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Ez történt a napirend előtt 
Mintegy száz percet használtak fel a kép-

viselők a januári testületi ülés előtti szólási le-
hetőség alkalmával. Most első ízben volt mód a 
választ követő azonnali reflektálásra.

Elsőként Csontos Csaba kapott szót, aki 
a kátyúzási és fametszési problémák mellett 
ismertette felajánlását a haiti katasztrófa áldo-
zatainak megsegítése érdekében, egyben ellen-
véleményét fejezte ki, hogy a terv szerint köz-
pénzből és nem saját pénztárcából kívánnak 
egymillió forintot átutalni a város nevében.

Fördős Attila felszólalása kapcsán fényt 
derült arra, hogy Felsőtörökhegyen gyanítható-
an saját zsebre gyűjtenek pénzt a közvilágítás 
javításának ürügyén. Sürgette továbbá a hiva-
tali közbeszerzési iroda biztosítását a nyugodt 
munkavégzés érdekében.

Ványi Lászlóné gratulált képviselőtársá-
nak, Laczi Istvánnak kislány unokája megszü-
letése alkalmából. Kérdésére Szikora Miklós 
főmérnök elmondta, hogy a gördeszkapálya 
építése a tervezés utáni egyeztetés után kez-
dődhet majd el.

Makrai Zsolt a Földváry téri biofal sorsáról 
érdeklődött. Megtudhattuk, hogy a mostani 
visszavágás oka a teljes felújítás, amelynek ered-
ménye egy-két év múlva lesz igazán látható.

Kiss János egy korábban bemutatott ká-
tyúzási mód érdekében emelt szót, ám jobbító 
szándékáról kiderült, hogy igen költséges – bár 
tartósabb – típusa ez ennek a munkának.

Laczi István a körzetében nemrég átadott 
gyalogátkelőhely felfestésének minőségét kifo-
gásolta és sürgette annak erősebbé tételét.

Mokánszky Zoltán aziránt érdeklődött, 
hogy az idei költségvetésben helyt kap-e az 
Ambró utca útfelújítása., majd felolvasta a 
rendőrkapitány levelét, amely tartalma az idő-
seket érő csalások elleni óvatosságra hívja fel a 
figyelmet.

Váradi Iván Attila alsóvárosi körzetének 
közvilágítási problémáit ecsetelte és köszöne-
tet mondott a tavalyi Földváry-emlékév rendez-
vényei szervezésében kapott segítségért.

Tomori Pál a Rózsakertben felállított hinta 
altalajának veszélyességére hívta fel a figyelmet, 
valamint a művelődési központ előtti parkolás 
jobbítására tett javaslatot.

Jakab Zoltán – a korábbi bejelentésével 
ellentétben – nem hozta nyilvánosságra azon 
képviselőtársa nevét, aki a kórház alkalma-
zásában áll. Miskei Sándorné szakbizottsági 
elnöktől pedig azt kérdezte: volt-e a Pénzügyi 
és Ellenőrzési Bizottságnak tudomása arról a 
kártérítési perről, amelyet első fokon pár napja 
elvesztett az intézmény.

Miskei Sándorné a Földváry téri szelektív 
hulladékgyűjtők elhelyezése érdekében szólt 
és homokot tartalmazó edényeket kért a téli bal-
esetveszélyek könnyebb elhárítása érdekében.

Rózsa Ferenc egy karácsonyi tragikus bal-
esetet említve a Csányi L. krt-Rádi út kereszte-
ződésének biztonságosabbá tételét sürgette.

Kriksz István felszólalásában köszönetet 
mondott a Hársfa utcában elhelyezett fekvő-
rendőr kivitelezésének precizitása okán.

Gyombolai Péter nagyobb türelmet 
kért az oktatási intézmények közelében a 
parkolóőröktől és kiemelte, hogy a rossz tapasz-
talatok miatt különösen oda kell figyelni a Zrínyi 
utca felújítási pályázat következő beadásánál.

Ferjancsics László a GE közelében húzódó 
járdák kritikus állapotát és azok a cég által ke-
vésbé takarított szakaszait említette meg problé-
maként. Kérte a Közlekedési Munkacsoportot, 
hogy az életbe lépett KRESZ-módosítás alapján 
vizsgálják meg a Naszály úti kerékpárút funkció-
ját és a biztonságos közlekedés feltételeit.

Csereklye Károly egy evezős versenyző 
esetének apropóján annak tisztázását kérte, 
hogy a sportolók egyes kötelező egészségügyi 
vizsgálata mely esetekben térítéskötelesek.

Mintegy nyolcórás tiszta vitaidőt hozott 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének idei első ülése. A jelenlévő 21 kép-
viselő – Debreczeni János betegség, Kiss 

Zsolt külföldi tartózkodás miatt volt távol 
- a napirendi pontok többségében gyorsan 
döntést tudott hozni, néhány kérdésben vi-
szont parázs vita alakult ki. 

Az ülés megkezdése előtt a jelenlévők 
egyperces csenddel emlékeztek városunk 
nemrég elhunyt jeles polgáraira. 

A közel százperces napirend előtti fel-
szólalássort követően Jakab Zoltán vissza-
vonta az irányú előterjesztését, miszerint 
azonnali hatállyal függesszék fel a Jávorszky 
Ödön Városi Kórház megbízott főigazgató-
jának, Erős Andrásnak megbízását és vál-
ságstábot állítsanak fel az intézmény gazda-
sági gondjainak orvoslására. Közel negyven 
millió forinttal növelték meg a 2009-es 
költségvetés főösszegeit, majd Ferjancsics 

László és Makrai Zsolt előterjesztése nyo-
mán döntöttek arról, hogy a jövőben a vá-
rosi honlapon elérhető legyen a testületi 
ülések nyílt háttéranyaga is. 

Újra elbukott a települési szilárd hulla-
dék gyűjtési díjainak inflációkövető emelé-
sére benyújtott javaslat: Kiss János önálló 
indítványa – a decemberihez hasonlóan 
– most is az elégségesnél eggyel kevesebb 
szavazatot kapott. Öt, önkormányzati tulaj-
donban lévő gazdasági társaság felügyelő 
bizottságába delegáltak tagokat a képvise-
lők, meghatározták a Polgármesteri Hivatal 

követelményrend-
szerét, valamint 
kiírták a Levéltár 
igazgatói posztjára 
szóló pályázatot. 

A leghosszabban 
a kompetenciaala-
pú oktatással kap-
csolatos pályázati 
projekt problémái-

ról polemizáltak a résztvevő. Nagy László 
osztályvezetőnek, valamint Vogel István 
projektmenedzsernek feltett kérdések so-
rából kitűnt, hogy nem a legjobban halad 
az elnyert összeg felhasználásával kapcso-
latos menedzsmenti munka, ám az elfoga-
dott határozati javaslatok remélhetően a 
megvalósítás irányába hatnak majd. 

Decemberben büntetőfeljelentés 
megtételével zárták, januárban hason-
lóval indították az esztendőt a döntés-
hozók. A mélygarázs beruházással kap-
csolatban megszavazott feljelentés után 
– a megkapott szakértői jelentés alapján 
- ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés 
és adócsalás alapos gyanúja tárgyában 
indulhat vizsgálat. Másik határozatukkal 
sürgős tárgyalásokat kezdeményeztek a 
finanszírozó bankkal, illetve a beruházó 
céggel a megkötött szerződések jogi és 
gazdasági rendezése érdekében. A napi-
rendi pont egy órát is meghaladó vitájá-
nak alapja Tomori Pál projektoros pre-
zentációja volt, amelynek tartalmát - más 
cégek által elkészített szakértői beszámo-
lóra hivatkozva – többen vitatták.

Két fontos döntés következett, hiszen 
a volt középvárosi temető helyén építen-
dő kereskedelmi központ hatástanulmá-
nyát nem fogadta el a többség, ám ennek 
alternatívája, a jóváhagyás elvetése sem 
kapta meg a szükséges szavazatszámot. 
Így furcsa jogi helyzet alakult ki, amely-
nek nyomán minden bizonnyal további 
viták és lakossági fellépések következ-
nek. Ha nem is egyhangúan, de támogat-
ták a haiti földrengéskárosultak segélye-
zésére indítványozott egymillió forintos 
átutalást. 

Kiss Zsolt képviselői indítványára a vá-
rosanyáknak és városatyáknak lehetőségük 
lesz a városi weboldalon nyilvánosságra 
hozni a vagyonnyilatkozatukat. Végül dön-
töttek arról, hogy a zeneiskola falán tábla 
őrizze Lehotka Gábor emlékét, valamint 
közterületet nevezzenek el a közelmúltban 
elhunyt világhírű orgonaművészről. A ta-
nácskozás két téma zárt ülésen való meg-
tárgyalásával fejeződött be. 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a munkaterv szerint legközelebb 
február 25-én tartja soros ülését.

Hosszas viták 
és gyors döntések 
Újabb feljelentés ismeretlen tettes ellen

Felügyelő bizottsági tagok 
Öt olyan gazdasági társaság tulajdonosa 

a város, amely felügyelő bizottságába há-
rom-három főt delegáltak a testületi ülésen 
a képviselők.

Az Elektro Szignál Kft. esetében: Alt 

Gyula, Veres Ferenc és Víg Mihály; a Váci 
Városfejlesztési Kft-nél Csontos Csaba, Csu-

ka István és Mokánszky Zoltán; a Telepü-
lésszolgáltatási Nonprofit Kft-ben Csámpai 

György, Lajtai István és Molnár Nándor; a 
Vác Piac Kft. vonatkozásában Ferjancsics 

László, Kriksz István és Molnár Nándorné; 
a Váci Távhő Kft. esetében pedig Makrai 

Zsolt, Tomori Pál és Váradi Iván Attila ka-
pott bizalmat ötéves időtartamra
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Nagy érdeklődéssel kísért lakossági 
fórumot tartottak a volt középvárosi te-
mető helyének beépítési elképzeléseiről. 
Gyombolai Péter, a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnöke a két érin-
tett terület önkormányzati képviselőjével, 
Fördős Attilával és Mokánszky Zoltánnal 
közösen hívta véleménycserére a polgáro-
kat. A fórum elején Philipp Frigyes, városi 
főépítész ismertette az egyházi tulajdon ér-
tékesítése után immár magánkézben lévő 
területre beadott legújabb tervek lényegét. 
Ezek szerint a tervezett emlékpark mel-
lett bevásárlóközpont foglalná el a 34 ezer 
négyzetméteres terület egy részét, összesen 
nyolcezer négyzetméteres alappal és mély-
garázzsal. A beruházók az áruház felépítése 
mellett a vasúti alagút kiszélesítésére, illet-
ve a Gombási úti 2/A-lehajtó megépítésére 
is ígérvényt tettek. Mint elhangzott: a kö-
zépvárosi temető helyén elsőként kegye-
leti park, majd családi házas beépítés volt 
a városi elképzelés, 2008-ban pedig az új 
tulajdonos kezdeményezésére kisvárosias 
lakóövezetté sorolta át a képviselő-testület. 

Mokánszky Zoltán határozottan kiemelte: 
az itt élő polgárok érdekeit képviselve sem 
a korábban ide tervezett 400-500 lakásos 
lakópark létrehozását, sem a kereskedelmi 
centrum megvalósítását nem támogatja és 
mindent megtesz ezek engedélyeztetése el-
len. Fogalmazása szerint ő az itt élő polgárok 
hangja lesz ebben az ügyben is a testületi vi-
tában. A lakók nevében Kertész Zsolt sorol-
ta hosszan az ellenérveket. A tulajdonos kép-
viseletében Dombóvári Csaba ismertette a 
beruházók álláspontját. Mint kiemelte: látva 
a korábbi tiltakozást a lakópark ellen, úgy 
döntöttek, hogy beadnak egy másik tervet, 
amely már egy kereskedelmi centrum léte-
sítését helyezi előtérbe. 

Erről a beadott tervről a fórum folyta-
tásaként a hozzászólók mindegyike nega-
tív véleményt fogalmazott meg. Nyoma-
tékosították: elvárják a döntéshozóktól, 
hogy állják útját a megvalósításnak. (A 

tervezet vitája a városi képviselő-testü-

let januári ülésén került napirendre. A 

döntésről a 3. oldalon található beszá-

molóban olvashatnak.)

Január 20-án ünnepélyes közgyűlést tartott Vác testvérvárosa, Ipolyság képviselő-tes-
tülete. Ezen sor került azon városi kitüntetések átadására, amelyet decemberben hagyott 
jóvá a szlovákiai település önkormányzata. Díszpolgári címet vehetett át Mándli Gyula, 
a váci Katona Lajos 
Városi Könyvtár 
igazgatója, aki im-
már két évtizede 
dolgozik fáradha-
tatlanul a két város 
kulturális együtt-
működése érdeké-
ben. Ipolyság Város 
Díját kapta Hajdu 

Sándor, aki a köz-
gyűjteményi könyv-
tár fejlesztéséért, 
illetve a rendezvé-
nyek szervezésében 
kifejtett munkájáért 
vehette át a magas 
rangú elismerést.

Egy-egy témában tartott közös sajtótájékoz-
tatót városunk önkormányzatának két képvise-
lője. Orosz Ágnes a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem évének apropóján 
ismertette az uniós program fő elemeit, majd 
hangsúlyozta az önkormányzati munka fele-
lősségét az adódó problémák megoldásában. 
Itt a legnagyobb jelentőséget annak tulajdo-
nította, hogy átfogó és lehetőség szerint teljes 
körű felderítésre nyíljon mód, illetve a meglévő 

forrásokat hatékonyabban használják fel. Mint 
elmondta: a szegénység elleni küzdelem színvo-
nalát a nehéz gazdasági helyzet ellenére szinten 
kell tartani és kiemelten kell odafigyelni a gyer-
mekszegénységre, a nagycsaládosok helyzetére, 
a segélyezettek, hajléktalanok, az idős egyedül-
állók, valamint a romák problémáira. 

Kriksz István a közutak állapotáról szólt. Az 
igen rossz állapot kialakulását részben az utóbbi 
hetek, hónapok szélsőséges időjárási kihatásai-
ra vezette vissza. A helyzet javítása érdekében 
a Főmérnökségtől kért és kapott tájékoztatást 
a képviselő. Eszerint a karbantartás egy meg-
határozott prioritás alapján történik, amelynek 
alapja az utak közlekedésben játszott fontossá-
ga. A javítást kétféle technológiával végzik, ám 
a hatékonyabb módszer hőmérsékletfüggő és 
télen általában nem használható. A hibák egy 
részére a lakosság hívja fel a figyelmet: a hibabe-
jelentést a 27 513-489-es telefonszámon várják. 
A közvetlen balesetveszélyt jelentő problémák 
orvoslásán túl várhatóan március végén, április 
elején kezdhetnek hozzá a hosszútávú megoldá-
sok kivitelezéséhez. Mint megtudtuk: a tavalyi 
esztendőben erre a célra felhasznált 38 millió 
forintot idén is biztosítani kell a város útjainak 
karbantartására. 

Két képviselő egyéni indítványára, a kép-
viselő-testület a januári ülésen úgy határozott, 
hogy a www.vac.hu címen elérhető hivatalos 
városi weboldalra mindenki számára hozzá-
férhető módon kerüljenek fel az eddig csak az 
apparátus és a képviselők által elérhető bizott-
sági és testületi anyagok. Ferjancsics László 
és Makrai Zsolt indoklásában kifejtette, hogy 
ennek segítségével az érdeklődő polgárok a 
nagyobb nyilvánosság és a szélesebb körű tájé-
koztatás keretében a jövőben nem csak a dön-
tésekkel ismerkedhetnek meg, hanem az azt 
megelőző és arra alapot szolgáló anyagokkal 
is. A rendeletmódosítás értelmében tehát a jö-
vőben a honlapon a képviselő-testületi ülések 

nyílt részében napirendre kerülő előterjeszté-
sek – rendelettervezet, beszámoló, jelentés, ja-
vaslat vagy tájékoztató – is olvashatók lesznek 
az említett internetes portálon.

A Szociális Szolgáltatások Háza két új hirde-
tőtáblát állított ki a Kölcsey utcai és az Árpád 
úti élelmiszer áruház közelében. A táblákon 
az intézmény részlegei, illetve a munkatársak 
által létrehozott Jótevők Háza Alapítvány kö-
zösen mutatják be a szolgáltatásaikat, aktuális 
programjaikat és közérdekű információikat. 
Az intézmény a csecsemőkortól az időskorig 
minden korosztály számára vonzó szolgálta-
tásokkal áll a váci lakosok rendelkezésére. A 
szociális és gyermekjóléti alapellátások mel-
lett többek között Várandós Klub, Baba-mama 
Klub, Szülők Klubja, Ráérősek Klubja és men-
tálhigiénés ellátások várják az érdeklődőket. 
A két tábla már jó szolgálatot tett a karácsony 
előtti ételosztás meghirdetésében, hiszen a 
közel száz rászoruló innen is értesülhetett a 
város egyik vállalkozó házaspárja által kezde-
ményezett akcióról, amelyhez csatlakozott a 
katolikus egyház, számos civil szervezet, vala-
mint több magánszemély is. 

Cél a szinten tartás 
Az útkarbantartáson és a szociális hálón nem szabad spórolni

Nyílt anyagok a városi honlapon
A nyilvánosság növelésével a részletek is megismerhetők

Szociális 
szolgáltatások 
hirdetőtáblákon

Tiltakozás két alternatíva ellen
Ellenzik a lakóparkot és a nagyáruházat is

Ipolysági elismerések váciaknak 

Hírek 
   – néhány mondatban
Az év első babája

Az esztendő első napjának reg-
gelén, 8 óra 20 perckor látta meg a 
napvilágot 2010 első Vácott született 
babája. A Jávorszky Ödön Kórházban 
világra jött kisfiú nagymarosi szülők 
gyermeke. Az újszülött 3680 grammal 
született és mamájával együtt jó egész-
ségnek örvend. 

Kéményseprés a félév végéig 

Egy 1996-ban hozott szakminiszté-
riumi rendelet kötelezően határozza 
meg mindazon kéményseprő-ipari 
szolgáltatói feladatokat, amelyeket 
Vác közigazgatási területén a Pest Me-
gyei Kéményseprő és Tüzeléstechni-
kai Kft. lát el. A cég ezúton is értesíti a 
lakosságot, hogy arcképes igazolvány-
nyal rendelkező dolgozói a tevékeny-
séget az év első felében, 2010. június 
30-ig végzik el. A szolgáltatás díjkö-
teles, a cég a Zrínyi utca 9. szám alatt 
található, illetve a (27) 311-434-es tele-
fonszámon érhető el.

Olcsóbb távfűtés

Több, mint 2700 váci lakásban 
válhat olcsóbbá a távfűtés az idei 
esztendő elején. 

A távhő előállítását és továbbítását 
végző, önkormányzati tulajdonú Váci 
Távhő Kft. a szolgáltatási díjaiból 
már korábban is 10-20 százalékos ked-
vezményt adott a felhasználóknak. 
Ez a gáz árának csökkenése miatt a 
jelenlegi fűtési szezon első felében is 
elképzelhető. 

A lakosság általi befizetések össze-
gét a távhő forgalmi adójának jelentős 
mérséklése is csökkentheti, így számí-
tások szerint - amennyiben az utóbbi 
megkapja az Európa Bizottság jóváha-
gyását - jelenleg fizethető maximált 
árnál akár havi többezer forinttal is 
kisebb lehet egy átlagos lakás fűtési 
költsége.

Az idei Hattyú-díjasok

A 12 esztendeje működő Váci Ér-
telmiségi Klub tagsága – a korábbi-
akhoz hasonlóan – idén is odaítélte 
a Hattyú díjakat. Az elismerésre azon 
személyek és közösségek terjeszthe-
tők fel, akik sokat tesznek a város kul-
turális, társadalmi fejlődéséért, vagy 
az épített környezetért. A két friss dí-
jazott Meláth Attila baptista lelkész és 
a Fazekas László vezetésével működő 
Váci Ütős Együttes lett. 

Hírek 
    – néhány mondatban

Változó könyvtári díjak 

Ez év elejétől módosultak a Katona 
Lajos Városi Könyvtár egyes szolgálta-
tásainak használati díjtételei. A beirat-
kozás egy évre 1800 forintba kerül és 
növekedtek a késedelmi tarifák is. A 
hangtár szolgáltatási díjai változatlanok 
és – a gyermekkönyvtárral egy időben, 
hasonlatosan az olvasószolgálatnál már 
ismert módon – bevezetésre került itt 
is az előjegyzés. A nagycsaládosok – 
legalább három kiskorú gyermek – az 
intézmény egyes szolgáltatásait féláron 
vehetik igénybe. A városi könyvtár mű-
ködéséről részletesen a www.klvk.vac.
hu internetes oldalon olvashatnak az 
érdeklődők.

Üvegszálon érkezik az internet 

A Váci Kábeltelevízió Kft. munka-
társai az elmúlt év végén két alsóvárosi 
területen elkezdték a kábelnet szol-
gáltatás korszerűsítéséhez szükséges 
üvegszálas adattovábbítás végpontja-
inak szerelését. A Vám utcai, illetve a 
Csányi L. Krt-i tízemeletes házakban a 
fejlesztés eredményeképpen nagyság-
rendekkel gyorsabb – akár 30 Mb/30 
Mb sebességű – internet forgalmazást 
rendelhetnek meg a fogyasztók.

Díszoklevél az államtitkárnak 

Közgyűlést tartott az Eszet Tamás 
Honvéd Nyugdíjas Egyesület, amelynek 
díszvendége Vadai Ágnes honvédelmi 
államtitkár volt. A több mint másfél-
száz tagot számláló váci klub rendezvé-
nyén Mayer Zoltán elnök egy verssel 
köszöntötte a megjelenteket, majd tisz-
teletbeli taggá fogadták az államtitkár 
asszonyt, aki ez alkalomból díszokleve-
let is átvehetett.  

Halálos vírus Vácott is 

Január közepén a váci Jávorszky 
Ödön Városi Kórházban egy 38 esz-
tendős, H1N1 vírussal fertőzött nő 
vesztette életét. A lélegeztető gép 
segítségével életben tartott beteg a 
fertőzés szövődményeként fellépett 
tüdőgyulladásban hunyt el. A váci 
intézményben ez volt az első halálos 
eset az újinfluenza miatt.
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Lehotka Gábor 1938-ban született Vácott. A Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola után a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán folytatta tanulmányait 1958 és 1963 között. 
Első tanára Pikéthy Tibor zeneszerző, a váci székesegyház orgo-
nistája volt. Később Hammerschlag Jánostól, Halász Kálmántól 
és Gergely Ferenctől tanult, a főiskolán pedig Pécsi Sebestyén 
tanítványa lett. Zeneszerzésre Sugár Rezső, majd Szervánszky 
Endre oktatta. 1963-tól az Országos Filharmónia szólistája lett, 
ezzel elindult hazai koncertkarrierje. 1965-től külföldön is gyak-
ran fellépett, visszatérő vendége volt a német és francia fesz-
tiváloknak, de a Szovjetunióba is gyakran hívták. 1969 és 1985 
között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolán, 1975-től 
a Zeneművészeti Főiskolán tanított, 1985 és 1990 között egyete-
mi docensként, majd 1990-től egyetemi tanárként dolgozott. 

Nyugdíjba vonulásáig az orgona tanszéket is vezette. Közel 
ötven hanglemezfelvételt készített. Közreműködött a budapes-
ti, kecskeméti, szekszárdi, szombathelyi és váci orgonák lét-
rehozásában. Pályafutása során megkapta a Liszt Ferenc-díjat 
(1974), 1978-ban Érdemes művész lett, 1983-ban pedig diplomá-
val jutalmazta a Kodály Társaság. 1986-ban Művészeti Lovagren-
det kapott Franciaországban, 2005-ben a Cambridge-i Életrajz 
Központ tüntette ki.

Hosszan tartó, súlyos betegség után 71 esztendős korában elhunyt Lehotka Gábor orgona-
művész, zeneszerző, orgonaszakértő, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalma-
zott tanszékvezetője és egyetemi tanára. A Liszt-díjas művész végső búcsúztatása január 
7-én az alsóvárosi temetőben volt.

A Magyar Vöröskereszt irányításával széleskörű szolida-
ritási és segélyakció alakult ki hazánkban is a Haitin történt 
földrengés következményeinek elhárítása, a bajbajutottak 
megsegítése érdekében. Ehhez elsőként csatlakoztak város-
unk közéleti személyiségei, szervezetei és az egyházak. A helyi 
összefogás elindításának kezdőpontja egy közös figyelemfel-
hívás volt, amelyet sajtótájékoztató keretében tártak a nyilvá-
nosság elé a kezdeményezők. 

Tomori Pál, önkormányzati képviselő, a Szociális, Lakásügyi 
és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta: indítványára a ja-
nuári testületi ülésen egymillió forintos segély átutalásáról sza-
vaznak a döntéshozók. „Most a legfontosabb az, hogy a legköny-
nyebben felhasználható eszközt, pénzt tudjunk eljuttatni. Úgy 
gondolom, nagyon fontos, hogy az összefogásban segítsünk. 
Nagyon sok jószándékú ember és cég van Vácon és környékén, 
akik a humanitárius segítségüket el kívánják juttatni azokhoz 
az emberekhez, akik óriási bajban vannak a szerencsétlenség 
után. Kérünk mindenkit, aki teheti, hogy csatlakozzon kezde-
ményezésünkhöz.” – mondta a képviselő. (Közvetlenül lapzár-

tánk előtt a javaslat egyhangú támogatást kapott.) 

Török László, a Vöröskereszt megyei elnöke ismertette 
azokat a legfontosabb lépéseket, mentési munkálatokat, ame-
lyekhez elengedhetetlenül szükség van az anyagi források elő-
teremtésére. Fónagy Miklós református esperes, Beer Miklós 
katolikus megyéspüspök, Detre János evangélikus és Meláth 

Attila baptista lelkészek a keresztény hitből fakadó együttér-
zésre és adakozásra kérték a híveket, amelyre jó alkalmat adott 
az ökumenikus imahét. 

(A pénzbeli adományok közvetlenül a Magyar Vöröske-

reszt e célra nyitott számlájára is utalhatók. Számlaszám: 

10405004-00026548-00000009.)

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. /továb-
biakban Hatv./1 §. /1/ bekezdésében, az 5 §. a./ 
pontjában, továbbá a 6 §-ában kapott felhatalma-
zás alapján, figyelemmel a törvény 7 §-ára – a vá-
ros illetékességi területén bevezeti az építmény-
adót, e célból az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
Általános rendelkezések

Vác Város Képviselőtestülete a város közigazga-
tási területén 2010. január 1-től bevezeti a helyi 
építményadót.

2.§.
Az adó tárgya

/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-
rületén lévő építmények közül a lakás és a nem 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész /a továb-
biakban együtt: építmény/ /Hatv.11. §.(1)/.
 /2/ Az adókötelezettség az építmény valamennyi 
helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve 
hasznosításától függetlenül. /Hatv. 11.§ (3). bek./

3.§.
Az adó alanya

/1/ Az adó alanya /Hatv. 3. §./ az, aki a naptári év /
továbbiakban: év/ első napján az építmény tulaj-
donosa. 
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó 
alanya, a vagyoni értékű jog jogosultja. /A tulajdo-
nos, a vagyoni értékű jog jogosultja a továbbiak-
ban: tulajdonos/ /Hatv.12. §. (1) bek./
/2/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött 
és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban 
a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos 
jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is 
felruházhatnak. /Hatv. 12.§. (2) bek./

4. §
Az adókötelezettség keletkezése, változása 

és megszűnése
/1/ Az adókötelezettség a használatbavételi en-
gedély, illetőleg fennmaradási engedély jogerőre 
emelkedését követő év első napján keletkezik. Az 
engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba 
vett építmény esetén az adókötelezettség a tény-
leges használatbavételt követő év első napján ke-
letkezik. /Hatv. 14. §. (1) bek./
/2/ Amennyiben az építmény nem vállalkozási 
célból létesült, az adókötelezettség a vállalkozási 
célra történő hasznosítás engedélyezését követő 
év első napjától keletkezik.

Amennyiben a vállalkozási célra történő hasz-
nosításhoz külön engedély nem szükséges, az 
adókötelezettség keletkezése szempontjából a 
vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos, tényleges 
használatba vétel időpontja az irányadó.
/3/ Az adókötelezettséget érintő változást /így 
különösen: a hasznos alapterület módosulását, az 
építmény átminősítését/ a következő év első nap-
jától kell figyelembe venni. /Hatv. 14. § (2) bek./
/4/ Az adókötelezettség megszűnik az építmény 
megszűnése évének utolsó napján. Az építmény-
nek az év első felében történő megszűnése ese-
tén a második félévre vonatkozó adókötelezett-
ség megszűnik. /Hatv. 14. §. (3) bek./
/5/ Az adókötelezettség megszűnik a vállalkozási 
célra történő hasznosítás megszűnését követő év 
első napjától. Amennyiben a vállalkozói célra tör-
ténő hasznosítás nem volt engedélyhez kötött, az 
adókötelezettség megszűnése szempontjából a 
vállalkozási célra való hasznosítás tényleges meg-
szűnésének napja az irányadó..
/6/ Az építmény használatának szünetelése az adó-
kötelezettséget nem érinti. /Hatv. 14. §. (4) bek./

5. §.
Az adó alapja

/1/ Az adó alapja az építmény négyzetméterben 
számított hasznos alapterülete. /Hatv. 15 §. a. pont/

6. §.
Az adó mértéke

Az adó mértéke 400,-Ft/négyzetméter/év.

7.§.
Adómentesség

/1/  Mentes az adó alól
a./ Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, 
illetve nevelési-oktatási intézmények céljára szol-
gáló helyiség /Hatv. 13. §. d. pont/
b./ Költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló 
építmény /Hatv. 13. §. f. pont/
c./ Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állat-
tartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épü-
let, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez 
kapcsolódó tároló épület /pl. istálló, üvegház, 
terménytároló, magtár, műtrágyatároló/ feltéve, 
hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen 
állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez 
kapcsolódóan használja. /Hatv. 13. §. h. pont/
/2/ Mentes az adó alól
a./ Minden olyan nem lakás céljára szolgáló épít-
mény, amely nem vállalkozási célra szolgál. 
b./ Az adóalany tulajdonában lévő minden lakás 
céljára használt lakóépület és lakás.
c./ Az adó alapjául az 5. §. 1./ bekezdése alapján 
számított hasznos alapterületből 500 m2.

d./ Sport célú és hitéleti tevékenység céljára szol-
gáló építmény

8. §
Az adó megállapítása, megfizetése

/1/ Az építményadót az adóhatóság bevallás alap-
ján kivetéssel, adatszolgáltatás alapján adóhatósá-
gi adó megállapítás útján, illetőleg utólagos adó 
megállapítás keretében állapítja meg.
/2/ Az adóalanynak az adókötelezettség keletke-
zésétől számított 15 napon belül bevallást kell 
tennie.
/3/ Évközi változás esetén a változást követő 30 
napon belül kell bevallást benyújtani.
/4/ Az építményadót évenként két egyenlő rész-
letben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell 
megfizetni.
/5/ Az építményadó bevezetésének évében már-
cius 01-ig adóbevallást kell benyújtani, az adót az 
adófizetési kötelezettséget megállapító határozat-
ban közölt határidőig kell megfizetni.

9. §.
Eljárási rendelkezések

/1/  Építményadó ügyekben első fokon eljáró 
adóhatóság az Önkormányzat Jegyzője.
/2/ Építményadóval kapcsolatos méltányossági 
jogkör gyakorlására az Önkormányzat Jegyzője 
jogosult.

10. §.
Záró rendelkezések

/1/ A helyi építményadóban nem szabályozott 
kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény, valamint - ha az adózás rendjéről szóló 
törvény eltérő szabályokat nem állapít meg - a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 
szabályai az irányadók.
/4/ E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba, ki-
hirdetéséről a helyben szokásos módon az Ön-
kormányzat Jegyzője gondoskodik.  

11. §. 
Értelmező rendelkezések:

/1/ E rendelet alkalmazásában a hivatkozott és 
nem szabályozott fogalmak értelmezésére
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. Tv.
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv.
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. Tv.
- a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI Tv. és az
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvényben 
meghatározott értelmező rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

Vác Város Önkormányzat 38/2009.(XII.21.) 
számú rendelete az építményadóról

Elhunyt Lehotka Gábor

Váci összefogás  a katasztrófa áldozataiért 
Politikai erők és egyházak közös fellépése

(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett)
Cím: Nagymaros, Váci út 13. • Telefon: 06 20 9 730 790

E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 14-18, szombat 10-13 óráig

Dunakanyar Elsõ

Pénzügyi problémáira találunk megoldást.
19 bank és 8 pénzintézet ajánlatából segítünk.
� Hitel kiváltás, BÁR listásoknak is
� Jövedelemigazolás nélkül hitel
� Gyorshitel
� Külterület, zárkert hitel megoldható
� Új Magyarország vállalkozói hitelek
� Szabad felhasználású jelzáloghitelek

� Széchenyi Kártya
� Végrehajtás – kiváltása
� Mikro- és kisvállalkozói hitel, 

projektfinanszírozás
� Folyószámla, autó hitel-lízing 

(cégeknek is)
Lakás- és vagyon biztosítás • Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
Baleset- és felelõsségbiztosítás • Utasbiztosítás • Befektetés
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Január
Megújulhat az Árpád-iskola

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola felújításához és akadálymentesí-
téséhez 265 millió forint támogatást nyújt a kormány a költségvetés tarta-
lékából. Ezt közös sajtótájékoztatón jelentette be Bóth János polgármes-
ter és Magyari József iskolaigazgató. A beruházás, amelyhez az önrészt az 
önkormányzat biztosítja, jóval meghaladja a 300 milliót. Megvalósítása két 
ütemben történik, hogy ne akadályozza az oktatást. 2009 nyarán a külső 
felújítást szeretnék elvégezni a negyven éves iskolában, a tetőfelújítástól 
kezdve a nyílászárók cseréjén keresztül az akadálymentesítésig, a követke-
ző évben az elektromos hálózat és a fűtés korszerűsítését, a vizesblokkok 
felújítását tervezik. Magyari József szeretné, ha a felújítással együtt sor ke-
rülhetne az iskolabútorok cseréjére is.

Február
Környezetvédelmi Charta alakult

A Vác Város Környezetvédelmi Charta alakuló ülésen Nahlik György 

az ad hoc bizottság, majd a kontrollcsoport létrejöttét és a kidolgozott 
tájékoztatási és társadalmi ellenőrzési rendszer működését elevenítet-
te fel. A szövetség, a tagok együttműködésének alapelve a megelőzés, a 
gyakorlati, cselekvő környezetvédelem. A résztvevők elfogadták a szövet-
ség alapszabályát, majd megválasztották a háromtagú ügyvivő testületet. 
A testület elnöke Nahlik György biológus, tagjai Beckné Alapi Julianna 
vegyészmérnök, a városi környezetvédelmi iroda vezetője és Vácy Kár-

oly vegyészmérnök, volt önkormányzati képviselő. A testület megbízatása 
három évre szól, létrejöttével együtt megszűnik a 2004-ben létrehozott 
társadalmi kontrollcsoport.

Március
Megvalósulhat a tudásbázis

Megvalósul a város terveiben már régen szereplő tudásbázis terve, 
jelentette be Molnár Lajos alpolgármester a Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium vezetőivel közösen tartott sajtótájékoztatón. 
A középiskola, amely egyik alapítója a Centroszet Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kft.-nek, a szakképzési társaság által benyújtott két pályázatnak 
köszönhetően 680 millió forintot fordíthat fejlesztésre. Az egyik pályázat 
révén tananyag, informatikai infrastruktúra és tehetséggondozás módsze-
rének kidolgozására kap támogatást, a másik nyertes pályázat egy 1900 
négyzetméteres iskolabővítést tesz lehetővé, ahol új, a csúcstechnológiát 
képviselő laboratóriumokat rendeznek be. Fábián Gábor igazgató szerint 
tudatosan felkészültek erre, a háttérfeltételek birtokában egy több ezer 
oldalas pályázatot készítettek, amely elsősorban a környezetvédelem, a 
vegyészet és az energetika területét érinti. A tudásbázis, amely várhatóan 
2010 szeptemberére valósul meg, a fiatalok természettudományos pályára 
való irányítását szolgálja, illetve, olyan szakembereket képez, amelyekre az 
elkövetkezendő években egyre nagyobb szükség lesz.

Április
A fogyatékkal élőkért

Történelmi az együttműködés a város és a fogyatékkal élőket felkaro-
ló, képviselő szervezetekkel – hangzott el azon a konferencián, amelyet 
a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete rende-
zett a városházán. A konferencia a fogyatékkal élő emberek szervezetei 
és a települési önkormányzatok együttműködésének eredményeit és lehe-
tőségeit vitatta meg. A város polgármestere emlékeztetett arra, hogy Vác 
már több mint két évszázada helyet adott a siketek intézetének, épületet 
adott át a mozgáskorlátozottaknak, ahol lakóotthont, foglalkoztatót alakít-
hattak ki, hét éve fogyatékosügyi tanácsot hozott létre, és az önkormányzat 
fokozatosan megoldotta a legfontosabb közintézmények és közlekedési 
csomópontok akadálymentesítését. Az egyesület elnöke, Chikán Csaba 
szerint már vannak jó jogszabályok, a jogalkalmazásra azonban nagyobb 
figyelmet kellene fordítani. A helyi hivataloknak nagy szerepe lenne ab-
ban, hogy a mozgássérültek beilleszkedhessenek a helyi társadalomba, ne 
legyenek kirekesztettek, magányosak. Megengedhetetlen, hogy a fogyaték-
kal élők problémája csak szociális kérdés legyen, ez emberi probléma is.

Május
Gördülő tárlat az emlékezésért

Emlékezni és emlékeztetni kell a hatvanöt éve történt tragédiára, hogy 
hasonló soha többé ne fordulhasson elő, hangsúlyozták a szónokok az Élet 
Menete Alapítvány által indított holokauszt vándorkiállítás megnyitóján. A 
gördülő tárlat, a váci vasútállomásra érkezett korabeli marhavagon, fotókkal, 
jellegzetes tárgyakkal, a vagon belső falára írt Radnóti-idézetekkel idézi fel a 
vészkorszakot. Mint Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke mondta, csa-
ládja kiirtására is emlékezik, és egy gödöllői túlélő, Forgács János is elvesztett, 
meggyilkolt családjáról és saját sorsáról beszélt. Az oktatás feladata, hogy az új 
generációk is tudják, mi történt a múlt század legsötétebb korszakában, hívta 
fel a jelenlévők figyelmét Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány elnöke, 
Molnár Lajos alpolgármester pedig felelevenítette a városban 1944-ben tör-
ténteket, a gettó felállításától az auschwitzi haláltáborba indulásig. Novák 

Ilona, vándorkiállítás kezdeményezője, a vagonban látható tárgyakról, jelké-
pekről beszélt, elsősorban a megnyitón részt vevő diákoknak.

Június
A Vigalom tervezete

Tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Váci Világi Vigalom 
összművészeti fesztivált, amely a Dunakanyar legnagyobb nyári kulturális ren-
dezvénye 1993 óta. Iványi Károlyné, a művelődési központ igazgatója szerint, 
a kulturális turizmus éve remélhetőleg még a tavalyi 50-60 ezer látogatónál is 
többet vonz majd. A több mint száz programnak 14 helyszíne lesz, a Duna-par-
ton, a Belvárosban és a város templomaiban, és egy kiállítással jelen lesz Pécs 
is, Európa 2010-es kulturális fővárosa. Egyre nagyobb azoknak a vállalkozók-
nak a száma is, akik partnernek jelentkeznek, egyre több váci és környékbeli 
vállalkozás érzi fontosnak a részvételt. A szervező művelődési központ ebben 
az évben is meghirdette a barokk jelmezversenyt, hogy a július 25-én 10 óra-
kor a Kőkaputól induló felvonulás és az ünnepélyes megnyitó még színpom-
pásabb legyen. Újdonság, hogy a fesztivál már önálló honlappal is rendelkezik, 
a www.vacivigalom.hu címen elérhető és letölthető az idei teljes program.

Július
Struktúra átalakítás és fegyelmi

A polgármester elleni fegyelmi eljárás megindításáról döntött többsé-
gi szavazással a képviselő-testület csütörtöki ülésén. A megalakult fegyelmi 
bizottság elnöke Tomori Pál képviselő lett. A továbbiakban a szervezeti 
szabályzat módosításával megszüntették a polgármesteri kabinetet és a 

kabinetvezetői státuszt, a területpolitikai tanácsadó státuszát, valamint az 
idegenforgalmi és az informatikai tanácsnok tisztségét. A polgármesteri 
kabinet költségvetése részben átkerült a jegyzői kabinethez, részben zá-
rolták. A polgármestert és az alpolgármestereket ezután nem illeti meg a 
szolgálati autó, ezért azokat értékesítik, felülvizsgálva a városvezetők költ-
ségátalányát is. Új bizottságokat is választott a testület, először a bizottsági 
elnökökre, majd a képviselő tagokra és a külső tagokra voksolva. Az első-
ként megválasztott ügyrendi bizottság elnöke Ferjancsics László, a gazda-
sági bizottságé Fördős Attila, az összevont szociális és egészségügyi bizott-
ságé Tomori Pál, a városfejlesztési bizottságé Gyombolai Péter. A pénzügyi 
bizottság élén továbbra is Miskei Sándorné, a művelődési bizottság élén 
Laczi István, a sportbizottság élén Mokánszky Zoltán áll. A bizottságok 
tagjainak többsége még az este folyamán letette az esküt.

Augusztus
Városi kitüntetések

Rudolf Péter, Kautzky Ervin és Kopetty Lia színművészek vehették át 
a Vác Város Díszpolgára címet, illetve az ezzel járó oklevelet Molnár Lajos 
alpolgármestertől az idei Szent István-napi ünnepségen. Pro Urbe díjban 
részesült Babella László, a Váci Hajó SE már legendás edzője, posztumusz 
Sulyánszki Dezsőné, egykori kiváló kézilabdás és sportvezető, valamint a 
20 éves Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium. A köztársaság állami ünne-
pén, a város ünnepségén Meláth Attila baptista lelkész emlékezett meg 
az államalapító karizmatikus vezetőről, majd az új kenyér megáldása és a 
díjak átadása következett. A kitüntetettek nevében Kautzky Ervin mondott 
köszönetet, kiemelve, hogy külön hálásak ennek a városnak, amely befo-
gadta és segítette a Fónay Márta nevét viselő drámai műhelyt. Köszönetet 
mondott a Pro Urbe díjért Csereklye Sándor, a hagyományőrző bandérium 
vezetője is. Az ünnepségen Berkes János operaénekes mellett, a Váci Szim-
fonikus Zenekar, a Boróka Népi Együttes és a Váci Huszár- és Nemzetőr 
Bandérium működött közre. A résztvevők, a hagyományoknak megfelelő-
en, befejezésként megkoszorúzták Szent István szobrát.

Szeptember
Árvízvédelem

Eredményesen túljutott az első fordulón az önkormányzat által, ”Haté-
kony árvízvédelem Vácon” címmel benyújtott pályázat. Az előkészítésre, a 
benyújtott pályázat kiegészítésére 45 millió forint szolgál, amelynek 15 szá-
zaléka az önrész, a végleges döntés után pedig további 930 millió forint uni-

ós és nemzeti támogatáshoz juthat a város. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be 
Molnár Lajos alpolgármester. Ilyen jellegű pályázat nem volt, most viszont 
nemcsak Vác, hanem Sződliget védelme is biztosítottnak látszik. A városnak 
a déli lakóterület védelmét kell összehangolnia településszomszédjával, ma-
gában a városban pedig a Duna-part rekreációs tervével összhangban épül-
het ki a védelem. Szikora Miklós főmérnök tájékoztatója szerint, a védvonal 
tulajdonképpen az eddig is védett vonalon épülne ki, több szakaszban, több-
féle műszaki megoldással. Ez feleslegessé tenné a homokzsákos védekezést, 
és megtakarítaná annak jelentős költségeit.

Október
Kórházrekonstrukció

A váci városházán ünnepélyes keretek között aláírták azt a Támogatá-
si Szerződést, amely lehetővé teszi a Jávorszky Ödön Kórház rekonstruk-
ciós folyamatának újabb, immár negyedik ütemét. A 2,3 milliárd forintos 
modernizációs beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 
kiemelt projektként kerül megvalósításra. Az uniós, hazai és helyi forrás 
felhasználása lehetővé teszi a korábbi három ütem kiteljesítését. Az ösz-
szegből a főépület még nem korszerűsített felét és további három épületet 
fognak fejleszteni. A 2010 végére elkészülő beruházás keretében bővül a 
gép- és műszerpark, korszerűsítik az energiafelhasználást, a homlokzat hő-
szigeteléssel lesz ellátva és kicserélik a nyílászárókat is. 

A szerdai aláírási ünnepségen Varju László államtitkár a váci kórházi 
projekt helyét és szerepét vázolta az országot átfogó fejlesztési terv kere-
tein belül, hangsúlyozva, hogy Vác már korábban tapasztalatot szerzett a 
pályázatokon kapott erőforrások jó felhasználásában. Steiner Pál, a régió 
fejlesztési tanácsának elnöke gratulált a pályázat sikeréhez, majd Kővári 

Attila, a Strukturális Alapok Programiroda igazgatója és Bóth János polgár-
mester aláírta a rekonstrukciós beruházás dokumentációját.

November
Padagógusok köszöntése

Mosolygós-nosztalgikus-elérzékenyülős rendezvény keretében került 
sor idén is a korábban váci iskolákban tanító színes diplomás örökifjú ta-
nárok városi ünneplésére. 

A polgármesteri köszöntőt általános és középiskolások irodalmi össze-
állítása zárta keretbe, majd népdalcsokrot hallgathattak meg a jelenlévők. 
Ezt követően az intézményvezetők méltatták az 50-60-65 és 70 éve diplo-
mát szerzett pedagógusok életútját, majd adták át az ajándékokat és virág-
csokrokat. Rubinokleveles elismerésben részesült a 70 éve diplomát szer-
ző Korpás Sándorné és Völgyi Lászlóné. Faluhelyi Józsefné és Hargitai 

Károlyné 65 éves jubileuma alkalmából vas-, Molnár Sándorné, Bánhidi 

László és Molnár Sándor † 60 esztendős évfordulója alkalmából gyémánt-
oklevelet vehetett át. Félévszázados tanári pályájuk elismeréséül kilencen 
kaptak aranyoklevelet.

December
Elismerés a véradóknak

Területi véradó ünnepség helyszíne volt péntek délután az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola, ahol a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete és 
az Országos Vérellátó Szolgálat Váci területi ellátó szervezete köszöntötte a 
megye északi részéről érkezett sokszoros véradókat. 

Az ünnepség zenés-verses műsora után Miskovits Eszter, az OVSZ fő-
igazgatónője mondott ünnepi beszédet, majd területi bontásban került sor 
a legalább félszáz alkalommal vért adó donorok köszöntésére. A legnagyobb 
tapsot Kővári Vilmos kapta, aki több mint százszor segített vérével a rászo-
rultaknak. Ő korábban a Parlamentben átvehette a Pro Vita kitüntetést. A 
váciak közül nyolcvanszoros véradásért kapott elismerést Kara Endre, het-
venötödik alkalom után Bagyinszki János, a hatvanadik véradását követően 
pedig Kapornai János. Az ünnepségen a váci váradóállomás műszerezettsé-
gének javításában nyújtott segítségért Gyombolai Péter és Tomori Pál ön-
kormányzati képviselőknek mondott köszönetet a főigazgatónő.

Városunk egy éve – híreink tükrében
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AKTUÁLIS VÁROSI 
PÁLYÁZATOK 

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete (2600 Vác, Március 
15. tér 11.) pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön 
Városi Kórház gazdasági igazgatói munka-
körének betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony a Munka 
Törvénykönyve vezető állású munkavállalók-
ra vonatkozó szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 
Jávorszky Ödön Városi Kórház
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
A gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési 
szerv gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési stb.) szervezetét, 
iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájá-
hoz, ellenőrzi azt.
Munkabér és juttatások:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
megegyezés alapján.
Pályázati feltételek:
- Pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
- Legalább 5 éves egészségügyi intézményben szerzett költségvetési 
vezetői gyakorlat,
- Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést iga-
zoló okiratok hiteles másolatai,
- A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
- Személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása,
- Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatok-
nak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, to-
vábbá arról hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyag-
ba betekinthetnek, a személyes adatokat megismerhetik,
- A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség 
vállalására vonatkozó nyilatkozat,
- A Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlen-
ségi nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. február 06.
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázati anyagot egy példányban zárt borítékban kell benyújtani 
dr.Bóth János polgármester címére (Vác Város Polgármesteri Hivatal 

2600 Vác, Március 15. tér 11.) A borítékon fel kell tüntetni: „Jávorszky 
Ödön Városi Kórház gazdasági igazgatói pályázat”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 
20/A §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008.(XII.31.) 4. §-ában foglaltaknak meg-
felelően.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. február 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
javorszky.hu honlapon szerezhető be. 

***
Vác Város Képviselő-testülete a pályázatot ír ki a Váci Értéktár – 

Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói álláshelyére az alábbiak 
szerint:
A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A meghirdetett munkahely:
Igazgató – Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (2600 Vác, 
Köztársaság u. 19.)
Képesítési és egyéb feltételek:
Az intézmény alaptevékenységének megfelelő kulturális, művelődési 
területen szerzett egyetemi végzettség, legalább 5 év szakmai gyakor-
lat, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, nyelvismeret, tudomá-
nyos tevékenység, kinevezés esetén vagyonnyilatkozat.
Az állás elfoglalásá-
nak ideje: 
2010. március 01.
A megbízás 2015. feb-
ruár 28-ig szól
Illetmény: 
A KJT szerint
A pályázat benyúj-
tásának határideje: 
2010. február 02.
A pályázathoz csa-
tolni kell: 
Szakmai önéletrajz, 
képesítést igazoló ok-
levél másolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkép-
zelés, tudományos fokozat igazolása, nyelvvizsga bizonyítvány vagy 
nyelvismeretet igazoló okirat, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anya-
got az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázatot írásban és digitális adathordozón kell benyújtani, a zárt 
borítékon „Értéktár igazgatói pályázat” megjelöléssel.
A pályázat címzettje: 
Dr. Dora Péter, Vác Város jegyzője, 2600 Vác, Március 15. tér 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. február 25.

***
Városi ingatlanok hasznosítási pályázatai

Vác Város Önkormányzata több kategóriában eladásra, illetve bér-
beadásra hirdeti meg ingatlanait. A lakások értékesítésére, a nem lakás 
célú helyiségek bérbeadására, a beépítésre szánt ingatlanok eladására, 
illetve egyéb ingatlanok hasznosítására meghirdetett pályázatok rész-
letes kiírása, illetve feltételrendszere elérhető a hivatalos városi we-
boldal (www.vac.hu) Pályázatok menüpontjában.

Levadászták a táblákat
A Vincellér étteremben megtartott díjátadással befejeződött 

az a lakossági pályázat, amelyet két alsóvárosi önkormányzati 
képviselő hirdetett a felesleges, elhasználódott, vagy funkcióját 
vesztett KRESZ-táblák felkutatására. Mint azt Huszák János köz-
lekedésmérnök, a háromfős zsűri elnöke értékelésében elmondta: 
a Ferjancsics László és Makrai Zsolt által kezdeményezett akció 
sikeres volt, mert közel annyi észrevétel érkezett, mint a szintén 
ősszel folyó országos akció megyei szintű pályázatára. Sajnos, a 
legjobbnak ítélt jelzésért járó díjat már nem sikerült átadni, mert 
a győztes Surina István a közelmúltban elhunyt. A második he-
lyezett Szalay István és a harmadik Turáni Krisztina vásárlási 
utalványt vehetett át. Utóbbi egy olyan, kötelező haladási irányt 
mutató táblát küldött be, amely közvetlenül egy házfal mellett a 
tetőre „irányítaná” a járműveket …

Sokan megcsodálták azokat a hószobrokat, amelyeket a 
Földváry téri lakótelepen épített meg többórás alkotómunkával 
Domján Linda. A tolmácsként dolgozó huszonéves lány egy-egy 
oroszlánt és sárkányt ábrázoló műve ugyan pár nap alatt a felme-
legedés áldozata lett, ám ötletével és munkájával így nagyon sok 
gyermek és felnőtt hangulatát vidította fel. Köszönet érte! 

Vác, ahogyan kevesen látjukVác, ahogyan kevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

fotó: 
Fekete Zsolt

Hohó – Hohó – 
hóoroszlán és hóoroszlán és hósárkányhósárkány
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Rendezvények
Február 6. szombat 18 óra 

Nosztalgia Swing Kaffé a Swing Kaffé 
Duó az „Ifjúsági örök” c. műsora

A 20-50-es évek zenéi. 
Meghívott vendégek: Sesztay Nándorné /

Marika/ ének, Juhász Eszter ének,Veres János 
szaxofon. 

A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 13. szombat 19 óra 
Kávézó koncert - „Kettős Tamás és a 

Vadszamarak”
A belépőjegy ára: 400 Ft

Február 20. szombat 15  óra 
Egy régi-régi dal mesél

Zenés nosztalgia délután a László Imre Nóta-
kör szervezésében

A belépőjegy ára: 500 Ft, a László Imre 

Nótakör baráti tagjainak: 400 Ft

Február  21. vasárnap  18 óra 
Bob herceg - operett

Főbb szerepekben: Bencze Ilona Jászai Mari-
Díjas , Mikó István Jászai Mari-Díjas , Laklóth 

Aladár, Bozsó József , Nagy Gábor , Győri 
Péter, Benkő Péter Jászai Mari-díjas 

Koreográfus, társrendező: Bozsó József
Rendezte: Pinczés István

A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, az 

előadás napján: 2500 Ft

Február 23. kedd 10 és 14 óra
Bóbita Bábszínház: Jóka ördöge

A belépőjegy ára: 800 Ft

Február 25. csütörtök 11 óra 30
Váci Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára: 600 Ft

Február 27. szombat 19 óra
Farkas Trió és barátai unplugged kon-

certje
A belépőjegy ára: 400 Ft

Mesemozi Mesemozi 
(díjtalan belépéssel)

Február 6. szombat 15 óra
Macskaarisztokraták

(Színes, amerikai rajzfilm, 1970)

Február 20. szombat 15 óra
A dzsungel könyve

(Színes, amerikai rajzfilm, 1967)

Népzenei Bérlet 2010.
Február  3. szerda  10  óra 

Váczi Néptáncegyüttes
A magyar néptánc hagyományait őrző 
együttes zenés-táncos műsora táncház-
zal. Művészeti vezetők: Czinóber Klára, 

Gellér Orsolya, Karánsebessy Balázs

Február  24.  szerda  10  óra  
„Tavaszváró” a Kolompos 

együttessel, táncházzal
A műsorban tavaszköszöntő dalok, 

Gergely-járás, naphívogató, esőcsaloga-
tó dalok, Kiszézés, Zöldág-járás kerül 

bemutatásra.

Március  10.  szerda  10  óra  
Dagda skót, gael autentikus 

népzene táncházzal
A zenekar arra törekszik, hogy átfogó 

képet nyújtson Skócia különböző 
területeinek zenéjéből.  A Dagda a 
hagyományos skót tánczene hazai 

képviselője. 
A bérlet ára: 1000 Ft, a belépőjegy ára 

előadásonként: 500 Ft

Kiállítás
Február 23-án kedden 16 órakor

Mirr-Murral és 
barátai – 

Foky Ottó animá-
ciós filmrendező, 
tervező grafikus 

kiállítása
.A kiállítás megtekinthető 2010. március 

8-ig, 9  és 18 óra között.

Február 26-án pénteken 18 órakor
Átrium Galéria

NA-KE 
Nagymarosi Képzőművészeti 

Egyesület kiállítása
Megtekinthető: március 27-ig.

Szokás szerint a Karácsonyt megelőző hétvégén rendezte meg 
a megyei önkormányzat hagyományos Sportkarácsonyát, amelyen 
Pest megye 2009-ben legeredményesebb sportolóit és sportvezetőit 
tüntették ki. Az ünnepséget Szűcs Lajos megyei önkormányzati el-
nök köszöntője vezette be. Ebben kiemelte, hogy szűkebb pátriánk 
versenyzői szépen kivették részüket a magyar sport idei sikereiből. 

Megyei szinten minden kategóriában három fő kapott serleget 
és díszoklevelet. Vácról is többen érdekeltek voltak az elismerések 
átvételekor. A speciális kategóriában Molnár Klaudia és Kiss Vik-

tor, a szabadidősportok egyesületei közül a Váci Lakóterületi SE, a 
legeredményesebb középiskolák sorában a Boronkay György Mű-
szaki Középiskola és Gimnázium vehetett át elismerést. Az utánpót-
lás korosztály csapatai sorában a Vác Városi Labdarúgó SE 1993-ban 
született focistái érdemeltek ki kitüntetést, Szabó Balázs és Balogh 

Marcell pedig az utánpótlás korú versenyzők között ért el kiemel-
kedő sikereket. Kiss Iván a középiskolások kategóriájában kapott el-
ismerést. A felnőtt kluboknál a Váci Női Kézilabda SE lett a legjobb. 
Az év edzőinek sorában Pajor Ferencné munkáját is jutalmazták, 
továbbá a megyei önkormányzat a labdarúgó szövetséggel közösen 
posztumusz „Év edzője” elismerést ítélt oda a nemrég elhunyt Ger-
gely Károlynak.

Mintegy félezer érdeklődő tapsától kísérve úszta át újra a Du-
nát Vácnál Schirilla György. Az egészséges életmódot ezzel az erő-
próbával is propagáló sportember egy hat állomásból álló sorozat 
második eseményén verőfényes, kora tavaszi időben az alig kétfo-
kos folyóban mintegy kilenc percig szelte a habokat, majd meg-
köszönve a jelenlévők szeretetét a nemrég megjelenő könyvét is 
dedikálta. Az egy héttel korábbi kecskeméti úszást követően a váci 
esemény is nagy sikert aratott, köszönhetően Vác Város Önkor-
mányzat illetékesei komoly szervezőmunkájának. Schirilla György 
egy év kihagyás után tért vissza Vácra, ahol már hosszú hetek óta 
készül nem csak az itteni, hanem a további erőpróbákra is.

Idei első ülését január 13-án tartotta Vác Város Önkormányza-
tának Ifjúsági és Sportbizottsága. A tagok meghallgatták Tóth Kor-

nél igazgató beszámolóját Vác Város Sportintézményei műszaki 
állapotáról. Mint elhangzott, a sportcsarnok lelátói kapacitása mű-
szakilag ugyan 100-120 ülőhellyel bővíthető, ám ezen munkálatok 
igen költségesek lennének. A bizottság elfogadta a közvetlen költ-
ségvetési támogatásban részesülő klubok elszámolását és az első 
negyedéves  segítség összegének két hónapra eső részét javasolta 
átutalni. Többségi szavazással sportszakmai szempontból támoga-
tást kapott az az elképzelés, mely szerint a város különböző pont-
jain az év során autóversenyek kerülhessenek megrendezésre.

Megyei sportkitüntetések váciaknak

Schirilla ismét a váci Dunában

Ülésezett a szakbizottság

A belépőjegyek megválthatóak az 
alábbi helyeken:

Madách Imre Művelődési Köpont 
jegypénztárában

Tourinform Iroda Vác
www.tourinformvac.hu

Ticketportal
www.ticketportal.hu

A programokról bővebb információ a 
www.mimk.vac.hu oldalon található.

További információ
Madách Imre Művelődési Központ 

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel:(27)316-411

www.mimk.vac.hu 
E-mail: informacio@mimk.vac.hu

hétfő 

20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – 

szabadidő, 
életmód, 
sport

20:30 Film
21:50 Híradó

kedd 
20:00 Híradó
20:20 Katolikus 

TV 

– vallási 
műsor

20:55 Spiritusz – 
szabadidő, 
életmód, 
sport

21:05 Film
22:25 Híradó

szerda 

18:00 Hetedhét 
Magazin
– magazin-

műsor Fót 
térségéből 

19:00 Hetedhét 
Magazin 

20:00 Híradó
20:23 Nagyító

– hírháttér-
műsor

20:50 Film
22:10 Híradó

csütörtök 

20:00 Híradó
20:20 Hazai 

– kulturális 
magazin

20:50 Nagyító 
– hírháttér-
műsor

21:15 Film
22:30 Híradó

péntek 

20:00 Híradó
20:23 Hazai

– kulturális 
magazin

20:53 187. Pest 
megyei 
magazin

21:23 Film
22:37 Híradó

MŰSORAI
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Anyakönyvi hírek Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

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

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

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

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.

ELHUNYT VÁCIAK

HIDVÉGI ANDRÁSNÉ SZ: 
KATERINKA ÉVA /1937/, KOLLER 
JÓZSEFNÉ SZ: SZEVERÉNYI GI-
ZELLA /1928/, BARAKSÓ FE-
RENC /1943/, LEVÁK JÓZSEF 
/1928/, MONSZPART GYULÁNÉ 
SZ: HATÁRI JULIANNA /1919/, 
SURINA ISTVÁN /1933/, PEJERL 
KÁROLYNÉ SZ: HUSZÁR MÁRIA 
/1923/, DOROGI JÁNOS /1947/, 
BENKE ANDRÁSNÉ SZ: LUKÁCS 
MÁRIA /1949/, DÉVÉNYI ALA-
DÁR /1934/, BERKI SÁNDORNÉ 
SZ: RADICS IRÉN /1949/, 
NAGY SÁNDOR /1940/, AMB-
RUS JÁNOSNÉ SZ: ZSÓKA ÁGNES 
ANIKÓ /1945/, FAZEKAS KATA-
LIN /1951/, VASTAGH FERENC 
/1956/, GÖRÖG GYÖRGYNÉ 
SZ: CSIZMADIA RÓZA /1932/, 
SZILÁGYI JÁNOS /1935/, HOR-
NOK FERENC /1936/, ZAHÁR 
ISTVÁNNÉ SZ: CSÁKI RÓZA 
IDA /1936/, EGYÜD SÁNDOR 

/1926/, LEHOTKA GÁBOR 
/1938/, SKULTÉTY JÓZSEF IST-
VÁN /1948/,  FENYVESI MIHÁLY 
FERENC /1957/, VENCZLER 
JÓZSEFNÉ SZ: CZERMAN BOBÁLA 
/1932/, BOZSIK ISTVÁNNÉ SZ: 
MARTIKÁN MARGIT /1924/, 
HARSÁNYI ZSOLT TIBOR 
/1942/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

VÁCI LAKOS HÁZASSÁGKÖTÉ-
SE NEM VOLT.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI 
LAKOSOK

FEHÉR ATTILA ÉS NAGY 
GABRIELLA MARGIT GYERMEKE: 
EMMA, MACEAN GHEORGHE ÉS 
BADACSONYI BARBARA GYER-
MEKE: NATALIE, SZABÓ ATTILA 
ÉS LACZI SAROLTA GYERMEKE: 
LILI, SINDELY TIBOR ZSOLT ÉS 
SZIMON RENÁTA GYERMEKE: 
ORSOLYA, BALÁZS GERGELY ÉS 

BARTÓK TÍMEA GYERMEKE: BEN-
CE, SZERÉNYI BÁLINT ÉS FAR-
KAS SZILVIA GYERMEKE: MÓR, 
KISS TIBOR ATTILA ÉS GERGITY 
RITA ILONA GYERMEKE: BO-
TOND ATILLA, BALOGH JÁNOS 
ÉS KOCKÁR KATALIN GYERMEKE: 
ORSOLYA ANNA, KECSKÉS CSABA 
ÉS KŰRTÖSI KAMILLA GYERMEKE: 
LILIEN, BARTÓK GYÖRGY ÉS IM-
REI ZSÓFIA GYERMEKE: GYÖRGY, 
SINKA GÁBOR ÉS JOBBÁGY MÁ-
RIA GYERMEKE: ÁDÁM, FEHÉR 
ATTILA ÉS MARKOS MELINDA 
TÍMEA GYERMEKE: ANNA, NAGY 
ZOLTÁN ÉS FERBERT TÜNDE 
GYERMEKE: MÁRK, CSUKA ZOL-
TÁN GÁBOR ÉS HAULIK NOÉMI 
GYERMEKE: KENDE, PAPP ATTILA 
ÉS KONECSNI JUDIT GYERMEKE: 
NÁNDOR, TÓTH PÉTER ERVIN ÉS 
CSERNI BERNADETT GYERMEKE: 
SARLOTT LARINA.

APRÓ-HIRDETÉS
• Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 

2.500 nm építési telek, mely bővít-
hető. Irányár: 

 20 millió forint. Érd: 
(+36)30/445-3954

Kiadó: Elektro Szignál Kft.

Kiadásért felelős: 
Kegyes Zoltán ügyvezető igazgató

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

Címlap: Tumbász András

1. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
2. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti út 2. •  27/504-176
5. Szent Rókus Gyógyszertár •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385
6. Dr. Hella Gyógyszertár • Széchenyi u. 3-7. • 27/501-450
7. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-338
8. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157

Hét (2010) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
II. 01. - II. 07. 1 2 3 4 5 6 7
II. 08.  - II. 14. 8 1 2 3 4 5 6
II. 15. - II. 21. 7 8 1 2 3 4 5
II. 22.  - II. 28. 6 7 8 1 2 3 4
III. 01.  - III. 07. 5 6 7 8 1 2 3
III. 08.  - III. 14. 4 5 6 7 8 1 2

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet: 

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

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

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

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

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

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

utána következõ nap 7 óráig.

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

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




