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Személyi és holding döntések a testületi ülésen

nedzser indoklását követően - 11
helyeslő szavazattal.
Vita nélkül fogadták el Bartha
Gyula osztályvezető előterjesztésében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tavalyi ellátásáról szóló beszámolót, továbbá
két-két főépítészi, illetve főmérnö-

Négy önkormányzati képviselő indítványára Fördős Attila
polgármester május 9-ére rendkívüli képviselő-testületi ülést
hívott össze. Az indítványozók
a kiadott meghívóban két, az
elismert vállalatcsoport létrehozásával és működésével kapcsolatos napirendi pontot jelöltek
meg. Az ülés kezdetén a polgármester felolvasta Pető Tibor
levelét, amelyben a rendkívüli

üléstől való elállásra kérte a kezdeményezőket, majd megállapította, hogy a 15 fős grémiumból
csak hat fő van jelen, így az ülés
határozatlanképtelen. Ennek
okán berekesztette a tanácskozást. A teremben ezután frakciója nevében Bóth János ismertette a Pető Tibor általi nyílt
levélre adott válaszát, valamint
felsorolt a holdinggal kapcsolatos hat határozati javaslatot.

Az érvényben lévő Szervezeti
és Működési Szabályzat szerint
ezúttal is az Egyebek napirendi
témasor elején tehették fel közérdekű kérdéseiket a városanyák
és a városatyák.
Bevezetőben az előző testületin a holdinggal kapcsolatosan
feltett kérdésekre kapott válaszokról esett szó. Ezeket a négy
kérdező nem fogadta el, ám a testület többségi szavazással igen.
Balkovics Péter ennek kapcsán
fejtette ki véleményét, mely szerint
a kérdésfeltevőkkel ellentétben
a többségben lévő frakciótagok
nem hatalmat akarnak gyakorolni,
hanem szolgálatra esküdtek fel.
Csuka István az uszodavezető
lemondására kérdezett rá. Válaszként elhangzott, hogy egy ellenőrzés során szabálytalanságokat tártak
fel az intézményben, majd másnap
a vezető beadta a lemondását.
Mokánszky Zoltán bejelentése szerint Vác csatlakozott a május
21-i országos szemétgyűjtési akcióhoz. Elmondta, hogy a török-

országi testvérvárosi megkeresésünk pozitív visszajelzést kapott.
Jakab Zoltán a Káptalan utcai vízelvezető kitisztítását kérte.
Bóth János arról érdeklődött,
miért nem volt még idén veszélyes
hulladék gyűjtés és a Naszály úton
található sebességkijelző megjavítását, valamint a főtéri nyilvános illemhely megnyitását szorgalmazta.
Váradi Iván Attila érdeklődött,
hogy a Zöldfa utcai játszóteret védő
zebra mikor kerül átadásra és, hogy
az oktatási intézmények nyári felújítására mennyi összeg érhető el.
Katonáné Doman Erika a
volt Híradó laktanya állapotáról
kérdezett.
Schmuczer Istvánné pedig a
váci vállalkozók közbeszerzési pályázatokból való részesedését firtatta.
Kiss Zsolt végül a Földváry
téri Lehotka-parkban található
sittdombokról, a Külső-Rádi úti
lakópark házainak vizesedéséről, a
Kosdi úti túlburjánzott növényzetről és a városházi telefonos zöldszám használatáról tett fel kérdést.
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Májusi kérdések
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A kilenc órai kezdés után egy
órával 12 szavazattal fogadták el a
napirendet. Melynek első öt napirendi pontja személyi döntéseket
tartalmazott. Döntöttek a jegyző
személyéről - egyben kiírták az
aljegyzői pályázatot -, az Idősek
Otthona és Klubja, valamint a
Szociális Szolgáltatások Háza
igazgatói posztjára kiírt pályázatokról, továbbá négy oktatási intézmény vezetői, illetve a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Szervezet ügyvezető igazgatói feladatkörére meghirdetett pályázatról. (A kinevezett személyek
bemutatása a 8-9. oldalon.)
Az eredményhirdetés és az
ebédszünet után az új jegyző, dr.
Maruszki Gábor letette az esküt,
majd a büdzsé aktuális módosításával közel négyszázmillió forinttal csökkentették a főösszegeket,
amely csökkentés több mint fele
a Polgármesteri Hivatal kiadásainak megkurtításából adódott. A
folytatásban Nagy László rendőr
alezredes, megbízott kapitányságvezető számolt be a helyi rendőrkapitányság elmúlt évi munkájáról. Megtudhattuk, hogy négy
körzeti rendőrőrs kerül felállításra és nyártól 18 járőröző rendőrrel bővül a létszám. A beszámolót
– melynek jellemezőit részletesen
a 7. oldalon olvashatják - egyhangúan elfogadta a grémium.
Mint ismeretes, az illetékes
kormányhivatal
észrevételeket
tett az Elismert vállalatcsoport
(holding) létrehozásával és működésével kapcsolatosan. Ennek
okán a testület most rövid vita
után – amely ismét a felelősség
kérdése körül mozgott - meghozta a megfelelő döntéseket.
Taggyűlési hatáskörben négy önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság mérlegbeszámolóját fogadták el a döntéshozók, majd a
„Vác Főutca – Főtér program II/1.
ütem” közbeszerzési pályázata
eredményeként a jövő évi büdzsé
terhére mintegy 125 millió forintos pótelőirányzatot fogadtak
el – Buchwald Imre projektme-

Váci Hírnök

Időnként feszült hangulatú,
maratoni – közel félnapos – ülést
tartott május 19-én Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A tanácskozás elején a „Váci
Mélygarázskárosultak” átadtak a
képviselők részére egy petíciót,
melyben a belváros építkezéssel
összefüggő problémákra sürgetnek megoldást. Ezt követően
napirend előtti felszólalásában
Bóth János a városvezetés eddigi tevékenységét bírálta. Véleménye szerint ezzel rombolják
mind a város gazdasági helyzetét, mind a demokráciát. Válaszában Fördős Attila az előző vezetés általi munkában jelölte meg
a problémák forrását, kiemelve,
hogy a város működőképes.
Kiss Zsolt rendet és tisztaságot
követelt a városban és az ehhez
szükséges lépések megtételére
szólított fel.
A továbbiakban az Ifjúsági és
Sportbizottság döntése alapján a
Váci KSE képviseletében Schoffer
Attila elnök és Horváth Csaba
csapatkapitány vehette át Csereklye Károly szakbizottsági elnöktől a Vác Város Sportjáért kitüntetést. A klub képviselői egyben a
csapat mezével ajándékozták meg
a polgármestert.
Hosszas, éles és személyeskedő vitát hozott Bóth János következő felszólalási kísérlete. A volt
polgármester a 2009-ben ellene
hozott fegyelmi határozatokkal
kapcsolatos bírósági döntésről
tájékoztatta volna a testületet és a
nyilvánosságot, ám mivel azt egy
önkormányzati
törvényhelyre
hivatkozva zárt ülésre rendelte
a megbízott jegyző, nem kapott
szót. (Később rögtönzött sajtótájékoztatón ismertette, hogy az
egyik fegyelmijével kapcsolatban
jogerősen felmentette a bíróság,
a másik ügyben pedig még nincs
végső döntés.) A jelenlévők nem
fogadták el Váradi Iván Attila
javaslatát egy rendkívüli bizottsági ülés megtartására és 10 igen
vokssal elfogadták a zárt ülésre
halasztást.

ki előterjesztést. A Madách Imre
Művelődési Központ vezetőjének
kezdeményezésére megvizsgálták
az intézmény gazdasági társasággá
való átalakulásának lehetőségét,
majd újabb szünet után rátértek
az Egyebek napirendi pontokra.
Ennek bevezetőjében képviselői kérdések hangzottak el (lásd
külön írásunkat), majd módosították a közbeszerzési tervet. Döntöttek, hogy a székelyudvarhelyi
meghívásnak eleget téve a háromtagú váci küldöttséget Pető
Tibor alpolgármester vezetésével
Balkovics Péter és Kriksz István
alkotja. Néhány egyéni sürgősségi indítvány megtárgyalásával ért
véget a nyílt ülés, majd a testületi
tagok zárt ülésen további öt napirendi pontot vitattak meg.
Vác Város Képviselő-testületének éves munkaterv szerinti következő ülése június 16-án lesz.
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Közös szemlét tartott Vác főmérnöksége a
magyar közútkezelő társasággal és a MÁV-val a
régóta sok gondot okozó Kosdi úti vasúti aluljárónál. A hónapok óta tartó áldatlan állapotokon a magyar közútkezelő emberei egy ideiglenes hidegaszfaltozással próbáltak javítani,
de a helyzet továbbra sem kielégítő. A bejárás
során a szakemberek sorra vették az aluljáró
felújítási lehetőségeit, azonban a közös szemle csak részben hozott eredményt: a burkolat
ideiglenes felújítására körülbelül még 1-2 hónapot várni kell. A bejárás végeztével a szakemberek az aluljáró tetején, a vasúti sínek között
is megvizsgálták a vízelvezetést, de mint azt
Szikora Miklós városi főmérnök elmondta,
amíg a MÁV nem kezdi meg a megfelelő munkálatokat, addig a vasúti aluljáró víztelenítése
is csak átmenetileg lesz megoldott Teljes felújítás várhatóan csak 2012-ben lesz.

Könyvgyűjtés hátrányos helyzetűek
Könyvadomány-gyűjtésbe kezdett a váci
Lyra könyvesház. Az üzlet tulajdonosa, Jess
Kinga sajtótájékoztató keretében jelentette
be, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő váci
Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény tanulói javára könyvgyűjtési akciót kezdeményez. Az összegyűlt könyvadományokat
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
között osztják majd szét. A szervezők remélik, hogy az adománygyűjtő akcióhoz minél
többen csatlakoznak annak érdekében, hogy
sok könyvet tudjanak eljuttatni az iskola számára. A könyvek mellett kifestőt, CD-t, DVD-t
is szívesen fogadnak, amelyeket később jutalomként szeretnének kiosztani a jó tanuló és
példamutató diákok között. Az adományokat
a Lyra könyvesházban nyitvatartási időben,
reggel nyolctól este hat óráig lehet leadni.

Váci Hírnök
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Közgázosok Szlovákiában
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Három napot töltöttek Szlovákiában az I.
Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és
Karacs Teréz Kollégium diákjai. A csereprogramot idén a Visegrádi Alap pályázati támogatása
tette lehetővé. A váci közgazdasági iskola - Ősi
János igazgató kezdeményezésére - 2009 óta
működik együtt az érsekújvári üzlet és vállalkozás szakirányú szakközépiskolával, és a két intézmény évente vendégül látja pár napra a testvériskola egy-egy csoportját. Hegyesi Katalin, a
pályázatot író tanárnő szerint a csereprogramból a szlovák és magyar diákok is sokat profitálhatnak és nem csupán azért, mert új történelmi
ismereteket és kulturális élményeket szereztek.

Kultúra a Kádár-időkben
Május első napján nyílt meg a Tragor
Ignác Múzeum új időszaki kiállítása. A Görög Templom kiállítótermében berendezett
„Több nyelven-egy akarattal című tárlat átfogó képet ad a látogatóknak arról, hogy hogyan
formálódott a népi és nemzetiségi kultúra a
Kádár-korszak idején. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton megyei múzeumigazgató ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a tárlatra összegyűjtött tárgyak a mai embernek segíthetnek
abban, hogy objektíven ítélje meg azt az időszakot, amelyet akár személyesen is átélt, de
nem biztos, hogy alaposan ismert. A kiállítás
augusztus 7-ig fogadja az érdeklődőket.

Lakatos Csaba a Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesület munkatársaként, valamint újságíróként is ismert és
elismert a környezete számára. Már hosszú ideje áldozatkész, alázatos munkát végez a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségéért.
Fiatal kora ellenére komoly szinten végez
sortársai érdekében szociális-rehabilitációs tevékenységet, így az érdekvédelmi szervezetek
és fórumok is felfigyeltek munkásságára.
Ötleteivel, jó szervezőkészségével, a médiával való kapcsolatok kiaknázásával segíti a
fogyatékossággal élő emberek mindennapjait,
az életük bemutatásával elfogadtatásukat. Kiemelten figyeli a város intézményeiben sorra
kerülő programokat és írásaival többek között
a fogyatékossággal élő emberek értékeit közvetíti a váci polgárok felé. Szinte egyedüli kommunikátora a váci sérült emberek életének.
Lakatos Csaba egész életével, tevékenységével a társadalmi kohéziót erősíti. Munkássága
követendő példa minden váci polgár számára.
A Simon Antal Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és
Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógiai
intézmény. Bár fenntartója a Pest Megye Önkormányzata, nagy arányban lát elv váci gyermekeket is fennállása óta. Az iskola munkatársi

A 2011. évi váci Esélyegyenlőségi Nap rendezvényt az Európai Unió PROGRESS 2007-2013
Társadalmi Szolidaritási Programja támogatja és
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából
kerül megrendezésre.

A Dunakanyar
Látássérültek Egyesülete felkér minden
váci polgárt, amenynyiben környezetében látássérült ember él, ismertesse
vele a következőket.
A Dunakanyar Látássérültek Egyesülete
(DULÁTE) a vak és gyengénlátó személyek
sokoldalú segítése érdekében tevékenyke-

dik. Célja: érdekeik védelme, érvényesítése,
rehabilitációjuk elősegítése, illetve segédeszközzel való ellátásuk. Az egyesület a Földváry
tér 14. szám földszintjén működik.
Ügyfélfogadás:
hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30-ig és pénteken 8:00-14:00-ig.
Elérhetőségeik: Tel.: a 06/30-941-76-37-es
vagy a 06/70-773-40-78-as számon.
Weboldaluk címe: www.gportal.hu/dulate.
Email-címük: dulate@dunaweb.hu.

Kormányablak Felhívás
parlagfű irtásra

INTEGRÁLT
KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

közössége kötelességének érzi a közoktatáson
felül a gyógypedagógia változó igényeiből eredő feladatokat felvállalni.
Az iskola különösen fontosnak tartja, hogy
a váci iskolák azon gyermekein is segítsen, akik
tankötelezettségüket a körzeti iskoláikban részképesség zavaraik, illetve súlyos beszédhibájuk
miatt nem tudják teljesíteni. Ezen felül helyet ad
a nevelési tanácsadónak is, amely jelentős számban lát el váci gyermekeket is. Az iskola gyógytornatermében lehetőségük van mozgásfejlesztésre, Ayres terápia alkalmazására. 2002-től
az autizmussal élő gyermekek számára indított
csoportokat. A nehéz sorsú váci gyermekek diákotthoni ellátását is vállalja. Ebben a tanévben
indította a fejlesztő iskolát, amely halmozottan
és súlyosan sérült, főként mozgássérült gyermekek fejlesztésére létesült.
Nem csak a váci iskolákkal, óvodákkal
ápol jó kapcsolatot, hanem az élet más területein is jelen van a város életében. Az iskola
pedagógus közössége részt vett fogyatékos
gyermekek társadalmi befogadását elősegítő
országos programban.
Az intézmény a különböző fogyatékossággal élő gyermekek habilitációjában fejt ki több
irányú tevékenységet nagy odaadással és kitűnő szakmai hozzáértéssel.

A Honvédelem Napjára emlékeztek
A Madách Imre Művelődési Központban elhelyezett Esze Tamás-szobor, emlékzászló és gyűjteményes kiállításnál tartották meg az 1992 óta rendezett
Magyar Honvédelem Napja városi ünnepségét.
A helyi Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnöke, Mayer Zoltán ünnepi beszédében megemlékezett a honvédség váci vonatkozásairól és a
kuruc hadvezér alakjáról, tevékenységéről. Mint
mondta, az egyesület méltó módon ápolja városunkban a honvédség hagyományait. Az egyesület
megalakulásának harmincéves évfordulójára megjelent emlékkönyvük javított, bővített kiadása.
Az ünnepségen Esze Tamás szobránál az
egyesület és a művelődési központ helyezett el
koszorút, majd az emlékkönyv bemutatója zárta
a rendezvényt.

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29
pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat
- Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és
szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:

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

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

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi
segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos
ügyintézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles
tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről,
működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu
honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu

KLÍMÁS IRODA
kedvező áron kiadó!

06-27/313-533

A földhasználók minden év június 30-ig
kötelesek ingatlanjaikon a parlagfű virágzását,
terjedését megakadályozni, folyamatosan irtani.
Amennyiben kötelezettségüknek nem tesznek
eleget, úgy a 2005. évi XXXVIII. törvény értelmében a Növényvédelmi Hatóság (Pest Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága) bírságol, melynek összege: 15.000.- Ft-tól
5.000.000.- Ft-ig terjedhet. A gyommentesítés elmulasztásáért az elmúlt évben is több ingatlantulajdonos bírságolására került sor.
Az ismert parlagfüves területről bejelentés
tehető a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájánál a 27/513-462-es számon, a zöld
számon: 06/80-890-020, vagy a „zöld mobilon”:
06/30-681-6015.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi
XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet ALJEGYZŐI munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, és
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott mentesítéssel rendelkezés,
• Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 10.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. július 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.), vagy
személyesen a jegyzőnél.

Hírek

– néhány mondatban
Elballagtak
Szerte az országban április utolsó napjaiban tartották meg a középiskolai ballagásokat.
Vácott elsőként a Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium végzős diákjai
búcsúztak el alma materüktől, majd szombaton
a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégiumban csengettek ki utoljára..
A két nap alatt a város kilenc középiskolájában
összesen közel ezer végzős diák intett búcsút
tanintézetének. A ballagások után, május 2-án
megkezdődtek és a hónap 23. napjáig tartottak
az írásbeli érettségi vizsgák. A szóbeli érettségik június 2-án kezdődnek meg.

Osztálytalálkozó hat évtized múltán
Ötvenkilenc esztendő után találkoztak újra
a váci Karolina Katolikus Általános Iskola egykori diákjai. A rendezvényre meghívott osztályok
az államosítás idején jártak az iskolába, így ők
voltak az intézmény első úttörői. A meghívottak
még a Szent Vince irgalmas rendi nővérek által
vezetett, Váci Római Katolikus Polgári Leányiskolában kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat, de a felső tagozatot már a Hámán Kató
Állami Általános Iskolában folytatták 1948-tól.
Változásként élték meg például, hogy eltűnt a
tanrendjükből a hittan, de kötelező lett az orosz
nyelv. Az osztálytalálkozó résztvevői megemlékeztek egykori nevelőikről, az iskolai évekről és
megoszthatták egymással, mi minden történt
velük az elmúlt évtizedekben.

Gyermeknap a Cházár András iskolában
Egész napos rendezvénysorozat keretében ünnepelték meg a Gyermeknapot a
Cházás András Többcélú Közoktatási Intézményben. A gyerekek megismerkedhettek
a rendőrség, illetve a büntetés-végrehajtás
munkájával, betekintést nyerhettek a tűzoltók és a mentősök életébe, részt vehettek
különböző játékos ügyességi versenyeken,
valamint izgalmas rendőrkutyás bemutatót
is láthattak. A Bűnmegelőzési Osztály munkatársai kábítószer elleni prevenciós bemutatót
és kötetlen beszélgetést tartottak a fiataloknak, ahol a gyerekek közelebbről is szemügyre vehették, hogyan néznek ki a legelterjedtebb drog-fajták, illetve azt is megtudhatták,
miért olyan veszélyesek ezek a szerek az emberi szervezetre. A „Vigyázunk Rád!” program
fővédnökségét idén is Bozsó Zoltán rendőr
dandártábornok vállalta.

Kiosztották a Tragor-emlékérmeket
Idén is kiosztották az évente esedékes
Tragor Ignác Emlékérmet Vácott. A Váci Múzeum Egyesület éves közgyűlésén Bánhidi
László tanárt, a helyismereti kutató-és népszerűsítő tevékenységéért, iletve Danis Ferenc
nyugalmazott iskolaigazgatót, a Honti Múzeum újraalapításáért és az Ipolyság-Vác közötti
testvérvárosi kapcsolatok ápolásában betöltött szerepéért tüntették ki egyéni díjjal. Az
egyesület idén a Tragor Ignác közösségi díjat
Vác Város Levéltárának adományozta. Az indoklás szerint az intézmény, a közgyűjtemény
példaértékű társadalmi hasznosításáért, a
tudományszervező és népszerűsítő tevékenységért, valamint a kutatási eredmények közzétételéért kapta meg az elismerést, amelyet
Horváth Ferenc, a Váci Levéltár igazgatója vett
át az egyesület elnökétől, Torma Istvántól.
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Teljes megoldás csak jövőre

Az Esélyegyenlőségi Világnap kapcsán május
21-én fogyatékosügyi, szociális és esélyegyenlőségi szervezetek rendezésében egész napos
program helyszíne volt Vác főtere.
A Civil utcában az esélyegyenlőség, a fogyatékos ügy, valamint a szociális (ifjúság-és
gyermekvédelem) területén tevékenykedő állami, egyházi és civil szervezetek mutatták be
tevékenységüket. A Gyereksarok többek között
bohócműsorral, kézműves foglalkozásokkal és
arcfestéssel várta a családokat. Az egészségügyi
program keretében ingyenes szűrővizsgálatokra
jelentkezhettek a fesztivál látogató, a Városházán pedig véradásra volt lehetőség.
Szintén egész napos programot kínált a fesztiválon az idén 55 éves SINOSZ, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, amely különféle tánc
és kulturális műsorral várta a fesztivállátogatókat.
A rendezvényen került sor a „Fogyatékkal
Élő Váci Emberekért” városi kitüntetés átadására. Idén Fördős Attila polgármestertől Lakatos
Csaba, illetve a Simon Antal Általános Iskola,
Fejlesztő Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és
Pedagógiai Szakszolgálat vehette át tevékenységéért az elismerést.

A látássérültek kérése

•

– néhány mondatban

Esélyegyenlőségi nap

Váci Hírnök
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Az Idősek Otthona és Klubja
Budapesti főúti intézményében
századik születésnapja alkalmából május 17-én köszöntötték
Domokos Józsefet.
A napközis klub vezetői és
az ugyancsak szép kort megélt ismerősei, barátai mellett
Fördős Attila polgármester és
Bartha Gyula, a Szociális osztály vezetője köszöntötte fel a
láthatóan korát meghazudtoló
frissességgel mozgó és tréfálkozó Józsi bácsit. Polgármesteri köszöntőjében Fördős Attila

emlékeztetett arra hogy az ünnepelt milyen sok történelmi
eseményt, fordulópontot élt át.
Arra a kérdésre, hogy miben
látja a hosszú élet titkát, az évszázados múlt tapasztalatából a munka szeretetét emelte ki Domokos
József. Óva intette a fiatalabbakat,
hogy olyan dolgokba avatkozzanak be, amelyek rosszul érintik
meg az embert. Legfontosabbnak azt mondta, hogy mindenki
becsülettel, szeretettel végezze a
munkáját, éljen munkatársai, ismerősei, szerettei körében.

Nemzetiségi est

tásának jellemzőiről. Nagy László
összegzésében megállapítja: „A
Váci Rendőrkapitányság 2010
évben elvégezte a jogszabályokban, vezetői utasításokban és
szakmai elvárásokban meghatározott feladatokat. A jelenlegi
eredmények tükrében le kell
vonni a következtetéseket, és tudatos, szervezett külső és belső
együttműködésre épülő munkával újabb célokat kell megfogalmazni a közbiztonság, közrend
és az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének javítása és
a tavalyinál jobb eredmények
elérése érdekében.” Ennek elérése érdekében a váci rendőrkapitány beszámolója a célkitűzések
megfogalmazását is tartalmazza.
Többek között négy rendőrőrs
létesül és Vácott nyártól 18 rendőrrel bővül a járőrözési feladatokat ellátó létszám.
A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.

Váci mentős sikere Fessük ki a Budapesti
főúton lévő házakat!
A Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási osztálya is benyújtatta pályázatát egy, a települések külső megjelenését segítő
egyesület kezdeményezésére.
A Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatának célja,
hogy az adott település egyik frekventált utcájának házait színezzék ki lakók, tegyék változatossá a
homlokzatok megjelenését. Mint
azt Tar György, a váci holding
ügyvezetője a Váci Naplónak elmondta, előzetesen kikérték a
Budapesti főút lakóinak vélemé-

nyét és hozzájárulásuk után adták
be a pályázatot. A több jelentkező
közül a nyertes elnyeri azt a festékmennyiséget, amellyel a lakóközösségek csinosabbá, változatosabbá tehetik majd az utcafrontra
néző homlokzatot.
A pályázatot az a közterület nyerheti el, amelyik a
legtöbb szavazatot gyűjti be a
www.letscolour.hu honlapon.
A PÁLYÁZATOK fülre kattintva
lehet regisztrálni, majd június
5-ig naponta egy szavazatot lehet leadni.

•

Május 13-án Tiszaújvárosban
zajlott a Mentőgépjármű-vezetők
I. Országos Ügyességi és Szakmai verseny, melyet az Országos
Mentőszolgálat Észak-magyarországi mentőszervezete, BorsodAbaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság és Tiszaújváros
önkormányzata szervezett.
A verseny három részből
állt: gyakorlati rész, épített pályán időre vezetés, illetve KRESZ
elmélet és műszaki elmélet. A
versenyelemek összesített pontszáma adta a végső helyezést.
Negyvennégy induló vett részt
a megmérettetésen, amelyet Kovács László a váci mentőállomás
munkatársa nyert meg.

Váci Hírnök

rán és a zsidó – képviseltette
magát. A megjelenteket az est
fővédnöke Fördős Attila köszöntötte, majd Beer Miklós
megyéspüspök osztotta meg
gondolatait a jelenlévőkkel.
A nagy sikerre való tekintettel a Váci Közéleti Egyesület
tervei szerint jövőre is megszervezi az eseményt.

lekmények száma 55-ről 65-re
emelkedett;
• a sértetti oldalt tekintve elmondható, hogy a 25-60 év
közötti korosztály a legveszélyeztetettebb;
• a kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2009 évben 36,32 % volt, míg a 2010-es
esztendőben 39,11 %.
A megbízott rendőrkapitány kijelentette továbbá, hogy
„… számokból látható, hogy
sikerült a felderítésünket közel
duplájára emelni, de a jövőben
szeretnénk tovább szélesíteni a
rendelkezésre álló információkat illetve még szélesebb körben kiterjeszteni a bűnmegelőző tevékenységünket.”
A beszámoló a továbbiakban
ismerteti a közrendvédelmi feladatok, a közlekedésrendészeti
tevékenység, az igazgatásrendészeti munka, valamint a kapitányság, mint hivatal feladatellá-

•

megtartott rendezvényt az öszszetartozás és a békés együttélés jegyében szervezte meg a
Váci Közéleti Egyesület. Céljuk
volt, hogy a Vácott és a környező településeken élő kisebbsé-

gek származástól, politikai és
vallási nézetektől függetlenül
- megtartva az emberi méltóságot és a felebaráti szeretetet
– megismerhessék egymást
kultúrájuk által.
A sokszínű programban
több kisebbségi önkormányzat - a görög, a cigány, a szlovák, a német, a ruszin, az uk-

Vác Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
májusi ülésén számolt be a váci
rendőrkapitányság előző évei
tevékenységéről Nagy László
rendőr alezredes, megbízott kapitányságvezető. Ennek legfontosabb elemeit foglaljuk össze.
A rendőrkapitányság illetékességi területéhez 35 település
tartozik. Az életellenes bűncselekmények vonatkozásban az
emberölések döntően családon
belül történtek. A kapitányság
területén nincs jelen a közterületi
prostitúció illetve nem található a
szervezett bűnözés minden kritériumával rendelkező bűnözői cso-

port sem, az elkövetők nagy része
helyi lakos vagy átutazó bűnöző.
A 2010-es évben a viszonylag nagy
személyi mozgás ellenére is stabilitás jellemezte a kapitányságot.
Néhány jellemző adat az elmúlt esztendőből:
• az ismertté vált bűncselekmények számát tekintve 2009-hez
képest 11,54 %-os csökkenés
( 3386-ról 2995-ra ) történt;
• a vagyon elleni bűncselekmények száma 26,27%-os csökkenést mutat;
• a vagyon elleni bűncselekménye nagyobb felét a lopások
teszik ki;
• a személy elleni bűncselekmények számát tekintve emelkedés tapasztalható, mivel az
emberölések száma 3-ról 6-ra,
míg a testi sértések száma
66-ról 103-ra nőtt;
• a közrend elleni bűncselekmények száma 318-ról 299-re
csökkent, a gazdasági bűncse-

Váci Hírnök
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Nemzetiségi est helyszíne
volt május 5-én a váci Madách
Imre Művelődési Központ színházterme.
A „Sokszínű Magyarország
– Sokszínű Európa” címmel

Beszámolt a rendőrkapitány

Domokos József a Hajdú-Bihar megyében található Földes községben született 1911-ben egy földműves
család gyermekeként. Tizenkét esztendős koráig
élt a tanyavilágban, majd
előbb a fővárosba, majd
1936-ban Vácra költözött.
Városunkban nősült meg
1948-ban, felesége 15 évvel
ezelőtt hunyt el. A jelenleg
fiával városunkban élő Józsi bácsi élelmezésvezetőként és konyhafőnökként
is dolgozott, de munkásként a Kötöttárugyárban
is tevékenykedett. A helyi
gimnáziumból ment nyugdíjba, ahol azelőtt 27 éven
át dolgozott.
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Évszázados
munkaszeretet
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VEZETŐKET VÁLASZTOTTAK

Váci Hírnök
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Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján pályázatot hirdetett az Idősek Otthona és
Klubja igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A beérkezett hét pályázat beadóját
meghallgatta a testület, majd
titkos urnás szavazással döntött. Az urnában 15 érvényes
szavazólap volt, ebből tíz voks
Szmolár Attilát támogatta.

***
A Képviselő-testület 47/2011.(II.17.)sz. határozatával pályázatot írt ki négy oktató-nevelő intézmény igazgatói állására. Mind a négy pályázatra egy-egy jelentkezés érkezett.
A pályázókat meghallgatta a grémium, majd titkos urnás
szavazással mind a négyen megválasztásra kerültek.

A város tisztaságáért dolgoztak
A Közigazgatási és Igazságügyi, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumok „Te szedd
2011 - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” címen meghirdetet programhoz csatlakozott
Vác Város Önkormányzata is.
A programra kiszemelt hely
Mokánszky Zoltán alpolgármester kezdeményezésére a
deákvári vízfogó lett, ahol az
utóbbi időben romlottak az állapotok.
A program elején Fördős Attila polgármester köszöntötte
a váci polgárokat, pedagógusokat, diákokat.
A vízfogóba gumicsónakot
engedtek és így adogatták ki
az oda bedobált hulladékokat.
A vízpartot a váci börtön 12

fogvatartott lakója és 8 őrzője
takarította ki Fenyő Ildikó őrnagy koordinálásával.
A helyi iskolákból érkező
csoportok Deákváron és a Belvárosban szerveztek szemétszedést az utak mentén és a lakótelepi házak között. Bábiné
Szotfried Gabriella országgyűlési képviselő és Pető Tibor alpolgármester is csatlakozott a
város tisztításához.
A helyszínen a szemétszedés mellett az iskolások csoportjai - Sturcz Anita és Szűcs
Kálmán irányításával - a tehetségprogram keretében a két
tóból vízminőség méréseket
végeztek. A szakemberek szeretnék a területet a jövőben helyi
védettség alá vonni. Az elmúlt

évben leszerelt „kutyakukák”
ismét felszerelésre kerülnek a
vízfogó két oldalán és heti két
alkalommal a város költségére
fogják tisztán tartani.
A
program
végén
Mokánszky Zoltán alpolgármester a résztvevőket bográcsos ebédhez invitálta.
A takarítási programot a
váci környezeti nevelési program keretében Bíró György
környezetvédelmi tanácsadó
szervezte, aki köszönetét fejezte ki a REMONDIS-Duna
Kft-nek, amely ingyen biztosította az összegyűjtött hulladék
elszállítását, valamint a város
Természetvédelmi Irodájának,
környezetvédelmi szakembereinek és a főkertésznek.



KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI
ÓVODA
Kovács Ágnes Vácott
él. A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán óvónői,
az Apor Vilmos Katolikus
Főiskolán vezető óvodapedagógusi végzettséget
szerzett. Tíz éve a KisvácKözépvárosi Óvoda intézményvezetője.

Jelentkezési lap
Kézműves tábor 2011. június 27. - július 1. között
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Gyermek neve: ..........................................................................................................................................................................
Szülő/gondviselő neve: ........................................................................................................................................................
JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Kocsi Károly 1951-ben
született, Vácott lakik. a
Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, illetve a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdasági és Társadalomtudományi Karán végzett.
Immár 15 esztendeje a Juhász Gyula Általános Iskola igazgatója.

Címe: .............................................................................................................................................................................................
Elérhetősége (e-mail cím, napközben is elérhető telefon):
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A Képviselő-testület 75/2011.
(III.17.)sz. határozatával pályázatot írt ki a Váci Turisztikai
Desztináció Menedzsment Szervezet ügyvezető igazgatói állására. A pályázati határidő 2011. április 10-én lejárt. Ezen időpontig
3 pályázat érkezett. Ebből egy
pályázó pályázata nem felelt
meg a pályázati feltételnek. A
két jelentkező meghallgatása
után titkos urnás voksolás következett. A leadott 15 szavazatból
13 volt érvényes, ebből kilencen
Papp Ildikót támogatták.
Papp Ildikó váci lakos. Tanítói és idegenforgalmi menedzseri diplomával és felsőfokú idegenforgalmi szakképesítéssel rendelkezik. Idegenforgalmi irodavezetőként dolgozik, 2009-től
a váci Tourinform iroda vezetője. Német és angol középfokú
nyelvvizsgája van.

A
Képviselő-testület
78/2011.(III.17.)sz. határozatával pályázatot írt ki a Szociális
Szolgáltatások Háza igazgatói
állására. A pályázati határidő
2011. április 23-án lejárt. Ezen
időpontig 4 pályázat érkezett.
Ebből 2 pályázó pályázata
nem felelt meg a kiírásban
foglalt feltételeknek. A képviselők meghallgatták a két
jelöltet, majd titkos urnás szavazással döntöttek. Mind a 15
leadott szavazat érvényes volt,
Klinger Mária kilenc vokssal
megkapta a bizalmat.
Klinger Mária Vácott él. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2002-ben végzett pszichológusként. Négy év múlva a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és társadalomtudományi Karán
munka- és szervezetpszichológiai képesítést szerzett. Szociális
alap- és szakvizsgával is rendelkezik. 2006-tól tölti be a Vác
Város Szociális Szolgáltatások Háza igazgatói feladatkörét.

..........................................................................................................................................................................................................

•

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény
10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdetett jegyző
munkakör betöltésére.
A pályázatra 17-en jelentkeztek, közülük 15-en érvényes pályázatot adtak be. A
testületi meghallgatáson négyen zárt ülést kértek. A meghallgatásokat követő titkos
urnás szavazás érvényes és
eredményes volt. A 15 szavazólapból mind érvényes volt, kilencen Vác Város új jegyzőjére, dr. Maruszki Gáborra voksoltak
Dr. Maruszki Gábor 1969-ben született, jelenleg Csömörön él. Államigazgatási Főiskolát végzett és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Jogi karán szerzett jogi doktori címet.
Nagytarcsán volt jegyző, majd két fővárosi önkormányzatnál
töltött be vezető tisztséget. Váci kinevezése előtt Csömörön aljegyzőként tevékenykedett. Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik és két évtizedes sportmúlttal büszkélkedhet.

Szmolár Attila 1973-ban született, jelenleg Dunakeszin él.
1997-ben végzett teológusként az Evangelikus Hittudományi
Egyetemen. 2005-ben szociális szakvizsgát tett, nemrég pedig
idő- és humánmenedzsmenti képesítést szerzett. Albertirsán
idősek otthonában volt vezető, két éve pedig a Csobánkán működő fogyatékosokkal foglalkozó intézményt irányítja.

I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
KARACS TERÉZ KOLLÉGIUM
Dr. Ősi János 1965-ben született, jelenleg Vácott él. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
szerzett többirányú diplomát,
az irodalomtudományok doktora. 2008-ban
közoktatási
vezető és pedagógus szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. 1997-2006-ig az
I. Géza Király Közgazdasági
Szakközépiskola tanára, majd
öt éve az intézmény igazgatója.

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................

Váci Hírnök

A május 19-i ülésén Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete személyi döntéseket is hozott. Összeállításunkban a megválasztott vezetőket mutatjuk be.

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM
Fábián Gábor 45 esztendős, kosdi lakos. Diplomáit
a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Természettudományi Karán, illetve
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerezte.
1989-től dolgozik a Boronkay
György Műszaki Középiskola és Gimnáziumban, öt éve
igazgatóként.

Szülő/gondviselő aláírása
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Vác, 2011. ........hó ........nap

Kézműves tábor
Június 4. szombat 16:00
Tánctér - nyárköszöntő
néptánctalálkozó
Június 17. péntek 19:00
Városházi Esték „Túl az Óperencián…”
Helyszín: Városháza udvara
Gálaműsor az operett halhatatlanjainak – Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Ábrahám
Pál – műveiből
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft,
az előadás napján: 2000 Ft
Július 22. péntek 20:00
Városházi Esték: Janza Kata - Dolhai Attila
musical show
Helyszín: Városháza udvara
A belépőjegy ára elővételben: 3000 Ft,
az előadás napján: 3400 Ft
Szervező: 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

A nagy sikerre való tekintettel kézműves
tábort szervez a váci Madách Imre Művelődési
Központ 2011. augusztus 22. és 26. között a 6-12
éves gyermekek részére. Hétfőtől péntekig 8 –
16 óráig színes programok várják a gyermekeket, mint pl: textilfestés, batikolás, nemezelés,
bőrözés, szalvétatechnika, fonás, gyöngyfűzés,
makettezés, népi játékok.
• A foglalkozások célja, az alkotás öröme mellett
az, hogy a készített tárgyak maradandó, később is használható játékokká és ékszerekké
válhassanak a mindennapokban.
• A foglalkozások helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, Dr. Csányi L.
krt. 63.)
• A tábort vezeti és a foglalkozásokat tartja:
Csontos Katalin képzőművész tanár.
• A tábor díja: 10.000 Ft, testvérek esetén:
8.000 Ft. Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést, és a szüksé ges alapanyagok
költségét.
(A jelentkezési lap a 9. oldalon megtalálható.)
Bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphat: Madách Imre Művelődési Központ
titkárságán személyesen, telefonon a 27/518-200
telefonszámon és írásban a titkarsag@mimk.vac.
hu e-mail címen.

MŰSORAI
hétfő

csütörtök

20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő,
életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

20:00 Híradó
20:20 Hazai
– kulturális magazin
20:50 Nagyító
– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó
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18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
20:00 Híradó
20:23 Nagyító
– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

20:00 Híradó
20:23 Hazai
– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei
magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

2 0 11. m á j u s

szerda

péntek

•

20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV
– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő,
életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

Váci Hírnök

Váci Hírnök

•

2 0 11. m á j u s

kedd
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Tabellaparádé
Csapat
Győri Audi ETO KC
DVSC - KORVEX
FTC-Rail Cargo Hungaria
SYMA Váci NKSE
Alcoa-FKC RightPhone
Budapest Bank-Békéscsaba

H.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat
Dunaújvárosi Regale Klíma
Veszprém-Barabás
ÉTV-Érdi VSE
Siófok KC-Galerius Fürdő
UKSE Szekszárd
Újbuda TC

Férfi kézilabda NB I/B, nyugati csoport – végeredmény

Tumbász András fotóművész rovata

Váci Hírnök

•

2 0 11. m á j u s

Hogyan előzhetjük meg, hogy gyermekeink a nyári szünidő alatt se kerüljenek bajba?

12

3. Maradjunk mindig elérhetőek!
Ez a mai világban már nem jelent
problémát! Ha munkánk miatt
mégsem lennénk bizonyos ideig
elérhetőek, akkor segítségünkre lehet egy jó szomszéd, rokon,
aki helyettünk riasztható. Fontos,
hogy gyermekünk tisztában legyen a segélykérő telefonszámokkal is, hogy vészhelyzetben
őket is fel tudja hívni.
4. Gyakoroljunk el vészhelyzeteket! Remélhetőleg soha nem
kell ezeket élesben is alkalmazni, de jobb, ha felkészítjük gyermekünket arra, mit kell tennie
tűz, csőtörés, áramszünet, roszszullét vagy bármilyen rendkívüli helyzet esetén.
5. Fektessünk le szigorú biztonsági
szabályokat! Tudnia kell, hogy
kit engedhet be a lakásba, kinek mondhatja, hogy egyedül
tartózkodik otthon és kinek
nem. Hívhat-e barátokat, hány
főt, kiket? Elmehet-e otthonról,
amíg mi nem vagyunk otthon,
ha igen, hová, mennyi időre
és kivel? Mihez nyúlhat szülői
felügyelet nélkül, mihez nem,
annak ellenére, hogy már hasz-

Név
Tatai HAC
AXA Váci KSE-Taxi 2000
FAB ETO Gyűr
Komlói BSK-Tom Trans
Százhalombattai KE
Tököl KSK
Várpalotai Bányász SK
Alba Regia KSE
Le Belier KK Ajka
PLER KC II.
Szentendre KC
Rinyamenti KC
Kalocsai KC

Sporthírek –
röviden

Kulcsos gyerekek
Itt a nyár, a kisebb gyerekeknek
befejeződik az óvoda, az iskolások számára is elérkezik az annyira várt nyári
szünidő. A szülők már tavasszal elkezdik a készülődést, táborok, programok
szervezését gyermekeik számára.
De mit tehetnek azok a szülők,
akik nem tudják táborba befizetni,
nagyszülőknél, rokonoknál elhelyezni a gyereküket?
Ha tényleg nincs semmilyen
megoldás arra, hogy gyermekünket
egyedül hagyjuk, akárcsak néhány
órára is, akkor célszerű átgondolni
az alábbi tanácsokat:
1. Először is nagyon fontos a gyermekünkkel az őszinte kommunikáció.
Kérdezzük meg tőle, hogy tényleg
nem zavarja az, ha egyedül kell maradnia, nem fog-e félni, nem veszi-e
rossz néven, ha magára hagyjuk$
2. Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá az új feladatához.
Először csak rövidebb időre
menjünk el otthonról, a hosszabb
egyedüllét csak némi „gyakorlás”
után következzen! Ha megoldható, akkor napi 6-8 óránál tovább
még a nagyobb gyerekeket se
hagyjuk magukra, éjszaka pedig
semmiféleképpen sem.

H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

nálta egyedül, amikor mi otthon
voltunk (pl.: háztartási gépek,
vegyszerek, kerti szerszámok,
Internet…) Külön figyeljünk
az internetezés, számítógépes
játékok időtartamára, fajtáira!
Lehet, hogy a gyermek nem
mozdul ki a lakásból, de a világhálón is számos veszélyforrás
leselkedik rá. A szülők feladata
és felelőssége az, hogy lekorlátozzák az interneten látogatható
oldalakat, chat programokat.
6. Készítsük ki neki azokat a dolgokat, amire szüksége lehet!
Legjobb, ha az ételeket, sebtapaszt, zsebkendőt, póttekercs
vécépapírt, zseblámpát, felmosórongyot, seprűt stb. kikészítjük neki, vagy megmutatjuk,
pontosan hol találja azokat.
7. Fontos azt is tisztázni, hogy mivel fogja eltölteni azt az időt,
amíg egyedül van. Nem szerencsés, ha az egyedül töltött délutánokon mindig csak tévét néz
vagy számítógépes játékokkal
játszik. Adjunk neki feladatokat!
Az unatkozó gyerek mindig sokkal veszélyesebb önmagára és a
környezetére nézve egyaránt.

Atlétika – Aranyesős
bajnokság
A Vácott megrendezett országos paraatlétikai bajnokságon
11 egyesület képviselte magát.
A Váci Reménység Egyesület sportolói közül Hídvégi
Balázs diszkoszvetésben, súlylökésben, és gerelyhajításban
egyaránt országos bajnok lett,
Kiss Viktor pedig gerelyhajításban, súlylökésben, és diszkoszvetésben volt verhetetlen.
Molnár Klaudia gerelyhajításban és hármasugrásban első,
távolugrás második helyezést
ért el. Kálmán Krisztina súlylökésben és buzogány hajításban aranyérmes lett. Jónás
Dávid gerelyhajításban és diszkoszvetésben 1., súlylökésben
2. helyezést ért el. Szőllősi István gerelyhajításban, valamint
diszkoszvetésben ezüst-, súlylökésben bronzérmet szerzett.
Fonódi Gábor súlylökésben,
Kanyó Zsolt gerelyhajításban
bizonyult a legjobbnak. A váci
egyesület sportolói összesen
14 arany-, 4 ezüst- és 1 bronzérmet vehettek át.

J.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Gy.
19
17
16
15
14
12
10
9
10
9
8
9
1

D.
0
0
1
1
0
1
2
3
0
2
3
1
0

V.
5
7
7
8
10
11
12
12
14
13
13
14
23

Dob.
774
717
729
733
694
683
682
637
605
705
654
675
585

Kap.
677
638
660
719
666
688
672
642
611
727
699
721
753

P.
38
34
33
31
28
25
22
21
20
20
19
19
2

Kajak-kenu – Tájékoztató verseny
Szakadó eső, erős szél és szokatlan hideg fogadta a szegedi
pályán a kajak-kenusok tájékoztató versenyére benevezett sportolókat. A pár meglepő eredményt
hozó viadalon rajthoz álltak a
Váci Hajó SE versenyzői is. A
mieink a két legjobb eredményt
hosszútávon érték el. A hölgykajakosok öt kilométeres számát
ugyanis Fazekas Laura nyerte,
míg a férfiaknál Noé Bálint diadalmaskodott.

KG

GK

64
83
80
100
84
90
129
110
115
112
87
144
139

86
47
40
25
26
3
-22
-28
-30
-29
-23
-52
-43

P.
60
50
45
42
42
32
29
29
27
24
24
24
19

Asztalitenisz NB II, Közép csoport - végeredmény
H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Csapat neve
Váci Reménység Egyesület I.
SPAR SE Tatabánya
Győri Elektromos VSK II.
Gödöllői EAC I.
Mezőtúri AFC I.
Budaörs 2i SC II.
Dunaújvárosi ASE I.
MALÉV SC I.
Aszód Szabadidő SE
Váci Reménység Egyesület II.

Meccs Nyert Dönt. Veszt. Pont

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
14
13
11
8
6
5
4
3
0

0
1
2
2
3
2
1
2
2
3

1
3
3
5
7
10
12
12
13
15

34
29
28
24
19
14
11
10
8
3

Sakk NB II, Erkel csoport – végeredmény
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat neve
MTK
Pásztói SE
Újszászi VVSE
Mátra SE.
Barcza-BEAC
Pestszentlőrinc-MDSC
Honvéd - Balázs Diák
Fóti SE.
Jászberényi Sakk-kör
Váci SC
Dunaharaszti MTK II.
Tóth László SE II.

1.
•
7
6
4
5,5
5
4,5
1
3,5
1,5
6
5

2.
5
•
4,5
6
5,5
7
6
5
3,5
7,5
5
3,5

3.
6
7,5
•
7
4
7
5
6,5
6
5,5
2,5
1,5

4.
8
6
5
•
6,5
6
6,5
6,5
4
3
4,5
3

5.
6,5
6,5
8
5,5
•
6,5
6,5
3,5
5
5,5
3
3,5

6.
7
5
5
6
5,5
•
3,5
6
6
7
6,5
5

7.
7,5
6
7
5,5
5,5
8,5
•
5,5
6,5
4
4,5
5,5

8.
11
7
5,5
5,5
8,5
6
6,5
•
4
5
5,5
2,5

9. 10. 11. 12. Össz.
8,5 10,5 6 7 83
8,5 4,5 7 8,5 73,5
6 6,5 9,5 10,5 73,5
8 9 7,5 9 73
7 6,5 9 8,5 72
6 5 5,5 7 69,5
5,5 8 7,5 6,5 66
8 7 6,5 9,5 65
• 6,5 6 7 58
5,5 • 6,5 5,5 56,5
6 5,5 • 5 54
5 6,5 7 • 48

Férﬁ vízilabda OB II, alapszakasz,
C-csoport – végeredmény

Kézilabda – Elismerés a ﬁúknak
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének májusi
ülésén sportkitüntetés átadására is sor került. Az Ifjúsági és
Sportbizottság a Váci Kézilabda
SE kimagasló kupaszereplésének – mint ismeretes, a mieink a
Magyar Kupában a legjobb négy
közé jutottak – a Vác Város Sportjáért elismerést adományozta. A
testületi ülésen Csereklye Károly szakbizottsági elnök adta át a
kitüntetést Schoffer Attila klubelnöknek és Horváth Csaba
csapatkapitánynak. Az egyesület
elnöke ezt követően Fördős Attila polgármesternek átnyújtotta
a csapat mezét.

Csapat
M. Gy. D. V. LG
Admirál-Haladás VSE
24 19 3 2 150
Külker SC
24 16 2 6 130
Szuperinfó-Vác FSE
24 14 3 7 120
Keszthelyi Haladás SC
24 14 0 10 125
MAFC BME Docler Akadémia 24 13 3 8 110
Vasas-Fortuna Futsal II.
24 9 5 10 93
Rákosmenti Futsal Club
24 9 2 13 107
ELTE SE
24 8 5 11 82
FTC-6x6 Taxi II.
24 8 3 13 85
Rába ETO II.
24 8 0 16 83
Dunaújvárosi Főiskola
23 7 3 13 64
Tolna-Mözs
24 6 6 12 92
Érdi Asterix Futsal Club
23 6 1 16 96

H.
1.
2.
3.
4.
5.

Csapat
Újpest Vízilabda
BFSE
Sportliget Sport
Váci Vízilabda SE
Gyöngyösi Alligátor

J.
16
16
16
16
16

Gy.
15
11
9
3
0

D.
1
1
0
1
1

V.
0
4
7
12
15

Lőtt g. Kapott Gólkül. Pont

319
231
158
93
64

80 239 46
91 140 34
156
2 27
267 -174 10
271 -207 1

Eredmények

Férfi kézilabda NB I/B, Nyugati cs.:
VKSE – Tököl. . . . . . . . . . . . . . 40-23
Kalocsa – VKSE . . . . . . . . . . . . .22-25
VKSE – Alba Regia . . . . . . . . . .27-25
Százhalombatta – VKSE . . . . 32-26

Női kézilabda NB I, rájátszás:
SYMA Váci NKSE Győri Audi ETO KC . . . . . . . . 31-34
FTC - SYMA Váci NKSE . . . . . 31-28
SYMA Váci NKSE – FTC . . . . 30-36

Labdarúgó NB II, Keleti csoport:
Dunakanyar-Vác – DVTK . . . . . . 0-2
Vecsés – Dunakanyar-Vác. . . . . . 0-1
Dunakanyar-Vác – Bőcs . . . . . . . 2-1
DEAC – Dunakanyar-Vác . . . . . . 1-1

2 0 11. m á j u s

H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

•

Női kézilabda NB I – végeredmény

Váci Hírnök

Vác, ahogyan
kevesen látjuk

Férﬁ futsal, NB II, Nyugati csoport – végeredmény
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Polgármesteri fogadóóra

Országgyűlési képviselői fogadóórák

Fördős Attila,
Vác város polgármestere

Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony

Ideje: minden hónap első hétfőjén 13:00-18:00
Helye: a Városháza Polgármesteri irodája
(133. szoba).
A májusi fogadóóra kivételesen május 9-én
lesz a megadott időpontban és helyiségben.

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

Képviselői fogadóórák
Csuka István,
Vác 2. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap 3. hétfőjén 14:00-15:30
Helye: az Erzsébet utcai Fidesz-iroda

Képviselői fogadóórák
Schmuczer Istvánné,
Vác 4. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

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

Hétfõ:
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

Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK
Weigang Ferenc /1923/, Nagy József
/1932/, Bálint Istvánné sz: Jóna Magdolna /1937/, Kalácska László /1958/, Farkas
Ernőné sz: Zsigmond Ilona /1943/, Féjáné
Kiss Ilona /1941/, Kis-Simon Verona /1934/,
Parádi Tiborné sz: Hanák Jolán /1938/, Bata
Mihályné sz: Korom Jolán /1927/, Dr. Kenéz
Tiborné sz: Nándori Irén /1931/, Szoboszlay
Lászlóné sz: Nagy Zsuzsanna /1951/, Csernus
Mária sz: Suhajda Mária /1937/, Vastag
Alfonzné sz:Horváth Mária /1930/.
VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
Gyuricza Tamás és Bacsó Zsuzsanna gyermeke: Réka, Hajdu Zsolt és Vincze Hajnalka
gyermeke: Patrik, Fenyvesi Péter és Szakács

Eszter gyermeke: Tamara, Vanda Tamás és
Szokolyai Andrea gyermeke: Dominik, Balázs Csaba és Bangó Margaréta gyermeke:
Ronaldó, Varga Tamás és Pál Esztella gyermeke: Lóránt, Dudás Gergely és Rudnai
Krisztina gyermeke: Benedek, Németh Tamás Péter és Klein Mária gyermeke: Veca,
Czikk József és Kiricses Zsuzsanna gyermeke: Máté, Földesi Ferenc és Schneider Beáta
gyermeke: Norbert, Pinczehelyi Attila Kristóf és Deák Henrietta gyermeke: Panka.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Surányi Gyula és Kolozsvári Zsuzsanna
Erika, Fleischmann Zoltán és Melisek Judit,
Krizsanyik Szabolcs és Rajcsányi Brigitta,
Rácz Zoltán és Nagy Erika.

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 (2010/2011)
V. 23. - V. 29.
V. 30. - VI. 05.
VI. 06. - VI. 12.
VI. 13. - VI. 19.
VI. 20. - VI. 26.
VI. 27. - VII. 03.

H.
3
10
6
2
9
5

K.
4
11
7
3
10
6

Sze.
5
1
8
4
11
7

Cs.
6
2
9
5
1
8

P.
7
3
10
6
2
9

Szo.
8
4
11
7
3
10

V.
9
5
1
8
4
11

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, csütörtök: 19-7 óráig, Hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelõzõ nap 19-tõl az
utána következõ 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:
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
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.

RÁKELLENES GYÓGYGOMBA KIVONATOK
A KLINIKAI KÍSÉRLETEK TÜKRÉBEN
A jó minőségű, gyógygomba kivonatok különleges helyet foglalnak
el az élelmiszerek, illetve az étrendkiegészítők között, hiszen azok – és
itt nem jogi értelemben vett, hanem tudományosan megalapozott
- gyógyhatásáról és ártalmatlanságáról évszázadokra illetve évezredekre
visszanyúló népgyógyászati tapasztalatok tanúskodnak. Számos szájon
keresztül adagolt gyógygomba kivonat rákellenes hatását már klinikai
kísérletek is igazolják.
Varga
Gábor
hatóanyagszakértőt kérdeztük a különféle
gyógygombák jótékony hatásaitól.
„Az egyik legismertebb rákellenes hatású gyógygomba a
Bokrosgomba. Egy Japán klinikai vizsgálatban a gomba
un. D-töredéke gátolta az áttétképződést és javította bizonyos
rákellenes immunsejtek aktivitását. Egy másik japán klinikai
kísérletben a Bokrosgomba hatását előrehaladott II-IV. stádiumos rákbetegeken vizsgálták. A
vizsgálat megállapította, hogy a
Bokrosgomba és kivonata tumor
regressziót vagy lényeges állapotjavulást okozott az emlődaganatban szenvedők 68.8%-ánál, a tü-

dőrákban szenvedők 62.5%-ánál
és a májdaganatban szenvedők
58.3 %-ánál. A vizsgálat szerint a
kemoterápiás kezelésben részesültek immun-kompetens sejtjeinek
aktivitása is 20-40%-al növekszik
a gyógygomba kezelésben nem részesültekhez képest.
Az Agaricus blazei Murill
kivonat jótékony hatását Dél-Koreában végzett placebo kontrollált
kettősvak klinikai kísérlet (2004)
támasztja alá. Nőgyógyászati rákban szenvedőknél a gyógygombával
kezelt betegeknél a természetes
ölősejtek rákellenes aktivitása lényegesen fokozódott, valamint a
gyógygomba a kemoterápia mellékhatásait csökkentette, pl. álmatlanság, étvágytalanság, hajhullás,
hányinger/hányás, érzelmi instabilitás, általános gyengeség esetén.
A Cseppkőgomba (Süngomba) kínai kettősvak klinikai kísérletben eredményes volt gyomor
nyálkahártya gyulladás (gyomorhurut) kezelésében.
Említést érdemel az állatkísérletek alapján az egyik legerősebb
rákellenes tulajdonságokkal rendelkező gyógygomba, a Patkónyelv. A Patkónyelv kivonatról

számos klinikai esettanulmány
látott napvilágot rangos nemzetközi orvosi szaklapokban. Ezek a
tudományos cikkek a Patkónyelv
kivonat fogyasztásával összefüggésbe hozható drámai mértékű
tumor regressziókat írnak le előrehaladott rákbetegek esetében.”
– tette hozzá Varga Gábor.
A gyógygomba kivonatok jótékony hatásáról szerencsére már számos magyar beteg is beszámolhat.
A 12 éves Veress Zsolti szülei
akkor döntöttek úgy, hogy kipróbálják ezt a természetes táplálékkiegészítőt, amikor a kisfiú fejéből
egy 5 cm agydaganatot távolítottak
el. A műtét után azonban sajnos 5
kisebb góc maradt Zsoltika fejében. A szülők úgy döntöttek, hogy
a kemoterápia alatt elkezdik adni
a kisfiúnak a gyógygomba kivonatokat. A hatását már a kemoterápia
alatt érezték. A kisfiú a kemoterápiát meglepően jól viselte, rosszullétei alig voltak. A következő meglepő hír akkor érte a családot, amikor

Zsolti MR eredményeit közölték
velük. A kisfiú édesanyja, Erika mesélt erről a napról:
„Zsoltika fejéből az összes maradvány góc eltűnt. Egyszerűen a
felvételen nem látszott semmi. Még
az orvosok is meglepődtek ezen az
eredményen. El sem tudom mondani, milyen boldogok voltunk, amikor az orvos közölte a negatív leletet. Én meg vagyok arról győződve,
hogy a gyógygomba kivonatoknak
köszönhetjük ezt a jó eredményt.”
További információért keresse fel Gyógygomba Információs Központjainkat vagy hívja
információs vonalainkat:
06/70/4231123 , 06/70/4231127,
06/30/6982083
(x)

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

