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Előtérben a város gazdasági helyzete

Interpellációk, kérdések

Mintegy félórás rendkívüli ülést tartott már-
cius utolsó napján Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete. A tanácskozáson kilenc képviselő 
volt jelen, a többiek halaszthatatlan elfoglaltságuk 
miatt maradtak távol. A napirend egyhangú elfo-
gadása után döntő többségben hasonló módon 
történt a nyílt ülés nyolc, illetve a zárt ülés egy té-
makörében hozott döntések elfogadása.

A három megszüntetett városi szervezet kap-
csán a törvényi előírásoknak megfelelően le kellett 
zárni azok gazdasági könyvelését, így pénzmarad-
ványaikat a testületnek kellett jóváhagyni. Külö-
nösebb vitát a következő napirendi pontok sem 
váltottak ki. Így technikai és adminisztrációs átveze-
tésekre került sor módosító, megszüntető és alapí-
tó okiratokban, továbbá a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment részére átadták a Tourinform Iroda 
által ellátott feladatokat. A Váci Városfejlesztő Kft. 
keretszerződéseit is jóváhagyták, és meghatározták 
Felügyelő Bizottsági tagjai megbízási időtartamát. 

Pető Tibor alpolgármester előterjesztésében 
került napirendre a Vác Városi Stadion fejlesztése 
érdekében benyújtandó pályázat. Ezen maximáli-
san 20 millió forintos támogatás érhető el, mely-
nek önrésze 4 millió forint. Mivel a létesítményt 
használó Vác Városi Labdarúgó SE vállalta, hogy a 
városi költségvetésből számára biztosított évi 25 
millióból kigazdálkodja az önrészt – így az nem 
terheli pluszként a városi büdzsét – a képviselő-
testület úgy döntött, hogy benyújtja pályázatát.

A nyílt ülés zárásaként elfogadták, hogy a ko-
rábban meghatározott Köztársaság úti épület fel-
újításáig a Váci Városfejlesztő Kft. a Polgármes-
teri Hivataltól átvett feladatkörök tekintetében 
ideiglenesen a Városháza épületében kapjon 
térítésmentes helyiséghasználati jogot.

A testületi ülés zárt tanácskozással ért véget. 
Az egyhangúan meghozott döntés értelmében 
a Jávorszky Ödön Városi Kórházban korábban 
végzett mosatási tevékenység túlszámlázása mi-
att Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes 
ellen büntető feljelentést tesz.

* * *
Az április 21-én megtartott munkarend sze-

rinti - a szüneteket leszámítva, ötórás - testületi 
ülés elején a frissen megválasztott diákpolgár-
mester, Hlaván Csaba ismertette programját és 
elképzeléseit. Napirend előtt Bóth János és Kiss 

Zsolt reagált Pető Tibor korábbi sajtóközleményé-
re, majd Jakab Zoltán kritizálta az önkormányza-
ti választás óta működő városvezetés munkáját. 
A napirend előtt megszokott  témakörök (lejárt 
határidejű, illetve bizottsági határozatok, tájékoz-
tatók, úti beszámoló) mellett elhangzott: a közép-

városi temető tulajdonosai nem fogadták el az 
elkészített értékbecslést, és egyelőre a tárgyalá-
sok is megrekedtek. A napirend elfogadása előtt 
Fördős Attila polgármester a Bölcsődék napjáról 
emlékezett meg és sor került egy külsős bizottsági 
tag, Szarka Győzőné eskütételére is.

A Napirend első pontjában a jegyzői pályá-
zat elbírálása szerepelt. Mint megtudtuk, 16 pá-
lyázat érkezett, ebből 15 érvényes volt, viszont 
nem mindenki jelent meg a meghallgatáson. A 
résztvevő jelöltek rövid bemutatkozását köve-
tően titkos urnás voksolás következett, ám az 
eredménytelenül zárult: egyik jelölt sem kapta 
meg a  szükséges nyolc szavazatot. Az eredmény-
telenség miatt ismét kiírásra került a pályázat, és 
egyben visszavonták a korábban nyilvánosságra 
hozott aljegyzői pályázatot, mivel erre a posztra 
csak a jegyző tehet javaslatot.

A folytatásban a városi költségvetéssel kap-
csolatos témakörök következtek. Az elmúlt 
évi büdzsé végrehajtásáról készült jelentést az 
auditáló cég képviselője elfogadásra ajánlotta, 
majd Kökény Szabolcs osztályvezető ismertette 
a főbb jellemzőket. Ebből kiderült: 2010-ben a 
bevételek 13 milliárd 673 millió 413 ezer forint-
ra, míg a kiadások 13 milliárd 570 millió 811 ezer 
forintra teljesültek. A végrehajtásról és a pénz-
maradványról szóló előterjesztést a testület egy-
hangúan elfogadta. Mint ahogyan ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül kapott helyeslést az idei 
büdzsé főösszegeinek közel 260 millió forinttal 
történő emelése is. A ciklusprogram megtárgya-
lása során a képviselői értékelések mellett Kiss 
Zsolt javaslatokat is megfogalmazott. A polgár-
mester által beterjesztett ciklusprogramot végül 
9 támogató vokssal tudomásul vette a grémium.

Az ebédszünet után gyors és egyhangú dön-
tések következtek. Tudomásul vették a tavalyi el-
lenőrzésekről szóló beszámolót és módosították 
az erre vonatkozó idei tervet, két szakbizottsági 

alapítvány-támogatási jelentést hagytak jóvá és a 
helyi kábítószerügyi egyeztető fórum beszámolója 
sem váltott ki vitát. A váci tűzoltóparancsnok kér-
te, hogy szolgálati nyugdíjba helyezése miatt közös 
megegyezéssel szüntessék meg a szerződését. Az 
új parancsnok kinevezéséig Ürmösi Károly tűzol-
tó őrnagyot bízták meg a feladatkör ellátásával. A 
leköszönő Szakszik Ákosnak a képviselők sora kö-
szönte meg a közel két évtizedes váci szolgálatát.

Személyi kérdések következtek ezután. Mé-

száros Balázst a Váci Értéktár vezetésével 2011. 
szeptember 30-ig, Ladányi Károlyt, a kereskedel-
mi szakközépiskola irányításával a jövő év augusz-
tusának közepéig bízták meg és kiírták a Gazdasá-
gi Hivatal vezetői posztjára szóló pályázatot is. Az 
Egyebek napirendi pont elején most is kérdések 
voltak terítéken (lásd külön), majd a közbeszer-
zési beszámolót és tervmódosítást hagyták jóvá. 
Három képviselő választókörzeti keretének fel-
használásáról döntöttek. Egy, a Bécsi kapu építése 
kapcsán beadott kártérítési ügy miatt igen nagy 
problémát jelentett a megítélt közel tízmilliós kár-
térítésre a fedezet biztosítása. A Váci Városfejlesz-
tő Kft. elismert vállalatcsoporttá való átalakítása 
kapcsán sor került az intézményi vagyonról szóló 
haszonkölcsön-szerződés módosítására, majd tá-
mogató döntés született a „dunai limes” UNESCO 
világörökségi pályázat kapcsán is. Az ülés nyílt ré-
szének végén a mélygarázzsal összefüggésben a 
civilek kaptak szót álláspontjuk ismertetésére. Vá-
laszában Pető Tibor a november óta történt erő-
feszítéseket ismertette és elmondta: a beruházás 
befejezésére nincs konkrét határidős ígéret. 

A zárt ülésen a kiadott napirend szerint a 
kórházi önkormányzati biztos beszámolója ke-
rült megtárgyalásra és fellebbezések elbírálása 
után népi ülnök megválasztásával zárult az ülés.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az éves munkarend szerint május 19-én tartja 
következő tanácskozását. 

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen két 
interpelláció hangzott el. Bóth János a deák-
vári kutyapiszok gyűjtők leszerelését kérte 
számon. Fördős Attila válaszában elmondta: 
nincs anyagi fedezet ezek karbantartására, 
csak az egyéni választókörzeti keret terhére. 
Az interpelláló vállalta a saját körzeti kerete 
összegéből a szükséges forrás biztosítását. 

Jakab Zoltán Pető Tiborhoz intézte in-
terpellációját a mélygarázzsal kapcsolatosan. 
Az alpolgármester szavaiból kitűnt, hogy a 
tárgyalások folyamatosan zajlanak, bizonyos, 
a város számára előnyös engedményeket már 
sikerült elérni és törekszenek a minél olcsóbb 
megoldásra. A válasz kérdező általi elutasítá-

sát követően a testület kilenc igennel elfogad-
ta az alpolgármester által elmondottakat.

A kérdések sorának első felét az elismert 
vállalatcsoporttal kapcsolatos érdeklődések 
tették ki. Sorrendben Kiss Zsolt, Jakab Zoltán, 
Bóth János és Váradi Iván Attila tett fel kérdést 
Tar György ügyvezető igazgatónak, aki írásban 
ígért választ a városatyáknak. Balkovics Péter 

a korábbi városvezetés működésével kapcsola-
tosan vetette fel, hogy annak kapcsán hasonló 
kérdéscsoportot lehetne összeállítani.

Mokánszky Zoltán alpolgármester a kézilab-
da szurkolóktól átvett petíció – amelyben a női 
kézilabdaklub érdekében kifejtendő lobbi tevé-
kenységet kértek a drukkerek - kapcsán elmondta, 

hogy a megkeresett vállalkozóktól várják a válaszo-
kat. Egyben megnyugtatta a sportbarátokat, hogy 
a folytatásban is élvonalbeli csapatnak szurkolhat-
nak. A férfi kézilabdások dicséretes kupaszereplé-
séhez gratulált, valamint tájékoztatta a lakosságot, 
hogy az illetékesek ígérete szerint májusban meg-
oldódik a Kosdi úti vasúti aluljáró problémája.

Végül Csereklye Károly csatlakozott az alpol-
gármesteri gratulációhoz, illetve a sportcsarnok-
ban az átszervezés után tapasztalható gondokat 
említette meg. Pető Tibor válaszként elmondta: 
meg kívánják szüntetni az intézményben ta-
pasztalt korábbi gyakorlatot és szóbeli megálla-
podások helyett írásban rögzített szerződések 
alapján fogják működtetni a létesítményt.  
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Hírek 
– néhány mondatban
Névadójukra emlékeztek 

Az 1849-es április 10-i váci csatára és iskolájuk 
névadójára emlékeztek a Födváry Károly Általá-
nos Iskolában. A hagyományok szerint, ilyenkor 
az intézmény többnapos rendezvénysorozattal 
tiszteleg a ’48-49-es magyar szabadságharcosok 
előtt. Az idei ünnepségen az iskola dubnicai és 
ipolysági társintézményeiből is érkeztek meghí-
vott vendégek. Az intézmény aulájában kiállítás-
ra kerültek a korábban meghirdetett rajzpályázat 
díjazott alkotásai. Az ünnepség végén – a hagyo-
mányokhoz híven – a rajzpályázat és sportvetél-
kedők nyerteseit jutalmazták Váradi Iván Attila 
igazgatóval az élen az iskola tanárai.

Árpádosok mazsorett sikere
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Kék 

Duna mazsorett csoportja a Balatonföldváron 
megrendezett Országos Mazsorett Fesztivál-
ról két arany minősítéssel tért haza. A zsűri 
kecses mozgásáért, határozott fellépéséért és 
remek botforgatásáért Jakus Júliát választot-
ta a legjobb tamburmajornak. A csoport felké-
szítője Szentgyörgyiné Kutuzova Irina.

Juhászos iskolanap
Iskolájuk névadójára emlékeztek április 

első napján a Juhász Gyula Általános Iskola 
tanulói. Az évente megrendezésre kerülő is-
kolanapon, a város több intézményéből is 
vártak tanulókat, akik különböző tanulmányi 
és sportversenyeken mérhették össze tudá-
sukat. Az ünnepélyes megnyitón a diákok 
megemlékeztek Juhász Gyula életéről és meg-
koszorúzták az egykori tanár, Lipovniczky 
László festőművész márványtábláját is.

„Stresszes” előadás
„A stressztől a boldogságig” címmel tartott 

előadást Vácott Cserháti Zoltán, a Semmel-
weis Egyetem Magatartástudományi Intéze-
tének munkatársa. Az előadó tagja annak a 
kutatócsoportnak, amely 2009 óta foglalkozik 
a munkahelyi stressz kérdéskörével és egyben 
különböző feszültségoldó kezelések, trénin-
gek hatékonyságát is vizsgálja. Cserháti Zoltán 
a Naszály-Galga TISZK és az Esélyek Háza által 
szervezett ingyenes, válságkezelő programsoro-
zat részvevőjeként érkezett Vácra. Előadásában 
többek között elhangzott: éppen az egyéni té-
nyezők miatt mindenkinél más típusú feszült-
ségoldó módszerekkel érhető el eredmény.

Kitakarították a Ligetet
Április első hétvégéjén immár hagyományo-

san két napon keresztül takarították diákok és 
felnőttek a ligetet. Az iskolások pénteken neki-
láttak összegyűjteni a tél folyamán felhalmozó-
dott szemetet, ők hat köbméter hulladékot szed-
tek össze. Az „Adj egy napot a ligetnek!” program 
folytatásaként szombaton a Dunai Horgászegye-
sület, a Váci Városvédők és Szépítők Egyesülete, 
a Nagycsaládosok Egyesülete, az Aktív Nők Klub-
ja, a Váci Hajó SE, valamint számos civil szervezet 
és sportegyesület látott neki a feladatnak, akik 
főleg a lehullott avart szedték össze. A zsákokba 
gyűjtött, mintegy húsz köbméter hulladékot a 
Remondis Kft. ezen a napon térítésmentesen 
szállított el. A program keretében a stadion mel-
letti millenniumi kút is megszépült. A ligettaka-
rítást a váci önkormányzat környezet-nevelési 
programjának részeként idén is a Vác Város 
Környezetvédelméért Alapítvány szervezte.

Hírek 
– néhány mondatban
A Család napja

Március utolsó szombatján a váci Piarista 
Gimnázium adott otthont annak az egész napos 
rendezvénynek, amelyet az erre az esztendőre 
meghirdetett „Családok éve” programsorozat 
részeként a „Család napja” címmel neveztek el 
a szervezők. A személyes hangvételű előadások 
mellett gyermekprogramok és nyereményjáté-
kok is várták az ingyenes rendezvény résztvevőit. 
A megnyitó beszédekben Beer Miklós megyés-
püspök és Fördős Attila polgármester egyaránt 
a családok társadalmi vezető szerepét, mintaér-
tékké válását hangsúlyozta. A programok fő cél-
ja volt, hogy bemutassák: bár sok nehézséggel és 
áldozattal jár, de családban élni jó, és megéri küz-
deni, mert egy egész életre való pozitív élményt 
nyújt szülők és gyermekek számára egyaránt. 

Drágán viszik el a szemetet
A Zöld Híd programhoz való csatlakozás 

miatt a korábbi évekhez képest jelentősen 
nőtt a szállítás és az ártalmatlanítás díja, amely 
2011-ben mintegy 400 millió forintjába kerül 
majd a városnak. Ez azt jelenti, hogy háztartáson-
ként városunkban közel 32 ezer forintba kerül 
ez a tevékenység. Azonban az idei költségvetés-
ben éves szinten csak 10 ezer tonna háziszemét 
ártalmatlanítására van meg a fedezet, holott 
2010-ben is e mennyiség harmadával több kelet-
kezett a háztartásokban. A város képviselő- testü-
lete úgy döntött, hogy a jövőben – mérés alapján 
– közvetlenül a Zöld Híd Régió Kft-nek fizeti ki 
az ártalmatlanítás összegét. Így a számítások sze-
rint – a tavalyi mennyiséget alapul véve – bruttó 
közel 20 millió forint takarítható meg. 

Közlekedési lámpák cseréje
Megkezdték Vácott a Magyar Közút Non-

profi Zrt. kezelésében lévő forgalomirányító 
berendezések cseréjét. Az elavult, sokat fo-
gyasztó és bizonytalan működésű lámpákat új, 
LED-kijelzésű eszközökre cserélik a városon 
átvezető kettes főút mentén. Az eddig mű-
ködő jelzőlámpákat még a 90-es évek elején 
telepítették. A Magyar Közút szakemberei 
– a forgalmi lámpákon kívül – a különböző 
csatlakozókat, sorkapcsolókat, valamint a régi 
tartókábeleket is kicserélik. Munkájuk ered-
ményeként kevesebb áramot fogyasztó, meg-
bízhatóbb és jobban észlelhető lámpák segítik 
a továbbiakban a közlekedést. A fejlesztés vár-
hatóan még ebben az évben folytatódik és a 
város összes jelzőlámpáját lecserélik majd.

Elsősegély verseny
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-

vezete idén is megrendezte a diákok számára a 
váci területi elsősegély versenyt. Március 28-án 
a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Naszály-Galga 
TISZK Naszály úton található Központi Képző-
helye adott otthont a rendezvénynek. A zsűri 
elnöke Rusvay Balázs volt. Városunk mentő-
állomásának vezetője az Elektro Szignál Televí-
ziónak elmondta, hogy a szakemberek szerint 
azoknál a súlyos baleseteknél, ahol a mentő 
kiérkezése előtt már megkezdték az alapvető 
életmentő beavatkozásokat, jelentősen nő a túl-
élés esélye. A diákok próbababákon és balese-
tet szenvedett imitátorokon mutathatták meg, 
hogy tanulmányaik során hogyan sajátították el 
az ismereteiket, a legjobbak pedig a megyei ver-
senyeken képviselhetik majd iskolájukat.

Ismét megnyertük a váci csatát

Vác Város Önkormányzata és a Magyar 
Hagyományőrző Világszövetség szervezé-
sében az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc váci csatájára emlékeztek április 
8-án a Tavaszi Emlékhadjárat programsoro-
zat részeként. 

Az idén immár 23. alkalommal megrende-
zett, 32 települést érintő esemény váci ren-
dezvénye a Főtéren kezdődött, ahol Fördős 

Attila polgármester köszöntötte az érdeklő-
dőket és a városunkba érkező hagyomány-

őrző sereget. Ezt követően zenés toborzó és 
méltóságteljes felvonulás következett a liget-
be, ahol Kerékgyártó László, a Görgey Kör 
elnökének szakértő tolmácsolása mellett 
ágyútűzzel, puskaropogással, illetve gyalogos 
és lovas ütközetekkel elevenítették fel a győz-
tes váci csata történéseit, amelyet felnőttek 
és gyermekek élénk érdeklődéssel figyeltek.

A Tavaszi Emlékhadjárat résztvevői be-
fejezésül megkoszorúzták a Hétkápolnánál 
lévő Honvéd emlékművet. 

Váci képviselők a Magyar-Lengyel Váci képviselők a Magyar-Lengyel 
Barátság NapjánBarátság Napján

Több magyar és lengyel civil szervezet 
közreműködésével idén is megrendezésre 
került a Magyar-Lengyel Barátság Napja. 

Március 23-a öt éve emléknap, melyre egy 
közösen kiadott nyilatkozattal a két ország 
akkori államfői vállaltak fővédnökséget.

Páratlan esztendő révén, idén Lengyelor-
szág adott otthont a rendezvénysorozatnak, 
melyre hazánkból március 22-én ötszáz fő 
indult útnak a Barátság Expresszel. A magyar 
küldöttségben városunkat három képviselő-
testületi tag: Katonáné Doman Erika, Kriksz 

István és Váradi Iván Attila képviselte. 
A programban még Győrben egy em-

lékkő avatás szerepelt, majd Poznanba érve 
koszorúzás következett. A közös ünnepi 
díszülésen a magyar és a lengyel köztársa-
sági elnök mondott beszédet. Ezt követően 
a magyar küldöttség átvette a rendezést 
szimbolizáló zászlót, majd gálaműsor kö-
vetkezett. A delegáció megtekintette a len-
gyel város nevezetességeit is, amely után 
különvonattal elindult hazafelé.

A Magyar-Lengyel Barátság Napját 
2012-ben Magyarországon, Ópusztaszeren 
rendezik majd meg. 

Átadták a 
Helyismereti Gyűjteményt

A Katona Lajos Városi Könyvtár és a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének megyei 
szervezete „Helyismereti tevékenység Pest 
megyében” címmel tartott programsoroza-
tot városunkban.

A március 30-i rendezvény első részé-
ben előadások hangzottak el a tárgykörrel 
kapcsolatban, majd ünnepélyes keretek kö-

zött átadták a könyvtár legújabb részlegét, a 
Helyismereti Gyűjteményt. Az átadó ünnep-
ségen Mándli Gyula igazgató köszöntötte 
a megjelenteket, majd Péter Pál szavalta el 
Juhász Gyula versét. Megnyitó beszédében 
városunk polgármestere fejezte ki örömét 
annak apropóján, hogy a gazdasági nehéz-
ségek közepette is ilyen jelentős anyaggal 
bővül Vácnak, a Kultúra Magyar Városának 
történeti feldolgozottsága. 

Szakmai megnyitójában Bényei Miklós 

docens előbb átfogó képet adott a lokálpat-
riotizmus és a helyismeret fontosságáról, 
majd méltatta a gyűjteményt, sok sikert kí-
vánva annak hasznos tevékenységéhez. 

A Katona Lajos Városi Könyvtár föld-
szintjén berendezett két helyiség – mely-
nek falát Mészáros Ágnes váci festőművész 
freskója és Blaskó János szobrász Géza 
királyt ábrázoló ismert alkotásának kismé-
retű mása díszíti -  az intézmény honlapján 
(www.klvk.vac.hu) feltűntetett időpont-
ban és rendszerben várja az érdeklődőket.

Konferencia a kirekesztésről
„Társadalmi kirekesztés és az iskola” 

címmel rendeztek kétnapos konferenciát 
városunkban. Az Egészséges Ifjúságért Ala-
pítvány által kezdeményezett eseményre a 
visegrádi országok képviselői is eljöttek, a 
két nap folyamán pedig pszichológusok, 
szociálpedagógusok és a témában érintett 
döntéshozók osztották meg a kirekesztett-
ség problematikájával kapcsolatos tapasz-
talataikat, véleményüket az érdeklődőkkel. 

A rendezvény központi témáját az a 
felmérés képezte, amelyet az elmúlt hóna-
pokban végeztek 500 ipolysági és 500 váci 
középiskolás, valamit 40-40 pedagógus 
megkérdezésével. A célkitűzést a sajtótájé-
koztatón a meghívottak is üdvözölték, köz-
tük Metod Ŝpaĉek a Szlovák Nagykövetség 
követtanácsosa, Fördős Attila, Vác, illetve 

Lőwy János, Ipolyság polgármestere. A ren-
dezvény fővédnöke Peter Weiss, Szlovákia 
magyarországi nagykövete volt, védnökei 
között találjuk a két polgármester mellett 
dr. Czeizel Endrét és dr. Berkes Istvánt is. 

A váci rendezvényre Csehország, Szlovákia, 
Lengyelországból is érkeztek szakemberek.
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Látványos stádium 
előtti váci projektek

Április 20-án két kiemelkedő 
jelentőségű váci projekt aktualitá-
sairól tartott sajtótájékoztatót vá-
rosunk polgármestere, valamint a 
két beruházás projektmenedzsere.

Fördős Attila ezúttal is bizto-
sította a lakosságot, hogy mind a 
Jávorszky Ödön Kórház korszerű-
sítése, mind a Főtér-Főutca Prog-
ram II/1. üteme vonatkozásában 
az előírt ütemezést maximálisan 
betartva, a határidők szerint fo-
lyik a beruházás. A szabályozás 
követelményei azonban meghatá-
rozott időpontokat írnak elő már 
az építkezés előkészületeinél is. A 
városvezetés tisztában van azzal, 
hogy mindkét projekt megvalósí-
tása bizonyos kényelmetlenségek-
kel jár a polgárok számára, emiatt 
a tisztelt lakosság türelmét kérik.

A Főtér-Főutca Program II/1. 
ütemének projektmenedzserétől, 
Buchwald Imrétől megtudtuk, 
hogy a már elkészült ivóvíz és 
szennyvízcsatorna felújítása után, 
most a közterületek teljes átépíté-
se és a közművek rekonstrukciója 
jelentheti a legnagyobb feladatot. 
Április 14-én a hirdetmény fel-
adásával került megindításra a 
felújításában érintett közterületek 
teljes átépítésére és a közművek 
rekonstrukciójára vonatkozó köz-

beszerzési eljárás. A nettó közel 
egymilliárd forintos összköltségű 
projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. Eredményes közbe-
szerzési pályázat esetén a kivitele-
zés július elején indulhat, a várha-
tó befejezés pedig 2012. január 31.

A váci Jávorszky Ödön Kór-
ház korszerűsítésére a város ön-
kormányzata által elnyert kiemelt 
projekt kivitelezési munkáira áp-
rilis 11-én jelent meg a nyílt köz-
beszerzési felhívás – ismertette 
lapunkkal a legnagyobb váci in-
tézményt érintő beruházás pro-
jektmenedzsere, Vogel István. Az 
elmúlt héten megtartott bejárá-
son négy cég jelent meg, további 
két cég vásárolta meg a dokumen-
tációt a bejárás időpontjáig. A pá-
lyázat nyertesével a tervek szerint 
július elején köthetnek majd szer-
ződést, a munkálatok pedig jövő 
év március közepéig tarthatnak. 
Az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával megva-
lósuló fejlesztés támogatási szer-
ződés szerinti kivitelezési munká-
inak költsége nettó 1,356 milliárd, 
míg a projekt teljes költsége közel 
bruttó 2,3 milliárd forint.

Biciklis napok a Főtéren
A Váci Értéktár Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény Köztársa-
ság úti épületében megrendezett 
„Freecikli Vác – a kerékpározás kul-
túrtörténete” című kiállítás kísérő-
programjaként április 9-10-én bicik-
likkel telt meg városunk főtere.

Az erre az alkalomra épített 
ügyességi pályán szinte folya-
matosan láthatták az érdeklő-
dők, milyen mutatványokra is 

képesek mindazok, akik szinte 
együtt élnek kerékpárjukkal. A 
két nap alatt a szervezők színes 
programok sorával kedveskedtek 
a környékről idelátogató vendé-
geknek: volt kerékpáros szépség-
verseny, ügyességi vetélkedők, 
kresz-oktatás és -bemutató, vala-
mint előadások, szakmai beszél-
getések, ingyenes tárlatvezetések, 
gyerekfoglalkozások. 

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügy-
félszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerű-
en és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése 
az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: 

Pest Megyei KormányhivatalVáci Ügyfélszolgálata 
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16. (a Magyar Államkincstár épületében

Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-20:00-ig

A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik 

hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, forma-

nyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó doku-

mentumok ellenőrzésében.

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi 

pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondo-

zási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,  
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és 

térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről 
részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu

Kormányablak
INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI 
KIÍRÁS

Vác Város Képviselő-testülete 
(2600 Vác, Március 15. tér 11.) a 
Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A 
§-a alapján pályázatot hirdet Vác 
Város Önkormányzat  Gazdasági 
Hivatala  hivatalvezető beosztás el-
látására az alábbi feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év hatá-
rozott időre, 2011. július 01-től  
2016. június 30-ig szól.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú szakirányú iskolai • 
végzettség (pénzügyi, gazda-
sági)
Legalább 5 év szakmai, és veze-• 
tői gyakorlat 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje:  2011. május 25.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2011. június 16.
A pályázat benyújtásának 
módja: 
A pályázatot Vác Város Jegyző-
jének címezve kell benyújtani 
(2600 Vác, Március 15. tér 11.)

***

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Köz-
tisztviselők jogállásáról szóló” 
1992. évi XXIII. törvény 10. § 
(1) bekezdése alapján pályáza-

tot hirdet jegyző munkakör 
betöltésére
A közszolgálati jogviszony 
időtartama: 
Határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan 
időre szól.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság• 
Cselekvőképesség• 
Büntetlen előélet• 
Igazgatásszervezői vagy állam- • 
és jogtudományi doktori képe-
sítés vagy okleveles közigazga-
tási menedzser szakképesítés, 
és jogi vagy közigazgatási szak-

vizsga, vagy az Országos Köz-
igazgatási Vizsgabizottság el-
nöksége által a teljes körűen 
közigazgatási jellegűnek mi-
nősített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítéssel 
rendelkezés,
Legalább kétévi közigazgatási • 
gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás • 
lefolytatása

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 011. május 16.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2011. május 19.
A pályázatok benyújtásának 
módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vác • 
Város Polgármesteri Hivatal cí-
mére történő megküldésével 
(2600 Vác, Március 15. tér 11.)
Személyesen mb. Jegyzőnél• 

A márciusi képviselő-testü-
leti ülés egyik fontos napiren-
di pontja volt a Váci Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság elmúlt 
évi tevékenységéről szóló be-
számoló megvitatása.

Szakszik Ákos tűzoltó alez-
redes többek között elmond-
ta: 2011-ben is felerősödött 
az a folyamat, amely a változó 
időjárás miatt alapvetően be-
folyásolta a riasztások jelle-
gét a működési területükön. 
Örvendetes, hogy nagy kiter-
jedésű, magasabb riasztási fo-
kozatú tűzesetek tavaly sem 
keletkeztek városunkban és 
a térségben. Vácott egy halál-
lal végződő tűzeset történt 
2010-ben. 

A vonulási szám tavaly 
megközelítette az ezret. A váci 
kapitánysághoz 38 település 
– köztük Nógrád megyeiek is 
- tartozik, ez mintegy 140 ezer 
fős lakosságot fed le. Így fon-

tos feladat hárul az önkéntes 
tűzoltók munkájára is. A pár 
éve tapasztalható nyugdíjba 
vonulási hullám miatt jelenleg 
a zömében fiatal és tapaszta-
latlan munkatársak fokozott 
oktatása, kiképzése folyik. 

A vitában minden oldalról 
pozitív visszajelzések érkeztek 
a beszámolóval, illetve a tűzol-
tók tevékenységével kapcso-
latban és a jelentés egyhangú 
elfogadása mellett a testület ha-
tározatában köszönetét fejezte 
ki mind Szakszik Ákos parancs-
noknak, mind a teljes személyi 
állománynak a kiemelkedő és 
áldozatkész munkáért.

Az áprilisi testületi ülésen 
az időközben közös megegye-
zéssel történő felmentését és 
szolgálati nyugdíjba helyezé-
sét kérő Szakszik Ákos helyére 
– az új parancsnok kinevezé-
séig – Ürmösi Károlyt bízták 
meg a feladatkör ellátásával.  

A tűzoltóság beszámolójaA tűzoltóság beszámolója Váci Mosolyalbum

Városunk főterén, a Curia-
házban „Váci mosolyalbum” 
címmel megnyílt Sajdik Fe-

renc Munkácsy-díjas érdemes 
művész állandó életmű kiállí-
tása. A Sajdik Ferenc páratlan 
életművét bemutató gyűjte-
mény felidézi a művész me-
sevárosát, girbe-gurba házait, 
hósapkás, piros tetős, hagy-
makupolás saroktornyait. A 
képeken tetten érhető a Pom-
Pom mesék világa, Gombóc 

Artúr kalandjai és a nagy Ho-
ho-horgász váci adaptációja. 
A képekhez kapcsolódó törté-
netek még színesebbé, gazda-
gabbá teszik az élményt.

A gyűjtemény naponta 10-17 
óráig látogatható. Belépőjegy: 
felnőtteknek 250,-, gyermekek-
nek 100,- forint. Csoportok ré-
szére tárlatvezetés biztosított. 
Érdeklődés a 30/258-0269-es 
és a 30/678-1066-os telefon-
számon. 

Elismerés 
a Tájdíj-pályázaton

Második helyen végzett Vác 
Város Önkormányzata az Euró-
pa Tanács Táj Díjára kiírt pályá-
zaton. A nyertes pályaművekből 
rendhagyó kiállítás nyílt a főtéri 
Szent Mihály altemplomban.

A megnyitón városunk pol-
gármestere mellett jelen volt a 
Vidékfejlesztési Minisztérium ve-
zető tanácsosa Kiss Gábor, aki az 
Európai Táj Egyezmény Nemzeti 
Koordinátora, valamint Csima 
Péter, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Tájvédelmi Tanszékvezetője. 
Önkormányzatunk másfél évtize-
de kötött együttműködési meg-
állapodást a Budapesti Corvinus 
Egyetem Tájvédelmi Tanszékével 
annak érdekében, hogy Vác, mint 

gyakorló város, kiemelt szerepet 
töltsön be a hazai tájvédelmi és 
tájfejlesztési programokban. Az 
együttműködésnek és a gyakorló 
város programnak köszönhető-
en, az évek alatt számtalan fej-
lesztést, környezet-és természet-
védelmi projektet végeztek az 
egyetem hallgatói. 

A hallgatói tervek alapján elké-
szült váci pályamű 12 pályázat kö-
zül nyerte el a második helyezést. 
A Táji Örökségünk Megőrzéséért 
elnevezésű, természetvédelmi pá-
lyaművekből álló vándorkiállítás 
április 18-ától május elsejéig tekint-
hető meg a Szent Mihály altemp-
lomban, valamint szabadon láto-
gatható a főtéri zenepavilonban.
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Új műsorok a városi televízióbanÚj műsorok a városi televízióban

Néhány hete Műgyűjtő cím-
mel kulturális magazint forgat az 
Elektro Szignál Térségi Televízió 
stábja, amelyben azoknak a köz-
téri objektumoknak, műtárgyak-
nak az eredetét, illetve történetét 
mutatja be, amelyekben elfelejtet-
tünk gyönyörködni annak ellené-
re, hogy mindennap látjuk őket. 
A műsor nem csupán ismeret-
terjesztő és szórakoztató, hanem 
egyszerre tudományos is, hiszen 
a város leghitelesebb szakértői 
mutatják be a tárgyakon keresztül 
a „műtárgy” és egyúttal Vác tör-
ténetét. Eddig, többek között, az 
Elefántos ház, a Rókus kápolna, a 
piac faragott kőkapuinak történe-
téről hallhattak a nézők. A sorozat 
a Hazai című műsor részeként, 
csütörtökön látható, aki pedig 
lemarad, pénteken megnézheti 
az ismétlését is vagy letöltheti a 
www.estv.hu honlapról. 

A televízió ugyanakkor egy 
másik műsorral is készül, Rock 
Story címmel. Egy olyan soro-
zatról van szó, amely igazán kel-
lemes kikapcsolódást nyújthat 
kortól függetlenül azok számára, 
akik szeretik a magyar pop, rock 
és jazz muzsikát és szeretnének 
betekintést nyerni a zenészélet 
színfalai mögé. A Rock Story há-
zigazdája, Retzler Péter a fiatal te-
hetségek mellett olyan ikonokat 
lát vendégül, mint Alapi István, 
az Edda gitárosa, vagy Varga 
Miklós, de a meghívottak között 
szerepel Tátrai Tibor és Balázs 

Fecó is. Aki a Rock Story-t nézi, 
nem csak olyan történeteket 
hallhat a zenészéletről, amelyet 
máshol egyébként nem nagyon 
hallhatott, hanem zenei élmény-
hez is juthat. A videoklipekkel 
fűszerezett műsor ugyanis egy 
igazi élő előadással zárul, amely-
ben a billentyűs házigazda és 
vendége együtt improvizálnak. 
A Rock Story-t hamarosan vetíti 
az ES tévé. 

Megújultak a televízió stú-
dióműsorainak díszletei is. A Na-
gyító hírháttér műsor black-box 
hátteret és nagyobb asztalt ka-
pott, így többen szerepelhetnek 
egyszerre egy adásban. A Hazai 
kulturális műsor még látványo-
sabb változáson esett át. A jó 
ideje bejátszásokra váltott Hazai-
nak volt miért kilépni a stúdi-
óból, ugyanis mire visszatér, a 
korábbi, „asztalterítős-kertiven-
déglős” miliőt, a Sajdik és „Frakk, 
a macskák réme”-féle világ vált-
ja. A stáb elképzelését a „Sárga” 
névre hallgató airbrush művész 
valósította meg, aki valóban egy 
meseszerű világot teremtett az 
ES számára. A Hazai díszlete egy 
kis színpaddal is gazdagodott, 
amelyen azok a fiatalok kapnak 
bemutatkozási lehetőséget, akik 
már szűkebb környezetükben 
valamilyen téren kitűntek tehet-
ségükkel. A fellépők személyére 
ezúton lehet javaslatot tenni, 
amit az estv@estv.hu címre vár-
nak a műsor szerkesztői.
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Vác, ahogyan kevesen látjukVác, ahogyan kevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

Váci Műszaki és Természettudományos Programok
A Váci Klebelsberg Kultúr Kör 

szervezésében a Piarista gimnázium 
dísztermében minden hónap utol-
só csütörtökén 19 órás kezdettel 
előadásokat tartanak azon magyar 
mérnökök, kutatók, akik eddigi ku-
tatási és fejlesztési eredményeikkel 
a világszínvonalon állnak. 

A programok első részében kb. 
egyórás előadást tartanak az elő-
adók, az azt követő második rész-
ben  pedig a hallgatóság kérdése-
ket tehet fel  az előadó(k)nak.

Legközelebb április 28-án 
a nanovilág csodáiról lesz szó 
Bíró László Péter professzor 
előadásában.

További programok, részletes 
információk a vaciprogramok.
blogspot.com címen elérhető we-
boldalon találhatók.

A szervezők szeretettel várnak 
mindenkit, elsősorban egyetemis-
tákat, középiskolásokat, középis-
kolai tanárokat az ingyenes elő-
adásokra.

Jubilált a Serenus KórusJubilált a Serenus Kórus

Nagy sikerű jubileumi koncert-
tel emlékezett megalakulásának 
tizedik évfordulójáról a Serenus 
Kórus. A Bartók Béla Zeneiskola 
nagytermét megtöltő közönség 
hosszan tartó tapssal ünnepelte 
a hangversenykórus minősítéssel 
rendelkező énekkart.

A Brusznyai Margit által veze-
tett kórus 2001-es megalakulása 
óta igen sikeres évtizedet hagyott 
maga mögött. A jubileumi nyitó 
kórusmű már az első próbákon 
is szerepelt. Az énekkar tagjai egy 
mű előadásával emlékeztek meg 
az időközben elhunyt kórustár-
saikról. Az esten felhangzó dalok 
szerzői között találjuk Lassus, 
Rahmanyinov, Sugár Rezső műve-
it, de felcsendült Kodály Zoltán 
nagyívű mestermunkája, a Mátrai 
képek című kórusmű is.

A kórus tagjai humoros 
formában idézték fel a próbák 
jellebzeteségeit, majd köszöntők 
sora következett. Elsőként Pető 

Tibor alpolgármester gratulált 
közvetlen szavakkal az ének-
karnak, kívánva további sike-
res éveket, majd Nagymaros és 
Veszprém társkórusai mellett a 
váciak közül a Harmónia és a Vox 
Humana is ajándékkal kedves-
kedett a népszerű énekkarnak. 
Ezt követően Brusznyai Margit 
karnagy a kezdetektől hűséges 
tagoknak nyújtotta át emlékidé-
zőként a Tumbász András fotó-
művész váci képeiből összeállí-
tott albumot. A karnagy asszonyt 
Török László kóruselnök kö-
szöntötte, végül a Serenus Kórus 
két népszerű művel ragadtatta 
vastapsra a hálás publikumot. 

Nyitó megbeszélés a 
helyi klímastratégiáról

Mint ismeretes, Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete februári ülésén döntött 
arról, hogy városunk csatlako-
zik a Klímabarát Települések 
Szövetségéhez.

Ez az egyesület azzal a céllal 
alakult, hogy összefogja azokat 
a magyar önkormányzatokat, 
ahol éghajlatváltozási program 
folyik. Antal Z. Lászlónak, a 
szervezet elnökének a váci 
polgármesterrel történt meg-
beszélését követően  a Göncöl 
Házban szakemberek egyeztet-
tek egy lehetséges, a váci térsé-

get érintő klímastratégia kiala-
kításának feltételeiről.

A megbeszélés során szóba 
került a tömegközlekedés, a 
közvilágítás ügye és többek kö-
zött a vásárlási, vagy az étkezési 
szokások megváltoztatásának a 
klímára gyakorolt hatásairól is 
egyeztettek a megjelentek. A 
döntés szerint létrehoznak egy 
kört, amely a jövőben az ener-
giafelhasználással kapcsolatos 
problémák feltárását végzi el, 
majd az energiatakarékosság 
érdekében ötleteket dolgoz ki 
a város számára.

Ismét 
boronkays 
diákpol-
gármester

Egymást követő harmadik 
évben is a Boronkay György 

Műszaki Középiskola, Gimná-
zium és Kollégium tanulója 
nyerte el Vác Város Diákpolgár-
mestere címet. Hlaván Csaba a 
Föld Napja rendezvénysorozat 
keretében vehette át a város 
jelképes kulcsát Fördős Attila 

polgármestertől.A Csendesréti lakókertben 
minden a tervek szerint halad: az 
első lakásokat már át is vették az új 
tulajdonosok. És hogy a beruházás 
mitől különleges, erről kérdeztük 
Pacsay Miklós projektigazgatót.

Miért „más”, mitől XXI. századi a 

Csendesréti lakókert?

Például azért, mert a lakásokba 
nemcsak az alapközműveket vezettük 
be az építés során, hanem az Invitel 
segítségével a létező legmodernebb 
adatátviteli hálózatot is kiépítettük. Ma 
már nem elég a kifogástalan műszaki 
állapot vagy a kellemes környezet, en-
nél több kell a lakóknak. Ez a világgal 
való kapcsolatot, az otthoni szórakozás-
hoz vagy a munkavégzéshez kötődő 
igények legmagasabb fokú kiszolgá-
lását is jelenti. Ezért Csendesréten az 
Invitelnek köszönhetően optikai kábe-
len keresztül biztosítjuk a lézersebessé-
gű internetet, az InviTV-t és a telefont. 

Miért éppen az Invitelt választották 

partnerüknek?

Elsősorban azért, mert az Invitel a 
ma elérhető legmagasabb színvonalú 
technológiát biztosítja. És nem csak 
rövidtávon, de legalább 10-15 évig nem 
lesz szükség hálózat fejlesztésre. Mind-
ez kell ahhoz, hogy az itt lakók maxi-
málisan és csúcsminőségben élvezhes-
sék mindazt, amit az internet adni tud. 
Gondoljunk például a közösségi vagy 

fájlmegosztó oldalakra, de az IPTV is 
ide sorolandó. Az ilyen szórakozási 
lehetőségek minőségi használatához 
komoly sebesség, nagy sávszélesség 
kell és ebben, ez, a Magyarországon is 
hamarosan szélesebb körben elterje-
dő technológia a legjobb.

Fejes Tibor, az Invitel Zrt. lakossági 
ügyfélportfólió-menedzsment igazga-
tója szerint ma nincs fejlettebb hálózat 
az FTTh technológiánál: „Az FTTh lé-
nyege, hogy a lakásokig vezetjük a szin-
te korlátlan sávszélességgel rendelkező 
optikai kábeleket. Mivel mindenki sa-
ját külön optikai szálon kapcsolódhat 
a világhálóhoz, akár 50 vagy 100 Mbit/s 
sebességgel, így nem jelent gondot 3-4 
szobába sem bevezetni az InviTV-t. 
Hamarosan már más váci területeken 
is elérhető lesz a technológia, erről a 
váci Invitel Telepontban (Dunakanyar 
Áruház – Széchenyi utca 34.) vagy a 
1288-as telefonszámon szívesen tájé-
koztatunk minden érdeklődőt.”

(x)

Száguldó internet 
a Csendesréti 
lakókertben

Közönségdíjas a Kisváci 
Kőkapu Pintér Banda

Ötödik alkalommal rendez-
ték meg a Tiszator Böllérfesztivált 
az abádszalóki kempingben, ahol 
a hattagú Kisváci Kőkapu Pintér 
Banda bizonyult a közönség ked-
vencének. A nyolcezerháromszáz 
látogatót számláló fesztiválon, 
immáron második alkalommal 
indultak a váciak.

A Tiszator megnyitója márci-
us 12-én kora reggel kezdődött, 
stílusosan pálinkával történő 
koccintással. Ezt követően a 
versenyen induló 18 csapat ma-
lacfogással, szúrással és feldol-
gozással folytatta a megméret-
tetést. A váci csapat kapitánya, 
illetve főböllére, Pintér Sándor 
húsmester volt. Amíg a böllérek 
versengtek, addig a szabadtéri 
színpadon színes programok 

zajlottak, ahol mindenki meg-
találhatta a kedvére valót, vagy 
elvegyülhetett a népművészeti 
kirakodóvásár forgatagában.

A verseny végeredményét 
délután öt órakor hirdette ki a 
mesterszakácsokból és húsipa-
ri szakemberekből álló zsűri. A 
váciak jövőre szeretnének tá-
mogatókat találni, hogy a hagyo-
mányőrzésen túl, Vác városát is 
jobban tudják népszerűsíteni. 
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Olvasóink talán már megszokták, hogy la-
punk ezen hasábjain havonta remek váci győ-
zelmekről, eredményekről számolhatunk be. 
Sajnos március második felében egy időre va-
lami megtört  a város reprezentáns labdasport 
csapatainak szereplésében. Mint az EREDMÉ-
NYEK rovatunkban látható, bizony túlsúlyba 
kerültek a vereségek és a nem várt kudarcok 
(A 15 felsorolt mérkőzés közül kilencet elvesz-
tettek a mieink!).

A SYMA Váci NKSE már korábban biztosí-
totta helyét mind a hazai kupasorozat, mind a 
pontvadászat elitnégyesében. Aztán csapatunk 
váratlanul kettős vereséggel esett ki egy dán kö-
zépcsapat ellenében az EHF Kupában, a bajnoki 
alapszakasz negyedik helyéről sem sikerült elő-
relépnie és a Magyar Kupa fináléban is csak a 
negyedik helyen zárt. Az anyagi gondok miatti 
aggodalom a szurkolókat is lépésre késztette: a 
drukkerek 751 aláírással megerősített petícióban 
kérték a város vezetőinek segítségét. Közben ér-
kezett a bejelentés: a két esztendeje Vácra nagy 
tervekkel érkező Németh András (képünkön) 
a szezon végével távozik a csapattól és ismét az 
osztrák Hypo NÖ. együttesének kispadjára ül le. 
A jelenlegi keret meghatározó játékosai pedig már 
javában tárgyalnak más egyesületekkel odaigazo-
lásukról. Meg nem erősített információk szerint 
ősszel – amennyiben az indulás gazdasági háttere 
biztosított lesz – Ökrös Csaba, az Újbuda mostani 
trénere veszi át a váci szakmai irányítását. 

Néhány találkozón való bukdácsolás miatt az 
eddigi szép tervek megvalósítása az immár AXA 
Váci KSE-Taxi2000 néven versenyző másodosz-

tályú férfi gárdánál is távolodni látszik. A Zsiga 

Gyula által vezetett csapat célja a folytatásban 
immár a tavalyi bronzérmes hely megtartása le-
het a bajnoki pontvadászatban. Csapatunk ápri-
lisban – a váci férfi kézilabdasport történetében 
először – részt vehetett a Magyar Kupa négyes 
döntőjében, ahol a papírformának megfelelően 
– bár az elődöntőben, a váci hölgyekhez hason-
lóan elbukott hetespárbaj után - a negyedik he-
lyen zárt. Teljesítményével egyöntetű elismerést 
kapott a szakemberektől.

Súlyos anyagi problémákról érkeztek hí-
rek NB II-es focistáink háza tájáról. A tavaszi 
jó idénykezdetnek köszönhetően Szabados 

György tanítványai erősen bízhattak a dobo-
góra kerülésben, ám a juttatások kifizetésének 
csúszása pár meccsen meglátszott a mieink pá-
lyán mutatott teljesítményén is. Egy vereség és 
két gólnélküli döntetlen után aztán ismét két 
siker következett.

A váci sportbarátok nevében erősen bízunk 
abban, hogy a gondok megoldódnak és a jövő-
ben ismét túlnyomórészt sikerektől, győzelmek-
től lesz hangos a Nemzet Sportvárosa.

Május programajánló
Május 7. szombat 19:00 

L’art pour l’art 
Társulat

A három testőr és a 
jeti - Vagy mi a pék...
A belépőjegy ára elő-

vételben: 1700 Ft, 

az előadás napján: 

2000 Ft

Május 12. csütörtök 19:00
„Vác” Antonio Vivaldi Kamara-

zenekar jubileumi hangversenye
Műsoron: A. Vivaldi, W. A. Mozart, G. Bi-
zet, P. Csajkovszkij, J. Strauss, J. Brahm, G. 
Pergolesi művei
A belépőjegy ára: 1000 Ft

Május 13. péntek 19:00
X. Nemzetközi 

Akusztikusgitár Fesztivál
A koncertet bevezetik Szakállas Dávid és Győri 
Péter, a Bartók Béla Zeneiskola  növendékei.
Fellépnek: 
Deja (Olaszország) Serena Finatti ének és 
Andrea Varnier akusztikus gitár
Nikolai Ivanov (Bulgária) 
Heidrich Roland (Magyarország) 
Szabó Sándor (Magyarország)
A belépőjegy ára elővételben: 1500Ft , 

az előadás napján: 1800 Ft

Május 14. szombat 19:00 
In memoriam Interoperett gálaest 

Kovács József  
operaénekes emlékére

Fellépnek: Arany Tamás, Auksz Éva, Ba-
logh Csaba, Bellai Judit, Berkes János, Bon-
csér Gergely, Bozsó József, Buzás Viktor, 
Csák József, Csengeri Attila, Dániel Gábor, 
Egri József, Egyházi Géza, Fonyó Barbara, 
Frankó Tünde, Helena Holl, Hruby Edit, 
Kállay Bori, Keszler Éva, Ladinek Judit, 

Molnár Marica, Nagy Ibolya, Szalai Csil-
la, Szász Kati, Sztreda Krisztina, Teremi 
Trixi, Tóth János, Várkonyi Szilvia, Xavier 
Rivadeneira 
Közreműködik: Váci Szimfonikus Zene-
kar, Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, 

az előadás napján: 2500 Ft

Május 21. szombat 19:00
„Broadway fényei” 

a Gyémánt Musical Stúdió előadásában.
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, 

az előadás napján: 1100 Ft

Május 26. csütörtök 19:00 
Rigócsőr király

Mesemusical a Tini Dance Team előadásában.
A belépőjegy ára elővételben: 900 Ft, 

az előadás napján: 1.200 Ft

Május 28. szombat 11:00 
Főtéri Zenés Hétvégék

A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Hely: Március 15. tér

Sporthírek – röviden
Jó tanulók, jó sportolók

A szakminisztérium immár két évtizede ítéli 
oda évente a „Magyar Köztársaság jó tanulója – jó 
sportolója” kitüntető címet. A pályázaton idén 407 
jelentkező közül 3 váci diák érdemelte ki ezt a cí-
met. Kurdi Laura, a Vác Városi Evezős Club spor-
tolója, a Boronkay György Műszaki Középiskola, 
Gimnázium és Kollégium tanulója; Noé Bálint, a 
Váci Hajó SE kajakosa, a Boronkay György Műsza-
ki Középiskola, Gimnázium és Kollégium diákja, 
valamint Nagy Péter, a Váci Forma SE birkózója, a 
Selye János Humán Szakközépiskola tanulója.

Asztalitenisz – 
Karnyújtásnyira az aranyérem

Továbbra is az első és az utolsó helyet foglal-
ják el a Váci Reménység (VRE) csapatai az NB II-
es asztalitenisz csapatbajnokság Közép csoport-
jában. Lapzártánk időpontjában már csupán két 
forduló van hátra a pontvadászatból. A legutóbbi 
két körben a VRE első gárdája kétszer nyert, a 
VRE II pedig mindkétszer alulmaradt. A jelenleg 
négypontos előnnyel listavezető együttesünk 
május elsején éppen az második helyen álló győ-
riek ellen biztosíthatják be bajnoki címüket. 

Atlétika – 
Kontinensbajnoki érmek
A finn főváros, Helsinki adott otthont a 

paraatléták INAS-FID fedettpályás kontinensbaj-
nokságának. Hazánk csapata a nemzetek pont-
versenyében az összetett második helyet szerezte 
meg. Az egyes versenyszámok közül a hölgyek-

nél két váltószámban is magyar siker született. A 
4X400 méteres futásban Biacsi Bernadett, Biacsi 

Ilona és az esztergomi Kara Anita mellett az 
aranyérmes együttesben csapattag volt Kereszte-

si Erika, a Váci Reménység SE sportolója is. Ő és 
a szintén váci Molnár Klaudia  a szegedi Biacsi-
testvérekkel alkotta az ugyancsak Európa-bajnoki 
címet szerző 4X200 méteres váltót.

Evezés – Már szabadvízen 
Március utolsó szombatján a soroksári Duna-

ágban rendezték meg az esztendő első nyíltvízi 
evezős versenyét. Az évadnyitón 21 klub nevezte 
be sportolóit a hat kilométeres tavaszi regattára. 
A Vác Városi Evezős Club (VVEC) versenyzői 
közül a férfiak könnyűsúlyú egyesét Galam-

bos Péter nyerte. A szám ifjúsági mezőnyében a 
szintén váci Csiszár Péter győzött. A felnőtt nők 
normálsúlyú viadalán Szabó Katalin harmadik 
lett, az ifiknél Bácskai Dominika végzett az élen 
Kurdi Laura előtt. A Velencei-tavon megtartott 
kishajós válogatón a VVEC sportolói összesen 
négy első helyezést értek el. A felnőtt hölgyek 
versenyszámában Szabó Katalin ezúttal nem ta-
lált legyőzőre és nyert a férfi felnőtt könnyűsú-
lyú egyéniben Galambos Péter is.

Futsal – Harcban az éremért
Az NB II-es futsal bajnokság hajrájához 

közeledve továbbra is nagy harcban áll az ér-
mes helyezésért a Szuperinfo-Vác együttese. A 
Nyugati csoportban érdekelt váciak a legutób-
bi fordulóban 7-3 (3-2) arányú vereséget szen-
vedtek idegenben, a középmezőnyhöz tartozó 
Rákosmentétől. Góljainkat Bozori Balázs (ket-
tőt) és Forgács Dániel lőtte. A mieinkre még 
két összecsapás vár a pontvadászatban: kettőt-
kettőt játszanak hazai pályán és vendégként.

Sakk – Nehéz helyzetben
Veszélyes helyzetbe került az NB II-es 

sakkcsapatbajnokság Erkel csoportjában sze-
replő váci együttes. Mivel a mieink ebben a 
naptári évben sorra vesztették el mérkőzé-
seiket, a 9. helyre estek vissza. Ráadásul a 12 
együttest felsorakoztató mezőnyre már csak 
két játéknap vár, és ezeken a mieink ellenfele 
az első két helyezett lesz. 

Sportakrobatika – 
Váci érmek Vácott

Az esztendő első akrobatikus versenyé-
nek adott helyszínt április 2-án a váci sport-
csarnok. A sportág kilenc klubjából több mint 
száz versenyző érkezett városunkba, bemuta-
tandó sokszor lélegzetelállító gyakorlatát. A 
több korosztályban megrendezett versenyen 
a házigazda Puente SE sportolói nyolc alka-
lommal állhattak fel a dobogóra, köztük az 
újonc női párost megnyerő Kriaszter Adél, 

Győrffy Fanni páros.

Vízilabda – Férfi  vereségek
Két játéknapon három vereség és egy el-

maradt összecsapás a mérlege a férfi póló OB 
II-alapszakaszában érdekelt Váci Vízilabda SE 
gárdájának. A mieink előbb a Sportliget SE el-
len 14-6-ra, majd a Budafóka SE-vel szemben 
23-4-re kaptak ki. A folytatásban a listavezető 
Újpesti VUSE 29-2 arányban gázolta el a vácia-
kat. A negyedik összecsapás viszont elmaradt, 
mert a rivális gyöngyösieknek nem volt érvé-
nyes igazolás a birtokukban. Egy fordulóval az 
alapszakasz vége előtt a mieink az ötcsapatos 
csoport 4. helyén állnak.

Női kézilabda NB I:
FTC – SYMA Váci NKSE  . . . . . . .27-23 
Győri Audi ETO KC – 
SYMA Váci NKSE  . . . . . . . . . . . . .24-18
Női kézilabda MK: 
SYMA Váci NKSE - 
Debrecen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32 (28-28)
SYMA Váci NKSE - Alcoa FKC  .24-27 

Férfi kézilabda NB I/B:
VKSE-Taxi2000 – Tata  . . . . . . . .28-33 
Komló – VKSE-Taxi2000  . . . . . .36-32 

AXA VKSE-Taxi2000 – Ajka  . . .24-20
PLER II – AXA VKSE-Taxi2000 .29-36
Férfi kézilabda MK:
AXA VKSE-Taxi2000 – PLER  34-35 (30-30)
AXA VKSE-Taxi2000 – Tatabánya  25-29
Labdarúgó NB II:
Mezőkövesd – Dunakanyar-Vác  . . 2-1 
Dunakanyar-Vác – Cegléd  . . . . . . . 0-0
Orosháza – Dunakanyar-Vác  . . . . 0-0
Dunakanyar-Vác – REAC  . . . . . . . . 1-0
Békéscsaba – Dunakanyar-Vác . . . 0-2

Eredmények Sportelőzetes
04. 30. szo. 17:00 Dunakanyar-Vác – DVTK

Kézilabda férfi  

NB I/B

Labdarúgó 

NB II

05. 01. vas. 17:00 VKSE – Tököl
05. 07. szo. 17:30 Vecsés – Dunakanyar-Vác
05. 07. szo. 18:00 Kalocsa – VKSE
05. 14. szo. 17:30 Dunakanyar-Vác – Bőcs

05. 15. vas. 17:00 VKSE – Alba Regia

05. 21. szo. 18:00 Százhalombatta - VKSE
05. 21. szo. 18:00 DEAC – Dunakanyar-Vác
05. 28. szo. 18:00 Dunakanyar-Vác – Nyíregyháza

Április közepén a fővárosban, a Millená-
rison rendezték meg - immár 18. alkalommal 
- a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. 

Hazánk uniós elnökségének apropóján 
ebben az esztendőben a szervezők nem 
egy régiót, vagy országot hívtak meg ven-
dégségbe, hanem a teljes uniós közösséget. 
A programsorozat alatt uniós kulturális és 
irodalmi programok, beszélgetések, felol-
vasások és dedikálásokkal egybekötött író-
olvasó találkozók követték egymást.

A zárónapon került kihirdetésre a ha-
gyományosnak mondható szakmai verseny 
idei eredménye. Három kategóriában – az 
Év Kiadója, az Év Fővárosi Könyvesboltja, 
illetve az Év Vidéki Könyvesboltja – jutal-
maztak 3-3 intézményt, vállalkozást, szer-
vezetet. A díjátadáson kiderült, hogy az 
elmúlt évhez hasonlóan 2011-ben is város-
unk népszerű kereskedelmi egysége, a Lyra 
Könyvesház kapta meg a legjobb vidéki 
szakmai üzletnek járó elismerést.

Ismét a Lyra 
az Év könyvesboltja

Kiállítások
Április 8.

Vietnami életképek
Juhász József fotókiállítása

Helyszín: Átrium Galéria
Megtekinthető: május 10-ig

Április 29.
Zubovits Győrkös Erzsébet kiállítása 

Helyszín: Kassai Vidor Galéria
Megtekinthető: április 29. – május 15.

Május 4. és 5. 10:00-18:00
Vándorfény Galéria festményvásárral 

egybekötött tavaszi kiállítása
Helyszín: Maklári terem

Május 13.
Senior fotóművészek kiállítása 

Megtekinthető: május 24-ig

Május 13.
Dávid Botond fotóművész kiállítása

Megtekinthető: június 10-ig

Május 26.
Oktatási Dolgozók Kiállítása 
a Pedagógusnap alkalmából

Megtekinthető: június 7-ig

Június 11. 16 óra
Nagy. B. István Képzőművész Kör 

kiállítása
Megtekinthető: augusztus 20-ig

Hullámvölgyben Hullámvölgyben 
(voltak?) csapataink(voltak?) csapataink
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ELHUNYT VÁCIAK

Majer József /1932/, Bágyon Károlyné sz: 
Simák Irén /1937/, Kékesi Zoltán /1925/, Boros 
Péterné sz: Együd Éva /1943/, Tóth Viktorné 
sz: Kocsis Mária /1923/, Szabó Sándorné sz: 
Neubrandt Julianna /1922/, Kovács Józsefné sz: 
Hártó Valéria /1946/, Csernai Mihályné sz: Varga 
Julianna /1931/, Deme János /1955/, Hörömpő 
Pál /1953/, Krausz József /1938/, Török Istvánné 
sz: Bojti Eszter /1920/, Csatári Endre János 
/1931/, Sinkó Ferencné sz: Szabó Erzsébet /1926/, 
Juhász Sándor /1951/, Hinel László /1945/, Nagy 
Dénes Lajos /1952/, Ebecz János /1932/, Ferencz 
Gáborné sz: Pelyhe Izolda /1924/, Gonda István 
/1940/, Dr. Franek László Gyula /1933/, Borbély 
József /1938/, Kámory Gyula Lászlóné sz: Sebján 
Éva Borbála /1934/, Dr. Bucsek Tibor /1935/ 
Zsigri Mária /1946/, Lukács Sándor Pál /1947/ , 
Enyedi Árpád /1945/, Lövész Lajosné sz: Lukács 
Julianna /1924/, Gyetván István /1938/, Németh 
Tiborné sz: Púpos Mária /1940/, Balog László 
/1955/, Gyenge János /1928/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Zsigó Balázs András és Szász Kovács Vero-
nika Szilvia 

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Rizmajer János és Kubacsny Renáta Ingrid 
gyermeke: Martin András, Hegedűs Tamás és Turza 
Barbara gyermeke : Zalán Tamás, Hutyánszki Mi-
hály és Csele Andrea gyermeke: Áron, Kiss Tibor 
Attila és Gergity Rita Ilona gyermeke: Enéh Viola, 
Horváth Péter és Varga Csilla gyermeke: Nóra Nap-
sugár, Labancz József és Nagy Krisztina gyermeke: 
Attila, Bergmann Balázs és Kovács Kitti Dóra gyer-
meke: Benett Benedek, Geszti Zsolt és Együd Ka-
talin Zsuzsanna gyermeke: Márk Dániel, Palla Ger-
gely és Guta Andrea Irén gyermeke: Petra Andrea, 
Drábik Géza és Kontuly Beáta gyermeke: Panna, 
Leopold Gábor és Király Adrienn gyermeke: Lil-
la, Maród Szilárd és Váradi Mária gyermeke: Mira 
Mendi, Turza Zsolt és Zverkó Edina gyermeke: 
Ákos, Sándor Tamás és Kovács Boglárka gyermeke: 
Máté, Lózs Szabolcs és Süvegh Zsuzsanna gyerme-
ke: Benett, Tóth István és Cservenák Lívia gyer-
meke: Boglárka, Péter Elemér Sándor és Márton 
Zita gyermeke: Nimród, Kemecsei Imre és Szlatky 
Barbara gyermeke: Dávid, Mogyorósi Mihály és 
Rácz Erzsébet gyermeke: Laura, Zsoldos Endre és 
Varga Adrienn gyermeke: Levente, Pap Gábor és 
Szentpétery Hajnalka gyermeke: Zétény, Farkas Ist-
ván és Bartus Bernadett gyermeke: Dávid.

Gyakran felmerülő kérdés, 
hogy milyen jelentős haszonnal jár a 
gyógygomba és apigenin kivonatok 
hosszú távú szedése.  A kivonatok 
alkalmasak az emberi szervezetet az 
ártalmas környezeti hatások széles 
skálájával szemben ellenállóvá tenni. 
Nem csak a mikroorganizmusokkal 
szemben (pl. vírusok, baktériumok) 
teszik ellenállóvá a szervezetet, ha-
nem képesek az elektromágneses 
sugárzás káros hatásait is csökken-
teni, ill. azt megelőzni. 

A svéd Örjan Hallberg vizsgál-
ta talán történetileg legbehatób-
ban az elektromágneses sugárzás 
veszélyeit. Svédországban 1955-ig a 
rosszindulatú bőrrák, a melanoma 
gyakorlatilag ismeretlen beteg-
ség. A TV és rádió elterjedésével a 
melanoma halálozási arányok hir-
telen megnövekedtek. Nem csak az 
UV sugárzás felelős a melanoma ki-

alakulásáért. A 
melanómához 
hasonlóan az 
emlőrák való-
színűsége is 
nagyobb ott, 
ahol sűrűbbek 
a rádió és TV 

antennák.  A melanoma – egyéb-
ként általában a napsugárzástól 
védett helyeken – nőknél a csípőn 
és a combon, férfiaknál a törzsön 
alakul ki leggyakrabban. 

Hallberg a mobiltelefon tech-
nológiák káros hatásait is behatóan 
vizsgálta. Svédországban a 2. generá-
ciós mobiltelefon hálózatot 1997-ben  
vezették be. 
Az első digi-
tális TV adó 
1997-től üze-
melt, ugyanet-
től az időpont-
tól működtek 
az első in-
ternetes hot-
spotok is. Svédországban 1997 után 
hat év alatt a megbetegedett emberek 
száma több mint megkétszerező-
dött, 125000 – ről, 300 000 –re nőtt. 
2000-től az idősebb korosztálynál az 
agyrák előfordulása hirtelen elkezdett 
növekedni, ezt megelőzően az hosszú 
ideig csökkenő tendenciát mutatott. 
2001 és 2007 között a szívproblémák-
kal született gyermekek száma csak-
nem megkétszereződött és a trend to-
vábbra is növekedést mutat. 1997- től 
a torokrák előfordulásának valószínű-

sége is jelentősen és folyamatosan nö-
vekedett, az időseknél a tüdőrák elő-
fordulása emelkedett jelentősen ettől 
az időponttól. 1997-től a prosztatarák 
előfordulása minden korosztálynál 
hirtelen elkezdett növekedni. 2004-ig 
a prosztatarák az 1997-es érték tíz-
szeresére növekedett! 1997 –től a de-
presszióban szenvedő fiatalok száma 
is jelentősen növekedett, valamint a 
fiatal lányok öngyilkossága, ill. öngyil-
kossági kísérleteinek előfordulása is 
2001-ig 30%-al szaporodott. 

Közismert az elektromos beren-
dezések, vezetékek, magas feszült-
ségű távvezetékek leukémia keltő 
hatása. Az USA-ban történeti elem-
zésben mutattak rá az elektromos-
ság leukémiát előidéző hatására. 

Számos tanulmányban kimutat-
ta, hogy nem csak a mobiltelefonok, 
hanem a drótnélküli, otthoni „vona-
las” telefonok is jelentősen elősegítik 
az agyrák kialakulását.  A rákbetegsé-
gek mellett számos más egészség-

ügyi prob-
lémát is 
okozhat a 
mestersé-
ges elektro-
mágneses 
s u g á r z á s. 
Magyar ku-
tatók kimutatták, hogy a mobiltele-
fon használat terméketlenséghez 
vezethet. Terhes nőknél az otthoni 
nagyobb elektromágneses mező 
akár ötszörösére, hatszorosára nö-
velheti a korai elvetélés esélyét. 

Szerző: Varga Gábor 
Dipl.-Kfm.

Internet:  www.apigenin.hu    
További információért keresse fel 

Gyógygomba Információs Köz-

pontjainkat vagy hívja informáci-

ós vonalainkat:

06/70/4231123 , 06/70/4231127,  
06/30/6982083

(x)

VESZÉLYES ELEKROMÁGNESES SUGÁRZÁS
(TV- és rádióadók, elektromos vezetékek és gépek, UV sugárzás, mobil és drótnélküli 
telefonok, WIFI, Röntgen-, radioaktív sugárzás)

Ügyfélfogadás 
az okmány-

irodában
Hétfõ:  9-18
Kedd:  8-16
Szerda:  10-16
Csüt.: zárva
Péntek:  8-12 

Ebédidő: 12:30-13:00

Ügyfélfogadás
a polgármes-
teri hivatalban

Hétfõ:  14-18
Szerda:  8-16
Péntek:  8-12

A polgármesteri 

hivatal zöld száma: 

06-80/890-020

1. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
2. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti u. 2. •  27/504-176
5. Duna Gyógyszertár • Deres u. 2. • 27/501-415
6. Kisváci Szent Gellért Gy. • Papp Béla u. 10. • 27/306-190
7. Váci Levendula Gyógyszertár • Sas u. 1/a • 27/301-367
8. NOVA Gyógyszertár Vác •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385
9. Dr. Hella Patika • Széchenyi u. 3. • 27/501-450
10. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-338
11. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157

Hét (2010/2011) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
IV. 25. - V. 01. 8 9 10 11 1 2 3
V. 02. - V. 08. 4 5 6 7 8 9 10
V. 09. - V. 15. 11 1 2 3 4 5 6
V. 16. - V. 22. 7 8 9 10 11 1 2
V. 23. - V. 29. 3 4 5 6 7 8 9
V. 30. - VI. 05. 10 11 1 2 3 4 5

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Fenti gyógyszertárak ismétlődő rend szerint látnak el 
ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a 
nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve va-
sárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején 
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Anyakönyvi hírek

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet: 

Szájsebészet
Budapest VIII. ker. 
Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es 
telefonszámon vagy a 
620-620/1465-ös melléken, 
érhető el.

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

tök: 19-7 óráig, Hétvégén: 
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

Ünnepnapon: az ünnepna-
pot megelõzõ nap 19-tõl az 

utána következõ nap 7 óráig.
A Váci Hírnök terjesztésével 

kapcsolatos észrevételeit 
- ha nem kapja rendszeresen, 

- ha egy példánynál többet kap, 
- ha bárhol halomban 

lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-27/510-900

A Váci Hírnök pdf formátumban is 
elérhető a www.vac.hu honlapon.

Kiadó: Váci Városimázs Nonprofit Kft.

Kiadásért felelős: 
Retzler Péter

Szerkesztésért felelős: 
Kereszturi Gyula

Szerkesztőség: 
Elektro Szignál Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900 

e-mail: estv@estv.hu

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.

2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,

06-30/9-345-144

Címlapfotó: 
Tumbász András

Váci Gyógygomba Információs Központ

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51. (Vörösházzal szemben)
Tel.: +36 30 911-8548; +36 70 323-5333

Képviselői fogadóórák
Csuka István, 

Vác 2. számú választókörzetének képviselője 

Ideje: minden páros hónap 3. hétfőjén 14:00-15:30 
Helye: az Erzsébet utcai Fidesz-iroda

Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila, 

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első hétfőjén 13:00-18:00 
Helye: a Városháza Polgármesteri irodája    
              (133. szoba). 

A májusi fogadóóra kivételesen május 9-én 

lesz a megadott időpontban és helyiségben.

Országgyűlési képviselői fogadóórák
Bábiné Szottfried Gabriella, 

országgyűlési képviselőasszony

Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30–18:00
Helye: Okmányiroda 
               (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.)

A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 20/539-4329
Email: babi.gabriella@parlament.hu




