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Ismét két testületi ülést hozott a hónap
Az esztendő első havához ha-

sonlóan, februárban is két alka-
lommal ülésezett Vác Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. 

Február 10-én kilenc órától két 
napirendi témában tartott tanács-
kozást a grémium. Az eredetileg 
harmadik témaként szereplő külsős 
szakbizottsági tagok megválasztásá-
ra vonatkozó előterjesztést Fördős 

Attila polgármester visszavonta. Az 
egy-egy nyílt, illetve zárt ülésen meg-
vitatandó napirendet – némi vita 
után – 11 szavazattal elfogadták.

A nyílt ülésen megvitatott és 
tíz helyeslő szavazattal elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítás (lásd 4. oldal) után a je-
lenlévő 13 képviselő – Gyombolai 

Péter és Jakab Zoltán nem tudott 
részt venni a tanácskozáson – zárt 
ülésen rátérhetett a Váci Város-
fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatói 
posztjára kiírt pályázat értékelésé-
re. A poszt betöltésére egy váci és 
egy gödöllői illetőségű szakember 
jelentkezett és 11-1 arányban Tar 

György nyerte el a megbízatást. 
(Bemutatása a 4. oldalon.)

A február 17-én megtartott éves 
munkarend szerinti ülés Kriksz 

István mandátum igazolásával és 
esküjével kezdődött (lásd keretes 

írásunkban). A teljes létszámú 
grémium a folytatásban Kiss Zsolt 
napirend előtti felszólalását hall-
gatta meg, aki szorgalmazta egy 
közlekedési munkacsoport felállí-
tását. Bóth János sorozatos szabály-
talanságokkal vádolta meg a  vá-
rosvezetést és figyelembe ajánlotta 
frakciója weboldalát. Válaszában a 
polgármester felhívta a figyelmet 
arra, hogy ezen honlapon a működ-
tetők nem jogosultak a városi címer 
megjelenítésére.

Az interpellációkat (lásd külön 

írásunkat) követően elfogadásra ke-
rült a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés, majd a napirenddel 
kapcsolatosan a testület elvetette 
Jakab Zoltán javaslatát, miszerint a 
külsős bizottsági tagok megválasztá-
sa nyílt ülésen történjen. A megtár-
gyalandó témasorba sürgősségi elő-
terjesztéseket is felvéve egyhangúan 
elfogadták a napirendet.

Az ülés legfontosabb előter-
jesztése Vác város idei költségve-
tésének megtárgyalása volt. Ez egy 
negyedórás szünettel együtt mint-
egy másfél órát vett igénybe. Az 
előterjesztő Fördős Attila polgár-
mester feszített, szigorú költségve-
tésként jellemezte a büdzsét, amely 
a csökkenő bevételek miatt gazda-
ságosságra kötelezi annak végre-
hajtóit. Kökény Szabolcs osztályve-
zető ezután szakmai szempontból 
ismertette a főbb jellemzőket, majd 
Bóth János frakciója álláspontját 
mondta el. Ennek lényege az volt, 
hogy a bevételi oldalt teljesíthetet-
lennek, a kiadásokat kezelhetőnek, 
ám hiányosnak tartják. A „leépülés” 
költségvetéseként aposztrofálta az 
anyagot és a struktúra módosítását 
szorgalmazta.

Majd az elnökök ismertették a 
bizottságok állásfoglalását, amely 
kivétel nélkül támogató, egyes ese-
tekben módosításokat beterjesz-
tő volt. Az általános vitában Kiss 
Zsolt három egyéni választókerü-
let keretének ötmillióról nyolc-
ra való emelését indítványozta, 
megjelölve a forrást is. A forrásra 
való javaslatával Csereklye Károly 
is egyetértett, akinek 500 Ft/m2/év 
összegre való építményadó emelé-
si javaslatát 10 igen – 5 nem voks-
sal a testület elfogadta.

A büdzsé főbb mellékleteit 
nagyrészt egyhangú szavazással elfo-
gadták, majd elvetették Jakab Zoltán 
azon indítványát, miszerint a támo-
gatott civil szervezetek csak olyan 
mértékű összeget kaphassanak, 
amekkorát ők maguk saját bevétel-
ként meg tudnak szerezni. Végül a 
városi költségvetést 11-4 arányban 
elfogadta a képviselő-testület.

A folytatásban ellenszavazat 
nélkül:

elfogadták a személyes gondosko-• 
dást nyújtó szociális és gyermek-
védelmi ellátásról szóló rendelet 
módosítását;
intézményvezetői pályázatokat ír-• 
tak ki (lásd 15. oldal);

egyetértettek azon főmérnöki be-• 
terjesztéssel, amely az alsóvárosi 
vasútállomás MÁV által építendő 
parkolóinak 10 éves városi mű-
ködtetésére irányult;
elfogadták a társasházi felújítások • 
támogatásáról szóló előterjesztést.

Az Egyebek napirendi pont ez-
úttal is a képviselői problémafelve-
tésekkel indult (lásd külön). Alapító 
okiratokat módosítottak, majd úgy 
döntöttek: Vác felveszi egy esetleges 
későbbi testvérvárosi együttmű-
ködés reményében a kapcsolatot a 
törökországi Sariyer városával. Az 
Éghajlat munkacsoport beszámoló-
jának egyhangú elfogadása után sor 

került a sürgősségi előterjesztések 
megvitatására. Ezek sorában:

a taxisok főtéri közlekedésére vo-• 
natkozó javaslatot a szakbizottsági 
tárgyalás után javasolták ismét na-
pirendre tűzni;
az értéktár megbízott igazgatójá-• 
nak megbízatását április 1-ig meg-
hosszabbították;
Pető Tibor•  alpolgármester javaslatára 
a holdinggal kapcsolatosan: I. Cson-

tos Csaba helyett Kovács Ágnest 
választották a Váci Városfejlesztő Kft 
felügyelő bizottságába; II. a jogutód 
nélküli megszüntetésben érintett 
három intézmény (GAMESZ, Vác Vá-
ros Sportintézményei, Tourinform 
Iroda) megszűnését április elsejéig 
tolták ki; III. rendezték a Váci Város-
fejlesztő Kft. egyik ügyvezetőjének, 
Buchwald Imrének feladatkörét.

A nyílt ülés utolsó napirendi 
pontjaként a Gyombolai Péter le-
mondása miatt megüresedő bizottsá-
gi elnöki posztot kívánták betölteni, 
azonban a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi bizottság élére tett három 
személyi javaslat egyike sem kapta 
meg a kellő támogatást, így az új el-
nök megválasztása a következő ülés 
feladata lesz. Végül zárt ülésen a gré-
mium megválasztotta a szakbizottság-
ok külső tagjait (lásd 4. oldal). 

A testület az éves munkarend sze-
rinti soros ülését március 17-én tartja.

Régi-új képviselő
A februári ülés 

elején Dora Péter 
jegyző ismertette 
Gyombolai Péter 
levelét, melyben 
lemond jelölő szer-
vezete, a KDNP 

kompenzációs listán megkapott 
mandátumáról. Lemondásának 
hátterében megnövekedett, fele-
lősségteljes feladatai állnak, melyek 
térben és időben nem adnak módot 
arra, hogy városért végzett munká-
ját a saját magától elvárt színvona-
lon tudja végezni. Áfra Tamás helyi 
pártelnök levelében közölte, hogy 
helyére Kriksz Istvánt delegálja a 
jelölő szervezet. A Választási Bizott-
ság igazolta az elmúlt ciklusban is 
önkormányzati képviselő mandá-
tumát, aki a testületi ülésen letette 
a képviselői esküt és átvette a meg-
bízó levelét. A régi-új városatyának 
március közepéig kell majd leadnia 
vagyonnyilatkozatát, így a februári 
ülésen már teljes jogú szavazati jog-
gal vehetett részt.

Interpellációk, kérdések
Hetven percet vett igénybe 

azon interpellációk, kérdések meg-
tárgyalása, amely a képviselőknek 
ad lehetőséget különböző városi 
gondok megemlítésére.

Elsőként Bóth János a főtéri ga-
léria üzemeltetésének szerinte sza-
bálytalan megváltoztatását rótta fel 
a polgármesternek, hivatkozva helyi 
művészek levelére. Válaszában Fördős 

Attila az eddigi, véleménye szerint ész-
szerűtlen kihasználás elleni lépéssel 
indokolta intézkedését. A választ az 
interpelláló nem fogadta el, a testület 
azonban 10-3-1 arányban igen.  (Csu-

ka István javaslatára kérdést a szakbi-
zottság is megtárgyalja majd.)

Schmuczer Istvánné két inter-
pellációval is élt a parkolással kap-
csolatban. Az évvégi – a döntés elle-
nére mégsem ingyenes – parkolással 
kapcsolatban a jegyző írásban ígért 
választ, a türelmi időre vonatkozó jegy-
zői választ viszont mind az interpellá-
ló, mind a testület (4-9-1) elutasította.

A kérdések közül az elsőt 
Váradi Iván Attila tette fel. A Gom-
bás patak bevásárlóközpont mellet-
ti hídjának állapotát tartotta rossz-
nak (Szikora Miklós főmérnök: „A 
híd nem a város tulajdona.”), majd 
a fák gallyazásával, a Földváry iskola 
körül történő szabálytalan parkolá-
sokkal és az ebrendelet ellenőrzésé-
nek hiányosságaival foglalkozott.

Bóth János a bankváltás költsé-
gei után érdeklődött (Dora Péter 
jegyző: „A napokban zárul le a folya-
mat.”) és az utcanévtáblák hiányára 
hívta fel a figyelmet.

Schmuczer Istvánné a Csányi L. 
krt. Hattyú utcai zebrájának veszélyes-
ségét említette meg, szorgalmazva az 
ottani zavaró növényzet visszavágását.

Katonáné Doman Erika Tö-
rökhegy elektromos ellátottságának 
problémáit ecsetelte (Szikora Mik-
lós: „Az ELMÜ ígérete szerint tavasz-
szal megépül a trafó.”), és gondként 
szólt Deákvár szemetességéről.

Kiss Zsolt a Honvéd utcai vasúti 
aluljáróban kialakult helyzet (lásd 

még 7. oldali írásunkat) megoldá-
sát sürgette (Szikora Miklós: „Álla-
potfelmérő jegyzőkönyv készült, 
április 1-ig tervet készítenek a tartós 
javításra”), valamint a külterületek 
rendbetételét, köztéri lámpatestek 
felszerelését és utcanévtáblák kihe-
lyezését szorgalmazta.

Mokánszky Zoltán felszóla-
lásában ismét nyomatékosította: 
a városvezetés nem kíván egy in-
tézményt sem átadni a megyének 
működtetésre. Majd taps fogadta 
gratulációját, melyben örömmel 
számolt be a két váci kézilabda 
együttes kupasikeréről (lásd még 

a 13. oldalt).

Végül Csereklye Károly a sze-
métkezelés hiányosságait rótta fel és 
a fák nem megfelelő karbantartását 
fájlalta. Emellett írásban kért választ 
a főmérnöktől a Kőhíd úti lakópark 
közvilágításának rendezése kapcsán.
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Dr. Tar György 
1974-ben született 
Vácott. Általános és 
középiskolai tanul-
mányait is városunk-
ban végezte (Rad-
nóti, Madách), majd 
1997-ben a Pázmány 
Péter Katolikus Egye-
tem Bölcsészettudo-
mányi karán szerzett 
ko m mu n i k á c i ó s , 
valamint bölcsész 
történelmi diplomát, továbbá 2002-ben a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu-
dományi Karon pedig jogász diplomát. Angol 
és latin középfokú nyelvvizsgával és három-
éves, önkormányzatnál szerzett tapasztalattal 
rendelkezik. 2006-tól ügyvédként dolgozott. 
Vácott él, nős, két leánygyermeke van, felesé-
gével jelenleg harmadik gyermeküket várják.

Egészségügyi, Szociális 
és Lakásügyi bizottság:

Elnök: Dr. Bánhidi Péter 

Tagok: 
Balkovics Péter

Dr. Jakab Zoltán Attila 

Katonáné Doman Erika 

Dr. Váradi Iván Attila 

Külső tagok: 
Balogh Éva 

Dr. Szalóki Tibor 

Dr. Szentléleki Károly

Ifjúsági és 
Sportbizottság:

Elnök: Csereklye Károly 

Tagok: 
Balkovics Péter 

Dr. Schmuczer Istvánné 

Kiss Zsolt János 

Külső tagok: 
Bakos Tibor 

Manninger Gábor 

Dr. Schoffer Attila

Művelődési és Oktatási 
bizottság:
Elnök: Dr. Schmuczer Istvánné  

Tagok: 
Katonáné Doman Erika 

Dr. Váradi Iván Attila 

??? 

Külső tagok: 
Bartos Krisztián 

Rusvay Kata

Szlobodnik Mihály

Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi bizottság: 
Elnök: ???  

Tagok: 
Dr. Bánhidi Péter 

Kiss Zsolt János 

Külső tagok: 
Dr. Áfra Tamás 

Nahlik György

Gazdasági és Városüze-
meltetési bizottság:
Elnök:  Csuka István  

Tagok: 
Balkovics Péter 

Dr. Bóth János  

Csereklye Károly  

Kászonyi Károly 

Külső tagok: 
Arnóczy György 

Danyi Máténé 

Kovács Ágnes 

Mayer László

Pénzügyi és Ellenőrzési 
bizottság:
Elnök: Kászonyi Károly  

Tagok: 
Dr. Bóth János  

Csuka István 

Külső tagok: 
Homokiné Garancz Henrietta 

Kiss Csongor

Ügyrendi és Összeférhe-
tetlenségi bizottság:
Elnök: Csereklye Károly  

Tagok: 
Dr. Bánhidi Péter 

Dr. Jakab Zoltán Attila

Megválasztották a 
holding ügyvezetőjét

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
február 10-i zárt ülésén értékelte a Váci Városfej-
lesztő Kft. ügyvezető igazgatói posztjára kiírt pá-
lyázatot. Az eredményről és egyéb aktualitásokról 
a városvezetés sajtótájékoztatón számolt be.

Fördős Attila polgármester elmondta: a ki-
írt pályázatra két személy jelentkezett. A szak-
bizottságok ezen pályázatokat elbírálásra alkal-
masnak találták. Így a jelentkező gödöllői és 
váci jelöltet is meghallgatták a testületi ülésen, 
majd kérdéseket intéztek az elképzeléseikről 
tájékozódva. Ezt követően titkos urnás szavazás 
következett, amely eredményeként a leadott 12 
voks közül 11-et Tar György váci ügyvéd nyert 
el. A 36 esztendős ügyvezető igazgató határo-
zott időre, öt évre kapta a megbízást. 

Mokánszky Zoltán alpolgármester előbb a 
város által megtett intézkedéseket ismertette a 
Honvéd utcai aluljáró közlekedési nehézségei 
kapcsán, majd elmondta: a városvezetés elkép-
zelése szerint nem kerül sor egy váci fenntartá-
sú intézmény megyének történő átadására sem.

Az önkormányzat bizottságaiAz önkormányzat bizottságai
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábban meghatározta az új bizottsági struktúrát, 

majd a februári zárt ülésén megválasztotta a szakbizottságok külsős tagjait. (Megjegyzés: Gyombolai 

Péter lemondása után egyelőre nincs elnöke a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottságnak és 

egy képviselői hely betöltetlen a Művelődési és Oktatási Bizottságban, illetve egy külsős hely betöl-

tésre vár az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi bizottságban.)

Az Önkormányzati SzMSz aktuális szervezeti ábrája
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Mint azt az arra közlekedők tapasztal-
hatták, a város két részét összekötő Hon-
véd utcai aluljáróban lévő úttest hetek óta 
igen rossz állapotban van. A komoly bal-
esetveszélyt magában hordozó probléma 
megoldásáról az egyik illetékes az Elektro 
Szignál Televízió Nagyító című műsorában 
adott részletes tájékoztatást.

Huszák János, az országos közútháló-
zathoz tartozó útszakaszt fenntartó Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Váci Üzemmérnök-
ségének vezetője elmondta: már az elmúlt 
esztendő folyamán vizsgálták rendszere-
sen az aluljáróban megjelenő, és a fokozott 
kátyúsodást előidéző víz okát. Kizárható 
volt a csőtörés lehetősége, így a gondot 
minden bizonnyal a környék házaiban is 
felbukkanó rétegvíz betörése okozza.

Egy pályázaton nyert betonkeverék fel-
használásával próbálták az úthibákat kijaví-
tani, ám kiderült: erre ez a módszer nem 
megfelelő. Így komolyabb beavatkozásra 
van szükség, amely két részletben végezhe-
tő el. Egy jobb minőségű aszfalt beépítésé-
vel ideiglenesen orvosolni tudták a bajt. 

A tartós megoldás azonban előrelátha-
tóan tavaszra marad. Ekkor a csapadékvíz 
elvezető rendszer felújításával, átalakításá-
val párhuzamosan egy hosszabb szakaszon 
teljes útburkolatcserét fognak végrehajtani. 
Ennek munkái során viszont 3-4 napra tel-
jes egészében le kell majd zárni az aluljárót. 
Ez bonyolult és átgondolt forgalomirányítá-
si módosításokat fog megkövetelni, ami vár-
hatóan többnapos torlódást okoz majd nem 
csupán a környéken, hanem a Belvárosban 
és a városba bevezető utakon is.

Aluljárógondok

Hírek 
– néhány mondatban
Közlekedési változások

Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete január 20-án megtartott tanácskozásán 
több, Vác-Alsóvárost érintő forgalmi változás-
ról döntött. Az előterjesztéseket Kiss Zsolt 

önkormányzati képviselő, illetve a lakosság 
érintett részének javaslatára a Városfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizottság támogatásá-
val Szikora Miklós főmérnök terjesztette be.

A két, egyaránt egyhangúan elfogadott ha-
tározat szerint 2011. március elsejétől a Rádi út-
Kertész utca-Pálffy utca-Luxemburg utca által 
határolt terület „Lakó-pihenő övezetbe” lesz be-
sorolva (ebbe nem tartozik bele, mint határoló 
utca: a Kertész utca és a Rádi út!), valamennyi 
közlekedési tábla leszerelésre kerül és a legna-
gyobb sebesség 20 km/h lesz. Továbbá a város, 
mint az önkormányzati utak kezelője engedélye-
zi a Rózsa utcának a Beniczky utca-Damjanich 
tér közé eső szakaszán a kétirányú forgalmat.

Az illetékesek kérik, hogy a hatályba lé-
pést figyelembe véve fokozott körültekintés-
sel közlekedjenek az érintett területeken.

A beteg emberek világnapja

II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993 
óta február 11-e a Betegek világnapja. Az alka-
lomból világszerte megemlékezéseket tartanak. 
Vácott, a Piarista gimnázium dísztermében 
tartottak ünnepi rendezvényt, amelyet a Váci 
Egyházmegyei Karitász – több karitatív szerve-
zettel –, a keresztény történelmi egyházakkal, 
valamint Vác városával közösen szervezett meg. 
A váci rendezvény fővédnöke, Hirling András 
volt, aki szerint nem csak az orvosoknak, ha-
nem minden embernek oda kellene figyelnie 
az elgyengült, betegségben szenvedőkre. Beer 

Miklós váci megyéspüspök XVI. Benedek pápa 
körlevelére hívta fel a figyelmet, amelyben a fia-
talokat szóltja meg az egyházfő.

A házasság világnapja Vácott

A házasság világnapja alkalmából a váci 
Credo házban azoknak a családoknak a jelent-
kezését várták, akik idén ünneplik az ötösre 
vagy kerek évszámra eső házassági évforduló-
jukat. Az eseményt Fördős Attila polgármester 
nyitotta meg, aki a család megtartó erejére és 
a keresztény értékekre hívta fel a figyelmet. A 
rendezvényen, a házigazda Beer Miklós váci 
megyéspüspök a szeretetről beszélt. A ren-
dezvényen a családok évéhez kapcsolódva 
pályázatot is meghirdettek, majd váci nagy-
családosok beszéltek arról, hogyan élik min-
dennapjaikat. Az eseményt gyerekek előadása 
gazdagította, ők verssel és zenei darabokkal 
örvendeztették meg a megjelenteket.

Komplex HÁLÓ Program

Egy uniós támogatás segítségével mintegy 
80 fő képzését kezdte meg decemberben a 
váci székhelyű Életút Alapítvány. A Komplex 
HÁLÓ Programban azok vehetnek részt, akik-
nek valamilyen okból komoly nehézséget okoz 
az elhelyezkedés. A foglalkozások során egyéni 
tanácsadás, elméleti és gyakorlati szakképzés, 
és különböző tréningek is zajlanak-ismertette 
sajtótájékoztatóján Bóth János programmene-
dzser. A fórumon bemutatták a projekt hon-
lapját és a képzésekről készült PR-filmet is.

Hírek 
– néhány mondatban
Pályázatnyertes Értéktár

A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi kol-
légiumának pályázatán nyert hatszázezer fo-
rintos támogatást a Váci Értéktár Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény. 

Az intézmény döntése értelmében az 
elnyert összeget a negyedszázada elhunyt 
Hincz Gyula képeinek restaurálására fogják 
fordítani. Mint arról Mészáros Balázs meg-
bízott igazgató tájékoztatott, a művész hagya-
tékának tavalyi átvétele óta több program és 
kiállítás mutatta be a festő életpályáját.

A Váci Értéktár kiemelt feladatának te-
kinti Hincz Gyula hagyatékának ápolását, így 
a megrongálódott képek közül hat, háború 
előtti, igen értékes festményt tudnak meg-
menteni az elnyert támogatásból.

Támogatás online fejlesztésre
A Madách Imre Művelődési Központ Nem-

zeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai 
Kollégium pályázatán a megnyerhető legmaga-
sabb összeget, 300.000 Ft-ot kapott támogatás-
ként. A pályázati cél, hogy a teljes keret online 
marketing promócióra kerüljön felhasználás-
ra. A pályázati lehetőség a legjobb időszakban 
került kiírásra, hiszen 2010. év végére készült 
el a művelődési központ új arculata, amelyet 
hosszas munkafolyamat előzött meg. Az elmúlt 
években folyamatosan törekedett az intézmény 
a megújulásra és ennek érdekében a saját hon-
lapján, a www.mimk.vac.hu-n kívül immár két 
rendezvénysorozatnak tervezett és tart fenn 
önálló honlapot: 2009-től a Váci Világi Vigalom-
nak, a www.vacivigalom.hu-t és a 2011. február 
1-jén nyilvánosságra került Váci Tavaszi Feszti-
válét, a www.vacitavaszifesztival.hu-t Az online 
promóciós pályázat keretét reklámfilmek elké-
szítésére fogja felhasználni, amellyel szélesíteni 
kívánja látogatóinak táborát. 

Maximumon a váci Tourinform
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar 

Turizmus Zrt. ismét maximálisra értékelte  ér-
tékelte a váci Tourinform iroda tevékenységét. 
A névhasználati szerződés szerint évente négy-
szer ellenőrzi a társaság a helyi irodákat, többek 
között a nyitva tartást, a kommunikációt, a szak-
mai határidős feladatok elvégzését. A felmérés 
során a Tourinform-hálózat 144 irodája közül 
80 iroda ért el rendkívül jó értékelést, melyek 
között a váci is maximálisan teljesített. 

Százmilliós új géppark
Közel százmillió forint támogatást nyert a 

váci székhelyű Naszály-Galga Térségi Integrált 
Szakképző Központ (TISZK) partneriskolái 
eszközrendszerének fejlesztésére A tavaly kiírt 
pályázat célja: a régióban megállapított szakké-
pesítések és hiány-szakképesítések gyakorlati 
képzésének támogatása, valamint az ezen szak-
mákhoz szükséges tárgyi eszközök, berendezé-
sek korszerűsítése és bővítése. A szakképzési 
támogatásból és a decentralizált pályázatból be-
szerzett eszközök átadására február 8-án került 
sor. Az átadáson Imre Zsolt továbbá beszámolt 
a folyamatban lévő, szintén közel 100 millió fo-
rintos TÁMOP pályázat aktuális állásáról is, va-
lamint Valló Péterrel, a Dél-Pest Megyei TISZK 
ügyvezetőjével számszerűsítették a projektek 
pénzügyi konstrukcióit és a szakképzések tá-
mogatásának jövőbeni terveit.

Fesztivált hoz a váci tavasz

Idén immár kilencedik alkalommal ke-
rül megrendezésre városunk egyik legna-
gyobb érdeklődéssel kísért kulturális soro-
zata, a Váci Tavaszi Fesztivál. A március 18. 
és április 9. között lebonyolítandó esemény 
előkészületeiről sajtótájékoztatón számol-
tak be a szervezők.

A világhírű Budapesti Tavaszi Fesztivál 
vidéki program kísérőjeként számon tartott 
váci sorozat ezúttal is a Madách Imre Művelő-
dési Központ kollektívájának szervezésében 
jöhet létre. Az előzetes tájékoztatón előbb 
Pellet Sebestyén, a zeneiskola növendéke 
Bartók Béla művét adta elő zongorán, majd 
Mokánszky Zoltán, művelődésért felelős 
alpolgármester többek között vázolta a he-
lyi önkormányzat szerepét a váci kulturális 
életben. Kiemelte: az ilyen rendezvények is 
bizonyítják, hogy a területen dolgozók mun-
kájának eredményeként méltán mondhatja 
Vác a Kultúra Magyar Városának magát.

Iványi Károlyné, a szervező intézmény 
igazgatója ismertette a sorozat főbb jellem-
zőit. Megtudhattuk, hogy az idei program 
két vezérelve – a soros uniós elnökség 

kapcsán – az európaiság megjelenítése, 
valamint kapcsolódás a Liszt Ferenc Em-
lékév eseményeihez. A mintegy hétmillió 
forintos költségvetésből összeállított mű-
sor kiemelkedő művészi élményt ígér a 
látogatóknak, mindamellett kultúrbarát 
jegyáraival minden bizonnyal jelentős ér-
deklődést vált majd ki. 

A közreműködő művészek közül Áb-

rahám Márta hegedűvirtuóz mondta 
el érzéseit és várakozásait a fesztivállal 
és fellépésével kapcsolatban, majd Far-

kas Pál karnagy, városunk díszpolgára 
ismertette a Váci Szimfonikus Zenekar 
Bogányi Gergellyel – aki szintén Vác 
díszpolgára – közös nyitógála hangver-
senyének előzetesét.

A sajtótájékoztató végén kisorsolták a 
művelődési központ hírlevelére feliratko-
zott több mint 700 személy közül azokat, 
aki két-két belépőt nyertek az intézmény 
egyik előadására.

A Váci Tavaszi Fesztivál rész-
letes programja megtekinthető a 
www.vacitavaszifesztival.hu weboldalon.

Előadássorozat
„Válság helyett változás” címmel elő-

adássorozatot szervez a Naszály-Galga Térsé-
gi Integrált Szakképző Központ (TISZK) és 
a Pest Megyei Esélyek Háza. A sorozat azok-
nak szeretne segítséget nyújtani az előadá-
sokkal, akik valamilyen okból kilátástalan-
nak látják a helyzetüket, és úgy érzik, a jelen 
kor érték-, illetve gazdasági válsága mélyen 
érinti őket, a kiutat pedig nem találják.

Imre Zsolt, a TISZK ügyvezetője beve-
zető sajtótájékoztatóján elmondta, hogy ne-
ves előadókat hívnak meg a városba, akik a 
válság hatásairól és a lehetséges kiutakról 
beszélnek majd. A programra a Pest Megyei 
Esélyek Háza biztosítja a forrást. Az előadá-
sok helyszíne a Madách Imre Művelődési 
Központ lesz, ahová ingyenesen váltható 
regisztrációs jeggyel lehet elmenni. Az első 
előadásra február elsején, kedden került 

sor: Csernus Imre „Felnőtt húsleves” cím-
mel, este hat órától tartott előadást. Feb-
ruárban került sor Csattos Ilona élettera-
peuta előadásra is, a későbbiekben pedig 
várhatóan Kopp Mária, Hankiss Elemér és 
Szendi Gábor is vendége lesz a válságkeze-
lő programsorozatnak.



Földszint
Ajtó 

szám

Tel. 

szám
Szakrendelő neve Orvos neve Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

R055 1490 Traumatológia változó 07:30-15:30 07:30-15:30 07:30-15:30 07:30-15:30 07:30-15:30
R058 Csípő-váll-térd Dr. Kurucz László 09:00-14:00
R058 Lábsebészet Dr. Borkó Attila 13:00-15:00
R058 Idegsebészet Dr. Kelennffy G. 10:00-12:00

Idegsebészet Dr. Viola Árpád Ph. D. 07:40-13:00
R058 Kéz ambulancia Dr. Seress György 10:00-16:00
R055 Kéz ambulancia Dr. Osgyán Henrik 11:00-13:00
R048 1402 Urológia Dr. Szentgyörgyi Ervin 08:30-12:30

13:00-15:00
08:00-12:30
13:00-14:30

Dr. Kun István 08:30-12:30
13:00-15:00

Dr. Regős Imre 08:30-12:30
13:00-15:00

Dr. Radnóti Ferenc 08:30-12:30
13:00-15:00

Urológiai onkológia Dr. Szentgyörgyi Ervin 14:00-15:00
Dr. Radnóti Ferenc 14:00-15:00

Kőbeteg gondozás Dr. Regős Imre 14:00-15:00
R040 1415 Reumatológia I. Dr. Pornói Anna 08:00-11:30

13:00-14:30
08:00-11:30
13:00-14:30

08:00-11:30
13:00-14:30

08:00-11:30
13:00-14:30

08:00-11:30
13:00-14:30

R061 1137 Reumatológia II. Dr. Valkai Teréz 14:00-18:00
R037 1413 Reumatológia III. Dr. Székely Gabriella 08:00-11:30

13:00-14:30
08:00-11:30
13:00-14:30

08:00-11:30
13:00-14:30

08:00-11:30
13:00-14:30

08:00-11:30
13:00-14:30

R010 1393 Fizikoterápia Dr. Székely Gabriella 13:00-14:30 13:00-14:30
Gyógytorna egyéb 07:00-12:00

12:30-16:00
07:00-12:00
12:30-16:00

07:00-12:00
12:30-16:00

07:00-12:00
12:30-16:00

07:00-13:00

R034 1404 Massage egyéb 06:30-12:00
12:30-16:00

06:30-12:00
12:30-16:00

06:30-12:00
12:30-16:00

06:30-12:00
12:30-16:00

06:30-12:00

Fizio egyéb 06:30-12:00
12:30-17:00

06:30-12:00
12:30-17:00

06:30-12:00
12:30-17:00

06:30-12:00
12:30-17:00

06:30-12:00
12:30-15:00

Hydro egyéb 06:00-16:00 06:00-17:00 06:00-16:00 06:00-17:00 06:00-13:00
R040
R061

Oszteoporózis Dr. Pornói Anna 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30

R037
R061

Dr. Székely Gabriella 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30 11:30-12:30

R063 1184 ODM A leletek validálása és kiadása naponta 9:00-12:00 között
R047 1428 EKG 07:30-08:30 07:30-08:30 07:30-08:30 07:30-08:30 07:30-08:30

Fájdalomambulancia változó 09:00-11:00 09:00-12:00

R047 1428 Aneszteziológia változó 09:00-14:00 09:00-14:00 09:00-14:00 09:00-14:00 09:00-14:00

Első emelet
Ajtó 

szám

Tel. 

szám
Szakrendelő neve Orvos neve Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

R115 1442 Központi 
laboratórium

06:30-09:00 06:30-09:00 06:30-09:00 06:30-09:00 06:30-09:00

leletkiadás 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 13:00-15:00
R117 1440 Sebészet Dr. Szenykov Igor 09:00-13:00

Dr. Pécsi B. 13:30-15:30
Dr. Gerics László 09:00-12:30

13:00-15:30
09:00-11:00

Dr. Herr György 09:00-12:30
13:00-15:30

Dr. El Meouch H. S. 09:00-13:00
R117 1440 Coloproctológia Dr. Licht Anna 09:00-15:00
R120 1439 Érsebészet Dr. Nagy Imre 09:00-15:00 10:00-15:00

Dr. Kapus Zoltán 09:00-15:00
R138 1405 Echokardiographia Dr. Kollár Ágnes 09:00-11:00 13:00-15:00 09:00-11:00

Dr. Mohamed Al. B. 13:00-15:00
Dr. Kiss Terézia 11:00-13:00 11:00-13:00 12:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00

Gyerm. echokard. Dr. Szatmári Katalin 08:00-12:00
R122 1434 Mammographia

klinikai Dr. Ridl Erika 08:00-17:00
’’ Dr. Nagy - Dr. Monori 08:00-17:00
’’ Dr. Forrai - 

Dr. Ambrózay É.
08:00-17:00

szűrés - 08:00-17:00 08:00-17:00
R137 1143 Gasztroenterológia Dr. Liebhardt József 08:30-12:30

Dr. Szalóki Tibor 08:30-12:30
Dr. Molnár Csaba 08:30-12:30

Dr. Lőrincz Magdolna 08:30-12:30
Dr. Rádics Zoltán 08:30-12:30

Második emelet
Ajtó 

szám

Tel. 

szám
Szakrendelő neve Orvos neve Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

R210 1482 Bőrgyógyászat + 
Gondozás

Dr. Sárközi Julianna 07:00-13:00 07:00-13:00 07:00-13:00

Dr. Kleszky Miklós 07:00-13:00 07:00-13:00
Dr. Kondorossy Ildikó 08:00-14:00

R226 1481 Belgyógyászat változó 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-13:30
R226 1481 Diabetológia Dr. Kékesi Gábor 09:30-11:30 09:30-11:30

13:00-14:00
09:30-11:30 09:30-11:30

13:00-14:00
09:30-11:30

Nephrológia ’’ 13:30-15:30
R226 1481 Izotóp Dr. Bénik Tamás 07:30-09:30 07:30-09:30 07:30-09:30 07:30-09:30 07:30-09:30
R232 1478 EKG/II. e. 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00
R232 1478 Kardiológia I. Dr. Kiss Teréz 08:00-11:00

13:00-14:00
08:00-11:00
13:00-14:00

08:00-12:00
13:00-14:00

08:00-11:00
13:00-14:00

08:00-11:00

R230 1479 Kardiológia II. Dr. Kollár Ágnes 09:00-16:00
Dr. Szél Anikó 08:00-12:00

Dr. Marton Balázs 07:00-13:00
Dr. Tuzson Ildikó 13:00-16:00 08:00-13:00

R234 1467 Audiológia Dr. Szőcs András 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00
13:00-15:00

08:00-14:00

R233 1477 Fül-orr-gége
Gyermekgégészet Dr. Erdélyszky Márta 08:00-10:00 08:00-09:30 08:00-10:00 08:00-09:30

Általános Dr. Trencsényi 09:30-14:30
Általános Dr. Erdélyszky Márta 09:45-14:00
Általános Dr. Görgei Csaba 09:30-14:30
Általános Dr. Szőcs András 08:00-13:00
Általános változó 09:45-14:00
Általános Dr. Szalai György 15:00-17:00

Onkol. kontroll
/III. em. KH. ép./

Dr. Görgey 08:00-10:00 08:00-10:00

R236 1416 Nőgyógy. onkológia Dr. Szaniszló Zsolt 08:00-14:00
Dr. Juhász Béla 08:00-14:00

változó 08:00-14:00
R238 1476 Nőgyógyászat Dr. Ferenczi Gyula 08:00-12:00

Dr. Géczi Mária 12:00-15:00
Dr. Félix János 08:00-12:00

Dr. Fekete István 12:00-15:00
Dr. Bényi Béla 08:00-12:00

Dr. Gyurkovics Iván 12:00-15:00
Klimax Dr. Illés István 08:00-12:00

Nőgyógyászat változó 12:00-15:00
Dr. Szaniszló Zsolt 08:00-13:00

R241 1475 Terhestanácsadás változó 10:00-12:00
Ultrahang vizsgálat Dr. Gyurkovics Iván 10:00-12:00

Dr. Szaniszló Zsolt 10:00-12:00
Dr. Ferenczi Gyula 10:00-12:00

Dr. Bényi Béla 10:00-12:00
R253 1474 Szemészet Dr. Szandányi Judit 07:30-13:30 07:30-13:30 16:00-19:00 07:30-13:30 07:30-13:30

Gyermekszemészet ’’ 13:00-16:00
Szemészet Dr. Király Katalin 16:00-19:00 08:30-14:30 08:30-14:30 09:00-15:00 07:30-13:30

Gyermekszemészet ’’ 13:00-16:00
Szemészet Dr. Rácz Zsuzsanna 08:30-14:30 16:00-19:00 07:30-13:30

Gyermekszemészet 13:00-16:00
csak előjegyzésre, kivéve sürgős esetek

R249 1468 Neurológia Dr. Galántai Gyöngyi 08:30-16:00
Dr. Niedermüller Teréz 08:30-14:00

Dr. Avar Éva 14:00-16:00
Dr. Kapás István 08:30-16:00

Dr. Mátrai Sándor 08:30-16:00
Dr. Királyhegyi Péter 08:30-16:00

/kh. ép. EEG labor/ Dr. Dalos Márta 08:00-15:00 08:00-13:00
Dr. Rózsavölgyi 

Margit
08:00-14:00

R251 1470 Foglalkozás 
egészségü. Alap

Dr. Szilvágyi Ágnes 09:00-12:00 08:00-11:00 09:00-12:00 08:00-11:00 09:00-11:00

Szakellátás Dr. Bénik Gyula 07:00-09:00 12:00-18:00 12:00-17:00 07:00-09:00
R248 1466 Gyerm.belgyó-

gyászat
Dr. Kampós Katalin 08:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00

Dr. Lacsny Szilvia 08:00-10:00
Dr. Ruzsa Mária 08:00-10:00

R248 Gyerm.
pulmonológia

Dr. Baktai György
/páratlan héten/

10:00-16:00

Dr. Göndöcs Rita
/páros héten/

10:00-16:00

R248 Gyermekneurológia Dr. Kampós Katalin 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-12:00
R248 1466 Gyermekkardiológia Dr. Szathmáry Katalin 08:00-14:00
R247 1466 Gyermekortopédia Dr. Dreissinger Imre 15:00-17:00
R246 1466 Gyermeksebészet Dr. Lepp-Gazdag 

József
17:00-19:00 16:30-18:30

Sürgősségi betegellátás szükség szerint a Rendelőintézetben, ezt követően az osztályos ambulancián.

Kórház területén lévő szakrendelések
Ajtó 

szám

Tel. 

szám
Szakrendelő neve Orvos neve Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

H37-
38

1129 Endoszkópia Dr. Szalóki - 
Dr. Molnár

08:00-11:00

1130 Dr. Szalóki - Dr. Rádics 11:00-12:00
Colonoszkópia Dr. Szalóki - Dr. Rádics 12:00-14:00
Endoszkópia Dr. Liebhardt - 

Dr. Molnár
08:00-11:00

Dr. Liebhardt - 
Dr. Rádics

11:00-12:00

Colonoszkópia Dr. Liebhardt - 
Dr. Molnár

12:00-14:00

Endoszkópia Dr. Szalóki - Dr. Rádics 08:00-11:00
Dr. Liebhardt - 

Dr. Szalóki
11:00-12:00

Colonoszkópia Dr. Szalóki - Dr. 
Liebhardt

12:00-14:00

Endoszkópia Dr. Szalóki - Dr. Molnár 06:00-11:00
Dr. Rádics - Dr. Szalóki 11:00-12:00

Colonoszkópia Dr. Molnár - Dr. Rádics 12:00-14:00
Endoszkópia Dr. Szalóki - Dr. Molnár 08:00-11:00

Dr. Szalóki - 
Dr. Liebhardt

11:00-12:00

Colonoszkópia Dr. Szalóki - Dr. Szász 12:00-14:00
E26 1205 Endokrinológia Dr. Konrády András 07:30-11:30 07:30-11:30

F2-6-7 1325 Klinikai onkológia Dr. Csécs Ilona 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00
Gondozás ’’ 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00

H42-
43

1340 Rehabilitáció Dr. Stefán Zsolt 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

Protetika, ortetika 10:00-12:00 10:00-12:00
H45 1336 Pszichiátria Dr. Makkai Ágnes 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00

Dr. Csont Eszter 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00
Dr. Finta Éva 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00

Dr. Nagy Judit 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00
Addiktológia Dr. Kiss Zsuzsa 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00
Pszichológia Linzenbold Ildikó 09:00-12:00

H045 bejelentkezés Kollár Katalin 09:00-10:00
TB kártyával Indries Krisztián 12:00-14:00

F22 1382 Epilepszia Dr. Katona Ágnes 08:00-10:00
14:00-16:00

08:00-10:00 08:00-10:00
14:00-16:00

08:00-09:00 08:00-09:00
11:00-13:00

F22 1382 EEG labor Dr. Dalos Márta 08:00-15:00 08:00-13:00
Dr. Rózsavölgyi Margit 08:00-14:00

EEG asszisztens 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00
EEG labor asszisztens 08:30-16:00

H128 1100 SBO forgó rendszer Hétfőtől vasárnapig: 00-24
C55 1189 CT forgó rendszer 07:00-16:00 07:00-16:00 07:00-16:00 07:00-16:00 07:00-16:00

készenléti ügyelet 16:00-07:00 16:00-07:00 16:00-07:00 16:00-07:00 16:00-07:00
1289 Hasi-Izületi-

Carotisz UH
forgó rendszer 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00

1289 Központi rtg forgó rendszer 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00
/ügyelet/ 16:00-08:00 16:00-08:00 16:00-08:00 16:00-08:00 16:00-08:00

Tüdőgondozó
Ajtó 

szám

Tel. 

szám
Szakrendelő neve Orvos neve Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1417 Szakrendelés Dr. Herendi Mária 08:30-12:30
Dr. Sipos Anikó 13:00-17:00 12:00-17:00 08:30-12:30 08:00-13:30 08:00-12:30

Szűrés Dr. Demján György 08:00-09:00
07:00-17:00

08:00-09:00
07:00-17:00

08:00-09:00
07:00-17:00

08:00-09:00
07:00-17:00

08:00-09:00
07:00-12:00

Kórházi rendelési idők
A Jávorszkky Ödön Városi Kórház weboldala alapján
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Nyugdíjba vonult a 
rendőrkapitány

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság hivatalos közle-
ménye szerint, február else-
jétől, Magyari Sándor rendőr 
alezredes, a Váci Rendőrka-
pitányság vezetője nyugállo-
mányba vonult. Magyari Sán-
dor közel három évtizede lett 
hivatásos rendőr. Korábban 
több évig volt a váci kapitány-
ság helyettes vezetője, majd 
2006. május elsején nevezték 
ki a város rendőrkapitányá-
vá.  A megyei rendőrkapitány 
február 16-tól Nagy László al-
ezredest nevezte ki városunk 
rendőrkapitányává.

Sikeres elfogás

A Váci Rendőrkapitányság 
körözési munkájának köszön-
hetően került rács mögé egy 
hónapok óta bujkáló, kilenc 
érvényes elfogató paranccsal 
rendelkező váci férfi. A Bűn-
ügyi Osztály nyomozói infor-
mációk sokaságát ellenőrizték 
és elemezték, ezek alapján 
jutottak el 2011. január 27-én 
a vélt feltalálási helyre. Meg-
felelően előkészített akció 
keretében a körözött személy 
elfogásra került.

Gyorshajtás

2011. február 2-án, Vác 
lakott területén belül kapták 
lencsevégre a Váci Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályának munkatár-
sai azt a gépkocsit, amelynek 
vezetője az 50 km/h sebesség-
korlátozó tábla hatálya alatt 

- azt figyelmen kívül hagyva 
- 128 km/h-val közlekedett. A 
jelenleg hatályos jogszabály 
az objektív felelősség elve 
alapján ezen sebességtúllé-
pést 300.000 Ft közigazgatási 
bírsággal szankcionálja.

Fokozott ellenőrzés volt

Fokozott közbiztonsági és 
közlekedésrendészeti akciót 
tartott az elmúlt időszakban 
megszaporodott bűncselek-
ményekre való tekintettel, a 
lakosság szubjektív biztonság-
érzetének javítása, valamint a 
körözött személyek elfogása 
és a bűncselekmények meg-
előzése céljából a Váci Rend-
őrkapitányság és a Budaörsi 
Rendőrkapitányság. Az akció 
a két kapitányság illetékességi 
területe volt és 2011. február 
12. 08:00 órától 2011. február 
13. 14:00 óráig zajlott le. 

Kiterjesztett 
jegyellenőrzés

A jegy nélkül utazók kiszű-
résére ellenőrző akciót tartott 
a MÁV több elővárosi vonalon. 
Rendőrökkel és vasútőrökkel 
megerősítve ellenőrizték a 
menetjegyeket február 9. és 
11. között. A vasúttársaság cél-
ja volt, hogy kiszűrjék a jegy 
nélkül utazókat és azokat, akik 
nagyobb kedvezményt vesz-
nek igénybe, mint amire jo-
gosultak. A vasúttársaság több 
intézkedést is hozott már a 
bliccelők kiszűrésére, többek 
között peronkapukat alakítot-
tak ki a főpályaudvarokon, és 
szigorították a jegyellenőrzést.

Kék hírekKék hírek Vác, ahogyan Vác, ahogyan 
kevesen látjukkevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

HIRDETMÉNY
A nemzetgazdasági miniszter  7/2010.(XII.14.) NGM rende-

lete alapján 2011. március 19. szombat munkanap, március 14. 
hétfő pihenőnap.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Polgármes-
teri Hivatal és az Okmányiroda a március 19-i szombati napot  
március 04-én (pénteken) és március 11-én (pénteken) 7.30-
16.30 óráig tartó munkarenddel dolgozza le.

Az ügyfélfogadás mindkét napon: 8.00 órától 16.00 óráig 
tart. (12.30 órától 13.00 óráig ebédszünet)

dr. Dora Péter sk.
jegyző

hétfő 
20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

kedd 
20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV 

– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

szerda 
18:00 Hetedhét Magazin

– magazinműsor Fót 
térségéből 

19:00 Hetedhét Magazin 
20:00 Híradó
20:23 Nagyító

– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

csütörtök 

20:00 Híradó
20:20 Hazai 

– kulturális magazin
20:50 Nagyító 

– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

péntek 
20:00 Híradó
20:23 Hazai

– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei 

magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

MŰSORAI
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Sporthírek – röviden
Asztalitenisz – 

Veretlen forduló
Mindkét váci együttes idegenben szere-

pelt az NB II-es asztalitenisz csapatbajnokság 
12 fordulójában, és veretlenül zártak. Listave-
zetőhöz méltó fölénnyel győzött a Váci Re-
ménység (VRE) első gárdája a Dunaújváros 
otthonában. A mieink mindössze két mérkő-
zést vesztettek a további 16-ot megnyerték. 
Ezzel megerősítették vezető pozíciójukat a ta-
bellán. A még nyeretlen VRE II Aszódra látoga-
tott és a szintén a kiesés ellen harcoló hazaiak 
ellen értékes 9:9-es döntetlent harcolt ki

Atlétika – 
Világbajnoki 5. hely

Új-Zélandon, Christchurch városában 
zajlott a paraatléták világbajnoksága, me-
lyen a magyar nemzeti csapatot a Váci Re-
ménység SE két sportolója alkotta. Szikora 
Gyula tanítványai közül Kanyó Zsolt  a 
három sérültségi fokozat szerint megmér-
kőző gerelyhajítók versenyében a negye-
dik legjobb eredményt érte el, azonban a 
sérültség szerint súlyozás alapján végül az 
ötödik helyen zárt. A női súlylökők versen-
gésében Szmrtnik Katalin 14. lett.

Ergotlon – Péter sikere
Tiszaújvárosban debütált a három sportág 

erőpróbáiból összeállított új versenyzési for-
ma, az ergotlon. A premiert jelentő országos 
versenyt Galambos Péter, a Vác Városi Evezős 
Club sportolója nyerte. A verseny futásból, 
kerékpározásból és evezős ergométerezésből 
állt, melyeket egymást követően, azonnali vál-
tással teljesítették a sportolók. 

Kézilabda – 
Kinga Héraklész díja
Budapesten, az Uránia Filmszínházban 

került sor a Magyar Olimpiai Bizottság ün-
nepségére, melyen az utánpótláskorú ma-
gyar sportolók számára alapított Héraklész-
díjak átadása is megtörtént. A díjátadáson 
– melyet látványos sportbemutatók színe-
sítettek – érdekelt volt a SYMA Váci NKSE 
kézilabdázója, Klivinyi Kinga, aki a sportág 
legjobb női utánpótláskorú játékosa lett.

Vízilabda – Egy-egy 
győzelem és vereség

A csoport listavezetőjével, illetve sereg-
hajtójával mérkőzött meg póló együttesünk a 
férfi OB II-es pontvadászat alapszakaszának 5. 
fordulójában. A mieink a veretlenül élen álló 
újpesti fiatalok ellen 26-5-ös vereséget szen-
vedtek. A folytatásban a még nyeretlen haza-
iak ellen javított a Váci Vízilabda SE gárdája, 
miután 12-9-es győzelmet aratott. Csapatunk 
az eddig begyűjtött hét ponttal az ötcsapatos 
csoport 4. helyén áll. Legközelebb március 
19-én a fővárosban rendeznek fordulót.

Kézilabda – EHF Kupa:
Byasen – SYMA Váci NKSE  . . . . . . . . . .34-29
SYMA Váci NKSE – Byasen  . . . . . . . . . .31-24

Kézilabda – női NB I:
SYMA Váci NKSE – Győr  . . . . . . . . . . . . 25-32
Szekszárd – SYMA Váci NKSE  . . . . . . .24-37
Kézilabda – férfi MK:
Váci KSE-Taxi2000 – Dunaferr  . . . . . .28-28
Kézilabda – férfi NB I/B:
Váci KSE-Taxi2000 – Szentendre  . . . . 22-16
Dunaferr II – Váci KSE-Taxi2000  . . . .27-37

Eredmények

Márciusi programok

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Madách Imre Művelődési Központ

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., (27)316411, (27) 518200,
Jegypénztár: (27) 518-206 informacio@mimk.vac.hu, 

www.mimk.vac.hu
Felelős kiadó: Iványi Károlyné igazgató

További jegyértékesítés
Tourinform 2600 Vác, Március 15 tér, tel: (27)316-160, 

www.tourinformvac.hu
Ticketportál Home-Ticket szolgáltatással, 

www.ticketportal.hu

Március 12. szombat 15:00 
Harmadik Shrek 

Gyermek filmklub
színes, magyarul beszélő, amerikai animáci-
ós film, 93 perc, 2007 
A belépés díjtalan!

Március 26. szombat 15:00 
„Egy régi-régi dal mesél…” 

Zenés nosztalgia délután a László Imre 
Nótakör szervezésében.
A belépőjegy ára: 500  Ft, 

a baráti kör tagjainak 400 Ft.

2011. március 26. szo. 20:00
Acoustic Trio.Hu koncert

A belépőjegy ára: 400 Ft 

Sajdik Ferenc Munkácsy-díjas érdemes 
művész munkásságát felölelő állandó életmű 
kiállítás nyílik március 12-én 17 órakor Vá-
cott, a főtéri Curia  Borház kiállítótermében.

A megnyitón jelenlévő grafikus, karika-
turista, rajzfilmrendező Váci Mosolyalbum 
című tárlatát Fördős Attila polgármester 
nyitja meg, köszöntőt mond Beer Miklós 
megyéspüspök. A megnyitó díszvendége 
Csukás István Kossuth-díjas író lesz.

A kiállítás naponta 10 és 17 óra között 
látogatható majd. 

Sajdik Ferenc 
életmű-kiállítás

Váci Műszaki és Természet- 
tudományos Programok
A Váci Klebersberg Kultúr Kör szervezésében a Piaris-

ta gimnázium dísztermében minden hónap utolsó csütör-
tökén 19 órás kezdettel előadásokat tartanak azon magyar 
mérnökök, kutatók, akik eddigi kutatási és fejlesztési ered-
ményeikkel a világszínvonalon állnak. 

A programok első részében kb. egyórás előadást tarta-
nak az előadók, az azt követő második részben  pedig a hall-
gatóság kérdéseket tehet fel az előadó(k)nak.

A február 24-i nyitórendezvényt követően legközelebb 
március utolsó napján Kiss László fizikus, csillagász tart elő-
adást „Hol lehet a Földhöz hasonló élet az univerzumban ?” cím-
mel, majd április 28-án a nanovilág csodáiról lesz szó Bíró 

László Péter professzor előadásában.
További programok, részletes információk a 

vaciprogramok.blogspot.com címen elérhető weboldalon 
találhatók.

Az ingyenes előadásokra a szervezők szeretettel várnak 
mindenkit, elsősorban egyetemistákat, középiskolásokat, 
középiskolai tanárokat.

Emelkednek a váci sporttámogatások
Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete február 17-én elfogadta a város idei 
költségvetését. A büdzsé idei induló főössze-
ge közel 13 milliárd forint.

Mint azt Mokánszky Zoltán, sportért felelős 
alpolgármester honlapunknak elmondta, ez el-
múlt évihez képest emelkednek a sport támoga-
tására fordított összegek. A sportlétesítmények, 
szövetségek dologi kiadásaira 12 millió forint, az 
egyesületek közvetlen költségvetési támogatásá-
ra több mint 106 millió forint van betervezve. Ez 
összesen közel 119 millió forintos összeg, amely 
2 %-kal magasabb az előző évinél. 

Két és fél százalékkal növelték a klubok-
nak nyújtandó segítséget. A váci sportegye-
sületek jellemzően a 2010-es támogatásra 

számíthatnak. Új támogatottként jelent meg 
többek között – 1 millió 400 ezer forinttal – 
a világbajnok versenyzőket felvonultató Du-
nai Sárkányok Sárkányhajós Egyesület. A leg-
magasabb szintű támogatást most is a Váci 
Női Kézilabda SE kapja: 33,8 millió forintot. 
Őket a Vác Városi Labdarúgó SE követi a 
maga 25 milliójával. A továbbiakban a legna-
gyobb összeggel a Vác Városi Evezős Club, a 
Váci Hajó SE, a Váci Kézilabda SE és a Váci 
Reménység SE lesz támogatva a költségvetési 
terv szerint. 

A büdzsé egyébként összesen 17 sport-
klubnak nyújt külön soron segítséget és to-
vábbi, hatmillió forinton felüli pályázati ala-
pot tartalmaz. 

Kézilabdás 
kupacsodák

A hónap közepén a váci női kézilabda 
csapat az EHF Kupában, míg a férfi együttes a 
Magyar Kupában lépett pályára. 

A női kupasorozat nyolcaddöntőjében a 
SYMA Váci NKSE a pályaválasztói jogáról le-
mondó norvég Byasen csapatát fogadta két-
szer is a váci sportcsarnokban. A világ egyik 
legjobbjának számító norvég kézilabdasport 
reprezentánsa az első találkozón igazolta ere-
jét, hiszen 34-29-re nyert. A visszavágón vi-
szont csodát láthattak a kézilabdabarátok: a 
mieink összesítésben két góllal bejutottak a 
legjobb nyolcba. Ellenfelük március közepén 
– először idegenben – a dán Holstebro lesz.

A Váci KSE-Taxi2000 újabb sporttörténelmi 
sikert ért el a sportág helyi történetének férfi szak-
ágában. A mieink a hazai kupaviadal negyeddön-
tőjében léphettek pályára hazai környezetben 
az élvonalbeli Dunaferr ellen. Az egy találkozón 
eldőlő párharc nagy részében a vendégek álltak 
jobban, de a lefújás pillanatában szerzett egyenlí-
tő gól a mieink sikerét és az április közepén ese-
dékes négyes fináléba kerülést jelentette.

(A SYMA Váci NKSE a női negyeddöntő-

ben már lapzártánk után mérkőzött meg a 

Fradival. A találkozó eredményéről olvasóink 

a www.vac.hu címen elérhető hivatalos városi 

weboldal tudósításából tájékozódhatnak.) 

Schirilla ismét Schirilla ismét 
átúsztaátúszta

Igen élénk érdeklődés mellett, több mint 
kétezer szem figyelte az egészséges életmódot 
különleges megmérettetésekkel is propagáló 
Schirilla György váci Duna-úszását. 

Vác Város Önkormányzat támogatásával és 
szervezésében napos, ám szeles időben eresz-
kedett a város északi határánál az alig kétfokos 
vízbe a „Nemzet rozmárja”. Az elmondása sze-
rint kellemes hőmérsékletű Dunában tíz per-
cig úszott, hogy a kompkikötőtől délre az ér-
deklődők nagy tetszésnyilvánításától kísérve 
érjen partot. Rögtönzött „szurkolói ankétján” 
szenzációsnak értékelte úszását, megköszönte 
a váciak szeretetét, valamint, hogy talán most, 
az immár 11. váci erőpróbáján voltak a legtöb-
ben, akik szorítottak sikeréért.

Sportelőzetes
03. 05. szo. 14.30 Dunakanyar-Vác – MTK II

03. 05. szo. 18.00 Rinyamenti – VKSE
03. 05. szo. 18.00 Alcoa FKC – SYMA Váci NKSE
03. 09. sze. 18.00 SYMA Váci NKSE - DVSC

03. 12. szo. 14.30 Kazincbarcika – Dunakanyar-Vác
03. 13. vas. 12.15 Holstebro – SYMA Váci NKSE

03. 19. szo. 15.00 Dunakanyar-Vác – 
Hajdúböszörmény

03. 19. szo. 18.00 VKSE – Várpalota

03. 20. vas. 14.45 SYMA Váci NKSE – Holstebro

03. 27. vas. 16.00 Mezőkövesd – Dunakanyar-Vác
03. 27. vas. 17.00 VKSE – Tata
03. 29.  k. 18.00 FTC - SYMA Váci NKSE
Kézilabda női EHF Kupa   Kézilabda női NB I 

Kézilabda férfi NB I/B        Labdarúgó NB II



V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

11
. 

fe
b

ru
á

r

14

A reflux az egyik leggyakoribb emésztõrend-
szert érintõ betegség. Oka a gyomorsav nyelõcsõbe 
történõ visszafolyása. A reflux megnöveli a 
nyelõcsõrák (adenocarcinoma) a légzõszervi be-
tegségek valamint a felsõ légút rákos megbe-
tegedéseinek valószínûségét. A nyelõcsõrák 
adenocarcinomájának elõfordulása folyamatosan 
növekszik (közel évi 10% az USA- ban a fehér lakos-
ság körében), amit arra vezetnek vissza a kutatók, 
hogy a reflux betegségben szenvedõk és a túlsúllyal 
élõ emberek száma nõtt il-
letve a gyomorrák-keltõ H. 
pylori bakteriális fertõzés 
elõfordulása csökkent. 
A legdöbbenetesebb 
felismerés az éppen az, 
hogy míg a H. pylori baktérium elõfordulásának 
csökkentésével sikerült a nem gyomorszájat érintõ 
(non cardia) gyomorrák valószínûségét jelentõsen 
csökkenteni, addig ugyanez egyben bizonyos 
nyelõcsõ ráktípus (adenocarcinoma) növekedé-
séhez vezetett. A helyzetet súlyosbítja, hogy H. 
pylori elõfordulásának csökkenésével a gyomor-
száj (cardia) rák elõfordulásának egyértelmû 
növekedését is szoros összefüggésbe hozták a 
kutatók. Egy 2006 októberében rangos amerikai 

folyóiratban megjelent 
cikk szerint a világ összes 
országában külön-külön 
mérlegelni kell, hogy a 
H. pylori kiirtása több ha-
szonnal jár e mint kárral. 

A modern gyomorsavat 
csökkentõ gyógyszerek 
több csoportjáról is kimu-
tatták, hogy szedésükkel 
egyidejûleg, vagy annak 
ellenére növekedett a 
gyomrot és nyelõcsövet érintõ adenocarcinomák 
elõfordulása, tehát azok nem alkalmasak ezek-
nek a ráktípusoknak a csökkentésére. Az egyik 
leggyakoribb krónikus gyulladásos bél-gyomor-
szájüreg betegség, a Morbus Crohn. A betegségben 
szenvedõknél a bél (fõleg vékonybél) és tüdõ tu-
morok elõfordulásának valószínûsége megemelke-
dett, ezért a tumorok rendszeres szûrése indokolt 
megelõzés céljából. A ritkábban elõforduló Colitis 
ulcerosa is a krónikus gyulladásos bélbetegségek 
körébe tartozik. Tünetei és kezelési lehetõségei 
részben megegyeznek a Morbus Crohn-éval, de ez 
a betegség kizárólag a bél nyálkahártyáját érinti. A 
betegségben szenvedõknél gyakrabban fordul elõ 
a vastagbél tumor. Összességében az egyik legha-
tékonyabb gyomor és nyelõcsõ és bélrákmegelõzõ 
faktor az egészséges életmód. Kerülni kell a túl-
súlyt, a dohányzást, a túlzott alkoholfogyasztást és 
a partnerkapcsolat nélküli életet. Elõnyben kell 
részesíteni a zöldségekben és gyümölcsökben 

gazdag diétát, valamint a 
hal és szárnyas húst. Ke-
rülni kell a „vörös” és fel-
dolgozott hústermékeket. 
Az egészséges életmódot 
és a gyógyszeres kezelé-

seket kiegészítve, azok 
hatásának növelése és 
melléhatásainak csökken-
tése céljából eredményes 
lehet a Cseppkõgomba 
polysaccharidokban dú-
sított kivonat keverék alkalmazása a szóban forgó 
betegségek megelõzésére és azok leküzdésére. A 
Cseppkõgomba kivonatot a népgyógyászatban 
eredményesen használták és használják gyomor-
fekélyre, a duodénum fekélyes megbetegedésé-
re, gyomor nyálkahártya gyulladásra, a gyomor 
és nyelõcsõ és vastagbélrák, a Morbus Crohn és 
Colitis ulcerosa kiegészítõ terápiájára. Az apigenin 
kivonatnak kisérletileg mutatták ki gyulladásgátló 
hatását és német klinikai kísérletben igazolták rák-
megelőző hatását.

Szerző: Varga Gábor, Dipl..-Kfm.

Info: www.apigenin.hu, www.vargadiet.hu
További információért keresse fel Gyógygomba 
Információs Központjainkat vagy hívja infor-
mációs vonalainkat:
06/70/4231123 , 06/70/4231127,  06/30/6982083

(x)

RÁKKELTŐ NYELŐCSŐ, GYOMOR ÉS BÉLBETEGSÉGEK: REFLUX, GYOMOR-
FEKÉLY, GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (CROHN, COLITIS ULCEROSA)
A cseppkõgomba/ süngomba és apigenin kivonatok szerepe a kiegészítõ terápiában

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12

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

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

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.
II. 21. - II. 27. 11 1 2 3 4 5 6
II. 28. - III. 06. 7 8 9 10 11 1 2
III. 07. - III. 13. 3 4 5 6 7 8 9
III. 14. - III. 20. 10 11 1 2 3 4 5
III. 21. - III. 27. 6 7 8 9 10 11 1
III. 28. - IV. 03. 2 3 4 5 6 7 8- 

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: Elektro Szignál 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

ELHUNYT VÁCIAK

Dr. Daróczi Károlyné sz: Németh Terézia 
/1928/, Rada Lajos /1930/, Mészáros Lajos /1956/, 
Schenk Richárd Ferenc /1925/, Dezsőfi Lászlóné 
sz: Kovács Anna /1924/, Kovács Lászlóné sz: 
Kikilai Mária /1926/, Herczeg Béláné sz: Harmos 
Erzsébet /1934/, Kurucz Alajosné sz: Boér Pi-
roska /1924/, Szabó Pál /1929/, Fogarasi János 
/1933/, Mészáros Lászlóné sz: Várnai Mária 
/1923/, Szakolczai Gáborné sz: Horváth Gizella 
/1931/, Nánai Pálné sz: Hodbabni Anna /1928/, 
Kóti Ferencné sz: Kéri Júlia /1927/, Lakatos 
Szilamérné sz: Cser Mária /1927/, Gyenes Mó-
nika /1968/, Szabó Gézáné sz: Katona Valéria 
/1949/, Kulcsár Tibor Ferenc /1943/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Lehoczky Miklós Csaba és Lánárt Zsuzsanna, 
Balázs Csaba és Bangó Margaréta.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Kováts Gergely Ferenc és Takács Erika gyer-
meke: Emma, Engszler Sándor és Starecz Zsuzsan-
na gyermeke: Sámuel, Záhorszki Gábor és Dulay 
Barbara gyermeke: Márk, Kohányi Adrián Attila és 
Oravecz Brigitta gyermeke: Krisztofer Márk, Har-
gitai Róbert és Mátrai Tünde Katalin gyermeke: 
Lili, Hargitai Róbert és Mátrai Tünde gyermeke: 
Lili, Oravecz István és Babinszki Edit gyermeke: 
István, Szédelyi József és Temesi Ildikó gyermeke: 
Hanna, Zsolnai György és Szabó Vivien gyerme-
ke: Alexandra Vivien, Neizer Ákos és Tóth Krisz-
tina gyermeke: Noémi, Hugyecz János és Simkó 
Zsuzsanna gyermeke: Emese Zsuzsanna, Hujbert 
Márton és Pelczéder Orsolya gyermeke: Ambrus, 
Csadó László és Fridrik Klaudia gyermeke: Ármin 
Lőrinc, Kolonics Róbert és Imre Zsófia gyermeke: 
Borbála, Bokros Péter és Surján Renáta gyerme-
ke: Damarisz, Knapp Dávid és Frányics Hajnalka 
gyermeke: Ármin Benett, Sztrecskó Gyula és Hor-
váth Tünde gyermeke: Bence.

Aktuális intézmény-
vezetői pályázatok 
Vác Város Képviselő-testülete (2600 Vác, Márci-
us 15. tér 11.) pályázatot ír ki az alábbi magasabb 
vezetői állásokra:

Kisvác-Középvárosi  Óvoda vezetői állására

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
- 5 év szakmai gyakorlat
- pedagógus szakvizsga
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, 
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkép-
zelést, képesítést igazoló oklevél(ek) másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyag-
ba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK 
honlapján történő közzétételtől számított 30 nap
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre, a vezetői megbízás határozott időre 2011. 
augusztus 01-től – 2016. július 31-ig szól.
Bérezés: a Kjt. szerint történik
A pályázatot 2 példányban írásban Vác Város 
Jegyzőjének címezve kell benyújtani, a zárt bo-
rítékon Kisvác-Középvárosi  Óvoda vezetői pá-
lyázat” megjelöléssel.

Juhász Gyula  Ált. Iskola igazgatói állására

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
- 5 év szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben

- pedagógus szakvizsga
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, 
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkép-
zelést, képesítést igazoló oklevél(ek) másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyag-
ba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK 
honlapján történő közzétételtől számított 30 nap
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre, a vezetői megbízás határozott időre 
2011. augusztus 01-től – 2016. július 31-ig szól.
Bérezés: a Kjt. szerint történik
A pályázatot 2 példányban írásban Vác Város 
Jegyzőjének címezve kell benyújtani, a zárt bo-
rítékon „Juhász Gyula Általános Iskola igazgatói 
pályázat” megjelöléssel.

Boronkay György Műszaki Középiskola és 
Gimnázium igazgatói állására

Pályázati feltételek:
- Egyetemi szintű tanári végzettség és szakkép
  zettség
- 5 év szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben
- pedagógus szakvizsga
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, 
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkép-
zelést, képesítést igazoló oklevél(ek) másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyag-
ba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK 
honlapján történő közzétételtől számított 30 nap

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre, a vezetői megbízás határozott időre 
2011. augusztus 01-től – 2016. július 31-ig szól
Bérezés: a Kjt. szerint történik
A pályázatot 2 példányban írásban Vác Város 
Jegyzőjének címezve kell benyújtani, a zárt bo-
rítékon „Boronkay György Műszaki Középiskola 
és Gimnázium igazgatói pályázat” megjelöléssel.

Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 
és Karacs Teréz Kollégium igazgatói állására

Pályázati feltételek:
- Egyetemi szintű tanári végzettség és szakkép
  zettség
- 5 év szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben
- pedagógus szakvizsga
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, 
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkép-
zelést, képesítést igazoló oklevél(ek) másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyag-
ba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK 
honlapján történő közzétételtől számított 30 nap
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre, a vezetői megbízás határozott időre 
2011. augusztus 01-től – 2016. július 31-ig szól.
Bérezés: a Kjt. szerint történik
A pályázatot 2 példányban írásban Vác Város 
Jegyzőjének címezve kell benyújtani, a zárt 
borítékon „I. Géza Király Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Karacs Teréz Kollégium igazgatói 
pályázat” megjelöléssel.

A pályázatok elbírálási határideje: 
2011. májusi KT-i ülés

Váci Gyógygomba Információs Központ

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51. 
(Vörös házzal szemben)

Tel.: +36 30 911-8548; +36 70 323-5333




