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Kemény viták és döntések
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 7-i ülésén mintegy ötven perces időkeretben tették fel kérdéseiket a képviselők. Érdekesség, hogy a polgármester és
az egyik alpolgármester kivételével minden
jelenlévő képviselő élt a lehetőséggel.
A sort Csuka István nyitotta meg, aki a
főtéri gördeszkázás hatékonyabb betiltását
szorgalmazta.
Jakab Zoltán a Váci Városimázs Nonprofit
Kft. szervezeti felépítése okán kérdezett rá a második ügyvezető igazgató kinevezésére, bérére.
Bóth János többek között a 2/A és a régi
kettes út összekötésének tervéről érdeklődött, különös tekintettel egy később létesítendő Duna-híd lehetőségére.
Schmuczer Istvánné a választókörzetében lévő vízelvezetők tisztítására hívta fel a
figyelmet, sürgette a városban információs
táblák elhelyezését és a város takarításának
gyakorlatát kifogásolta.
Bánhidi Péter a nyilvános illemhelyek
üzemeltetésére kérdezett rá.
Mokánszky Zoltán a városi weboldal híreire utalva felsorolta a váci utánpótláskorú
sportolók közelmúltbeli sikereit és javasolta
a szakbizottságnak elismerésüket.
Balkovics Péter a strand és uszoda vízszintszabályozó rendszeréről kérdezett, továbbá a Csipkés-dűlőben felhalmozott lomokról és a Fürj utca állapotáról tett említést.
Katonáné Doman Erika véleménye szerint a városi helységnévtáblák elhelyezése
rossz és rákérdezett a Törökhegyi rész elektromos hálózatának fejlesztésére. Szikora Miklós főmérnök az őszi hónapokra tette a megvalósítás időpontját.
Kriksz István egyéb témák mellett egy
Zrinyi utcai csatornafedél balesetveszélyére figyelmeztetett, valamint érdeklődött, hogy pártfrakció honlapja használhatja-e a városi címert.
Kiss Zsolt több konkrét probléma gyors
és hatékony elintézéséért mondott köszönetet a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársainak
és bejelentette: a napokban helyszíni bejárás
kapcsán vizsgálják meg, hogy az alsóvárosi
lakótelep mellett, a Gombás patakon átívelő
fahíd milyen állapotban van.
Csereklye Károly néhány konkrét helyet
jelölt meg, ahol a magasra nőtt fű balesetveszélyt is okoz, majd ő is a kátyúkra és az esőelvezető takarítására panaszkodott.
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Minden képviselő
kérdezett

•

lakásokat, amelyek után – külön kérésre –
1600 Ft-ban (80 literes edényzet) állapítják
meg az összeget. Szikora Miklós főmérnök az
adókhoz hasonlóan behajthatónak mondta a
díjat, viszont Kiss Zsolt a bevezetés előtti hatástanulmányt, és a szociális felméréseket hiányolta. Vác szemétszállítási költségeit fedező
összegeket idén a város, jövőre már a szolgáltató, a REMONDIS Kft. rója ki. Az évi tízezer
forintos kommunális adó továbbra is hatályban marad. A rendelet módosítást a testület
kilenc igennel és három nemmel elfogadta.
(Lásd még a 11. oldalt!)
Vita nélkül és egyhangú szavazással kapott
jóváhagyást az anyakönyvi rendelet és a helyben központosított közbeszerzési rendelet
módosítása, ám a Philipp Frigyes főépítész
által előterjesztett településszerkezeti tervmódosítás előtt zárt, összevont bizottsági ülésen
vitatták meg a témát, majd elfogadták az előterjesztést. Ismét napirenden volt a Karacs Teréz
Kollégium bezárása, mivel a megye kivonult a
fenntartásából, a város számára pedig komoly
gondot jelentene az egyedüli működtetés.
Mint azt Mártonné Pogány Zsuzsanna Művelődéi és Oktatási osztályvezető ismét hangsúlyozta: a diákok és a dolgozók elhelyezésére
helyben találtak megnyugtató megoldást. A
megszüntetés mellett heten szavaztak, hárman
ellenezték és két képviselő tartózkodott. Mivel
a jegyző szerint az Önkormányzati Törvény
ilyen esetben nem ír elő minősített többséget,
a határozat szerint a feladatellátás megszűnése
miatt a város megszűnteti az intézmény gazdaságtalan üzemeltetését. Az ebédszünet előtt
kiírták a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény, valamint a Madách Imre Művelődési Központ igazgatói pályázatát
A folytatásban a projektmenedzserek számoltak be a kórházi rekonstrukció, illetve a
főutca-főtér beruházás állásáról, majd biztosítékot jelöltek meg a Volánbusz számára a
városi pénzügyi teljesítés vonatkozásában.
Az Egyebek napirend elején ismét kérdéseket
tettek fel a képviselők, majd sürgősségi indítványokat tárgyaltak meg. Ezek egyikében
olyan határozat született, mely szerint Vác
kezdeményezi a REMONDIS Duna Kft-vel érvényben lévő két szerződés (az utcák, terek
takarítására, illetve a parkok, zöldterületek
ápolására vonatkozó) megszüntetését.
A testület a nap folyamán megtartotta a
közmeghallgatást és zárt ülésen bizottsági tagok megválasztásán túl a napirend szerint döntött az idei városi kitüntetések odaítéléséről.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szünet után az éves munkaterv szerint szeptember 22-én tartja következő ülését.

Váci Hírnök

A szünetekkel együtt kereken hétórás
ülést tartott július 7-én Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A júliusi nyárban forró viták mellett fontos döntések születtek.
Ketten (Kászonyi Károly és Váradi Iván
Attila) hiányoztak a grémium tanácskozásáról, amely egyperces csenddel kezdődött. A
jelenlévők így tisztelegtek a napokban
elhunyt dr. Soós Kálmán emléke előtt,
aki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora volt.
A napirend előtt Bóth János újra negatív
jelzők sorával jellemezte az önkormányzat és
a városvezetés eddigi tevékenységét. Reakciójában Fördős Attila egy bukott politikus konkrétumok nélküli felszólalásaként aposztrofálta a felvetéseket és az átvett rossz gazdasági
környezet miatti kényszerpályával indokolta
a kritizált döntéseket. A tájékoztatók során Jakab Zoltán érdeklődött a mélygarázzsal kapcsolatos tárgyalásokról. Pető Tibor válaszában
megemlítette, hogy a banktól kapott értesítésben immár kétmilliárd alatti értékre taksálták a szakértők a létesítményt. A napirend
egyhangú elfogadása után zárt ajtók mögött
tárgyalták az aljegyzői pályázat – melyre információnk szerint húsznál is több jelentkező
volt - értékelését. Ezt követően a polgármester bejelentette: a jelentkezők közül a jegyző,
Dr. Maruszki Gábor javaslatára két pályázót
hallgatott meg a plenáris ülés, ám egyikük sem
kapta meg a többség szavazatát, így a pályázat
eredménytelenül zárult. A testület változatlan
tartalommal ismét kiírta a pályázatot, melyről
döntés a szeptemberi ülésen várható.
A folytatásban ünnepélyes keretek között
látta el kézjegyével a város polgármestere és a
Corvinus Egyetem dékánja a Gyakorló Város
program újabb 15 éves együttműködésének
szerződését. Az éves költségvetés közel 121
millió forintos főösszegi megemelése után
került sor a likviditási helyzet megtárgyalására. Ebben kilenc jóváhagyó voks mellett úgy
döntöttek, hogy erre az évre megvonják a
közalkalmazottak cafeteria juttatását, viszont
nem zárolták a szervezetek és egyesületek városi büdzséből történő támogatását.
A várakozásnak megfelelően hosszas (50
perces) vita bontakozott ki a háziszemét elszállításának lakosokra való terhelése körül.
Mint ismeretes, eddig a város fizette meg
ezt a költséget, amelyet augusztus elsejétől
a lakások után a tulajdonosnak kell leróni.
Ennek alapvetően havi 2400 forintos költsége lesz (például a 120 literes edényzetnél)
a családok számára (függetlenül attól, hogy
egyedi edényzettel, vagy társasházi konténerrel rendelkezik), kivéve, az egy vagy kétfős
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A Főutca-Főtér program
újabb üteme

4

Vác Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Vác Főutca - Főtér
Program II./1. üteme című pályázatát 2009. december 15-én megvalósításra érdemesnek találták és a
bírálati folyamat eredményeképp
támogatásban részesítették.
A projekt megvalósítása három éves – széles körű lakossági, tulajdonosi és közműegyeztetést is magába foglaló
– előkészítő munkát követően
2010. március 1-jén elkezdődött.
A megvalósítás során a legnagyobb arányban a már korábban
felújított váci főtérhez kapcsolódó utcák kerülnek felújításra. A fő-

tér nyugati oldalán az Eszterházy
utca teljes egészében, a Katona
Lajos utca és a Liszt Ferenc sétány
egy része megújul, valamint a Fürdő utcában két önkormányzati tulajdonú vendéglátóhelyet is modernizálnak. A főtér keleti oldalán
a Széchenyi utca a dr. Csányi László körútig, a Görgey utca a Posta
parkig, valamint a Széchenyi utcához kapcsolódó Testvérvárosi
és Diák közök újulnak meg.
Az utcák felújításánál mindenhol kicserélik az érintett
közműveket és az utcákat olyan
burkolatokkal látják el, amely
minőségében megfelel a mai
kor igényeinek és burkolatmintájában illeszkedik az utca hangulatához. A közvilágítást új kan-

csolatban a váci polgármester
egy sajtótájékoztató keretében
elmondta: a város vezetése üdvözöli azt, hogy a nyilvános fórum-

ra sokan eljöttek, ugyanakkor
elkeserítőnek nevezte, hogy vannak, akik politikai marketingre
használták a közmeghallgatást.

Mint azt a Belvárosban járó
váci polgárok tapasztalhatták,
július elején megkezdődtek
a Főtér-Főutca program II./1.
ütemének megvalósítási munkálatai. A projekt ünnepélyes
nyitórendezvényét július 14-én
tartották a Városházán.
Az eseményen megjelenteket Fördős Attila polgármester
köszöntötte, aki a beruházás
városra gyakorolt hatását ecsetelte. Köszöntő beszédében dr.
Lukovich Tamás, a Pro Régió
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, majd Nagy Ervin országos főépítész méltatta
a projekt jelentőségét és gratulált városunknak a támogatás elnyeréséhez. Pető Tibor alpolgármester újabb fontos fejezetnek
nevezte az építkezés megkezdését, amelyben igazolva látja a vá-

rosvezetés törekvését arra, hogy
az oktatás, az egészségügy és a
sport színvonalának megőrzése
mellett a fejlesztésekre is érdemes erőket mozgósítani.
Illyés Zsuzsanna tervező a
Pagony Táj- és Kertépítészeti
Iroda nevében prezentáció keretében mutatta be a látványterveket, majd Tátrai Tibor, a
kivitelező Construm Beruházó
és Kivitelező Kft. ügyvezetője
munkatársa segítségével az elképzelt gyakorlati munkákat, valamint annak ütemtervét vázolta
(utóbbi alsó képünkön látható).
Fábián Annamária és Kocsi
Hajnalka barokk muzsikája után
a polgármester jelképesen átadta a „munkaterületet”, miután
egy torta felvágása után az első
szeletet átnyújtotta Buchwald
Imre projektmenedzsernek.

deláberek és a házfalakra szerelt
falikarok biztosítják majd.
A zöldterület mérete nem
csökken a fejlesztések során. A
kivágott fák helyett újakat telepítenek, a további zöld növényzet
helyére is újak kerülnek. Elhelyezésre kerülnek padok, ülőkék, új szeméttárolók, hirdetési
oszlopok, kő-posztamensek.
Két egykori városkapu megjelenítésére is vállalkozik a projekt. A Révkapu az Eszterházy
utcában, a Hatvani kapu a Széchenyi utcában kerül megjelenítésre a régészeti feltáró munkát
követően. A tervezett építmények szimbolikusan mutatják
majd be középkori városfal két
egykoron nevezetes kapuját.

A Fürdő utcai vendéglátóhely jelentős forgalmat bonyolított le, az átalakítás során azt
a célt tartják szem előtt, hogy a
hely ízléses, higiénikus, praktikus és a vendégek számára vonzó legyen.
A
projekt
összköltsége
925.207.392 forint. Ebből a támogatás összege 679.782.420, míg a
Projektgazda Vác Város Önkormányzata által biztosított önrész
245.424.972 forint, amit a 2011.
májusi képviselőtestületi ülésen
130 millió forinttal egészített ki.
A várhatóan 2012. január 31-ig
befejeződő projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Semmelweis-nap, illetve a
Köztisztviselők napja alkalmából két kitüntetés átadására került sor június utolsó napján.
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete - az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi
Bizottság javaslata alapján - a
Semmelweis-nap alkalmából a
városban végzett odaadó, szakmai munkásság elismerésére
Vác Város Egészségügyéért kitüntető cím odaítéléséről döntött. Az elismerést dr. Szőnyi
Mihály részére a szokásnak
megfelelően a Jávorszky Ödön
Városi Kórházban rendezett
Semmelweis-napon Fördős Attila polgármester nyújtotta át.
Ugyancsak városunk polgármestere adta át a köztisztviselők számára a Madách Imre
Művelődési Központban rendezett ünnepség keretében a Vác

Város Közszolgálatáért kitüntető címet. A Köztisztviselői
Napon megjelenteket Fördős
Attila polgármester köszöntötte, aki beszédében kiemelte: a
város köztisztviselői joggal ünnepelhetnek, hiszen az a munka, amit ők végeznek, rendkívül
magas színvonalú, összetett és
felelősségteljes, ami komoly kihívásokkal jár a sokszor változó
környezetben. Az elismerést
Kökény Szabolcs, a Költségvetési Kabinet vezetője vehette át.
A polgármesteri méltatást követően a díjazott mindenekelőtt a
kollégáinak mondott köszönetet, hangsúlyozva, hogy az elismerést bárki megkaphatta volna
közülük, hiszen mindannyian
egy csapatként dolgoznak.
Ezt követően az ünnepség
zenei műsorral és közös vacsorával zárult.

Dr. Szőnyi Mihály
1970-ben végzett a Budapesti
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán, ugyanebben
az évben nyerte el a Váci Kórház
I. számú Belgyógyászati osztályának segédorvosi állását.
1975-ben
szakvizsgázott
belgyógyászatból, részt vett az
integrált egészségügyi szolgálat munkájában: szakrendelt,
ügyelt, dolgozott a sürgősségi
részlegen, a kórház zebegényi
szanatóriumában és a szobi rendelőintézetben. Alorvosi, majd
főorvosi kinevezést kapott, a kórház felvevő területének kijelölt
felülvizsgáló főorvosi munkáját

INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

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

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

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

www.kormanyablak.hu

is ellátta az osztályos feladatok
mellett, majd a belgyógyászati
osztály másodfőorvosa lett.
1988. december 1-től kinevezést kapott a Kórház megüresedett főorvosi állásának betöltésére. Vezetése alatt törekvése volt a
kórház szakmai fejlesztésének elősegítése és elfogadtatása a hazai és
külhoni közvéleménnyel. Így jött
létre pl. az Amerikai Egyesült Államok Észak-Karolina államában
(Winston-Salem) a testvérkórházi
kapcsolat, ami sok váci kórházi és
alapellátási munkatársnak adott
kiemelkedő szakmai képzést és tapasztalatot itthon és Amerikában.
A kórház fejlesztésében lényeges eredmények az első pestmegyei computer tomographiás

készülék telepítése, a sürgősségi
ellátás fejlesztése és a kórházi
rekonstrukció szorgalmazása és
elindítása 1995-ben.
1996-ban egészségügyi menedzsment tárgykörből a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetemen másoddiplomát szerzett, még ugyanebben az évben
megvált a Jávorszky Ödön Kórháztól, majd a váci Máltai Szeretetkórház belgyógyász munkatársa lett egy éven keresztül.
1997. március 1-től jelenleg is
háziorvosként dolgozik a váci IX.
sz. háziorvosi körzetben, 2000-ben
háziorvosi szakvizsgát tett.
Családjával együtt 1970 óta Vácott él, felesége gyermekgyógyász
és gyermek neurológus szakorvos.
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A közlekedési problémák
közül szóvá tették a sejcei út,
a Kosdi úti aluljáró állapotát, a
Naszály úti kerékpárút veszélyességét, valamint a kátyús
utak tarthatatlanságát. Ismét
fókuszba került a város tisztasága, a polgármesteri hivatal
munkájának kritikája és ismét
éles bírálat hangzott el a mélygarázs beruházás apropóján.
Többen értetlenségüknek adtak hangot a szemétszállítási
díj lakossággal való megfizettetése kapcsán is.
A jelenlévő városvezetők és
szakemberek az egyszerűbb kérdésekre a helyszínen válaszoltak,
de jónéhány felvetésre csak írásban kapnak majd választ az érintettek. Az elhangzottakkal kap-

•

Az 1990. évi LXV. törvény
13. § alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. július 07-én 17 órakor
közmeghallgatást, nyílt testületi ülést tartott, ahol a város
polgárai közérdekű kérdéseket tehettek fel és javaslatokat
fogalmazhattak meg..
Az eseményre megtelt a Városháza tanácsterme. A megjelent állampolgárok aktivitására
jellemző volt, hogy az észrevételeket több mint három órán
át sorolták a résztvevők. Bár
előfordultak személyeskedő,
illetve nem közérdekből elhangzó hozzászólások is, jobbára politikamentes és a város
közügyeivel foglalkozó felvetéseket hallhattunk.

Kormányablak

Váci Hírnök

Városi kitüntetések
átadása

Közmeghallgatás – 2011
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Június 21-én városunkba érkezett dr. Szili
Katalin, az Országgyűlés korábbi házelnöke,
független országgyűlési képviselő. A politikus dr. Beer Miklós megyéspüspökkel folytatott megbeszélést, majd Csörögbe látogatott.
A Szociális Unió elnöke Vácott sajtóbeszélgetésen ismertette pártja elképzeléseit. Fontos
célként jelölte meg, hogy a pártok közötti
gyűlöletstruktúra helyett társadalmi párbeszéd alakuljon ki. Szili Katalin a nap végén
Vác főterén fórumra várta az érdeklődőket.

Harrach Péter Vácott
Június 25-én Vácra látogatott a KDNP Pest
megyei elnöksége és Harrach Péter. A kereszténydemokraták parlamenti frakcióvezetője,
Pest megyei elnöke valamint a megjelentek a
váci polgármesterrel egyeztettek az aktuális politikai és gazdasági helyzetről. A találkozó egyik
konklúziója volt a Fidesz és a KDNP közötti
együttműködés további megszilárdítása annak
érdekében, hogy az ország és Vác is kikerüljön
a jelenlegi gyenge gazdasági helyzetből.

Egyházi személyek a Városházán
Június 30-án a Váci Polgármesteri Hivatalban Fördős Attila polgármester, villásreggelin
fogadta a váci egyházak képviselőit. A villásreggelin és azt követő megbeszélésen részt vett,
dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye megyéspüspöke, dr. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye
segédpüspöke, Csuka Tamás nyugalmazott
református tábori püspök, ifj. Detre János váci
evangélikus lelkész, Meláth Attila baptista lelkész, Mokánszky Zoltán alpolgármester és
Csuka István önkormányzati képviselő, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság vezetője.
A találkozón Vác polgármestere tájékoztatta az egyházi képviselőket a város helyzetéről.
A további jó kapcsolat fenntartása érdekében
kérte őket, hogy ha bárminemű kérdésük, javaslatuk van, azt osszák meg a városvezetéssel.

Váci Hírnök
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Polgármesteri felszólítás a MÁV-nak
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Úgy tűnik, immár nem csak az alagutat
használó autósok és gyalogosok, hanem a város
vezetőinek türelme is elfogyott a Kosdi úti aluljárónál tapasztalható áldatlan állapotok miatt.
Ez tűnik ki abból a keddi sajtótájékoztatóból, amelyen Fördős Attila polgármester
határozott szavakkal hívta fel az illetékesek
figyelmét a probléma orvoslására. Mint hangsúlyozta: sem az aluljáró, sem a környező utak
nem tartoznak a város kezelésébe, így a váci
szakemberek és városvezetők kezében nincs
olyan eszköz, mely által megszüntethető lenne az ismétlődő gond. Az állandó vizesedés és
kátyúsodás oka a falakból és a talajból folyamatosan felszínre törő csapadékvíz, amely nem
csupán a gépjárművekre, hanem az emberek
testi épségére is komoly veszélyt jelent.
A felmérések szerint mintegy harminc
millió forintos költséget igénylő megoldásra
– kompetencia és anyagi források híján – az
önkormányzatnak nincs lehetősége, ezért a
polgármester a leghatározottabban felszólította a MÁV illetékeseit a szükséges lépések
azonnali megtételére.

– néhány mondatban

Az év köztisztviselője Kökény Szabolcs, akivel a város anyagi helyzetéről, az elismerésről és egy cseppnyi futballról is beszélgettünk. Kökény
Szabolcs a Városházán a Költségvetési Kabinetet irányítja, igaz legtöbben és gyakran a „pénzügyi osztály” vezetőjeként keresik. A „Vác Város
Közszolgálatáért” díjat az idén is több éven át tartó és kimagasló szakmai munka után ítélte oda a testület. Kivételes, hogy nehéz gazdasági
helyzetben egy költségvetéssel és adóügyekkel foglalkozó szakember,
egyhangú döntés után és a negyedik X előtt érdemelje ki a díjat.
- Nem szeretnék ünneprontó lenni,
mégis hadd kérdezzem elsőként a város
anyagi helyzetéről. Nagyon sokan kíváncsiak a tényleges lehetőségekre. Ismertetné, hogy állunk?
Vác gazdasági lehetőségeit nagymértékben meghatározza, hogy több nagyvállalat
távozása után, a tavalyi évtől, a legnagyobb
adóbevétel, - az iparűzési adóból származó
jövedelem - közel felére csökkent. Korábban a városra éves szinten, megközelítőleg
14 milliárd forintot költhettünk, melynek
most több mint egytizede hiányzik az előbb
említett adónem miatt. Sajnos, ha egy család életéből, vagy akár a városi kasszából
minden tizedik forint eltűnik – és azt nem
végeláthatatlan hitelekből akarják pótolni
- úgy újra kell gondolni a feladatokat. Az
iparűzési adó, mint bevételi forrás korábban fedezetet nyújtott olyan feladatok ellátására, amit az önkormányzat önként vállalt. Ennek hiányában ki kell mondani: erőn
felül teljesít a város, amennyiben mindazt
finanszírozni szeretné, amit korábban.
- Egy ilyen helyzetben és a hitelfelvételen kívül mi a megoldás?
A városvezetés mind az ipartelepítés,
mind az ingatlanértékesítés tekintetében komoly tárgyalásokat folytat. Ahhoz hogy ezek
eredményre vezessenek, időre van szükség.
- A működéshez szükséges pénz viszont
most hiányzik…
Amennyiben az ingatlanértékesítés realizálódik, úgy a költségvetés egyensúlya
biztosított. A helyzet kezeléséhez további
segítség, hogy az önkormányzat egymilliárd forintos likvid hitelkerettel rendelkezik,
amit szükség szerint igénybe is veszünk.
Emellett természetesen még nagyobb figye-

lemmel kísérjük a város intézményeinek
gazdálkodását és a támogatások kifizetését.
- Többeket foglalkoztat a holding létrejötte, hiszen itt is sokszor hangzik el érvként az anyagi megtakarítás lehetősége.
A holding létrejöttét indokolta a gazdasági kényszer és hogy a közpénzek minél
hatékonyabban kerüljenek felhasználásra.
Az elismert vállalatcsoport lehetőségeit
ugyanakkor nagymértékben meghatározza
az önkormányzat gazdasági helyzete. Azért
a számos megoldandó feladat közepette
arról hadd szóljak, hogy Vác azon néhány
város egyike, mely nem adósodott el.
- Mivel hosszú évek óta felel az önkormányzati gazdálkodásáért, ebben Önnek
is van része. Ráadásul változó politikai
környezetben. Ez is egyfajta elismerés?
Az egyik legnagyobb. Úgy gondolom,
ezzel a díjjal a pénzügyi területen dolgozók
munkája került elismerésre, akiket én képviselek a vezetés felé. Mindegyik kollégám
nagyon precízen, pontosan és magas szakmai színvonalon dolgozik, ezért elsősorban
nekik köszönöm az elismerést, a testületnek pedig a bizalmat. Az külön öröm, hogy
ez ügyben, egyhangúan döntött.
- Érezhető és talán a munkaköréből is
adódik, szívügye a város. Kalász József, korábban díjazott köztisztviselő kollégaként
nagyon pozitívan nyilatkozott Önről, ugyanakkor élesen bírálta sportidentitását…
Valóban szeretem Vácot, és az is igaz,
hogy munkám miatt még inkább. Ettől független vállalom, kilépve a hivatal küszöbén,
majd belépve a stadion kapuján, valahogy
mindig a zöld kanyarba húz a szívem.

Elismerések a kórházi ünnepségen
A Jávorszky Ödön Városi Kórházban
június 30-án rendezték meg a magyar
egészségügyben dolgozók tiszteletére
évente megtartott városi ünnepet, amelyet az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ignácról neveztek el.
Az intézmény januárban kinevezett főigazgatója, dr. Kázmér Tibor köszöntötte a
megjelenteket, majd dr. Bényi Béla adjunktus
ünnepi beszédében felidézte Semmelweis
Ignác életpályáját, fontos szerepét a magyar
és az egyetemleges egészségügyben.
Ezt követően Fördős Attila polgármester
köszönte meg a városvezetés és a váci polgárok nevében azt az áldozatos, sok lemondással járó, kiváló szakmai munkát, amellyel
a nehéz gazdasági és munkakörülmények
közepette is igyekeznek legjobb tudásuk
szerint mindent megtenni a beteg emberek
érdekében. A továbbiakban a városvezető
reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben
elinduló rekonstrukció eredményeként javulhatnak a gyógyító munka feltételei.

IGAZGATÓI DICSÉRETBEN
részesülők névsora
1. Csipkésné Boskó Andrea
Gasztro-enterológia – ápoló

2. Glózerné Nádas
Zsuzsanna
Kardiológia – EKG assz.

3. Léránt Rita
SBO – adminisztrátor

Vigh Mihály

4. Hutya Józsefné
Aneszt.Intenzív – asszisztens

5. Együdné Mácsik Ilona

Kökény Szabolcs
a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági
Szakközépiskola elvégzését követően a Gödöllői Szent István Egyetemen szerzett diplomát. Ezt követően tanulmányait közigazgatási alapvizsgával, később közigazgatási
szakvizsgával egészítette ki. A Váci Polgármesteri Hivatalban, 2003-ban műszaki ellenőrként kezdett, később pályázatíró referensként és a Váci Világi Vigalom szervezőjeként
is dolgozott. Kökény Szabolcs a 2005-ös
évtől irányítja a polgármesteri hivatal legnagyobb létszámban működő osztályát,
őrködik a költségvetés, azaz pénzügyeink,
gazdálkodásunk felett. 2009-ben, az országban elsőként induló önkormányzati gazdál-

Urológia – ov. főápoló

6. Dr. Pancsira Henrietta
Belgyógyászat – orvos

7. Dr. Fidel Zoltán
Traumatológia – főorvos

8. Jakab Szilveszterné
Munkaügy – munkaügyi előa.

9. Konorót András
Ellátás – gondnok

A polgármester ismertette az önkormányzat képviselő-testületének döntését, amely
szerint idén a Vác Város Egészségügyéért
Díjat dr. Szőnyi Mihály, Vác legendás orvosa
kapta. A jelenleg is háziorvosként praktizáló
szakember nagy taps és ünneplés közepette
vette át és köszönte meg az elismerést.
Az Inczédy-család által alapított
Ruzsicska Béla-díjat – a családnak köszönhetően – idén már ketten is átvehették: dr.
Lőrincz Magdolna és a dr. Simsay Laura-dr.
Váradi Gábor szerzőpáros nyerte el pályázatával a jutalmat, melyet Inczédy Balázs
adott át. A további elismerések sorában
az igazgatói dicséretben részesülőknek
dr. Kázmér Tibor főigazgató, az Ápolónők
Nemzetközi Napja alkalmából kitüntetettek részére Kárpáti Zoltán megbízott
ápolási igazgató, végül az előléptetett dolgozók, illetve a szakmai tevékenységének
kerek évfordulóját ünneplő munkatársak
számára a kórház menedzsmentje adta át a
megérdemelt jutalmakat.

Főigazgatói dicséretben
részesülők névsora
1. Kiss Konrádné
Gyermeko. – gyermekápoló

Előlépők névsora
1. Dr. Kun István
adjunktus – főorvos

2. Dr. Rádics Zoltán
szakorvos – adjunktus

3. Dr. Gombai Zsuzsanna
szakorvos – adjunktus

kodás szakon a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi karán önkormányzati gazdaságszervező képesítést szerzett.

1. Dr. Madár Tamásné
Traumatológia – ov.főápoló

2. Andruskó Andrásné
Pszichiátria – ápoló

1. Nagyné Mezei Valéria
Pszichiátria – ápoló

2. Karcag Erzsébet
Fogl.eü. – asszisztens

3. Manda Lászlóné
Traumatológia – ápoló

4. Bakó Anna
Izotóp – részlegvez.

5. Szucsányi Lajos
Kp.Betegszállítás – beteghordó

2011. első félévben
jubileumot elérők névsora

6. Urbán Györgyné

25 éves jubileumot elérők

7. Örkényi Dániel

1. Dr. Kun István

Traumatológia – ápoló
Kp.Betegszállítás – beteghordó

Folytatódik a távhővezetékek cseréje
Megkezdődött a Földváry téri távhővezetékek cseréjének második üteme. Mint ismeretes,
tavaly a Váci Távhő Kft. uniós pályázaton nyert
összegből a rekonstrukció első fázisát már elvégezte. Az idei folytatásban mintegy ezer méteres szakaszon cserélik el a vezetékeket, amely
munkálatok két hónapos megfeszített munkát
igényelnek majd. Ebben az időszakban sem kell
azonban nélkülözniük a meleg vizet az itt lakóknak, hiszen ideiglenes csöveken keresztül folyamatosan ellátják a lakásokat a szakemberek.
A munkálatokkal járó zaj és egyéb kellemetlenségek miatt a cég a lakótelepen élők
megértését és türelmét kéri.
Tilos a dunai fürdőzés!
A hatályos jogszabályok értelmében a városok belterületén tilos a Dunában fürödni. Eszerint
Vácott is szabálysértést követ el az, aki a Duna-szakaszon strandol. A szakemberek szerint a dunai
fürdőzés több veszélyt is rejteget, így mindenki
csak saját felelősségére úszkálhat a folyóban.
Német iskolai látogatás Vácott
A nemzetközi Comenius Iskolai Együttműködési Program keretében német diákok
és tanárok vendégeskedtek a váci Simon Antal
Többcélú Közoktatási Intézményben. A kétoldalú együttműködésen alapuló program célja az
idegennyelv-oktatás támogatása, a tanulók aktív
nyelvhasználatra történő ösztönzése, illetve más
népek kultúrájának, életvitelének megismerése.
A közel kéthetes látogatás során magyar-német
napot is rendeztek, ahol gasztronómiai és kulturális bemutatókat is tartottak a testvériskola
diákjainak, valamint táncbemutatóra és vetélkedőkre is sor került. A vendégek a Dunakanyarban töltött napok során végiglátogatták a régió
nevezetességeit, élményeik alapján pedig majd
egy útikönyvet is készítenek a látottakról.

Urológia – adjunktus

2. Barkóczi László
Patológia – boncmester

3. Hajdukné Galanics Zita
SBO – adminisztrátor

4. Hébelné Borók Mónika
Szülészet – ápoló

Ápolónők Nemzetközi Napja
alkalmából jutalomban
részesülők névsora

30 éves jubileumot elérők

Nyári szünet a könyvtárban
Július 11-étől nyári szünetet tart a Katona
Lajos Városi Könyvtár. Az intézmény augusztus 21-ig zárja be kapuit. Mándli Gyula igazgató az ES TV Híradójának elmondta: tételes
vagyonleltárt kell készíteniük, ezért nem
tudják fogadni néhány hétig az olvasókat. Ez
idő alatt a munkatársak elvégzik az ilyenkor
szokásos karbantartási munkákat és a helyiségeket kicsinosítva, szebb környezetben fogadhatják majd a látogatókat.
A könyvtár nyitva tartásáról, a használat
feltételeiről, valamint az intézmény híreiről
az érdeklődők a www.klvk.vac.hu weboldalon tájékozódhatnak.

5. Mezei Istvánné
Belgyógyászat – adminisztrátor

6. Bartók Györgyné
Nőgyógyászat – asszisztens

7. Pécsi Anikó
Betegfelvétel – betegirányító

8. Füle Klára
Pszichiátria – ápoló

40 éves jubileumot elérők

1. Dian Jánosné
Gyerekosztály – gazdasági nővér

2. Benkó Lászlóné
Munkaügy – előadó

3. Teremi Sándorné
Gyerekosztály – ápoló

4. Csánki Tamásné
Szülészet – ápoló

5. Rusznák Lászlóné
Fül-orr-gégészet – ápoló

6. Szabó Tiborné
Belgyógyászat – szakápoló

Kiállítás a Hincz-művekből
Bóbitától a Bibliáig címmel nyílt kiállítás
Hincz Gyula műveiből július 21-én a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kiállítótermében. A közismert irodalmi alkotásokhoz
kapcsolódó könyvillusztrációkat bemutató tárlat
egy sokszínű válogatás, amely kisgyermekeknek
és szakmabelieknek is egyaránt érdekes lehet
- emelték ki a szervezők. Mészáros Balázs, az
Értéktár megbízott vezetője az intézmény honlapjának új funkcióját is bemutatta. Mint elhangzott, egy pályázati projekt keretében hatféle játék
került fel az internetes oldalra, amelyek Hincz
Gyula grafikáit és illusztrációit ismertetik meg a
gyerekekkel. A tárlat október 16-ig látogatható.
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Szili Katalin látogatása

Hírek
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– néhány mondatban

Átadták a „Vác Város
Közszolgálatáért” díjat

Váci Hírnök
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Sajtótájékoztató a
Vigalomról
Kevesebb pénzből és rövidebb idő alatt kellett megszervezni idén a július végi Váci
Világi Vigalmat - emelték ki
sajtótájékoztatójukon a szervezők. A július utolsó hétvégéjén
megrendezendő fesztivál programját idén a Váci Városimázs
Nonprofit Kft. állította össze.
A sajtótájékoztató bevezetőjében Fördős Attila polgármester
kiemelte: nagy örömmel tölti el,
hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerül idén is megrendezni
a Váci Világi Vigalmat. Bízik benne,
hogy nem csak a váciak, hanem a
környék és az ország minden tájáról idelátogató vendégek számára
is emlékezetes lesz a háromnapos,
ingyenes rendezvény.
A szervező cég vezetése részéről előbb Retzler Péter hangsúlyozta, hogy a rövid idő és az
ismert gazdasági gondok elle-

nére az idei vigalom színvonala
semmiben sem fog elmaradni a
korábban megszokottól. Köszönetet mondott a szervezésben
részt vállaló Madách Imre Művelődési Központ munkatársainak, a Turisztikai Desztinációs
Menedzsmentnek, a helyi vállalkozóknak és minden közreműködő civil szervezetnek.
A folytatásban Vigh Mihály
ismertette, hogy idén is számos könnyű- és komolyzenei
koncert és kiállítás látogatható, illetve családi programok is
várják majd az érdeklődőket.
Mint elhangzott, a vigalomban
országosan ismert és elismert
zenészek és helyi kiválóságok
lépnek fel, és idén is fogadunk
testvérvárosi delegációkat.
Csepreginé Nagy Ildikó, a kereskedőket és vendéglátósokat
összefogó konzorcium képvi-

A Váci Világi Vigalmi helyszínei
1. Duna-parti nagyszínpad
- vár alatt
2. Rock színpad
- Zenepavilon
3. Fehérek temploma
4. Pénzváltó
5. Főtéri színpad
- Március 15. tér
6. Városháza
- Március 15. tér 11.
selője elmondta: a rendezvényből - a korábbiakhoz hasonlóan
- a helyi vállalkozók is kiveszik a
részüket, hiszen széleskörű kapcsolat alakult ki a helyi cégek és a
város között, aminek köszönhetően színvonalas szolgáltatásokra
számíthatnak a látogatók.
A július 29-én kezdődő Váci
Világi Vigalomról részletes
programfüzet jelent meg hét-

ezer példányban és plakátok is
hirdetik a vigalomhoz kapcsolódó eseményeket. A programok
részletes leírása megtalálható a
Váci Hírnökben, illetve a programfüzetben, amely a turisztikai irodában és a művelődési
házban is elérhető, továbbá a
w w w. v a c i v i g a l o m . h u
oldalon is tájékozódhatnak az
érdeklődők.

7. DDC művészetek udvara
- Köztársaság u. 19.
8. Bartók Béla Zeneiskola
- Konstantin tér 8.
9. Kézművesek utcája
- Civil szervezetek
utcája
10. Zsinagóga
11. Evangélikus templom

NÉPSZÁMLÁLÁS - Felhívás számlálóbiztosi feladatok ellátására

12. Ferences templom
13. Székesegyház

2011 októberében nép- és lakásszámlálást tartanak az országban, az ehhez szükséges adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokat keresünk

Információs pont:

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén a
természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.

14. Tourinform Iroda
- Március 15. tér
(27)316-160

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.
A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra van szükség. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím tartozik. A számlálóbiztosok
toborzásáról a települési népszámlálási felelős gondoskodik, kiválasztásukat a KSH által megadott szempontok alapján végzi.

Váci Hírnök

A csatolt jelentkezési lapok leadhatók az Okmányirodában, (Vác, dr. Csányi krt. 45.) illetve a Városházán (Vác, Március 15. tér 11.) elhelyezett
gyűjtőládákba.
Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 15.
A részletes tájékoztatókat a www.nepszamlalas.hu weboldalon is megtalálják, egyéb kérdésekben az alábbi telefonszámokon állunk rendelkezésükre 27/512-230, 27/513-409, 27/513-485.
Vác, 2011. június 30.
Dr. Maruszki Gábor s.k.
Vác város jegyzője

A rendezvény alatt, a szervezők kérik, ha lehet gépjárműveikkel kerüljék a belvárost, parkolásra a Törpe utcát, valamint a
belvároson kívül a dr. Csányi körúttól (2.sz. főútvonal) kifelé eső parkolókat vegyék igénybe. A kijelölt parkoló a Duna-part
parkrészének ez évben is a Gombás-patak felőli része, melyet a Diadal tér felől tudnak megközelíteni.
A Főtéren pénteken 12 óra után hétfőn reggelig nem haladnak át a Volánbusz járatai, azok más útvonalon járnak.
A Március 15. térre továbbra is csak az érvényes behajtási engedéllyel rendelkezők hajthatnak be, kérjük az engedéllyel
rendelkezőket, hogy csak a legszükségesebb ideig tartózkodjanak a rendezvény helyszínén.
A Váci Világi Vigalom alatt, közös biztonságunk érdekében az autósforgalom elől lezárásra kerül a:
Katona Lajos utca, Ady Endre sétány, József Attila sétány és a Petróczy utca, mely szakaszokon csak Behajtási engedéllyel lehet
közlekedni.
Az Eszterházy utca ez évben a gyalogos forgalom elől is lezárásra kerül.
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A jelentkezés módjáról és az ellátandó feladatokról kérjük, olvassák el a www.vac.hu weboldalon található részletes tájékoztatónkat és felhívásunkat!

Kérjük Önöket, figyeljék a táblákat, a forgalom terelésében a rendőrök és a polgárőrök is segítik a közlekedőket.

•

•
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Várjuk szíves jelentkezését annak, aki a fentiek alapján készséget és képességet érez aziránt, hogy részt vegyen a 2011. évi népszámlálási
munkálatokban.

Felhívjuk Kedves Vendégeink figyelmét, hogy a Váci Világi Vigalom ideje alatt, számos forgalmi-rend változás lép életbe.

Váci Hírnök

A számlálóbiztosok előzetesen összeállított adatszolgáltatói csomagot kapnak, amely összeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató levelet, a
kérdőíveket, valamint a kitöltést segítő útmutatót. A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első feladata, hogy az eszmei időpont előtt bejárja
a számlálókörzetét, ellenőrizze a számlálókörzet címállományának teljességét, és a számlálókörzetébe tartozó valamennyi, összeírás körébe
tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói csomagokat, és pontosítsa a címeket.
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Megértésüket köszönjük!

Toldi Tamás

A SZÍVEM VÁROSA
MA IS VELEM ÉBRED FEL A VÁROS,
A RÉGI UTCÁK, A JÁTSZÓTEREK.
A VÉN FOLYÓ - MINT MINDIG - MOST IS ÁLMOS,
DE LUSTÁN IS A JÓ IRÁNYBA VEZET.
BÖLCSŐM EZ A HELY, ITT SZÜLETTEM,
A MINDIG BÁRÁNYFELHŐS ÉG ALATT.
MAGAS HÁZAK ÁRNYÉKÁBAN NEVELKEDTEM,
DE MÉGIS MINDIG RÁM SÜTÖTT A NAP.

Váci Hírnök

•
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REFRÉN: MINDEN ÚT INNEN INDULT EL.
VÁC, A SZÍVEM VÁROSA, ITT LETTEM EMBER.
A LÉPTEM ISMERI AZ ÖSSZES MACSKAKŐ,
S IGAZ ÁLMOKAT AZ ÉJSZAKA NEKEM MÁR CSAK ITT SZŐ.
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A PÁLYAUDVAR, A TEMPLOMOK, A PARKOK
S A KÁVÉHÁZAK - KEDVESEK NEKEM.
S, HA A KOPOTT PADON MADÁRFÜTTYÖT HALLOK,
ÚJRA ÉRZEM, HOGY CSAK ITT LÉTEZEM.

Elkészült és a GEROMUSIC
stúdióban már fel is vették Vác
dalát, a „Szívem városát”, amely
a Toldi Tamás – Loksa Levente
szerzőpáros alkotása.
A zeneszámot az elmúlt heti
szakbizottsági ülésén mutatták
be. A CD-borító Szalkai Gabriella tervei alapján készült. A
dal előadói: Patrik Judit, Toldi

Tamás – ének, Hirleman Bertalan – dobok, Szabó Attila – gitár, Nagy Gergely – billentyűsök,
Németh Attila basszusgitár, valamint a Serenus kórus Brusznyai
Margit karnagy vezetésével.
A tervek szerint a július végi
Váci Világi Vigalmon több alkalommal is felcsendül a dal, amelyet meg is lehet majd vásárolni.

AZ ÉLETEMNEK ITT TALÁLTAM OTTHONT,
ÉS HOZZÁ SZERELMET, BARÁTOKAT.
S, HA VOLT IS ÚGY, HOGY NAGYON MESSZE JÁRTAM,
VISSZAHÍVOTT EZER GONDOLAT.
REFRÉN: MINDEN ÚT, INNEN INDULT EL.
VÁC, A SZÍVEM VÁROSA, ITT LETTEM EMBER.
A LÉPTEM ISMERI AZ ÖSSZES MACSKAKŐ,
S IGAZ ÁLMOKAT AZ ÉJSZAKA NEKEM MÁR CSAK ITT SZŐ.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-i ülésén módosította a szemétszállításról
szóló önkormányzati rendeletet.
A települési szilárd hulladék öszszegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 19/2002.
(IX.24.) számú önkormányzati rendelet lényeges változásai a következők:
• 2011. augusztus 1-től valamennyi
Vácott található ingatlan után annak tulajdonosa szemétszállítási
díj fizetésére kötelezett.
• Az időszakosan használt ingatlanok
esetén a használaton kívüli időszakra eső szolgáltatás tekintetében szüneteltetési kérelem nyújtható be. Az
egy- és kétfős háztartások igényelhetnek kisebb gyűjtőedényzetet,
amiért alacsonyabb díjat kell fizetniük. Bármelyik kedvezmény csak
a tulajdonos által benyújtott kérelem után állapítható meg.
• A szemétszállítási díjat fizető
ingatlantulajdonos választhat a
szabvány gyűjtőedényzetből: Vácott 80 literes, 120 literes, 240 literes, 1,1 m3-es konténer, valamint
4 m3-es gyűjtőkonténer igénylésére van lehetőség. A tulajdonos
a kiválasztott gyűjtőedényzet fajtáját a kitöltött (letölthető) nyomtatvány benyújtásával írásban jelzi
a közszolgáltató felé.
• A szemétszállítási díj számítási
módja az alábbi:
az ingatlanon használt gyűjtőedény
× egységnyi díj × gyűjtőedény űrtartalma × havi kiürítés száma. Egységnyi díjak mértéke:
- Háztartás esetében (lakás, családi
ház, üdülő): 4.-Ft/l + ÁFA

- Gazdálkodó szervezetek esetében:
4,40 Ft/l + ÁFA
Háztartásonként alaphelyzetben a
120 literes edényzetnek megfelelő
havi 2400 Ft díj kerül kiszabásra. Ha
a lakásban életvitelszerűen egy vagy
két fő lakik, úgy a tulajdonos kérhet
kisebb, 80 l-es edényzetet, amely után
havi 1.600.-Ft a fizetendő díj. A társasházak, lakótelepi konténerhasználók
esetében hasonló a fizetési kötelezettség mérséklésének a lehetősége.
• A szolgáltató – a helyi rendelet
16.§. (4) bekezdése alapján - a kiürítés díját abban az esetben is
felszámítja, ha a gyűjtőedény kihelyezésére kötelezett tulajdonos
a megadott gyűjtési napon a szemetes kihelyezését elmulasztotta.
• A díjat 2011-ben Vác Város Önkormányzata, 2012. évtől pedig a
REMONDIS Duna Kft. szedi be.
• A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 26.§(1)
rendelkezései alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék köztartozásnak minősül
és adók módjára behajtható.
Fenti tudnivalók, a teljes önkormányzati rendelet, valamint a
kérelmekhez szükséges nyomtatványok a www.vac.hu oldalon „Szemétszállítási díj 2011” menüből, illetve „Nyomtatványok, rendeletek”
menüpontból letölthetők, valamint
Vác Város Polgármesteri Hivatalában beszerezhetők.
Ügyintézés és további felvilágosítás: Vác Város Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
földszint 39. sz. iroda, 27/513-441-es
telefon, 27/513-414 telefax.

Legyen tisztább és
rendezettebb a város!
Tágabb otthonunk rendben tartásáért közösen kell tennünk, sőt
azt sem árt tudni, hogy ezen felelősségvállalásra, mindenkit jogszabály
kötelez. A köztisztaság fenntartásáról szóló 37/1992. (XI. 16.) sz. Kt.
rendelet szabályozza a közterületek – járdák, zöldsávok, árkok, stb.
– tisztántartásával kapcsolatos feladatok elvégzését.
A hivatkozott rendelet 6.§ /1/
bekezdése értelmében a tulajdonos
köteles gondoskodni:
a.) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter
széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület);
b.) a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai, továbbá
c.) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról,
a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Településünk köztisztaságának
a mai kor elvárásainak is megfelelő
és folyamatos fenntartása fontos
feladatunk és célunk. Ehhez kérjük, a városunkban lévő intézmények és a Vácott élő valamennyi
polgár odafigyelő segítségét, továbbá kérjük, hogy a környezetük
tisztántartásához szükséges feladatokat folyamatosan lássák el!
Különös jelentősége van ennek az
idegenforgalom szempontjából is,
hiszen a hozzánk látogatóknak, ezáltal is közvetítünk valamit önmagunkról. Közös és szép otthonunkért, mindannyian sokat tehetünk,
ezért az önkormányzati rendelet
betartására kérjük, együttműködésük, ezzel is elősegítve a közterületek rendezett állapotát.

Kőrösi Csaba
Vác Város
Településszolgáltatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgató
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Elkészült Vác dala

• A kulturális szakembereknek szervezett képzési rendszerről, követelményekről és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet
szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó közművelődési
intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat,
• A felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy a
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben
legalább öt éves szakmai gyakorlat,
• Kiemelkedő közművelődési tevékenység,
• Büntetlen előélet,
• Megbízás esetén vagyonnyilatkozat
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 23.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajz,
• képesítést igazoló oklevél másolat(ok),
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázatok benyújtásának
módja: A pályázatot írásban kell benyújtani, a zárt borítékon „Madách
Imre Művelődési Központ igazgatói
pályázat” megjelöléssel.
A pályázat címzettje: Dr. Maruszki
Gábor, Vác Város Jegyzője, 2600
Vác, Március 15. tér 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 20.
***
Vác Város Képviselő-testülete (2600
Vác Március 15. tér 11.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet a Váci Értéktár
– Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói álláshelyére az
alábbi feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás 5 év határozott
időre, 2011. október 01-től 2016.
szeptember 30.-ig szól.
Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség
és szakképzettség, vagy 2009 előtt
szerzett szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, és
• a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban töltött legalább hároméves szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• kinevezés esetén vagyon-nyilatkozattétel vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot írásban és digitális
adathordozón kell benyújtani, a zárt
borítékon „Értéktár igazgatói pályázat” megjelöléssel.
A pályázat címzettje: Dr. Maruszki
Gábor Vác Város Jegyzője, 2600 Vác,
Március 15. tér 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 22.

•

Tumbász András fotóművész rovata

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.. törvény 10.
§ (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Vác Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala aljegyzői munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: A jegyző helyettesítése, munkájának segítése
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII.. törvény, valamint a Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által a
teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezés,
• Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• az aljegyzői munkakör ellátásával
kapcsolatos szakmai vezetési elképzelések,
• végzettséget(ket) igazoló okiratok
másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálásában résztvevők a
pályázati anyagba betekinthetnek
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békiné
Kiss Ilona nyújt, a 06-27-513-472-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatot Dr. Maruszki
Gábor jegyzőnek címezve megküldeni
(Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2600 Vác, Március 15.tér 11.)
– a borítékon „aljegyzői pályázat” megjelöléssel, vagy személyesen a Jegyzőnél.
***
Vác Város Képviselő-testülete (2600
Vác Március 15. tér 11.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet a Madách Imre
Művelődési Központ igazgatói
állására az alábbi feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás 5 év határozott
időre, 2011. november 01-től – 2016.
október 31-ig szól.
Képesítési és egyéb feltételek:
• Felsőfokú közművelődési végzettség
és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga,

Szemétszállítási díj – Vác, 2011.

Váci Hírnök

Vác, ahogyan kevesen látjuk

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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Kézilabdás hírturmix

Szeptember
Szeptember 3. szombat 18 óra
Főtéri Zenés Hétvégék – Nyárzáró
Fellépők:
Revans Blokk
Piroska és a Farkasok

Váci Hírnök

•

2 0 11. j ú l i u s

Szeptember 17. szombat, 18 óra
Kultúrházak éjjel-nappal
„Alkonyattól-pirkadatig”
filmvetítés a színházteremben.
19.00 Alkonyat – színes, szinkronizált,
amerikai filmdráma, 120 perc, 2008.
21.20 Vámpírok bálja – színes,
feliratos amerikai-angol vígjáték,
105 perc, 1967.
23.25 Engedj be! – színes, szinkronizált, svéd dráma, 115 perc, 2008.
01.40 Drakula halott és élvezi –
színes, szinkronizált, amerikai-francia vígjáték, 88 perc, 1995.
03.30 Alkonyattól pirkadatig –
színes, szinkronizált, amerikai akciófilm, 100 perc, 1996.
A filmek korhatáros korlátozással
tekinthetőek meg, díjtalanul.
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Szeptember 23. péntek 17 óra
Koccintsunk az őszre!
a 10 éves Vendégvárók Váci Egyesülete születésnapi gálaműsora
Köszöntőt mond: Fördős Attila polgármester. Közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára: 2.000 Ft
Szeptember 25, vasárnap 10 óra
Egészségnap a stresszmentes
mindennapokért
Előadások:
Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus:
„Egészség, boldogság, boldogulás”
Pápay Eszter önismereti tanácsadó,
terapeuta, a Nők Lapja szakértője :
„Harmóniában a stresszel…”
Továbbá stresszoldó masszírozás,
grafológus, számmisztika, meditáció,
Bach virágterápia, szív stressz mérés
(külön fizetendő). Mozgásteremben
nyílt órák: zumba, hastánc, sahaya
jóga, gyógytorna. A gyermekeket Ringató foglalkozás és arcfestés várja.
A belépőjegy ára: 300 Ft

Barokk jelmezverseny
Öltözzön barátaival együtt jelmezbe és legyen részese Ön is a
barokk város forgatagának!
2011. július 29-én, pénteken
18 órakor a Kőkaputól indul a
XIX. Váci Világi Vigalom felvonulás.
Értékelés és díjkiosztás: kb. 18.30
órakor a DDC Művészetek udvarában.
A felvonulás keretében lehetőséget
adunk minden helyi és környékbeli
óvodáknak, iskoláknak, cégeknek,
civil szervezeteknek, baráti társaságoknak egyaránt, akik csoportosan, vagy egyénileg barokk jelmezt
öltve mutathatják meg magukat a
forgatag legszínesebb öltözékeiben.
A jelmezesek gyülekezésének
időpontja és helyszíne: 2011.
július 29. 17.30 óra, Kőkapu. A
résztvevők jelmezeit szakmai zsűri
értékeli és díjazza.
A jelmezek elkészítésében szakmai segítséget nyújt a Tragor Ignác Múzeum
(2600 Vác, Zrínyi u. 41/a.; tel.: +36 27
500 750; tragormuzeum@pmmi.hu)

Vác, 2011. augusztus 20. szombat 18 órától
– Konstantin tér, a Szent István szobornál:
Ünnepi köszöntőt mond:
Szakály Sándor történész, a MTA doktora
Új kenyér áldása és szentelése
Vác Város Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetések átadása
Közreműködnek: Váci Szimfonikus Zenekar, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium.
(A városi ünnepség helyszíne rossz idő esetén a Madách Imre Művelődési Központ.)

Tájékoztató nyári kedvezményről
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Vác Város Képviselő-testületének
döntése alapján a nyári időszakban
(2011. augusztus 31-ig) a gyermeküket (gyermekeiket) egyedül nevelő
szülők gyermekükkel (gyermekeikkel) 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe a városi intézmények
szolgáltatásait, programjait.
Az érintett intézmények:
- Váci Strand,
- Sportcsarnok,
- Stadion,
- Madách Imre Művelődési Központ.

Az értékelés fő szempontjai a kreativitás és korhűség. A jelmezkölcsönzőből vett öltözék kizáró ok.
A részletes pályázati feltételek
megtalálhatóak kiadványainkon és
weblapunkon:
www.vacivigalom.hu
www.mimk.vac.hu
Jelentkezni lehet
e-mailen: infromacio@mimk.vac.hu,
valamint a Madách Imre Művelődési Központ információján megtalálható jelentkezési lapon.
További információ: 2600 Vác,
Dr. Csányi L. krt. 63. Tel: (27) 316-411.

Kiállítás
Szeptember 2. péntek,
MIMK kiállítóterem:
A Karay-Krakkerek
Egy polgárcsalád a két világháború között
A kiállítást rendezi: Vác Város Levéltára

Madách Imre Művelődési Központ • 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200, • Jegypénztár:(27) 518-206 • informacio@mimk.vac.hu
www.mimk.vac.hu • Felelős kiadó: Iványi Károlyné igazgató

További jegyértékesítés
Tourinform • 2600 Vác, Március 15 tér• Tel: (27)316-160• www.tourinformvac.hu
Ticketportál • Home-Ticket szolgáltatással • www.ticketportal.hu

A kedvezmény a jegyző által kiadott igazolással vehető igénybe.
Az ehhez szükséges kérelmet a
Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályára kell személyesen benyújtani ügyfélfogadási időben,
ahol biztosítják a szükséges formanyomtatványt.

Vác, 2011. július 06.
Dr. Maruszki Gábor
Vác város jegyzője

MŰSORAI
20:23

hétfő
20:00
20:20
20:50
21:00
22:20

Híradó
Rock-sotry
Spiritusz
Film
Híradó

kedd
20:00 Híradó
20:20 Katolikus magazin
– vallási műsor
21:00 Rock-story
21:30 Spiritusz
21:40 Film
23:00 Híradó
szerda
18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
20:00 Híradó

20:50
22:10

Nagyító
– hírháttérműsor
Film
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

Osztályozós siker és felkészülési
rajt a váci focistáknál
Nem várható lényeges változás
az ősztől ismét a NB II Keleti csoportjában szereplő DunakanyarVác játékoskeretében. A csapat
Szabados György vezetőedző irányításával július elejétől készül az
augusztus 20-án esedékes bajnoki
rajtra. Mint ismeretes, Rob Kornél
befejezte aktív játékos pályafutását
és ismereteit az utánpótlás nevelésben kamatoztatja. Farkas Péter az
NB I-es Kaposvárnál folytatja. Még
legalább egy évig a váciakat erősíti
majd Rusvay Gergely. Két kölcsönadott játékos (Andrejcsik Ádám és

Sporthírek –
röviden
Atlétika –
Paralimpiai kvóta
Fogyatékossággal élő atléták számára rendeztek nemzetközi versenyt a csehországi
Nové Mestoban. Ezen rajthoz
állatk a Váci reménység Egyesület sportolói is. Molnár Klaudia a távolugrásban 444 cm-es
teljesítményével nyert és ezzel
teljesítette a paralimpiai szintet, mellyel résztvevője lehet
a jövőre megrendezésre kerülő viadalnak. Kanyó Zsolt 26
méter 40 centiméteres gerelyhajító eredményével bronzérmes és paralimpiai B-szintes
versenyző lett.

Evezés – Nem ment
a Világ Kupán
Két váci érdekeltségű kétpárevezős szerepelt az idei
Világ Kupa sorozat két versenyén. Sajnos, nem sok sikerrel.
A nőknél rajthoz álló duóban

Lovrencsics Gergő) is visszatért és
tervezik két, Kaposvölgyétől érkező futballista (Jámbor Csaba és
Héger Ádám) átigazolását.
Sikerrel zárta menetelését és
immár az NB I-es Kiemelt csoportra készül a Nyilas Elek által irányított U19-es együttes (képünkön).
A váciak ezt annak köszönhetik,
hogy a bajnoki pontvadászatban kivívott elsőségüket követően a többlépcsős osztályozón is remekeltek,
így jogot szereztek arra, hogy neves
klubok utánpótlás csapataival mérhessék majd össze tudásukat.

a Vác Városi Evezős Clubban
sportoló Szabó Katalin párja a
győri Gyimes Krisztina volt. A
mieink előbb Münchenben az
összesített 12. helyen végeztek,
majd Luzernben öt helyet rontva, csak a 17. helyen értek célba.
A férfi könnyűsúlyúak viadalán
érdekelt váci Galambos Péter
a bajai Varga Tamással evezett
és a páros mindkét megmérettetést a 19. helyen zárta.

Kajak-kenu – Iﬁbronz
a kontinensviadalon
Nagyon jól sikerült a Zágrábban megrendezett kajak-kenu utánpótlás kontinensviadal
a magyar versenyzők számára.
A mieink az U23-as versenyzők és az ifjúságiak számára
lebonyolított versenyek során
összesen 4 arany, - 3 ezüst- és
hat bronzérmet szereztek.
Utóbbiak számát gyarapította
az ifik korosztályában a kajak
négyes, amely az ezer méteres távon ért el harmadik helyezést. A kvartett tagja volt
a Váci Hajó SE ifjú tehetsége
– Babella László tanítványa –
Noé Zsombor.
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Augusztus 21. vasárnap 17 óra
Főtéri Zenés Hétvégék
Könnyűzenei koncertek
Helyszín: Március 15. tér
17:00 Rakéta koncert
19:00 All about koncert
21:00 Rockfolk Blues Band koncert

Szeptember 25. vasárnap, 18 óra
Müller Péter előadása
A hazai ezoterikus irodalom egyik
legismertebb alakjának előadása.
A belépőjegy ára elővételben 1.300 Ft,
az előadás napján 1.600 Ft

***
A Váci KSE csapatából is szerepelt két játékos a viadalon. A
felnőtt férfi kontinensviadalon
Gábori Máté és Nikolicza Renátó
volt tagja a szintén ötödik magyar
nemzeti csapatnak.
A tornával párhuzamosan itthon a sportdiplomáciában zajlott
élénk élet. Az elmúlt NB I/B-s pontvadászatot a Nyugati csoportban
ezüstérmes helyen záró Váci KSE
ugyanis a szövetségtől hivatalos felkérést kapott arra, hogy az élvonalban megüresedő helyre nyújtsa be
nevezését. A klubvezetés egy hét
gondolkodási idő után – amely alatt
megvizsgálták az NB I-es szereplés
személyi, strukturális és anyagi feltételrendszere kialakításának lehetőségeit – köszönettel nem vállalta
a felsőbb osztályú indulást.
Így a mieink újra a másodosztály Nyugati csoportjában állnak
rajthoz, mégpedig új edző irányításával. (Személye lapzártánkkor
még nem ismert.) A volt trénerrel, Zsiga Gyulával együtt az új
budapesti csapathoz távozott
Pozsgai Balázs. Régi-új játékos a
kapus, Erdős Zoltán. A mezőnyjátékosok közül új szerzemény
lehet az átlövő poszton Báthory
Gábor és Kovács Gábor, irányítóként Kökény Tibor és a beállóban Barnyák Ádám. A klub technikai vezetője és az utánpótlás
szakágvezetője Sári Árpád lesz.
(A szövetségben megtartották mindkét váci érdekeltségű
bajnokság sorsolását, amely a
www.vac.hu weboldalon megtalálható. Az órára lebontott pontos menetrend egyeztetésére augusztus elején kerül sor.)

•

Augusztus

részt vehettek a Horvátországban
megrendezett strandkézilabda Európa-bajnokságon. Az ifjúságiak mezőnyében Gróz Kitti – aki a torna
gólkirálynője és legjobb játékosa lett
– és Ivanics Dóra aranyérmes lett,
míg az előbbi játékos és Baross Zsuzsa a felnőttekkel az 5. helyen zárt.

Váci Hírnök

Szent István-napi városi ünnepség

Még a nyári szünetben tartottak tisztújító közgyűlést élvonalbeli kézilabdásainknál, ahol a
lemondott Szántó András helyére
Kirsner Erikát választotta a tagság
klubelnöknek. A hattagú elnökség
további tagjai: Ambrusné Fogarasi
Erzsébet, Bergmann József, Kapos
György, Lakatos Viktor és Tar
György. Németh András, a Hypo
csapatához távozott volt klubigazgató a továbbiakban is segíti a
klub munkáját, ám az európai szövetség szabályai miatt közvetlenül
nem lehet tagja a váci elnökségnek is. Az egyesületnél a Hypo NÖ.
csapatához távozott tréner fia, ifj.
Németh András lesz a technikai
vezető, a vezetőedzői feladatokat
pedig dr. Ökrös Csaba látja el.
(Dr. Ökrös Csaba 42 esztendős, nős, Budapesten él, kisfia,
Ádám három esztendős. Játékosként a beálló posztján szerepelt,
2000-ben hagyta abba a játékot.
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán
kézilabda tanár, egyetemi adjunktus. Több klubnál dolgozott
utánpótlás szakvezetőként, a
2000-ben főiskolás világbajnok
magyar férfi csapat szövetségi
kapitánya, később a magyar ifjúsági nemzeti csapat irányítója. Az elmúlt bajnokságban az
Újbuda felnőtt csapatát vezette.)
Az új szakember irányításával
megérdemelt nyári pihenőjüket követően július 11-től ismét kemény
felkészülésen vesznek részt a játékosok. A keretből hiányzik az osztrák
sztárcsapathoz távozó Rédei-Soós
Viktória és Temes Bernadett, továbbá Fehér Viktória, Herr Orsolya,
Németh Lilla, Pomozi Nikolett és
Vaszari Virág. A kapusposztra érkezett a másodosztályú Kispesttől a 33
esztendős Péntek Dózsa Katarina,
az egyik győri NB I/B-s együttestől a
22 éves balszélső, Szegedi Orsolya.
A mieink közül három játékosnak is mozgalmas volt a vakáció, hiszen a magyar válogatott tagjaként
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Polgármesteri fogadóóra

Országgyűlési képviselői fogadóórák

Fördős Attila,
Vác város polgármestere

Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony

Ideje: minden hónap első hétfőjén 13:00-18:00
Helye: a Városháza Polgármesteri irodája
(133. szoba).

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

TISZTELT OLVASÓK! A VÁCI HÍRNÖK
KÖVETKEZŐ SZÁMA
SZEPTEMBER VÉGÉN JELENIK MEG.

Képviselői fogadóórák
Schmuczer Istvánné,
Vác 4. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Csuka István,
Vác 2. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap 3. hétfőjén 14:00-15:30
Helye: az Erzsébet utcai Fidesz-iroda

Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK
Oláh Béla /1935/, Zibrényi Istvánné sz: Vithay Mária /1929/, Rázmán Ferencné sz: Dányádi Viola /1915/,
Bielisz Pál /1935/, Turányik István /1926/, Hugyec
László /1947/, Farkas Gyula /1930/, Fidel László /1933/,
Balázs Józsefné sz: Bernáth Erzsébet /1951/, Kurdi
József /1932/, Nemecz János Mátyás /1947/, Hernádi
István /1950/, Szabados Ferenc /1933/, Ujvári Antal József /1945/, Kelecsényi Ottóné sz: Harsányi Erzsébet
/1926/, Rákné Illés Anikó /1960/, Gyarmati Józsefné
sz: Szép Ilona /1955/, Szabó Tiborné sz: Bujkó Irén
/1934/, Müller József Jánosné sz: Falvay Teréz /1954/,
Belányi László /1933/, Hanusz Józsefné sz: Nagy Erzsébet /1913/, Barla György /1923/, Molnár Jánosné sz:
Kiss Klára Katalin /1940/, Hidvégi János /1935/, Kökény Mártonné sz: Pleha Mária /1950/, Bogdán József
/1935/, Halász Lajosné sz: Bátori Irma /1941/.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Ujfalusi János és Lantai Marianna, Nagy Tamás
és Tóth Szilvia, Szabó József Gergely és Hajdu Nikoletta, Csernák Gergő és Babusa Bernadett Mária, Kosdi László és Kovács Elvira Nikoletta, Urbán
Zsolt és Katona Vera, Cseri László és Balogh Valéria Magdolna, Péter Tibor és Mester Krisztina,
Federics Norbert és Ujfalvi Eszter, Pásztor Tibor és
Németh Petra, Bucsányi István és Inczédy Karolina, Pohárnik Endre és Zomborka Nóra.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
Kiss Balázs és Gergely Anna gyermeke: Levente, Berki Ernő és Kozák Loretta gyermeke:
Ernő Fernandó, Perecsényi Endre és Varga Mária
gyermeke: Dániel, Kiss Zoltán és Czank Erzsébet gyermeke: Petra, Marokházi Sándor és Zoltai
Kinga Helga gyermeke: Berta Sára, Sáros Tibor
László és Bőhm Erzsébet Judit gyermeke: Emese
Erzsébet, Mátyás Péter és Fidler Brigitta gyermeke: Levente, Chovanecz Tamás és Molnár Éva
gyermeke: Lola Szófia, Katymarac Péter Dávid és
Kara Adrienn gyermeke: Emma, Lakatos Richárd
és Németh Emese gyermeke: Szebasztián, Bócz
Péter és Barics Veronika gyermeke: András Péter,
Sipos Imre és Bereczki Anita gyermeke: Nándor,
Benei Arnold Sándor és Zsiják Adrienn gyermeke:
Amira, Nagy Arnold és Laudon Linda Mercédesz
gyermeke: Arnold, Csulik Ákos és Görgényi Xénia
Cecília gyermeke: Lizett, Pető Viktor és dr. Nógrádi Zsófia gyermeke: Áron, Krasznai László Szabolcs és Násfay Lívia gyermeke: Ákos, Vidák Kálmán és Lakatos Hajnalka gyermeke: Diegó, Benkó
Zoltán és Stenger Anita gyermeke: Benett, Mc
Guire Jarrod és Gorrell Shannon Lynn gyermeke:
Klaire Anne, Nagy Gábor és Tarczali Anikó gyermeke: Márk, Demeter László és Poppre Éva Mária
gyermeke: Dávid László, Nagy Viktor és Laudon
Linda Mercédesz gyermeke: Arnold.

Váci Hírnök

•
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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1. Deákvári Gyógyszertár
•
2. Központi Gyógyszertár
•
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
5. Duna Gyógyszertár
•
6. Kisváci Szent Gellért Gy. •
7. Váci Levendula Gyógyszertár •
8. NOVA Gyógyszertár Vác
•
9. Dr. Hella Patika
•
10. Fekete Kígyó Gyógyszertár•
11. Alsóvárosi Gyógyszertár •

Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti u. 2.
•
Deres u. 2.
•
Papp Béla u. 10. •
Sas u. 1/a
•
Zrínyi u. 9.
•
Széchenyi u. 3. •
Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•

27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/504-176
27/501-415
27/306-190
27/301-367
27/501-385
27/501-450
27/312-338
27/311-157

Fenti gyógyszertárak ismétlődő rend szerint látnak el
ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a
nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.
Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Hét (2010/2011)
VII. 25. - VII. 31.
VIII. 01.- VIII. 07.
VIII. 08. - VIII. 14.
VIII. 15. - VIII. 21.
VIII. 22.- VIII. 28.
VIII. 29.- IX. 04.

H.
11
7
3
10
6
2

K.
1
8
4
11
7
3

Sze.
2
9
5
1
8
4

Cs.
3
10
6
2
9
5

P.
4
11
7
3
10
6

Szo.
5
1
8
4
11
7

V.
6
2
9
5
1
8

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)
A városi ügyelet a 620-691-es
telefonszámon
vagy
a
620-620/1465-ös melléken,
érhető el.
Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 19-7 óráig, Hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelõzõ nap 19-tõl az
utána következõ nap 7 óráig.

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi
fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

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

Hétfõ:
9-18
Kedd:
8-16
Szerda: 10-16
Csüt.:
zárva
Péntek: 8-12

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

Ebédidő: 12:30-13:00

Kiadó: Váci Városimázs Nonprofit Kft.
Kiadásért felelős:
Retzler Péter
Szerkesztésért felelős:
Kereszturi Gyula
Szerkesztőség:
ES Televízió
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900
e-mail: estv@estv.hu

ALLERGIA: A RÁKELLENES CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉG

Gyógygomba kivonatok és az „ősi” allergiamentes immunrendszer helyreállítása

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.

Az allergia a szervezet egy
anyaggal szembeni túlérzékenységét jelöli. Az immunrendszer
túlreagál akkor, amikor idegen
anyagokat un. allergéneket érzékel. Allergének lehetnek pl. fű-,
gyom-, fa-, pollenek, házi poratka,
élelmiszerek. A túlreagáló immunrendszernek azonban lehetnek pozitív hatásai is. Egy 18 évig
tartó un. prospektív tanulmányban kimutatták, hogy az asztma
és a szénanátha jelenléte a rákhalálozások valószínűségét több
mint 10% -al csökkentette. Az
allergia vastagbélrák ellenes hatását több prospektív tanulmány

is megerősítette: 25% -al csökkentheti a vastagbélrák rizikóját.
Az allergiás megbetegedések
modern betegségnek számítanak, az ősi kultúrákban lényegében ismeretlenek. Ez felveti azt
a kérdést, mi vezetett tömeges
megjelenésükhöz
korunkban.
1989-ben Strachan indította útjára, az azóta többször módosított
un. „higiénia hipotézist”. A mai
módosított elmélet alapján az allergia tömeges elterjedéséhez a
megváltozott környezet vezetett,
a hagyományos allergénekben,
mikróbákban, enotoxinokban
gazdag környezet, amelyben őseink felnőttek, megváltozott, „tisztább” lett. A higiénia hipotézissel
összhangban
immunrendszerünk természetes fejlődéséhez a
fertőző anyagok is hozzájárultak
őseinknél. Ezzel magyarázható,
hogy számos fertőzésről kimutatták azok allergiás megbetegedéseket csökkentő hatását. Egy öszszefoglaló meta-analízis alapján a
horogféreggel fertőzöttek körében az asztma előfordulása 50%

-al csökkent a nem fertőzöttekhez képest. Érdekes összefüggés,
hogy az autoimmun betegségek,
mint pl. az inzulinfüggő diabétesz és a reumás arthritisz jelenléte esetén az allergiás megbetegedések gyakrabban fordulnak
elő. Ebből arra következtetnek
a kutatók, hogy az autoimmun
és az allergiás betegségeknek
közös környezeti rizikófaktorai
lehetnek. Miután megismertük
az allergia kialakulásának valószínűsíthető okait, felvetődik az
a kérdés, hogyan lehet csökkenteni a betegség előfordulásának
gyakoriságát a jövőben. Olyan
hatóanyagok alkalmazása lehet
eredményes, amelyek az immunrendszer aktivitásának, ill. rákellenes védekezőképességének
fenntartása mellett képesek az
allergiás, ill. autoimmun betegségek kialakulását csökkenteni

és a már kialakult betegségek
tüneteit enyhíteni vagy megszüntetni. Számos gyógygomba
kivonatról kimutatták, hogy azok
növelték az immunrendszer sejtjeinek ráksejt ellenes aktivitását
amellett, hogy allergia ellenes
(pl. hisztamin szintet csökkentő) hatást is kifejtettek. A nép
és természetgyógyászat nyilván
ebből az okból használja őket az
autoimmun betegségek kezelése
mellett az allergiás betegségek tüneteinek enyhítésére. Figyelemreméltó, hogy a gyulladás gátló
apigeninről nemrég állatkísérletben kimutatták ekcéma ellenes
hatását is.
Szerző: Varga Gábor
Dipl.- Kfm.
Információ: +36-70 423-1127,
+36-30 391-80-80
(x)

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

