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Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének januári 
ülésén egy interpelláció hangzott 
el, illetve az Egyebek napirendi 
pont bevezetéseként kérdések 
megfogalmazására, problémafel-
vetésekre volt mód.

Bóth János interpellációjá-
ban az elmúlt év októberében 
lefolytatott, hulladékszállítással 
összefüggő tárgyalások kapcsán 
polgármesteri hatáskör túllépést 
említett és kért az esetről tájékoz-
tatást. Csereklye Károly – korábbi 
alpolgármester – pedig az ügy-
gyel összefüggő, az elmúlt ciklus 
végén általa aláírt dokumentum 
megfelelő felhasználása kapcsán 
kért vizsgálatot. Fördős Attila vá-

laszában úgy vélekedett, hogy a 
megegyezéshez nem volt szüksé-
ges testületi felhatalmazás. A vá-
laszt az interpelláló nem fogadta 
el, viszont a testület (9 igen – 4 
nem – 2 tartózkodással) igen.

A kérdések sorát is az előző 
polgármester nyitotta, aki nehez-
ményezte, hogy utóda nem kellő-
en tájékoztatta a közvéleményt a 
legutóbbi zárt ülésen hozott dön-
tésekről. 

Jakab Zoltán aziránt érdeklő-
dött, hogy az előző önkormányzati 
ciklus képviselői közül ki van jelen-
leg is szerződéses munkakapcsolat-
ban a Polgármesteri Hivatallal és 
milyen feladatokat lát el. (A választ 
írásban kapja meg a kérdező.)

Kiss Zsolt név nélküli konk-
rét példát említve a szociális háló 
hiányosságára hívta fel a figyel-
met, majd üdvözölte a václigeti 
utcanévtáblák kihelyezésének 
megkezdését. Ismét szorgalmazta 
a rászorulók helyzetén javító fa-
gyűjtési akció városi programmá 
bővítését és nehezményezte a vá-
ros köztisztasági állapotát.

Váradi Iván Attila a mély 
megrendülést kiváltó fővárosi 
diszkótragédia kapcsán a váci 
szórakozóhelyek fokozottabb 
ellenőrzését szorgalmazta és 
néhány, választókörzetét érintő 
gondot említett.

Schmuczer Istvánné arról 
érdeklődött, hogy az évvégi ün-
nepek kapcsán bevezetett in-
gyenes parkolási lehetőségről 
miért nem volt  az üzemeltető 
cég részéről megfelelő tájékozta-

tás az autósok felé, illetve miért 
működtek a fizetési moratórium 
alatt is a parkolóórák.

Mokánszky Zoltán köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik 
a főtéren gyertyagyújtással em-
lékeztek meg a diszkótragédia 
áldozatairól. Sürgette továbbá a 
kihelyezett fenyőfák elszállítá-
sát. Megemlítette, hogy az Újhe-
gyi úti buszmegállóban megálló 
csapadékvizet ő söpörte el, mi-
vel a feladatra felkért vállalkozó 
csak komoly összegért lett vol-
na hajlandó az egyperces mun-
kát elvégezni.

Végül Gyombolai Péter köz-
lekedési, parkolási gondokról tett 
említést, illetve felhívta az illeté-
kesek figyelmét arra, hogy a köz-
területi fákat ebben az időszakban 
érdemes leginkább gondozni.

Két képviselő-testületi ülés januárban
Január 10-én rendkívüli, a hó-

nap 20. napján pedig munkaterv 
szerint soros ülését tartotta Vác 
Város Képviselő-testülete.

A nyílt rész vonatkozásában 
igen rövid rendkívüli ülést tartott 
január 10-én kora este Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete. 

Bevezetőben javaslat érkezett 
egy napirendi pont levételére, illet-
ve két téma zárt ülésből publikus 
tárgyalásba vonására, ám egyik sem 
kapta meg a teljes létszámban je-
lenlévő képviselők többségének 
támogatását. Így a nyílt ülés első 
napirendi pontjában a Jávorszky 
Ödön Városi Kórház főigazgatói 
pályázatának elbírálása következett. 
Az egyetlen jelölt dr. Kázmér Tibor 
volt, aki pályázatának kiegészítése 
után válaszolt a felmerülő kérdések-
re. A jelölt végül nagy többséggel (13 
igen–1 nem–1 tartózkodás) elnyerte 
a bizalmat. Megbízatása 2011. január 
11-től 2016. január végéig tart.

A kórház gazdasági igazga-
tói posztjának betöltésére hat 
személy adta be jelentkezését. A 
testület zárt ülésen hallgatta meg 
őket, majd szintén titkos gépi vok-
solással úgy döntött, hogy Zábó 

Edinát bízza meg a feladat ellátá-
sával. Ő is határozott időre, öt éves 
időtartamra lett kinevezve.

A zárt ülés befejezéseként dön-
tés született (név szerinti szavazás 
után 14-0-0 arányban) arról, hogy 
az önkormányzat 500 millió forin-
tos rövid lejáratú hitelt vesz fel az 
OTP Bank Nyrt-től, március végi 
futamidővel, éves szinten valami-
vel több, mint 7 %-os kamattal.

A rendkívüli tanácskozás ezt 
követően a nyilvánosság kizárá-
sával folytatódott. A napirend 

szerint meghallgatták a kórházi 
önkormányzati biztos aktuális 
jelentését, döntöttek a művé-
szeti díjak odaítéléséről, majd 
tárgyaltak a mélygarázs, illetve a 
létrehozandó „elismert vállalat-
csoport” témakörében.

***
A szünetet is számítva, rövi-

debb, mint két és fél órát vett csu-
pán igénybe Vác Város Képviselő-
testületének munkaterv szerinti 
januári tanácskozása. A teljes lét-
számban résztvevő városanyák és 
városatyák – visszatérve a korábbi 
gyakorlatra – délelőtt kilenc órakor 
kezdték munkájukat, és 11.30-kor 
végeztek a nyílt ülésen megtárgya-
landó napirendi pontokkal.

A témák megvitatása előtt 
Fördős Attila polgármester ezúttal 
köszöntött négy,  az elmúlt eszten-
dőben különböző szinten elisme-
résben részesült váci személyt. Em-
lékoklevelet és a város ajándékát 
vehette át dr. Nagy Magdolna kis-
térségi tisztifőorvos, aki Batthyány-
Strattmann László díjban részesült 
a 2010-es Semmelweis–napon, 
Mándli Gyula könyvtárigazgató 
és Hajdu Sándor, Ipolyság kitün-
tetettjei, valamint Szikora Gyula 
edző, testnevelő, a Magyar Spor-
tért Emlékérem tulajdonosa.

A napirend előtt először Bóth 

János kapott szót, aki néhány koráb-
bi döntés és eljárás kapcsán a törvé-
nyesség, illetve a hatályos Szervezeti 
és Működési Szabályzat betartására 
hívta fel a városvezetés figyelmét. 
Jakab Zoltán Pető Tibor alpol-
gármester felé intézve szavait, az 
elismert vállalatcsoporttal kapcso-
latban megkérdőjelezte annak tár-
sadalmi támogatottságát, valamint a 

felállítandó holding működésének 
részletei felől érdeklődött. Válaszá-
ban Pető Tibor hangulatkeltéssel vá-
dolta  a kérdezőt, és hangsúlyozta: a 
Váci Városfejlesztő Kft. létrehozását 
a gazdasági lehetőségek bővítése, 
az erőforrások optimalizálása indu-
kálta. Az alpolgármester a válságra 
adott modern megoldási módszer-
ként jellemezte a lépést. Ezt követő-
en interpelláció hangzott el. (Lásd 

külön írásunkban!)

A testület egyhangúan elfo-
gadta a sürgősségi indítványokkal 
kibővített napirendet, majd első-
ként három millió forinttal meg-
emelte az elmúlt évi költségvetés 
főösszegét. A legnagyobb vitát a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítási terve váltotta ki. A meg-
alakítandó elismert vállalatcsoport 
kapcsán benyújtott polgármesteri 
módosításhoz helyben további 
finomítást osztottak ki. Félórás 
éles – időnként személyeskedő – 
polémiát követően Jakab Zoltán 
ügyrendi javaslata nyolc vokssal 
többséget kapott, így a témát az 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságban lebonyolítandó szak-
mai vita után újratárgyalják.

A városi kitüntetések vonat-
kozásában módosult a Vác Vá-
ros Művészeti Díj odaítélésének 
módja – ezt követően személy 
elismerése esetén a díj megosztva 
is kiadható. Felkérték a Vác Város 
Településszolgáltatási Közhasznú 
Non-profit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
készítsen javaslatot arra vonatko-
zóan: miként lehet a parkolás so-
rán a gépjárművek érkezésének 
időpontját rögzíteni, annak érde-
kében, hogy a parkolási díj megfi-
zetése jogszerűen történhessen.

A folytatásban vita nélkül, 
egyhangú döntésekkel meghatá-
rozták a Polgármesteri Hivatal tel-
jesítménykövetelményi előírásait, 
kiírták a Madách Imre Művelődé-
si Központ igazgatói pályázatát 
és a Váci Fogyatékosügyi Tanácsa 
összetételén módosítottak. A tele-
pülésszerkezeti és közlekedési elő-
terjesztések különösebb vita nél-
kül kerültek elfogadásra, majd az 
Egyebek napirendi pont keretében 
először a képviselői kérdések fel-
vetése következett. (Lásd külön 

írásunkban!) 

Ezt követően a közcélú fog-
lalkoztatás aktuális problémája, 
majd az elismert vállalatcsoport 
létrehozásával kapcsolatos alapí-
tó okiratok módosítása követke-
zett. Rendezték a Vác Múzeumért 
Közalapítvány működése kapcsán 
felmerülő kérdéseket, valamint 
módosították a Dunakanyar Több-
célú Kistérségi Társulással kötött 
megállapodást. A nyílt ülés Kiss 

Zsolt indítványa - mely nyomán 
felkérték a jegyzőt: vizsgálja meg 
annak megvalósítási feltételeit, 
hogy a városban a közterületeken, 
intézmények, üzletek közelében 
csikkgyűjtő edények kerüljenek 
kihelyezésre - után a nyílt ülés a 
Magyar-Lengyel Baráti Napra dele-
gált három fős küldöttség megvá-
lasztásával ért véget.

A januári soros ülés a zárt ta-
nácskozáson megvitatott kórházi 
önkormányzati biztos-jelentéssel 
és szociális ágazatban hozott fel-
lebbezésekkel zárult.

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az éves mun-
katerv szerint legközelebb febru-
ár 17-én ülésezik.

Interpelláció, kérdésekInterpelláció, kérdések
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December 22-én, szerdán 
rendezték meg a hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepséget a 
Jávorszky Ödön Városi Kórház-
ban. Beszédében Molnár Csaba 
megbízott főigazgató elismeré-
sét fejezte ki az intézményben 
dolgozóknak, amiért a nehézsé-
gekkel teli 2010-es év folyamán 
is színvonalas és lelkiismeretes 
munkát végeztek. 

Faragó Artúr kórházi lelkész 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

hétköznapokat is ünnepé lehet 
tenni, ha figyelünk a másikra és 
nem sajnáljuk az időt, energiát 
embertársainktól. 

A kórházban a dolgozóknak 
szervezett ünnepségen a mű-
sorról a váci zeneiskola diákja, 
Szakállas Dávid gondoskodott, 
majd a jubileumot ünneplők kö-
szöntése következett. Idén több 
mint 30 olyan alkalmazott munká-
ját ismerték el, ők több évtizede 
dolgoznak az egészségügyben. 

Új vezetők 
a kórház élén

Mint arról a 3. oldalon ta-
lálható testületi összefogla-
lónkban beszámoltunk, 2011. 
január 10-én rendkívüli ülésen 
választottak meg két vezetőt a 
Jávorszky  Ödön Városi Kórház 
élére. Mindkét voksolás titkos 
gépi szavazás során dőlt el. Az 
egyaránt meghatározott időre, 
öt esztendőre bizalmat kapó ve-
zetők közül a főigazgatói posztot 
dr. Kázmér Tibor 13, a gazdasági 
igazgatói feladatkört Zábó Edi-

na 12 támogató vokssal nyerte 
el. A következőkben bemutatjuk 
a két kinevezett vezetőt.

Főigazgató: 
dr. Kázmér Tibor

Az egye-
temi diploma 
megszerzése 
után kezdő 
o r v o s k é n t 
a fővárosi 
János Kór-
házban he-
lyezkedett el, 
ahol 1998-ig 

dolgozott. 1990 és 1998. kö-
zött önkormányzati képviselő 
volt a főváros XV. kerületében. 
1994-től a Budapest XV. kerüle-
ti Önkormányzat Egészségügyi 
Bizottságának elnökeként irá-
nyította az ellátás újraszerve-
zését. Kiemelten érdekelték 
az ellátás szervezési, finanszí-
rozási, működtetési feladatai, 
ezért végezte el a Közgazdasá-
gi Továbbképző Intézet Egész-
ségügyi Menedzser Szakát. 
Érdeklődése középpontjában 
a kórházak működésének és 
működtetésének vizsgálata, va-
lamint a társadalombiztosítási 
rendszerek tanulmányozása 
állt. 1998. szeptemberében az 
Egészségügyi Minisztériumba 
került helyettes államtitkári 
beosztásba. Legfontosabb fel-
adatai voltak az egészségügyi 
ellátórendszer tárcaszintű 
operatív irányítása, szakmai 
szabályok jogalkotási feladata-
ival kapcsolatos koordináció, 
tárcaközi egyeztetések, OEP-el 
való együttműködés irányítá-
sa, a gyógyszer, a gyógyászati 
segédeszközök forgalmazását 
meghatározó jogszabályok, a 

jogharmonizációs rendeletek 
szakmai koncepcióinak meg-
alkotása,

2001. március 1-től megbí-
zott, majd 2001. május 01-től 
pályázati úton kinevezett főigaz-
gatóként irányította az Országos 
Baleseti és Sürgősségi Intézetet. 
Fő feladata volt az intézmény 
gazdasági válságának felszámo-
lása és az intézet stabilizációja, 
az OMSZ mentőkórházzal való 
integráció lebonyolítása, az ellá-
tórendszerben az intézetet meg-
illető helyének biztosítása.

2005. március 1-jén a Fővá-
rosi Önkormányzat Szent János 
Kórház kinevezett főigazga-
tója lett. A Kórházban önkor-
mányzati biztos működött, az 
adósságállomány meghaladta 
az 1 milliárd forintot. Az önkor-
mányzati biztos intézkedései-
hez kapcsolódóan, vele együtt-
működve, további stabilizáló 
és eredményjavító intézkedé-
sek bevezetésével, a gazdasági 
egyensúly a 2005. évben bizto-
sítható volt. A későbbiekben 
pozitív üzemgazdasági és pénz-
ügyi eredmény volt elérhető.

Gazdasági igaz-
gató: Zábó Edina

A Széche-
nyi István 
E g y e t e m e n 
szerzett köz-
gazdász dip-
lomát, majd 
a Corvinus 
E g y e t e m e n 
egészségbiz-
tosítási speciális szakközgaz-
dász végzettséget (M.s.c.). 
Jelenleg a Corvinus Egyetem 
egészségügyi menedzserképző  
utolsó féléves hallgatója.

A pályázat elnyerését meg-
előzően 13 év versenyszférá-
ban eltöltött gazdasági veze-
tői munkakör után, a Marcali 
Városi Kórház Rendelőintézet 
gazdasági igazgatója, majd a Na-
gyatád Med Egészségügyi Szol-
gáltató Kft. ügyvezető igazgató 
feladatait látta el. Jelenleg az 
OEP kaposvári kirendeltségén 
az egészségügy teljes vertiku-
mában pénzügyi, szakmai  szak-
ellenőrzés területén dolgozik

A Traumatológiai osztályon végzett több éves kiváló munkájá-
nak elismeréséül Molnár Csaba, megbízott főigazgató főorvossá ne-
vezte ki dr. Osgyán Henrik adjunktust.

2010. második félévben jubileumot elérők névsora:

25 éves jubileum: 

Bukovicsné Kovács Éva Gerontopszichiátria ápoló           
Csizmadia Zita Újsz.-Cs.-Gyermek o. gyermekápoló
Fazekasné Gangl Mária Újsz.-Cs.-Gyermek o. gyermekápoló
Kardos Józsefné Kardiológia ápoló
Kohlmann Ágnes Rehabilitáció ápoló 
Csurja Ildikó Újsz.-Cs.-Gyermek o. gyermekápoló
Grauszmann Tamásné Traumatológia ápoló
Guszmann Lászlóné Bőrgyógyászat vez. asszisztens   
Mózes Jánosné Újsz.-Cs. Gyermek o. gyermekápoló
Szabóné Parcz Anna Aneszteziológia szakasszisztens
Turmelyné Busai Andrea Neurológia ápoló
Janecskó Pálné Rehabilitáció ápoló 
Szlonkai Éva SBO adminisztrátor    
Szvetlikné Dallos Emőke Traumatológia ápoló 
Toldi Ferencné Tüdőgondozó asszisztens
Ország Krisztina Sebészet asszisztens
Sándor Gyuláné Betegfelvétel csoportvezető

30 éves jubileum:

Fekete Rita Gasztroenterológia ápoló 
Jutasi Sándorné Szülészet szülésznő
Makrai Márta Gerontopszichiátria ápoló 
Mészáros Erzsébet Újsz.-Cs.-Gyerme o. gyermekápoló
Papné Szatmári Piroska Szülészet szülésznő
Puskásné Emmer Mária Neurológia főápoló
Aczél Imre Traumatológia műtőssegéd
Keszei Tiborné Újsz.-Cs.-Gyermek o. gyermekápoló 
Tóthné Fekete Györgyi Kardiológia asszisztens   
Dr. Görgey Csaba Gégészet ov. főorvos 
Dr. Marjanek Zsuzsanna KAITO ov. főorvos
Almásssy Tamásné Gerontopszichiátria gazd.nővér 

40 éves jubileum:

Hrustinszky Istvánné Hig.szolg. közeg.járványügyi ell.
Kristóf Tamásné Újsz.-Cs.-Gyermek o. gyermekápoló 

Főtéri óévbúcsúztató
Közel ezren vettek részt 

az óesztendő utolsó napján a 
város főterén első ízben meg-
rendezett vidám mulatságon.

A színpadon este hat órá-
tól különböző zenei, művé-
szeti társulatok, együttesek 
váltották egymást, szórakoz-
tatva a csípős időben is ki-
tartó népes publikumot. A 
vendégek kiszolgálásáról a 
környék vendéglátóipari egy-
ségei, illetve a kitelepült áru-
sok gondoskodtak. 

A Vác Város Önkormány-
zata által kezdeményezett 
rendezvényt a Madách Imre 
Művelődési Központ szer-
vezte és nem sokkal éjfél 
előtt a színpadról Fördős 

Attila polgármester, vala-
mint Mokánszky Zoltán és 
Pető Tibor alpolgármester 
köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Az esztendő fordulóját 
a Himnusz dallamai köszön-
tötték, majd a látványos tűzi-
játékot követően zenés-tán-
cos utcabál zárta a sikeres 
eseményt.

AKTUÁLIS 
VÁROSI 
PÁLYÁZATOK 
Vác Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a Váci Vá-
rosfejlesztő Korlátolt Fele-
lősségű Társaság ügyveze-
tői állására.
Pályázati feltételek:

- közgazdasági vagy jogász szak-
irányú egyetemi végzettség, 
valamint egy további a Holding 
vállalatcsoportjához tartozó a 
társaság profiljának megfelelő 
szakirányú egyetemi végzettség

- önkormányzatnál szerzett leg-
alább 3 éves szakmai tapaszta-
lat (munka, illetve egyéb tar-
tós jogviszony) 

- angol/német középfokú nyelv-
vizsga

- büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent:

- ingatlankezeléssel, -üzemelte-
téssel, -forgalmazással kapcso-
latos szakmai gyakorlat, illetve 
végzettség

Főbb feladatok:

- a Váci Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság mun-
kaszervezetének kialakítása, 
racionalizálása, a szervezet 

gazdasági, pénzügyi és egyéb 
tevékenységének irányítása,

- a belső szolgáltatások rendsze-
rének kialakítása,

- a vállalatcsoport tevékenysé-
gének irányítása, monitoring 
és controlling rendszerének 
kialakítása,

- a Váci Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapte-
vékenységéhez tartozó város-
üzemelési, vagyongazdálko-
dási feladatok irányítása.

A pályázat tartalmazza:

- a pályázó eddigi szakmai élet-
rajzát,

- a társaság vezetésére, szerve-
zetére és működésére vonat-
kozó programját és részletes 
szakmai elképzeléseit,

- az iskolai végzettséget és egyéb 
végzettséget tanúsító okiratok 
másolatát,

- bérezésre vonatkozó igény,
- 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítványt.

Bérezés: 

egyéni megállapodás alapján.
Az állás betöltése 5 év határozott 
időre szól, amely közös meg-
egyezéssel meghosszabbítható.
A pályázat beküldésének ha-

tárideje: 
a közzétételtől számított 25 nap.
A pályázat elbírálásának ha-

tárideje: 
a benyújtási határidő elteltét 
követő következő testületi ülés

A pályázat benyújtásának helye: 
Vác Város Jegyzője, 2600 Vác, 
Március 15. tér 11.
Érdeklődni lehet: Vác Város 
Önkormányzata Jegyzői Hivatal

***

Vác Város Képviselő-testü-
lete pályázatot ír ki a Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pont igazgatói állására az 
alábbiak szerint:
A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete
A meghirdetett munkahely:

Igazgató - Madách Imre Mű-
velődési Központ (2600 Vác, 
dr.Csányi krt. 63.)
Képesítési és egyéb feltételek:

- Felsőfokú közművelődési vég-
zettség és szakképzettség, vagy

- Nem szakirányú felsőfokú 
végzettség és felsőfokú szak-
irányú munkaköri szakvizsga, 

- A kulturális szakembereknek 
szervezett képzési rendszerről, 
követelményekről és a képzés 
finanszírozásáról szóló  1/2000.
(1.14.) NKÖM rendelet szerinti 
akkreditált vezetési-szervezési,   
pénzügyi-gazdasági,   államház-
tartási   ismereteket   is   nyújtó 
közművelődési intézményve-
zető tanfolyam eredményes 
elvégzését igazoló okirat,

- A felsőfokú közművelődési vég-

zettségnek és szakképzettségnek 
vagy a felsőfokú szakirányú  mun-
kaköri  szakvizsgának megfelelő  
feladatkörben  legalább öt éves

- Szakmai gyakorlat,
- Kiemelkedő közművelődési te-
vékenység,

- Büntetlen előélet,
- Megbízás esetén vagyon-nyilat-
kozat

A Közalkalmazotti jogviszony ha-

tározatlan időre, a vezetői megbí-

zás határozott időre 2011. május 
01-től-2016. április 30-ig szól.
Illetmény: a KJT szerint
A pályázat benyújtásának határ-

ideje: A KSZK honlapján történő 
közzétételtől számított 30 nap
A pályázathoz csatolni kell: 

szakmai önéletrajz, képesítést 
igazoló oklevél másolat(ok), 3 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, az intéz-
mény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program, hozzájáru-
ló nyilatkozat a pályázati anyag-
ba foglalt személyes adatoknak 
a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez.
A pályázatot írásban kelí benyúj-
tani, a zárt borítékon „Madách 
Imre Művelődési Központ igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel.
A pályázat címzettje: dr. Dora 

Péter Vác Város Jegyzője, 2600 
Vác, Március 15. tér 11.
A pályázat elbírálásának határ-

ideje: 2011. márciusi KT-i ülés.

KórháKórházi karácsony zi karácsony 
elismerésekkelelismerésekkel
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Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete január 20-i ülésén meghatározta 
a közösségi közlekedés pályáztatásának fel-
tételrendszerét. 

Az egyhangúan, 15 képviselő egyetér-
tő szavazatával kialakított álláspont sze-
rint:

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a helyi közösségi 
közlekedés biztosítására kiírandó pályázat-
ban az üzemeltetés finanszírozása az aláb-
biak szerint szerepeljen:
- a   szolgáltatás    árbevétele    (díjbevétel)   
és   az   állami    normatív   támogatás   az 
Önkormányzatot illeti meg

- a szolgáltatás ellátásáért az Önkormányzat 
a futásteljesítmény függvényében kilomé-
ter díjat fizet

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az eddig helyközi 
járatokkal kiszolgált településrészeken önálló 
helyi közösségi közlekedést és ezzel együtt 
buszfordulókat nem alakít ki. A közösségi 
közlekedés továbbra a helyközi járatokkal lesz 
biztosítva a helyközi tarifák alkalmazásával.

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a helyi közösségi közle-
kedés biztosítására kiírandó pályázatban a 
Budapesten alkalmazott díjfizetési megoldást 
kell alkalmazni, azaz csak előreváltott menet-
jeggyel, bérlettel vehető igénybe a szolgálta-
tás. A jegyterjesztői rendszer kiépítését a Köz-
beszerzési Kiírásban kell rögzíteni.

Mindhárom döntés határideje: 2011. ja-
nuár 21., illetve folyamatos, felelőse pedig 
a főmérnök.

Hírek 
– néhány mondatban
Jövő tavasz az új határidő

Alapos szakmai indokokkal, komoly lobbi 
tevékenységet követően másodszor is sikerült 
elérni a Jávorszky Ödön Városi Kórház rekonst-
rukció IV. ütemének határidő módosítását. 

A hat hónapos hosszabbítást a Közreműködő 
Szervezet véleményével összhangban a Regionális 
Operatív Program Irányító Hatósága engedélyez-
te a felújítás vezető menedzsment indítványa nyo-
mán. Mint azt Buchwald Imre, Vác Város Önkor-
mányzatának megbízottja elmondta, a benyújtott 
hosszabbítási kérelemre azért volt szükség, mert 
a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás 
érvényes, de eredménytelen lett a szeptember 15. 
előtti közbeszerzési szabályok szerint. Az időköz-
ben módosított közbeszerzési törvény alapján le-
hetővé vált, hogy a hasonló paraméterekkel kiírt 
ismételt pályázat már eredményes legyen.

Vogel István, a projekt menedzsere kiemelte, 
hogy a folyamatos jelentési kötelezettségek telje-
sítése és a helyszíni hatósági ellenőrzés pozitív 
eredménye is hozzájárult ahhoz, hogy a határidő 
módosításra engedélyt adtak. Jelen elképzelések 
alapján a váci kórház rekonstrukciós munkáit 
2012. márciusában készre jelenthetik.

Szerződés a Sörházra
December 20-án ünnepélyes aláírással 

újabb szakaszához érkezett a „Vác Főutca-Főtér 
Program II/1. ütem” nevet viselő projekt. Város-
unk polgármestere a kivitelezővel ekkor írta 
alá a Sörház felújítására vonatkozó szerződést. 
A már korábban elkészült ivóvíz és szennyvíz-
csatorna felújítás után ebben a fázisban a közte-
rületek teljes átépítése és a közművek rekonst-
rukciója jelenti a feladatot. A Fürdő Söröző a 
felújítást követően az eredeti, száz esztendővel 
korábbi külsejét nyeri majd vissza. A kivitelező 
egyúttal a belső terület építészeti, gépészeti és 
elektromos felújítását is elvégzi, illetve a ven-
déglő akadálymentesítését, valamint a külső 
kertépítési munkálatokat is végrehajtja. 

A 246 millió forint önerős Főutca-Főtér 
rekonstrukció második üteme közel egymilli-
árdos költséggel valósulhat meg, ebből a most 
aláírt szerződés 45,5 millió forintot fed le. 

A munkálatok előreláthatólag tavasszal 
indulhatnak majd meg.

Közlekedésfejlesztések
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ta-

valy novemberben hirdetett eredményt az M2-es 
gyorsforgalmi út Vác és Budapest közötti szaka-
szának négysávossá bővítését célzó pályázaton. 
A nyertes kivitelező 2x2 sávossá bővíti ezt az út-
szakaszt és új csomópontot épít Dunakeszinél és 
Sződligetnél, amely a 2-es számú főútra való köny-
nyebb átjutást biztosítja majd. Az még kérdéses, 
hogy a 2013-as év elejére elkészülő gyorsforgal-
mi autóút használatáért kell-e majd fizetni a sze-
mélygépjármű vezetőknek. Ugyanakkor folynak 
a Rákospalota- Újpest-Veresegyház-Vác vasútvo-
nalat érintő fejlesztések előkészületi munkálatai 
is. A fejlesztés érinti a vasúti pálya, az elektromos 
vezeték, a biztosítóberendezések, és a távközlési 
rendszer felújítását. Az előkészítés szakasza a ter-
vezettek szerint 2012 áprilisában tendertervek 
jóváhagyásával érne véget. A közbeszerzést és 
a kivitelezést követően úgy számolnak, hogy 20 
perccel csökkenne a menetidő ezen a szakaszon. 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő programjá-
ban szerepel a váci vasútállomás teljes felújítása 
és a parkolók kiépítése is, ez a projekt jelenleg a 
tervezési-előkészítési fázisban tart.

Hírek 
– néhány mondatban
Megnyílt a Kormányablak

Január 3-án sajtótájékoztató keretében meg-
nyitották városunkban is az ún. Kormányabla-
kot, mely a 2600 Vác, dr. Csányi László körút 16. 
sz. épület (közismert nevén „CEMÜ-székház”) 
földszintjén található. A Pest Megyei Közigaz-
gatási Hivatal jogutódjaként létrejött megyei 
kormányhivatal az ország további 28 pontján 
létrehozotthoz hasonlóan ezen intézménnyel 
segíti majd a polgárokat az állami hatóságok 
illetékességébe tartozó ügyek intézésében. A 
váci kormányablak tájékoztatást ad arról, hogy 
a polgárok ügyeiket mikor, hol és hogyan intéz-
hetik, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügy-
ben milyen formanyomtatványt kell benyújta-
ni, illetve segít ezek szabályos kitöltésében. A 
Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja által átadott Kormányab-
lak hétfőtől péntekig reggel nyolc és este nyolc 
között várja az ügyfeleket.

Az első babák
Az újév első babája 2011. január elsején, dél-

után 16 órakor született meg a Jávoszky Ödön 
Városi Kórházban. A Sándor nevet kapó, sződi 
család második gyermekeként világra jött új-
szülött közel három kilóval született és édes-
anyjához hasonlóan jó egészségnek örvend.

Január 3-án az első idei váci baba is meg-
született. Őt Kristófnak keresztelték. Az 
elmúlt esztendőben egyébként közel ezer 
újszülöttnek adtak életet a váci kórházban.

Steril csomag a kórházban
Látogatói steril-csomag kiadó automatá-

kat állítottak üzembe a váci kórházban. Az 
új berendezéseket a két leginkább veszé-
lyeztetett területen, az intenzív osztályon és 
a szülészeten helyezték ki. A kórházakban 
használatos fertőtlenített, steril védőöltö-
zéket a betegeknek, illetve a látogatóknak 
ugyan nem kötelező megvásárolniuk, azon-
ban viselésük a betegek érdekében ajánlott. 
Az intenzív osztályra például védőruházat 
nélkül senkit nem engednek belépni. Egy 
látogatói csomagot 500 forintért ad ki az au-
tomata, de igény esetén, az osztály dolgozói 
is szívesen adnak védőöltözetet annak, aki 
kéri. A védőruházat egyszer használatos, így 
a látogatás végén le kell adni, vagy a kihelye-
zett tárolókba kell elhelyezni.

Muzsikáló piac
Karácsony óta hangulatosabban lehet 

vásárolni a váci piacon. Egy tavalyi fejlesztés-
nek köszönhetően ugyanis decemberben 
több hangfalat is felszereltek a piac terüle-
tén, hogy nyitástól-zárásig kellemes zenei 
aláfestés fogadja a piac látogatóit és árusait. 

A különböző, alkalomhoz illő dalokat 
a Piac Üzletház vezetői válogatják össze – 
ezzel is hangulatosabbá téve az itt dolgozó 
emberek és az itt vásárlók mindennapjait.

Újdonságnak számít az is, hogy a piac 
árusai, de akár a helyi vállalkozók is, reggel 
7 órától, délután 15 óráig reklámidőt is vá-
sárolhatnak a zenék között. 

Alapító okirat módosítása 
– megszüntető okiratok

A   Vác Város Képviselő-testülete   2011.   
január   10-i   rendkívüli   ülésén   döntött   
A Váci Városfejlesztő Kft. létrehozásáról. 
Ennek függvényében döntött költségveté-
si szervek jogutód nélküli megszüntetésé-
ről, illetve az Alapfokú Oktatási intézmé-
nyek Gazdasági és Szolgáltatási Szervezete 
(GAMESZ) feladatainak átalakításáról.

A január 20-án megtartott ülés napirend-
jén szerepelt ezen döntés folyományaként 
néhány módosító, illetve megszüntető okirat 
elfogadása. A meghozott döntés értelmében:

- módosult a Vác Város Önkormányzat Gaz-
dasági Hivatalának (GESZ) alapító okirata;

- 2011. március 15-i hatállyal jogutód nél-
kül megszüntetésre kerül a Tourinform Vác, 
a GAMESZ és Vác Város Sportintézményei.

Utóbbi intézmény feladatai a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft. hatáskörébe kerülnek. 
Részben ide, részben a GESZ-hez kerülnek 
a GAMESZ feladatai, míg a Tourinform fel-
adatkörét a Váci Városimázs Kft veszi át. 
Mindhárom esetben a megszüntetés oka, 
hogy a közfeladat más módon – vállalkozás 
formájában – hatékonyabban teljesíthető. 
Valamennyi vagyoni jog és kötelezettség, 
továbbá valamennyi elismert vagy nem vi-
tatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tarto-
zás az átvevő cégre száll. A megszüntetett 
költségvetési szervvel közalkalmazotti jog-
viszonyban, más munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állók ezen jogviszonyaiba 
(értve ezalatt a személyzeti anyagokat) a 
Polgármesteri Hivatal lép.

Változhat a közösségi 
közlekedés a városban

A Magyar Kultúra Napját 
ünnepeltük

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt. 
Tiszteletére 1989-től ezen a napon tartják ha-
zánkban a Magyar Kultúra Napját. A váci ün-
nepségnek idén is a Madách Imre Művelődési 
Központ színházterme adott otthont.

A program részeként megnyílt Orvos And-

rás festőművész kiállítása, majd az ünnepi gála 
keretében sor került az idei városi művészeti 
díjak átadására. Az ünnepi gálán a jelenlévők 
előbb elénekelték a Himnuszt, majd nemzeti 
fohászunkat Marosvölgyi Gergely szavalta el.

Ünnepi beszédében Fördős Attila pol-
gármester felidézte a Himnusz történetét és 
jelentőségét a magyar nép egységének meg-
teremtésében, valamint kiemelte Vácnak, 
a Kultúra Magyar Városának hazánk oktatá-
sában és kultúrájában alkotott maradandó 
szerepét. Ezt követően az idei váci kulturális 
elismerések átadására került sor, melyeket 
Fördős Attila, Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester, Schmuczer Istvánné szakbizottsági 

elnök, valamint Nagy László osztályvezető  
nyújtott át a kitüntetetteknek. 

A „Közművelődést elősegítő munkáért” 
oklevélben részesült Adamecz Sándorné, a 
Madách Imre Művelődési Központ munka-
társa. „Vác Város Művészeti Díját” megosztva 
Juhász András fafaragó népi iparművész és 
Péter Péter költő vehette át, míg a „Vác Város 
Művelődéséért” kitüntetést az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola diáksport egyesületének 
mazsorett szakosztálya érdemelte ki. 

A gála folytatásaként városunkhoz kötődő 
előadóművészek és művészeti csoportok ma-
gas színvonalú produkciói ragadtatták tapsra 
a teltházas közönséget. Közreműködött Cs. 

Nagy Ildikó, Dónusz Katalin, Imre Roland, 
a Váci Ifjúsági Fúvószenekar és a Bartók Béla 
Zeneiskola ütőegyüttese.

A Magyar Kultúra Napja váci ünnepsége 
állófogadással ért véget, ahol Mokánszky Zol-
tán pohárköszöntőjében a kultúra Vácott be-
töltött fontos szerepéről beszélt.

„Vác Város Művelődéséért” díj: 
Árpád Fejedelem Általános Iskola diáksport 

egyesületének mazsorett szakosztálya. 

Húsz esztendeje alakultak, ebben a műfaj-
ban elsőként a városban, sőt a megyében is. 
Azóta mintegy 300 leánytanulójuk vett részt a 
mozgáskultúrát fejlesztő, táncos-sportos kre-
atív tevékenységben. A szakosztály bejegy-
zett tagja a Magyar Fúvószene és Mazsorett 
Szövetségnek. Aktívan versenyeznek, orszá-
gos találkozókon vesznek részt, fesztiválokon 
szerepelnek, gyakran találkozhatunk velük 
a városi ünnepségeken, rendezvényeken. A 
csoport hosszú ideje sikeresen képviseli vá-
rosunkat az ország minden pontján. (A kitün-
tetést a szakosztály vezetője, Szentgyörgyiné 

Irina Kutuzova vette át.)

„Vác Város Művészeti Díja”: 
Juhász András fafaragó népi iparművész. 

Évtizedek óta foglalkozik faragással, 
munkáit kiállításokon és közterületeken is 
láthatjuk. Nevét és műveit egyre többen is-
merik és kötik Váchoz az ország határain túl 
is. Alkotásai a hagyományos kultúráról mesél-
nek, a magyarság népi motívumait elevenítik 
fel. Ennek elismeréseként 2005-ben elnyerte 
a Népi Iparművész címet. Az alkotótevékeny-
ség mellett igyekszik továbbadni az ősi mes-

terség alapfogásait, szemléletmódját is a fia-
talabb generációknak, köztük munkahelye, a 
Simon Antalról elnevezett gyógypedagógiai 
intézmény fogyatékos gyermekeinek. Aján-
dékként elhelyezett köztéri alkotásai, emlék-
oszlopai, fejfái Vác több pontján megtalálha-
tók, ezeket napjainkban is gondozza. 

„Vác Város Művészeti Díja”: 
Péter Péter költő. 

Az immár országosan ismert nevű költő 
számos írásában idézi városát és a Dunaka-
nyart, méltatói szerint ő írta a legtöbb verset 
Vácról. Szakmáját tekintve üzemmérnök, 
egy ideig szaktanárként is dolgozott. Már 
kamaszként kezdett verselni, 1964-ben vette 
fel tagjai közé a Radnóti Miklós Írókör, azóta 
foglalkozik komolyabban írással. 1998-tól a 
Kármán József Társaság tagja. Ír és fordít 
eszperantó nyelven, a nyelvet tanítja is. Mű-
veivel gyakran találkozhatunk előadásokon 
és a helyi sajtóban, versei helyet kaptak A 
Dunakanyar költészete című 2005-ös anto-
lógiában, és megjelentek önálló verses füze-
tei is. 2007-ben egy váci iskola az érettségi 
tételei közé emelte munkásságát, 2010-ben 
David Arts Alkotói Nívódíjban részesült.

„Közművelődést segítő munkáért” oklevél: 
Adamecz Sándorné, a Madách Imre Műve-

lődési Központ munkatársa 

A kitüntetett tíz esztendeje irányítja a Ma-
dách Imre Művelődési Központ könyvelését, 
de már az azt megelőző évtizedben is városi 
szervezet munkatársaként dolgozott. A kö-
zösségi munka aktív résztvevője, az intézmé-
nyi események egyik fő szervezője. Feladatá-
nak ellátásában pontosság és szakszerűség 
jellemzi, a szakmai kérdések megoldásában 
segítőkész, tapasztalatára más intézmények 
is számíthatnak. Nagy szerepe volt az elmúlt 
években a kulturális alapintézmények gazdál-
kodását szolgálni hivatott új munkacsoport 
tevékenységének célszerű kialakításban.



Városunk egy éve – híreink tükrébenVárosunk egy éve – híreink tükrében
Január

AA Magyar Kultúr Magyar Kultúra Napjaa Napja  
VácottVácott

A Madách Imre Művelődési Központ szerve-
zésében került sor városunkban a Magyar Kultú-
ra 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 jelenlé-
vők 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 vá-
rosi 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 ma-
gas színvonalú produkciói ragadtatták tapsra 
a teltházas közönséget.

Február

SSzerződés a zerződés a 
Főtér-Főutca programrólFőtér-Főutca programról

Február 26-án ünnepélyesen aláírásra került 
az a támogatási szerződés, amely alapján már idén 
nyáron folytatódhat a Főtér-Főutca program. 

A második szakasz munkáira a város mint-
egy 700 millió forintos uniós pályázati forrást 
nyert el. Az aláíráson Varju László, a Nemzeti 
gazdasági és Fejlesztési Minisztérium államtit-
kára, valamint Huszár Richárd, a Pro Régió 
Ügynökség irodavezetője gratulált a váciak-
nak az elnyert támogatás kapcsán és idézte fel 
az országban folyó hasonlóképpen támogatott 
projekteket. A szerződések szignálása után a 
támogatásról szóló megállapodást Imre Zsolt 
projektmenedzser vette át.

Március

ReRemek vimek világversenyt lágversenyt 
rendezett városunkrendezett városunk
A hónap elején a váci stadion és az azt kö-

rülvevő liget adott otthont az értelmileg sérült 
és tanulásban akadályozott sportolók mezei 
futó világbajnokságának. 

A résztvevők a városnézést követően film-
vetítésen vettek részt, majd meglátogatták az 
új helyre költözött váci sportkiállítást. A látvá-

nyos megnyitónak a világverseny apropóján 
rendezett gyermek rajzverseny  eredményhir-
detése után a Boronkay iskola tornacsarnoka 
volt a helyszíne. A rendezvényt az Árpád-isko-
la majorett csoportja, a Váczi Néptáncegyüttes 
és a Jeszenszky Jazzbalett nagysikerű produk-
ciója színesítette. Az ünnepségen Vác polgár-
mestere vázolta fel a város sportmúltját és je-
lenlegi sportéletének jellemzőit. Ezt követően 
Monspart Sarolta, az esemény fővédnöke, 
valamint Gódor László a Magyar Parasport 
Szövetség elnöke köszöntötte a vendégeket és 
kíván sok sikert a versenyzőknek. 

A kétnapos verseny egy remek hangulatú 
záró gálával fejeződött be, ahol Simóka Bea 
minisztériumi szakállamtitkár adta át a kü-
löndíjakat. A város nevében Molnár Lajos al-
polgármester köszönte meg a szervezést és a 
részvételt, valamint átadta az aktív versenyzés-
től búcsúzó Fonódi Gábornak Vác ajándékát.

Április

VáVác, a Kultúra Mc, a Kultúra Magyar agyar 
VárosaVárosa

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
2005 óta három, településlétszám szerinti ka-
tegóriában ítéli oda minden esztendőben a 
Kultúra Magyar Városa kitüntető címet. 

Az idei négy kitüntetett város között - a tíz-
ezer főnél népesebb települések közül - Vác 
érdemelte ki a büszke címet. A kritériumok 
szerint az elismerést az az önkormányzat kap-
hatja meg, amely kiemelkedően fejleszti, illet-
ve támogatja kulturális, művészeti életét, és 
annak értékeit példaértékűen mutatja be. 

A címnek elsősorban eszmei értéke van, 
ezen felül a nyertes másfél millió forintos 
támogatásban részesül. A Kultúra Magyar Vá-
rosa 2010 cím korlátlan ideig használható és 
Vác megjelenítheti hivatalos dokumentuma-
in, levelezéseiben. 

A kitüntetés átadására a Művészetek Palo-
tájában április 13-án került sor.

Május

FőFőszerepbszerepben a en a 
gyermekekgyermekek

Megtelt a Damjanich utcai játszótér és kör-
nyéke május 22-én, szombaton délelőtt, amikor 
Ferjancsics László és Makrai Zsolt alsóvárosi 
képviselők, valamint a Madách Imre Művelődé-
si Központ szervezésében műsoros játszónap-
ra került sor a lakótelep közkedvelt parkjában. 

Több száz gyermek és szülő választotta a 
hosszú hétvége első napján a tavalyi esztendő 
nagy sikerű rendezvényeihez hasonló progra-
mot. A kicsik játékos formában ismerkedhettek 
néhány tudományos érdekességgel, kézműves 

foglalkozáson vehettek részt. Folyamatosan 
hosszú sor kígyózott a lufihajtogató bohóc aján-
dékaira várva, miközben a színpadon egymást 
váltották a fellépők. A Dynamic Táncstúdió 
bemutatójára nagyon sokan voltak kíváncsiak 
a tavaszias napsütésben és nagy sikert aratott 
a MéG Színház előadása is. A játszótér eszközei 
megteltek mozogni vágyó gyermekekkel, a vá-
ros legnagyobb játéka, a kalózhajó különösen 
közkedvelt volt most is. A délelőttöt a Katáng 
együttes koncertje zárta, de a programok után 
a nap további részében is zsivajjal teli volt a 
Damjanich utcai park és környéke.

Június

ÁrvízÁrvíz
A Városi Védelmi Bizottság áttekintette az 

elmúlt időszak történéseit és a szükséges dönté-
seket a közeljövőre nézve meghozta. A III. fokú 
árvízvédelmi készültség megszüntetésre került, 
és holnap valószínűleg a II. fok is megszüntetés-
re fog kerülni. A védekezés helyébe a helyreál-
lítás, fertőtlenítés, kárrendezés tevékenységek 
lépnek. Lényegében 1 hét alatt lezajlott ez a 
gyors árvíz. A közúti változtatások helyreállítása 
viszont a károk enyhítése miatt lassabban tör-
ténik majd. Először a helyi útzárások szűnnek 
meg, majd később a főutakat érintő korlátozá-
sok. A Kőszentes híd megnyitása szombatra 
várható, a 12-es út megnyitása is ekkora tehe-
tő. A 2-es út teljes megnyitása a sződligeti árvíz 
helyzet miatt később fog megtörténni. A visz-
szavonult árhullám után a fertőzésveszély miatt 
komoly fertőtlenítési munkát kell végeznünk, 
kérjük, amíg nem történik ez meg, se a parkok-
ba, se az utakra, se a járdákra ne menjenek rá, a 
kerékpárúton ne közlekedjenek.

Július

A XVIII.A XVIII.  
Váci Világi VigalomVáci Világi Vigalom
A hagyományoknak megfelelően tűzijátékkal 

zárult a Váci Világi Vigalom. A nagykorúvá vált ba-
rokk fesztiválra idén is rengeteg látogató érkezett. 

Két és fél napon át egyszerre hét színpa-
don, de a belvárosi galériákban, éttermekben, 
templomokban és a múzeumokban is változa-
tos programok várták a vendégeket. 

Pénteken délután egyszerre két helyszínen 
csendült fel a XVIII. Váci Világi Vigalom kezde-
tét jelző zene: a főtéren a Váci Ifjúsági Fúvós-
zenekar, a székesegyházban pedig a Váci szim-
fonikusok és Miklósi András orgonaművész 
közös koncertje nyitotta meg a barokk feszti-
vált. Bár már pénteken este nagy tömeg kísérte 
figyelemmel az előadásokat, a sztárvendégek 
közül pedig a Mobilmánia és a Karthago együt-
tes is fellépett, a vigalom hivatalos nyitóünnep-
ségre csak szombaton délelőtt került sor. 

A Vác testvérvárosaiból érkező vendé-
gek közül a színpadon is többen bemutatkoz-
tak a vigalomban: fellépett többek között a 
donaueschingeni zeneiskola rock zenekara és 
harmonika együttese, a Székelyudvarhelyről 
érkezett táncműhely, de folklór előadással szó-
rakoztatta a közönséget a dubnicai fiatalok cso-
portja is. A hivatalos ünnepséget követően mu-
tatkoztak be a barokk jelmezverseny résztvevői, 
akik időt és energiát nem kímélve, saját kezűleg 
készített korhű ruháikkal versengtek az értékes 
nyereményekért. Szombaton már tucatnyi hely-
színen zajlottak párhuzamosan a programok: a 
rockszínpadon a nap folyamán a Romano Glazzo 
és a Countaktus Country zenekar is fellépett, a 
DDC udvarban bemutatták az Egy szoknya egy 
nadrág című színdarabot, a főtéren pedig a ki-
sebbségi önkormányzatok szervezésében ru-
szin bemutatóra és az Ukrajnai Jahilka Bandura 
előadására is sor került, később pedig a Bohém 
Ragtime Band zenélt ugyanitt. 

Nem maradtak üresen a templomok és a 
kiállítótermek sem: a Curia Galériában például 
váci művészek állítottak ki, a székesegyházban 
fellépett a Szent Cecília Kórus, a Baptista Ima-
házban pedig gospel zene szólt. A Duna-parti 
nagyszínpadon este a Patrióta zenekar, majd 
Balázs Fecó adott nagy sikerű koncertet. Az elő-
adásokkal egy időben beindult a vigalmi forga-
tag is: a Duna-parton kézművesek és butikosok 
kínálták portékáikat, aki pedig éhes vagy szom-
jas volt, többféle menüből is válogathatott. 

Vasárnap szakadó esőre ébredt a város, 
így néhány program a kinti színpadokról zárt 
helyre került. A Katáng együttes például az 
Arcus Galériában várta a családokat vidám 
gyermekelőadásával, Nagy Bandó Andrással 
pedig a Pannónia házban találkozhattak az ér-
deklődők. A borongós időjárás ellenére min-
den programot megtartottak, és estére egyre 
többen lemerészkedtek, így a Partik Judit váci 
zenetanár vezette Kitti Live is koncertezett 
a nagyszínpadon, és az Első Emelet pedig a 
nagy eső és a 16 fokos hőmérséklet ellenére 
több száz fős közönség előtt lépett fel.

Augusztus

SzSzent István ünnent István ünnepe epe 
VácottVácott

Hagyományosan a Konstantin téren, a 
Szent István szobornál tartotta meg a város 
Szent István napi ünnepségét. 

Az eseményen Szűcs Lajos, Pest megye Köz-
gyűlésének elnöke, országgyűlési képviselő 
mondott beszédet, amelyben Szent István élet-
útját felidézve hangsúlyozta a magyar nemzeti 
egység fontosságát. Az új kenyér megáldása és 
megszentelése után Bóth János polgármester 
adta át az idei díszpolgári kitüntetéseket me-
lyeket Bélik György, testvérvárosunk, Ipolyság 
(Sahy) képviselője és Farkas Pál, a Váci Szim-
fonikus Zenekar vezetője vehetett át 

Egyéni Pro Urbe-díjban részesült Lebán 

Tibor, Moys Csaba és Nyéki László, míg a kö-
zösségi Pro Urbe-díjat idén a Váci Múzsa Mű-
vészeti és Tudománypártoló Csoport kapta 
meg, A Pro Urbe elismeréseket Molnár Lajos 
alpolgármester adta át. A kitüntetettek nevé-
ben Farkas Pál köszönte meg az elismerést. 

Az ünnepséget a Boróka Népi Énekegyüt-
tes, a Váci Szimfonikus Zenekar és Daróczi 

Tamás operaénekes előadása színesítette és a 
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium jelenléte 
tette teljessé. A rendezvény végén a résztve-
vők megkoszorúzták Szent István szobrát. 

Szeptember

ToTovább fejlődövább fejlődött a tt a 
BoronkayBoronkay

Ünnepélyes keretek között adták át a 
CENTROSZET Térségi Integrált Szakképző Köz-
pont (TISZK) többszázmillió forintos beruházását, 
amely a váci Boronkay György Műszaki Szakkö-
zépiskola és Gimnázium képzési kínálatát bővíti.

A projekt az elektronikai-gépészeti-
környezetvédelmi gyakorlóhely váci infrast-
rukturális fejlesztését tartalmazta és az alapkő-
letételtől számítva kevesebb, mint egy esztendő 
alatt jött létre. A 668 millió forintot meghaladó 
bekerülési összeg uniós támogatással valósult 
meg, 10 %-os önrésszel. A bővítés közel két és 
félezer négyzetméteres összterülete két rész-
ből áll: a Németh László utcai fronton emelet-
ráépítésből, és új szárny megépítéséből.

Az avató ünnepségen Fábián Gábor isko-
laigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd a 
szakképzés fontosságát emelte ki beszédében. 
Mind köszönetben, mind a szakképzési formák 
jelentőségétnek hangsúlyozásában csatlakozott 
hozzá Némedi János, a CENTROSZET ügyveze-
tő igazgatója. Szavaiból megismerkedhettünk 
a TISZK oktatásban betöltött szerepével. A be-
szédeket különböző hangulatú zenés-irodalmi 
összeállítás színesítette, melyben az iskola jelen-
legi és volt diákjai szórakoztatták a vendégeket.

Pölöskey Gáborné, a Regionális Fejlesztési 
és Képzési Bizottság elnöke reményét fejezte 
ki, hogy az egyre gyarapodó korszerű képzési 
rendszerek a magyar gazdaság fejlődésében is 
érezteti majd hatását. Dian János projektme-
nedzser ismertette ezt követően a megvalósu-
lás különböző fázisait, majd emléklapot adott 
át a beruházás közreműködőinek. 

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Mol-

nár Lajos alpolgármester emlékezett vissza a 
Boronkay távoli és közelmúltjára. A felavatott 
szakképzési központ egyházi megáldása után 
az ünnepség résztvevői megtekintették az új 
termeket, eszközöket, amelyeket a tanév kez-
detén birtokokba vettek a diákok.

Október

ÚÚj polgármej polgármester, ster, 
új testületúj testület

Rendkívül szoros küzdelemben kapta meg a 
négy polgármester-jelölt közül a legtöbb szavaza-
tot Fördős Attila független jelölt az Országos Vá-
lasztási Bizottság (OVB) hivatalos honlapja szerint. 

Az adatok alapján Fördős Attila 4255 voksot 
(32,54%) kapott, míg Bóth János (MSZP) 4128 
(31,56%), Pető Tibor (Fidesz) 4100 (31,35%), 
Schenk Lajos (VLE) 595 (4,55%) szavazatot 
mondhat magáénak.

Az eredmények alapján 15 fős képviselő-
testület alakul. A polgármesteren kívül egyéni 
mandátummal tagja lesz a városi önkormány-
zatnak (a választókerületek sorszámozása sze-
rint): Csereklye Károly (Fidesz), Csuka István 
(Fidesz), Bánhidi Péter (Fidesz), Schmuczer 

Istvánné (Fidesz), Váradi Iván Attila (MSZP), 
Kiss Zsolt (MSZP), Mokánszky Zoltán 
(KDNP), Katonáné Doman Erika (Fidesz), 
Bóth János (MSZP), Balkovics Péter (Fidesz). 

Kompenzációs listáról bejutottak: Pető 
Tibor (Fidesz), Kászonyi Károly (Jobbik), 
Gyombolai Péter (KDNP) és Jakab Zoltán 
(MSZP).

November

A A szociális munkszociális munkások ások 
napjanapja

Vácott immár tizedik esztendeje tartanak 
közös városi ünnepséget a Szociális Munka 
Napjának, november 12-ének apropóján, kö-
szöntve azokat az önzetlen embereket, akik a 
szociális szférában tevékenykedve, áldozatos 
munkával segítik a rászorultakat.

Idén Vác Város Polgármesteri Hivatala és 
Vác Város Szociális Intézményei a Pannónia 
Házban tartották meg a szakmai nappal egy-
bekötött ünnepséget. A konferencián szak-
emberek (szociális munkások, érdekvédők, 
orvosok) tartottak előadásokat és osztották 
meg tapasztalataikat. A városi ünnepség han-
gulatát a Bartók Béla Zeneiskola növendé-
keinek műsora emelte. Ünnepi beszédében 
Gyimesi Ildikó, a Bölcsödék és Fogyatékosok 
Intézményének igazgatója a szociális munka 
fontosságáról szólt, kiemelve, hogy embertár-
saink segítése mindannyiunk közös feladata. 
Beszédében párhuzamot vont Szent Márton 
példamutató humánuma és a szociális segítsé-
get nyújtó emberek tevékenysége között. 

A váci önkormányzat 2002-ben alapította 
meg az évente kiosztásra kerülő „Vác Város 
Szociális Munkáért” kitüntető címet, amelyet 
ebben az esztendőben Szászik Györgyné ve-
hetett át Fördős Attila polgármestertől. A 45 
éve védőnőként dolgozó kitüntetett megha-
tottan köszönte meg az elismerést.

December

KiKitüntüntetettek tetettek 
köszöntéseköszöntése

December 15-én ünnepség keretében kö-
szöntötték a Városházán azokat a városunkhoz 
kötődő személyeket, akik az élet különböző te-
rületein, országos, regionális, vagy szakmai elis-
merésben részesültek az elmúlt időszakban. 

A több mint húsz meghívottat Vác polgár-
mestere és két alpolgármestere fogadta. Kö-
szöntő beszédében városunk polgármestere 
gratulált a váci kiválóságoknak és köszönete 
mellett reményét is kifejezte, hogy az általuk 
elért eredmények tovább növelik a város te-
kintélyét hazánkban és a nagyvilágban.
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Nyugodt esztendőzárás 
Vácott

Általában nyugalomban, 
tragikus és különleges esemény 
nélkül teltek el az esztendőt 
záró ünnepek városunkban. A 
mentőknek és az orvosoknak 
azonban sok dolga akadt.

German Sándor alezredes, 
a váci Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóparancsnokság pa-
rancsnokhelyettese elmondta, 
hogy tűzeset miatt riasztást 
nem kaptak, viszont a hóesés 
miatt több munkájuk akadt: 
árokba csúszott autókat kellett 
menteni, néhány helyen pedig 
jeges víz árasztott el pincéket. 
Szerencsére ezen esetekben 
sem történt személyi sérülés. 

A mentősöknél gyakran 
csöngött a segítséget kérő te-
lefon. A legtöbb munkát ese-
tükben is az időjárási körül-
mények adták. Rusvay Balázs, 
a váci mentőállomás vezetője 
arról számolt be, hogy decem-
ber 25-én és 26-án érkezett a 
legtöbb hívás, amikor is a csú-

szós utak miatt kellett több 
embert kórházba szállítani. Az 
elesések miatt fejsérülések és 
végtagtörések is előfordultak, 
de a változékony időjárás a 
szív- és érrendszeri betegeket 
is megviselte. Karácsonykor 
három – szerencsére nem 
tragikus végű – öngyilkossági 
kísérlet is történt, túlzott alko-
holfogyasztás miatt öt embert 
kellett a kórházba szállítani. 
Szilveszterkor összesen 22 
riasztásuk volt, ebből öt eset-
ben kellett erősen ittas szemé-
lyekhez kivonulniuk. Közte 
volt a börtönbeli eset, amikor 
az egyik cellában fegyenctár-
sai bántalmazása nyomán az 
egyik elítélt elhunyt, míg az 
elkövetők öngyilkossági kísér-
letet hajtottak végre. Utóbbiak 
a Jávorszky Ödön Városi Kór-
házba kerültek, ahol megmen-
tették az életüket. 

A főtéri rendezvény rend-
ben lezajlott, onnan nem ér-
kezett orvosi segítséghívás és 
petárdabaleset sem történt 
Vácott.

Kék hírekKék hírek

Vác, ahogyan kevesen látjukVác, ahogyan kevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

LEVÉLTÁRI 
PÁLYÁZAT

Vác Város Levéltára tör-
téneti-dokumentum pályá-
zatot hirdet HÁBORÚ ÉS 
HÁTORSZÁG (Vác az I. és 
a II. világháború időszaká-
ban) címmel.

A pályázat célja, hogy Vác 
város hős katonáinak sorsát, a 
hátország életét, szenvedéseit és 
a háborús károkat az I. világhá-
ború, a három hónapos román 
megszállás, a II. világháború és 
az azt követő szovjet megszállás 
időszakában fényképek, iratok 
és tárgyak segítségével felidézze 
és közkinccsé tegye az Önök se-
gítségével A pályázatra csak váci 

vonatkozású – de nem csak Vá-
cott készült – dokumentumok 
küldhetők be, melyek 1948-ig, 
illetve a katonák hazatéréséig 
keletkeztek. A pályázó csak a sa-
ját tulajdonában levő dokumen-
tumokkal pályázhat.

A dokumentumokat a 2011. 
február 1. és július 31. közötti 
időszakban postai úton vagy 
sze-mélyesen lehet eljuttatni 
Vác Város Levéltárába (2600 
Vác, Múzeum u. 4., levélcím: 
2601 Vác, Pf. 59.).

További felvilágosítás a kö-
vetkező helyen kérhető: Vác 
Város Levéltára, 2600 Vác, Mú-
zeum u. 4., tel.: 06/27/305–444, 
fax: 06/27/310–147, e-mail: 
vacarchivum@invitel.hu

Eredményhirdetés 2011. 
szeptember 30-án, a 3. Váci 
Levéltári Napon.

SEGÍTSÜK A RÁSZORULÓKAT!
Beer Miklós váci megyéspüspök, Bánhidi László tanár és 

Bánhidi Péter orvos, városi képviselő, héten tett felhívásukban 
kérik a tisztelt lakosságot, hogy akik tehetik, segítsék a városban 
élő szegény embereket azzal, hogy az esetlegesen fölöslegessé 
vált fa-, illetve tüzelőanyagokat felajánlják a rászorulóknak. A 
tél beálltával ugyanis országszerte, így Vácott is egyre többen 
vannak kitéve a fagyhalál veszélyének. A Váci Egyházmegyei 
Karitász munkatársai, a váci cserkészekkel közösen segítenek 
a felajánlások összegyűjtésében és elszállításában. Mindazok, 
akiknek fára van szükségük, valamint azok is, akik fát szeretné-
nek adományozni, a város bármely templomában illetve paróki-
áján jelentkezhetnek.

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a fogya-
tékos személyek érdekében 
tartósan kiemelkedő tevé-
kenység elismerésére „A Fo-
gyatékossággal Élő Váci Em-
berekért” egyéni és közösségi 
kitüntető címet alapított. 

A kitüntető cím bármely 
személynek, közösségnek ado-

mányozható. A kitüntetendő 
személyre vagy közösségre 
bárki javaslatot tehet 2011. 
január 31-ig. A javaslatokat a 
Váci Fogyatékosügyi Tanács 
elnökének (Fördős Attila pol-
gármester) lehet benyújtani. 
A díjat a polgármester adja át a 
Fogyatékossággal Élő Emberek 
Esélyegyenlőségének Napján.

Kéményseprés az év közepéig
Egy 1996-ban hozott szakminisztériumi rendelet kötelezően ha-

tározza meg mindazon kéményseprő-ipari szolgáltatói feladatokat, 
amelyeket Vác közigazgatási területén a Magyar Kémény Kft lát el. 

A cég ezúton is értesíti a lakosságot, hogy arcképes igazolvánnyal 
rendelkező dolgozói a tevékenységet az év első felében, 2010. június 
30-ig végzik el. A szolgáltatás díjköteles, a cég a Zrínyi utca 9. szám 
alatt található, illetve a (27) 307-499-es telefonszámon érhető el.

FELHÍVÁS KITÜNTETÉS FELHÍVÁS KITÜNTETÉS 
FELTERJESZTÉSÉREFELTERJESZTÉSÉRE

Indul a II. 
Dunakanyar Hangja 
Verseny

Második alkalommal kerül megrendezésre Vácon a „Dunaka-
nyar Hangja” elnevezésű térségi tehetségkutató énekverseny. A 
nagyszabású rendezvény 2010-ben indult útjára, amelynek ötlet-
gazdája és főszervezője Wernke Ádám. Az egy hónapon át tartó 
énekverseny összesen négy fordulóból áll; nagy sikerének köszön-
hetően immár helyet kapott a város hivatalos kulturális program-
jai között is, mint a Váci Tavaszi Fesztivál egyik kísérőprogramja.
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Február 3. csütörtök 18:00 
„Hantjával sem takar”

Siposhegyi Péter monodrámája 
Esterházy János gróf életéről 
halálának 50. évfordulójára.
Díjtalan belépőjegyek igényel-

hetők a jegypénztárban!

Február 10. csütörtök 11.30 
Váci Ifjúsági 

Fúvószenekar
A belépőjegy ára: 400 Ft 

Február 11. péntek 19:00 
Nosztalgia Swing Kaffé 

A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 12. szombat 15:00
Stuart Little, kisegér

Gyermek filmklub
A belépés díjtalan!

Február 12. szombat 
Anti-Valentin napi filmve-

títések 
(A belépés díjtalan!)

17:00 
Az eastwick-i boszorkányok 
színes, magyarul beszélő, ame-
rikai vígjáték, 113 perc, 1987.

19:15 Rózsák háborúja 
színes, magyarul beszélő, ame-
rikai vígjáték, 116 perc, 1989.

21.30  Másnaposok 
színes, magyarul beszélő, ame-
rikai vígjáték, 100 perc, 2009.

Február 17. csü-
törtök 19:00 
Kovács András 
Péter, Hadházi 
László - Stand 

up comedy est
A belépőjegy 

ára elővételben: 

1700Ft, 

az 

előadás 

napján: 

2000 Ft

„Dunakanyar Hangja” 
tehetségkutató verseny

Válogatás - február 18. péntek 
19 óra 
Elődöntő - február 26. szom-
bat 19 óra 
Középdöntő - március 5. 
szombat 19 óra 
Döntő - március 12. szombat 
19 óra 
Bővebb információ: 

www.dunakanyarhangja.hu
A belépés díjtalan!

Február 25. péntek 19:00 
Nagyon Ütősök kávézó 

koncert
A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 26. és március 26. 
szombat 15:00 
„Egy régi-régi dal mesél…” 
Zenés nosztalgia délután a 
László Imre Nótakör szervezé-
sében.
A belépőjegy ára: 500 Ft, a ba-

ráti kör tagjainak 400 Ft

Teremtornával 
kezdtek

Az országos labdarúgó 
terembajnokság nyíregy-
házi selejtezőjével kezdte 
az idei évet a Dunakanyar-
Vác NB II-es együttese. 
Szabados György gárdája 
a háromcsapatos csoport-
körben egy döntetlent 
(- Tatabánya 4-4) ért el és 
egy vereséget (- DVTK 1-4) 
szenvedett, így a csoport 
harmadik helyén zárt.

Schirilla ismét 
a Dunában

Az idei téli próbasorozat 
ötödik állomásaként a tervek 
szerint most is átússza a jeges 
Dunát Vácnál Schirilla György. 
Az egészséges életmódot pro-
pagáló sportember még de-
cemberben, a tiszaújvárosi 
tóban elkezdett megméret-
tetése városunkban február 
12-én, szombaton 14 órakor 
lesz a korábbi esztendőkben 
megszokott helyszínen.

Februári programajánló Váci Tavaszi Fesztivál 
2011.

2011. március 18 – április 7.
Előzetes

Március 4. péntek  
Vác két keréken 

(Freecikli)
Helyszín: Váci Értéktár, kiál-
lító-terem 
(Vác, Köztársaság út 19.)

Március 17. csütörtök 17:00 
Vendégünk Európa

Európai testvérvárosok kép-
zőművészeinek kiállítása
Helyszín: MIMK Emeleti Ga-
léria

Március 25. péntek 17:00 
Béki Márton 

festőművész kiállítása
Helyszín: MIMK Kávézó Ga-
léria

KiállításokKiállítások

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

További jegyértékesítés

Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, tel: 

(27)316-160, www.tourinformvac.hu

Ticketportál
Home-Ticket szolgáltatással, www.

ticketportal.hu

Március 18. péntek 19:00
Nyitógála koncert 

A belépőjegy ára elővételben: 

2000 Ft, az előadás napján: 

2300 Ft 

Március 19. szombat 19:00
Drakula - musical két 
felvonásban a Sziget 
Színház előadásában

A belépőjegy ára elővételben: 

1900 Ft, az előadás napján: 

2200 Ft 

Március 23. szerda 19:00
Ábrahám Márta hegedű-
estje Bartók Béla születé-
sének 130. évfordulóján.
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola
A belépőjegy ára elővételben: 

800 Ft, az előadás napján: 

1100 Ft 

Március 24. csütörtök 19:00
Csíksomlyói Passió – 

misztériumjáték zenével 
az Evangélium Színház 
és a Forrás Színház kö-

zös előadásában 
A belépőjegy ára elővételben: 

1500 Ft, az előadás napján: 

1800 Ft 

Március 25. péntek 19:00 
Harcsa Veronika Quartet
A belépőjegy ára elővételben: 

1000 Ft, az előadás napján: 

1300 Ft 

Március 26. szombat 15:00
Három székláb – a Kaláka 
együttes gyermekműsora
A belépőjegy ára elővételben: 

800 Ft, az előadás napján: 

1100 Ft 

Március 27. vasárnap 19:00
Bob herceg operett

A belépőjegy ára elővételben: 

2200 Ft, az előadás napján: 

2500 Ft 

Március 29. kedd 19:00
Bartók Béla Zeneiskola

Dalok és duettek 
A belépőjegy ára elővételben: 600 

Ft, az előadás napján: 900 Ft 

Március 30. szerda 19:00
Budapest Bár koncert 

A belépőjegy ára elővételben: 

1900 Ft, az előadás napján: 

2200 Ft 

Április 1. péntek 19:00
Smooth jazz est – Pálin-
kás Gergely és zenekara

A belépőjegy ára elővételben: 

700 Ft, az előadás napján: 

1000 Ft 

Április 2. szombat 18:00
„Balkán projekt” – har-

monikaest 
A belépőjegy ára elővételben: 

1200 Ft, az előadás napján: 

1500 Ft 

Április 6. szerda 19:00
 „Tangó pillanatok” – 
Budai Tangó Társulat 

- koncert és show Budai 
László és vendégei

A belépőjegy ára elővételben: 

1400 Ft, az előadás napján: 

1700 Ft 

Április 7. csütörtök 19:00
„Annak, aki szeret” – 
Pálfy Margit színmű-
vésznő irodalmi estje

A belépőjegy ára elővételben: 500 

Ft, az előadás napján: 800 Ft 

Április 9. szombat 20:00
Kávézó koncert – All 

About koncert
A belépőjegy ára: 600 Ft 

A Fesztivál részletes program-

ja a Váci hírnök következő 

számában!

Sporthírek – röviden

Sportkarácsony a 
Megyeházán

Pest Megye Közgyűlése a 
megye sportéletének kiválósá-
gait minden évben a Sportka-
rácsonyi ünnepségén részesíti 
elismerésben. Sportolók és 
edzők 2010. december 17-én, a 
Megyeházán vehették át a leg-
jobbaknak és legeredményeseb-
beknek járó díjakat világhírű 
sportolóktól, valamint a Köz-
gyűlés képviselőitől. Az ünnep-
ség alkalmával 15 kategóriában 
közel fél száz díjat ítéltek oda.

A váci egyesületekben 
sportoló versenyzők és csapa-
tok közül az esztendő megyei 
legjobb felnőtt férfi sporto-
lója Galambos Péter (Vác 
Városi Evezős Club) lett. Az 
utánpótlás korú fiúknál har-
madik helyezést érdemelt ki 
Noé Bálint (Váci Hajó SE). Az 
év edzői díjak közül az egyiket 
Rapcsák Károly (Vác Városi 
Evezős Club) vehette át. A fel-

nőtt csapatok versengésében 
a Váci NKSE NB I-es női kézi-
labdázói a második helyen vé-
geztek. Az utánpótlás csapa-
tok mezőnyében második lett 
a Bácskai Dominika-Kurdi 

Laura duó (Vác Városi Evezős 
Club), míg megosztott harma-
dik díjat vehetett át az Árpád 
DSE súlylökő és a Boronkay 
iskola leány kosárlabda 
együttese. Az év második leg-
eredményesebb szabadidős 
sportszervezete lett a Váci La-
kóterületi SE, a kategória har-
madik díját pedig az Árpád 
DSE érdemelte ki. A speciális 
sportágakban versenyzők kö-
zül az atléta Molnár Klaudia 
második, Szmirtnik Katalin 
harmadik lett. Mindketten an-
nak a Váci Reménység SE-nek 
a sportolói, amely kiérdemel-
te a legeredményesebb speci-
ális sportszervezet címet.

Eseménydús tél 
női kéziseinknél

Az ünnepek és az év fordu-
lója ellenére tartalmas és sike-
res heteken van túl a SYMA 
Váci NKSE élvonalbeli kézi-
labda együttese.

A kontinensbajnokság után 
folytatódó pontvadászat nagy-
szerű sikert hozott a mieink 
számára. Az alapszakasz első 
körének utolsó mérkőzésén 
már nem állt Németh And-

rás rendelkezésére az ajánlott 
szerződésmódosítást elutasító 
Tóth Tímea. Az Érdre igazo-
ló átlövő nélkül is elgázolta 
esélyesebbnek vélt zöld-fehér 
riválisát csapatunk: Herr Or-

solya bravúrjai és Temes Ber-

nadett gólerőssége még a ven-
dégekkel érkező „szurkolók” 
sporthoz méltatlan magatartá-
sát is feledtette a tomboló váci 
drukkerhad számára. (SYMA 
Váci NKSE – FTC 26-17)

A folytatásban félgőzzel 
is magabiztosan nyertek a 
váciak a szerény játékerejű 
vendéglátók ellen (Újbuda – 

SYMA Váci NKSE 17-28), majd 
döcögős kezdés után hazai 
környezetben is hozták a köte-
lezőt (SYMA Váci NKSE – Érd 
39-30). A csodálatos Veszprém 
Arénában már nem lépett pá-
lyára az éppen oda igazoló 
Borkowska Kata, ám nélküle 
is sikerült újabb két pontot 
gyűjteni (Veszprém Barabás 
KC – SYMA Váci NKSE 25-30).

Nem úgy a következő ha-
zai bajnokin, amikor a vihar-
sarkiak – az előző bajnokság 
helyosztójának első meccsé-
hez hasonlóan – nyerni tud-
tak a mieink ellen (SYMA Váci 
NKSE – Békéscsaba 31-32)

A bajnokik között érkezett 
a hír, hogy a korábbi forduló-
hoz hasonlóan ismét mind-
két EHF kupameccsen hazai 
pályán szurkolhatunk a csa-
patért. A legjobb nyolc közé 
jutásért a norvég Byasen ellen 
február 12-én és másnap egy-
aránt 18 órakor ép pályára a 
SYMA Váci NKSE.
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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

1. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
2. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti u. 2. •  27/504-176
5. Duna Gyógyszertár • Deres u. 2. • 27/501-415
6. Kisváci Szent Gellért Gy. • Papp Béla u. 10. • 27/306-190
7. Váci Levendula Gyógyszertár • Sas u. 1/a • 27/301-367
8. NOVA Gyógyszertár Vác •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385
9. Dr. Hella Patika • Széchenyi u. 3. • 27/501-450
10. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-338
11. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157

Hét (2010/2011) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
XII. 27. - I. 02. 5 6 7 8 9 10 11
I. 03. - I. 09. 1 2 3 4 5 6 7
I. 10. - I. 16. 8 9 10 11 1 2 3
I. 17. - I. 23. 4 5 6 7 8 9 10
I. 24. - I. 30. 11 1 2 3 4 5 6
I. 31. - II. 06. 7 8 9 10 11 1 2 

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

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

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

Anyakönyvi hírek

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet: 

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

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

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

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

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

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

utána következõ nap 7 óráig.
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.

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

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

VÉGZETES FOGYÓKÚRÁK
Új módszer a fogyókúrák káros hatásainak 
csökkentésére és eredményességük fokozására

A túlsúly akár 7 évvel is 
megrövidítheti az életet, ezért a 
testsúly csökkentése elsődleges 
célnak tűnik. A kutatók azonban 
felhívják a figyelmet arra, hogy 
a fogyókúra sokszor a halálozá-
si arányokat is megnövelheti. A 
szénhidrátokban szegény és fe-
hérjében gazdag diéta állatkísér-
letekben érelmeszesedést idé-
zett elő, csökkentette az érfalakat 
kijavító őssejtek mennyiségét és 
minőségét, megnövelte a szív-
betegség kockázatát. A kísérlet 
rávilágított arra, hogy a szervezet 
saját őssejtjeinek „karbantartá-
sa” lehet az optimális megoldása 
a túlsúly okozta egészségügyi ka-
tasztrófának. Emellett a további 

elhízás megakadályozása, illetve 
a testsúly megtartása mérsékelt 
és kiegyensúlyozott diétával 
gyakran célravezetőbb lehet. Ha 
a vérkeringésben lévő őssejtek 
(EPC) épek és megfelelő mennyi-
ségben vannak jelen, akkor azok 

kijavítják az érfalakban keletkező 
hibákat. A probléma abból kelet-
kezik, hogy a szív és érrendszer 
betegségeit előidéző rizikófak-
torok – dohányzás, magas cukor-
szint, túlsúly, magas vérnyomás, 
LDL koleszterin – károsítják a 
szervezetet regeneráló őssejtek 
működőképességét. Sőt, a rizi-
kófaktorok következtében káro-
sodott őssejtek a szervezet ellen 
is fordulhatnak ahelyett, hogy 
azok hibáit kijavítanák: szövet-
ségesekből ellenségekké válnak. 

A károsodott őssejtek az érfalba 
beépülve gyulladást okozhatnak, 
valamint szerepük van a cukor-
betegség alatt előforduló vakság 
kialakulásában is. Az eredmé-
nyes agyi neurotropikus őssejt 
terápiájáról Németországban is-
mertté vált kutató, Varga Gábor 
éppen ezeket a kutatási eredmé-
nyeket felhasználva kidolgozta a 
2. generációs, fogyást támogató, 
természetes hatóanyagok alkal-
mazását. Ezek nemcsak a zsigeri 
zsírok csökkenését segíthetik 
elő, hanem az őssejtek aktivitását 
is fokozzák, egyben a szív és ér-
rendszer rizikófaktorait (példá-
ul magas cukorszint, vérnyomás, 
koleszterin) is csökkenthetik. 
Az alkalmazható hatóanyagok 
között jelen van a rákellenes ha-
tásáról ismert apigenin, amely 
amellett, hogy az agyi őssejtek ak-
tivitását fokozza, gyulladás gátló 
tulajdonsággal is rendelkezik. A 
zsigeri zsírok mennyiségét a de-

rékbőség jelzi és annak csökken-
tése jelentősebb egészségjavító 
hatást fejthet ki, mint az egysze-
rű testsúly csökkenés. Emellett 
nem szabad megfeledkeznünk 
az egyik legfontosabb őssejt te-
rápiáról, a testmozgásról, amely 
nem csak az őssejtek számát nö-
veli és minőségét javítja, hanem 
akár jelentősebb fogyás nélkül 
is megelőzheti a szív-érrendszer 
betegségeit, valamint számos 
rákbetegséget. 

(x)

Varga Életmód Kutatás Honlapja: 

www.vargadiet.hu 

További információért keres-
se fel Gyógygomba Informá-

ciós Központjainkat vagy hív-
ja információs vonalainkat:

06/70/4231123,
06/70/4231127,
06/30/6982083.

ELHUNYT VÁCIAK

Győri Ferencné sz: Lovas Mária /1916/, Ró-
zsa Jenő /1914/, Tátrai Andrásné sz: Nagy Má-
ria Magdolna /1938/, Vastag Ágoston /1928/, 
Knieszl József /1956/, Benke József /1936/, 
Czukár Györgyné sz: Hruska Vilma /1924/, 
Császár László /1926/, Zsolnai György /1925/, 
Keszthelyi Ferenc /1928/, Dovecz István And-
rás /1930/, Imre Istvánné sz: Keresztes Mar-
git /1923/, Babály Katalin /1948/, Pruzsina 
Ottó János /1952/, Füstös Endre Istvánné 
/1952/, Dr. Monori Balázs /1929/, Erdősi Jó-
zsef /1930/, Simon Ferencné sz. Bikali Ilona 
/1939/, Gyetván Ferenc /1933/, Berecz Béla 
/1943/, Turai Mihály /1943/, Kondor Istvánné 
sz. Németh Terézia /1932/, Mindszenti-Varga 
Lajos /1937/, Dikkes Andrásné sz: Kroslák Te-
réz /1923/, Herczeg Józsefné sz: Bachor Ilona 
/1944/, Martinkovics Gyuláné sz. Havasi Ág-
nes /1942/, Lencsés Jolán sz. Galántai Jolán 
/1929/, Dr. Surman János /1951/, Garai István 
/1956/, Zachár Tibor Józsefné sz: Németh 
Márta Éva /1952/, Boros Antal /1931/, Pozso-
nyi László /1933/, Varsányi Istvánné sz: Se-
bestyén Vilma /1911/, Bánovics Csilla /1961/, 
Mangó Ferenc /1948/,

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Pauman Máté és Lukács Linda, Szabó Pé-
ter és Stefanik Zsuzsa, Lehoczky Miklós Csaba 
és Lánárt Zsuzsanna, 

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Piros Tamás és Kosztyán Éva gyermeke: Balta-
zár Kolos, Kuba Márton és Hidasi Gabriella gyer-
meke: Benedek Tibor, Rafa Zoltán és Sztankó 
Alexandra gyermeke: Bianka, Ferencz Gellért és 
Czeglédi Mária gyermeke: Virág Jázmin, Kocsis 
Attila Norbert és Szelényi Anita gyermeke: Pat-
rícia, Roskó Róbert és Kenyeres Nikoletta gyer-
meke: Levente, Baráth János és Bukros Szilvia 
gyermeke: Larissza, Biró Marcell és Kovács Rita 
gyermeke: Bernát, Rózsahegyi László és Krausz 
Katalin gyermeke: Márton, Cs. Nagy Tamás Pál 
és Liebhardt Bernadett Anna gyermeke: Kristóf 
Ágoston, Bagyal Zoltán és Kiss Anita Margit gyer-
meke: Ferenc, Bugyinszki Balázs és Széles Hajnal-
ka gyermeke: Szonja, Horváth Balázs és Rull Szil-
via gyermeke: Vivien, Berta Ferenc és Pál Katalin 
gyermeke: Márton Gellért, Ferjancsics Imre és 
Nagy Rubina gyermeke: Bence Árpád, Hugyecz 
Péter és Cserny Dorottya gyermeke: Levente, Vá-
mos György és Imre Brigitta gyermeke: Milán

Fájdalommal tudatjuk, hogy Mauler Zoltán nyugalmazott őrnagy, 
életének 79. évében elhunyt.

 A gyászoló család

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

– magazinműsor 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 Nagyító 

– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

péntek 
20:00 Híradó
20:23 Hazai

– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei 

magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

MŰSORAI

Helyesbítés
Falvayné Sisak Ágnes kérésére közöljük, hogy az elmúlt számunkban a „Váci kitün-

tetettek köszöntése” című írásunkban tévesen szerepelt Falvay Katalin végzettsége, 
illetve a díj meghatározása. A Magyar oktatás és köznevelés kategóriában országos Ju-
nior Príma kitüntetésben részesült hölgy nem a lapban megjelent gyógypedagógusi, 
hanem konduktor-tanítói végzettséggel rendelkezik. A hibáért elnézést kérünk.




