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Fókuszban
a személyi és
a gazdasági
kérdések
Hat órányi tiszta tárgyalási időben, közel
félszáz napirendi témát érintő ülést tartott szeptember 22-én Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Az ülésen teljes létszámban voltak jelen a képviselők. A napirend megtárgyalása előtt ünnepélyes percekre került sor. Előbb kiosztották a Vác
Város Kiváló Diákja elismeréseket (lásd 10. oldal),
majd négyen vehették át a Vác Város Sportjáért kitüntetést (lásd 13. oldal). Szintén napirend előtt
dr. Jakab Zoltán a holding ügyvezetőjéhez intézett kérdéseket a Távhő Kft. integrálásával kapcsolatban, melynek aktualitását a lakásfenntartási támogatási rendszer kialakítása adta. Dr. Tar György
válaszát a testület 8 igen, 4 nem és 3 tartózkodással elfogadta. Dr. Bóth János interpellációjában a
januárban kinevezett kórházi vezetők tevékenységét kritizálta, kérdéseket intézve a polgármesterhez. Fördős Attila javaslatára bizalmi szavazás
következett dr. Kázmér Tibor munkájával kapcsolatban. A testület 4-8-3 szavazati arányú voksolásával megvonta a bizalmat a kórház főigazgatójától,
valamint megszavazta a döntés munkaügyi vonzatait is. A napirend egyhangú elfogadását követően
az önkormányzat számlavezető bankjának tájékoztatója és a mélygarázs beruházás jelen állapotának
ismertetése következett. Az utóbbi kapcsán zárt
ülésen a finanszírozó bank képviselője ismertette
álláspontját. (lásd 10. oldal.)
Három pályázat értékelése során a képviselők
meghallgatták a jelölteket, majd titkos urnás szavazás következett. Ennek eredményeként aljegyzővé
Deákné dr. Szarka Anitát a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetőjévé Mészáros
Balázst, Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala vezetőjévé Török Lászlót választották meg.
A város gazdasági helyzetét érintő három
témakör közül az első féléves gazdálkodás megvitatása során ismertetésre került: éves szinten a
bevételek 48,8%-ra, a kiadások 51,1%-ra teljesültek. A büdzsé főösszegét közel 458 millió forinttal megemelték. Kiss Zsolt elfogadott egyéni in-

dítványa nyomán a nemrég bevezetett szemétdíj
rendeletet díjkedvezményekkel módosították.
(Ez a www.vac.hu címen elérhető weboldalon
lesz olvasható.) A további javaslatokra bizottsági
tárgyalás után térnek vissza.
Szó esett a volt középvárosi temető építészeti besorolásáról (amellyel kapcsolatban új
szabályozási terv készül majd) és a művelődési
központ átszervezésének ütemezéséről. Elfogadták a polgármester 2010-2014-es gazdasági
programját – azzal kiegészítve, hogy a várható
törvénymódosításokra készülve különbizottságot hoznak létre -, valamint az önkormányzati
fenntartású középiskolák 2012/2013-as képzési
és beiskolázási tervét. Támogatták továbbá Vác
csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázat 2012-es fordulójához.
Két napirendi pontban tárgyalták a holdinggal kapcsolatos aktualitásokat: dr. Tar György
működésről szóló beszámolója mellett a vállalatcsoport finanszírozásáról is vitáztak a jelenlévők. Fördős Attila elfogadott javaslata szerint
a jövőben a holding valamennyi megbízási és
vállalkozási szerződéskötését a polgármester is
ellenjegyzi. Jóváhagyásra került, hogy a város
kössön együttműködési megállapodást a Váci
Fegyház és Börtönnel, áttekintették a kórházi
rekonstrukció újabb ütemével összefüggő intézkedési tervet és módosításra került a közbeszerzési terv is. Bővülhetnek Vác testvérvárosi kapcsolatai: a kárpátaljai Técsővel kezdeményezik
az ilyen irányú együttműködést.
Most is elhangzottak képviselői kérdések
(melyeket külön írásban ismertetünk) majd a zárt
ülés előtt névhasználati kérelmekről és választókörzeti keretfelhasználásról döntött a testület.
A zárt ülés döntéseiről másnap Fördős Attila
polgármester és Pető Tibor alpolgármester adott
tájékoztatást. A mélygarázzsal kapcsolatos tárgyaláson született döntés értelmében a napokban
rendkívüli bizottsági, majd rendkívüli plenáris
ülésen születhetnek meg azok a határozatok, me-

lyek alapján a remények szerint a Főtér-Főutca rekonstrukció most folyó építkezésével egyidőben
átadás-átvételre kerülhet sor a mélygarázsnál is.
Posztumusz díszpolgári címet adományoztak Komáromi Kornélia tanárnőnek. Odaítélték az idei
Vác Város Szociális Munkáért kitüntetést, melyet a Szociális Munka Napján Nagy Sándorné, a
Bölcsödék és Fogyatékosok Intézménye Fogyatékos Napközi Otthonában gondozónője vehet át.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterv szerinti következő ülését
október 19-én tartja.

Képviselői kérdések

polgármesteri válasz szerint nincs ilyen, ám az
ügyfélfogadáson kívüli időben szigorúbban szabályozzák a belépést.)
Csereklye Károly a postaládák leszerelésének okairól kérdezett, valamint két utca közlekedéséről, illetve a Hársfa utcai óvodában történő
javításról érdeklődött.
Kriksz István kisváci utcák útfelújítását
szorgalmazta.
Mokánszky Zoltán a Belvárosban és Deákváron feltűnt patkányokról tett említést és felhívta a figyelmet, hogy a temetők környékén a
forgalom növekedése várható.
Kiss Zsolt a Váci Városimázs Kft. volt ügyvezetőjének sorsáról kérdezett és kérte az elismert vállalatcsoport cégei új vezetőinek bemutatását. Továbbá a Külső-Rádi úti szociális
lakások körüli állapotot kifogásolta és a lomtalanításról, illetve a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról érdeklődött.

Dr. Schmuczer Istvánné köszönetet mondott a főkertésznek és a holdingnak a jelzett hiányosságok gyors rendezéséért. A lakosságot,
az üzletek tulajdonosait pedig felkérte, hogy
az épületek előtti szakaszokat fokozottabban
tartsák karban.
Kászonyi Károly egy Rádi úti közlekedési akadályra hívta fel a figyelmet, továbbá értetlenségét
fejezte ki, hogy egy évvel a választások után még
mindig láthatók ezzel kapcsolatos utcai plakátok.
Katonáné Doman Erika konkrét esetet
említve a randalírozó fiatalok által okozott károkra és a szülői felügyelet nélkül késői órákon is az utcákon tartózkodó gyerekekre hívta
fel a figyelmet. Fokozottabb ellenőrzést kért az
alkoholt árusítók és a szórakozóhelyek szabálybetartásai kapcsán.
Csuka István a Főtéren tapasztalt vandalizmus és nem oda való sportok okán tiltó táblák
kihelyezését szorgalmazta.
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Váci Hírnök

A szeptemberi testületi ülésen a képviselők
a következő témákban tettek fel kérdéseket.
Elsőként dr. Jakab Zoltán a Karacs kollégiummal kapcsolatos kormányhivatali álláspontra adandó városi válaszról érdeklődött (Dr.
Maruszki Gábor jegyző szerint erről az októberi
ülésen tárgyal majd a testület), illetve tájékoztatást
kért a volt dolgozók továbbfoglalkoztatásáról.
Dr. Váradi Iván Attila a Főtér Galéria váci
művészekkel való kapcsolatát firtatta és a Honti
Napokra szóló meghívók sorsáról érdeklődött.
Balkovics Péter képviselőtársai ülésen való
fokozottabb figyelmét kérte számon, különös tekintettel az ünnepélyes pillanatokra.
Dr. Bóth János a Vác Piac Kft. új ügyvezetőjének kinevezéséről érdeklődött és a Városházáról állítólag kitiltott személyekre kérdezett rá. (A

Bár Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének éves munkaterve szerint a július
7-i tanácskozás után csak szeptember 22-én
következett volna az újabb plenáris ülés, augusztusban három, szeptemberben egy soron kívüli tárgyalásra is sor került.
Augusztus 22-én – az összehívásra vonatkozó előírások miatt – egymást követően két
önálló ülésen vettek részt a képviselők. Az elsőn
a közösségi tömegközlekedés helyi fejlesztésére
irányuló pályázaton való indulást, majd a különálló ülésnek számító folytatásban a Galcsek
utcai volt kommendánsi épület tulajdonba vételére vonatkozó szándékot támogatta a többség.
Az augusztus 30-ra négy tervezett napirendi témával összehívott ülésen viszont
három téma nem is került megvitatásra, mivel nem vették napirendre, míg az „Elismert
vállalatcsoport feladat ellátási szerződésének
tárgyalása” címet viselő előterjesztés határozati javaslatát nem fogadták el a résztvevők.
Szeptember 8-én zárt tanácskozást tartottak a városanyák és városatyák, amelyen
rövid vita után engedélyezték a Naszály-Galga
Nonprofit Kft. (TISZK) működését finanszírozó bank számára azt, hogy inkasszót alkalmazzon a TISZK váci tulajdonhányad alapján megállapított támogatási összeg leemeléséhez.
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Projektzáró konferenciát
rendezett a Madách Imre Művelődési központban a NaszályGalga Szakképzés Szervezési
Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
A Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) tavaly nyert 245 millió forintos
forrást a „Szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása
– TISZK rendszer fejlesztése
a közép-magyarországi régióban” elnevezésű pályázaton.
A vissza nem térítendő támogatás három partneriskolát –
köztük a váci Selye János Humán Szakközépiskolát – és két
egyetemi kart érintett és 2011.
augusztus végén zárult.

Váci Hírnök

•
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Értéktári projektzáró
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A Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tavaly
jelentős összegű támogatást
nyert múzeumpedagógiai kínálatának fejlesztésére az Új
Széchenyi Terv keretében. A
projekt 2010. szeptember elsejei indulása után egy évvel, augusztus 31-én záródik.
Az Értékek Mindenkinek
(TÁMOP-3.2.8/10/B/
KMR-2010-0007)
elnevezésű projektben elnyert közel
tízmillió forintos forrás lehetőséget biztosított a helyi
oktatási intézményekkel való
együttműködések megerősítésére és jelentősen hozzájárult a múzeumi foglalkozások
számának bővüléséhez.

Magyar hi-tech
bemutató Vácott
A váci Klebelsberg Kultúrkör szervezésében nagyszabású hi-tech (csúcstechnológiai)
bemutatóra kerül sor október
közepén városunkban.
A szervezők felhívással
fordulnak a hasonló profilú
magyar kutatókhoz, fejlesztőkhöz és gyártókhoz, hogy
az október 15-16-án több váci
helyszínen esedékes kiállítás-

– néhány
mondatban
Fitnesspark felnőtteknek

Új takarítási módszer
a Földváry lakótelepen
A választókörzet önkormányzati képviselője sikeresnek értékelte a Földváry
lakótelepen pár hónapja kialakított új, lakossági aktivitáson
alapuló közterület takarítási
elképzelést.
Váradi Iván Attila elmondta: a területen naponta/
kétnaponta kétszer egy-egy fő
körzetben lakó és a dotálásra
rászoruló személy ellenőrzi a
tisztaságot, illetve össze is szedi
a szemetet. A nyár elején indított módszer költségeit a választókörzet egyéni keretéből
finanszírozzák, melyből jutott
kihelyezett szemétgyűjtőkre is.
Mint ismeretes, Alsóvároson korábban parkőr is vigyázta
a rendet, ezen rendszer ismételt bevezetését a szintén alsóvárosi választókörzetben képviselő Kiss Zsolt is tervezi.

Bővülő rendőrállomány
A Váci Rendőrkapitányság
személyi állománya olyan 27
fős próbaidős rendőrrel bővült, akik közül tizenketten
városunkban látnak majd el
különböző feladatot.
Bemutatásukon dr. Nagy
László rendőrkapitány mellett Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte a 15
fős rendészeti szakiskolást és
12 fő, 5+1 hónapos képzésben
részt vevő fiatalt. Az alpolgármester kijelentette: különösen örvendetes, hogy tovább
bővülhet a város és környékének rendőri állománya, segítve ezzel a váciak közbiztonságának erősödését.
Mivel a próbaidősöknek
szakmai gyakorlatuk még nincsen, így a következő hónapokban a körzeti megbízottak
és a járőrök mellett fognak
betanulni. A 12 új váci rendőr
közül négyen a közlekedésrendészetnél, nyolcan pedig
a közrend-védelmiseknél végzik majd a munkájukat.

A hagyományoknak megfelelően idén is a Konstantin téri Szent
István szobornál emlékezett a város
államalapító királyunkra.
Az eseményen Dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora ünnepi beszédében Szent István alakjának és történelmi tetteinek felidézése mellett,
napjainkra vonatkoztatva is követendőként említette a magyarság összetartását szorgalmazó tevékenységét.
Az új kenyér megáldása és megszentelése után Fördős Attila polgármester, az egyházmegye intézményeinek a váci kulturális közéletbe
kapcsolásáért, a város oktatásügyének fejlesztésében vállalt szerepéért,

kiemelkedő karitatív tevékenységéért
átadta dr. Beer Miklós megyéspüspöknek a Vác Város Díszpolgára kitüntetést. Ezt követően a város érdekében
kifejtett közéleti aktivitásáért, szervezőmunkájáért, helyismereti népszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenysége
elismeréseként Vác egyéni Pro Urbe
Díját Bánhidi László tanár vehette át
a polgármestertől.
Az ünnepségen közreműködött
Farkas Pál karnagy vezetésével a
Váci Szimfonikus Zenekar, Molnár
András a Magyar Állami Operaház
magánénekese és a Váci Huszár és
Nemzetőr Bandérium. A rendezvény végén a résztvevők megkoszorúzták Szent István szobrát.

Vác város idei kitüntetettjei
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének júliusi döntése
értelmében az augusztus 20-i Szent
István-napi ünnepségen egy-egy személy vehette át a díszpolgári címet
és az egyéni Pro Urbe elismerést.
Dr. Beer Miklós (képünkön
jobbra) Vác város díszpolgára Budapesten 1943. június 1-jén született.
Esztergomban szentelték pappá
1966. június 19-én. Tanulmányait a
budapesti Központi Szemináriumban folytatta. A Hittudományi Akadémián avatták teológiai doktorrá.
Lelkipásztori tevékenységét Kőbányán, Szobon, Márianosztrán végezte, majd 21 éven át Pilismaróton volt
plébános. Közben teológiai tanárként teljesített szolgálatot az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, ahol
1999 és 2003 között rektorként is
tevékenykedett. 1988 és 1997 között
a dömösi plébánia vezetését is ellátta. 1997-ben Esztergom-Belvárosban
lett plébános. 2000. április 8-án az
Esztergom-budapesti Főegyházmegye ceciri címzetes püspöki kinevezését kapta meg, majd 2003. májusában II. János Pál pápa kinevezte a
Váci Egyházmegye püspökévé. Beiktatása 2003. június 20-án történt.
Dr. Beer Miklós jelmondata:
„Permanentes In Fide”, azaz „Rendületlenül a hitben”.
Az egyéni Pro Urbe-díjas Bánhidi
László tanár úr (képünkön balra)
1924-ben született régi váci család
sarjaként. Elemi és középiskolai tanulmányait is Vácott végezte, majd
1949-től a helyi állami gimnázium és

a közgazdasági szakközépiskola tanára volt. A gimnáziumban az ötvenes
években többek között tanítványa
volt Beer Miklós is. 1954 és 1964
között szaktárgyai megyei középiskolai tanfelügyelőjeként dolgozott.
1970-től 1985-ig az új váci egészségügyi szakközépiskola tanára és
szakmai igazgatóhelyettese. 1985-ös
nyugdíjba vonulását követően is folytatta szakoktatói tevékenységét.
1979-ben Apáczai Csere Jánosdíjat, 2001-ben Antall József-emlékérmet, 2010-ben Tragor Ignác-emlékérmet kapott. Ő szervezte meg a
váci diák természetjárást, 1998-ban
elkészítette az Új Váci Kalauzt. Könyveiben, írásaiban a lokálpatriotizmus,
a városi és nemzeti öntudat érzése
mellett Vác múltjának, jelenének és
jövőjének ismerete, szeretete, illetve
féltése kap leginkább publicitást.
Feleségével – annak közelmúltbeli elvesztéséig – boldog házasságban élt. Három fia egyaránt városunk
közismert és megbecsült polgára.

Augusztus zárónapján a több mint
két évszázados múltra visszatekintő
Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény patinás falai között tartotta meg ünnepélyes tanévnyitóját a
Pest Megyei Önkormányzat.
A Vácott található, de megyei
fenntartású iskolában megtartott
tanévnyitó az intézmény hagyományainak megfelelően az udvaron lévő harang megkongatásával
kezdődött, majd bevezetőjeként az
igazgató, Mikesy György köszöntötte a megjelenteket. A Himnusz
közös eléneklése után Bábiné
Szottfried Gabriella országgyűlési
képviselő köszöntötte a pedagógusokat és a diákokat, megemlítve,
hogy a gyermekek szemében nem
az új tanévtől való félelmet, hanem
az ismételt együttlét örömét fedezte fel. Fördős Attila polgármester
kiemelte Vác iskolaváros mivoltát és
büszkén említette az itt folyó oktatási munka sikereit. Ezekért köszönetet mondott a pedagógusoknak és
sok sikert kívánt a tanulóknak a kezdődő tanévre. Szabó István megyei
közgyűlési alelnök szerint az elmúlt
két évtizedben most éljük meg a
legnehezebb iskolakezdést, amihez
türelmet kért az érintettektől és kitartást kívánt a pedagógusnak.
Hoffmann Rózsa a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára ünnepi beszédében
kiemelte, hogy a gyógypedagógia az
oktató-nevelő munka egyik csúcsa

és szükséges visszaállítani a rangját.
Hazánk 1016. tanévkezdése kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy
a gyermekek számára az iskolában
történtek kihatnak az egész további
életükre, így a most tanévet kezdő
több mint másfél millió diák sorsát –
és ezzel együtt Magyarország jövőjét
- már most meghatározhatják azok
az élmények, melyek elkísérik őket
az esztendő során. Az államtitkár aszszony vázolta milyen irányelvek alapján készítették el a köznevelési törvénytervezetet és annak - reményei
szerint - milyen kihatásai lesznek az
oktatás területén, hogyan befolyásolják az abban résztvevők életét.
Kovács Attila iskolaigazgató a
Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának üdvözletét tolmácsolta és köszönte meg az eddig
kapott segítséget. Ezt követően dr.
Beer Miklós megyéspüspök, Vác
díszpolgára, Csuka Tamás református lelkész és Meláth Attila
baptista lelkész mondott áldást az
elkövetkező tanévre.
Az ünnepségen a Földváry
Károly Általános Iskola, a Cházár
András Többcélú Közoktatási Intézmény, a Selye János Humán Szakközépiskola és a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola leendő,
jelenlegi és volt diákja adtak elő,
verses-zenés-táncos produkciókat.
Pest megye idei ünnepélyes
tanévnyitója a Szózat közös eléneklésével zárult.

Élénk testvérvárosi
kapcsolatok
A hagyományok szerint Vác
testvérvárosaiból több hivatalos
delegáció is érkezett a Vigalomra.
Az esemény nyitónapján Ipolyság,
Vágtölgyes, Székelyudvarhely, a finn
Jarvenpaa, a francia Deuil-la-Barre és a
német Donaueschingen testvérvárosok küldöttségét fogadta Vác vezetése,
majd este a barokk lakoma keretében
sor került megvendégelésükre, a kapcsolatok kiszélesítésére módot adó
kötetlen formájú beszélgetésekre.

Vác testvérvárosaiból a vigalomra érkező delegációk mellett, török
küldöttség fogadására is sor került
(képünkön). Fördős Attila váci polgármester és az Isztambulhoz tartozó
Sariyer település alpolgármestere,
Seckin Özdemiraz együttműködés
lehetőségeiről, a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokról beszélt. Az ünnepi
köszöntőket követően a két nép kulturális kapcsolatát szimbolizáló zenei
koncerten vettek részt a küldöttségek.

Öt elemes, felnőttek számára telepített fitnessparkkal
bővült a Damjanich utcai, a
„kalózhajós” gyermekjátszótér melletti füves terület. Dr.
Schmuczer Istvánné, a körzet
önkormányzati
képviselője
az avatáson elmondta: ezek, a
német fejlesztésű, magyar cég
által forgalmazott többfunkciós eszközök az országban a
hatodik, hasonló céllal felszerelt szabadtéri park részét képezik A biztonságos, modern
fitness gépeket a 4-es számú
választókörzet idei keretét
felhasználva, mintegy két és
félmillió forint értékben szerezte be az önkormányzat.
A képviselőasszony hangsúlyozta: a park fejlesztése nem
fejeződött ezzel be, a 2012-es
körzeti keret hasonló felhasználásával a jelenlegiekkel
együtt összesen tíz eszközt kíván a jövő év tavaszának végéig telepíttetni a lakosok egészséges életmódját segítendő.

Deákvári parkolóbővítés
Mintegy kétmillió forintból újabb 12 személygépkocsi
számára biztosít parkolást az a
fejlesztés amelyet csütörtökön
adtak át Deákváron. A 9-es választókerület képviselőjének
körzeti keretéből egy korábbi
parkoló építő program folytatásaként valósulhatott meg a
bővítés A kerület képviselője,
dr. Bóth János elmondta: a lakossági fórumokon jelentkezett igény a parkolók építésre,
ugyanis az Űrhajós utcai lakótelepet még a 60-as években,
gépkocsitárolók és leállóhelyek
nélkül építették meg. Itt most
úgy lehetett megoldani a bővítést, hogy a zöldfelület minimálisan sérült és elég szép számú
parkolót tudtak kialakítani.

Váci Életrajzi Kislexikon
Az idei Váci Világi Vigalom nyitónapján mutatták be
a legújabb váci vonatkozású
könyvet, a városhoz köthető
történelmi közéleti személyek portréit összefoglaló

Váci Életrajzi Kislexikont. A
szerző, Székelyhidi Ferenc,
fél évszázados művelődéstörténeti kutatását foglalja össze
művében, amely több mint
kétszáz személy bemutatását
tartalmazza. A szerző első kötetében rövid portrék találhatók festőkről, városépítőkről,
egyházi és közéleti emberekről. Az életrajzi bemutatáson
túl a könyv mintegy másfélszáz képet is tartalmaz.

Valós idejű vonatkövetés
A MÁV-Start Zrt. elindította
a térképen követhető, valós
idejű online utastájékoztatást
A MÁV-Start honlapján (www.
mav-start.hu
VONATINFÓ
gomb) elérhető, percenként
frissülő rendszerben a Magyarországon közlekedő személyszállító vonatok helyzete
látható. Ebből az utasok tájékozódhatnak a személyvonatok
érkezéséről, az esetleges késésekről. A Google-térképeken
alapuló
GPS-koordinátákat
figyelemmel követő rendszer
segítségével az utasok rákereshetnek útvonalakra, állomásokra, vagy akár vonatszámokra is, ugyanakkor látható az
oldalon a menetrend is.

Boszorkányos
lecsófesztivál
Sok száz vendég és több tucat különböző, főzésre alkalmas edényben rotyogó lecsó
illata töltötte meg szeptember első szombatján városunk
főterét. Az immár hetedik alkalommal megrendezett Lecsófesztivál kavalkádja most
is nagy sikert aratott.
A jó hangulatú délelőtt folyamán elkészített ételkölteményeket váciakból álló szakértő zsűri kóstolta és értékelte.
A döntés értelmében az Okmányiroda „Boszorkány konyha” nevű csapata által alkotott
magyar specialitás bizonyult a
lecsók non plus ultrájának, míg
második az Art Lavina, harmadik a SINOSZ váci szervezetének főzőkollektívája lett.
A fesztivál keretében rendezték meg a Jótevők Napját,
amely során egészségügyi
szűrővizsgálatok, tanácsadás,
családi programok, fellépők
tették színessé azt a jótékonysági eseményt, melynek
bevétele a Jótevők Háza Alapítvány, valamint a mozgáskorlátozottakat segítő SEM
Alapítvány munkáját segíti.
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A Naszály-Galga TISZK
projektzárója

Megyei tanévnyitó Vácott Hírek

•

– néhány
mondatban

Szent István-ünnepség
István-ünnepség

Váci Hírnök

Hírek

ra, prezentációra termékeiket,
fejlesztéseiket nevezzék be,
innovatív modelljeiket, elképzeléseiket, részvételi szándékukat jelezzék. Megtehetik ezt
elektronikus levél formájában
a vacotfelemeljuk@gmail.com
címen, illetve Gulyás Gábornál, a szervezet vezetőjénél.
Részletes ismertető található a vaciprogramok.blogspot.
com weboldalon.
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Kenyérszentelés az
Idősek Otthonában
Az Új Kenyér Ünnepe előtti napon ökumenikus kenyérszentelés helyszíne volt az
Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai udvara.
A Himnusz közös eléneklése
után Szmolár Attila intézményigazgató beszédében a kenyér
valóságos és szimbolikus jelentőségéről szólt, majd Lengyel
György szavalata következett.
Az ünnepség folytatásaként

Csuka Eszter református lelkész, Moys Gábor, római katolikus káplán és Bubrik Miklós,
görög katolikus atya mondott
áldást és szentelte fel az új kenyeret.
A Boldogasszony Anyánk eléneklése és egy újabb szép vers
elhangzása után a felszentelt
kenyér egy-egy darabját osztották ki az otthon lakóinak és a
vendégeknek.

Várják a dokumentumokat
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelt Váciak!

Együttműködés a
nyugdíjasokkal
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesülettel írt alá együttműködési megállapodást Vác
polgármestere.
Az ünnepélyes aláírást megelőzően Zsák Jánosné, az Országos Nyugdíjas Polgári egyesület
(ONYPE) elnöke elmondta: a civil szervezet célja, hogy minden
olyan településen, ahol helyi szervezetük működik, hasonló szerződés keretében segítsék az ottani önkormányzat, a polgármester,
illetve a lakosság munkáját, életét.
Fördős Attila polgármester a
közösség építés és a civilek szerepének fontosságát hangsúlyoz-

ta, kiemelve, hogy a felhalmozott
tudásukkal, tapasztalatukkal a
nyugdíjasok több területen segíthetik a társadalmat és a helyi
közösségeket. Az aláírás alkalmából az ONYPE elnöke egy aranyszívbe foglalt nemzeti zászlót
tartalmazó kitűzőt ajándékozott
a polgármesternek, majd az
együttműködési megállapodást
a váci polgármester mellett Zsák
Jánosné, továbbá a helyi szervezet elnöke, Miskei Sándorné látta el kézjegyével.
(A megállapodás teljes szövege a www.vac.hu weboldalon olvasható.)

2011. október 1. és október 31. között Magyarország területén népszámlálásra kerül sor. A 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal 10 évente számba veszi az ország népességét, lakásállományát, amely felmérésben a közreműködés a törvény alapján kötelező!
A lakásokra és a személyekre vonatkozó kérdések között nem kell adatot
szolgáltatniuk a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozóan. A népszámlálás során felvett adatokat
az adatvédelmi törvény szigorú szabályait betartva a KSH bizalmasan kezeli és kizárólag statisztikai célra használja fel.
A számlálóbiztosok eljuttatják Önökhöz a kérdőívek egy-egy példányát és
a kitöltést segítő útmutatót is. Kérjük, hogy ezeket – bármelyik adatszolgáltatási módot választja is – őrizze meg!
A kérdőívek kitöltéséhez több lehetőség közül választhat:
• A kérdéseket megválaszolhatja az interneten keresztül, amit a
www.enepszamlalas.hu oldalon tud megtenni 2011. október 1-16.
között. Az internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosító és kód a
lakáskérdőíven található meg.
• A kérdőíveket megválaszolhatja úgy is, hogy azokat október 1-16. között
saját maga tölti ki, ez esetben a kitöltött egységcsomagokat a számlálóbiztoshoz kell visszajuttatnia.
• Természetesen személyesen is megválaszolhatja a kérdéseket, amelyhez a számlálóbiztos 2011. október 1-31. között keresi fel Önt.

A Váci Értéktár és a VácFelsővárosi Református Egyházközség a Váci Református
Népfőiskola 20 éves jubileuma
alkalmából 2011. novemberében kiállítást rendez a váci
reformátusok
történetéről.
A kiállításnak a Váci Értéktár
ad otthont a város főterén, a
Pannonia-házban.
A kiállítás szervezői örömmel várnak minden a váci református gyülekezet történetére
vonatkozó írott vagy képi dokumentumot (levelek, naplók,
családi iratok és fényképek, vallási élet tárgyai). A kiállításon
az egyházközség és a templom
történetének bemutatása mel-

lett külön hangsúlyt szeretnénk
helyezni a gyülekezeti élet és
a családi hagyományok bemutatásának, ezért érdeklődéssel
várjuk mindazok jelentkezését,
akik a református gyülekezet
mindennapjaira vonatkozó emlékeket őriznek, s azokat szívesen bocsátják a kiállítás idejére
a Váci Értéktár rendelkezésére.
A kiállításra szánt emléktárgyaikat, fényképeiket 2011. október 17-ig Kis Csongornál (+36
30 638 4749) a Vác-Felsővárosi
Református
Egyházközség
gondnokánál, vagy Mészáros
Balázsnál (+36 30 385 0115)
Váci Értéktár igazgatójánál adhatják le a Pannonia házban.

Az Internetes kitöltés megkönnyítéséhez nyilvános hozzáférést biztosítunk,
Vácott elsőként a Katona Lajos Városi Könyvtárban (Vác, Budapesti főút 35.).
Az ún. e-pontokat bővíteni fogjuk és kérjük a munkáltatókat is, hogy a munkahelyen történő elektronikus népszámlálási kérdőív-kitöltést tegyék lehetővé.

6

anyatej a legalkalmasabb, a legolcsóbb és a legegyszerűbben
adható táplálék a kicsik megfelelő fejlődéséhez. Probléma, vagy
kérdés esetén pedig a védőnők
minden kellő segítséget megadnak a kismamáknak. Az egészségügyi szakemberek hathatós
munkájának köszönhetően ma
már egyre többen térnek vissza a
természetes és egyben a legpraktikusabb módszerhez: a szoptatáshoz. Terveik között szerepel,
hogy a város vezetése felé kérelmet nyújtanak be szoptatásra alkalmas helyek létrehozásához.
A váci rendezvényen a szülők többféle hasznos babaápolási termékkel is megismerkedhettek, valamint tombolán nyerhető
értékes és hasznos ajándékokat
is kisorsoltak számukra.

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

Nyáron került a felújítást követő átadásra a Budapesti főút
Konstantin tér felé eső szakaszán a váci Kolping család egykori székhelye. A modernizált épületben nem csupán lakószobákat
hanem konferenciatermeket is
kialakítottak. A különböző rendezvényeken résztvevők, illetve
az itt megpihenő turisták számára biztosított az étkezési lehetőség is. Az épület felújításában

Dr. Maruszki Gábor, Vác város jegyzője
A 2011-es Népszámlálás tájékoztató-oktató filmetűdjeinek direkt
internet elérési útvonala:
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_01_Mit_jelent.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_07_Hogyan_tolthetjuk.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_06_Milyen_kerdesekre.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_04_Mi_var_rank.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_03_Kirol.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_05_Hogyan_vedik.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_02_A_NSz_tortenete.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_08_Hogyan_lehetek.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_09_Terepmunka.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_10_Kapcsolat.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_11_Rendhagyo.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_12_Lakaskerdoiv.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_13_Szemelyi_kerdoiv.wmv
http://www.nepszamlalas.hu/files/sharedUploads/Video/2011/09_ho/
KSH_14_Kerdezes_utan.wmv

komoly segítséget nyújtott a Váci
Egyházmegye is, amely kapcsán
dr. Beer Miklós megyéspüspök
az avatás alkalmával örömét fejezte ki, hogy közreműködésükkel elősegíthették a fejlesztést.
Az épületről és az általa nyújtott lehetőségekről bővebb tájékoztatás a 06-30/999-6463-as
számon,
vagy
e-mail
kolpinghaz@matersalvatoris.hu
címen kérhető.

•

Idén negyedik alkalommal
rendezték meg városunkban is
az Anyatejes Táplálás Világnapját. Az eseményre augusztus
5-én Madách Imre Művelődési
Központban került sor.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közel két évtizede rendezi meg a Szoptatási Világhét keretében az Anyatejes
Táplálás Világnapját. Ennek célja, hogy felhívják a figyelmet az
anyatejes táplálás fontosságára.
Vácott ezúttal is a város gyermekorvosai és védőnői várták
a kismamákat és az anyukákat,
hogy hasznos tanácsokkal lássák el őket a témában.
Mint azt Medgyesi Etelka
védőnő, az esemény egyik szervezője az Elektro Szignál Televízió Híradójának elmondta: az

A Kolping család háza

Váci Hírnök

Váci Hírnök

•
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Az Anyatejes Táplálás
Világnapja Vácott

További kérdése esetén az ingyenesen hívható 06-80-200-014-es vagy a
06-80-200-224-es telefonszámon munkanapokon 8-20, hétvégén 10-18
óra között munkatársaik válaszolnak Önnek. Az Interneten a www.
nepszamlalas.hu oldalon találja meg a részletes információkat.
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Egyúttal kérjük, hogy segítsék a számlálóbiztosok eligazodását, házuk, lakásuk megfelelő és jól látható számozására fordítsanak külön figyelmet!
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•

Váci Hírnök

Váci Hírnök
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Vác Város aljegyzője

Az igazgató pályázatra hárman jelentkeztek, őket a bizottsági, majd a testületi ülés
meghallgatása után titkos urnás
voksolással értékelték. A szavazás
során az eddigi megbízott igazgatót, Mészáros Balázst 11 támogató vokssal kinevezték igazgatóvá.
Mészáros Balázs 1974-ben
született Budapesten. 1999-ben
a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem történelem szakán szerzett diplomát, 1997-től
történelmet tanított a budapesti
Eötvös József Gimnáziumban,
majd a Magyar Nemzeti Múzeum
Közművelődési Főosztályának
munkatársaként tevékenykedett.
2001-től az Országos Széchényi
Könyvtár alkalmazottja, közben
televíziós történelmei műsorok
munkatársaként, illetve szerkesztőjeként is
d o l go z ot t .
2002
és
2006 között
szerkesztője,
majd menedzsere volt
az
ÓKOR
című folyóiratnak.
2009 óta a Váci Értéktár
– Közérdekű Muzeális Gyűjteménymegbízott igazgatója.

Plakettet vehetett át:
Slezsák János (Bartók Béla
Zeneiskola AMI), Győri Péter
(Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium
és Kollégium), Lehotka Írisz
(Boronkay György Műszaki
Középiskola, Gimnázium és
Kollégium), Heinrich Renáta
(Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium),
Rottek Fanni (Madách Imre
Gimnázium), Fristáczki Kinga
(I. Géza Király Közgazdasági
Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium), Balázs Dávid
(Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola).

Jó döntés volt a holding
A Holdingként ismert vállalatcsoport 2011. április 1-jével kezdte meg működését. Elsődleges
feladata, hogy Vác város üzemeltetését hatékonyabban végezze.
Az átvett feladatokra a városi önkormányzat biztosítja a
pénzügyi forrást, melynek mértékét az éves költségvetési előirányzatok határozzák meg.
A Holding működését nehezíti, hogy az önkormányzat
az év első három hónapjában
az átvett feladatokhoz tartozó
éves előirányzatok több mint
40 %-át már felhasználta (az
időarányos 25 % helyett).
A fenti okból fakadó jelentős
hiány megtakarítására a Holding
több irányból fogott hozzá.
Minden érvényben lévő szerződés szükségszerűségét, a szolgáltatás mennyiségét megvizsgálták. Itt említhető meg például
a Laktanya őrzési szerződésének
módosítása, mely évi 3 millió forint megtakarítást eredményez a
városnak. De találtak olyan intézményt is, ahol a klíma karbantartását végezte egy cég, holott nem
volt klíma az adott épületben.
Számos alkalommal fordult
elő, hogy a kiállított számla nem
felelt meg a teljesítésnek. Jó
példa erre a Bán Márton út javítása, melyre első alkalommal
1,6 millió forintos számla került

benyújtásra, majd az ellenőrzés
és a számla visszautasítása után
ugyanezen munkára 600 ezer
forintot számláztak.
Az elkövetkező években a
megtakarításokat fejlesztésekbe
kívánják visszaforgatni, a városüzemeltetési feladatok elvégzését
folyamatosan saját létszámmal,
saját eszközökkel teszik hatékonyabbá és ezáltal olcsóbbá. Így a
Holding nem éli fel a megtakarításokat, hanem a következő évek
hatékony városgazdálkodásának
alapját teremti meg.
Lezárult a központi hibabejelentő (helpdesk.vacholding.
hu) tesztelése, amely már elérhető mindenki számára. Olyan
nyílt rendszert vezettek be,
mellyel az ügyfél folyamatosan
információt kap a bejelentésének állapotáról, pontosan tudja
ki a kijelölt ügyintéző.
A Holding vezetése szerint év
végére több tízmilliós megtakarítást érhet el a vállalatcsoport.
További információ: www.
vacholding.hu

2011. július elsején megalakult
a Váci Rendőrkapitányság és Határrendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztálya. A Körzeti Megbízotti működési területek felosztása
során Vác város négy KMB körzetet, míg Sződ-Sződliget, Kosd-Rád,
valamint Csörög-Vácduka egy-egy
KMB körzetet alkot.
A váci körzeti megbízottak:
• Mrena Gábor rendőr törzsőrmester – Vác I körzet BurgundiaLiget. Fogadóóra minden páros
hét kedden 9-11 között, Vác
Rendőrkapitányságon.
• Bőcs Norbert rendőr törzsőrmester – Vác II körzet AlsóvárosCsatamező. Fogadóóra minden
páros hét kedden 9-11 között,
Vác Rendőrkapitányságon.
• Tóth Ferenc rendőr zászlós Vác
III körzet Deákvár-TörökhegyKertváros. Fogadóóra minden
páratlan hét szerdán 9-11 között,
Vác Rendőrkapitányságon.
• Fazekas József rendőr törzsőrmester – Vác IV körzet KisvácLajostelep. Fogadóóra minden
páratlan hét szerdán 9-11 között,
Vác Rendőrkapitányságon.

Váci Városfejlesztő Kft.
(Képünkön a cégcsoport weboldalát bemutató sajtótájékoztatón (balról jobbra): Pető Tibor
alpolgármester, dr. Tar György
ügyvezető igazgató, Vass András fejlesztési igazgató)

Váci Hírnök

Deákné dr. Szarka Anita Kazincbarcikán született
1980-ban. Az alap- és középfokú tanulmányai után 2004-ben
a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karán diplomázott és szerzett jogi doktori
címet. Folyamatos közigazgatási munkája során 2010-ben
került a váci polgármesteri hivatal igazgatási osztályára ügyintézőként, majd 2011. március elejétől osztályvezető lett.
Idén március 17. és május 19.
között megbízott jegyzőként
dolgozott.
Férjezett, két gyermek
édesanyja.

Váci Értéktár
– Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének szeptemberi ülésén adták át a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréseként Vác Város Kiváló
Diákja kitüntetéseket.
Mokánszky Zoltán alpolgármester méltatásai után Fördős Attila polgármestertől és dr.
Schmuczer Istvánné szakbizottsági elnöktől díszoklevelet vehetett át:
Mógor Sára (Juhász Gyula
Általános Iskola), Pintér Brigitta (Radnóti Miklós Általános
Iskola), Csernák Dóra (Radnóti
Miklós Általános Iskola), Szafián
Márton (Árpád Fejedelem Általános Iskola), Sós Regina (Földváry
Károly Általános Iskola).

Négy körzeti
megbízott rendőr
Vácott

Váci Hírnök

•
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A pályázatra huszonegyen
jelentkeztek, közülük 17-en
feleltek meg a pályázati kiírás
feltételeinek. Az előírások szerint a jelentkezőkből a jegyző
javasolhat jelölteket. Így öt
pályázót hívtak meg testületi
meghallgatásra, közülük négyen jelentek meg, akik zárt
ülésen egészíthették ki pályázatukat és válaszolhattak a
felmerült kérdésekre. Ezt követően titkos urnás szavazás
következett, mely eredményeként Deákné dr. Szarka Anita
12 támogató szavazattal kinevezésre került.

A vezetői pályázaton három jelölt indult, közülük ketten jelentek
meg a testületi ülésen. Meghallgatásuk után titkos urnás szavazás
során Török László 12 támogatással kapta meg a kinevezést.
Török László Vácott született 1959-ben,
általános és középiskoláit szülővárosában végezte. Később
gépésztechnikusi oklevelet
szerzett, majd a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen
diplomázott. 1978-ban helyezkedett
el a Dunamenti Regionális Vízműnél, ahol 1994-től másfél évtizedig
a vállalat gazdasági igazgatója volt.
Jelenleg is Vácott él, három
gyermek édesapja.

Kiváló diákokat jutalmaztak
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Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete szeptember 22-én három pályázatot
bírált el. Ezekben közös volt,
hogy a korábban e feladatkörökre kiírt pályázatok eredménytelenül zárultak. Ezúttal
mindhárom érvényes és eredményes volt.

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági Hivatala

•

Három
eredményes
pályázat
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Október 7. péntek 16:00

Az Idősek Világnapja
alkalmából:
„Hegedülnek, szépen
muzsikálnak…”

Október 8. szombat 16:00

Süss fel nap…
Zenés irodalmi összeállítás gyerekeknek és felnőtteknek a Nemzeti Kamara Színház előadásában.
A belépőjegy ára: 400 Ft

A népdaloktól a klasszikus zenéig
Díjtalan belépők igényelhetők
a jegypénztárban!
Október 8. szombat 15:00

Nóták, dalok, versek
a családról a László Imre
Nótakör előadásában
A belépés díjtalan!
Október 14. péntek 20:00

Queen Unplugged
Project koncert
Queen varázslat 1986 - kiállítás
A belépőjegy ára: 800 Ft.
Október 15. szombat 14:00

Fehér Bot Napja
A Dunakanyari Látássérültek
Egyesülete szervezésében
A belépés díjtalan!

Október 22. szombat 19:00

Ünnepi hangverseny
Liszt Ferenc születésének 200. és az 1956-os
forradalom és szabadságharc 55. évfordulója
alkalmából
Helyszín: Székesegyház
A belépés díjtalan!
Október 25. kedd 19:00

Operett gála a Magyar
Operett Napja alkalmából
A belépőjegy ára
elővételben: 2200Ft,
az előadás napján: 2500 Ft

Október 15. szombat 20:30

Crockodeal – 10 éves
jubileumi szuperkoncert
Október 21. péntek 19:00

Vízió - Lachegyi Imre
furulyaművész koncertje
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola
A belépőjegy ára
elővételben: 800Ft,
az előadás napján: 1100 Ft
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Egyszer volt, hol nem volt…
A Nemzeti Kamara Színház
előadása.
A belépőjegy ára: 400 Ft

Mozizz annyiért, mint 1976-ban! A belépőjegy ára: 14 Ft.
11 film kerül bemutatásra ’76 sikerfilmjeiből.
Október 6-tól - december 15-ig csütörtöki napokon,
18 órától a Végh Dezső teremben.
Október 6. csütörtök 18:00

Október 20. csütörtök 18:00

ROCKY

CSALÁDI ÖSSZEESKÜVÉS

színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 119 perc, 1976.

színes, feliratos, amerikai krimi, 115 perc, 1976.

Október 13. csütörtök 18:00

Október 27. csütörtök 18:00

AZ ELNÖK EMBEREI

ÓMEN

Színes, magyarul beszélő, amerikai politikai dráma, 138 perc,
1976.

színes, magyarul beszélő, angol-amerikai horror, 111 perc,
1976.

Madách Imre Művelődési Központ • 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200, • 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

Okt. 11. kedd 10:00 és 14:00,
12. szerda 10:00,
13. csütörtök 10:00

A Futrinka utca lakói
mesejáték a Fogi Színháza
előadásában.
A belépőjegy ára: 600 Ft

Mesemozi
Október 15. szombat 16:00

Gru
amerikai animációs film,
95 perc, 2010
A belépés díjtalan!
Október 29. szombat 16:00

Kísérőprogramok

Aranyhaj és a nagy gubanc

Október 6-án csütörtök 16:00
Helyszín: Rózsakert

amerikai animációs film,
91 perc, 2010
A belépés díjtalan!

Aradi Vértanúk Napja
megemlékezés
Október 15. szombat 19:00

”OXI”
- Görög Nemzeti Ünnep

Kiállítások
Október 1 - 10.

V. Váci Kézimunka
Kiállítás

Október 23. vasárnap 17:00

Október 14 - november 15.

Ünnepi megemlékezés
az 1956 forradalom és
szabadságharc
55. évfordulóján

Garay Nagy Norbert
festőművész kiállítása

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola

„35 éves a Madách Imre Művelődési Központ”
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November 5. szombat 16:00

Atlétika

Mesebérletek

Vác Város Sportjáért
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
szeptemberi ülésén négy sportolónak adták át a Vác Város Sportjáért kitüntetést.
Az elismerést Mokánszky
Zoltán alpolgármester méltatásai után Fördős Attila polgármestertől és Csereklye Károly szakbizottsági elnöktől vehette át:
Ivanics Dóra, a Váci Női
Kézilabda SE utánpótláskorú játékosa. A magyar női strandkézilabda ifjúsági válogatott tagja. A
váci Boronkay György Műszaki
Középiskola, Gimnázium és Kollégium tanulója. 2011-ben Horvátországban megrendezett strandkézilabda Európa Bajnokságon
aranyérmet nyert válogatott csapat tagja. Edzője: Ottó Katalin
Noé Bálint: 2004-ben kezdett kajakozni a Váci Hajó SE
színeiben. Hat éve a magyar ka-

jak válogatott tagja. A 2010-ben
meg megrendezett maratoni
VB-n első helyezést, 2011-ben
a Brandenburgi Ifjúsági Világbajnokságon K-1 1000 méteren
harmadik helyezést ért el. Edzője: Babella László.
Noé Milán Miklós: 2002-ben
kezdett kajakozni a Váci Hajó SE
színeiben. Hat éve a magyar kajak
válogatott tagja. Tizennégyszeres
magyar bajnok. 2011-ben a franciaországi maratoni EB-n K-4 30
kilométeren harmadik helyezést
ért el. Edzője: Babella László.
Noé Zsombor József: 2001ben kezdett el kajakozni a Váci
Hajó SE színeiben. Három éve
a magyar kajak válogatott tagja, nyolcszoros magyar bajnok.
2011-ben a Zágrábban rendezett
Ifjúsági Európa Bajnokságon K-4
1000 méteren harmadik helyezést ért el. Edzője: Babella László.

Október 8 - november 2.

Ősz a Múzsával

Eredmények
Női kézilabda NB I:

Labdarúgó NB II:

Váci NKSE – Érd . . . . . . . 28-27
DVSC – Váci NKSE . . . . . 25-29
Kiskunhalas – Váci NKSE . 23-40
Váci NKSE – Veszprém . . 34-26

Dk.-Vác – Kazincbarcika . .
Honvéd II – Dk.-Vác. . . . . . .
Dk.-Vác - Cegléd . . . . . . . . . .
Vecsés – Dk.-Vác . . . . . . . . . .
Dk.-Vác – Eger . . . . . . . . . . . .
DEAC – Dk.-Vác. . . . . . . . . . .

Férfi kézilabda NB I/B:

Evezés
2-3
1-0
1-2
0-2
1-4
3-2

Váci KSE – Tököl . . . . . . . 23-22
Alba Regia – Váci KSE . . . 33-35 Futsal NB II:
Váci KSE – Ajka . . . . . . . . . 41-23 Szuperinfo – Monor. . . . . . . 5-4

Sportelőzetes - Váci események
10.01. szo.
10.08. szo.
10.12. sze.
10.15. szo.
10.15. szo.
10.22. szo.
10.23. vas.
10.26. sze.
10.29. szo.

15:00
18:00
21:00
14:30
16:00
16:00
18:00
21:00
14:30

Dk.-Vác – Mezőkövesd
Váci KSE – FTC
Szuperinfo – Rákosmenti
Dk.-Vác – Békéscsaba
Váci NKSE – Siófok
Váci NKSE – Dunaújváros
Váci KSE – Komló
Szuperinfo – Kispest
Dk.Vác – Balmazújváros

Huszonkilenc ország atlétái vettek részt az Olomoucban
megrendezett paraatlétikai Cseh
Nagydíjon, amelyen a magyar
csapat tagjaként több váci sportoló is kiválóan szerepelt.
Kálmán Krisztina buzogányhajításban első, súlylökésben második helyezést ért el. Ugyancsak
bronzérmet vehetett át a férfi gerelyhajításban Kanyó Zsolt. Hídvégi Balázs súlylökésben 7., diszkoszvetésben 8. lett. Kiss Viktor
gerelyhajításban a hatodik, súlylökésben a hetedik legjobb eredményt érte el. A Váci Reménység
SE sportolói közül Kálmán Krisztina és Kanyó Zsolt eredményével
teljesítette a paralimpiai B-szintet.
A klub versenyzője, Molnár Klaudia korábban már teljesítette a
paralimpiai A-szintet.
A tatai Olimpiai Központban
rendezték meg a szenior atléták
speciális dobó világbajnokságát.
A több országból összesereglett sportolók a hagyományos atlétikai szerektől eltérő eszközök
hajításában mérték össze tudásukat és a magyar résztvevők
több kitűnő eredményt értek el.
Köztük volt a Váci Reménység
Egyesület 52 esztendős edző/
sportolója, Magyari József is,
aki a gránáthajításban világbajnoki bronzérmet érdemelt ki.

Jelölések:
Kézilabda női
NB I
Kézilabda férﬁ
NB I/B
Labdarúgó
NB II
Futsal NB II

A szlovéniai Bledben rendezték az evezősök idei világbajnokságát. A Vác Városi Evezős Club
versenyzője, Galambos Péter a
bajai Varga Tamással párban a
könnyűsúlyú kétpárevezősök mezőnyében próbálta elérni az első
11 hely valamelyikét, hogy ezzel
részvételi jogot szerezzen a londoni ötkarikás játékokra. Sajnos, a
mieink a negyeddöntőben csak a
negyedik helyen zártak, így nem
volt esélyük a kvótaszerzésre. A
magyar egység a C-döntőt magabiztosan nyerve végül az összesítésben a 13. helyen fejezte be a viadalt. Az olimpián való szereplés
jogának megszerzésére a továbbiakban regionális versenyeken,
illetve a jövőre megrendezendő
luzerni regattán lesz alkalom.
Szeptember
közepén
a
kontinensbajnokságra
került
sor Plovdivban. Itt a Galambos-

Kajak-kenu
Az ifjúsági kajak-kenu kontinensbajnokságon a Váci Hajó
SE három sportolója közül Noé
Zsombor a kajak négyes tagjaként ezer méteres számban
nyert bronzmedált, majd a felnőtt maratoni világbajnokságon Noé Milán lett harmadik
egyesben. A Németországban
megrendezett ifjúsági VB-n
Noé Bálint - Babella László
mesteredző tanítványa - a kajak egyes versenyszám ezer
méteres viadalán a két esélyes
versenyző mögött remek taktikával ért be harmadikként
a célba, világbajnoki bronzérmet begyűjtve ezzel. Az 500
méteres döntőkben is örülhettünk egy váci éremnek. A
kajak kettesek versenyében
Bárdfalvi Márk - Nieberl László versenyzője - a KSI-s Homoki Márkkal párban szerzett
harmadik helyezést.

Sárkányhajózás
Az Egyesült Államokban,
Tampa Bay városában rendezték meg a 10. Sárkányhajó Világbajnokságot. Az eseményen
több kategóriában rajthoz álltak
a magyar válogatott egységei is.
A Premier Open kategória 2000
méteres viadalán világbajnoki
címet szerző együttesnek tagja
volt a váci Dunai Sárkányok STE
senior korú versenyzője, Farkas
Péter, valamint a váci klubnál jelenleg is szakmai munkát végző
Szabó Gábor. A világbajnok csapat a rövidebb, ezer méteres versenyben eredménylistáját egy
bronzéremmel is gazdagította.
A seniorok mezőnyében négy
váci is szerepet kapott a magyar
hajóban: Bencsik Attila, Farkas Péter, Ördög Andrea és Rendes István három távon a dobogó három
különböző fokára is felállhatott.
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Gyermekprogramok a
Család Éve jegyében

•

Programajánló

Varga duó az ötödik, míg a
női kétpárevezősben a győri
Gyimes Krisztinával evező váci
Szabó Katalin a hetedik helyet
szerezte meg.
A veterán evezősök Poznanban, a korosztályos világbajnokságon szálltak vízre. A váci
egyesület sportolói közül a Noé
Gábor-Nógrádi Tivadar páros
három arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet gyűjtött, míg Vácy
Emese egy-egy második és harmadik helyezést szerzett.

Váci Hírnök

Sporthírek –
röviden
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Anyakönyvi hírek

MŰSORAI
ELHUNYT VÁCIAK

hétfő
20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – sport, életmód és szabadidő magazin
20:30 Sportközvetítés/Film
21:50 Híradó (ism.)

Országgyűlési képviselői fogadóórák

kedd

Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony

20:00 Híradó
20:20 Katolikus magazin – vallási műsor
21:00 Spiritusz – sport, életmód és szabadidő magazin
21:10 Film
22:30 Híradó (ism.)

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

szerda
Hetedhét Magazin – magazinműsor
Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
20:00 Híradó
20:23 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó (ism.)

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

Képviselői fogadóórák

Híradó
Hazai – kulturális magazin
Nagyító – hírháttér-műsor
Film
Híradó (ism.)

Csuka István,
Vác 2. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap 3. hétfőjén 14:00-15:30
Helye: az Erzsébet utcai Fidesz-iroda
Schmuczer Istvánné,
Vác 4. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

péntek
Híradó
Hazai – kulturális magazin
187. – Pest megyei magazin
Film
Híradó (ism.)

Váradi Iván Attila,
Vác 5. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén 17:00-18:00
Helye: Földváry Károly Általános Iskola

Váci Hírnök
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

14

1. Deákvári Gyógyszertár
•
2. Központi Gyógyszertár
•
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
5. Duna Gyógyszertár
•
6. Kisváci Szent Gellért Gy. •
7. Váci Levendula Gyógyszertár •
8. NOVA Gyógyszertár Vác
•
9. Dr. Hella Patika
•
10. Fekete Kígyó Gyógyszertár•
11. Alsóvárosi Gyógyszertár •

Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti u. 2.
•
Deres u. 2.
•
Papp Béla u. 10. •
Sas u. 1/a
•
Zrínyi u. 9.
•
Széchenyi u. 3. •
Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•

27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/504-176
27/501-415
27/306-190
27/301-367
27/501-385
27/501-450
27/312-338
27/311-157

Fenti gyógyszertárak ismétlődő rend szerint látnak el
ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a
nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.
Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Hét
IX. 26. - X. 02.
X. 03. - X. 09.
X. 10. - X. 16.
X. 17. - X. 23.
X. 24. - X. 30.
X. 31. - XI. 06.

H.
8
4
11
7
3
10

K.
9
5
1
8
4
11

Sze.
10
6
2
9
5
1

Cs.
11
7
3
10
6
2

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

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

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

Ebédidő: 12:30-13:00

Fördős Attila,
Vác város polgármestere

csütörtök

20:00
20:23
20:53
21:23
22:37

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

Polgármesteri fogadóóra

18:00

20:00
20:20
20:50
21:15
22:30

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

P.
1
8
4
11
7
3

Szo.
2
9
5
1
8
4

V.
3
10
6
2
9
5

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdőgondozó épülete)
A városi ügyelet a 620-691-es
telefonszámon
vagy
a
620-620/1465-ös melléken,
érhető el.
Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 19-7 óráig, Hétvégén:
péntek 16-tól hétfő 7 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelőző nap 19-tõl az
utána következő nap 7 óráig.

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

Kiadó: Váci Városimázs Nonprofit Kft.
Kiadásért felelős:
Vigh Mihály
Szerkesztésért felelős:
Kereszturi Gyula
Szerkesztőség:
ES Televízió
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
Vigalmi fotómontázs:
Tumbász András
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.

Zöld Gábor /1937/, Gráf Rudolf
/1930/, Rábel Konrádné sz: Juhász
Erzsébet /1923/, Králik Sándor
Jánosné sz: Kiss Mária Magdolna
/1940/, Gál Józsefné sz: Lőrik Erzsébet
/1922/, Stibla Péter /1979/, Baranyai
Kálmán /1918/, Imeli András Istvánné
sz: Pál Olga Jolán /1934/, Ungi Pálné
sz: Hegedűs Julianna /1927/, Palotás
László /1944/, Szeghalmi Istvánné
sz: Péter Mária /1926/, Tatár Ilona
/1943/, Rédei János /1937/, Strigán
Zoltán /1958/, Halmai Gáborné sz:
Cszurja Edit /1961/, Majoros László
/1939/, Forberger Lászlóné sz: Czakó
Gabriella /1941/, Járási Ágnes Ilona
/1953/, Schlenk József /1915/, Hinel
Ferencné sz: Benyus Ágnes /1951/,
Horváth Sándorné sz: Dienes Etelka
/1931/, Rácskay Jenőné sz: Szauer
Mária /1941/, Makrai Illésné sz: Sztanoj
Erzsébet /1924/, Kardos Lajosné sz:
Kövesdi Ilona /1915/, Hajnal Józsefné
sz: Vaspék Valéria Anna /1931/, Sági
János /1945/, Varnyaczky Ferencné sz:
Remes Mária /1931/, Bacsa Istvánné
sz: Kurdi Borbála Julianna /1924/,
Lányi Istvánné sz: Szabadi Rozália
/1939/, Kalocsai Jánosné sz: Tóth Etel
/1921/, Kiss Imre /1947/, Fehér József
/1932/, Vuklovszki János /1942/, Kurdi Mihály /1924/, Lakatos Gyuláné sz.:
Müller Anna /1929/, Harsányi Istvánné
sz.: Malik Erzsébet Katalin /1934/,
Hegedűs Sándorné sz.: Tolerián Mag-

dolna /1927/, Pintér Gyuláné sz.:
Czóra Margit /1922/, Berczeli Józsefné
sz.: Klaáb Erzsébet /1942/, Kovács
Magdolna /1929/, Neugam Károlyné
sz.: Herczog Zsuzsanna /1954/, Erdélyi
Ferenc /1949/, Liszek Tibor /1952/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Faludi Szilárd és Kozma Nóra,
Makovics Péter és Duló Dalma, Együd
Gábor és Klausz Anita, Szendrényi
Donát és Nagy Krisztina, Garami
Antal és Fábián Anna, Klein Tamás és
Varecza Laura, Bobál Zoltán és Geizer
Gabriella, Kiss Gyula Lajos és Szabó
Györgyi, Szentirmai Attila és Bársony
Tünde, Dr. Sarusi-Kiss Béla Mihály és
Kikillai Dóra, Nagy Szilárd Benjamin
és Sisa Júlia Eszter, Mus Csaba Attila
és Vendég Andrea Zsuzsanna, Márczy
Gábor Zoltán és Kiss Katalin, Bohony
László és Mihályi Barbara, Szőke Szilárd és Kiss Erika, Kuzniarski Ádám és
Horváth Melinda, Benicsek Mihály és
Filó Andrea, Kaliczka Tamás és Pintér
Vivien, Gumhert Zsombor és Varga
Éva, Márczy Gergő és Strausz Erika,
Buchwald Milán és Kóbor Kinga, Kovács László Tamás és Erdélyi Enikő, De
Oliveira Agostinho Manuel és Szöllősi
Beáta, Németh Attila és Dunai Tímea
Erika, Homonnai Ferenc és Pál Anita, Fehér Gábor és Galambos Katalin
Irén, Horváth Zsolt és Oláh Krisztina,
Kovács Sinkó Levente és Labancz Éva.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
Felbert Attila és Tóth Adrienn
gyermeke: Franciska, Takács László
és Kiss Edina gyermeke: László Ákos,
Eperjesy Szilárd és Lakatos Brigitta
gyermeke: Beatrix, Bartus Artúr Attila
és Károly Melinda gyermeke: Noémi,
Tóth László és dr. Utassy Ilona gyermeke: Mihály Ágoston, Bartkevics Péter
és Benda Szilvia gyermeke: Gergely,
Kata Szilárd és Vincze Adrienn gyermeke: Lorina, Jámbor László és Ulrich
Andrea gyermeke: Nándor, Skripek
Károly és Dóra Katalin gyermeke: Károly Zsombor, Bozi Ákos és Szabó Janka
gyermeke: Kristóf, Dobos Zoltán László és Juhász Mária gyermeke: Mária,
Bocsi Gábor és Tari Adrienn gyermeke: Panka, Vincze Zsolt Gábor és Nagy
Olga gyermeke: Nobert, Pazsitka István és Prahár Nikolett gyermeke: Leila,
Demény Zoltán és Benkó Otília gyermeke: Zétény Bende, Maczkó József és
Péntek Edina gyermeke: Dorina Lilla,
Simon András és Kovács Eszter gyermeke: Veronika Kinga, Oroszi Tamás
és Piszár Emerencia gyermeke: Borbála, Werner Ákos és Aver Gabriella
gyermeke: Bendegúz, Török János és
Lakatos Hajnalka gyermeke: Kevin,
Simon Róbert és Nagy Ágnes gyermeke: Domonkos Örs, Lukács Kornél
és Sváb Adrienn gyermeke: Adrienn,
Bajusz Tibor és Kovács Éva gyermeke: Enikő Boglárka, Hamvas Balázs és
Kutyifa Bernadett gyermeke: Bence

Balázs, Krén Zoltán és Kajtor Ildikó
gyermeke: Zsófia, Megyeri Krisztián
és Mladek Enikő gyermeke: Márk, Bárdos Gábor és Kiss Orsolya gyermeke:
Benett Gábor, Szabó Richárd és Radics
Erika gyermeke: Richárd Nikolasz, Mac
An Rí Alan Bryan és Péter Dóra gyermeke: Oisín, Sajtos Béla és Molnár Csilla gyermeke: Csanád, Hosták László és
Zubek Mercédesz gyermeke: Alexandra, Marczin Örs és Bodó Erka gyermeke: Botond, Schneider Szabolcs és
Bartkevics Anett gyermeke: Boglárka,
Babella Tamás és Majer Melinda gyermeke: Máté, Lakatos István és Dányi
Éva gyermeke: Rikárdó, Náday István
és Vincze Viola gyermeke: Olivér,
Katona Ervin és dr. Csóvári Andrea
gyermeke: Boróka, Szilva Markó és
Iker-Nyiri Nikoletta gyermeke: Fanni,
Légrádi Miklós és Virág Tímea fia Fülöp, Czeller Zsolt László és Kulisják
Veronika lánya Bernadett, Meszlényi
Gábor és Makrai Melinda lánya Vivien,
Bartos Péter és Pazsitka Tünde lánya
Emma, Horváth Henrik és Gáborik Bernadett fia Márk, Bartók Ákos és Simon
Bettina fia Vendel, Bachor Csaba és
Csernai Bernadett fia Nimród, Haklik
János Roland és Lőrincz Annamária lánya Zsófia, Pósa János és Barankó Mária fia Máté, Sáfár Tibor és Glózik Rita
lánya Dorottya, Gresicki András és
Gyergyai Krisztina gyermeke: Dorotytya, Galambos Zsolt és Dudás Zsuzsanna gyermeke: Anna, Kató Ambrus és
Buzogány Ágota gyermeke: Petra.

HASNYÁLMIRIGYRÁK: MEGELŐZÉS ÉS
IMMUNRENDSZER ERŐSÍTÉS JELENTŐSÉGE
A hasnyálmirigy rák a rákbetegségeknek mintegy 2%-át teszi ki, azonban az ebből a betegségből bekövetkező elhalálozás
a negyedik leggyakoribb a rákbetegségek között. A betegség
90% - ban az 50-év felettieknél
alakul ki. Az 5 éves túlélési idő
kevesebb, mint 5%. Ezért fontos
azoknak a rizikófaktoroknak a
tudatosítása, amelyek befolyásolják a betegség kialakulását.
A dohányzás az összes hasnyálmirigy daganat kialakulásának
ca. 25%-áért tehető felelőssé. A
túlsúly és a gyakran ezzel együtt
járó magas inzulinszint is növelheti a betegség kialakulásának
valószínűségét. Ezzel függ öszsze, hogy a cukorral édesített
üdítőitalok is károsak lehetnek.
A vörös és
f e l d o go zott húsok
fogyasztása elősegítheti, a
s z á r n ya s

húsok fogyasztása gátolhatja
a betegség kialakulását. A
terhesség alatti
cukorbetegség
akár évtizedek
múlva is előrevetítheti kialakulását, ugyanis
ebben az esetben a szervezet inzulin érzékenysége és alkalmazkodó képessége gyakran nem
megfelelő. A testmozgás az inzulin érzékenység növelő hatásánál fogva csökkenti a hasnyálmirigy daganatok kialakulását
még a túlsúlyos embereknél is,
ugyanis az inzulin érzékenység
növelés csökkenti a szervezet
inzulin szintjét.
A hasnyálmirigy daganat korai stádiumában általában operálható. A legnagyobb problémát
éppen az jelenti, hogy a betegség első érzékelhető tünetei
többnyire akkor jelentkeznek,
amikor már nincs lehetőség az
eredményes műtét végrehajtá-

sára. A betegség több mint felét
akkor diagnosztizálják, amikor
már távoli áttétek képződtek.
Ugyanakkor egy amerikai felmérés alapján az összes elvileg
operálható korai stádiumú hasnyálmirigy daganatnak ca. 38%-a
nem operált. Ezt a körülményt a
kutatók egyrészt a betegség gyógyíthatatlanságába vetett hittel
magyarázzák, másrészt azzal,
hogy az idősebbeknél, az alacsonyabb jövedelműeknél, ill. az
alacsonyabb iskolavégzettségűek esetében nem megfelelő gondossággal járnak el. A műtétek
s i ke re s s é ge
tapasztaltabb
sebészeknél
jóval nagyobb
arányú a felmérések szerint.
A kutatók felhívják arra is a
figyelmet, hogy az aktivált immunrendszer megvédhet a
betegség kialakulásától, ill.
elősegítheti annak leküzdé-

sét. Az immunrendszer számos
rákellenes sejtje aktiválható
gyógygomba kivonatokkal. A
gyógygomba kivonatokkal az immunerősítés mellett az inzulin érzékenység is javítható, ezért a jövőben kiemelkedő jelentőségük
lehet a hasnyálmirigyet érintő
daganatos betegségek kiegészítő
terápiájában is. Figyelemreméltó,
hogy élő szervezetben is kimutatták az apigenin nevű flavonoid
hasnyálmirigy rák ellenes hatását: erősítheti a kemoterápia
eredményességét.
Szerző: Varga Gábor
Dipl.-Kfm
Információ: 06-70 423-1127,
06-30 391-80-80
www.apigenin.hu
(x)

