak/vívtak meg a hazai és a nemzetközi porondon.

A váci labdajáték csapatok közül a Váci NKSE jelenleg is erőltetett menet-
ben lép pályára mind a hazai bajnokság, mind a nemzetközi kupaporondon. 
A többi csapatbajnokság tervezett beindulásáról az alábbiakban olvashatnak.

Egymásba érnek a kézilabda mérkőzések

A váci klub játékosai közül az 
Európa-bajnokságon Kácsor Gré-
tának csak epizódszerep jutott: 
mindössze 22 percet volt a pályán 
és 2 gólt szerzett. Bár a 83 percet 
játszó és 7 gólt dobó Lakatos Rita 
könnyebb sérülése miatt egy kö-
zépdöntőbeli meccsről hiányzott, 
végül összteljesítménye nem oko-
zott csalódást. Mint ahogyan a 7 
találatát 162 játékperc alatt szerző 
Helembai Fanny produkciója is 
megfelelő volt. A szerbek egyik 
legjobbja pedig Sanja Radoszavlje-
vics volt, akinél több gólt csupán 
egyetlen csapattársa dobott. A 
váci balszélső a három találko-
zóján szinte végig a pályán volt 
és 11 kísérletéből 10 gólt szerzett.

Jó hír volt a bajnoki szünetben, 
hogy a klub tehetséges, fi atal há-
lóőre, az i� úsági Európa-bajnok 
Bukovszky Anna az év elején be-
került az utánpótlásképző „Elit 
programba”. A kezdeményezés 
célja, hogy a játékosokat a korosz-
tályos válogatottakból sikeresen 
a felnőtt korosztályba vezessék. 
A sportolók speciális képzést 
kapnak a szövetség szakmai 

vezetőinek irányításával. A har-
minc sportoló Gerevich-ösztöndíj-
ban részesül, a klubok pedig az 
MKSZ-től játékosonként évente 
3,2 millió forint juttatást kapnak. 
A program 2018-as elindításánál 
a névsorban volt Vácról Kácsor 

Gréta és Kuczora Csenge is. 
Az említett évzáró érdi baj-

noki mérkőzés rosszul indult 
a mieink számára, a hazaiak 
már fél tucat góllal is vezettek. 
Szerencsére a második félidőre 
feljavult a váciak teljesítménye 
és elsősorban Hámori Konszuéla 

és Lakatos Rita gólerősségének 
köszönhetően sikerült 34-30-ra 
nyerni.

Január 10-én megkezdte sze-
replését az EHL-kupa csoportkö-
rében a Váci NKSE. A zártkapus 
meccsek sorát hazai környezet-

ben – az ideiglenesen elhelyezett 
pályaborításon – a Paris ’92 ellen 
nyitotta meg csapatunk. Sérülés 
miatt ezen és a lapzártánkig le-
játszott további találkozókon sem 
léphetett pályára Triffa Ágnes 
kapus. A franciák elleni meccs 
első harmadában a mieink ve-

zettek ugyan, de a folytatásban 
hiába szórta a gólokat Helembai 
Fanny, a gyenge védőmunka és az 
átlövések hiánya miatt 34-33-as 
vereség lett a vége. 

Három nap múlva már a Vi-
harsarokban várt feladat Szilágyi 
Zoltán vezetőedző hölgykoszorú-
jára. A mind a 9 bajnokiját elvesz-
tő Békéscsaba ellen örömjátékkal 
rukkoltak ki a mieink. Már az 
első félidőben nagy előnyre tet-
tek szert a váciak, majd a má-
sodik játékrészben Bukovszky 
Anna remek védéseivel, valamint 
gólerős támadójátékkel 39-25-re 
nyert csapatunk, melyben min-
den mezőnyjátékos betalált a 
kapuba.

Következett egy, még sokkal 
hosszabb utazás. A nemzetközi 
kupában az orosz Zvenyigorod 
együttese volt a mieink ellenfele. 
A korábbi BL-győztes otthonában 
parádés teljesítményt nyújtottak 
a mieink, és végig vezetve nyer-
tek 33-29-re. A mieinknél ezút-
tal Diószegi Nikolett és Kácsor 
Gréta volt a legeredményesebb 
gólszerző. 

A labdarúgó NB III-ban sze-
replő Vác FC január 5-én kezd-
te meg a felkészülést a tervek 
szerint február legvégén foly-
tatódó pontvadászatra. A rajt-
ra a csapat 8  edzőmérkőzéssel 
készül, mindegyik az adott 
ellenfél otthonában. Az első 
két tavaszi bajnokit idegenben 
játssza csapatunk. A szakmai 
munkáért a Vácra negyedik 
alkalommal visszatérő Csank 
János felel majd. A 74 esztendős 
mesteredző munkáját az eddigi 
vezetőedző, Burzi Attila segíti. 
A váci csapat a szövetségi hon-

lap programja szerint a teljes 
tavaszi idényben továbbra is a 
BVSC zuglói pályáján rendezi 
meg "hazai" bajnokijait.

A vízilabdázók harmadosztá-
lyú pontvadászatának alapsza-
kaszából már csak egy forduló 
van hátra. A csoportjában élen 
álló Váci Vízilabda SE számára 
a február 6-ra tervezett játékna-
pon zárul a bajnokság ezen sza-
kasza. A versenykiírás szerint 
ezt követően a középszakaszban 
folytatják a sorozatot, amelynek 
eredményei alapján mérkőznek 
majd meg egy rájátszás kereté-

ben a végső pozíciókért.
Az asztaliteniszezők NB II-es 

bajnokságában a Váci Remény-
ség együttese a már lejátszott 
c sapatbajnok i kon 50% - os 
eredményt ért el. A december 
közepén kiadott szövetségi 
tájékoztatás szerint ebben az 
osztályban január végén folyta-
tódhat a mérkőzéssorozat és az 
elhalasztott meccseket február 
végéig pótolni kell.

Az ülőröplabdások idei ver-
senysorozatára a sportági szak-
szövetség egyelőre nem adott ki 
tájékoztatást.

ÍGY FOLYTATJÁK (?)


