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Bírósági végzés

Megszűntették a tavaly nyári felfüggesztést
tudomásul veszem a bíróság végzését. Bár jogi
végzettséggel nem rendelkezem, és másokkal ellentétben tévedhetetlennek sem tartom magam,
annyi azonban a közleményből (is) kitűnik, hogy
a bíróság még nem a fegyelmi vizsgálat érdemi
részében döntött. Fontos megjegyezni, hogy Fegyelmi Bizottság az eljárási rendnek megfelelően hozta meg határozatát.”
***
Az elmúlt esztendő nyarán Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete két fegyelmi
eljárást indított Bóth János polgármester ellen.
Az első vizsgálat elindítását 15 képviselő hagyta jóvá, amely után felállt a Fegyelmi Bizottság.
Elnöke Tomori Pál, tagjai: Császárné Nikolausz
Krisztina és Gyombolai Péter. A vizsgálat
lezárultával a Fegyelmi Tanács döntése értelmében a polgármester megrovásban részesült.
Az akkor betegállományban lévő Bóth János jelezte: a döntést munkaügyi bíróságon támadja
meg. Ez az eljárás még nem zárult le. A Pest
Megyei Bíróság írásunk elején idézett végzésével a polgármester első fegyelmi ügyében a
Fegyelmi Tanács azon határozatát semmisítette
meg, amely a vizsgálat idejére felfüggesztette a
munkavégzés alól a polgármestert. A bírósági
döntés a Fegyelmi Tanács egyéb határozatait
nem semmisíti meg.

A hónap közepéig minden választópolgárnak meg
kellett kapnia az április 11-ére kitűzött országgyűlési
választás kopogtatócéduláját. A névre szóló borítékban két szelvényt találnak a választói névjegyzékbe
felvett polgárok. Az ÉRTESÍTŐ közli a címzettel, hogy
hol és mikor élhet szavazati jogával. Az AJÁNLÓSZELVÉNY segítségével pedig a jelöltek indulásához nyújthat támogatást.
Pest megye 2. számú egyéni választókerületében
lapzártánkig hét induló jelentette be megmérettetési
szándékát. Ők a következők:
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz-KDNP)
Bethlen Farkas (független)
Elekes Balázs (LMP)
Fehér Zsolt (Jobbik)
Jakab Zoltán (MSZP)
Péter Domokos (Civil Mozgalom)
Regyep János (MDF).
Ők jelöltté akkor válhatnak, ha a megfelelő módon
legalább 750 ajánlószelvényt adnak le. (Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a www.valasztas.hu címen elérhető internetes weboldalon.)

Február 25-én – már lapzártánk után – tartotta soros
ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A
megtárgyalt témák közül az egyik legfontosabb a város
2010-es költségvetésének vitája volt. Az elmúlt év végén a
grémium a polgármester által benyújtott koncepció nyolc
pontja közül hetet elfogadott, majd úgy döntött, hogy a
költségvetést a februári tanácskozáson tűzi napirendjére. Előzetesen a szakbizottságok rendkívüli ülésükön áttekintették a költségvetési terv jelenlegi helyzetét, majd
február 25-én immár plenáris ülésen került napirendre
annak vitája és elfogadása. (A képviselő-testületi ülésen
történtekről részletesen tájékozódhatnak olvasóink az
Elektro Szignál adásaiból, illetve a www.vac.hu címen
elérhető honlap híreiből. A részletes testületi beszámolónk a következő számunkban található majd.)

Elnézést kérünk!
A Váci Hírnök januári számában sajnálatos hiba
folytán kimaradt a Napirend előtt című írásunkból egy
szó, aminek következtében azt közöltük, hogy Ványi
Lászlóné Laczi Istvánnak kislánya születése okán gratulált. A valóságban a képviselőnek kislány UNOKÁJA
született, amihez ezúton is gratulálunk. Egyben minden érintettől elnézést kérünk!
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Az indulók névsora

Költségvetési vita
– lapzártánk után

•

Kézbesítették a
kopogtatócédulákat

Váci Hírnök

„A bíróság a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának 117/2009 (VII.9.) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatával
elrendelt felfüggesztését megszünteti. A végzés
ellen további jogorvoslatnak helye nincs.” – áll
a Pest Megyei Bíróság végzésében, amelyet közigazgatási nemperes ügyben hozott.
A döntést kommentáló Bóth János véleménye szerint „… beigazolódott álláspontom, hogy
a joggal való visszaélést követtek el önkormányzatunk politikai kalandorai, a felfüggesztésre
javaslatot tevő és azt megszavazó Tomori Pál
elnöktől és a vizsgáló bizottság tag Gyombolai
Pétertől pedig elvárom, hogy megkövessenek,
ellenkező esetben a jogi úton való elégtétel vizsgálatát kell kezdeményeznem.”
Tomori Pál reagálásában többek között kifejti: „A polgármester úr rossz helyen kopogtat.
A vizsgálóbizottság csak javaslatot tesz a felfüggesztésre és nem dönt a felfüggesztés ügyében, ez ugyanis a képviselő-testület feladata. A
képviselő-testület mint fegyelmi tanács határozott Bóth János felfüggesztéséről, a fegyelmi
tanácsban szavazati joggal pedig nem rendelkezik vizsgáló bizottság egyetlen tagja sem. A
felfüggesztés megszüntetése azonban, ahogy a
bírósági végzés is jelzi: okafogyott, hiszen már
tavaly megszűnt.”
Gyombolai Péter a következőket tartotta fontosnak elmondani: „Jogkövető állampolgárként
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Alsóvárosi polgárok javaslatai

Teljesültek a választási ígéretek

Váci Hírnök

•
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Vác Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2001-ben alapította a „Vác Város
Művelődéséért” díjat a városban
eredményesen működő közgyűjteményi és közművelődési
intézmények, azok szakalkalmazottai, valamint a közművelődést
szolgáló közösségek számára.
2010-ben ezt a díjat a Katona Lajos Városi Könyvtár közössége
kapta. A több mint 100 éves intézmény az utóbbi években különösen sokat tett Vác kultúrájáért. A hagyományos könyvtári feladatok ellátásán túl folyamatosan emelik a kulturális szolgáltatás
színvonalát, kiépültek a kor elvárásainak megfelelő új rendszerek,
bővülnek a hozzáférési lehetőségek, gyarapodnak a digitális szolgáltatások. Megújult a hangtár és a gyermekeket fogadó részleg,
az intézményi környezet korszerűsítése a közönség szolgálatának
érdekében folyamatos. A Könyvtár kiváló szakmai és kulturális
kapcsolatokat tart fenn a testvérvárosok intézményeivel, helyet ad
városi és országos jelentőségű találkozóknak, együttműködésben
dolgozik számos programszervező intézménnyel, szervezettel. Galériájukban rendszeresek a kiállítások, a munkatársak képzéseken
adják át tudásukat a könyvtárlátogatóknak. Az Irodalmi Kávéház
rendezvénysorozatuk könyvbemutatókat, előadásokat foglal keretbe, ezen túl hangversenyek, táborok, helytörténeti versenyek is zajlanak az intézmény falai között. Az intézmény ápolja a névadó Katona Lajos, Vác legnagyobb tudósának emlékét, és jó kapcsolatban
működik együtt oktatási, nevelési, művelődési intézményekkel és
civil szervezetekkel. Az egyetemes- és a magyar kultúra terjesztése,
ápolása terén tanúsított szolgálata és a város érdekében végzett kiemelkedő kulturális tevékenysége alapján 2010-ben a Katona Lajos
Városi Könyvtár közössége részesült a „Vác Város Művelődéséért”
díjban, amelyet az intézmény igazgatója, Mándli Gyula vett át.

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő alkotó művészeti
munka elismerésére 2007-ben alapított egy díjat, a „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet. A kitüntetés a városban alkotó művészeknek, az itt működő művészeti közösségeknek adományozható.
Az idei kitüntetett Orvos András képzőművész.
Az évtizedek óta Vácott élő alkotó életműve több tucat önálló
kiállításon és közel száz - országos jelentőségű - csoportos tárlaton
került a közönség elé. Neve elválaszthatatlan jellegzetes, sajátjává
érlelt geometrikus növénymotívumaitól, virágfestményeitől. Tájképeit főként a Dunakanyar ihleti. Az utóbbi évek termésében sok a
mélyebb filozófiai tartalmú és az iróniával, humorral alkotott munka. A hetvenedik születésnapját a közelmúltban ünneplő művész
ma is állandó kiállítója az ország legjelentősebb tárlatainak, tagja
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének és a Magyar Festők
Társaságának.
Orvos András nem csak mint
alkotóművész, hanem mint szervező is sokat tett és tesz a város
képzőművészeti életében, életéért.
Rendszeresen dolgozik a Madách
Imre Művelődési Központ és a
Curia Galéria kiállításain, részt vesz
a kiállításokat szervező kuratórium
munkájában, és mint a Kulturális
Bizottság tagja is segíti a város közművelődési tevékenységét.
Mindezek alapján a „Vác Város
Művészeti Díja” 2010. évi kitüntetettje Orvos András képzőművész.

A művészek rendelkezése értelmében a jövőben a Gádor- és a Hinczgyűjtemény is váci kezelésbe kerül, és
a jövőben a Váci Értéktár-Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény őrzi és mutatja
be. Vác Város Önkormányzat és a Pest
Megyei Múzeumok vezetése között létrejött megállapodás értelmében a közeljövőben érkezhet Vácra Hincz Gyula
életműve, a nemrég megérkezett Gádor
István-hagyaték mellé. Vita és pereskedés zajlik viszont a két értékes gyűjtemény eddigi őrzési díja körül. A megyei
intézmény mintegy negyvenmillió forintot kér ezért városunktól. Vác viszont
vitatja ennek jogosságát és bírósági per
van folyamatban az ügyben.

Tömegközlekedési változások

Hajrában a csatornázás
Évkezdő kooperációs megbeszélés
Az Őrbottyán-Vác csatornázási projekt
idei első kooperációs ülésére meghívást kaptak a társtelepülések polgármesterei, a kivitelező képviselői, a műszaki ellenőrök és a
DMRV képviselői, mint leendő szolgáltatók.
Fővállalkozói szerződés tartalmának
megfelelően folyamatosan átdolgozták
azokat a korábbi terveket, ahol a beruházás menete ezt indokolttá tette. A
házibekötések szervezését minden település önkormányzata maga végzi. A
próbaüzem alatt és természetesen utána
is folyamatosan lehet majd csatlakozni,
azonban aki elkészül a próbaüzem kezdetére, három hónapig ingyen használhatja a rendszert, ugyanis ez idő alatt a
DMRV nem küld számlát a lakosoknak.

Mint arról a kivitelezők beszámoltak, a vezetékek 98 %-a a helyére került,
három településen egy-egy kis szakasz
hiányzik. Vác-Máriaudvaron egyetlen
utca hiányzik, és folyik a vezérlő szekrények és szivattyúk elhelyezése. A rákötés pontos menetéről a lakosok tájékoztatást kapnak: milyen papírokat
hová kell beadniuk, és milyen munkákat
elvégeztetniük.
Fontos téma volt az úthelyreállítások
kérdése. Az önkormányzatok kérték a
kivitelezőktől a közös ellenőrzést, mert
minden településen akadnak olyan utcák, ahol az ideiglenes helyreállítással
csak rontottak a korábbi útviszonyokon.
Erre a kivitelezők ígéretet tettek.

Több fontos módosítás lépett életbe február elsejétől a vonaton vagy autóbuszon utazók számára. A díjszabás
tételei közül a bérletek árai átlagosan
tíz, a jegyárak pedig tizenöt százalékkal
emelkednek. (Egy útra például mindkét
utazási forma 35 kilométeres szakaszon
640 Ft-ba kerül majd. A helyi busztarifák
egyelőre változatlanok.)
Lényeges változás, hogy a szolgáltatók bevezetik a regisztrációs jegyet.
(Közlekedési társaságtól függően, február hónap különböző időpontjaitól.) Ezt
- díjmentesen - kötelező lesz megváltani
mindazoknak, akik eddig ingyen vehették igénybe a tömegközlekedést. (Például a hat évnél fiatalabb gyermekek és
a 65 éven felüliek.) Regisztrációs bérlet,
illetve retúrjegy viszont nem lesz, tehát
az érintetteknek a pénztáraknál, vagy a
járművön kell ezt a jegyfajtát kérni minden utazás alkalmával.

Nógrádi lakosok váci ellátása
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése értelmében három
Nógrád megyei település – Keszeg, Nőtincs, Ősagárd – lakosainak egészségügyi
ellátását a jövőben is a váci Jávorszky
Ödön Városi Kórház biztosítja. Mint
azt Tomori Pál, a Szociális, Lakásügyi és
Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, a testület a bizottság ezirányú javaslatát egyhangú határozattal hagyta jóvá.
Mint megtudtuk, a kórházi kapacitások
felosztásánál ezen községek esetében is
a balassagyarmati, illetve a salgótarjáni
kórházhoz került az ellátás kötelezettsége, ám polgáraik kérésére mindhárom
település önkormányzata élt a törvényben biztosított jogával és kezdeményezte a módosítást.
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Idén a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében
került sor városunkban a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepségre.
A Himnusz születésnapjának évfordulóján a program bevezetéseként az intézmény Emeleti Galériájában megnyílt
Koltay-Dietrich Gábor festőművész kiállítása. Az ünnepi
gálán a jelenlévők előbb elénekelték a Himnuszt, majd Kölcsey Ferenc költeményét Csernák János színművész szavalta el. A Serenus Kórus előadása után került sor az idei váci
kulturális elismerések átadására. A „Közművelődést elősegítő munkáért” oklevélben részesült Demeter Jánosné, a
városi könyvtár volt munkatársa. „Vác Város Művészeti Díját” Orvos András festőművész vehette át, míg a „Vác Város
Művelődéséért” kitüntetést a Katona Lajos Városi Könyvtár
kollektívája érdemelte ki.
A gála folytatásaként városunkhoz kötődő előadóművészek és művészeti csoportok magas színvonalú produkciói
ragadtatták tapsra a teltházas közönséget.

2001-től létező elismerés Vácott a „Közművelődést segítő munkáért” oklevél, amit a város közművelődési és közgyűjteményi intézményeiben dolgozó, az ott folyó szakmai tevékenységet segítő
munkatársak kaphatnak. Idén a Katona Lajos Városi Könyvtárnak
egy közelmúltban nyugállományba vonult munkatársát tartották
erre érdemesnek a döntéshozók.
Demeter Jánosné több mint egy évtizeddel ezelőtt helyettesítőként került az
intézménybe. Könyvtárosi képesítés nélkül, de korábbi munkahelyén szerzett szakmai gyakorlatával hamar beilleszkedett az
olvasószolgálat munkatársainak közösségébe. Érdeklődéssel és örömmel végezte
munkáját, és amint lehetőség nyílott rá,
elvégezte az Országos Széchényi Könyvtár
könyvtárkezelői tanfolyamát. Rugalmas és
alkalmazkodó személyisége, kitartó szorgalma alkalmasság tette minden felmerülő
feladatra, nem okozott gondot számára a számítógépes kölcsönzés
bevezetésére való áttérés sem. Tudását folyamatosan gyarapítva az
olvasószolgálat megbízható, lelkiismeretes, jó felkészültségű tagja
lett. Kollégái írták le róla, hogy az „olvasók kedvence” lett, hisz mindenki érezte, hogy szívből segített. Mindig pontosan, szakszerűen,
empátiával és szeretettel végezte a rábízott feladatokat. A hétköznapok példaadó munkásaként 2010-ben Demeter Jánosné vehette
át a „Közművelődést segítő munkáért” oklevelet.

Visszakerülő gyűjtemények

•

Átadták az idei kitüntetéseket

Mint az bejelentésként elhangzott a sajtótájékoztatón: egy évvel a választási ciklus
vége előtt teljesültek Ferjancsics László és
Makrai Zsolt az időszakra vállalt ígéretei,
de a közvélemény kutatás visszajelzéseiben
foglaltakat a hátralévő időszakban ezen túlmenően is szeretnék teljesíteni.
A két alsóvárosi képviselő arról is szólt,
hogy a lakosok élénk érdeklődése nyomán
beadott javaslatukra – amelyet a korábbi indítványaikhoz hasonlóan nagy többséggel
hagyott jóvá a képviselő-testület – a jövőben a hivatalos városi honlapon (www.vac.
hu) mindenki számára elérhetőek lesznek
a testületi ülések nyílt részére készített háttéranyagok, valamint az elfogadott határozati javaslatok szövege.

– néhány mondatban

Váci Hírnök

A Magyar Kultúra váci napja

Két különböző témában tájékoztatta a
média munkatársait két alsóvárosi választókörzet önkormányzati képviselője.
Ferjancsics László ismertette annak a
kezdeményezésnek az eredményét, amelylyel ő és képviselőtársa, Makrai Zsolt a körzetében élőket kérdezte meg egy levélben
a területükön idén elvégzendő feladatokról. Mindkét városatya közel tízszázalékos
visszajelzési eredményről számolhatott be.
Ezek nagyrészt igazolták azokat a terveket,
amelyekre szándékaik szerint a képviselők
is anyagi forrást biztosítanának. Ezen túlmenően voltak, akik a visszaküldött kérdőív mellé egyéb észrevételeiket és javaslataikat is csatolták, valamint megköszönték az
eddig végzett képviselői munkát.

Hírek
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Téltemetés
A váci főtéren idén február 27-én,
szombaton kerül sor a tél ünnepélyes
„búcsúztatására”. A rendezvény keretén belül farsangi jelmez- és kocsonyaversenyt rendeznek és délután három
órakor átadásra kerül a Váci ÉrtéktárKözérdekű Muzeális Gyűjtemény új termének átadására is. A program további
részében egy szalmabáb elégetésével és
tűz körüli tánccal igyekeznek a résztvevők elűzni a hideg évszakot.

Természettudományos
pályázata

filmek

A tragikusan fiatalon elhunyt környezetvédő, Breuer Zoltán (Sumi) emlékére pályázatot hirdet a GATE Zöld
Klub Egyesület. A természettudományos témában elkészített munkákat élő,
illetve élettelen kategóriában egyaránt
három korcsoportban – gyermek, ifjúsági és felnőtt – értékelik majd. A feladat,
hogy a pályázók legfeljebb öt percben
mutassanak be egy szabadon választott
természeti képződményt, jelenséget
vagy folyamatot. Az elkészült műveket
a sumipalyazat@gmail.com internetes
címre várják 2010. április 20-ig.

Váci Hírnök
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Áldozatsegítő ügyfélfogadás

6

A Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítő Szolgálata közel egy esztendeje szervezi meg minden hónap
második keddjén 10 és 13 óra között
ügyfélfogadását. Ezen a szakemberek a
büntetőügyekkel kapcsolatos jogok, szociális, társadalombiztosítási és egészségügyi tárgykörben szakjogász segítségével
adnak felvilágosítást az érdeklődőknek.
Ezen túlmenően a bűncselekmények
áldozatainak az elkövetés utáni három
napon belül anyagi támogatást is tudnak adni. Részletesebb információkért
a váci rendőrkapitányságon Kemény
Izabellát lehet keresni a 27 501955-ös
telefonszámon.

Közzétették a módosításokat
Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény értelmében
két terv módosítása került közzétételre.
Így Vác Város településszerkezeti tervének 7. számú, valamint a Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv 6. számú
módosítása a polgármesteri hivatal főépítészi irodájában 2010. február 15. és
március 15. között megtekinthető. A két
módosítás ügyében 2010. március 16-án,
kedden a városházán 17 órakor lakossági
fórum kerül megrendezésre.

Farsangi nóta fánkkal
Ismét teltház az idősek rendezvényén
Elsősorban az idősebbeket invitálta
farsangi összejövetelre a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által működtetett Pest
Megyei Esélyek Háza. A művelődési központ kamaratermét meg is töltötték a
korosztály kikapcsolódásra vágyó képviselői, akiket színvonalas, szórakoztató
program várta. Bevezetésként Csukovits
Anita néprajzkutató, a váci Tragor Ignác
Múzeum munkatársa tartott vetítettképes előadást a farsangi népszokásokról.
Ismertetőjében a hazánkban ismert hagyományok mellett felelevenítette néhány más nemzet karneváljainak jellegzetességeit is. Ezt követően a jelenlévők
a László Imre Nótakör műsorát fogadták
nagy tetszéssel. A program zárásaként a
szervezők ízletes fánkkal és teával kedveskedtek a farsangi ünnepségen megjelent vendégeknek.

Az időseknek szóló, Pest Megyei Esélyek Háza által kisebb-nagyobb rendszerességgel megrendezendő programsorozat célja, hogy – igazodva az életkori
sajátosságokhoz és igényekhez - olyan
ismereteket, naprakész információkat
nyújtson az idős emberek számára, melylyel megkönnyítheti a „gyorsan változó
világban” való eligazodást, az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket. Ennek megfelelően a programok között szerepelnek
életvezetési,
egészségügyi-mentális,
pénzkezelési (pl. banki ügyek intézése,
bankautomata kezelése stb.), bűnmegelőzési előadások. Az ismeretek átadásáról az adott szakterület szakemberei,
mint meghívott előadók gondoskodnak.
Az ismeretterjesztő, ismereteket bővítő-tanácsadó előadássorozat mellett a
tartalmas szabadidő eltöltés érdekében
fontos szerephez jutnak a különböző
kulturális programok is.

Holtan találtak egy férfit Vácon, egy Konstantin tér közelében található lakásban. A középkorú, hajléktalan férfi halálát legyengült szervezete okozta, nem pedig a hideg időjárás. Korábban pedig egy kocsmai
verekedés miatt indult eljárás Vácon, mert a veszekedés közben előkerült egy kés is. Az egyik fél életveszélyes sérülésével és rendőri helyszíneléssel végződött vita városunk egyik kocsmájában robbant ki.
A rendőrség elfogta azt a két gyanúsítottat, akik különös kegyetlenséggel, kalapács és kés segítségével az áldozat lakásán öltek meg egy
negyven éves férfit. A holttestet autójuk csomagtartójába rakták, majd
a cementbánya környékén kidobták. A nyomozás eddigi adatai szerint
az áldozat egyik gyilkosa a nevelt fia, a másik tettest pedig a börtönben
ismerte meg. Mindkét gyanúsított előzetes letartóztatásban van.

Tájékoztató a megelőzés érdekében

Becsapják az időseket
és az egyedülállókat
A januári képviselő-testületi ülésen Mokánszky Zoltán olvasta fel Magyari Sándor váci rendőrkapitány levelét, amelyben az
idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére
hívta fel a figyelmet. A témában Latorovszky Gábor őrnagy, bűnügyi osztályvezető két városi képviselővel, Ványi Lászlónéval és
Gyombolai Péterrel tartott közös sajtótájékoztatót.
A kapitányhelyettes-osztályvezető példákkal illusztrálva négy
csoportba illesztette be azokat az elesett, egyedülálló vagy idős
emberek ellen elkövetett eseteket, amelyek nagyobb figyelemmel,
megelőzéssel elkerülhetők lennének. Gyombolai Péter ismertette azt a jegyzői választ, amely arról szól, hogy a Polgármesteri
Hivatal évekre visszamenően sem adott ki engedélyt különböző
adományok gyűjtői számára. Ványi Lászlóné kérdésre ismertette
azokat az igazolásokat és dokumentumokat, amelyekkel a közeli napokban a választási ajánlószelvényeket gyűjtők hivatalosan
rendelkeznek majd.

Símaszkos tettes rabolta ki a Földváry téren található kis élelmiszer
boltot. A fegyvernek látszó tárggyal az üzletbe belépő rabló a helyiségben egyedül tartózkodó eladót kényszerítette arra, hogy a pénztárgép
kasszájában lévő mintegy nyolcvanezer forintot átadja. Személyi sérülés nem történt, a tettes gyalog elmenekült. Az ügyben a megyei rendőrkapitányság nyomoz.
Egyre több településről érkeznek olyan hírek, hogy feltehetően a
tavaszi országgyűlési választások kapcsán kézbesített kopogtatócédulák megszerzése érdekében feltörik, felfeszítik a postaládákat. Csatlakozott a sorhoz Vác is, több társasház postaládasora esett áldozatul. Az
lakók az esetet felfedezve azonnal értesítették a rendőrséget. A választási törvény szerint, aki bármilyen okból nem kapja meg a névre szóló
kopogtatócéduláját, a Polgármesteri Hivatalhoz kell fordulnia, és a város jegyzője gondoskodik annak pótlásáról.
Egy, két esztendeje Esztergomban hősi halált halt rendőr tiszteletére február 11-én országos rendőr véradó napot szervezett a Magyar
Vöröskereszt és az Országos Rendőr-főkapitányság A váci egyenruhások – közöttük több, első alkalommal donorként jelentkező – a váci
véradóállomáson adtak közel fél liternyi vért, amellyel akár három rászoruló életet is meg lehet menteni.

FELHÍVÁS
Az előző évhez hasonlóan ismételten felmerült, hogy különböző alapítványok nevében, különböző személyek adományokat gyűjtenek. Az adománygyűjtéshez a Polgármesteri
Hivatal nem járult hozzá, és felhívjuk minden állampolgár figyelmét, hogy az ilyen megkeresésekkel szemben kellő körültekintéssel járjanak el.
dr. Dora Péter sk.
jegyző

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
(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
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Január első napjaiban töltötte be 100.
életévét Muka Jánosné, a városunkban élő,
ma is jó fizikai és szellemi formában lévő
hölgy. Lojzi néni immár több, mint négy évtizede özvegy, annak idején éppen cipész
férje jóvoltából került Vácra és dolgozott
a helyi Kötöttárugyárban. Leányával és vejével él egy háztartásban, de rendszeresen
felkeresik unokái, valamint dédunokája is.
A ma is szívesen olvasó és tévéző nénit a jubileum alkalmából Bóth János polgármester és Bartha Gyula osztályvezető köszöntötte és adta át a kormányrendelet alapján
járó juttatást is. A megható ünnepség után
az immár a 101. évébe lépő hölgy elárulta,
hogy a hosszú élet titkát ő a munka szeretetében és a család szeretetében látja.

Kék hírek

•

– néhány mondatban

Lojzi néni száz esztendeje

Váci Hírnök

Hírek
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A nyolcadik
Váci Tavaszi Fesztivál

Váci Hírnök
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Tumbász András fotóművész rovata

Új pénztár a
művelődési központban
Tágasabb, látogatóbarát irodába költözött a Madách Imre Művelődési Központ jegypénztára. Az intézmény immár tágas, modern, a korszerű igényeknek megfelelő környezetben kialakított jegypénztárral várja
a programok iránt érdeklődőket. Az új jegypénztárban lehetőség van
bővebb tájékoztatást kérni az előadásokról, és a látogatók észrevételeit,
javaslatait is szívesen fogadják. Az intézmény saját szervezésű programjai mellett az országos rendezvényekre is lehetőség van belépőjegyeket
váltani. Az új pénztár hétköznap délelőtt 11órától este 6-ig tart nyitva,
szombaton pedig 10-től 14 óráig. Vasárnap a rendezvényekhez igazodva
várják az érdeklődőket.
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Megtartotta a 2009-es esztendő értékelését a Naszály-Galga
TISZK által üzemeltetett Közösségi Szolgáltató Iroda.
Nagy Márta irodavezető kiemelte: az elmúlt esztendőben 1566
fő vette igénybe az iroda három különálló működési területén a
különféle szolgáltatásaikat. Legnagyobb létszámban a pályaorientáció, a pályaválasztás és a karrier-tanácsadás iránt mutatkozott
érdeklődés. Közel ezer fő vette igénybe az egyéni tanácsadási és
csoportos foglalkozási szolgáltatásokat, mint például önéletrajzírás, javítás, motivációs levélírás, állásinterjún való viselkedés szituációs gyakorlat és a különféle személyre szóló segítő programokat: önmenedzselés, tanácsadás szakképzetlen illetve túlképzett
álláskeresők részére és újraszocializálásuk a munka világába.
A 2009-es év folyamán a Közösségi Szolgáltató Irodában a
Közép-magyarországi Munkaügyi Központ váci kirendeltségével
kötött együttműködési szerződés alapján kialakított F.I.T. Pont /
Foglalkoztatási Információs Tanácsadó Szolgálat/ került átadásra,
amely szolgáltatásainak igénybevételével és segítségével 19 álláskeresőnek, köztük 2 fő pályakezdőnek, 1 fő GYES, GYED-ről viszszatérőnek és 1 fő megváltozott munkaképességű álláskeresőnek
sikerült visszakerülnie a munkaerőpiacra.
Szintén az iroda szervezésében futott a „Karrier-pálya” ifjúsági program is, amely hat iskolából 23 diák részvételével önismereti tréning, tanulásmódszertan, élmény és drámapedagógia
módszer továbbá egyéni tanácsadás tartalmú tréning keretében
nyújtott felkészítést és segítséget a közösségben való hatékonyabb kommunikáció, felelősség vállalás, konfliktushelyzetek
jobb megoldása, a tudatosabb döntések és életvezetés gyakorlásának, elsajátításának érdekében.
Az iroda másik kiemelt területét, a fejlesztőpedagógiát 560
fő vette igénybe. A diákoknak nyújtott egyéni tanácsadással a különféle stressz szituációkra adott válaszukat, szülő-gyermek konfliktushelyzeteket, tanulási nehézségeiket kezelte Pfaff Erzsébet
fejlesztő pedagógus.
Szintén a tavalyi évben bővült a pszichológusok által nyújtott
tanácsadásokkal a Közösségi Szolgáltató Iroda szolgáltatási palettája. Az első működési évben 74 fő került a szakemberekhez,
Klinger Máriához és Varga Attilához, akik serdülő és családi
konzultációval illetve életvezetési tanácsadással segítették a hozzájuk forduló, különféle problémákkal önállóan megbirkózni
nem tudó diákokat.
A Közösségi Szolgáltató Iroda által nyújtott különféle szolgáltatásokat a partnerintézmények tanulói jogviszonyban álló
diákjai továbbra is térítésmentesen vehetik igénybe, melyekről
bővebb információ elérhető a Naszály-Galga TISZK honlapján a
www.ngtiszk.hu internetcímen.

•

•
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Egyre többen veszik igénybe a
kínált lehetőségeket

Idén immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Váci Tavaszi
Fesztivál, amely március 18. és április 1. között 13 előadással és 4 kiállítással
várja a látogatókat. A rendező Madách Imre Művelődési Központ (MIMK)
szervezésében sajtótájékoztató keretében ismertették a nagy érdeklődéssel várt eseménysorozat főbb jellemzőit. Városunk polgármestere, Bóth
János, mint fővédnök vázolta, hogy milyen szerepe van Vác kulturális életében a Budapesti Tavaszi Fesztivállal együttműködve lebonyolítandó rendezvénynek. Kiemelte: bár a gazdasági körülmények nehezítik az anyagi
háttér megteremtését, Vác, mint fesztiválváros nem engedhet a már megszokott és elvárt magas nívóból.
Iványi Károlyné, a MIMK igazgatója ismertette az előkészítés fázisait, a
sorozat fontosabb állomásait. Örvendetesnek mondta, hogy a vártnál is nagyobb az érdeklődés, jó néhány eseményre napokon belül elfogyhatnak a
belépők. A sorozatot már tavaly augusztustól szervezi az intézmény stábja,
és – bár a költségvetés évek óta nem emelkedett – igyekeztek a közönség
igényeit színvonalas műsorokkal kielégíteni.
Természetesen a 2010-es Chopin-emlékév apropóján kiemelt szerep
jut a komolyzenének. Mint azt Bogányi Gergely, Kossuth- és Liszt-díjas
zongoraművész, városunk díszpolgára említette, az ő közreműködésével
megrendezendő nyitókoncert is felidézi a zeneszerző alakját.
A Váci Tavaszi Fesztivál kísérőprogramja lesz a Magyar Jazz Ünnepe címet viselő sorozat, amelyre kedvezményes bérleteket bocsátottak ki.
(A március második felében zajló program részletes műsora a www.
mimk.vac.hu internetes weboldalon, illetve a Váci Hírnök januári számában is megtalálható.)

Váci Hírnök

Évértékelő a Közösségi
Szolgáltatónál

Vác, ahogyan kevesen látjuk
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2010. március 20-án, szombaton 18 órakor
„Fanni hagyományai”

2010. március 26-án, pénteken 19 órakor
A Csík zenekar koncertje
A
belépőjegy
ára elővételben:
1500 Ft, az előadás napján:
1800 Ft

tánc - játék a magyar romantika jegyében
a Váczi Néptáncegyüttes műsora
Művészeti vezető: Czinóber Klára, Gellér
Orsolya, Karánsebessy Balázs
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, az
előadás napján: 1100 Ft

Váci Hírnök
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2010. március 22-én, hétfőn 18 órakor
„Tiszta fehér oltár”
Siliga Miklós váci származású zeneszerző
szerzői estje
Az esten közreműködnek: Szentendrei Klára, Bokor János, Kovács Erzsi, Poór Péter,
Nyertes Zsuzsa
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az
előadás napján: 1500 Ft

12

2010. március 23-án, kedden 19 órakor
S-A-K-K
Táncjáték két részben a Botafogo Táncegyüttes előadásában
Koreográfus – rendező: Dalotti Tibor
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az
előadás napján: 2000 Ft
2010. március 25-én, csütörtökön 19 órakor
A Színházi Világnap alkalmából
Moliére: Képzelt beteg
komédia két részben a Forrás Színházi Műhely előadásában
Szereplők: Dörner György (érdemes művész), Szőcs Erika, Molnár Anikó, Pintér
Gábor, Ács Tamás, Horváth László, Papp

2010. március 27-én, szombaton 15 órakor
Szalóki Ági gyermek koncertje
Gingalló, gyereklemez-bemutató koncert
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft, az
előadás napján:1000 Ft
2010. március 30. kedd 19 óra
Eszenyi Enikő - A
gyönyörben NINCS
középút
Híres tangók, sanzonok, operettek,és akiben mindez összeér:
E s z e n y i E n i k ő.
A zongoránál a virtuóz Darvas Ferenc.
A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az
előadás napján: 2300 Ft
2010. április 1. 19 óra
Sam Bobrick és Julie Stein: Csókol
Anyád! komédia
Mrs. Levine: Vári Éva, Sheldon: Nagy Ervin
Rendező: Znamenák István, Producer:
Orlai Tibor
A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az
előadás napján: 2300 Ft

Vácott a legjobb ülőröplabdások
Tavasszal Vác jelenti majd a magyar ülőröplabdások központját, hiszen a válogatott edzőtábora mellett kupamérkőzésekre
is sor kerül. A nyári, Egyesült Államokban
megrendezésre kerülő világbajnokságra
készülő válogatott - soraiban a váci Oroszi
Károllyal - március közepén és április elején is egy-egy hétvégét városunkban edzőtáborozik, miközben hét, illetve öt alkalommal tart közös tréninget. A sportág idei
Magyar Kupa viadalára is Vácott kerül sor,
ennek időpontja: március 13., helyszíne a
Boronkay György Műszaki Középiskola és
Gimnázium tornacsarnoka A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket, a mérkőzésekre a belépés ingyenes.

Magyar Jazz Ünnepe

Új vezetés a Reménységben
2010. március 5-én, 19 órakor

Balázs Elemér Group
Balázs Elemér - dobok, Balázs József
- zongora, Soós Márton - nagybőgő,
Lamm Dávid - gitár, Czibere József ütőhangszerek, Winand Gábor - ének,
Hajdu Klára - ének
A belépőjegy ára: 800 Ft
2010. március 11-én, 19 órakor

Bijou
„Hiánypótló
kelet-európai
retró
downtempo”
Hártó Szilvia – ének, Asztalos Zoltán –
dob, Menyhárt Leo – gitár, Koroknay
András – basszusgitár
A belépőjegy ára 800 Ft
2010. március 12-én, 19 órakor

Cornelio Tutu Band
Cornelio Tutu - gitár, Oláh Zoltán - billentyűk, Oláh Péter - basszusgitár, Csomos
Ferenc – dobok, Tisza Bea- ének
A belépőjegy ára 800 Ft
A három előadásra érvényes bérlet
ára: 1800 Ft

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, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206
E-mail: informacio@mimk.vac.hu
További jegyértékesítés:
Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér
Tel: (27)316-160
www.tourinformvac.hu
Ticketportál
Home-Ticket szolgáltatással
www.ticketportal.hu

Városunk ad otthont az értelmileg sérült és tanulásban akadályozott sportolók mezei futó
világbajnokságának. A váci lesz a sorban az ötödik ilyen verseny, amelyre a világ minden tájáról
érkeznek majd sportolók. A magyarok vezető helyet foglalnak el a sportág élvonalában, hiszen
a tavalyi, Portugáliában rendezett kontinensviadalon a hölgyek mindkét távon megrendezett
megmérettetésén hazánk válogatott kvartettje végzett az élen. Külön büszkeség, nekünk váciaknak, hogy a csapat tagja volt Keresztesi Erika, aki idén is erősíti a nemzeti csapatunkat.
Miként a férfiaknál címeres mezben láthatjuk Fonódi Gábort is. A női csapatban tartalék lesz
a szintén Váci Reménység-atléta Molnár Klaudia.
A világbajnokság március első hétvégéjén zajlik majd a Vác Városi Stadionban, illetve az azt
körülölelő Ligetben. A résztvevők március 5-én, pénteken a főváros és Vác nevezetességeivel
ismerkednek az edzésen túl. A szombati verseny délelőtt 10 órakor rajtol és kora délután kerül
sor az eredményhirdetésre. Másnap hosszútávon mérik össze tudásukat az indulók és az országos bajnokság viadalára is sor kerül. A zárónapi díjátadó után gálával zárul az INAS-FID és a
Magyar Parasport Szövetség közös rendezvénye.

A Dunakanyar-Vác labdarúgó
csapatának bajnokijai

Eredmények
Kézilabda – NB I, nők:
Váci NKSE – Győr
Hunnia – Váci NKSE
Váci NKSE – Alcoa
Váci NKSE – Kiskunhalas
Dunaújváros – Váci NKSE
Váci NKSE – ASA-CONSOLIS

32-36
16-57
35-24
49-21
37-39
40-19

Tisztújító közgyűlést tartott a Váci Reménység Egyesület, amelyen az egyetlen
napirendi pont a soron kívüli vezetőségválasztás volt. Többségi szavazással tiszteletbeli
elnöknek választották Nyeste Pált, elnöknek
Moys Csabát, titkárnak Mikulai Dánielt, és
pénztárosnak Derényi Lászlót. A vezetőségi tagok a következők: Draxler Ferenc, Kiss
János, Lovas Péter, Oroszi Sándor, Szikora
Gyula, Tóth Barnabás és Tóth Péter. A felügyelő bizottság tagjai: Laczhegyi Miklósné,
Schenkné Perlei Mária és Somorjai Gábor.

Hirling Zsolt befejezte
Abbahagyja az aktív sportolást és versenyszerűen már nem evez a továbbiakban Hirling Zsolt.
A 25 esztendős világ- és Európa-bajnok
sportoló a sportnapilapnak adott interjúban
hozta nyilvánosságra elhatározását. Zsolt
Varga Tamással párban az athéni olimpián
könnyűsúlyú kétpárevezős egységben az
5. helyet szerezte meg a Vác Városi Evezős
Club versenyzőjeként. A 2008-as olimpiát
követően egy esztendőt a tanulásra kívánt
fordítani. Egy hollandiai egyetemre nyert
ösztöndíjat és elmondása szerint fokozatosan csökkent az evezés által számára nyújtott motiváció és belefáradt a magas szintű
versenyzés megfelelő feltételeinek megteremtéséért folytatott harcba is. Így a jövőben már csak a tanulásra összpontosít, és
versenyen már nem ül hajóba.

Kézilabda – NB I/B, férfiak:
Rinyamenti–Váci KSE-Taxi 2000 22-30

Asztalitenisz –
NB I, Közép csoport:
Váci Reménység – BVSC-Zugló 6:12
Pestújhely – Váci Reménység 14:4
Váci Reménység – Cegléd II 8:10

Sakk - NB II
Váci SC - Újszász

4,5:7,5

Vízipólós edzőcsere
Nem maradt következmény nélkül a
Váci Vízilabda SE Budapest Bajnokság keretében nyújtott siralmas őszi szereplése.
Mint ismeretes, a mieink a lejátszott 14 mérkőzésen összesen egy pontot gyűjtöttek és
a 15 csapatos mezőny sereghajtó pozíciójában találhatók. A klub elnöksége úgy döntött, hogy a folytatásban már nem kívánja
szerepeltetni a fővárosból kijáró játékosokat és elköszöntek az eddigi edzőtől is. Az
új tréner Csőke Richárd lett.
A bajnokság február végén folytatódik.
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Attila, Lukács József
(Aase-díjas), Horváth
Zsuzsa (Jászai- és
Déryné-díjas)
Rendező:
Katona Imre
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, az
előadás napján: 2200 Ft

Mezei futókkal népesül be a Liget

•

2010. március 19-én, pénteken 19 órakor
Nyitógála koncert a Chopin-emlékév
jegyében
Közreműködik: Bogányi Gergely Liszt- és
Kossuth – díjas zongoraművész és a Váci
Szimfonikus Zenekar
A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az
előadás napján: 2300 Ft

Sporthírek – röviden

Váci Hírnök

Programajánló

Világbajnokság Vácott

13

APRÓHIRDETÉS

• Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 2.500 nm építési telek. Irányár: 20 millió forint.
Érd: (+36)30/445-3954

Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK
Pávai Lajos /1956/, Kovács Péter /1930/,
Gönczöl László /1923/, Stróbl Erzsébet Mária /1959/, Menyhárt Gézáné sz: Solti Eszter
/1942/, Molnár Sándor /1923/, Frech Józsefné
sz:Ludwig Franciska /1923/, Hugyecz József
/1956/, Varga Sándorné sz:Németh Bernadett
/1929/, Hák Andrásné sz:Kovács Julianna /1927/,
Lovas Lászlóné sz:Molnár Judit /1957/, Tóth János /1941/, Balázs Sándor /1948/, Pintér András /1969/, Básti Istvánné sz:Nagy Anna /1944/,
Korpás Sándorné sz:Korpás Margit /1919/,
Zsigmond István /1944/, Glózik Jánosné sz:
Bagyinszki Mária /1942/. Bodolai István /1959/,
Barazutti Sándorné sz: Pap Erzsébet /1933/,
Horváth Mátyásné sz: Varga Mária /1951/, Marton Antalné sz: Mészáros Ilona /1918/, Still
Ferencné sz: Egri Erzsébet /1920/, Szabó Sándor
Mihály /1953/, Kovács Sándor /1922/, Kemenes
Zoltánné sz: Kukta Margit /1963/, Blaskó
Jánosné sz: Kovács Ilona /1940/.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Szentgáli Pál és Juhász Erzsébet, Isán Erika

és Lengyel József, Kovács-Borbély Anikó és Horváth Zoltán, Hujbert Ágnes és Bondor András.
VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
Cseke Bence András és Kiss Krisztina gyermeke: Zsolt Ákos, Prencsok Tamás és Dékány Edina gyermeke: Máté, Radics Péter és Horváth Mária gyermeke: Alexandra, Sós Attila és Verebélyi
Mariann gyermeke: Fanni Johanna, Temesvári
Richárd és Rózsa Anett gyermeke: Attila, Varga
Gergely és Imre Anita gyermeke: Gréta, Gáspár László és Nagy Aranka lánya Laura, Sasvári
Zsolt és Fazekas Lujza fia Zsolt, Németh Róbert
és Gyurics Ágnes lánya Letícia, Szirota János és
Heincz Renáta lánya Noémi, Fűrész Balázs és
Balázs Annamária lánya Bianka, Petró Krisztián
és Pruha Bernadett lánya Florencia, Guba Péter
és Szokol Marianna fia László, Kovács Péter és
Kármán Barbara gyermeke: Zalán, Kovács Péter
Csaba és Mogyoródi Márta gyermeke: Bernadett,
Mészáros Tamás és Csonka Erzsébet gyermeke:
Péter, Németh Gábor és Kiss Andrea gyermeke:
Kevin Zsolt, Rideg András és Molnár Andrea Judit gyermeke: Nikolett

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Központi orvosi ügyelet

1. Deákvári Gyógyszertár
•
2. Központi Gyógyszertár
•
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
5. Szent Rókus Gyógyszertár •
6. Dr. Hella Gyógyszertár
•
7. Fekete Kígyó Gyógyszertár •
8. Alsóvárosi Gyógyszertár •

Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti út 2.
•
Zrínyi u. 9.
•
Széchenyi u. 3-7. •
Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•

27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/504-176
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.

Váci Hírnök

•
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Hét (2010)
II. 22. - II. 28.
III. 01. - II. 07.
III. 08. - III. 14.
III. 15. - III. 21.
III. 22. - III. 28.
III. 29. - IV. 04.

14

H.
6
5
4
3
2
1

K.
7
6
5
4
3
2

Sze.
8
7
6
5
4
3

Cs.
1
8
7
6
5
4

P.
2
1
8
7
6
5

MŰSORAI
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-

Szo.
3
2
1
8
7
6

V.
4
3
2
1
8
7

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

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

csütörtök
20:00 Híradó
20:20 Hazai
– kulturális
magazin

20:50

21:15
22:30

Nagyító
– hírháttérműsor
Film
Híradó

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06/ 80 890-020

HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök Úr az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d, pontjában foglalt felhatalmazás alapján 6/2010. (I. 22.) számú határozatával
az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása első fordulójának időpontját 2010. április 11-ére (vasárnap) és második fordulójának
időpontját 2010. április 25-ére (vasárnap) tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 102. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján az egyéni választókerületek számának, sorszámának és
területi beosztásának felülvizsgálata megtörtént.

Vác

Göd

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

Egyéni
választókerület
sorszáma

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16
szerda: 10-16
csütörtök: zárva
péntek: 8-12
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

1.

1. sz. szk. Sejce, Agyagbánya
2. sz. szk. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Árpád út 85.

1.

1. sz. szk. St. Hubertus Étterem Konf. terem, Nemeskéri u.
11. sz. szk. Újtelep, Orvosi Rendelő

2.

3. sz. szk. Kőkapu Iskola, Rákóczi u. 36.
4. sz. szk. Árpád Fejedelem Általános Iskola, Árpád út 85.

2.

2. sz. szk. Háziorvosi rendelő, Cserfa u. 18.
15. sz. szk. St. Hubertus Étterem Kisterem, Nemeskéri u.

3.

5. sz. szk. Óvoda, dr. Csányi krt. 13.
6. sz. szk. Pannónia Épület, Köztársaság út 19.

3.

3. sz. szk. József Attila Művelődési Ház, Pesti út 72.

4.

4.

7. sz. szk. Juhász Gyula Általános Iskola, Báthori u. 17/19.
8. sz. szk. Bartók Béla Zeneiskola, Konstantin tér 8.

4. sz. szk. Kastély Központi Óvoda, Béke út 3.
17. sz. szk. Huzella Tivadar Ált. Iskola, Petőfi u. 48.

5.

5.

9. sz. szk. Katona Lajos Könyvtár, Budapesti főút 37.
10. sz. szk. Karacs Kollégium, Budapesti főút 2-8.

5. sz. szk. Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81.
12. sz. szk. Polgármesteri Hivatal, Pesti út 81.

6.

6.

11. sz. szk. Madách Imre Művelődési Központ, dr. Csányi krt. 63.
12. sz. szk. Kertész utcai óvoda, Kertész u. 9.

6. sz. szk. TESZ, Duna út 5.
13. sz. szk. TESZ, Duna út 5.

Kiadó: Elektro Szignál Kft.

7.

7.

13. sz. szk. Földváry Károly Ált. Iskola, Nagymező u. 14.
14. sz. szk. Földváry Károly Ált. Iskola, Nagymező u. 14.

7. sz. szk. Németh László Ált. Iskola, Ifjúság u. 1-3.
14. sz. szk. Németh László Ált. Iskola, Ifjúság u. 1-3.

Kiadásért felelős:
Kegyes Zoltán ügyvezető igazgató

8.

8. sz. szk. Ady Klub, Kálmán u. 13.

8.

15. sz. szk. Földváry Károly Ált. Iskola, Nagymező u. 14.
16. sz. szk. Kölcsey utcai óvoda, Kölcsey u. 4.

9.

9. sz. szk. Óvoda, Lenkey u. 17.
18. sz. szk. Óvoda, Lenkey u. 17.

9.

17. sz. szk. Forte Óvoda, Vám u. 3.
18. sz. szk. DMRV. Vízmű Zrt., Derecske u. 4/a

10.

10. sz. szk. Óvoda, Lenkey u. 17.
16. sz. szk. Szivárvány Bölcsőde, Komlókert u. 19-21.

10.

19. sz. szk. TISZK, Naszály út 31.
20. sz. szk. TISZK, Naszály út 31.

11.

21. sz. szk. Bauer M. utcai Ált. Iskola, Bauer M. u. 8.
22. sz. szk. Diófa utcai óvoda, Diófa u. 1.
30. sz. szk. Bauer M. utcai Ált. Iskola, Bauer M. u. 8.

12.

23. sz. szk. Petőfi Sándor Ált. Iskola, Deákvári főtér 15.
24. sz. szk. Petőfi Sándor Ált. Iskola, Deákvári főtér 15.

13.

25. sz. szk. Újhegyi úti óvoda, Újhegyi út 46.
26. sz. szk. Sirály utcai Óvoda, Sirály u. 7.

14.

27. sz. szk. Radnóti Miklós Ált. Iskola, Radnóti út 7.
28. sz. szk. Radnóti Miklós Ált. Iskola, Radnóti út 7.
29. sz. szk. Radnóti Miklós Ált. Iskola, Radnóti út 7.

Szerkesztésért felelős:
Kereszturi Gyula
Szerkesztőség:
Elektro Szignál Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900
e-mail: estv@estv.hu
Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.
Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.
2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,
06-30/9-345-144
Címlapfotó: Tumbász András
A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban
lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-27/510-900
A Váci Hírnök pdf formátumban is
elérhető a www.vac.hu honlapon.

Egyéni választókerületben lévő szavazókör száma, címe

Igazolással és települési szintű lakcímmel rendelkezők a 6. sz.
szavazókörben szavazhatnak.
A 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) 2010.
február 11-én megtartotta alakuló ülését.
AZ OEVB összetétele:
Dr. Oroszi Sándor (elnök)
Dr. Horváth Ferenc (elnökhelyettes)
Dr. Benis László (tag)
Dr. Kovács Levente (póttag)
Elérhetőség (OEVB):
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 27/314-130
Fax.: 27/315-957
E-mail: titkarsag@varoshaza.vac.hu
2010. április 11-én és 25-én az okmányiroda
épületében.
Vác, dr. Csányi László krt. 45.
Tel.: 27/512-244
Fax.: 27/512-240
E-mail: vasku.okmir@varoshaza.vac.hu

Egyéni
választókerület
sorszáma

Egyéni választókerületben lévő szavazókör száma, címe

Igazolással és települési szintű lakcímmel rendelkezők az 5. sz.
szavazókörben szavazhatnak.

Sződliget
szavazókör

Cím

1.

Közösségi Ház, Szt. István u. 29.

2.

Napközi Otthonos Óvoda, Vörösmarty u. 8-12.

3.

Általános Iskola (1. sz. t.) Rákóczi u. 1-3.

4.

Általános Iskola (2. sz. t.) Rákóczi u. 1-3.

Országgyűlési egyéni választókerületi
választási iroda (OEVI)
Elérhetőség:
dr. Dora Péter OEVI vez. (Vác, HVI vez.)
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 27/314-130
Fax.: 27/315-957
E-mail: titkarsag@varoshaza.vac.hu

Helyi Választási Iroda, Sződliget
Elérhetőség:
dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit HVI vez.
Sződliget Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Sződliget, Szent István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095
Fax.: 27/590-236
E-mail: jegyzo@szodliget.hu

Vác, 2010. február 15.
Helyi Választási Iroda, Göd
Elérhetőség:
dr. Szinay József HVI vez.
Göd Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
Göd, Pesti út 81.
Tel.: 27/530-030
Fax.: 27/345-279
E-mail: valasztas@god.hu

dr. Dora Péter
HVI vez.

