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•Városi ünnepségek
•Testületi összefoglaló

•Bemutatkozik a holding
•Sportösszefoglaló
•Anyakönyvi hírek
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Kivételesen szerdai napon, 
október 19-én tartotta éves munka-
rend szerinti ülését Vác Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete.

A tanácskozáson a betegsége mi-
att hiányzó dr. Maruszki Gábor jegy-
zőt Deákné dr. Szarka Anita aljegy-
ző helyettesítette. A testület mind a 
15 tagja részt vett az ülésen, mely a 
polgármester javaslatára egyperces 
tiszteletadással kezdődött: a jelenlé-
vők az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc áldozataira emlékeztek. 

Napirend előtt előbb dr. Jakab 

Zoltán kért szót, aki a nemrég meg-
alakult vállalkozói tömörülés politi-
kai vonzatairól és függetlenségéről 
tett fel kérdéseket, érdeklődve, hogy 
a tervei szerint az önkormányzati 
választásokon is induló szerveződés 
kap-e bármilyen városi támogatást. 
Fördős Attila válaszában elmondta: 
ilyen támogatásról nem tud, ellen-
ben a hasonló civil kezdeményezé-
sek véleménye szerint színesítik a 
város életét. A választ a képviselő 
írásban is megkapja majd. Dr. Bóth 

János az egy éve regnáló városve-
zetés választási ígéreteit kérte szá-
mon. Reagálásában a polgármester 
egyrészt megkérdőjelezte a felsorolt 
hiányosságokat, másrészt kihangsú-
lyozta a kapott gazdasági örökség 
hátrányait. A két alpolgármester 
- Pető Tibor és Mokánszky Zoltán 
- egyaránt válaszolt a kapott bírála-
tokra és visszautasította azokat.

A szokásosnál nagyobb polémi-
át váltott ki az operatív programról 
adott tájékoztató és hosszas, szünet-
tel tarkított ügyrendi vita bontako-
zott ki a napirendről. Ennek egyik 
oka az volt, hogy a tervezett Szerveze-
ti és Működési Szabályzat-módosítást 
az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság nem javasolta tárgyalni, és 
így a jegyző visszavonta az előter-
jesztést. Az elismert vállalatcsoport 
szerződéseinek ellenjegyzéséről szó-
ló témakör is lekerült a programból, 

mivel ezt a polgármester nem szig-
nálta előzetesen. (Ennek jogosságán 
és következményein is vita alakult 
ki.) További tervezett témák is leke-
rültek a tervezett tárgysorozatról, vé-
gül a kezdés után 110 perccel kilenc 
támogató szavazattal elfogadták az 
ily módon több, eredetileg tervezett 
témát nélkülöző napirendi sort.

Első napirendi pontként a Ma-
dách Imre Művelődési Központ 
igazgatói pályázatát értékelték 
(lásd 6. oldal!), majd vita nélkül, 
egyhangú szavazásokkal fogadták 
el a Vácott működő kisebbségi ön-
kormányzatok tájékoztatóit és be-
számolóit. A költségvetési rendelet 
aktuális módosítása során a büdzsé 
főösszege 91 millió forinttal emel-
kedett, majd egységes támogatást 
kapott a likviditási jelentés is.    

Nem kapott viszont támogatást 
a volt középvárosi temető változ-
tatási tilalmára vonatkozó javaslat. 
Kiss Zsolt indítványára további, 
lakosságot érintő könnyítéseket fo-
gadtak el a szemétdíj rendeletben 
megfogalmazottakhoz, majd meg-
határozták a városi intézményekre 
vonatkozó 2012-es ellenőrzési ter-
vet. Vitát váltott ki a Karacs Teréz 
Kollégium megszüntetése okán 
megkapott kormányhivatali törvé-
nyességi észrevétel. Abban egysé-
ges álláspont alakult ki, hogy erre 
gazdaságossági szempontok miatt 
szükség volt, ám a mód és annak tör-
vényessége továbbra is megkérdője-
leződött. A Waldorf óvoda és iskola 

jövő évi kiegészítő támogatásának 
megszavazása után úgy határoztak, 
hogy a Kosdi út - Telep utca keresz-
teződésében építendő körforgalom 
kapcsán a helyzet tisztázása érdeké-
ben a város az illetékesekhez fordul. 
Egyben felkéri Bábiné Szottfried 

Gabriella országgyűlési képviselőt, 
hogy járjon közbe az ügyben és er-
ről tájékoztassa a váci önkormány-
zatot. A mélygarázs megépítése kap-
csán kisajátítandó területre a város 
ötvenmillió forintos ajánlatot tesz. 

Az Egyebek napirendben a kép-
viselői kérdések (lásd külön írá-

sunk!) után elfogadták a Keszeg köz-
ség kérését arra vonatkozóan, hogy 
az ottani lakosok kardiológiai járó- és 
fekvőbeteg ellátása Vácon történjen. 
A sürgősségi indítványok során tá-
mogatták a váci vízilabdások kedvez-
ményes uszodahasználatát, illetve azt, 
hogy a kórházi rekonstrukció pro-
jektmenedzsmentje kezdeményezze 
a betervezett DSA-készülék kiváltását 
más orvosi berendezésekre, ameny-
nyiben a változtatás a projekt meg-
valósulását nem veszélyezteti. Felha-
talmazták a már korábban paritásos 
alapon létrehozott ad-hoc bizottságot, 
hogy, vizsgálja meg az illetékesekkel 
való tárgyalások lehetőségét a terve-
zett állami kórházátvétel ügyében. 

A grémium ezután zárt ajtók mö-
gött folytatta a munkát. A befejezést 
követően a döntésekről Fördős Attila 
tájékoztatta a sajtót. Ezek szerint egy-
hangúan elfogadták a Közbeszerzési 
Bizottság és a Beszerzési Munkacso-

port pályázatokról szóló döntéseit. 
Elbírálták az első lakáshoz jutók kérel-
meit és a Szociális Közalapítvány ku-
ratóriumi tagjait is megbízták. (Elnök: 
dr. Kámory Katalin, titkár: Szántai 

Jánosné. Kurátorok: Klein Gyula, dr. 

Iványi-Szabó Ida, Nagy Sándorné, 
dr. Szőnyi Mihály és Prohászka 

Lászlóné.) Személyi döntések is szü-
lettek. Közös megegyezéssel meg-
szűnt a Jávorszky Ödön Kórház fő-
igazgatójának, dr. Kázmér Tibornak 
a munkaviszonya, az állásra pályázatot 
írnak ki (lásd 10. oldal). Ugyancsak 
közös megegyezéssel távozik Vogel 

István, a kórházi rekonstrukció pro-
jektvezetője. Ezt a munkát október 
30-tól Maróti Szilvia végzi majd. 

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az éves munkaterv 
szerint november 17-én tartja követ-
kező ülését.

Szeptemberi lapszámunk és az 
október 19-i testületi ülés között 
egy alkalommal, szeptember 29-én 
tartott rendkívüli ülést Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete.

A tanácskozás rövid, nyílt 
szakaszában jelentette be Vogel 

István projektmenedzser, hogy 
aznap megkezdődtek a rekonst-
rukciós munkák a Jávorszky Ödön 
Kórházban. (Ennek menetéről 

bővebben a 10. oldalon.) Két to-
vábbi napirendi pont után az ülés 
zárt ajtók mögött folytatódott.

Az itt hozott döntések alap-
ján alakult ki a város álláspontja 
a mélygarázs építésének befeje-
zése kapcsán. A beruházás Vác 
által elfogadható főösszegét a 
1 milliárd 950 millió forintban 
határozták meg. Ez tartalmazza 
majd a „köszönőház” megépíté-
sét is, viszont a közlekedési elő-
írások megfelelősége érdekében 
a város saját költségén sajátítja ki 
a szükséges ingatlanokat.

Viták és együtt szavazások a testületi ülésen

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének októberi ülésén 
egy interpelláció és több képviselői 
kérdés hangzott el.

Dr. Bóth János a Vác Piac Kft. 
ügyvezetőváltásáról, annak módjáról 
interpellált a polgármesternél, kérdé-
seket téve fel a személyre, a választás 
időpontjára, mikéntjére. Fördős Atti-

la válaszában először megemlítette, 
hogy a tulajdonrész által biztosított 
lehetőségek aránytalanul korlátozzák 
a városi érdekek megjelenítését. A 
továbbiakban szabályosnak értékelte 
a vezetőváltást. Válaszát sem az inter-
pelláló, sem a testület (5 igen – 4 nem 
– 6 tartózkodás) nem fogadta el, így a 
témával a Gazdasági és Városüzemel-
tetési Bizottság foglalkozik majd.  

A kérdések sorában elsőként 
Csereklye Károly a Kőhíd úti járda el-
készítéséért mondott köszönetet és 
ismét felvetette a kisváci postaládák 
hiánya által okozott problémákat.

Kriksz István csatlakozott a 
postaládák visszatelepítését szor-
galmazó képviselőtársához. A fa-
levelek szervezett összegyűjtési 
módját is firtatta. (Vass András, a 
holding fejlesztési igazgatója vála-
szában megemlítette, hogy az ingat-
lan előtti területek tisztántartása a 
tulajdonosok feladata.)

Dr. Váradi Iván Attila a Virágos 
Vácért mozgalom eredményhirde-
tése felől érdeklődött és hiányolta 
a vigalom tételes elszámolásának 
testület elé hozását. A Zöldfa utcai 
játszótér kapcsán a rongálások kija-
vítását is szorgalmazta.

Dr. Bóth János az őszi veszélyes 
hulladékgyűjtésről kérdezett. (A 
főmérnöki válasz szerint csak az 
elektronikai hulladékok kerülnek 
ősszel begyűjtésre.)

Dr. Jakab Zoltán a beruházások 
során felhalmozódó építési hulladék 
szállításáról és elhelyezéséről érdek-
lődött, felsorolva az előírásokat és ne-
hezményezve annak mostani, a volt 
laktanyában történő elhelyezését. 

Balkovics Péter megköszönte a 
Szegfű utcai bölcsőde fejlesztését a 
holding munkatársainak, majd egy, 
a választókörzetében történt járda-
felújítás nyomán keletkezett prob-
lémát említett meg. A továbbiakban 
egy egyeztetett faültetés végrehaj-
tásáról kérdezett.

Katonáné Doman Erika a török-
hegyi elektromos hálózat építésének 
ütemezését szeretné felgyorsítani. 
Papvölgy közvilágítási gondjainak 
megoldását is sürgette és egy zebra el-
helyezésének lehetőségét vetette fel 
a Lehár út – Kosdi út kereszteződésé-
ben található buszmegálló közelében.

Kiss Zsolt már most kezdemé-
nyezte a téli hóeltakarítás módjai-
nak egyeztetését. A Csatamező út 
javítására vonatkozó kezdeménye-

zéshez kérte a polgármester továb-
bi segítségét, illetve felvetette a vá-
rosban egyre inkább elhatalmasodó 
firkálások problémáját. 

Mokánszky Zoltán ismételten 
felhívta a figyelmet a temetők kör-
nyékén parkoló autók és a benne 
lévő értékes tárgyak fokozottabb 
védelmére, mivel a váci rendőrka-
pitány jelezte, hogy az ezek elleni 
bűncselekmények elszaporodtak.

Kászonyi Károly a vigalmi pénz-
ügyi beszámoló szakbizottsági meg-
tárgyalásáról tett említést és felvetette 
a holding kifizetéseinek határidejét, 
valamint a Munkácsy-parkban elsza-
porodott kutyasétáltatás gondjait.

Fördős Attila is a holdinggal 
kapcsolatban tett fel kérdéseket. 
Hiányolta, hogy nem történt meg a 
holding munkájáról szóló havi be-
számoló. A városi közszolgálati mé-
diumok hírszelektálását is kritizálta. 
Érdeklődött a parkolójegyekből szár-
mazó bevételek elszámolásáról, mi-
vel az nem történt meg határidőre.

Interpelláció, 
kérdések az 
októberi testületin
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Az aradi mártírok emlékezete

Október 13-án délelőtt a Vá-
rosházán fogadta a nagyszombati 
delegációt Fördős Attila polgár-
mester. A vendégek látogatása egy 
korábbi váci városvezetői vendé-
geskedés viszonzása volt.

A fogadáson mindkét oldal-
ról elhangzott, hogy szorosabb 
együttműködés kialakítására tö-
rekednek, úgy kulturális, mind 
oktatási és egyházi vonalon. 
Fördős Attila ezúton is meghívta 
a szlovákiai város küldöttségét a 
Váci Világi Vigalom eseményeire. 
A vendégek részére polgármeste-
rünk két festményt ajándékozott.

A nap folyamán a nagy-
szombati delegáció tagjai vá-
rosnézésen vettek részt és 
fogadta őket dr. Beer Miklós 
megyéspüspök is.

(Képünkön a festmények 

átadása – balról: Alt Gyula, a 

Váci Szlovák Kisebbségi Önkor-

mányzat elnöke, Fördős Attila 

polgármester, Tibor Mikus, a 

megyei közgyűlés elnöke és 

Vladimir Butko, Nagyszombat 

polgármestere. A szlovákiai de-

legáció további két tagja: Pavol 

Zemko segédpüspök és Dusan 

Gutan hivatalvezető volt.)

Vác további 
testvérvárosai

Deuil-la-Barre 
– Franciaország
www.mairie-deuillabarre.fr

Donaueschingen 
– Németország
www.donaueschingen.de 

Givatayim 
– Izrael
www.givatayim.muni.il

Ipolyság 
– Szlovákia
www.sahy.sk

Järvenpää 
– Finnország
www.jarvenpaa.fi

Székelyudvarhely 
– Románia
www.udvph.ro

Vágtölgyes 
– Szlovákia
www.dubnica.sk

A kárpátaljai Técsőn idén 
is megrendezték a hagyomá-
nyos Técsői Napokat, amely 
egyben a Koronavárosok talál-
kozója is volt. 

Az ukrajnai rendezvénysoro-
zaton Vác Város Önkormányza-
tát Fördős Attila polgármester, 
Katonáné Doman Erika, a Műve-
lődési és Oktatási Bizottság tagja, 
valamint Kriksz István, a Város-
fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke képviselte. A 
Técsői Napok egyik fő eseménye 
Técső és Vác közötti testvérvá-
rosi szerződés ünnepélyes aláírá-
sa volt. A dokumentumot Fördős 
Attila és Iván Kovács, Técső vá-
ros polgármestere írta alá a tele-
pülés képviselő-testülete és vég-
rehajtó bizottsága előtt.

Técső Vác új testvérvárosa

Técső Uk-
rajnában, Kár-
pátalján találha-
tó, a técsői járás 
központja. A 
város Huszttól 
30 km-re dél-

keletre, a Tisza jobb partján, 
a Máramarosi-medence völ-
gyében fekszik, ennek meg-
felelően ez a folyó, amely Kár-
pátalja legnagyobb folyója is, 
a város szerves részét képezi. 
Elnevezése a régi magyar Técs 
személynév kicsinyítő képzős 
változatából származik.

1211-ben Tecu néven em-
lítik először. A középkorban a 
közeli sóbányák sóvágói lakták. 
Técső az öt máramarosi koro-
naváros egyike volt.  1910-ben 
5910 lakosából 4482 magyar, 
855 ruszin és 434 német volt. 
A trianoni békeszerződésig 
Máramaros vármegye Técsői 
járásának székhelye volt.

1961-óta város, járási szék-
hely, 13 000 lakosából mintegy 
4000 magyar. Három eddigi ma-
gyar testvérvárosához csatlako-
zott Vác: Jászberényhez, Kazinc-
barcikához és Nagykállóhoz. 

Nagyszombati delegáció 
városunkban

Forradalmi hősökre 
emlékezett a város

Posztumusz 
díszpolgári cím

Ebben az évben Vác Vá-
ros Önkormányzata a Váci Re-
ménység Egyesülettel közösen 
szervezte meg az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából megtartott 
eseménysorozatot. 

A börtön falánál található 
emlékműnél tartott tisztelet-
adáson a Himnusz eléneklését 
követően Adorján András és 
Kocsis L. Mihály „Mi volt 1956?” 
című versét Tóth Antónia, az 
I. Géza Király Közgazdasági 
Szakközépiskola diákja adta 
elő, majd Eichardt Sándort, az 
1945-1956 közötti Magyar Politi-
kai Elítéltek Közösségének tag-
ja elevenítette fel részletesen az 
eseményeket. Végül az önkor-
mányzat, valamint a különböző 
szervezetek helyezték el az em-
lékezés virágait. 

Dr. Kristóf Béla emléktáb-
lájánál Moys Csaba, a Váci Re-
ménység Egyesület elnöke idézte 
fel a néhai polgármester mun-
kásságát. Itt és ezt követően Pap 
Béla református lelkész egykori 
lakóházánál is koszorúzás zárta 
a megemlékezést. Utóbbinál a 
résztvevők meghallgatták Dsida 
Jenő: „Te harangozol” című ver-
sét Liki Lívia, az I. Géza Király 
Közgazdasági Szakközépiskola 

diákjának előadásában, majd 
Kis Csongor, a Vác-Felsővárosi 
Református Gyülekezet gondno-
ka emlékezett.

Kovács Ottó Szent Miklós 
téri emléktáblájánál a koszorú-
zás előtt Bánhidi László nyu-
galmazott tanár, városunk idei 
Pro Urbe-díjasa osztotta meg 
emlékeit a fiatal mártírról. A 
központi városi ünnepségre a 
Bartók Béla Zeneiskolában ke-
rült sor. Itt a Szózat eléneklése 
után Márai Sándor: Mennyből az 
angyal című versét Kalácska Esz-
ter, a Boronkay György Műszaki 
Középiskola, Gimnázium és 
Kollégium diákja adta elő, majd 
dr. Tőkéczki László egyetemi 
docens ünnepi megemlékezése 
következett. Ezután az ünnepi 
műsorban fellépett dr. Bednarik 

Anasztázia orgonaművész és 
Nábelek Anita énekes, a Fónay-
Humánia-Társulat tagja.

A programsorozat dr. 
Brusznyai Árpád emléktáblá-
jánál dr. Somorjai Gábor, majd 
dr. Pétery József egykori me-
gyéspüspök emléktáblájánál dr. 

Beer Miklós váci megyéspüs-
pök beszédével ért véget, me-
lyek elhangzása után mindkét 
helyen elhelyezték az emléke-
zés virágait a jelenlévők.

Ötvenöt 
esztendővel 
az esemé-
nyek után ok-
tóber 23-án 
délelőtt a 
Konstantin 
téri emlék-
táblánál em-
lékeztek dr. 

Brusznyai Árpád mártírra. Az 
esemény keretében a város ne-
vében Pető Tibor alpolgármes-
ter a kitüntetett családtagjainak 
nyújtotta át a Szántó Pálné 
Komáromi Kornélia részére 
odaítélt Vác posztumusz dísz-
polgári címet.

Komáromi Kornélia 1938. 
május 27-én született Újpesten. 
A váci Polgári Lányiskolában és 
a Madách Imre Gimnáziumban 
tanult. 1958-as letartóztatásakor 
másodéves volt az ELTE Jogi ka-
rán. A belügyiek alosztálya 1957 

októberében kezdte megfigyel-
ni Komáromi Kornéliát, majd 
egy névtelen levél nyomán 
nyomozást indítottak ellene. 
1958 áprilisában letartóztatták 
és bírósági pert indítottak vele 
szemben. A fiatal lányt „a népi 
demokratikus rend elleni moz-
galomban való részvételért” 
jogerősen hat év letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélték. 1963-ban 
szabadult Kalocsáról. 1967-ben 
ment férjhez, három gyermeke 
született. Az anyaszerep mellett 
varrónőként dolgozott a Váci 
Kötöttárugyárban. 1985. június 
5-én hunyt el.

A váci városvédők idén 
nyáron a Tímár utcában emlék-
táblát avattak tiszteletére, Vác 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete pedig 2011. szep-
tember 22-i ülésén Komáromi 
Kornéliának posztumusz dísz-
polgári címet adományozott.

Hagyományosan október 
6-án a Rózsakertben öt éve fel-
avatott emlékoszlopsornál tiszte-
legtek a váciak a szabadságharc 
kivégzett hőseinek emléke előtt. 

Az egy évtizede nemzeti 
gyásznappá nyilvánított napon 
a Himnusz eléneklése után 
Gajdács Lilla, a Madách Imre 
Gimnázium diákja szavalta el 
Ady Endre Október 6. című köl-
teményét, majd az iskola igazga-
tója mondott ünnepi beszédet. 
Salamon Tamás elsősorban a 
diákság számára idézte fel a 13 
kivégzett mártír alakját, példa-
mutatását és az 1849. október 
6-án történt eseményeket. 

A parkban elhelyezett, 
aradi vértanúkra emlékeztető 
egyéni táblákra egy-egy iskola, 
intézmény képviselői helyez-
ték el koszorúikat, majd pár-
tok, civil szervezetek, polgá-
rok rótták

le kegyeletüket a szabadság-
harc emlékére állított központi 
táblánál. Az emlékünnepség a 
Szózat eléneklésével zárult. 

A nap folytatásaként a Szé-
kesegyházban tartottak meg-
emlékező gyászmisét, majd a 
Konstantin téren megtartott 
emlékműsorral hajtott fejet vá-
rosunk lakossága az aradi vérta-
núk nagysága előtt.
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Hírek 
– néhány 
mondatban

Árpád Napok 
emlékkönyvvel

Ez évben immár harmin-
cadik alkalommal került 
megrendezésre az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 
ünnepi rendezvénysoroza-
ta. A mazsorettek felvonulá-
sa és a Himnusz eléneklése 
után Magyari József igazga-
tó mondott beszédet, majd a 
tanintézmény kórusa lépett 
fel. Sor került a rajzpályázat, 
valamint a különböző tanul-
mányi versenyek legeredmé-
nyesebb tanulóinak díjazá-
sára is. A környezetvédelmi 
verseny második és harmadik 
helyezést elért versenyzőinek 
Mokánszky Zoltán és Pető Ti-

bor alpolgármesterek adták 
át a díjakat, míg a legjobbak-
nak Fördős Attila polgármes-
ter gratulált. Az Árpád Napok 
30. évfordulója alkalmából 
új emlékkönyvet jelentetett 
meg az iskola vezetése. A 
fényképekkel illusztrált kiad-
vány 12 évet átölelve, 1999-től 
napjainkig mutatja be az in-
tézmény történetét. 

Radnótis tökfesztivál

A hagyományos mester-
ségek megismertetése volt az 
egyik kiemelt célja a Radnóti 
Miklós Általános Iskolában 
megrendezett tökfesztivál-
nak. Az intézmény udvarát 
harmadszor töltötték meg 
őszi gasztronómiai és a szóra-
koztató programokkal, ame-
lyek között sor került a tökös 
ételek főzőversenyére, megvá-
lasztották a legszebb faragott 
töklámpást, de koncerten és 
színházi előadáson is részt ve-
hettek az érdeklődők.  Finom-
ságokból sem volt hiány, töb-
bek között kenyérlángossal 
és kürtöskaláccsal is csillapít-
hatták éhségüket a látogatók. 
A rendezvény este töklámpás 
felvonulással zárult.

Szüreti mulatság 
a Juhászban

Szüreti mulatságot szer-
veztek a diákok számára ok-
tóber közepén a Juhász Gyula 

Általános Iskolában. Idén má-
sodszor került sor a rendez-
vényre, melynek célja, hogy a 
gyermekek megismerkedhes-
senek az őszhöz kapcsolódó 
szokásokkal. A programban 
rendhagyó tanórán túl sor 
került népszokások feleleve-
nítésére is. Ki lehetett pró-
bálni az udvaron elhelyezett 
szőlőprést és lehetőség volt 
a mustkóstolásra is. A legna-
gyobb sikere a csikós bemu-
tatónak volt. A lovas progra-
mot követően az esemény a 
tornateremben táncokkal és 
dalokkal folytatódott, ahol 
citera- és harmonikaszó is fel-
csendült, valamint a szüreti 
néphagyományokról is hall-
hattak a diákok.

Jókai Anna látogatása

A többek között köztársa-
sági érdemrenddel, József At-
tila -, Arany János-  és Kossuth 
díjjal kitüntetett Jókai Anna 
tartott író-olvasó találkozót 
október 13-án a Madách Imre 
Művelődési központban. Az 
írónő őszintén mesélt önma-
gáról, a világról alkotott véle-
ményéről és tanári hitvallásá-
ról is. De szót ejtett Váchoz 
kapcsolódó élményeiről, töb-
bek között az előadás délelőtt-
jén a Bernáth Kálmán Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolában szerzett 
tapasztalatairól

Egy fotó évenként

Idén sorrendben harma-
dik alkalommal szervezte 
meg Vác Város Levéltára az 
intézmény szakmai rendez-
vényét, a Levéltári Napot. 
Ebben az esztendőben a vá-
ros száz évének száz fotóját 
tekinthették meg az érdek-
lődők.  Az „Ez az a város – 
100 év, 100 fénykép” címmel 
megszervezett előadáson dr. 
Horváth Ferenc igazgató be-
vezetőjében elmondta: mivel 
a két világháború történetét 
felölelő fotó- és dokumen-
tum pályázat nem mozgatta 
meg a váciakat, az idei alka-
lommal azokat a fényképe-
ket mutatják be, melyekkel 
gyűjteményük az utóbbi 
években gyarapodott. Sze-
mélyekről, közösségekről, 
eseményekről, a városról 
1904-től napjainkig készített 
felvételeket vetítettek élénk 
érdeklődés mellett.

Hírek 
– néhány 
mondatban

Sütireceptek a 
könyvtárban

Városunk bibliotékája, a 
Katona Lajos Könyvtár is csat-
lakozott az Országos Könyvári 
Napok rendezvénysorozathoz, 
így egy héten keresztül rend-
hagyó programokkal várták 
az érdeklődőket. Sor került 
többek között például süte-
mény receptek csereberéjére 
és kézműves bemutatókra is. 
De speciális történelemóra és 
tanösvény túra is szerepelt a 
kínálatban. Szintén a Könyv-
tári Napok alkalmából avatták 
fel a könyvajánló falat, ahol 
mostantól bárki közzéteheti 
olvasmányélményeit. 

Szlovák kitüntetés 
a váci börtönnek

A szlovák belügyminisz-
ter elismerését vehette át in-
tézménye nevében Kopcsik 

Károly, a Váci Fegyház és Bör-
tön parancsnoka. A váci in-
tézmény vezetője a dubnicai 
társlétesítményben a szlovák 
büntetés végrehajtás orszá-
gos vezetőjétől vehette át az 
elismerést. Ennek apropója 
az volt, hogy a Vác testvérvá-
rosában található intézmény-
nyel a váciak már hosszú idő 
óta folytatnak gyümölcsöző 
együttműködést. A dubnicai 
börtön most ünnepli alapítá-
sának negyvenedik évforduló-
ját és ez alkalommal került sor 
az elismerés átadására. 

Új TISZK-vezető

Megváltozott a Naszály-
Galga Szakképzés Szervezési 
Társaság menedzsmentjének 
összetétele: új ügyvezető látja 
el a feladatokat október else-
jétől. Mint ismeretes, a TISZK 
élén szakmai és gazdasági terü-
let szerint megosztva két ügy-
vezető látta el a feladatokat. 
Közülük Imre Zsolt augusz-
tustól a megyei önkormányzat 
által fenntartott Király Endre 
Ipari Szakközépiskola és Szak-
iskola igazgatója lett, így elkö-
szönt eddigi feladatkörétől, 
egyúttal a másik ügyvezető, 

dr. Kékesi Tibor is távozott. A 
társasági taggyűlés a cég ügy-
vezetésével október elsejétől 
Valló Pétert bízta meg, aki 
2006-tól a Naszály-Galga TISZK 
szakmai vezetője.

Elit Vállalkozói 
Tömörülés

Megtartotta nyitó össze-
jövetelét  a város vállalkozó-
inak egy részét összefogó 
Elit Vállalkozói Tömörülés. 
Bemutatkozásuk után az ötlet-
gazda Loksa Levente vázolta 
részletesen az elképzeléseit 
a színház alapítástól egészen 
a kutya-macska szépségver-
seny megszervezéséig. Célul 
tűzték ki többek között az Elit 
Vállalkozói Tömörülés képvi-
seletében képviselőjelöltek 
indítását az önkormányzati 
választásokon, illetve a város 
vállalkozóinak állandó képvi-
seletét az önkormányzatban. 
A Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselő, dr. 

Beer Miklós megyéspüspök, 
valamint Mokánszky Zoltán 
és Pető Tibor alpolgármeste-
rek részvételével lebonyolított 
összejövetelen Fördős Attila 
polgármester kifejezte örö-
mét az összefogás kapcsán és 
felajánlotta együttműködését 
a résztvevőknek.

Előadások és furcsa 
járművek

 A váci Klebelsberg Kul-
túrkör szervezésében nagy-
szabású hi-tech (csúcstechno-
lógiai) bemutatóra került sor 
október közepén városunk-
ban. A Piarista templomban 
emlékmisével kezdődött a 
programsorozat, majd az ün-
nepélyes megnyitóra és bemu-
tatkozásra került sor. Ennek 
helyszínén, a Piarista Gimná-
ziumban a Muzsikás együttes 
tagjai is műsort adtak. Másnap 
dr. Piláth Károly adott látvá-
nyos bemutatót kísérleteiből, 
kora délután pedig furcsa 
járművek karneváljában gyö-
nyörködhettek a váciak és az 
idelátogató vendégek. A két 
nap folyamán a Március 15. 
téren, valamint a Konstantin 
téren látványos bemutatók, 
előadások is várták az érdek-
lődőket.  A rendezvény fő-
védnöki szerepét Matolcsy 

György nemzetgazdasági 
miniszter vállalta.

Kinevezték a 
MIMK igazgatóját

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete október 19-i ülésén 
értékelte a Madách Imre Művelődé-
si Központ (MIMK) igazgatói poszt-
jára kiírt pályázatot. A feladatkör 
ellátására ketten jelentkeztek, kö-
zülük az egyik pályázat nem felelt 
meg a feltételeknek. A másik jelölt 
– az intézmény megbízott igazgató-
ja, Iványi Károlyné – a Művelődési 
és Oktatási Bizottság előtt mondta 
el elképzeléseit, majd a grémium 
vita nélkül, egyhangúan javasolta 
őt testületi meghallgatásra. Utób-
bit követően a képviselő-testület 
titkos gépi szavazást tartott és tíz 
támogató vokssal öt esztendőre ki-
nevezte Iványi Károlynét a MIMK 
igazgatójának.

Két, igen szép kort megélt váci 
lakost köszöntött Fördős Attila pol-
gármester és Bartha Gyula, a pol-
gármesteri hivatal Szociális osztályá-
nak vezetője. A kilencven esztendős 
Mohaupt Ferencné és a szintén ki-
lenc évtizede született Danis Mihályt 
otthonában keresték fel és adták át 

egy csokor virág kíséretében a mi-
niszterelnök által aláírt emléklapot. 

A szépkorú magyar polgáro-
kat az állam egyszeri juttatásban 
is részesíti: a 90, a 95 és a 100 évet 
megélő személyek számára minden 
életévük után ezer forintot utal át a 
nyugdíjfolyósító.

Iványi Károlyné 
1955-ben született 
Szolnokon.

Eredetileg fény-
képésznek tanult, dol-
gozott is a szakmában 
közel tíz évet, majd 

elvégezte a szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola földrajz-népmű-
velés szakát, 2001-ben a Kulturális 
Menedzserképzőt az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen, 2010-ben a 
Vidéki Kulturális Menedzserképzőt, 
a Budapesti Gazdasági Főiskolán.

Rövid ideig tanított a város-
ban, dolgozott a Hajós Alfréd Úttö-
rőházban, a  Katona Lajos Városi 
Könyvtárban, és a Polgármesteri 
Hivatal Művelődési Osztályán is.

2000-től dolgozik a Madách 
Imre Művelődési Központban, volt 
művelődésszervező, majd 2001-től 
általános igazgatóhelyettes, 2006-tól 
az intézmény igazgatója.

Szépkorúak köszöntése

Az elmúlt napok időjárása 
meggyorsította a falevelek hul-
lását, az avarnövényzet gyors 
növekedését. Az alábbiakban 
néhány szabályra, rendeletre 
hívjuk fel a lakosság figyelmét.

Vácott a hatályos előírások 
szerint a lakóknak kell gondos-
kodniuk az ingatlanjuk előtti 
terület (járdaszakasz, árok) tisz-
tántartásáról. 2006 óta a nyílt 
téri avarégetést október 15-e és 
november 30-a között - vasárnap 
kivételével - minden nap 9 és 16 
óra között lehet elvégezni. 

Égetés vagy komposztálás 
hiányában az összegyűjtött 
avar elszállításáról a tulajdo-
nosnak kell gondoskodnia.  
Az előírások szerint az ingat-
lantulajdonosok kötelessége, 
hogy a portájuk előtti terület-
sávot, így a járdát, valamint az 
árkot is tisztán tartsák. A lakó-
ingatlanok előtti területen, a 
saját porta rendbetételénél 
összegyűlt levelek zsákba sze-
déséről illetve elszállításáról 
szintén a tulajdonosnak kell 
gondoskodnia.

Az avarégetés szabályai

Gálázott a MIMK
Átadásának 35. évforduló-

ján nagy sikerű jubileumi gá-
lával ünnepelt a Madách Imre 
Művelődési Központ (MIMK). 
Az ünnep alkalmából kiállítás 
nyílt az intézmény három és fél 
évtizedes történetéből, majd a 
színházteremben nagy sikerű, 
színvonalas gálaelőadás jelen-
tette a születésnapi program 
fénypontját.

Az ünnepség bevezetőjé-
ben Fördős Attila polgármes-
ter emlékezett vissza az 1976-os 
avatásra, felidézve az azóta az 
intézmény élén tevékenykedő 
igazgatókat és a munkásságuk 
alatt történt fontosabb mér-
földköveket. Kifejezte azon a 
véleményét, hogy a város kultú-
ráért rajongó lakossága megér-
demelne 5-6 éven belül egy ka-
maraszínházat. Befejezésként 
megköszönte mindazon mun-
katársak, intézményi dolgozók 

felelősségteljes, áldozatos tevé-
kenységét, akik révén méltán 
büszkélkedhet hírnevével a 
váci művelődés központja. 

Ünnepi beszédében dr. Né-

meth János, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Kultúráért Felelős 
Államtitkárságának főtanácsosa 
elismerését fejezte ki Vác gaz-
dag művelődési palettájáért, ki-
emelve a MIMK szerepét abban, 
hogy városunk elnyerhette a 
Kultúra Magyar Városa címet. 

A Pest Megyi Közművelő-
dési Intézet üdvözlő levelének 
felolvasása után, a kétrészes 
műsor első részében a Váci Har-
mónia Kórust hallhatta a telthá-
zas közönség. Ezt követte a Vox 
Humana Énekkar produkciója. 
A gála második részében szólis-
ták és a két kórus közreműkö-
désével a Váci Szimfonikus Ze-
nekar előadásában csendült fel 
Beethoven IX. Szimfóniája. 



Bemutatkozik a holding Előtérben a városfejlesztés

A holding létrejötte korszerű 
válasz a gazdasági környezet kihívá-
saira. Az egyik legjelentősebb válto-
zás, hogy Vác városa elkezdett saját 
erőforrásaival gazdálkodni. Saját tu-
lajdonú cégei, eszközei egyre több 
feladatot látnak el, a megtakarításo-
kat ésszerű fejlesztésekre fordítva.

A mindennapi munka célja: 
városfejlesztés, gazdaságélénkítés, 
kulturális gyarapodás.  Költségérzé-
keny és jó gazdaként ellátni a telepü-
lés szolgálatának feladatait, sőt ezen 
túl, a közel ezer éves város értékeit 
őrizve gyarapítani a közös vagyont.

A holding ez év április 1-jétől 
kezdte meg munkáját, központi egy-
sége, a Vác Városfejlesztő Kft., amely a 
vagyonhasznosítást, a közbeszerzést, 
és a beszerzést, valamint a projektme-
nedzsmentet, és immáron a városüze-
meltetést foglalja magába. Ma már a 
holdingon belül működik a Váci Te-
lepülésszolgáltató-, a Váci Távhő- és a 
Váci Városimázs Kft. Intézménye. 

A vállalatcsoport egy megpró-
báltatásokkal teli gazdasági környe-
zet közepette, megfelelő stratégia 
és szakemberek azonnali bevonásá-
val lehetőség a gazdasági nehézsé-
gek és kihívások kezelésére.

A legjelentősebb eredmények 
hosszútávon jelentkeznek, de a hol-
ding eddigi működése során már 
sikereket könyvelhet el. A minden-
napi munkához fontos a városban 
élők visszajelzése. Az interaktív hon-
lap, majd később a „Hibabejelentő” 
létrehozásával is ezt a célt tartották 
szem előtt, de tágabb otthonunk, 
azaz a város fejlesztése érdekében 
Önöket is kérik, jelezzék javaslatai-
kat és használják a hibabejelentőt! 

A mindennapok során elsődle-
ges feladat Vác szolgálata, „abban 
bízunk, hogy munkánk eredményét 
egyre inkább tapasztalni fogják itt a 
Dunakanyar és az új lehetőségeink 
kapujában.” - olvasható a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft. weblapján.

VAGYONHASZNOSÍTÁSI RÉSZLEG 

Cím: 2600 Vác Köztársaság út 34., Tel.: 27 / 510 - 107 
részlegvezető: dr. Schmuczer Anita

Ügyintézők:

Postáné Mánya Judit Tel.: 510 - 103 / 13 mellék
- nem lakás célú helyiségek  
- földügyek 

Csernákné Rákóczi Erzsébet Tel.: 510 - 103 / 13 mellék
- számlázással kapcsolatos ügyintézés
- lakbér hátralék kezelése

Halmai Lászlóné Tel.: 510 - 103 / 11 mellék
- helyiségek hátralék kezelése 
- „Otto” telephely

Hernádi Erika Tel.: 510 - 103 / 12 mellék
- lakáspályáztatás
- lakás szerződések kezelése

Kurisné Csizmadia Judit Tel.: 510 - 103 / 11 mellék
- társasházak kezelése
- vízügyintézés
- hibabejelentés

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 14 - 18, Szerda: 8 - 16, Péntek: 8 - 12

Új utakon
Gyarapítva a közös vagyont

Az Elismert Vállalatcsoport elsősorban az itt élő 
váciaknak nyújt mindennapi segítséget. 

STRATÉGIA
 
A Holding takarékos működés 

érdekében azonnali intézkedések 
történtek. 

Az első lépések között meg-
történt, az:

Adminisztráció ésszerűsítése

Mely átalakítás önmagában 
egyfelől költségmegtakarítást, más 
oldalról gyorsabb és hatékonyabb 
információáramlást jelentett. Az új 
rendszer, az új információs bázis ki-

építésével, egyrészt visszaszorult a 
papíralapú ügyintézés, könnyebbé 
vált a munkafolyamat és az egy hely-
re befutó célirányos információk 
végett, adott történésekre maguk a 
döntéshozók is gyorsabban tudnak 
reagálni.

Város önellátására való 
törekvés

Melynek lényege, folyamatosan 
és úgy fejleszteni az eszközállo-
mányt valamint a munkatársak tu-
dását, szakismeretét, hogy a holding 
minél több feladatot a maga erejé-
ből el tudjon látni.

Új technológiák alkalmazása

Melynek azonnali eredménye már 
az üzemeltetés során jelentkezik. A ko-
rábbi lehetőségekhez képest és a meg-
szokott bérléwsek helyett, jelentőssége 
abban áll, hogy a gyakori munkafolya-
matokhoz használt eszközbeszerzéssel 
és azok hasznosításával, bérbeadásával 
növelhető a közös vagyon.

Hatékony kommunikáció

Új és korszerű kommunikációs 
csatornák létrehozásával a jövőben 
interaktív módon történik a tájé-
koztatás, mert alapvető cél, hogy az 

itt élők minden őket érintő városi 
folyamatról, beruházásról időben 
értesüljenek, tudjanak. A visszacsa-
tolásra konkrét példaként a már 
megvalósult hibabejelentő, míg a 
gyors tájékoztatásra a holding infor-
matív honlapja említhető.

A vállalatfejlesztés célja nem 
kevesebb, mint a városfejlesztés, így 
stratégiájuk és minden lépésük cél-
ja, hogy korszerű cég- és működési 
struktúra kialakítását követően, a 
tagvállalati működés hatékonysá-
gának növelésével a rájuk bízott 
vagyont eredményesen, megbízha-
tóan és szakértelemmel kezeljék.

Új traktorral 
újabb lépés 

az önállóság felé
Egyre több feladatot képes 

ellátni önerőből a város, új fűnyí-
rótraktort    vásárolt a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft. A beruházásnak 
köszönhetően a vállalat menedzs-
mentje évente mintegy 40%-os 
megtakarításra számít.

Vác területén jelenleg mintegy 
hatszázezer négyzetméter zöldterü-
letet kell folyamatosan karbantar-
tani, ami éves szinten eddig közel 
20 millió forintot emésztett fel. Az 
új fűnyíró-traktor négymillió egy-
százezer forintba került, azonban 

– mint azt Vass András fejlesztési 
igazgató elmondta – a korszerű gép 
ára 2-3 év alatt megtérül. A jövőben 
a városnak nem kell alvállalkozókat 
alkalmaznia, ráadásul az új traktor 
árában a forgalmazó három évig vál-
lalta a szakszerű karbantartást is. Az 
új eszközt Pető Tibor alpolgármes-
ter adta át a Településszolgáltató 
Kft. szakembereinek, aki az önellá-
tó városüzemeltetés szempontjából 
kiemelt jelentőségű lépésnek érté-
kelte a mostani beszerzést. 

Nem marad 
gazdátlanul a hiba

Közvetlenül is jelezhetik a vá-
ciak a közterületen észlelt problé-
mákat, egyszerűbbé vált a hibabe-
jelentés.

A www.vacholding.hu interne-
tes oldalon a legutóbbi újításának 
köszönhetően a városban élők a 
hibabejelentő rovaton keresztül 
kerülhetnek kapcsolatba az ügyin-
tézővel, majd nyomon követhetik 
azok intézését is.

Ez idáig a városban észlelt 
hibákat főként a zöld számon ke-
resztül jelentették be a polgárok, 
de a papír alapú ügyintézés nehe-
zen tette ellenőrizhetővé az ügy-
menetet. Vass András fejlesztési 
igazgatótól megtudtuk, a jövőben 
a bejelentő a lezárással kapcsolat-
ban is megkapja a visszajelzést  az 
elvégzett munkáról. A honlapon 
kategóriák közül lehet kiválaszta-
ni milyen területen tapasztalt hi-
ányosságot a bejelentő, aki akkor 
is visszajelzést kap, ha nem a vál-
lalatcsoport illetékes az ügyben, 
ezáltal egy átlátható rendszerként 
működik a városüzemeltetés.

Projektzáró a 
Távhőnél

Harminc éves vezetékeket 
cseréltek ki, 170 millió forintos 
beruházáson vannak túl, de a 
jövőben további korszerűsítések-
kel céljuk egyre biztonságosabb 
és környezetkímélőbb szolgálta-
tást nyújtani.

Az elmúlt egy év alatt mintegy 
másfélezer folyóméter vezetéket 
cserélt ki a Földváry téri lakótele-
pen a Váci Távhő Kft. A kétütemű 
uniós beruházás összköltsége 170 
millió forint volt.

Szeptember 23-án a Földváry 
Károly Általános Iskolában tartott 
projektzárón többek között el-
hangzott: a beruházás költségeinek 
több mint fele városi önrész volt. 
A 15 éve alapított Váci Távhő Kft. 
ügyvezető igazgatója, Rakonczai 

Róbert elmondta, a jövőben továb-
bi korszerűsítésekkel kívánják el-
érni, hogy a távhőszolgáltatás még 
biztonságosabb, kifizetődőbb és 
környezetkímélőbb legyen.

A Szegfű utcai 
bölcsőde 
fejlesztése

Lezajlott a műszaki átadás, a 
váci holding sajtótájékoztató kere-
tében vette át a kivitelezőtől a meg-
újult épületszárnyat. 

A fejlesztés során a régi, nem 
használt irodahelyiségeket alakí-
tották át foglalkoztatóvá és a mel-
lékhelyiségek is megújultak. Az 
intézmény bővítés előtt két foglal-
koztató szobával és a hozzátartozó 
szociális helyiségekkel rendelke-
zett. „Vác Város Önkormányzata 
2011 márciusában tervet készítte-

tett a bölcsődének az átalakítására. 
Ez a terület egy gazdasági helyiség 
volt régen, kihasználatlanul állt, a 
terv alapján a váci Városfejlesztő 
Kft beszerzést írt ki, amiben 14,7 
millió értékben az Uti Kft-vel kö-
tött szerződést. A kivitelezés július 
végén kezdődött meg, szeptember 
közepén fejeződött be maga az 
átalakítás – tájékoztatta lapunkat 
Vass András fejlesztési igazgató. 
A felújítás során egy foglalkoztató 
helyiséget alakítottak ki, az ehhez 
tartozó vizes blokkokkal együtt. A 
szociális egységek részeként egy 
személyzeti helyiséget és egy moz-
gássérültek számára alkalmas wc-t 
is létrehoztak, de az udvaron egy 
60m2-es fedett terasz és egy homo-
kozó is elkészült.

Deákvári 
felújítások

Felújítják az Újhegyi úti óvoda 
parkolóját, valamint a Fácán utca 
és Sirály utca tömbbelsőjét, így 
egyszerre két felújítási projekt is 
zajlik majd Deákváron.  

Az újhegyi óvoda parkolójának 
felújítási munkálata már elkezdő-
dött, a régi zúzottköves burkolat 
felszedése megtörtént, jelenleg a 
szegélyt építik a szakemberek az új 
parkoló a közeljövőben aszfalt bur-
kolatot kap. A Fácán utca és Sirály 
utca tömbbelsőjében a régi tönkre-
ment beton burkolatot váltja majd 
fel a korszerű aszfalt burkolat.

Központi telefonszám: 
27/510-103; 30/606-8550

Fax: 
27/510-108

dr. Tar György
ügyvezető igazgató 27/510-106

Vass András
fejlesztési igazgató

30/433-8767;
27/510-103 
/98 mellék

Jászai Péter
gazdasági igazgató 27/510-105

dr. Schmuczer Anita
vagyonhasznosítás 
részlegvezető

27/510-103 
/19 mellék

Mojzesné Zala Henriett
főkönyvelő

27/510-103 
/32 mellék

Ceglédi Mónika
közbeszerzési és 
beszerzési részlegvezető

27/510-104 
/21 mellék

Plaki Ágota
közbeszerzési és 
beszerzési asszisztens

27/510-104
/22 mellék

Rakonczai Róbert
ügyvezető igazgató 
- Váci Távhő Kft.

27/510-135

Kőrösi Csaba
ügyvezető igazgató 
- Váci Településszolgál-
tatási Nonprofi t Kft.

27/501-791

Vigh Mihály
ügyvezető igazgató - Váci 
Városimázs Nonprofi t Kft.

20/219-8921

Ottó Katalin
részlegvezető 
- Sportintézmények

20/972-2288

Szentiványi Erika
részlegvezető - Uszoda 30/426-7318

Turza Bernadett
Rendezvényszervező 
- Sportintézmények

30/377-4463

Postáné Mánya Judit
ügyintéző - vagyonhasz-
nosítási részleg
nem lakás célú 
helyiségek, földügyek

27/510-103 
/13 mellék

Csernákné Rákóczi 
Erzsébet
ügyintéző - vagyonhasz-
nosítási részleg
számlázással kapcso-
latos ügyintézés lakbér 
hátralék kezelése

27/510-103
/13 mellék

Halmai Lászlóné
ügyintéző - vagyonhasz-
nosítási részleg
helyiségek hátralék 
kezelése - Otto telephely

27/510-103
/11 mellék

Hernádi Erika
ügyintéző - vagyonhasz-
nosítási részleg
lakáspályáztatás, lakás 
szerződések kezelése

27/510-103
/12 mellék

Kurisné 
Csizmadia Judit
ügyintéző - vagyonhasz-
nosítási részleg
társasházak kezelése, víz-
ügyintézés, hibabejelentés

27/510-103
/11 mellék

Sárayné Molnár Zsuzsanna
városüzemeltetés műszaki 
asszisztens

27/510-107
/40 mellék

Mezei Helga
főkertész

27/510-107 
/42 mellék

Bálint János
műszaki ügyintéző 
- köztisztaság

27/510-107 
/43 mellék

Vári László 
műszaki ügyintéző 
- útkezelő

27/510-107 
/44 mellék

Abonyi Péter 
műszaki ügyintéző 
- magasépítés, műszaki 
ellenőr

27/510-107 
/45 mellék
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Szeptember utolsó napján 
– hosszadalmas közbeszerzési 
eljárás után - megkezdődött a 
Jávorszky Ödön Városi Kórház 
rekonstrukció IV. ütemének 
építkezési munkálatai.

Az E és F pavilonokban 
jelenleg folyó építkezéssel – 
amely miatt a belgyógyásza-
tot, az ápolási osztályt és 
a neurológiát ideigle-
nesen máshová helyez-
ték - együtt öt szakasz-
ban végzik majd el a 
munkát a kivitelezők. 
Az intézmény területén 
tájékoztató táblák jelzik az 
éppen aktuális változásokat.

A szakaszolás a kórházban 
dolgozó orvosok véleménye 
alapján történt. Eszerint január 
közepétől – a legmunkaigénye-
sebb szakaszban - az A-épület 
régi szárnyának felújítása kö-
vetkezik. Ez a tervek alapján 
három hónapon át tarthat. 
Ugyanekkor a G és a H pavilon 
is megújul, majd a röntgenosz-
tály egy részének modernizá-
lásával zárul a rekonstrukció 
ezen üteme.

A kórház rekonstrukció 
1,9 milliárd forint bruttó költ-
ségből valósul meg, amely 
tartalmazza a közel 400 millió 
forintos önkormányzati hoz-
zájárulás összegét. A tervezett 
műszaki átadás időpontja: 
2012. április 22.

(Képünkön a rekonstrukci-

ós munkák tervezett szakaszo-

lása látható.)

Vác, ahogyan Vác, ahogyan 
kevesen látjukkevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet a 
Jávorszky Ödön Városi Kórház fő-
igazgatói munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
Határozott  idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A ve-
zetői megbízás 5 év határozott időre 2012. 
január 01-től 2016. december 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:  Jávorszky 
Ödön Városi Kórház, 2600 Vác, Argenti 
Döme tér 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Önálló költségvetési szervként mű-• 
ködő intézmény teljes munkaidő-
ben történő vezetése,
Az intézmény középtávú stratégiai • 
programjának menedzselése.

Munkabér és juttatások: A Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény szerint, megegyezés alapján.
Pályázati feltételek:

(Orvostudományi vagy egyéb) egye-• 
temi szintű végzettség,
Egészségügyi (szak)menedzseri ké-• 
pesítés vagy egészségügyi menedzs-
ment szakirányú továbbképzési sza-
kon szerzett képesítés,
Legalább ötéves vezetői gyakorlat,• 
Büntetlen előélet• 

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

A pályázati feltételként előírt iskolai • 
végzettséget, szakképesítést igazoló 
okiratok hiteles másolatai,
A munkakör ellátására vonatkozó ve-• 
zetői koncepció, szakmai program,

Személyi adatokat is tartalmazó • 
részletes szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi hatósági • 
erkölcsi bizonyítvány,
Pályázati feltételként előírt vezetői • 
gyakorlat igazolása,
Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati • 
anyagba foglalt személyes adatok-
nak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez, 
Az állás elnyerése esetén a  2007. évi • 
CLII. törvény alapján a vagyonnyi-
latkozati kötelezettség vállalására 
vonatkozó nyilatkozat,
A Munka Törvénykönyve 191. §-a • 
szerinti előzetes összeférhetetlensé-
gi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2012. január 01-től
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. november 24.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: A pályázati anyagot egy példányban 
zárt borítékban kell benyújtani Fördős 
Attila polgármester címére (Vác Város 
Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Márci-
us 15. tér 11.) A borítékon fel kell tün-
tetni: „Jávorszky Ödön Városi Kórház 
főigazgatói pályázat”
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: A közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) 20/A §-ában, továbbá a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény egészségügyi intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 4. 
§-ában foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2011. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a 
www.javorszky.hu 
honlapon szerezhet. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FELHÍVÁS
Vác Város Képviselő-testülete a 

kiemelkedő közművelődési és köz-
gyűjteményi munka elismerésére 
„Vác Város Művelődéséért” kitün-
tető címet alapított.

A kitüntető cím 
adományozható a vá-
ros közigazgatási te-
rületén huzamosabb 
ideje működő közgyűjteményi és 
közművelődési intézményeknek, 
az intézmény alapfeladatainak ellá-
tásában dolgozó alkalmazottaknak, 
a város művelődési közösségeinek.

A kitüntetés adományozására rész-
letes indoklással javaslatot tehetnek:

a közművelődési és közgyűjte-• 
ményi intézmények vezetői
a városban működő kulturális tár-• 
sadalmi szervezetek, egyesületek
intézményi, munkahelyi kollek-• 
tívák 
Vác város polgárai• 

A javaslatokat 2010. december 
1-ig az alábbi címzéssel kell be-
nyújtani: Művelődési és Oktatási 
Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri 
Hivatal 123. szoba.

A díjak átadására a Magyar Kultú-
ra Napján rendezett városi ünnep-
ségen kerül sor.

Dr. Maruszki Gábor sk.
jegyző

FELHÍVÁS
Vác Város Képviselő-testülete 

az alkotóművészet terén kifejtett 
szakmai és művészi munka elisme-
résére „Vác Város Művészeti Díja” 
kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozha-
tó a város közigazgatási területén 
huzamosabb ideje eredményesen 
működő alkotóművészeknek, mű-
vészeti közösségeknek.

A kitüntetés adományozására 
részletes indoklással javaslatot te-
hetnek:

a közművelődési és közgyűjte-• 

ményi intézmények vezetői
a városban működő kulturális tár-• 
sadalmi szervezetek, egyesületek
intézményi, munkahelyi kollek-• 
tívák 
Vác város polgárai• 

A javaslatokat 2010. december 
1-ig az alábbi címzéssel kell be-
nyújtani: Művelődési és Oktatási 
Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri 
Hivatal 123. szoba.

A díjak átadására a Magyar Kul-
túra Napján rendezett városi ün-
nepségen kerül sor.

Dr. Maruszki Gábor sk.
jegyző

Folyik a kórházi rekonstrukció

Készpénzes
autófelvásárlás!

Azonnali 
készpénzkifizetéssel 

megvásároljuk 
gépjárművét!

Sérült és lejárt vizsgás is érdekel.

06(30)636-3000
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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

Hétfő

20:00 Híradó 
20:20 Spiritusz 

– sport, életmód és 
szabadidő magazin-
műsor

20:35 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó ismétlés

Kedd

20:00 Híradó 
20:20  Katolikus tv 

– vallási műsor
21:00  Spiritusz 

– sport, életmód és 
szabadidő magazin 

21:15  Sportközvetítés/film
22:35  Híradó ismétlés

Szerda

18:00  Hetedhét Magazin 
– magazinműsor Fót 
térségéből

19:00  Hetedhét Magazin
20:00  Híradó 
20:17  Sporthírek
20:20  Nagyító 

– hírháttér-műsor
20:50  Sportközvetítés/film
22:10  Híradó ismétlés

Csütörtök

20:00  Híradó 
20:17  Sporthírek
20:20  Hazai 

– kulturális és prog-
ramajánló 

20:40  Nagyító 
– hírháttér-műsor

21:10  Sportközvetítés/film
22:30  Híradó (ism.)

Péntek

20:00  Híradó 
20:17  Sporthírek
20:20  Hazai 

– kulturális és prog-
ramajánló

20:40  187 
– Pest megyei magazin

21:10  Sportközvetítés/film
22:30  Híradó (ism.)

MŰSORAI

Programajánló
November 10. 18:00

„Régi nóta, 
híres nóta…”

A belépőjegy ára elővé-
telben: 1200 Ft, az elő-
adás napján: 1500 Ft

November 11.  17 :00
35 éves a Madách 
Imre Művelődési 

Központ Eszperan-
tó Találkozó

A Dunakanyar Esz-
perantó Csoport ala-
pítója, Bénik Gyula 
halálának 25 évfordu-
lója alkalmából.
A rendezvény a Nemze-
ti Kulturális Alap támo-
gatásával valósul meg.
A programokra a 
belépés díjtalan!

November 11. 19:00
Stand up est: 
Bödöcs Tibor 

A belépőjegy ára elővé-
telben: 1.700 Ft, az elő-
adás napján 2.000 Ft

November 12. 16:00
 „Itthontalanul”  

S. Benedek András 
(1947-2009) kárpátal-
jai költő emlékére ren-
dezett irodalmi műsor
A belépés díjtalan!

November 17. 15:00 
Egy estém otthon - 

Rendhagyó 
irodalom óra

Díjtalan belépőjegyek 
igényelhetők a jegy-
pénztárban.

November 19. 17:00
III. Váci 

Kórustalálkozó
Közreműködik: Váci 
Serenus Kórus (karnagy: 
Brusznyai Margit), Vox 
Animi Vegyeskar - Csö-
mör (karnagy : Takács 
lászló - Ráduly Ildikó) 
Nagymarosi Női Kar 
(karnagy: Patrik Judit), 
Váci Harmónia Kórus 
(karnagy: Orosz Dóra), 
Vox Voluptatis Kórus 
- Budapest (karnagy: 
Takács lászló - Ráduly 
Ildikó), Vox Humana 
Énekkar  - Vác (karnagy 
Hartyányi Judit)
Szeretettel várjuk a kó-
rusmuzsika barátait!
A rendezvény a Nemze-
ti Kulturális Alap támo-
gatásával valósul meg.
A belépés díjtalan!

November 25. 19:00 
„Húrok szárnyán” 

Helyszín: Bartók Béla 
Zeneiskola, Vác, Kons-
tantin tér
A belépőjegy ára elővé-
telben: 700 Ft , az elő-

adás napján: 1.000 Ft

Gyermekprogramok a 
Család Éve jegyében

November 5. 16:00 
Egyszer volt, hol 

nem volt…
A Nemzeti Kamara 
Színház előadása.
A belépőjegy ára: 400 Ft 

Mesebérletek
November 15. 10:00 
és 14:00, Nov. 16. 
10:00, Nov 17. 10:00

Pöttyös Panni 
mesejáték a Szabad 
Ötletek Színháza elő-
adásában.
A belépőjegy ára: 600 Ft

Nov. 22. 10:00 és 14:00 
Kolontos Palkó 

mesejáték a Nektár 
Színház előadásában.
A belépőjegy ára: 800 Ft

Mesemozi
November 12. 16:00

Így neveld 
a sárkányodat!

amerikai animációs 
film, 92 perc, 2010.
A belépés díjtalan!

November 26. 16:00
51-es bolygó

spanyol-angol animá-
ciós film, 91 perc
A belépés díjtalan!

Kísérőprogramok
November 13. 17:00
Esküvői bemutató 

- Készülj velünk 
álmaid esküvőjére 

2012-ben!
Fortuna Esküvői- és 
Alkalmi ruhaszalon, és  
Duló Dalma esküvőszer-
vező rendezésében.
A belépőjegy ára elővé-
telben 1200 Ft, a bemu-
tató napján 1500 Ft. 
Az állófogadásra a be-
lépőjegy ára  csak elő-
vételben: 1000 Ft

Mozizz annyiért, 
mint 1976-ban!

A belépőjegy ára: 14 Ft

November 3. 18:00
HÁLÓZAT 

színes, magyarul be-
szélő, amerikai film-
dráma, 121 perc, 1976  

November 10. 18:00
TAXISOFŐR 

színes, magyarul be-
szélő, amerikai film-
dráma, 110 perc, 1976  

November 17. 18:00
SZÁGULDÁS GYIL-

KOSSÁGOKKAL 
színes, magyarul be-
szélő, amerikai akció-
vígjáték, 114 perc, 1976  

November 24. 18:00
CARRIE

színes, feliratos, ame-
rikai horror, 95 perc, 
1976  

Kiállítások

November 11- 28.
Hutton László fotó-
művész kiállítása

November 4. 18:00
„AMATOR ARTIUM” 
a XXI. Országos Képző-
és Iparművészeti Tárlat 
Pest Megyei Kiállítása.
Megtekinthető: no-
vember 27-ig, napon-
ta 10-18 óra között

Sporthírek

Asztalitenisz
Két vereség között két győ-

zelem a mérlege NB I-es aszta-
litenisz csapatunknak. A Váci 
Reménység Egyesület (VRE) a 
pontvadászat nyitányán elszen-
vedett veresége után javított és 
a következő két csapatbajnoki-
ján diadalmaskodott.  Sajnos, a 
folytatás már nem sikerült: is-
mét vereség következett. Eddi-
gi eredményeik: Pénzügyőr II 
– VRE 12:6; PTE-PEAC II – VRE 
6:12; VRE – KSI 11:7; Pestújhely 
– VRE 12:6.

Atlétika 
Az olaszországi Liguria 

adott otthont az atlétikai Global 
Games-viadalnak, amely idén 
egyben az INAS-FID világbaj-
nokság is volt. A magyar válo-
gatott 1 arany-, 4 ezüst- és 3 
bronzéremmel a résztvevő 24 
nemzet között a 4. helyen zárt. 
A nemzeti küldöttségünk tagja 
volt Keresztesi Erika és Molnár 

Klaudia, a Váci Reménység 
Egyesület sportolója is. Utóbbi 
gerelyhajításban ezüstérmes 
lett, míg diszkoszvetésben a 7., 
távolugrásban a 8. helyen zárt. 
Ugró eredményével megszerez-
te a paralimpiai részvételre jo-
gosító kvalifikációt.  A két váci 
hölgy tagja volt a 4X100 méte-

res síkfutásban rajthoz álló vá-
logatottunknak, amely bronzér-
met szerzett. Keresztesi Erika a 
4X400 méteres váltóban szin-
tén harmadik lett, míg kétszáz 
méteren a 7. helyen ért célba. 

Evezés
A Máty-éri pályán bonyolí-

tották le az evezősök országos 
bajnokságát, amelyen a Vác 
Városi Evezős Club sportolói 
a fő versenyszámokban össze-
sen hét érmet gyűjtöttek. A 
normálsúlyú férfi egypáreve-
zősök izgalmas versenyében 
a váci Galambos Péter páros 
társa, Varga Tamás mögött 
mindössze fél másodperces 
hátránnyal második lett. A 
női egypárevezősben Szabó 

Katalin bronzérmes helyen 
ért célba, Bácskai Dominika 
pedig negyedik lett. A váciak 
könnyűsúlyú négyese (Csiszár 

Péter, Bakos Tamás, Szász 

Norbert, Hirling Zsolt) a dobo-
gó harmadik fokára állhatott 
fel. Kettős váci sikert hozott a 
férfi könnyűsúlyú egypáreve-
zősök viadala: Galambos Péter 
az aktív versenyzésbe nemrég 
ismét bekapcsolódó Hirling 
Zsoltot előzte meg. A női két-
párevezősöknél Szabó Katalin 
és Bácskai Dominika ezüstér-
met szerzett. A férfi könnyűsú-
lyú kétpárevezősök mezőnyé-
ben a Galambos Péter, Hirling 
Zsolt duó bizonyult a legjobb-
nak. A nők négypárevezős ver-

senyében pedig a Vácy Emese, 
Kurdi Laura, Bácskai Domini-
ka, Szabó Katalin kvartett ért 
elsőként a célba. 

Kajak-kenu
A Magyar Kajak-Kenu Szö-

vetség válogatót rendezett 
az október 21-i szingapúri 
maraton világbajnokságon 
való részvételért. Az első nap 
az egyesek, másnap a párosok 
versenyére került sor Győr-
ben. Az első napon a férfi ka-
jakosoknál az európa-bajnoki 
bronzérmes Noé Milán lett a 
legjobb, megelőzve a szegedi 
Petrovics Mátét. E két verseny-
ző az ötödik-hatodik körig egy 
ötfős bollyal haladt, az utolsó 
két körben azonban már csak 
róluk szólt a verseny, és a Váci 
Hajó SE kiválósága frissebbnek 
bizonyult a hajrában.  Másnap 
a váci egyéni győztes Boros 

Adriánnal párban próbált is-
mételni. Nagy csatában végül 
másodikként értek célba, ám a 
versenybizottság a győztesek-
kel való ütközés miatt kizárta 
őket a versenyből.

Sakk
Furcsa keveréke volt a sport-

ágágaknak sakkcsapatunk idei 
bajnoki nyitánya: az NB II Erkel 
csoportjában induló hadvezére-
ink ugyanis a sakktáblák mellett 
betliztek: Mátra SE – Váci SC 
9,5:2,5. Az előző bajnokságban 

gyengén szereplő váciak – 12 
csapatból a 10. helyen zártak a 
mieink – a dobogóról éppen le-
maradt gyöngyösiekhez utazott 
az idei nyitófordulóban. Sok kö-
szönet azonban nem volt a Vác 
számára a partikban, hiszen csu-
pán a 8. táblán játszó Rózsa Zol-

tán tudta megnyerni csatáját. 
Emellett még három váci oszto-
zott meg a ponton, így a mieink 
súlyos vereséggel indultak neki 
az új pontvadászatnak.

Vízilabda
Két súlyos vereséggel raj-

tolt a női pólóbajnokság OB 
I/B osztályában a Váci Vízilab-
da SE. A hazai medencében 
lebonyolított játéknapon a mi-
eink előbb a kecskemétiektől 
kaptak ki 22-8-ra, majd az an-
gyalföldi sportiskolások győz-
tek ellenük 21-5-re.

Az OB II-es alapszakasz-
ban kettős vereséggel kezdett 
férfi csapatunk is. Elsőként a 
Kertészeti Egyetem gárdájával 
szemben csobbantak vízbe a 
váciak. Csapatunk az első és az 
utolsó negyedben döntetlenre 
végzett, azonban a lefújáskor 
az ellenfél javára 12-7-es előnyt 
mutatott az eredményjelző. 
A hazai Póló Sport Egyesület 
ellen sokáig úgy tűnt, sikerül 
javítani. Együttesünk az első és 
a harmadik negyedet megnyer-
ve a meccs háromnegyedénél 
10-7-re vezetett, végül azonban 
13-11-re kikapott.

Női kézilabda NB I
FTC – Váci NKSE  . . . . . . . . . . .29-25
Békéscsaba – Váci NKSE  . . . 27-28
Váci NKSE – Siófok  . . . . . . . . 29-28
Váci NKSE – Dunaújváros  . . 37-31

Férfi kézilabda NB I/B:
SZESE Győr–VKSE-Taxi2000  . 24-23 
VKSE-Taxi2000 – FTC . . . . . . .35-26 
Veszprém II–VKSE-Taxi2000  .26-26
VKSE-Taxi2000 – Komló  . . . 32-28

Labdarúgó NB II:
Dunakanyar-Vác–Mezőkövesd  . . 1-1 
Dunakanyar-Vác–Békéscsaba  . . . 0-1
Nyíregyháza–Dunakanyar-Vác . . 2-0

Futsal NB II:
Bábolna – Szuperinfo-Vác  . . . . 7-11
Szuperinfo-Vác – Rákosmente  . 5-4
Gyöngyös – Szuperinfo-Vác  . . . 2-6
Szuperinfo-Vác – Kispest  . . . . . 4-7

Eredmények

Sportelőzetes - Váci események
10. 29. szo. 14:30 Dunakanyar-Vác - Balmazújváros Jelölések:

Női kézilabda 
NB I      

Férfi  kézilabda 
NB I/B

Labdarúgó 
NB II      

Futsal NB II

11. 05. szo. 13:30 Dunakanyar-Vác - Szeged 2011
11. 07. h. 21:15 Szuperinfo-Vác - Dunakeszi
11. 12. szo. 15:00 VKSE-Taxi2000 - FAB ETO Győr
11. 12. szo. 18:00 Váci NKSE - Minszk (EHF Kupa)
11. 13. vas. 18:00 Váci NKSE - Minszk (EHF Kupa)
11. 19. szo. 13:00 Dunakanyar-Vác - Szolnoki MÁV
11. 20. vas. 18:00 VKSE-Taxi2000 - Várpalota
11. 23. h. 21:15 Szuperinfo-Vác - RAFC

Kézilabdás öröm a köbönKézilabdás öröm a köbön
Mint az Eredmények rovatunkban is látható, az elmúlt számunk 
óta is folytatta remeklését élvonalbeli kézilabda együttesünk. Dr. 
Ökrös Csaba tanítványai ugyan elrontották a Fradi elleni első fél-
időt, de a folytatásban akkor is remekül küzdöttek. Ezt követően  
két nagyszerű csatában szereztek bravúrpontokat, majd a pa-
pírformának megfelelő hazai sikerrel tartják a minden reményt 
felülmúló második helyezésüket a tabellán.
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ELHUNYT VÁCIAK

Kőrösi Miklósné sz: Kováts Ilona /1936/, 
Turcsán István /1940/, Lakatos István Mátyásné 
sz: Mráz Mária /1928/, Latrovszki Józsefné sz: 
Csendes Mária /1937/, Kovács Gyuláné sz: Mol-
nár Margit /1934/, Nagy Mária /1920/, Kucsera 
József /1928/, Küssel Istvánné sz: Bakó Má-
ria /1925/, Hricsovinyi István /1966/, Koreny 
Istvánné sz: Vigyinszki Julianna Piroska /1940/, 
Oltai Pálné sz: Mezei Julianna /1921/, Bergmann 
Gáborné sz: Kósa Ilona Mária /1932/, Wiertl 
Károlyné sz: Varsányi Ilona /1930/, Lédermajer 
Jánosné sz: Lukács Irén /1921/, Neisz Lajosné 
sz: Ficsur Magdolna /1929/, Rudolf Andrásné 
sz: Stágel Anna /1926/, Majtényi Lajosné sz: 
Lukácsovics Marianna /1928/, Szabó Ferencné 
sz: Furulyás Ágnes /1941/, Zachár Imre /1943/, 
Szőllősi Imre /1930/, Csák Lászlóné sz: Kocsis 
Ilona /1941/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Cser András és Judák Éva, Forgony József 
és Csubák Katalin, Tóth László és Baranyay Er-
zsébet, Hegedüs Sándor és Pazsitka Dorottya, 
Dorogi Zsolt és Együd Szilvia, Simon Tamás és 
Horváth Boglárka. 

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Rafa Tamás és Horváth Ibolya gyermeke: Jáz-
min, Petyánszki Attila és Gergely Gyöngyi gyer-
meke: Ildikó, Rácz János és Strausz Éva gyermeke: 
Boglárka, Uhrin Tamás és Ritlop Ágnes gyermeke: 
Gergely, Foltin Szabolcs és Drexler Eleonóra gyer-
meke: Kende László, Gémes Tamás és Eckhardt 
Sára gyermeke: Barnabás, Farkas Viktor és Kovács 
Viktória gyermeke: Benjámin Viktor, Cserni Atti-
la és Kövi Ibolya Kitti gyermeke: Attila, Janszky 
Tamás és Márton Virág gyermeke: Péter, Szijjártó 
Gábor és Budai Klára gyermeke: Lili, Galántai Ber-
talan és Fendrik Kitti gyermeke: Emma Zsuzsan-
na, Kardos Gábor Károly és Dóró Judit gyerme-
ke: Armand, Dobsonyi László és Zombor Katalin 
gyermeke: Zoé, Dr. Királyhegyi Péter és Mojzes 
Zsófia gyermeke: Vince, Múzer Tibor és Simák Ad-
rienn gyermeke: Ádám, Németh István és Lakatos 
Klaudia gyermeke: Dzsesszika Lolita, Sziklai Tibor 
és Fekete Henrietta gyermeke: Zita, Mravik Zoltán 
és Csernus Mária gyermeke: Vivien Mária, Zoller 
László és Kovács Krisztina gyermeke: Vendel, 
Klopfer Győző és Dornai Edit gyermeke: Sára, Jess 
György és Nagy Ildikó gyermeke: Milla, Sindely Ti-
bor és Szimon Renáta gyermeke: Dávid, Treszkai 
László és Darányi Erika gyermeke: Hanga.

A nyugati társadalmakban a 
tüdőrák után a férfi ak prosztatarák-
ban halnak meg a leggyakrabban 
a különböző ráktípusokhoz viszo-
nyítva. Gyakorisága idősebb korban 
nagyobb. Érdemes feltérképezni a 
túlélést elősegítő faktorokat, mivel 
gyakorisága ellenére a legtöbb prosz-
tatarákban szenvedő nem ebből az 
okból, hanem más betegségek követ-
keztében hal meg. A  túlzott vörös hús 
ill. zsírfogyasztás, a testmozgás hiá-
nya, egészségtelen diéta elősegítheti 
kialakulását. A prosztatarák kialaku-
lását még elősegíthetik a gyulladásos 
betegségek, prosztatagyulladás, a 
társkapcsolatok gyakori váltogatása. 
A prosztatarák egyik leghatékonyabb 
gyógymódja a sebészeti beavatkozás. 
Visszatérő vagy áttétes prosztatarák 
esetén gyakran alkalmaznak hormon-
terápiát (a tesztoszteron szint csök-
kentése hormonterápiás céllal), amely 

1-2 éven keresztül hatékony. Mivel a 
testmozgás inzulin érzékenység nö-
velő hatású, erre vezethető vissza, 
hogy a 65 évnél idősebbeknél a heti 
3 órás intenzív testmozgás 69%-al 
csökkentette az előrehaladott, halálos 
kimenetelű prosztatarák kialakulását.  
Az inzulin érzékenység csökkenése 
és a magas inzulinszint elősegíti a 
prosztatarák előrehaladását, amit 
diétával is hatékonyan lehet befo-
lyásolni. Egy bizonyos gyógygomba 
kivonatról már régebben kimutatták 
klinikai kísérletben, hogy jelentősen 
javítja a rákbetegségben szenvedők 
életminőségét, csökkenti a kemote-
rápia mellékhatásait, erősíti az im-

munrendszert. 2007-ben Taiwanban, 
placebo kontrollált kettősvak, 
randomizált klinikai kísérletben 
bizonyították, hogy a gyógygomba 
kivonat jelentősen javítja az inzulin 
érzékenységet még súlyos állapotban 
lévő cukorbetegeknél is. Az utóbbi 
években egyre világosabbá vált, hogy 
a gyógygomba kivonatok egy részé-
nek rákellenes hatása nem csak az 
immunrendszer erősítésében kere-
sendő, hanem ahhoz az inzulin érzé-
kenység növelő hatásuk is hozzájá-
rul. Japán tanulmányban leírtak egy 

esetet, ahol a Patkónyelv kivonattal 
drámai mértékű remissziót értek 
el csont áttétes prosztataráknál. Az 
apigenin fl avonoid prosztatarák elle-
nes hatását állatkísérletekben mutat-
ták ki. Magyarországon a Patkónyelv 
és apigenin kivonatok alkalmazásával 
tapasztalták csontáttétes prosztatarák 
visszahúzódását és a PSA szint drá-
mai mértékű visszahúzódását.

(X)

PROSZTATARÁK: 
KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYMÓDOK 

Ügyfélfogadás 
az okmány-

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

Ebédidő: 12:30-13:00

Ügyfélfogadás
a polgármes-
teri hivatalban

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

A polgármesteri 

hivatal zöld száma: 

06-80/890-020

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 H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
X. 24. - X. 30. 3 4 5 6 7 8 9
X. 31. - XI. 06. 10 11 1 2 3 4 5
XI. 07. - XI. 13. 6 7 8 9 10 11 1
XI. 14. - XI. 20. 2 3 4 5 6 7 8
XI. 21. - XI. 27. 9 10 11 1 2 3 4
XI. 28. - XII. 04. 5 6 7 8 9 10 11

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, 
(tüdőgondozó épülete)

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

Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda, csütör-

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

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

utána következő 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: Váci Városimázs Nonprofit Kft.

Kiadásért felelős: 
Vigh Mihály

Szerkesztésért felelős: 
Kereszturi Gyula

Szerkesztőség: 
ES Televízió

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

Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila, 

Vác város polgármestere 

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

Országgyűlési képviselői fogadóórák
Bábiné Szottfried Gabriella, 

országgyűlési képviselőasszony

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

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

Képviselői fogadóórák
Csuka István, 

Vác 2. számú választókörzetének képviselője 

Ideje: minden páros hónap 3. hétfőjén 14:00-15:30 
Helye: az Erzsébet utcai Fidesz-iroda

Schmuczer Istvánné, 
Vác 4. számú választókörzetének képviselője 

Ideje: minden páros hónap első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Váradi Iván Attila,
Vác 5. számú választókörzetének képviselője

Ideje: minden hónap első hétfőjén 17:00-18:00
Helye: Földváry Károly Általános Iskola

Gyógyszermentes kezelések és
állapotfelmérés a BioLaborban
2011. október 1-től Dunakeszin, Gödön és Vácon is elindította franchise típusú szolgáltatását a BioLabor
Észrevette már, hogy Ön is minden nap fáradtan fekszik le, de másnap mégis frissen ébred, úgy, hogy közben energiát nem vitt be? Hogyan 
történik mindez? Ezzel foglalkozik a BioLabor. A szolgáltatásokkal Piros Andrea, BioLabor vezető ismertette meg a Váci Hírnök olvasóit.

- Milyen elven működnek a BioLabor 
szolgáltatásai?
- Nálunk található az egyik legmodernebb 
elektromágneses saját-jel terápiás mód-
szer, amellyel hatékony gyógyszermen-
tes kezeléseket lehet végrehajtani. Olyan 
saját fejlesztésű, a kezelt személy biofi zi-
kai szignáljait szűrő, számítógép vezérelt 
módszert alkalmazunk, amely hazánk-
ban, öt év alatt, több mint negyvenezer 
személy elégedettségét érte el. Elve a 
természetes önregeneráció, a szervezet 
öngyógyító képességének javítása saját 
biofi zikai, gyenge elektromos (és elekt-
romágneses) jeleinek felhasználásával. A 
tudományban elismert kezelési módsze-
rünk a szervezet regenerációs képességét 
fokozza, így abban az esetben is képes 
segíteni, ha sem gyógyszeres hatóanyag, 

sem természetgyógyászati, stb. módsze-
rek nem jártak kellő eredménnyel. 
- Miben különbözik a BioLabor terápiá-
ja a hasonló kezelésektől?
- A BioLaborban használt készülék ered-
ményességet a speciálisan fejlesztett saját 
programoknak köszönheti. Mivel mód-
szerünkben nincs külső, idegen inger, 
alkalmazható a várandósság időszakában, 
vagy igen legyengült avitális állapotban, 
így e technika perspektívát jelent a korlá-
tozottan kezelhetők széles táborában is. 
- Mely kezelések a legnépszerűbbek a 
páciensek körében?
- Tapasztalataink szerint, ügyfeleink nagy 
arányban veszik igénybe a kedélyjavító, 
erőnléti, emésztési és immunrendszer-ja-
vító programjainkat és különlegességnek 
számít a természetes antigénes allergia, 
ekcéma és frontérzékenység elleni prog-
ramunk is. Rekreációs kezeléseink során 
jelentős javulást érünk el az alvásminő-
ség, szívműködés, vérkeringés, tápanyag 
emésztési folyamat, ürítés, bélműködés, 
fi zikai állóképesség, pszichés egyensúly, 
idegrendszeri állapot, prosztataműködés, 

menstruáció, hüvelyfl óra, fogantatás és 
potencia, gerinc és ízületek, immunitás, 
allergia, szénanátha, frontérzékenység te-
rületén. A BioLaborban közel hatvan féle 
célzott kezelés-sorozatból lehet válasz-
tani. Egy célzott témájú kezelés-sorozat 
általában négy-öt kezelést jelent, hetente 
egy kezeléssel, ami általában 30-40 perc.
- Mi a BioLabor másik fő tevékenysége?
- Azoknak, akik szervezetük állapotára 
kíváncsiak, ajánljuk a független orvosi 
viziten belüli átfogó digitális állapotfel-
mérésünket. Az E.I.S. egy korszerű, ha-
tékony, különleges orvosi vizsgálóeszköz, 
mely néhány perc alatt hatalmas mennyi-
ségű információt gyűjt a szervezetről, 
melyet mért értékekkel, szövegesen és 
háromdimenziós illusztrációval jelenít 
meg. Következtetni tud a szervek eltérő 
működésére, pl. gyulladásokra, emészté-
si, keringési zavarokra. Tájékoztatást ad 
pl. a szív, a vesék, a tüdő az emésztőszer-
vek vagy akár az idegrendszer funkcio-
nális állapotáról, így hajlamokra, meg-
előzésre, vagy precíz klinikai vizsgálatok 
szükségességére hívja fel a fi gyelmet. 

- Milyen nyitóakciót kínálnak a leendő 
pácienseknek?
- Az orvosi viziten belüli állapotfel-
mérés díja 15.000 Ft. Most minden-
ki, aki november 30-ig bejelentkezik, 
BioLabor® Utalványt kap, mely felhasz-
nálható egy díjmentes Happy Coctail® 
szellemi frissítő kezelésre. Az utalvány 
értéke 10.000 Ft!
A rekreációs kezelések iránt érdeklődők 
közül azoknak, akik 2011. november 
30-ig bejelentkeznek, felkínáljuk, hogy 
tegyenek díjmentesen egy stresszoldó-
kezelés próbát, majd saját tapasztalásra 
hagyatkozva döntsenek a továbbiakról!
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Bejelentkezés:

www.b io labor.hu
Piros Andrea: 06-20/466-03-85

Dunakeszi: Rendelőintézet, 2120 Du-
nakeszi Fő út. 75-81., 220-as szoba.
Göd: Hotel Aphrodite, 2132 Göd, 
Nemeskéri Kiss Miklós utca 33.

Vác: TESZ Életmódközpont, 2600 Vác, 
Cházár András u. 17.

Inzulin érzékenység javítás a túlélés érdekében

Varga Gábor hatóanyag kutató, 
az első magyar külföldön elismert 

neurotropikus agyterápia kifejlesztő-
jének részletes szakmai felvilágosító 
cikkei az interneten megtalálhatóak.




