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260,-Ft

300,-Ft

Elővételben váltott
jegy esetében

210,-Ft

210,-Ft

2.800,-Ft

2.950,-Ft

Havi dolgozó egyvonalas bérlet
Félhavi dolgozói
egyvonalas bérlet

—

—

Havi dolgozó
összvonalas bérlet

4.500.-Ft

4.720,-Ft

Félhavi dolgozó
összvonalas bérlet

2.250,-Ft

2.360,-Ft

Éves dolgozó bérlet
Tanuló és nyugdíjas
bérlet

50.000,-Ft 52.400,-Ft
1.500,-Ft

1.570,-Ft

A háziszemét szállítás jövő évi díjkalkuláció élénk vitát váltott ki. Végül az elfogadott
határozat szerint tárgyalásokat kell kezdeményezni a szolgáltatást jelenleg ellátó céggel a
díjak csökkentése érdekében. Felülvizsgálták
a közterület használati díjakat és meghatározták a 2011-es helyi adókat. Az utóbbi szerint
a magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként 10 ezer Ft/év. Az építményadó 400
Ft/nm/év. A Vállalkozók kommunális adója
egy törvénymódosítás értelmében 2011-től
megszűnik. A gépjárműadó mértéke törvényi
előírás alapján kerül meghatározásra és teljes
összegében az önkormányzatnál marad.
Schmuczer Istvánné egyéni képviselői indítványát elfogadva a parkoló járművek esetében
10 perc türelmi időt fogadtak el, amely az ellenőr
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Autóbuszon váltott
váltott jegy esetében

érkezte után kezdődik. Módosították a pénzben
és természetben nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendeletet. Eladásra kijelölt
ingatlanok árának meghatározása után elfogadták a jövő évi munkatervet. Eszerint a 2011-es
képviselő-testületi ülésekre csütörtöki napokon
kerül sor, az elsőre január 20-án 9 órától. Ugyancsak különösebb vita nélkül fogadták el az idei
külügyi beszámolót és a jövő évi külügyi tervet.
Egymillió forintot biztosítottak a rendelőintézet
előtető építményének felújítására.
Városfejlesztési és forgalomtechnikai témák után módosításra került a Beszerzési szabályzat, majd kiírták a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói állására
vonatkozó pályázatot. A váci Püspökség népkonyha létesítését tervezi, ehhez a szükséges
városi segítséget a Szociális Szolgáltatások
Háza nyújtaná. Ennek segítésére biztosított a
város 1 250 ezer forintot. A testület a Szegfű
utcai bölcsőde férőhelyét 14 fővel bővítette
és ehhez biztosította a feltételeket. Elfogadták
a polgármester előterjesztését a városunkban
megalakult hat kisebbségi önkormányzattal
való együttműködés vonatkozásában.
A Jávorszky Ödön Kórház az irányú kérelméről, hogy a tartósan üres 55 állással
csökkentsék az intézmény létszámát, csak a
következő ülésen történik döntés. A Képviselő-testület tagjai a többségében – névszerinti
szavazás keretében - nem támogatták a szérűskerti műfüves pálya körül, az OLLÉ program
keretében történő fejlesztési elképzeléseket,
amely 125 millió forintos hitel felvételét tette
volna szükségessé. Vác Város Önkormányzat
csatlakozik a Dunakanyar Egységes Pedagógiai
Szakszolgálathoz. Meghosszabbításra került a
városi kórházhoz rendelt önkormányzati biztos cégével történt szerződés. A 2011-es költségvetésben forrást kell majd beállítani a Flórián utcai egészségügyi komplexum felújítására,
vagy más helyszínen történő biztosítására.
Egy ad hoc bizottságot is létrehozott a grémium. Ennek feladata lesz, hogy megvizsgálja a
kórház jelenlegi ellátási, közegészségügyi és járványügyi helyzetét veszélyeztető problémákat
és kezelje azokat. Három sportegyesület is támogatást kért az önkormányzattól. A Vác Városi
Labdarúgó SE esetében egy likvidhitel felvételét
támogatták, melynek visszafizetési garanciáját
adott esetben a város által nyújtott 2011-es támogatás képezheti. A Váci Női Kézilabda SE póttámogatási igényét elutasították, míg a Váci Kézilabda SE hitelkérelméhez kezességet vállaltak.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének decemberi tanácskozása zárt üléssel ért véget.

•

A munkaterv szerint idei utolsó ülését tartotta december 14-én Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely igen sok témában hozott fontos döntést.
A teljes létszámban jelenlévő grémium a napirend előtti problémafelvetések (lásd külön
írásunk!) után több sürgősségi javaslat fel- és
előzetesen kiadott téma levételével egyhangúan
elfogadta a napirendet. Többek között később,
csak egy gazdasági elemzést követően tárgyalják Pető Tibor alpolgármester előterjesztését a
városi gazdasági társaságok átvilágításáról.
A költségvetési rendelet módosítását (10 millió forinttal emelték meg) ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) is változott néhány
pontban. A helyi autóbusz közlekedés tarifái is
megváltoznak. A január elsejétől érvényes árak:

Az idei utolsó testületi ülésen még napirend előtt tehették fel kérdéseiket, intézhettek interpellációt a képviselők. (A
nap folyamán elfogadott SZMSZ módosítás szerint a jövőben ezekre az Egyebek
napirendi pont elején fog sor kerülni.)
Elsőként Bóth János kapott szót, aki
frakcióvezetőként pártja közleményét
olvasta fel. Válaszában Fördős Attila polgármester a félretájékoztatás befejezésére
szólította fel polgármester elődjét. Ezt követően Jakab Zoltán a kórház és egy egészségügyi cég kapcsolatát boncolgatta.
Két interpelláció hangzott el. Előbb
Bóth János fejezte ki aggodalmát a váci
kórház uniós projektével kapcsolatban,
melyre válaszolva a jelenlegi városvezető
részletesen felidézte a korábbi döntéseket
és azok hátterét. A választ az interpelláló
nem fogadta el, azonban a testület igen (9
igen, 5 nem és 1 tartózkodás). Jakab Zoltán
a méhnyakrák oltással kapcsolatban kérte, hogy annak szervezése kerüljön vissza
az önkormányzat hatáskörébe. Bánhidi
Péter, szakbizottsági elnök válaszában a
bekért adatok alapján a lebonyolítást nem
javasolta elvonni a kórháztól, de felügyeletének városi hatáskörbe vonását megfontolandónak tartotta. A választ a testület
szintén elfogadta (10-4-1).
A kérdések sorát Váradi Iván Attila
kezdte, aki néhány alsóvárosi gondra
várt választ és intézkedést, majd köszönetet mondott az eltelt időszakban elvégzett munkákért.
Bóth János frakciója nevében gratulált két szlovákiai testvérvárosunk megválasztott polgármesterének, illetve kevesellte a kórház számára kiutalt állami
konszolidációs segítség összegét.
Mokánszky Zoltán biztosított minden 70 éven felüli váci állampolgárt,
hogy Karácsonyig megkapják a várostól
az egyszeri, 4000 forintos támogatást.
Bánhidi Péter a mélygarázs építés kapcsán a kárt szenvedett vállalkozók érdekében emelt szót és érdeklődött a beruházás
befejezésével kapcsolatos tárgyalások állásáról. Válaszában Fördős Attila üzletpolitikai okokból a megkapott ajánlatról egyelőre nem kívánt tájékoztatást adni.
Kiss Zsolt ismét a hóeltakarítási
előkészületekről érdeklődött. Nehezményezte a külterületi utak karbantartásának és a közvilágítási gondok orvoslásának lassúságát, illetve a Kölcsey
utca-Zöldfa utca sarkára tervezett zebra
elkészülési időpontjáról kérdezett.
Katonáné Doman Erika elismerését
fejezte ki a Boronkay iskola által elért
eredmények kapcsán és kérte képviselőtársait, hogy a hivatalban elintézhető
ügyeket a megfelelő helyen és időben
hozzák szóba.
Csereklye Károly felidézte Keszthelyi Ferenc, közelmúltban elhunyt
korábbi váci püspök munkásságát,
majd a jelenlévők egyperces csenddel adóztak emlékének.

Váci Hírnök

Hatékony munkával
fontos döntések

Ez történt a napirend előtt
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Több helyi civil szervezet rendezésében emlékeztek meg városunk névadójáról, Vácz Remetéről. November 26-án délelőtt a Kossuth téren található szobornál
– Kapás György alkotásánál – óvodások
helyeztek el gyertyákat és virágokat.
Délután a Főtéren gyülekeztek a
tisztelgők, majd fáklyás felvonulás után
érkeztek meg a szoborhoz. Itt Philipp
Frigyes, városi főépítész, a Váci Múzeum Egyesület elnökségi tagja elevenítette fel Vácz Remete alakját, majd
Boda Mária tanárnő felkészítésével a
Madách Imre Gimnázium diákjai történelmi emlékek és legendák alapján
idézték fel személyét.
A Harmónia Kórus produkciója után
a résztvevők mécsesekkel, gyertyákkal
tisztelegtek a névadó emléke előtt.

A Költségvetési és Adóosztály ügyintézőinek elérhetősége témafüggő, így ezek a számok a
www.vac.hu címen elérhető hivatalos városi honlapon tekinthetők meg.
Osztály név:

Telefon:

Fax:

Polgármester, Alpolgármesterek

06-27/315-521
06-27/315-534

06-27/315-537

Polgármesteri Titkárság

06-27/315-521
06-27/315-534

06-27/315-537

Jegyző

06-27/314-130

06-27/315-957

Aljegyző

06-27/513-472

06-27/315-957

Jegyzői Kabinet

06-27/513-492

06-27/315-957

Ellenőrzési Osztály

06-27/513-474

06-27/513-408

Építéshatósági Osztály

06-27/513-420

06-27/513-402

Főépítészi Iroda

06-27/513-481
06-27/513-475
06-27/513-431

06-27/513-431
06-27/513-414

Főmérnökség

06-27/513-469

06-27/513-429

Gazdasági Hivatal

06-27/513-460

06-27/307-145

Gyámhivatal

06-27/513-415

06-27/513-414

Igazgatási Osztály

06-27/513-436
06-27/513-412

06-27/513-414

06-27/513-462/462
Zöld sz.: 06-30/681-6015

06-27/315-957

06-27/513-478/478
06-27/513-479
06-27/513-496

06-27/513-496

Közterület Felügyelet

06-27/999-383

06-27/306-683

Okmányiroda

06-27/512-230
06-27/512-243
06-27/512-245
06-27/512-234

06-27/512-240

Polgári Védelmi Kirendeltség

06-27/315-536

06-27/315-536

Szociális Osztály

06-27/513-432

06-27/513-414

06-27/513-400
Zöld sz.: 06-80/890-020

06-27/513-414

06-27/513-439

06-27/513-469

06-27/513-400/166

06-27/513-414

Környezetvédelmi Iroda
Közművelődési és
Oktatási Osztály

Vác Város Polgármesteri Hivatala
Vagyonhasznosítási Osztály
Városi Főorvos

Hangversenykórus a
Serenus
December 4-én, a Bartók Béla Zeneiskolában a Nagymarosi Női Karral
közös minősítő hangversenyt adott a
váci Serenus Kórus. A 2001-ben alakult
és jelenleg hatvan tagú kar a megalakulás évében kapta meg a fesztiválkórus
minősítést.
Rendszeresen szerepel a város kulturális eseményein, nagy sikerű önálló
koncertjei rendszeresen telt házat vonzanak. A Brusznyai Margit által veze-

tett énekkar a minősítő hangversenyen
repertoárjának legnehezebb műveit
adta elő, a zsűri és a közönség teljes
elismerését váltva ki. A két énekkar
előbb külön-külön lépett a színpadra,
majd közös produkcióval gyönyörködtették el a publikumot.
A Serenus Kórus a produkcióval kiérdemelte a legnívósabb elismerést, a
„hangversenykórus” fokozatot, míg a
nagymarosiak arany minősítést értek el.

– néhány mondatban
Díjazott váci vállalkozók
November 26-án, pénteken a Vállalkozók Országos Szövetsége Közép-magyarországi Regionális Szervezetének
díjátadó gálaestjén került sor az idei
regionális Príma-díj, valamint az Év Vállalkozója elismerés ünnepélyes átadására. Vácról három személy részesült
kitüntetésben. A Regionális Príma Díjat ebben az esztendőben Garay Nagy
Norbert festőművész, az Art Lavina Galéria vezetője vehette át. Az Év Vállalkozója elismerést Vácról ketten érdemelték ki: Fónagy István és Nyári Sándor.

Váciak a megyei kitüntetettek
között
Pest Megye Közgyűlésének korábbi
döntése értelmében december 4-e szűkebb pátriánk hivatalos Megyenapja. Ennek apropóján ebben az esztendőben
is egy sor elismerést vehettek át mindazon személyek és közösségek, melyek
munkájukkal, tevékenységükkel öregbítették a megye hírnevét. A díjazottak
között a „Szegényekért és Elesettekért
Díj idei kitüntetettje a sződligeti Viktor
Speciális Otthon Vácott élő igazgatója,
Pitzné Heinczinger Mónika. Iványi
Károlyné, a Madách Imre Művelődési
Központ igazgatója a Pest Megyei Népművelők Egyesülete által adományozott
Fekete Dió Díjat vehette át.

Ipartestületi ünnepség
Újraalakulásának 20. évfordulóját
ünnepelte a 124 éves Vác és Vidéke
Ipartestület. A szervezet évente tartandó aktuális összejövetelén az elmúlt két
évtized tevékenységét és az önkormányzattal való együttműködést értékelte a
váci szervezet. A rendezvény további
célja volt, hogy a nemrég megválasztott
városvezetés és az ipartestület elnöksége a további együttműködés lehetőségeiről egyeztessen egymással. Beszédében
Késhegyi László az ipartestület ügyvezetője, illetve Fördős Attila váci polgármester egyaránt a piaci helyzet javulásában bízott és az együttműködés további
erősítésének fontosságát hangsúlyozta.

A szelektív hulladék gyűjtése
Vác Város Polgármesteri Hivatal
Főmérnöksége tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a jövőben a szelektív
hulladék gyűjtését a Zöld Híd Kft. végzi: Ebbe a tevékenységi körbe nem tartozik bele a szelektív szigetre és mellé
elhelyezett bármi nemű hulladékok
elszállítása. Ezért a köztisztaság érdekében kérik, hogy a gyűjtő konténerek
mellé hulladékot ne helyezzenek el!
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2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 06-27/513-400, Fax: 06-27/513-414
Zöld szám: 06-80/890-020
Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Hírek

•

Városunk
névadóját
ünnepeltük

Váci Hírnök

A Polgármesteri hivatal osztályai
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Városunk Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálata tájékoztató fórumot
szervezett a helyi középiskolások számára
az AIDS világnapja alkalmából. A korábban
kialakult szokásoknak megfelelően december elsején a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium dísztermében nem
csupán a HIV vírus veszélyeire, hanem a szexuális úton terjedő egyéb nemi betegségekre, és a nem kívánt terhesség következményeire is felhívták a diákok figyelmét.

Ismerkedés az angol szakképzéssel
Az angliai szakképzés helyzetével, gyakorlatával ismerkedhettek meg azok az oktatásügyi, illetve ifjúságvédelmi területen
tevékenykedő szakemberek, akik a közelmúltban, a Naszály–Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. csoportjának tagjaként vettek részt egy nyolcnapos angliai tanulmányúton. A tanulmányút a Leonardo Mobilitás
c. pályázaton elnyert forrásból valósult
meg. A tanulmányút során a résztvevők két
különböző helyzetben lévő oktatási intézményben vendégeskedtek, ahol iskola- és
óralátogatások, ill. prezentációk keretében
nyílt mód tapasztalatcserére.

Váci Hírnök

•
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Ovis sportfesztivál a
Sportcsarnokban
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December 5-én, vasárnap ismét zsúfolt
házat eredményezett a váci óvodások hagyományos sportfesztiválja. Az eseményt a
város Óvodavezetői Munkaközössége rendezte, és több száz nagycsoportos ovis vett
részt rajta. A közös bemelegítést követően
játékos sorversenyek és ügyességi próbák
váltották egymást. A lelátókon szülők, rokonok szurkoltak a kicsiknek, akik hatalmas
lelkesedéssel teljesítették a különböző
feladatokat. A verseny fénypontja volt a
Mikulás személyes megjelenése, akit nagy
ovációval, valamint dalokkal és versekkel
köszöntöttek a csillogó szemű gyermekek.

Lakossági fórum a közbiztonságról
A közbiztonság helyi aktualitásairól
szervezett közös fórumot december 13-án
Vác Város Önkormányzat, a Váci Rendőrkapitányság és a Földváry Károly Polgárőr Egyesület. A Madách Imre Művelődési
Központban megtartott rendezvényen
szó esett a közelmúlt nagy érdeklődéssel
kísért helyi bűnügyeiről, valamint a lakosság általános közbiztonsági megítéléséről.
A fórumon kifejtették véleményüket az
illetékesek és a megjelent állampolgárok,
kiknek kérdéseire válaszok is elhangzottak.
A szervezők a fórumot rendszeressé szeretnék tenni.

Vácott tartott konzultációt a Közterületfelügyelők Országos Szövetsége. A tanácskozás témája a Váci Településszolgáltatási
Nonprofit Kft. által is használt komplex informatikai rendszer volt.
Ennek hatékonyságáról és bővítési lehetőségeiről a rendszer fejlesztője számolt be,
majd az ezt használó közterület-felügyeleti
szervezetek képviselői ismertették a gyakorlati tapasztalataikat. A Városházán megrendezett

fórumon a hazai közterület felügyeleti szervek
képviselőit a város részéről Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte.
A konferenciára négy fővárosi kerületből
és tíz vidéki városból érkeztek közterület-felügyeleti szakemberek.
A konzultáció második felében az eszköz
fejlesztésére vonatkozó javaslatokat és ötleteket oszthatták meg a szakemberek a programfejlesztőkkel.

Forte-kiállítás
a világhálón
Immár az interneten is elérhető az a kiállítási anyag, amelyet idén júliustól több hónapon keresztül megtekinthettek az érdeklődők a Váci Értéktár Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény termében. A Vác Város Levéltára
által összeállított anyag digitális változata az
intézmény vacarchivum.hu címen megtalálható weboldalán tekinthető meg.
Horváth Ferenc levéltári igazgató a távirati
irodának elmondta: a legendás váci gyár nem-

csak a város, de az ország életében is jelentős
szerepet játszott, és mind kultúr-, mind ipartörténeti vonatkozásai fontosak. A virtuális kiállítás – a valóságoshoz hasonlóan - három színre
tagolódik: A Kodak és a Forte gyár története képekben, Fekete István: Egy gyár végnapjai című
dokumentumsorozata, valamint Forte forever Fotóművészet Forte-papíron című részre.

Madárbarát óvodák
A három tagintézményből álló Alsóvárosi
Óvoda ezentúl büszkén viselheti a Madárbarát
Óvoda minősítést. A Kölcsey, a Kertész és a Vám
utcai tagóvoda közül elsőként a Kölcsey utcai in-

tézményben figyeltek fel a madárbarát programra. Ez a gyermeklétesítmény néhány esztendővel
ezelőtt a Zöld Óvoda címet is megkapta.
Mint azt Lambekné Gál Gabriella intézményvezető elmondta, a nevelőtestület tagjai
már évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a természetbarát és környezettudatos nevelésre, így a jövőben a gyermekek együtt gondoskodhatnak az
óvodák területére látogató madarak etetéséről.
Kiss Zsolt önkormányzati képviselő segítette a kezdeményezés megvalósítását és kifejtette: „Nagyon sok madár van a lakótelepen is és
tán itt még nagyobb szükségük van a segítségre,
mint kint a természetben, mert itt kevesebb a
táplálék, kevesebb az élelem. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyerekeknek a mozgósítására vagy erre a figyelemfelhívásra, hogy a gyerekek a zöldet itt is maguk között tudhassák.”
Nagy Csaba, a Börzsöny Természet és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány elnöke a
december 3-án megtartott rövid ünnepségen
ismertette szervezetük céljait, majd az ovisok
verselőadása közepette elhelyezte a Kölcsey
utcai óvoda fáira az első madáretetőket.

Vác Város Önkormányzat és a Madách
Imre Művelődési Központ (MIMK) szervezésében idén is közös kiállításon mutatják be
amatőr és hivatásos váci és Vác környéki művészek különböző stílusú alkotásaikat.
A hagyományos Téli tárlat megnyitójára
december 11-én került sor a művelődési központ aulájában. A Szabó Sándor gitárművész
kompozíciói által keretbe foglalt eseményen
Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte a kiállítókat és a megjelent művészetbarátokat, majd a zsűrielnök, Szemadám György fes-

Pest megye Családja: a Hujbert-család
Pest Megye Közgyűlése tavaly alapította
meg az „Év családja Pest megyében” díjat,
amely átadására december 10-én került sor
a Megyeházán. Az egyhetes nyaralási lehetőséget és 300 ezer forint jutalmat tartal-

mazó díjat Szűcs Lajos, a megyei közgyűlés
elnöke adta át a váci Hujbert családnak. A
pályázatra 28 település 32 családját nevezték a települési önkormányzatok. Az elismerés a megyében élő olyan családoknak

adományozható, akik mindennapi életükkel, munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal példát
mutatnak a Pest megyeiek számára.

A Hujbert családban a tanárként
dolgozó apa és a tanítónő anya hét
gyermeket nevel. A legkisebb 7, a legnagyobb 27 éves, ő képzőművész. A
három egyetemista, egy gimnazista,
két általános iskolás gyermek az iskola és a település közösségi életében,
a szülők az egyházközösség munkájában is részt vesznek. A családot a
közelben élő nagyszülők is segítik a
mindennapokban.

Listavezető a Boronkay
Az adott intézmény diákjainak eredményei alapján rangsorolta a hazánkban
működő középfokú iskolákat a Köznevelés című szakmai havilap. Az intézmények
oktatási struktúrájának alapján különböző
kategóriákban összesen 157 iskolát értékeltek. Közülük három váci található: Az

I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola, a Piarista Gimnázium és a Boronkay
György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Utóbbi eredménye egyedülálló: eredményességi mutatói alapján ez az oktatási
intézmény áll a szakközépiskolák kategóriájában az országos lista élén.
2 0 10 . d e c e m b e r

Tájékoztató fórum az AIDS-ről

Téli tárlat

•

– néhány mondatban

Közterület-felügyelők váci
Közterület-felügyelők
konferenciája

a „Deus ex machina” című munkájáért - Bálint
Zsombor (képünkön) festőművész kapta.
A kiállítás a művelődési ház emeleti galériájában 2011. január 17-ig tekinthető meg.

Váci Hírnök

Hírek

tőművész, író értékelő társai – Aknay János
festőművész és Tumbász András fotóművész
- nevében is értékelte a beérkezett műveket.
Kiemelte: a nagyon sokszínű anyagnak csak
mintegy fele kaphatott helyet a tárlaton. Köszönetet mondott a pályázóknak és elmondta:
véleménye szerint Vác messze földön büszke
lehet művészeire, kulturális életére.
A díjazottak közül Bardócz Lajos grafikus Iványi Károlyné igazgatótól vehette át
a MIMK különdíját, míg a város elismerését
Németh Árpád festőművész érdemelte ki. A
zsűri harmadik helyezéssel jutalmazta Fekete
István fotóművészt, második díjra érdemesítette Molnár László József grafikust, míg az
idei Téli tárlat fődíját – az „Egy nap kezdete” és
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Egy nap alatt előkerült
az autó
December elsején, a reggeli órákban érkezett bejelentés a kapitányság ügyele-

Tűz a cementgyárban
Kigyulladt egy futószalag december 2-án reggel a
váci cementgyárban. A tűzoltók három autóval és 15 fős
személyzettel vonultak ki a
helyszínre, közben hivatalból értesítették a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot is.
Fokozottabb
beavatkozásra

azonban nem volt szükség, a
tüzet kilenc órára eloltották.
Személyi sérülés nem történt.
A tűz okának kivizsgálása, valamint az anyagi károk felmérése folyamatban van. A történtek nem veszélyeztették a
gyár működését, a termelés
folyamatos volt.

Január 10. hétfő 10:00
11. kedd 10:00 és 14:00
12. szerda 10:00
13. csütörtök 10:00

Szabad Ötletek Színháza:
Vízipók, csodapók című
mesejáték
A belépőjegy ára: 600 Ft

Magyar Kultúra Napi
programsorozat

Tűzhalál
Tűzesetben elhunyt egy
hajléktalan férfi december
7-re virradó éjszaka. Az áldozat nőismerősével egy
téglából épült garázsban élt,
és itt keletkezett a végzetes
tűz. A két személy közül a nő
a lángokban súlyos égési sérüléseket szenvedett, míg az
54 esztendős férfi belehalt
sérüléseibe. A nyomozás
még tart, az első jelentések
kizárják a bűncselekmény
gyanúját, valószínűsíthetően az elektromos melegítő
miatt kapott lángra valami
az alkalmi lakásban.

Január 21. péntek 19:00

Semmi dráma
Szórakoztató zenés, prózai összeállítás.
A belépés díjtalan!
Január 22. szombat 18:00

Nyolcvanhárom esztendős korában december 6-án
elhunyt Keszthelyi Ferenc,
a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke, városunk
Pro Urbe-díjas személyisége. Végső búcsúztatására a váci Székesegyházban
került sor, majd az épület
altemplomában helyezték
örök nyugalomra.

AKTUÁLIS VÁROSI PÁLYÁZATOK

Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Közreműködnek: Cs. Nagy Ildikó,
Dónusz Katalin és tanítványai, Váci Ifjúsági
Fúvószenekar,
Bartók Béla Zeneiskola
ütőegyüttese.
A „Vác Város Művészeti
Díja”, a „Vác Város Művelődéséért”, és a „Közművelődést segítő munkáért”
kitüntető díjak átadása.
Díjtalan belépőjegyek igényelhetők a jegypénztárban.

Január 23. vasárnap 16:00

„Garabonciás Péter” Huzella
Péter gyermekműsora
A belépőjegy ára: 300 Ft.

További programok
Január 15. szombat 16:00

Gálaműsor
A Silverstar Művészképző Iskola és
a Talentum Alapfokú Művészeti Iskola félévi gálaműsora.
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft,
az előadás napján: 1100 Ft.
Január 29. szombat 15:00

„Egy régi-régi dal mesél…”
Zenés nosztalgia délután a László
Imre Nótakör szervezésében.
A belépőjegy ára: 500 Ft,
a baráti kör tagjainak 400 Ft.
Január 29. szombat 17:00

A Dancer Shadows Tánciskola gálaműsora
A belépőjegy ára: 700 Ft

Kiállítások
Január 22. szombat 17:00

Orvos András festőművész kiállítása

Februári előzetes
Február 10. csütörtök 11.30

A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
A belépőjegy ára: 600 Ft
Február 12. szombat 17:00

Anti Valentin napi filmvetítés
- Az eastwick-i boszorkányok
színes, magyarul beszélő, amerikai
vígjáték, 113 perc, 1987.
- Rózsák háborúja
színes, magyarul beszélő, amerikai
vígjáték, 116 perc, 1989.
- Másnaposok
színes, magyarul beszélő, amerikai
vígjáték, 100 perc, 2009.
A filmvetítés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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

Váci Hírnök

•
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Képesítési és egyéb feltételek:
- Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
- 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség és
- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban töltött legalább
ötéves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- kinevezés esetén vagyon-nyilatkozat
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A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, a vezetői
megbízás határozott időre 2011. március 01 - 2016. február 28-ig
szól.
Illetmény: a KJT szerint

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: 2011. februári KT-i ülés

Váczi Néptáncegyüttes
Március 2. szerda 10:00
Kolompos együttes:

Farsangon át tavaszig
Április 6. szerda 10:00

Kolompos együttes:
Furulyás Palkó
A műsorokat követően élő zenés
táncház várja a gyermekeket!
A bérlet ára: 1000 Ft,
a belépőjegy ára előadásonként:
500 Ft
További jegyértékesítés
Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, tel:
(27)316-160, www.tourinformvac.hu
Ticketportál
Home-Ticket szolgáltatással, www.
ticketportal.hu

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 21.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, képesítést igazoló oklevél másolat, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelés, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba
foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez.

Február 9. szerda 10:00

Megtekinthető: február 28-ig

Vác Város Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján pályázatot hirdet a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói álláshelyére az
alábbiak szerint:
A meghirdetett munkahely: Igazgató – Váci Értéktár Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény (2600 Vác, Köztársaság út 19.)

Népzenei Bérlet 2011.

szerda
18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
20:00 Híradó
20:23 Nagyító
– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

péntek
20:00 Híradó
20:23 Hazai
– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei
magazin
21:23 Film
22:37 Híradó
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A magyarországi kórházak
konszolidációját segítő állami
pénzcsomag részeként összesen több mint 233 millió forintot kapott a váci Jávorszky Ödön
Városi Kórház. Ennek döntő
részét a beszállítói tartozások
enyhítésére fordíthatják – mint
ismeretes, az intézmény kétmilliárdos elmaradást halmozott fel
-, míg a várólisták rövidítésére
közel ötmillió forint jut. Mint
megtudtuk: a műtéti várólisták
a váci kórházban az országos
átlagnál rövidebbek és az önkormányzati biztos által az utóbbi
időben hozott szigorú intézkedések hatására a adósság növekedésének üteme is lelassult.

tére, mely szerint ismeretlen
tettes az előző éjszaka Deákvár egyik családi házának
kertjéből eltulajdonított egy
személygépkocsit. Mint azt
Latorovszky Gábor rendőr
őrnagytól, bűnügyi osztályvezetőtől megtudtuk: a nyomozók nagy erőkkel kezdték meg
a felderítést és az információgyűjtést, majd kiderítették az
autó helyét. Ennek közelében
a nyomozók megfigyelési
pozíciót foglaltak el, majd a
megjelenő, és az autóba szálló
két férfit lopás alapos gyanújával le is tartóztatták

•

Közel negyedmilliárdos
segítség

Váci Hírnök

Kék hírek

Búcsú a
püspöktől
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Kézilabda, NB I/B, férfiak
Váci KSE-Taxi2000 – Kalocsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-24
Alba Regia SE – Váci KSE-Taxi2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-30
Váci KSE-Taxi2000 – Százhalombatta . . . . . . . . . . . . . . . . 34-28

Kézilabda, Magyar Kupa, férfi nyolcaddöntő

Vízilabda, OB I/B, nők

Vízilabda, OB II, férfiak
Sportliget – Váci VSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4
Budafóka – Váci VSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-2

Sporthírek –
röviden

Váci Hírnök

•
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Bronzérmes közönségtalálkozó
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Közönségtalálkozót szervezett a közelmúltban világbajnoki bronzérmet szerző
Galambos Péter és mestere,
Rapcsák Károly tiszteletére a
Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Sporttörténeti Állandó Kiállítása. A rendezvényen előbb Kokas Péter,
szövetségi elnökségi tag, az újzélandi világbajnokság magyar
csapatvezetője elevenítette fel
a verseny részleteit, majd Nagy
Márta, Péter középiskolai testnevelője mesélt a diákként is
szerény és céltudatos versenyzőről. Ezt követően Selymes
Nóra, a sportkiállítás vezetője beszélgetett a bronzérmes

evezőssel és mesteredzőjével,
majd a VB helyszínén készült
fotókat és videó felvételeket tekintették meg a résztvevők. Zárásként a jelenlévő családtagok, szakemberek és szurkolók
kötetlen beszélgetésen idézték
fel a sikeres versenynapokat.

Kettős váci evezős
siker
A Magyar Távirati Iroda
Sportszerkesztősége 1964 óta
minden évben felkéri a magyar
sportági
szakszövetségeket,
hogy jelöljék meg: ki volt az
esztendő legjobb magyar sportolója az adott sportágban..
Nagy váci sikert hozott az evezősök kategóriája. A hölgyeknél Szabó Katalin, az erősebb
nem reprezentánsainál Galambos Péter végzett az élen. A
Vác Városi Evezős Club sportolói közül Kati másodszor, míg
Péter első alkalommal nyerte
el a kitüntető címet.

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

Név
Győri Audi ETO KC
DVSC - KORVEX
FTC Jógazdabank
SYMA Váci NKSE
Dunaújvárosi REK
Budapest Bank - Békéscsabai ENK SE
Alcoa FKC RightPhone
ÉTV - Érdi VSE
Veszprém Barabás KC
Siófok KC
Újbuda TC
UKSE Szekszárd

J.
10
11
10
10
11
11
10
11
10
11
10
11

Gy.
10
9
9
7
6
5
5
4
4
3
1
0

D.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V.
0
2
1
3
5
6
5
7
6
8
9
11

Dob.
325
356
334
344
348
301
295
309
279
269
219
255

Kap.
231
283
262
264
298
279
305
314
290
358
366
384

P.
20
18
18
14
12
10
10
8
8
6
2
0

A férﬁ kézilabda NB I/B Nyugati csoportjának
őszi végeredménye

Váci KSE-Taxi2000 – Miskolc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-24

Váci VSE – Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Váci VSE – Honvéd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
Váci VSE – Angyalföld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-12
Váci VSE – Debreceni SSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-11

A női kézilabda NB I állása lapzártánk időpontjában

nyított együttes a szép sikerek
mellett váratlan és fájdalmas
kudarcokat is kénytelen volt
elkönyvelni. A nyáron jelentős
keretbeli változáson átesett
VKSE azonban a botladozások
ellenére például a hazai kupasorozatban helyi sporttörténel-

Sikeres focikarácsony
Harmadik
alkalommal
rendezte meg a Madách Imre
Művelődési Központ színháztermében a Vác Városi Labdarúgó SE a Focikarácsony elnevezésű évzáróját. Az egyesület
honlapjának (www.vacfc.hu)
beszámolója szerint Fördős
Attila polgármester köszöntője után Mokánszky Zoltán,
sportért felelős alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
Különböző díjak is gazdára
leltek: egy évtizedes eredményes munkájáért vehetett át
elismerést Szabados György,
a felnőttek jelenlegi trénere.
Az esztendő legjobbjának Farkas Pétert választották, míg a
legeredményesebb gólszerzőnek, Petre-Daniel Ivanovici
bizonyult. Az őszi idény váci
NB II-es góljait bemutató
filmösszeállítás után a különböző korcsoportok színpadi
előadása zárta az estet.

kupában idejekorán búcsúzott,
ám a bajnokság folyamán – különösen az idegenben aratott
szép sikerekkel – sok örömet
szerzett a szurkolóknak. Stílusos, támadószellemű a Dunakanyar-Vác játéka, nem véletlenül dicsérik a szakemberek a
mieinket. A csoportban ugyan
a jelenlegi éllovas egyértelmű
bajnokesélyesnek számít, ám
a mögötte lévő helyezésekért
nagy harc fog folyni – remélhetően a váciak részvételével.

Harmadik lett az
ülőröpis csapat
Befejeződött a bajnoki
pontvadászat az ülőröplabdások országos bajnokságában.
A záró fordulóra Tatabányán
került sor, ahol a Mozdulj
SE Vác drámai körülmények
között csúszott le a második
helyről. A mieink előbb a
házigazdákat játszmaveszteség nélkül verték meg, majd
a mindent eldöntő csatában
a szombathelyi Sprint ellen
megnyerték az első két játszmát. Sajnos, a folytatásban
háromszor is a riválisnak
sikerült jobban a kiélezett
játszmabefejezés, így ezzel
az övék lett az ezüstérem. A
váciak még 3-0-ra verték a
nagykanizsai gárdát és végül 8 győzelemmel, valamint
négy vereséggel a 3. helyen
zártak. A bajnoki címet újra
a nyíregyházi Piremon hódította el.

H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

J.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Gy.
12
11
9
8
7
7
6
6
6
6
4
5
1
0

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

V.
1
1
4
5
6
6
7
7
7
7
6
7
12
12

Dob.
439
393
400
408
397
371
368
364
341
352
350
391
304
344

Kap.
362
321
358
379
393
388
358
359
344
366
356
399
404
435

P.
24
23
18
16
14
14
12
12
12
12
11
11
2
1

A labdarúgó NB II Keleti csoportjának őszi
végeredménye
H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Csapat
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
MEZŐKÖVESD - ZSÓRY
DVTK
DUNAKANYAR - VÁC
MTK BUDAPEST
KBSC FC KFT.
BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE
ÚJPEST FC
VECSÉS FC
REAC
MAKÓI FC
OROSHÁZA FC
BŐCS KSC
DVSC - DEAC
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE
RESTART - CEGLÉDI VSE

M.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Gy.
11
9
9
9
7
6
5
6
5
5
5
4
4
3
3
1

D.
3
3
2
2
5
4
7
1
4
4
3
5
3
4
4
2

V.
1
3
4
4
3
5
3
8
6
6
7
6
8
8
8
12

LG KG GK P.

38
24
30
24
22
20
27
20
16
16
17
19
19
20
14
11

7
10
16
14
16
25
21
29
14
18
23
26
30
29
23
36

31
14
14
10
6
-5
6
-9
2
-2
-6
-7
-11
-9
-9
-25

36
30
29
29
26
22
22
19
19
19
18
17
15
13
13
5

Az ülőröplabda bajnokság végeredménye
Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapat
Piremon SE
Sprint SC
Mozdulj SE Vác
Kikinda
Humanitás SE
Csakazért SE
Hamburger SE

Gy.
12
10
8
6
4
2
0

V.
0
2
4
6
8
10
12

Kap. Pont
36-5 24
31-12 22
31-12 20
19-24 18
16-27 16
12-31 14
2-36 12

Az OB I/B-s női vízilabda bajnokság alapszakaszának állása
H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csapat
ASI
Slávia UK
Honv POLO
Bánki VSE
Váci Vízilabda SE
DSB-SE

J. Gy. D.
6 6 0
6 4 0
6 3 0
6 3 0
6 1 1
6 0 1

V. Lőtt g.
0 66
2 61
3 52
3 60
4 51
5 54

Kapott Gólkül. Pont

29
57
50
61
77
70

37 18
4 12
2
9
-1 9
-26 4
-16 1

Az NB II-es asztalitenisz csapatbajnokság
Közép csoportjának állása
H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Meccs Nyert Dönt. Veszt. Pont

8
9
8
6
9
9
8
9
9
9

8
6
6
4
4
3
2
2
2
0

0
2
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
4
5
5
6
6
8

16
14
13
9
9
7
5
5
5
1

Az NB II-es sakkcsapatbajnokság Erkel csoportjának állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

1. 2. 3.
• 6,5
5,5 •
•
7,5
5
5,5
4 5,5 7
6,5 5
3,5 5 6
1 3,5
5 3,5
2,5

4. 5. 6. 7.
7
8
6,5
4,5
6,5 5
• 5 4,5
7 • 5 6
7,5 7 •
6
•
6 3,5
6
7 6,5
3,5
6,5
5
5,5 4,5

8. 9. 10. 11. 12. Össz.
8,5 11 7
48
5,5 7 8,5 8,5
41,5
7 6
9,5 38,5
6
8,5 7 38,5
8,5 6
37,5
5 5,5 6,5 37
5,5
7,5 35,5
•
6,5
7,5 35
• 4 7
31,5
5,5 8 •
31,5
5
• 7 30,5
4,5
5 • 27

Az OB II-es férﬁ vízilabda bajnokság C csoportjának állása
H.
1.
2.
3.
4.
5.

Csapat
Újpest Vízilabda
BFSE
Sportliget Sport
Váci Vízilabda SE
Gyöngyösi Alligá

J. Gy. D.
8 7 1
8 5 1
8 5 0
8 1 1
8 0 1

V. Lőtt g.
0 149
2 122
3 69
6 52
7 31

Kapott Gólkül. Pont

42 107
38
84
73
-4
129 -77
141 -110

22
16
15
4
1
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met írt: a váci férfi kézilabdázás
történetében először jutott be
a Magyar Kupa legjobb nyolc
csapata közé.
A kézilabdásokhoz hasonlóan NB II-es focistáink is jelentősen játékoskeret változással
vágtak neki az új pontvadászatnak. Szabados György (képünkön) fiatal legénysége ugyan a

•

Eredmények

Mint az a 13. oldalon található táblázatokból is kitűnik, két
másodosztályú váci labdajátékcsapat is a dobogós helyekért
küzdhet majd a bajnoki pontvadászat tavaszi folytatásában.
A Váci KSE-Taxi2000 férfi
kézilabda gárdája az őszi idényben megtartotta az előző bajnokságban megszerzett harmadik helyét. Igaz, pontszámbeli
lemaradása az élen álló duóval
szemben jelentős. Ennek oka,
hogy az előbb Laurencz László, majd Zsiga Gyula (képünkön) mesteredzők által irá-

Téli tabellaparádé
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Harcban a dobogóért
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Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK
Balog Józsefné sz: Oszlár Erzsébet /1938/,
Székely Miklós József /1948/, Müller Lászlóné sz:
Metzger Márta /1947/, Mucs Róbert /1959/, Nagy
Imréné sz: Mikló Ilona /1926/, Kristóf Ferenc
/1941/, Csőke Károlyné sz: Mácsik Ilona /1928/,
Szabadi Kálmán /1929/, Szabó Ernő József /1951/,
Pintér Lenke /1962/ Vác, Maklári István Béla
/1923/ Vác, Ujfalusi János /1952/ Vác, Markovicz
József /1927/ Vác, Jánoska Józsefné sz: Szanyi Erzsébet /1920/ Vác, Gyulay Éva Terézia sz: Egressy
Éva Terézia /1931/ Vác, Rácz József /1929/ Vác,
Pap Erzsébet Anna /1948/ Vác, Vincze Béla András /1957/ Vác.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Kalecz Balázs és Konecsni Dorina,
Mároki Róbert Mátyás és Hajas Éva, Létai József és Varga Réka.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
Hajszter Imre és Király Marianna gyermeke: Barnabás, Zsolna Zsolt és Vladár
Katalin gyermeke: Regina, Mosoni Péter
és Bocsor Eszter gyermeke: Márk, Sör
László és Kiss Katalin Éva gyermeke: Bence, Nyiri István és Szabó Lívia gyermeke:
István Gergely, Lónich Zsolt és Csurja Szilvia gyermeke: Berta, Kiss Zoltán és Agócs
Nikoletta gyermeke: Larissza, Kalecz István és Varga Katalin gyermeke: Ábel,
Hunyadkürti Gábor és Menyhárt Borbála Anita gyermeke: Anna, Kovács Árpád
és Oláh Szilvia gyermeke: Anett Alexa,
Mester Zsolt és Darók Ibolya gyermeke:
Emma, Radácsi Zoltán és Bartók Piroska
gyermeke: Ákos, Koczka Szilárd és Hegedűs Szilvia gyermeke: Hanga.

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

Váci kitüntetettek
köszöntése
December 15-én ünnepség keretében köszöntötték a Városházán azokat a városunkhoz kötődő személyeket, akik az
élet különböző területein, országos, regionális, vagy szakmai
elismerésben részesültek az elmúlt időszakban. A több mint
húsz meghívottat Vác polgármestere és két alpolgármestere
fogadta. Köszöntő beszédében Fördős Attila polgármester
gratulált a váci kiválóságoknak és köszönete mellett reményét
is kifejezte, hogy az általuk elért eredmények tovább növelik a
város tekintélyét hazánkban és a nagyvilágban.

A kitüntetettek névsora:
Megyei kitüntetés:
Iványi Károlyné - Fekete Dió-díj
Dr. Pitzné Heinczinger Mónika - Szegényekért és Elesettekért
Hujbert Tamás és Babiák Mária családja - Pest Megye családja
G. Nagy Norbert - Regionális Príma
Fónagy István, Nagy Sándor - Az Év regionális vállalkozója
Falvay Katalin gyógypedagógus - Junior Príma
Bíró György - Egészség-díj
Állami kitüntetés:
Iványi Károlyné - Wlassics Gyula-díj
Forgó László - Magyar Köztársaság Lovagkeresztje
Babella László - Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje
Belügyi kitüntetések:
Magyari Endre főtörzszászlós - Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje
Latorovszky Gábor - rendőrségi tanácsos cím
Budapest-díj:
Bogányi Gergely
Rudolf Péter
Sport:
Galambos Péter - VB 3. helyezett, az év férfi evezőse
Szabó Katalin - az év női evezőse
Noé Bálint - világbajnok
Csernák Károly - Magyar Sportért Emlékérem
Szikora Gyula - Magyar Sportért Emlékérem
Rapcsák Károly - Magyar Sportért Díj
Ribáryné Pál Katalin - Magyar Sportért Emlékérem

Kiadó: Elektro Szignál Kft.
Kiadásért felelős:
Retzler Péter
Szerkesztésért felelős:
Kereszturi Gyula
Szerkesztőség:
Elektro Szignál Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900
e-mail: estv@estv.hu
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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)
XII. 27. - I. 02.
I. 03. - I. 09.
I. 10. - I. 16.
I. 17. - I. 23.
I. 24. - I. 30.
I. 31. - II. 06.

H.
10
6
2
9
5
1

K.
11
7
3
10
6
2

Sze.
1
8
4
11
7
3

Cs.
2
9
5
1
8
4

P.
3
10
6
2
9
5

Szo.
4
11
7
3
10
6

V.
5
1
8
4
11
7

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.

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

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 és naptárfotó:
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.

AZ IMMUNRENDSZER MINT AZ EGYIK
LEGHATÉKONYABB RÁKELLENES FEGYVER

(Dohányzók és környezetük fokozottan veszélyeztetettek!)
Minden
valószínűség szerint az
élőlények
immunrendszere az egyik
leghatékonyabb rákellenes fegyver. Erre
bizonyíték a spontán
tumor regressziók léte
állatokban és emberekben egyaránt. 1999-ben rákkutató tudósok arra
lettek figyelmesek, hogy egérkísérleteik során
egy egér a sok közül (BALB/c) soha nem pusztult el rákban, még akkor sem, ha ismételten
nagy mennyiségű ráksejteket fecskendeztek az
állatba. Ezeknél az egereknél megfigyelték, hogy
immunsejtek (leukociták egyik legnagyobb csoportja) vették körül a ráksejteket, amik elpusztították a ráksejteket, miután érintkeztek azokkal.
A megmaradó tumor- sejt „hulladékot” falósejtek bekebelezték és megemésztették.
A rákkal szemben immunitást élvező egereknél feltűnt a falósejtek és természetes ölősejtek
rendkívüli szerepe a betegség leküzdésében. A
természetes ölősejtekről (NK) több tanulmányban is kimutatták, hogy fontos szerepük van a
szervezet tumor ellenes védekezőképességének
fenntartásában. Hiányuk a tumorok gyorsuló
növekedéséhez vezethet. Új felfedezés, hogy a
cigarettafüst elősegíti a tüdő tumor áttétek képződését, miközben elnyomja a természetes ölő-

sejtek tumor ellenes aktivitását. Ha a természetes ölősejteket aktiválták, akkor a cigarettafüst
áttétképző hatása is megszűnt. Beigazolódott,
hogy a cigarettafüst rákkeltő hatását – részben
– az immunrendszer működésének elnyomása
folytán fejti ki. A természetes ölősejtek aktivistásának hiányát sok helyütt az áttétképződés
fokozódásával hozták összefüggésbe.
A természetben található leghatékonyabb immunerősítő gomba eredetű
polysaccharidok képesek a természetes
ölősejtek aktiválására és az áttétképződések gátlására. A Patkónyelv kivonat
fogyasztásával számos spontán tumor
regressziót is tapasztaltak még végső stádiumos betegek esetében is. A tumor sejtek
képesek különböző anyagok kibocsátásával a
falósejtek rákellenes hatását elnyomni, sőt, aktiválatlan falósejtek az áttétképződést is előse-

gíthetik. Ezért rendkívül fontos rákbetegeknél
a falósejtek aktiválása, hogy azok a szervezet
segítségére siessenek a rákellenes küzdelemben
ahelyett, hogy aktiválatlanul az áttétképződést
segítsék elő. A fent említett polysaccharidok képesek a falósejtek tumor ellenes aktiválására is.
A rákkal szemben ellenálló egér esetéből, pedig
láthattuk, hogy az említett immunsejtek (természetes ölősejtek és falósejtek) a létező leghatékonyabb tumor ellenes fegyverré válhatnak, ha
aktiválva vannak. Az említett polysaccharidok
(pl. Patkónyelv) nem helyettesítik, hanem hatékonyan kiegészíthetik az onkológusok által javasolt kezeléseket (sebészeti beavatkozás, kemo- és
sugárterápia). Dohányzóknál, pedig csökkenthetik a tüdőrák kialakulásának valószínűségét
és általában erősítik az immunrendszert.

Info: www.apigenin.hu
További információért keresse fel Gyógygomba
Információs Központjainkat vagy hívja információs vonalainkat:
06-70/4231123, 06-70/4231127,
06-30/6982083.
(x)

