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2005. július

Központi orvosi ügyelet

2005. július 28-331.
ÍZELÍTÕ A PROGRAMOKBÓL:
Július 28., csütörtök
Margaréta Kávéház 17.00: „Magyar táj - magyar
ecsettel“ – Bak Péter kiállítása
Zeneiskola 17.00: „Négy kézzel billentyûkön“ –
Kovács Kata és Kecskés Ádám hangversenye
Classic Porcelán Stúdió 18.00: „Múlt és jelen“
– cseh porcelánok és kristályok kiállítás
Irgalmas rendi kápolna 18.30: A Sonora
Hungarica Consort hangversenye
Július 29., péntek
Torony Galéria 16.00: „Elefántcsont torony“ kiállítás
Világzenei színpad 17.00: Turianszka Dolina
néptáncegyüttes, 18.30: Cartoon együttes,
20.45: NYITÓCEREMÓNIA, 21.00: A dubnicai Vrsatec
Néptáncegyüttes, 21.30: Operett-musical est
Nagyszínpad 20.00: Gesarol együttes,
21.00: P-MOBIL, 22.45: Utcabál a Bolero együttessel
Sörsátor-színpad 17.00: További Magyar Hangok
együttes, 18.00: Félharmónikusok együttes, 19.00:
Shanon együttes
Mûvelõdési központ 18.00: Dubnica képzõmûvészeinek kiállítása
Fehérek temploma 19.30: Nyitóhangverseny a
Váci Harmónia Kórus közremûködésével
Halászkert 21.30: Barokk lakoma
Július 30., szombat
Duna-part 07.00-10.00: Cralusso Korzó Kupa horgászverseny, 17.00: A dubnicai csapat rakétamodell-bemutatója
Világzenei színpad 10.00: A Vaga Banda gólyalábas társulat gyermekelõadása, 11.15: A dubnicai fúvósegyüttes és mazsorettcsoport, 16.00: Clairvoyance
együttes, 17.15: Musikverein Grüningen fúvósegyüttes,
18.30: A dubnicai Vrsatec Néptáncegyüttes mûsora,
19.15: Crosstown Blues együttes, 20.00: Tequilla and the
Chicken Brass
Nagyszínpad 15.00-21.00: TV2 Roadshow,
21.00: MEGASZTÁR élõ koncert
Városháza színpad 16.00: Antonio Vivaldi
Kamarazenekar, 17.45: Jazztoday együttes, 21.00: A L'art
pour l'art Társulat elõadása
Városház Galéria 17.00: Sajdik Ferenc kiállítása,
17.00: Ujpál György keramikusmûvész kiállítása
Székesegyház 11.00: Stefan Burs orgonahangversenye, 20.00: A Váci Székesegyház Szent Cecília
Kórusának hangversenye
Július 31., vasárnap
Világzenei színpad 10.00: „Árgyélus királyfi és
Tündérszép Ilona“ gyermekelõadás, 11.00: A Váci
Fúvósegyüttes térzenéje, 16.15: A Kovács Linda Quartet
együttes jazz koncertje, 17.30: Indians együttes, 19.00:
Made In együttes, 21.00: Talamba Ütõegyüttes
Sörsátor-színpad 16.15: Country Express
együttes, 17.45: M.Á.S.I.K. együttes, 19.15: Hot Shot
együttes
Nagyszínpad 20.00: Corpus együttes, 21.00:
Ádám-Éva koncert, 22.30: Záróceremónia a
Nagyszínpadon
Városháza színpada 19.45: A Váci Szimfonikus
Zenekar hangversenye
Ferences templom 11.00: „Bach, az orgona
nagymestere“ – Bednarik Anasztázia orgonahangversenye, 18.30: A Vox Humana Énekkar hangversenye
Tûzijáték a várból 22.40-kor
További információ: www.vac.hu

dr. Csányi L. krt. 47.
Tel.: 311-525, 306-090
Ügyeleti idõ:
hétfõ:
19-7 óráig
kedd:
19-7 óráig
szerda:
19-7 óráig
csütörtök:
19-7 óráig
hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 7 óráig

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Zsoldos Ambrus és Molnár Mariann lánya Beatrix, Kiss Árpád és
Kovács Judit lánya Tünde, Földesi István és Tóth Katalin fia
Gergõ, Pete Nándor és Aradi Ilona fia Balázs, Balázs Róbert és
Bera Ildikó lánya Viktória, Grósz Endre és Kutyik Ildikó lánya
Cintia, Mészáros Tamás és Csonka Erzsébet fia Máté, Sztruhár
Tamás és Ottó Katalin lánya Zita, Gyenes Zoltán és Viszus
Melinda fia Máté, Kolostori Péter és Tátrai Andrea fia Dániel,
Barla György és Méhész Bernadett fia Martin.

Házasságot kötött váciak:

Fogorvosi ügyelet
Ingyenes ügyelet
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház,
vagy Szentkirályi u. 40.
Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
Július 9-1
10.
Dr. Hevér László
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel: 302-524
Július 16-1
17.
Dr. Karácsony Zsuzsanna
Verõce, Losonci u. 2.
Tel: 350-018
Július 23-2
24.
Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel: 307-093
Július 30-3
31.
Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel: 302-721

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
július 11-117.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u.3.
július 18-224.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.
július 25-331.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

Lesták György és Fisch Veronika, Fischer Balázs és Palócz
Angelika, Ábrahám Gábor és Balogh Mirjam, Bachor Csaba és
Csernai Bernadett, Tóth Tibor és Barna Erzsébet, Horváth
Attila és Szabó Hella, Galovácz Tamás és Gere Hajnalka, Mázl
Tamás és Krecsik Bernadett, Inczédy Balázs és Gyetván
Orsolya, Szupuka István és Magony Rita, Egri Viktor és Varga
Erika, Erõs István és Tányéros Szilvia, Holecz György és
Kulcsár Krisztina, Kökény Krisztián és Urbán Renáta, Tar
Gábor és Bauer Erika, Ligeti Károly és Laluja Nikoletta.

Felelõs kiadó:
Vác város jegyzõje
Szerkeszti:
a szerkesztõbizottság
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-455
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Befejezõdött a kórházfelújítás
A miniszter szerint is elengedhetetlen a folytatás

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Megjelenik:
havonta 13000 példányban
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: 06-30/ 559-5855

Ügyfélfogadás

Seres József /1921./, Kaposi Lászlóné sz.: Dömötör Piroska
/1941./, Füle Mihályné sz.: Csalár Mária /1927./, Újszászy
Józsefné sz.: Psenák Mária /1921./, Kovács Géza /1926./,
Csereklye Sándor /1911./, Kiss Ermõné sz.: Paróczi Éva /1936./,
Kovács Andrásné sz.: Németh Piroska /1926./, Oroszi
Sándorné sz.: Kurdi Erzsébet /1921./, Sánta Pálné sz.: Konrád
Mária /1923./, Éhen Jánosné sz.: Kövesdi Mária /1953./, Kacsári
József /1953./., Kertész Miklós /1947./, Forró Katalin /1918./,
Budavári Katalin /1957./, Zemen Józsefné sz.: Funtyik Anna
/1932./.

a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
zöld száma:
06/ 80 890-0
020

Mozimûsor
július 21-27.
cs-sze.:18 és 20 ó.

júl. 28-aug. 3.
csüt.-sze.: 18 óra

júl. 28-aug. 3.
csüt.-sze.: 20 óra

VILÁGOK HARCA
Színes szinkronizált amerikai film
A CSAJOM APJA IDEGES
Színes amerikai film
SIN CITY
Színes szinkronizált amerikai film

A mozi július 4-ttõl július 20-iig zárva tart.
Nyitás: július 21-é
én, csütörtökön.

Duna-parti tervek
A város megbízására, a Budapesti Corvinus
Egyetem tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszéke elkészítette a váci Duna-part rendezésének tájépítészeti tanulmánytervét.
A tanulmányterv a Duna és a város kapcsolatának feltárásával meghatározza a terület
hasznosításának, alakításának koncepcióját,
szolgálja a város és a Duna-parti területek
funkcionális és szerkezeti kapcsolatainak
fejlesztését. A városszerkezet kialakulásában
ugyanis a Duna-parti fekvés volt a
meghatározó. A tanulmány készítõi ezért
fontosnak tartják a Duna-parti korzó helyreállítását, ezzel együtt a kompkikötõ áthelyezését
– ideiglenes jelleggel a fegyház déli oldalához –, sétaút kiépítését közvetlenül a vízparton. A Széchenyi utca sétálóutcává tételével, a
vasútállomástól gyalogosan is könnyen
elérhetõ lesz a Duna-part. A Duna-partot
egyébként összefüggõ zöldfolyosóként képzelik el, amelybe bekapcsolható a püspökkert is,
az északi részen megteremtve a Szérûskert és a
Duna-part kapcsolatát. Ennek kapcsán a

Terjeszti: 4 Types Kft.

Elhunyt váciak:

Kapcsolatépítés a folyam és a város között

Ügyfélfogadás

fegyház elõtti terület kertépítészeti rendezését
is fontosnak tartják, és a DDC-kikötõ, valamint
a dunai kavicsüzem helyén is zöldfelületet
képzelnek el. Megszüntetnék a kedvezõtlen
látványelemeket, amelyek közé a kavicsüzemen kívül, a Kõhíd utcai lakótelep garázssorát
és a hajóállomás épületét is sorolják. Ugyanis a
Duna felõli városkép igen lényeges Vác
számára.
A tervekben szerepel az ökológiai folyosó
helyreállítása a Gombás-patak és a FelsõGombás-patak mentén, a Gödöllõ felé vezetõ
kerékpárút kiépítése, a Liget rekonstrukciója,
a Hétkápolna környezetének rendezése. A
tanulmány fontosnak tartja az Égetõ-,
Kompkötõ- és Buki-szigetek megõrzését,
rehabilitációját, és szorgalmazza szabadstrandok létrehozását. A szakemberek szerint
ugyanis a vízminõség javulásával, a kisváci és
az alsóvárosi Duna-parton is lehetne strandot
kijelölni. Hajóállomás, kishajó-kikötõ létrehozása, és a vízisportok fejlesztése is szerepel
a tanszék által készített dokumentumban.

az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16
szerda: 10-16
csütörtök: zárva
péntek: 8-12 között
Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

Makett a középkori fõtérrõl
Befejezõdött a Jávorszky Ödön Kórház
rekonstrukciójának harmadik üteme, a hétszázötvenmillió forintos költséggel felújított
részlegeket dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter és dr. Bóth János polgármester avatta
fel.
A harmincöt éves kórház eddigi legnagyobb rekonstrukciója során megújult a
hotelépület hatvan százaléka, és ez a 662
ággyal rendelkezõ intézmény osztályainak
csaknem felét érinti: a gyermekosztályt, a
szülészetet, a traumatológiát, a kardiológiát, a sebészetet, valamint az orvosi és a
nõvérszobákat. Megújultak a gépészeti
berendezések, az öt liftet is újra cserélték.
Ez a harmadik ütem azonban nem jelentheti
a rekonstrukció végét, hangsúlyozta
dr. Erõs András fõigazgató az átadási
ünnepségen mondott beszédében, ezért a
kórház pályázik a 2006-os címzett támogatásra is.
A megpályázott több mint másfélmilliárd
forintból – az önkormányzat tíz százalékos
önrészével – folytatni akarják a hotelépület
felújítását, és létre szeretnének hozni egy
tizenkét ágyas reumatológiai és egy tizenöt
ágyas onkológiai osztályt, amely nagyon

hiányzik Észak-Pest megyében. A rekonstrukció negyedik ütemében kiemelt
szintre hoznák a sürgõs felvételi részleget,
és a pavilonok is megújulnának.
Dr. Bóth János köszönetet mondott a
támogatásért
a
volt
kormányfõnek,
Medgyessy Péternek, és köszönetet mondott
a kórház dolgozóinak, hogy a rekonstrukció
idején is biztosították a zavartalan ellátást. A
polgármester ígéretet tett arra, hogy a város
igyekszik kórházát folyamatosan versenyképesen tartani, de a jövõt a többcsatornás finanszírozásban látja, amelyre
eddig is jó példa volt a kórház. Rácz Jenõ
miniszter is elismerését fejezte ki azért,
hogy az átalakítást az ellátás szüneteltetése
nélkül oldotta meg a kórház, és egyetértett
abban, hogy a rekonstrukció folytatása
elengedhetetlen. Úgy vélte, hogy az
intézmény példát mutatott a különbözõ források felhasználásában, felismerve, hogy
csak így lehet az egészségügyben a korábban elmulasztottakat pótolni. Arra utalva,
hogy ebben az évben már részt vett a
dialízisközpont avatásán is, közölte, az idén
akár még harmadszor is eljönne, az új tüdõgondozó átadására.

Befejezõdnek a Szent Mihály templom
maradványainak feltárására – a Fõutca-fõtér
program keretében – végzett ásatások, de
folytatódik a Bécsi kapu alapjainak feltárása.
A régészeti munkákat a város saját költségvetésébõl végezteti és végeztette eddig is,
három év alatt mintegy hetvenmillió forintot
költve erre. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy
a megújuló fõtéren látható, bemutatható
legyen mind a középkori templomból, mind
a Bécsi kapuból mindaz, ami megmaradt.
Addig is, kiállítás keretében ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk a fõtér múltjával:
egy 180x120 centiméteres makett mutatja be
a tizennegyedik századbeli teret, a templommal, az azt körülvevõ temetõvel, az

akkori épületekkel, a város házával. Miután
aláírták a Fõutca-fõtér program 840 millió
forintos, vissza nem térítendõ támogatásáról szóló szerzõdést, az utóbbi évek
legnagyobb és legösszetettebb beruházása
kezdõdik meg. A fõtér környékén már jelenleg is folyik a gázvezetékek rekonstrukciója,
és a további vezetékrendszer kiváltási tervei
is elkészültek, de a fel nem újított fõtéri
vezetékek cseréjérõl még egyeztetni kell.
Hasonló a helyzet a vízvezetékekkel és
csatornákkal: a városháza elõtti részen a
közelmúltban
már
felújították
a
vízvezetéket, de a fõtér hetven éves csövei
cserére szorulnak, és ebben meg kell
egyezni a szolgáltatóval.

Támogatás épületkorszerûsítéshez
Az idén már több mint kétmillió forintot szavazott meg a képviselõ-testület
három társasház korszerûsítésének támogatására, most újabb három társasház
pályázatát támogatta.
Ferjancsics László alpolgármester
elmondta, hogy a Csányi krt. 86. számú
ház a lift korszerûsítésére, a Damjanich
utca 1. szám alatti, C/16 jelû társasház az
elektromos
hálózat
és
cirkulációs
vezetékrendszer korszerûsítésére, a Zöldfa
u. 17-23. szám alatti társasház pedig
tetõfelújításra kapott támogatást.

A három társasháznak összesen több
mint egymillió forintot juttatott az önkormányzat, az idei évben rendelkezésre álló
tízmillió forintos keretbõl. Az alpolgármester szerint a lakótelep környékén
több évtizedes mulasztást pótolt az önkormányzat az utak, a járdák, a zöldterületek
megújításával. A 2003-ban hozott rendelet
azt is lehetõvé tette, hogy a társasházak a
belsõ felújításhoz is kaphassanak támogatást a költségvetésbõl. Ez elsõsorban az
energetikai és épületgépészeti korszerûsítést szolgálja.

A dokumentumok alapján ilyen lehetett a jelenlegi Március 15. tér a XIV. században.
(A makett a Görög Templom Kiállítóteremben tekinthetõ meg.)
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Patikát terveznek
a szakrendelõhöz
Újabb, úgynevezett zártforgalmú patikát szeretne
létesíteni a kórház, amely elsõsorban a rendelõintézetben
megforduló betegeket szolgálná ki. Ez feltehetõen nagy segítséget nyújtana a kisebb településekrõl érkezõknek, akik egyes
speciális készítményekhez is hozzájuthatnának ebben a gyógyszertárban. A hotelépületben lévõ zártforgalmú patikában
ugyan havonta mintegy három és félezer vényt váltanak ki, de
a szakrendelõben ellátott betegek ritkán keresik fel.
Az újabb patika létesítéséhez az önkormányzat elvi hozzájárulását adta, a beruházáshoz szükséges összeget a kórház
valószínûleg más forrásból fedezi.

Hét-nyolc perccel elõbb érkezhetnek a tûzoltók

Korszerû gépjármûfecskendõt kapott a régió
A környék polgálmestereinek jelenlétében adta át dr. Bóth
János azt a minden eddiginél jobban felszerelt tûzoltóautót,
amelyhez pályázat révén jutott a város és egyben a régió is. A
polgármester elmondta, hogy ez a harmadik jármû, amelyet
az önkormányzat ebben a pályázati rendszerben nyert és a
második, amelynek önrészét teljes egészében az önkormányzat állta. A 90 millió forint értékû fecskendõ megszerzéséhez több mint 18 millió forinttal járult hozzá a város.
Ezzel egy huszonhárom éves jármûvet váltanak ki és
Szakszik Ákos tûzoltóparancsnok szerint mintegy hét-nyolc
perccel elõbb érkezhetnek a legtávolabbi településekre is.

Fellebbezés a környezetvédelmi felügyelõség határozata ellen

Tetõ a tüdõgondozón Csörögi lerakó: még három év kellene

A szükségessé vált tervmódosítások elvégzése után folytatódik a tüdõgondozó új épületének kivitelezése, amely az
õsz folyamán be is fejezõdik.

Pályázat új eszközökre
Vissza nem térítendõ támogatásra pályázik a kórház a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsnál az
ellátást segítõ eszközök beszerzésére. A megpályázott
kilencvenmillió forint – amelynek húsz százalékos önrészét az
önkormányzat vállalta – elsõsorban a sürgõsségi ellátáshoz, az
egynapos sebészethez és a diagnosztikához szükséges
eszközök vásárlását szolgálná. Többek között mûtõasztalhoz,
lélegeztetõ-készülékhez és betegõrzõ monitorhoz kíván ily
módon hozzájutni a kórház.

Fellebbezést nyújtott be az
önkormányzat a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi Felügyelõség határozata ellen, amelyben október 31-i
határidõvel megtiltotta a csörögi
szilárdhulladék-lerakó használatát. A
jelenleg a váci önkormányzat tulajdonában lévõ és az Otto Magyarország Környezetvédelmi Kft. üzemeltetésében mûködõ lerakót három
évtizede vásárolta meg a város, és az
elmúlt években a kft. jelentõs korszerûsítéseket végzett. Az önállóvá
vált Csörög község azonban részben a
területfejlesztés akadályának tartja a
településen mûködõ hulladéklerakót,
részben pedig a környezetet súlyosan
veszélyeztetõnek ítéli mûködését. A
környezetvédelmi felügyelõség a
tevékenység október 31-ig való
engedélyezését
is
feltételekhez
kötötte, és a rekultivációs terv hatvan
napon belüli benyújtását írta elõ.

valamennyi szóba jöhetõ település
elutasította, hogy területén lerakótelep épüljön.
A csaknem három évig tartó
huzavona
után
megállapodás
született, hogy már meglévõ lerakók
korszerûsítéséhez kérik az unió
támogatását. A módosítást az illetékesek elfogadták, és a társult több mint
száz település kommunális hulladékának befogadására teszik alkalmassá. Az ISPA projekt megvalósulásával, a kerepesi és a nógrádmarcali lerakó uniós elõírásoknak
megfelelõ átépítésével, az Észak-kelet
Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Társulás százhat tagja – önkormányzata – számára lesz biztosított a
hulladék-elhelyezés.
A
projekt
részeként megtörténik a korszerûtlen
lerakók – köztük a csörögi –megszüntetése, majd rekultiválása is.

Pénz a levéltári állványokra
Vác Város Levéltára sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégiumánál. Gördíthetõ levéltári állvány
beszerzésére és megépítésére négymillió, nagyméretû térképek és tervdokumentumok feldolgozásához digitális
fényképezõgép vásárlására 305 ezer, a váci felekezeti anyakönyvekrõl készített mikrofilmek megvásárlására 105 ezer és az 1956os dokumentumkötet elõkészítésére 800 ezer, összesen 5 millió 210 ezer forintot nyert.
A levéltár új otthona – a volt múzeumépület – tervezési munkái elkészültek, az átalakításhoz az építési engedély is rendelkezésre áll, bár egy fellebbezés miatt, még nem emelkedett jogerõre. A tényleges munka megkezdéséhez a kivitelezõt nyílt
közbeszerzési eljárás keretében választja ki az önkormányzat.

Megújul a kórház elõtti tér

Intézményvezetõk kinevezése
Egy óvoda, két általános iskola és a városi könyvtár vezetõjét választotta meg öt évre a
képviselõ-testület.
Az Alsóvárosi Óvoda vezetõje ismét Kovács Zsuzsanna lett, az Árpád Fejedelem Általános
Iskola igazgatójának Magyari Józsefet, a Petõfi Sándor Általános Iskola igazgatójának ismét
Csánki Sándort nevezte ki a testület. A Katona Lajos Városi Könyvtár vezetésére a már tíz éves
igazgatói gyakorlattal rendelkezõ Mándli Gyula kapott megbízást.

Elkészült a Rákóczi téri új hajléktalanszálló és nappali melegedõ, és a használatba vételi
engedély után a végleges mûködési engedélyeztetésre is sor kerül. Az engedélyek birtokában a
szálló azonnal megkezdi mûködését, a nappali melegedõ pedig december elsején nyit. Az új
létesítmény a Családsegítõ Központ keretében mûködik majd. Felszerelésére, a szükséges
berendezések, eszközök vásárlására ötmillió forintot biztosít az önkormányzat. December
elsejétõl pedig két munkatárssal többen dolgoznak majd a családsegítõnél.

Vác-Ipolyság projekt
Partnerség a levegõ védelmében
Megkezdõdött a „Határon átívelõ partnerség a levegõtisztaság védelméért az
ipolysági és váci kistérségben“ címû, az
Európai Unió Phare-programjának támogatását elnyert közös pályázat megvalósítása.
A 2-es fõút mentén biofalakat ültettek,
légszennyezést mértek a tranzitforgalom által
erõsen terhelt Vácon és Ipolyságon. A további
program kidolgozására konzultáció-sorozatot
tartanak, amelynek elsõ – Kiss János váci
önkormányzati képviselõ által koordinált –
összejövetelén Timári Sándor agrármérnök,
talajbiológus
a
2-es
fõút
menti
mezõgazdálkodás környezetbarát fejlesztési
lehetõségeit elemezte. Dr. Letenyei László, a
Corvinus egyetem adjunktusa az Európai
Unió támogatási rendszerérõl, a határon
átnyúló kezdeményezések, az úgynevezett
szomszédsági programok lehetõségeirõl

tartott elõadást. Támogatásra találhat minden
olyan kezdeményezés, mint Vác és Ipolyság
közös projektje a levegõtisztaság védelmében. Ipolyságot a tanácskozáson Bélik
György alpolgármester képviselte.
A következõ összejöveteleken a
közlekedés technikai, logisztikai feltételeirõl,
a környezetkímélõ forgalom lehetõségeirõl, az
útfejlesztés hatásairól lesz szó. A program
keretében végzett légszennyezés-mérés alapul
szolgál arra, hogy meghatározzák a teendõket
a 2-es fõút mentén. A több helyszínen végzett
biofal-ültetés pedig modellt is adott az
együttmûködésre. Ugyanis, a meghatározandó
feladatokhoz meg kell találni azokat a
közremûködõket – önkormányzatokat, intézményeket, szervezeteket, cégeket –, amelyek
megosztják a tennivalókat, és közösen tartják
fenn az elért kedvezõbb viszonyokat.

Sporttámogatás:
a sok is kevés

Elkezdõdik a temetõfelszámolás

A nagyrészt egyházi tulajdonban lévõ,
teljesen elvadult középvárosi temetõ felszámolását kezdeményezte dr. Beer Miklós
megyés püspök. A terület kisvárosias jellegû
lakóövezetként beépíthetõ lesz. A temetõ
felszámolásával kapcsolatos tennivalók
összehangolását a megalakult kegyeleti
bizottság végzi, dr. Molnár Lajos vezetésével. Különös figyelmet szentelnek az ott
nyugvó neves személyiségek nyughelyeinek
és a katonasíroknak. Az exhumálásban segítséget nyújt a Magyar Természettudományi
Múzeum embertani tára. A megyei építész
kamara helyi csoportja közremûködik a tervezett kegyeleti park kijelölésében.

Egy hazatérõ breton
A Párizsban élõ Bernard Le Calloc'h
történész, író, hetedik alkalommal látogatott
vissza a városba. Bár cikkeinek, tanulmányainak
jó része, több mint háromszázötven, Kõrösi
Csoma Sándorral foglalkozik, legutóbbi
elõadásán a keresztes hadjáratról hazatérõ
Bertrandon de La Broquier úti benyomásait
ismertette Magyarországról. A breton származású Bernard Le Calloc'h 1945 után
Gödöllõn, a premontreiek gimnáziumában

tanított, majd az iskola megszüntetése után, a
budapesti francia követségen teljesített szolgálatot. Közeledõ nyolcvanadik születésnapja
alkalmából jelent meg a harminchét tanulmányát tartalmazó kötet, benne a Vácon tartott
elõadásainak szövege. A „Magyarok Franciaországban, franciák Magyarországon“ címû
könyv írásai általában a magyar-francia
kapcsolatokkal, a magyar történelem fehér foltjaival foglalkoznak.

Vác
története
A második váci csata
A komáromi vesztett csata után a honvédsereg Váchoz közeledve, Verõce térségében
találkozott az orosz elõõrsökkel, és amikor
július 15-én a városhoz értek, már az orosz
tüzérséggel találták szembe magukat.
Nagysándor József lovasai kiszorították a most
megismert kozákokat, cserkeszeket a városból,
sok foglyot – tüzéreket ágyúikkal együtt – ejtve.
Bár Paskievich újból és újból csatába küldte
harcosait, de végül visszavonult egészen SzõdCsörög pusztáig. A kivonulási terv szerint, a
honvédseregnek 17-én éjjel kellett elhagynia a
várost – Rétság felé megkerülve az orosz csapatokat –, de 17-én az oroszok mintegy
negyvenezer fõs csapata támadt a városra,
követve további tízezer kozáktól. A küzdelem
kora
hajnaltól
késõ
estig
tartott,
a spinyéri szõlõknél, Katalin-pusztánál, a
Szendehely felé vezetõ úton is, mivel a fõsereg
már megindult Rétság felé. Nagy véráldozat
árán sikerült elvonulni, Konstantin fõherceg és
Paskievich pedig beköltözött az alsóvárosi
plébániára. A csata után, az elmenekült
lakosság házait az oroszok kirabolták, amit

nem tudtak elvinni, összetörték, összetaposták, a város ökreit, teheneit, juhait, lovait, szamarait elhajtották. A városba visszatérõ polgárok botokkal, villákkal, kaszákkal, kapákkal
felfegyverkezve szálltak szembe a rablókkal,
amire megtorlásul Konstantin és Paskievich
elhatározta, hogy a város polgárait leöletik, a
várost pedig felgyújtják. Ekkor Zichy Hyppolit,
teljes egyházi ornátusban, több városi polgár
kíséretében, a nagyherceg lábai elé borult,
könnyes szemmel kért kegyelmet: „Inkább
engem lõjenek agyon, mint ilyen bosszút álljanak a város polgárain!“ A nagyherceg úgy
meghatódott, hogy elállt a bosszútól, de
kétórás szabad rablást engedélyezett katonáinak. Július 19-én vonultak el Hatvan felé, csak
néhány sebesültet hagytak a szemináriumban
berendezett kórházban. Az oroszoktól megszabadult a város, de a világosi fegyverletétel
után, osztrák csapatokat telepítettek Vácra,
amelyeket a kirabolt polgároknak kellett eltartani. A város megszenvedett a szabadságharc
alatti hazafias magatartásáért.
Vásárhelyi József

A sportcsarnok mûszaki állapota megfelelõ, a stadioné és az uszodáé nem, szerepel a Vác Város
Sportintézményeinek másfél éves munkájáról szóló beszámolóban. A három létesítmény a tavalyi évben mintegy
száznyolcvan rendezvénynek adott helyet. Az intézmény
költségvetése 2004-ben – nagyrészt önkormányzati juttatásból – csaknem 208 millió forint volt, ebbõl több
fejlesztést is elvégeztek.
A fedett uszodában a legnagyobb gond az álmennyezet állapota, ennek felújítására azonban a városi
költségvetésben már elkülönítettek hétmillió forintot.
Tóth Kornél igazgató szerint a három intézmény két évvel
ezelõtti összevonása mind gazdasági, mind sportszakmai
szempontból elõnyös volt, azonban a stadion és az uszoda
mûszaki állapotán csak folyamatos pénzráfordítással lehet
segíteni.
Beszámolt 2004. évi mûködésérõl a Vác Város
Kézilabda Sportjáért Közalapítvány is, amelyet a képviselõtestület az elmúlt év elején hozott létre a támogatások felhasználásának koordinálására. A létrehozó több mint 48
millió, a szponzorok 13 és félmillió forinttal támogatták az
alapítványt, mely az összeg túlnyomó részét a Váci Nõi
Kézilabda Kft.-nek juttatta.
A város egyetlen élvonalbeli csapata, a Váci NK
Sportegyesület azonban jelenleg pénzügyi problémákkal
küzd, mivel a vállalkozói támogatások a vártnál kisebbek.
Ezért átmeneti segítséget kért az önkormányzattól. A
képviselõ-testület úgy döntött, hogy – öt hónapra – 20 millió forint kölcsönt nyújt az egyesületnek.

Lakásbérlõk kijelölése
OS

R

veszi az újabb ésszerûsítési folyamat,
melynek megvalósítása után az orvosi,
gyermekorvosi ügyelet is egy helyen nyerhet elhelyezést.
A Semmelweis-napon adta át dr. Bóth
János polgármester dr. Dózsa György traumatológus fõorvosnak a Vác Város
Egészségügyéért kitüntetést. Tízen fõigazgatói dicséretben részesültek, öt orvost
adjunktussá, kettõt fõorvossá neveztek ki.
Jubileumi elismerésben részesült egy dolgozó, aki harminc éve tevékenykedik az
intézményben, és négy dolgozó, aki huszonöt éve munkatársa a kórháznak.

Engedélyre vár a hajléktalanszálló
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Elismerések a Semmelweis-napon
A
hagyományos
Semmelweis-napi
ünnepségen, Tóth Árpád alpolgármester
arról beszélt, hogy a váciaknak milyen
fontos a kórház jelenléte, mûködése és
fejlõdése.
A város vezetése nemcsak a betegek
sorsát viseli szívén, hanem az itt dolgozók
közérzetét is, mert a gyógyító munkának ez
is alapfeltétele. Bejelentette, hogy az idén
felújíttatják a Jávorszky Ödön sétány és az
Argenti Döme tér teljes útburkolatát.
Nemsokára elkészül a tüdõgondozó új
épülete, és azzal a döntéssel, hogy a kórház
területén belül kerül kialakításra, kezdetét

A polgármester és a jegyzõ
aláírásával benyújtott fellebbezésben
a csörögi hulladéklerakó üzemeltetésének 2008. december 31-ig való
engedélyezését kéri az önkormányzat.
Az már eddig is ismert volt, hogy a
csörögi telep hosszabb távon nem
felel meg a szigorúbb elõírásoknak,
azonban jelenleg a város – és sok más
település – számára egyéb hulladékelhelyezési lehetõség nem kínálkozik.
A csörögi lerakóra mindaddig
szükség lenne, ameddig a nyertes
ISPA-pályázat révén meg nem valósul
Kerepes,
illetve
Nógrádmarcal
közigazgatási területén lévõ hulladéklerakók korszerûsítése. Mint ismert,
az ISPA pályázaton eséllyel indult projekt, a hatmilliárd-háromszázmillió
forintos költséggel létesítendõ Északkelet
Pest
Megyei
Regionális
Települési Hulladékkezelési Centrum
létrehozása azért húzódott, mert
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A pályáztatott bérlakásokra a Lakásügyi
Bizottság 5 év határozott idõre az alábbi
családokat bérlõként jelölte:

- SZOCIÁLIS ALAPON
Cím
Budapesti fõút 9. fsz. 1.
/cserelakásként/
Kölcsey F. u. 17. fsz. 4.

Név
Csölle Lajos
és családja
Zajácz László
és családja
Zöldfa u. 16. IV/14.
Csizmadiáné Jusztin
Zsuzsa és családja
Külsõ Rádi u. 23. É/3. 1/3. Kiss Zsoltné és családja
Külsõ Rádi u. 23. Ny. 1/5. Világosi Lajos és családja
- "FECSKELAKÁSKÉNT" FIATAL CSALÁD RÉSZÉRE
Cím
Név
Istenmalmi u. 9. I/1.
Nagy Zoltán és neje

Állandó lakcím
Vác, Külsõ Rádi u. 23.
K/1. 1/3.
Vác, dr. Csányi L. krt. 88.
Vác, Rácz P. u. 4. 4/14.
Vác, Ilona u. 4.
Vác, dr. Csányi L. krt. 82.
Állandó lakcím
Vác, Széchenyi u. 3. 2/12.

A bérlõként jelölt személyek (családjuk) a lakásbérleti szerzõdések
megkötésére jogosultak, amennyiben 2005. július 20-ig személyük (családjuk)
kizárására okot adó bejelentés, tényadatok dokumentálásával nem érkezik.
Kizáró ok: a jelölt család vagyoni helyzete nem indokolja a szociális lakáshoz
juttatást, magántulajdonnal rendelkeznek, vagy azt a közelmúltban értékesítették
(pl. lakás, építési telek, üdülõ, nagyértékû gépkocsi stb.)
Bejelentés: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán írásban
konkrétum megnevezésével, bejelentõ aláírásával és dátummal ellátva, bejelentõ
személye titkosan kezelve.
POLGÁRMESTERI HIVATAL • 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Vagyonhasznosítási Osztály • Tel.: 27/513-439, fax: 513-414
E-mail: vho@varoshaza.vac.hu • www.vac.hu

HÍRHASÁB
Pert nyert
az alpolgármester
Elsõ fokon pert nyert a Pest
Megyei Bíróságon
Ferjancsics László alpolgármester abban a perben,
amelyet Imre Zsolttal szemben indított. A bíróság
ítéletében megállapította,
hogy 2004 nyarán az ES TVben és a Vácért nevû kiadványban Imre Zsolt többször
valótlant állított az alpolgármesterrõl, többek között
azt nyilatkozva, hogy
képviselõi jogállásával összeférhetetlen módon volt egy
cég alkalmazottja, és így
jogosulatlan kifizetésekhez
jutott. A bíróság kötelezte
Imre Zsoltot az ítélet rendelkezési részében foglaltak
saját költségén való közzétételére és a felmerült
perköltségek viselésére. Ezen
túlmenõen a valótlan állításai
miatt Imre Zsolt köteles nyilvánosan elnézést kérni Vác
alpolgármesterétõl,
Ferjancsics Lászlótól.

Szejke-n
napok
A Székelyudvarhelyen, a
június végi hagyományos
Szejke-napokon – a város
polgármesterének meghívására – Tóth Árpád és
Fördõs Attila képviselte
Vácot. A testvérvárosok
küldöttségét fogadta Szász
Jenõ polgármester, akit ezen
a fórumon az alpolgármester külön is meghívott, hogy
Székelyudvarhely küldöttségének élén látogasson
el a Váci Világi Vigalomra.

Új rendõrkapitány
Kérésére felmentette
beosztásából - nyugdíjazása
miatt - Kendrovszki József
rendõr alezredest a megyei
rendõrfõkapitány. A Váci
Rendõrkapitányság
vezetésével, egy évre
Magyari Sándor rendõr
alezredest, az eddigi
kapitányságvezetõ-helyettest
bízta meg.

Költségvetés
Negyedszer módosította a
költségvetési rendeletet a
képviselõ-testület. Az újabb,
csaknem 21 milliós
módosítással a fõösszeg 13
és félmilliárdra nõ, amelybõl
több mint egymilliárd jut
fejlesztésre.

Õrzött parkok
A Postapark után, a többi
felújított park õrzését is
biztosítani fogja az
önkormányzat. A feladatot
valószínûleg a Váci
Településszolgáltatási Kht.
látja majd el.

Európai mobilitás
Vác is csatlakozott az
Európai Mobilitási Hét 2005.
évi kartájához, vállalva az
Autómentes Nap
megrendezését is.
A fenntartható városi
mobilitás célját szolgáló
akcióra szeptember
16. és 22. között kerül sor,
amelynek idei jelszava:
Munkába, iskolába –
környezetbarát módon.

