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2007. július - augusztus

Központi orvosi ügyelet

Szent István-n
napi
ünnepségsorozat
augusztus 19. 17 óra

Városi ünnepség és kenyérszentelés
Helyszín: Vác, Szent István szobor

augusztus 19. 20 óra

Váci Szimfonikus Zenekar koncertje
Közremûködnek: Váci Szimfonikus Zenekar, Farkas
Pál vezényletével, St. Martin és Sánta Jolán, Sárkány
Kázmér a Magyar Állami Operaház mûvészei
Mûsoron: magyar operarészletek
Helyszín: Vác, Fõtér

augusztus 24. 19 óra
Kiss Katalin énekmûvész mûsora

augusztus 24 19.30 óra

Varga Miklós és a Band koncertje
Vendég: Vikidál Gyula
A koncerteken felhangzó mûvek kizárólag élõ
elõadásban, zenekarral szólalnak meg! A zenekar
tagjai: Retzler Péter (billentyûshangszerek, vokál)
aki Varga Miklós „Hazatérés” és „Csemetekert”
címû lemezein, mint dalszerzõ is közremûködik és
egyben az együttes mûvészeti vezetõje is, Szabó
Attila (gitárok), Berczelly Csaba (basszusgitár),
Solymosi Róbert (dob), Toldi Tamás (vokál).
Helyszín: Vác, Konstantin tér

Fõtéri zenés esték
augusztus 3. péntek 19 óra

Khiara Tánccsoport hastáncbemutató
A Khiara Tánccsoport alapítóinak lételeme a tánc,
ezen belül is a kelet misztikus hölgyeinek õsi tánca,
a hastánc. www.khiara.hu

augusztus 10 péntek, 19 óra

Aces' Good Kiss Tribute és CARTOON JAMIROQUAI
koncert
A CARTOON cover banda, amely hûen próbálja visszaadni a Jamiroquai dalok hangvételét. Banda
tagok: Kullay Timea ének, Szieber Attila gitár, Szabó
Gergely billentyû, Németh Attila basszusgitár,
Sinkó Bence percussion, Horváth Ádám dob

augusztus 17 péntek, 19 óra

Kottazûr zenekar
A zenekar 2006-ban alakult. A négytagú együttesben 3 fiú pontosabban 3 férfiú ill. egy hölgy van. A
fiatalos zene mellett azért jól elfér néhány örökzöld
rocksláger is.

augusztus 18. szombat 10 óra

Dunakanyar Fúvósegyüttes: Térzene
Az aranyminõsítést kiérdemelt fúvószenekar
klasszikus és szórakoztató mûsora. www.dunakanyarfuvos.extra.hu

augusztus 18. 18 óra

„Choeur des Vive la Vie” Monthey kórus mûsora

augusztus 18. szombat 19 óra

MÁSIK együttes koncertje
Stadler Géza - ének, gitár, Wanderlich Béla basszusgitár, Nagy József - dob, Szabó Gergely - billentyû, Juhász Eszter - ének

augusztus 31. 19 óra

Csomádi Dalkör
Kísér a Fuszulyka zenekar és a Bécsi banda. A
Csomádi Dalkör Beckerné Szalay Eszter vezetésével mûködik, fellépéseik során az elsõsorban a
család tagjaiból álló Fuszulyka zenekar kíséri Õket.
A váci fellépésen vendégként meghívták a bécsi
népzenész barátaikat is.

szeptember 7. péntek, 19 óra

CARTOON JAMIROQUAI koncertje
A zenekar 2006. szeptemberben alakult Vácon azzal
a szándékkal, hogy a világban és kishazánkban joggal népszerû JAMIROQUAI zenekar dalait hirdessük élõben a közönségnek.

Templomi
hangversenyek
augusztus 12. vasárnap 16 óra

„Vác” Antonio Vivaldi Kamarazenekar hangversenye
Mûvészeti vezetõ: Csûry Lajos. Szólisták: Nagy
Ferenc
hegedûmûvész,
Homoki
Gábor
hegedûmûvész Mûsor: A. Corelli, A. Vivaldi, T.
Albinoni, J.S. Bach, W. A. Mozart, G. Handel mûvei.
Helyszín: Fehérek temploma

augusztus 26. vasárnap, 16.30 óra

Egyházzenei koncert a barokktól napjainkig
Közremûködik: Rotunda Énekegyüttes. Karvezetõ:
Tóthné Mózer Annamária. Orgonán közremûködik: Balogh Lázár.
Helyszín: Fehérek temploma

szeptember 8. szombat, 16 óra

Solymosi Ferenc orgonamûvész hangversenye
Solymosi Ferenc számos tanulmánya és könyve
jelent meg a hangszertörténet tárgykörében. Több
orgona készült el tervei alapján, legismertebb a
Budapest-zugligeti templom 1992-ben átadott
hangszere.
Helyszín: Fehérek temploma
A templomi hangversenyekre a belépés díjtalan!
A Váci Nyár rendezvénysorozat fõ rendezõje:
Madách Imre Mûvelõdési Központ
Médiatámogatóink:
Abszolút Rádió, Dunakanyar.hu, Dunakanyar Régió,
Duna-Part Programajánló, Elekrto Szignál Tv., Calipso
Rádió, Szuperinfó, Váci Napló, Váconline
Bõvebb információ és jegyértékesítés:
Madách Imre Mûvelõdési Központ:
(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel: 27/316-411)
@-mail: mimk@dunaweb.hu, www.mimk.vac.hu
Ticketportal: www.ticketportal.hu
Tourinform Iroda:
(2600 Vác, Március 15 tér 17. Tel:27/316-160) ,
@-mail: vac@tourinform.hu, www.tourinform.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

Fogorvosi ügyelet

Minden beavatkozás térítésköteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.
Ingyenes ügyelet
Szent Rókus kórház
Budapest, Gyula Pál u. 2.
Térítésköteles:
szombat és vasárnap 8-12
július 28-2
29.
Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel.:307-093
augusztus 4-5
5.
Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 302-721
augusztus 11-1
12.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 311-386
augusztus 18-1
19.
Dr. Molnár Csilla
Vác, Földváry tér 15.
Tel.: 301-471
augusztus 25-2
26.
Dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15.
Tel.:310-031
szeptember 1-2
2.
Dr. Bánhidi Noémi
Vác, Szent János u. 16.
Tel.: 302 - 633

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
július 23-2
29.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.
július 30-aaugusztus 5.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
augusztus 6-1
12.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.
augusztus 13-1
19.
Alsóvárosi Patika Bt
Zöldfa u. 1.
augusztus 20-2
26.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
augusztus 27-sszept. 2.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér.

Felelõs kiadó:
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu

Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 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
a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18,
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
020
zöld száma: 06/ 80 890-0

Támogatói szerzõdést kötött Dunakanyar-Vác NB II-es labdarúgó csapatát mûködtetõ gazdasági társasággal az ÚjbudaLágymányosi TC elnöke, Kenyó Zoltán. A megállapodás
értelmében az évi hatvanmilliós költségvetés felét állja a
belépõ támogató. A tulajdonosi szerkezet viszont változatlan
marad, így a kft többségi tulajdonosa továbbra is a város által
30 millióval és ingyenes stadionhasználattal támogatott Vác
Városi Labdarúgó Egyesület lesz.
A csapat a másodosztályban Vác-Újbuda LTC néven szerepel, mérkõzéseit a váci stadionban, edzéseit részben
Lágymányoson tartja. A szakmai munka irányítója Verebes
József lesz, aki a megmaradt váci játékoskeret mellett az ötödosztályban bajnoki címet nyert együttesébõl a legtehetségesebb fiatalokat kívánja foglalkoztatni.

Két-kétmillió forinttal támogatja az önkormányzat azokat a
sportolókat, akik – a különbözõ, válogatóversenyeken elért eredményeik révén – a 2008-as pekingi olimpiára kvótát szereztek,
vagy a jövõben szereznek. A döntést Csereklye Károly alpolgármester javaslatára hozta meg a képviselõ-testület.

Az idei evezõs Világ Kupa-sorozat befejezõ, luzerni
futamán a Hirling Zsolt-Varga Tamás kettõs nagyszerû hajrával a gyõztes dán hajó mögött a második helyen ért célba.

Emelkednek a jegyárak

az okmányirodában

27/502-120

Prém Csaba és Kulcsár Ildikó lánya Klementina, Radácsi Zoltán és
Bartók Piroska fia Bálint, Radics Péter és Horváth Mária fia Ádám,
Sárosi József és Jeszenszky Adrienn fia Áron, Király István és Varga
Anita fia Botond, Ritzl János és Vásárhelyi Katalin fia János, Dr.
Kondér Béla és Szarka Eszter fia Benedek.

Házasságot kötött váciak:
Csányi Balázs és Básti Diána, Németi László és Horchi Beáta.
Czinege Ákos és Nyerges Viktória, Erdei József és Parádi
Dorina.

Elhunyt váciak:

Világ Kupa-ezüst

Átalakítandó buszközlekedés

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

Sasvári Nándor /1933./, Zavaczki Istvánné sz: Tóth Erzsébet
/1924./, Kárpáti Lajosné sz: Kiss Veronika /1934./, Siska Imréné sz:
Janik Mária /1925./, Szõllõsi József /1920./, Bodnár István /1931./,
Dr. Chikán Pál /1911./, Bokor Ernõné sz: Kovács Julianna /1928./,
Fábián Mihályné sz: Szabó Ilona /1936./, Pápa Sándorné sz:
Maloviczki Etel /1913./, Saber Wernerné sz: Oláh Katalin /1934./,
Csáki Józsefné sz: Kovács Ilona /1948./, Kockár Józsefné sz: Iczés
Anna /1946./, Filkor Bertalanné sz: Vincze Julianna /1944./,
Dudás Ottó /1938./.

Saját múzeumot akar
létesíteni a város
A Tragor Ignác Múzeumot a város – a területi múzeumi feladatok ellátásával –, saját fenntartásában kívánja mûködtetni. A
képviselõ-testület döntése értelmében – amely megegyezik a civil
szervezetek korábban már idézett álláspontjával –, a tárgyalások
eredményes befejezése után, a megfelelõ engedélyek birtokában,
január elsejétõl önálló költségvetési szervként mûködne a városi
múzeum. Gyûjtõköre és gyûjtõterülete változatlan maradna – bár
az utóbbi a tárgyalások eredményétõl függõen bõvíthetõ vagy
szûkíthetõ –, a jelenlegi múzeumi gyûjtemény természetesen a
birtokában maradna.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a már
megkezdett tárgyalásokat folytassa a megyei önkormányzattal, a
jegyzõt pedig arra utasította, hogy indítsa el az önkormányzati,
területi múzeum minisztériumi engedélyeztetésével kapcsolatos
eljárást. Dr. Molnár Lajos alpolgármester elmondta, a szándék az,
hogy a múzeum feladatát teljes egészében adja át a megye, és a
teljes gyûjtemény maradjon egyben. A feladat ellátásához a város
csak azokat az ingatlanokat kéri, amelyek korábban a város tulajdonában voltak. A megyei önkormányzattal való megállapodás
után következhet a miniszteri döntés, majd a múzeumalapítás. A
városi múzeum állami támogatásra tarthat igényt – amely függ a
vállalt feladat nagyságától –, a becslések szerint, költségvetésének
mintegy hatvan százalékát kell az önkormányzatnak állnia. Az
alpolgármester reméli, hogy sikerül megállapodni, de ha
mégsem, újra kell gondolni a múzeum ügyét.

Tipográfia: Front Grafika Kft.

Vácott született váci lakosok:

Vác-Újbuda LTC

Sikeres pályázatok, milliárdos projektek

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

Anyakönyvi hírek

Olimpiára készülve

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Hetven pályázatot nyújtottak be az
önkormányzat, illetve a hivatal osztályai,
intézményei az elsõ félév során, mintegy
2,5 milliárd forint támogatást igényelve.
Eddig harmincegy pályázat volt eredményes, és összesen több mint 52 millió
forintot nyertek el. A legtöbb pályázatot
benyújtó fõmérnökség tizenöt pályázatából hét már sikeres volt, az 52 millióból csaknem 34 millió forintot hozva
az önkormányzatnak. Az intézmények
közül a Katona Lajos Városi Könyvtár,
Vác Város Levéltára, az iskolák közül a
Madách Imre Gimnázium nyert el jelentõs összegû támogatást. Az eredményes

pályázatokhoz az önkormányzatnak
hozzá kell tennie a megfelelõ önrészt,
amelynek összege eddig csaknem 28
millió forintra rúg.
Tíz utca felújítására adott be pályázatot
az önkormányzat, és – az elõzetes információk szerint – eddig ötre kapott támogatást, közel 17 millió forintot. Megítélték
a támogatást a Bartók Béla Zeneiskola
akadálymentesítésére és az iskola elõtti
parkolók kialakítására is.
Több milliárd forint támogatásra számít
a város a folyamatban lévõ kiemelt projektek sikere esetén. Pályázott az önkormányzat
közoktatási
intézmények

beruházásainak támogatására, ez hét
iskolát és mindhárom óvodát érinti, s
egyenként 50 és 250 millió forint közötti
összeg nyerhetõ el. Él a kórház rekonstrukciójának negyedik ütemére benyújtott
pályázat, amelyet több mint két milliárd
forintos támogatás elnyeréséért nyújtott
be a város, ismert, hogy a Fõutca-fõtér
program folytatására – szintén több mint
két milliárdos támogatásra – is pályázik,
két és fél milliárdot szeretne kapni a
Duna-park megvalósítására. Támogatást
igényel a regionális e-önkormányzat szolgáltató központ kialakítására, s a Liget
tájrehabilitációjára is.

Igények a volt híradós laktanyára
Hitéleti célokra is kérnek területet
Jelenleg már folyik a közmûvek állapotának felmérése a volt
híradós laktanya területén, ezt követi majd a közmûtervek
elkészítése az egyes tömbök ellátására. Közben folyik a
telekalakítási terv készítése, és megkezdõdik az úttervezés is a
Gombási út - Híradó tér - Radnóti út összekötésére. Miután a
képviselõ-testület már elfogadta a rendezési tervet, döntött a
hasznosítás jellegérõl és a megvalósítás ütemérõl, szeptemberben
el kell dönteni, hogy egyes tömbök konkrétan milyen célt szolgáljanak. A volt laktanya területén lévõ 59 épület-építmény egy
részére már vannak elképzelések és igények is – mint ismert,
jelentõs számú lakás épülhet a területen –, de, többek között,
hitéleti célra, templomépítésre is hasznosítanák. Egyelõre csak a
jelentkezõ igények befogadásánál tart az önkormányzat, a döntésig még csaknem két hónap van.
A Váci Waldorf Alapítvány két épületet szeretne oktatási
intézményei számára – az épületekhez tartozó területrésszel
együtt – térítésmentes használatba vétellel vagy más megoldással.

A város tömegközlekedési hálózatának radikális megváltoztatása nélkül az autóbuszjegyek árai tovább emelkedhetnek, ezért a képviselõ-testület úgy döntött, hogy külsõ szakértõket von be egy racionálisabb autóbusz-hálózat
kialakításába. Vácon ugyan kimagaslóan jó a tömegközlekedés, ám ez egyre nagyobb áldozatot követel az
önkormányzattól. Fördõs Attila képviselõ elfogadhatatlannak tartotta, hogy a korábbi 25-30 millió forinttal szemben, az idén várhatóan már 80 millió forint támogatást kell
nyújtania az önkormányzatnak a Volánbusz Zrt. részére.
Mivel a közlekedési társaság már korábban jelezte, hogy a
jelenlegi jegyárak mellett, mintegy 70 milliós támogatásra
tart igényt, a csökkentés érdekében utasszámlálást végeztek,
és ennek alapján hat százalékos teljesítménycsökkentésre
tettek javaslatot. Dr. Bóth János polgármester szerint azonban így is 60-80 millió forintot kell a költségvetésbõl támogatásra fordítani, ezért kell szakemberek véleményét kérni:
ilyen közlekedés mellett, indokolt-e ekkora összegû hozzájárulás. A cél az, hogy 2008-ban már kisebb támogatást
igénylõ hálózat alakuljon ki. Egyelõre azonban – a nagy
összegû hozzájárulás ellenére – emelni kellett a jegyárakat:
augusztus elsejétõl az autóbuszon váltott jegy 230, az
elõvételben váltott jegy 180, az egyvonalas bérlet 2500, az
összvonalas bérlet 4000 forintba kerül.

Dora Péter a város jegyzõje
Dr. Dora Péter aljegyzõt, az igazgatási osztály vezetõjét választotta meg a képviselõ-testület a város jegyzõjének. Az új jegyzõ
megbízatása szeptember16-tól, határozatlan idõre szól. Miután dr.
Kovács Tibor címzetes fõjegyzõ nyugdíjaztatását kérte, az önkormányzat pályázatot írt ki a jegyzõi állásra. Tizenhárom pályázat
érkezett, és végül hat pályázót hallgatott meg a képviselõ-testület.
Az új jegyzõt megválasztó ülésen búcsúzott el dr. Kovács Tibor,
aki harminchét évet dolgozott köztisztviselõi munkakörben, és
munkája elismeréseként megkapta a címzetes fõjegyzõi címet.
Több évtizedes munkájáért köszönetet mondtak a képviselõk és
tevékenységét jegyzõkönyvben ismerte el a testület.
Az aljegyzõi posztot betöltõ dr. Dora Péter jegyzõvé választását
követõen, a polgármesteri hivatal megüresedõ aljegyzõi állására
pályázatot ír ki a képviselõ-testület. A pályázók közül a jegyzõ
választja ki jelöltjét. Az új aljegyzõ szeptember 16-tól töltheti be
tisztét, vezetõi megbízatása határozatlan idõre szól.
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Semmelweis-nap Bölcsõdebõvítés

a Kölcsey utcában

Csaknem egyötödével több gyerek járhat majd bölcsõdébe ez
év októberétõl, a Kölcsey utcai bölcsõde bõvítésével. A tervek
szerint, a Kölcsey utcai ingatlanból kiköltözik a családsegítõ
szolgálat, és a megüresedõ helyiségeket használják fel a bölcsõde bõvítésére. Az épület felújítása és átalakítása, a szükséges
eszközök beszerzése mintegy 11 millió forintba kerül. Négy új
gondozót és kisegítõket is fel kell venni a nagyobb gyereklétszám ellátására. Miskei Sándorné képviselõ szerint nagy öröm,
hogy az elmúlt évben megnövekedett igényeket ki tudja
elégíteni a város, és mivel az anyáknak most már lehetõségük
van munkát vállalni, jó helyen tudhatják gyermekeiket.
A városban jelenleg három helyen mûködik bölcsõde, összesen kilencvenöt hellyel. A mostani bõvítés révén, hússzal többen
járhatnak bölcsõdébe. Egy gyerek ellátása – mint dr. Molnár
Lajos alpolgármester elmondta – évente több mint egymillió
forintba kerül.
A hagyományoknak megfelelõen, az idén is megemlékeztek a
kórházban Semmelweis Ignácról és az egészségügy dolgozóiról.
A kórházban és a város egészségügyében dolgozóknak
dr. Molnár Lajos alpolgármester tolmácsolta a képviselõtestület köszönetét, felelevenítve a váci egészségügy több száz
éves történetét. A Vác Város Egészségügyéért kitüntetést dr.
Bóth János polgármester adta át Moys Teodóra gyermekorvosnak. Ezt követõen került sor a Ruzicska-díj átadására, amelyet az
idén dr. Szigeti Attila nyert el pályázatával. Tízen részesültek
igazgatói dicséretben és jutalomban, köztük a képalkotó diagnosztikai osztály is. Köszöntötték a 25 és a 30 éves jubileumot
elérõket, és öt orvos elõléptetésben részesült.

Több lesz az óvodás
Csaknem háromszáz új gyereket várnak a város három óvodájába szeptemberben. A jelenlegi 1079 óvodásból õsszel 255 megy
iskolába, helyükre 292 kisgyermeket írattak be a szülõk. Közülük
69 elõfelvételis, õk harmadik életévük betöltése után kerülnek
óvodába. A következõ nevelési évben így várhatóan 1116 gyerek
jár majd önkormányzati óvodába, a legtöbben, csaknem
négyszázan, a Deákvári Óvoda neveltjei lesznek.

Tiszta a levegõ
Tíz mérõállomás ellenõrzi
Vác levegõje jó, a mérések
alapján a levegõminõség nem
kifogásolható, hangzott el a
városházán tartott tájékoztatón. A város levegõjének
szennyezettsége jóval a határérték alatt van, és évek óta javul
a minõsége, derült ki a dr. Bóth
János polgármester és Vizdák
Zuzsanna környezetvédelmi
referens által tartott tájékoztatón.
Vácon kívül kevés olyan
település van, ahol tíz ponton
mérnék a levegõ szennyezettségét, így a tíz mérõállomás
adatai kellõ bizonyítékkal szol-
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Garázdák, kalapáccsal

Az elmúlt öt év munkájáról számolt be a képviselõ-testületnek
Vác Város Önkormányzat Idõsek Otthona és Klubja, amely több
mint hatvan éve mûködik már a városban. A Burgundia utcai
otthon után, 1985-ben a Rádi úti részleg, 1994-ben az Arany János
utcai részleg nyitotta meg kapuit. A napközi otthon már a 60-as
években megkezdte mûködését, jelenleg idõsek klubjaként, a
Budapesti fõúton tevékenykedik. A négy helyszínen jelenleg több
mint száznyolcvan idõs embert látnak el, akik számára foglalkozásokról, programokról is gondoskodnak. Mint ismert, a Budapesti
fõúton lévõ klubban mûködik az egyik e-Magyarország pont, ahol
ingyen használhatják az internetet.
Az elmúlt közel öt év során, minden esztendõben volt jelentõsebb felújítás, beruházás. 2004-ben a Burgundia utcai otthonban 32 millió forintért korszerûsítették az elektromos hálózatot, a
Rádi úti részlegben kiépítették a nõvérhívó-rendszert, az Arany
János utcában a nyílászárókat újították fel, akadálymentesítést
végeztek több helyen. Még az idén megtörténik a Rádi úti lift
felújítása, betegszobák kialakítása. Dr. Molnár Lajos alpolgármester szerint, a legjobban az minõsíti az Egerszegi Sándor
igazgató által irányított idõsotthonok munkáját, hogy a hivatalnak
nem kellett elégedetlen idõs emberek problémáival foglalkozni.
Jónak értékelte az idõsotthonok tevékenységét a polgármester is,
a képviselõ-testület pedig elismeréssel fogadta el a beszámolót.

gálnak mind a szakemberek,
mind a lakosság számára. A
környezetvédelmi felügyelõség
automata mérõállomása mellett, kilenc helyen történnek
imissziós mérések, amelyeket a
DDC Kft. végeztetett saját költségén, majd az idén a város
vette át a hálózat mûködtetését. A méréseket a Fodor
József Intézet akkreditált laboratóriuma végzi. A mérési eredmények megtekinthetõk a
környezetvédelmi felügyelõség
honlapján és több más oldalon,
közöttük
a
DDC
weblapján is.

Pénz bicikliútra,
zöldterületekre
További több mint 101 millió forinttal módosult az önkormányzat költségvetése, amelynek fõösszege így már 83 millió
forinttal meghaladta a 14 milliárdot. A költségvetésmódosítást elsõsorban a központosított állami támogatás
indokolta, és ennek révén több mint 50 millió forint általános
tartalék felhasználásáról dönthetett a képviselõ-testület. A
döntés alapján, a többletforrás túlnyomó részét a bölcsõdei
kapacitás bõvítésére, az útfelújítási pályázatok céltartalékának
növelésére és – Ferjancsics László, Kiss János, Kiss Zsolt és
Makrai Zsolt képviselõk javaslatára – a Rádi úti kerékpárút
megépítésére fordítja a város. De ebbõl az összegbõl jut a
hiányzó térfigyelõ kamera pótlására, és dr. Jakab Zoltán
kezdeményezésére, a fegyház körül parkoló kialakítására is.
Kriksz István egyéni képviselõi indítványát elfogadva, a
testület úgy döntött, hogy további ötmillió forintot fordít a
zöldterületek karbantartására.

Nagymezõ utca
Még ebben az évben elkészülhet a Nagymezõ utca
Kölcsey út és Csányi körút
közé esõ szakaszának útfelújítása. Mint Makrai Zsolt
elmondta, a városi költségvetés két és félmillió forintos
önrészéhez ugyanennyi érkezik a Közép-Magyarországi
Régió pályázatából. A közel
másfélezer négyzetméteres
útburkolat felújítása mellett
sor kerül a járdaszegélyek
kiigazítására, akadálymente-

sítésére is. A tervek szerint, az
õsz folyamán elkezdõdõ
munkálatok során a Földváry
iskola elõtti terület rendbetétele is megtörténik,
amire a választókörzet egyéni
képviselõkeretébõl különítettek el negyedmillió forintot. A lakótelepen egy év
leforgása alatt – a Zöldfa
utca rekonstrukciója után –
immár a második erõsen
igénybe vett közút kerül
felújításra.

Támogatás az elsõ lakáshoz
Újabb ötmillió forintot különített el az önkormányzat az elsõ
lakáshoz jutók támogatására. Mint a szociális bizottság elnöke,
Debreczeni János elmondta, a korábbi évekhez képest megnõtt
a támogatást kérelmezõk száma. A 2007. évi keret, nyolcmillió
forint, június végére elfogyott, miután mind a tíz kérelmezõt
támogatásban részesítették. Az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a rászoruló, a városban építkezõ vagy lakást
vásároló fiatalokat, ezért a második félévre ötmillió forintot biztosít a lakásszámla tartalékösszegébõl.

Közmeghallgatás
A júliusi ülését követõen csütörtökön este hat órától
közmeghallgatást tartott a képviselõ-testület. Az elvégzett
feladatokról a polgármester adott tájékoztatást, kiemelve
Václiget vízelvezetési gondjainak megoldását és a
nehézgépjármûveknek a belvárosból való kitiltását. A hozzászólók a város parkolási gondjaival, az alsóvárosi vasúti
átjáró rendbetételével, a vandalizmus gondjával, a Földváry
téri közmûvek felújításának kérdésével foglalkoztak, és ismét
felvetõdött a DDC veszélyeshulladék-égetése.

Otthon az idõseknek

Emlékmû a Duna-parton?
Ketten megtámadták Vác belvárosában a
város takarítását végzõ cég dolgozóit, június 24én, vasárnap korán reggel. Az esetet követõen
közös sajtótájékoztatót tartott dr. Bóth János
polgármester,
Magyari
Sándor
váci
rendõrkapitány és Papp János, a megtámadott
dolgozók irányítója. A tájékoztatón bemutatták
azt a hosszú nyelû kalapácsot is, amelyet a
támadók kocsijuk csomagtartójából vettek elõ. A
két takarító – akik a szemtanúktól semmilyen
segítséget sem kaptak – nyolc napon belül gyó-

gyuló sérülést szenvedett, az elkövetõk még a
kórház sürgõsségi osztályára is követték õket, és
csak a kórház biztonsági embereinek sikerült
megfékezni a garázdákat. A polgármester zéró
toleranciát hirdetett meg a garázdákkal szemben, de, mint mondta, ehhez a helyi társadalomnak is meg kell szerveznie magát, különben nem
lehet gátat vetni a vandalizmusnak. A garázdasággal és könnyû testi sértéssel gyanúsított
elkövetõk ügyét a rendõrség, vádemelési
javaslattal, átadta az ügyészségnek.

Az Eszterházy utca végén, a Duna-parton helyezné el az
I. világháborús emlékmûvet a város fõépítésze. Sajtótájékoztatón ismertette az I. világháborús emlékmû elhelyezésével kapcsolatos új elképzelését Philipp Frigyes
fõépítész. Miután a szoborcsoport restaurálása befejezõdött,
õsszel már visszaszállítják a városba. A fõépítész szerint a
Duna-part méltó helyszín az emlékmû számára, és új helyszínen való felállítása beépíthetõ a Fõtér-fõutca programba. Bár
korábban már döntött a testület a szoborcsoport helyérõl,
dr. Bóth János polgármester úgy vélte, hogy a Duna-parti
helyszín jobb konszenzust hozhat.

Járda és csatorna is épül az áruházzal
Õsszel új bevásárlóközpont nyílik a város déli kapujánál, Csatamezõn. Az áruház építésével
együtt a 2-es úton és az út alatt is folynak munkálatok. Mint a választókörzet képviselõje, Kiss
János elmondta, szélesítik a fõútnak ezt a szakaszát, a várható nagyobb forgalomra alkalmassá
teszik az autóbusz-megállókat, és járdaszakasz is épül a buszmegállótól a bejáratig. A tervek
úgy készülnek el, hogy azok alapján egészen a Kõszentes híd elõtti körforgalomig kiépíthetõ
lesz a járda. Az autóval érkezõk számára mintegy nyolcvan férõhelyes parkoló áll majd rendelkezésre. A beruházó a közvilágítás kiépítését is elvégzi. A képviselõ a város szempontjából
azt tartotta a legfontosabbnak, hogy mind a szennyvíz-, mind az esõvíz-csatornát átviszik a
2-es fõút alatt, és a szennyvíz-csatorna olyan átmérõjû lesz, hogy késõbb rácsatlakoztatható
Csatamezõ és Máriaudvar szennyvíz-hálózata is.

Gyerekek a Balatonnál
Negyvennyolc rászoruló
gyerek vett részt az önkormányzat által szervezett
táborozáson, Zamárdiban. A
Balaton-parti nyaralás mintegy egymillió-nyolcszázezer
forintos költségét a város
önkormányzata fizette,
ugyanúgy, mint a tavalyi,
fonyódligeti nyaralást.

Kevesebb bûneset
A június végi garázda
esemény ellenére, jelentõsen csökkent az elsõ fél
évben a bûncselekmények
száma. Ebben szerepet játszik, hogy az utóbbi idõben
megkétszerezték az utcán
szolgálatot teljesítõ
rendõrök számát, akik
között, a gyalogos járõrök
mellett, lovas és kutyás
egyenruhások
is vannak.

Új név: Remondis
A német Remondis cég vette
át a Magyarországon 1994
óta jelen lévõ Otto szolgáltatásait. Az Otto Kft. a kommunális hulladék elszállítása
mellett, veszélyeshulladékgyûjtést, lomtalanítást,
hóeltakarítást, parkkarbantartást is végzett, a
Remondis valószínûleg
ezeket a feladatokat is
átveszi.

A megye szolgálatáért
Pest Megye Szolgálatáért
Díjban részesült
dr. Tettamanti Sarolta
régész, a Tragor Ignác
Múzeum munkatársa. A
megyei közgyûlés által alapított díjat huzamosabb idõn
át folytatott kiemelkedõ
munkálkodása elismeréseként vehette át.

Zöld Híd program

Hulladéklerakók gázmentesítése
A területén lévõ négy hulladéklerakó gázmentesítésére köt együttmûködési megállapodást
az Észak-kelet Pest Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a nyíregyházi Társ-Invest Kft.-vel. A depóniagáz – elsõsorban a keletkezõ
metán – kezelésérõl jogszabály rendelkezik, és része a kiotói egyezménynek is. A lerakó tulajdonosának, kezelõjének gondoskodnia kell a biogáz összegyûjtésérõl, s bár az önkormányzati
tulajdonban lévõ csörögi telep a Zöld Híd programban rekultiválásra kerül, a mostani megállapodással a rekultivációs költségkeret egy része megtakarítható. Dr. Bóth János szerint a
megállapodás – amely a kft.-nek adja át a biogáz kitermelésének jogát egy ideig – szakmailag
jó célt szolgál, és szolgálja a város érdekét is, mivel hat év mûködés után a biogáz rendszer a
város tulajdonába kerül.

HÍRHASÁB

Népszerû elõkészítõ

ELEKTROSZIGET

V illamossági kis- és nagykereskedelem

MEGNYÍLT!!!
AKCIÓ:

MT 3x1,5 mm2: 109,2 Ft,
MBCu 3x1,5 mm2: 109,2 Ft,
MCu 1,5 mm2: 31 Ft,
Ventilátor: 2.496 Ft-tól
Temetõ út 18 - volt Öntöde területén
T.: 27/315-525
Nyitva: H-P: 6.30-17.00, Sz: 7.00-12.00

A középiskolákba felvett
tanulók negyede nyelvi
elõkészítõ osztályban kezdi
meg tanulmányait õsszel. A
Boronkay középiskolában
kihelyezett zeneszak lesz:
zongorát, orgonát és
szolfézst tanulhatnak a
diákok.

Ügyintézõ-k
képzés
Ügyintézõtitkár-képzés indul
õsszel az I. Géza Király
Közgazdasági
Szakközépiskolában. Az új
képzés beindításával együtt
megszûnik az eddigi
külkereskedelmi ügyintézõ
szakma oktatása.

hirnok2007julius.qxp

2007.07.24.

10:00

Page 3

(Black plate)

2

2007. július - augusztus

Semmelweis-nap Bölcsõdebõvítés

a Kölcsey utcában

Csaknem egyötödével több gyerek járhat majd bölcsõdébe ez
év októberétõl, a Kölcsey utcai bölcsõde bõvítésével. A tervek
szerint, a Kölcsey utcai ingatlanból kiköltözik a családsegítõ
szolgálat, és a megüresedõ helyiségeket használják fel a bölcsõde bõvítésére. Az épület felújítása és átalakítása, a szükséges
eszközök beszerzése mintegy 11 millió forintba kerül. Négy új
gondozót és kisegítõket is fel kell venni a nagyobb gyereklétszám ellátására. Miskei Sándorné képviselõ szerint nagy öröm,
hogy az elmúlt évben megnövekedett igényeket ki tudja
elégíteni a város, és mivel az anyáknak most már lehetõségük
van munkát vállalni, jó helyen tudhatják gyermekeiket.
A városban jelenleg három helyen mûködik bölcsõde, összesen kilencvenöt hellyel. A mostani bõvítés révén, hússzal többen
járhatnak bölcsõdébe. Egy gyerek ellátása – mint dr. Molnár
Lajos alpolgármester elmondta – évente több mint egymillió
forintba kerül.
A hagyományoknak megfelelõen, az idén is megemlékeztek a
kórházban Semmelweis Ignácról és az egészségügy dolgozóiról.
A kórházban és a város egészségügyében dolgozóknak
dr. Molnár Lajos alpolgármester tolmácsolta a képviselõtestület köszönetét, felelevenítve a váci egészségügy több száz
éves történetét. A Vác Város Egészségügyéért kitüntetést dr.
Bóth János polgármester adta át Moys Teodóra gyermekorvosnak. Ezt követõen került sor a Ruzicska-díj átadására, amelyet az
idén dr. Szigeti Attila nyert el pályázatával. Tízen részesültek
igazgatói dicséretben és jutalomban, köztük a képalkotó diagnosztikai osztály is. Köszöntötték a 25 és a 30 éves jubileumot
elérõket, és öt orvos elõléptetésben részesült.

Több lesz az óvodás
Csaknem háromszáz új gyereket várnak a város három óvodájába szeptemberben. A jelenlegi 1079 óvodásból õsszel 255 megy
iskolába, helyükre 292 kisgyermeket írattak be a szülõk. Közülük
69 elõfelvételis, õk harmadik életévük betöltése után kerülnek
óvodába. A következõ nevelési évben így várhatóan 1116 gyerek
jár majd önkormányzati óvodába, a legtöbben, csaknem
négyszázan, a Deákvári Óvoda neveltjei lesznek.

Tiszta a levegõ
Tíz mérõállomás ellenõrzi
Vác levegõje jó, a mérések
alapján a levegõminõség nem
kifogásolható, hangzott el a
városházán tartott tájékoztatón. A város levegõjének
szennyezettsége jóval a határérték alatt van, és évek óta javul
a minõsége, derült ki a dr. Bóth
János polgármester és Vizdák
Zuzsanna környezetvédelmi
referens által tartott tájékoztatón.
Vácon kívül kevés olyan
település van, ahol tíz ponton
mérnék a levegõ szennyezettségét, így a tíz mérõállomás
adatai kellõ bizonyítékkal szol-
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Az elmúlt öt év munkájáról számolt be a képviselõ-testületnek
Vác Város Önkormányzat Idõsek Otthona és Klubja, amely több
mint hatvan éve mûködik már a városban. A Burgundia utcai
otthon után, 1985-ben a Rádi úti részleg, 1994-ben az Arany János
utcai részleg nyitotta meg kapuit. A napközi otthon már a 60-as
években megkezdte mûködését, jelenleg idõsek klubjaként, a
Budapesti fõúton tevékenykedik. A négy helyszínen jelenleg több
mint száznyolcvan idõs embert látnak el, akik számára foglalkozásokról, programokról is gondoskodnak. Mint ismert, a Budapesti
fõúton lévõ klubban mûködik az egyik e-Magyarország pont, ahol
ingyen használhatják az internetet.
Az elmúlt közel öt év során, minden esztendõben volt jelentõsebb felújítás, beruházás. 2004-ben a Burgundia utcai otthonban 32 millió forintért korszerûsítették az elektromos hálózatot, a
Rádi úti részlegben kiépítették a nõvérhívó-rendszert, az Arany
János utcában a nyílászárókat újították fel, akadálymentesítést
végeztek több helyen. Még az idén megtörténik a Rádi úti lift
felújítása, betegszobák kialakítása. Dr. Molnár Lajos alpolgármester szerint, a legjobban az minõsíti az Egerszegi Sándor
igazgató által irányított idõsotthonok munkáját, hogy a hivatalnak
nem kellett elégedetlen idõs emberek problémáival foglalkozni.
Jónak értékelte az idõsotthonok tevékenységét a polgármester is,
a képviselõ-testület pedig elismeréssel fogadta el a beszámolót.

gálnak mind a szakemberek,
mind a lakosság számára. A
környezetvédelmi felügyelõség
automata mérõállomása mellett, kilenc helyen történnek
imissziós mérések, amelyeket a
DDC Kft. végeztetett saját költségén, majd az idén a város
vette át a hálózat mûködtetését. A méréseket a Fodor
József Intézet akkreditált laboratóriuma végzi. A mérési eredmények megtekinthetõk a
környezetvédelmi felügyelõség
honlapján és több más oldalon,
közöttük
a
DDC
weblapján is.

Pénz bicikliútra,
zöldterületekre
További több mint 101 millió forinttal módosult az önkormányzat költségvetése, amelynek fõösszege így már 83 millió
forinttal meghaladta a 14 milliárdot. A költségvetésmódosítást elsõsorban a központosított állami támogatás
indokolta, és ennek révén több mint 50 millió forint általános
tartalék felhasználásáról dönthetett a képviselõ-testület. A
döntés alapján, a többletforrás túlnyomó részét a bölcsõdei
kapacitás bõvítésére, az útfelújítási pályázatok céltartalékának
növelésére és – Ferjancsics László, Kiss János, Kiss Zsolt és
Makrai Zsolt képviselõk javaslatára – a Rádi úti kerékpárút
megépítésére fordítja a város. De ebbõl az összegbõl jut a
hiányzó térfigyelõ kamera pótlására, és dr. Jakab Zoltán
kezdeményezésére, a fegyház körül parkoló kialakítására is.
Kriksz István egyéni képviselõi indítványát elfogadva, a
testület úgy döntött, hogy további ötmillió forintot fordít a
zöldterületek karbantartására.

Nagymezõ utca
Még ebben az évben elkészülhet a Nagymezõ utca
Kölcsey út és Csányi körút
közé esõ szakaszának útfelújítása. Mint Makrai Zsolt
elmondta, a városi költségvetés két és félmillió forintos
önrészéhez ugyanennyi érkezik a Közép-Magyarországi
Régió pályázatából. A közel
másfélezer négyzetméteres
útburkolat felújítása mellett
sor kerül a járdaszegélyek
kiigazítására, akadálymente-

sítésére is. A tervek szerint, az
õsz folyamán elkezdõdõ
munkálatok során a Földváry
iskola elõtti terület rendbetétele is megtörténik,
amire a választókörzet egyéni
képviselõkeretébõl különítettek el negyedmillió forintot. A lakótelepen egy év
leforgása alatt – a Zöldfa
utca rekonstrukciója után –
immár a második erõsen
igénybe vett közút kerül
felújításra.

Támogatás az elsõ lakáshoz
Újabb ötmillió forintot különített el az önkormányzat az elsõ
lakáshoz jutók támogatására. Mint a szociális bizottság elnöke,
Debreczeni János elmondta, a korábbi évekhez képest megnõtt
a támogatást kérelmezõk száma. A 2007. évi keret, nyolcmillió
forint, június végére elfogyott, miután mind a tíz kérelmezõt
támogatásban részesítették. Az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a rászoruló, a városban építkezõ vagy lakást
vásároló fiatalokat, ezért a második félévre ötmillió forintot biztosít a lakásszámla tartalékösszegébõl.

Közmeghallgatás
A júliusi ülését követõen csütörtökön este hat órától
közmeghallgatást tartott a képviselõ-testület. Az elvégzett
feladatokról a polgármester adott tájékoztatást, kiemelve
Václiget vízelvezetési gondjainak megoldását és a
nehézgépjármûveknek a belvárosból való kitiltását. A hozzászólók a város parkolási gondjaival, az alsóvárosi vasúti
átjáró rendbetételével, a vandalizmus gondjával, a Földváry
téri közmûvek felújításának kérdésével foglalkoztak, és ismét
felvetõdött a DDC veszélyeshulladék-égetése.

Otthon az idõseknek

Emlékmû a Duna-parton?
Ketten megtámadták Vác belvárosában a
város takarítását végzõ cég dolgozóit, június 24én, vasárnap korán reggel. Az esetet követõen
közös sajtótájékoztatót tartott dr. Bóth János
polgármester,
Magyari
Sándor
váci
rendõrkapitány és Papp János, a megtámadott
dolgozók irányítója. A tájékoztatón bemutatták
azt a hosszú nyelû kalapácsot is, amelyet a
támadók kocsijuk csomagtartójából vettek elõ. A
két takarító – akik a szemtanúktól semmilyen
segítséget sem kaptak – nyolc napon belül gyó-

gyuló sérülést szenvedett, az elkövetõk még a
kórház sürgõsségi osztályára is követték õket, és
csak a kórház biztonsági embereinek sikerült
megfékezni a garázdákat. A polgármester zéró
toleranciát hirdetett meg a garázdákkal szemben, de, mint mondta, ehhez a helyi társadalomnak is meg kell szerveznie magát, különben nem
lehet gátat vetni a vandalizmusnak. A garázdasággal és könnyû testi sértéssel gyanúsított
elkövetõk ügyét a rendõrség, vádemelési
javaslattal, átadta az ügyészségnek.

Az Eszterházy utca végén, a Duna-parton helyezné el az
I. világháborús emlékmûvet a város fõépítésze. Sajtótájékoztatón ismertette az I. világháborús emlékmû elhelyezésével kapcsolatos új elképzelését Philipp Frigyes
fõépítész. Miután a szoborcsoport restaurálása befejezõdött,
õsszel már visszaszállítják a városba. A fõépítész szerint a
Duna-part méltó helyszín az emlékmû számára, és új helyszínen való felállítása beépíthetõ a Fõtér-fõutca programba. Bár
korábban már döntött a testület a szoborcsoport helyérõl,
dr. Bóth János polgármester úgy vélte, hogy a Duna-parti
helyszín jobb konszenzust hozhat.

Járda és csatorna is épül az áruházzal
Õsszel új bevásárlóközpont nyílik a város déli kapujánál, Csatamezõn. Az áruház építésével
együtt a 2-es úton és az út alatt is folynak munkálatok. Mint a választókörzet képviselõje, Kiss
János elmondta, szélesítik a fõútnak ezt a szakaszát, a várható nagyobb forgalomra alkalmassá
teszik az autóbusz-megállókat, és járdaszakasz is épül a buszmegállótól a bejáratig. A tervek
úgy készülnek el, hogy azok alapján egészen a Kõszentes híd elõtti körforgalomig kiépíthetõ
lesz a járda. Az autóval érkezõk számára mintegy nyolcvan férõhelyes parkoló áll majd rendelkezésre. A beruházó a közvilágítás kiépítését is elvégzi. A képviselõ a város szempontjából
azt tartotta a legfontosabbnak, hogy mind a szennyvíz-, mind az esõvíz-csatornát átviszik a
2-es fõút alatt, és a szennyvíz-csatorna olyan átmérõjû lesz, hogy késõbb rácsatlakoztatható
Csatamezõ és Máriaudvar szennyvíz-hálózata is.

Gyerekek a Balatonnál
Negyvennyolc rászoruló
gyerek vett részt az önkormányzat által szervezett
táborozáson, Zamárdiban. A
Balaton-parti nyaralás mintegy egymillió-nyolcszázezer
forintos költségét a város
önkormányzata fizette,
ugyanúgy, mint a tavalyi,
fonyódligeti nyaralást.

Kevesebb bûneset
A június végi garázda
esemény ellenére, jelentõsen csökkent az elsõ fél
évben a bûncselekmények
száma. Ebben szerepet játszik, hogy az utóbbi idõben
megkétszerezték az utcán
szolgálatot teljesítõ
rendõrök számát, akik
között, a gyalogos járõrök
mellett, lovas és kutyás
egyenruhások
is vannak.

Új név: Remondis
A német Remondis cég vette
át a Magyarországon 1994
óta jelen lévõ Otto szolgáltatásait. Az Otto Kft. a kommunális hulladék elszállítása
mellett, veszélyeshulladékgyûjtést, lomtalanítást,
hóeltakarítást, parkkarbantartást is végzett, a
Remondis valószínûleg
ezeket a feladatokat is
átveszi.

A megye szolgálatáért
Pest Megye Szolgálatáért
Díjban részesült
dr. Tettamanti Sarolta
régész, a Tragor Ignác
Múzeum munkatársa. A
megyei közgyûlés által alapított díjat huzamosabb idõn
át folytatott kiemelkedõ
munkálkodása elismeréseként vehette át.

Zöld Híd program

Hulladéklerakók gázmentesítése
A területén lévõ négy hulladéklerakó gázmentesítésére köt együttmûködési megállapodást
az Észak-kelet Pest Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a nyíregyházi Társ-Invest Kft.-vel. A depóniagáz – elsõsorban a keletkezõ
metán – kezelésérõl jogszabály rendelkezik, és része a kiotói egyezménynek is. A lerakó tulajdonosának, kezelõjének gondoskodnia kell a biogáz összegyûjtésérõl, s bár az önkormányzati
tulajdonban lévõ csörögi telep a Zöld Híd programban rekultiválásra kerül, a mostani megállapodással a rekultivációs költségkeret egy része megtakarítható. Dr. Bóth János szerint a
megállapodás – amely a kft.-nek adja át a biogáz kitermelésének jogát egy ideig – szakmailag
jó célt szolgál, és szolgálja a város érdekét is, mivel hat év mûködés után a biogáz rendszer a
város tulajdonába kerül.

HÍRHASÁB

Népszerû elõkészítõ

ELEKTROSZIGET

V illamossági kis- és nagykereskedelem

MEGNYÍLT!!!
AKCIÓ:

MT 3x1,5 mm2: 109,2 Ft,
MBCu 3x1,5 mm2: 109,2 Ft,
MCu 1,5 mm2: 31 Ft,
Ventilátor: 2.496 Ft-tól
Temetõ út 18 - volt Öntöde területén
T.: 27/315-525
Nyitva: H-P: 6.30-17.00, Sz: 7.00-12.00

A középiskolákba felvett
tanulók negyede nyelvi
elõkészítõ osztályban kezdi
meg tanulmányait õsszel. A
Boronkay középiskolában
kihelyezett zeneszak lesz:
zongorát, orgonát és
szolfézst tanulhatnak a
diákok.

Ügyintézõ-k
képzés
Ügyintézõtitkár-képzés indul
õsszel az I. Géza Király
Közgazdasági
Szakközépiskolában. Az új
képzés beindításával együtt
megszûnik az eddigi
külkereskedelmi ügyintézõ
szakma oktatása.

hirnok2007julius.qxp
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Központi orvosi ügyelet

Szent István-n
napi
ünnepségsorozat
augusztus 19. 17 óra

Városi ünnepség és kenyérszentelés
Helyszín: Vác, Szent István szobor

augusztus 19. 20 óra

Váci Szimfonikus Zenekar koncertje
Közremûködnek: Váci Szimfonikus Zenekar, Farkas
Pál vezényletével, St. Martin és Sánta Jolán, Sárkány
Kázmér a Magyar Állami Operaház mûvészei
Mûsoron: magyar operarészletek
Helyszín: Vác, Fõtér

augusztus 24. 19 óra
Kiss Katalin énekmûvész mûsora

augusztus 24 19.30 óra

Varga Miklós és a Band koncertje
Vendég: Vikidál Gyula
A koncerteken felhangzó mûvek kizárólag élõ
elõadásban, zenekarral szólalnak meg! A zenekar
tagjai: Retzler Péter (billentyûshangszerek, vokál)
aki Varga Miklós „Hazatérés” és „Csemetekert”
címû lemezein, mint dalszerzõ is közremûködik és
egyben az együttes mûvészeti vezetõje is, Szabó
Attila (gitárok), Berczelly Csaba (basszusgitár),
Solymosi Róbert (dob), Toldi Tamás (vokál).
Helyszín: Vác, Konstantin tér

Fõtéri zenés esték
augusztus 3. péntek 19 óra

Khiara Tánccsoport hastáncbemutató
A Khiara Tánccsoport alapítóinak lételeme a tánc,
ezen belül is a kelet misztikus hölgyeinek õsi tánca,
a hastánc. www.khiara.hu

augusztus 10 péntek, 19 óra

Aces' Good Kiss Tribute és CARTOON JAMIROQUAI
koncert
A CARTOON cover banda, amely hûen próbálja visszaadni a Jamiroquai dalok hangvételét. Banda
tagok: Kullay Timea ének, Szieber Attila gitár, Szabó
Gergely billentyû, Németh Attila basszusgitár,
Sinkó Bence percussion, Horváth Ádám dob

augusztus 17 péntek, 19 óra

Kottazûr zenekar
A zenekar 2006-ban alakult. A négytagú együttesben 3 fiú pontosabban 3 férfiú ill. egy hölgy van. A
fiatalos zene mellett azért jól elfér néhány örökzöld
rocksláger is.

augusztus 18. szombat 10 óra

Dunakanyar Fúvósegyüttes: Térzene
Az aranyminõsítést kiérdemelt fúvószenekar
klasszikus és szórakoztató mûsora. www.dunakanyarfuvos.extra.hu

augusztus 18. 18 óra

„Choeur des Vive la Vie” Monthey kórus mûsora

augusztus 18. szombat 19 óra

MÁSIK együttes koncertje
Stadler Géza - ének, gitár, Wanderlich Béla basszusgitár, Nagy József - dob, Szabó Gergely - billentyû, Juhász Eszter - ének

augusztus 31. 19 óra

Csomádi Dalkör
Kísér a Fuszulyka zenekar és a Bécsi banda. A
Csomádi Dalkör Beckerné Szalay Eszter vezetésével mûködik, fellépéseik során az elsõsorban a
család tagjaiból álló Fuszulyka zenekar kíséri Õket.
A váci fellépésen vendégként meghívták a bécsi
népzenész barátaikat is.

szeptember 7. péntek, 19 óra

CARTOON JAMIROQUAI koncertje
A zenekar 2006. szeptemberben alakult Vácon azzal
a szándékkal, hogy a világban és kishazánkban joggal népszerû JAMIROQUAI zenekar dalait hirdessük élõben a közönségnek.

Templomi
hangversenyek
augusztus 12. vasárnap 16 óra

„Vác” Antonio Vivaldi Kamarazenekar hangversenye
Mûvészeti vezetõ: Csûry Lajos. Szólisták: Nagy
Ferenc
hegedûmûvész,
Homoki
Gábor
hegedûmûvész Mûsor: A. Corelli, A. Vivaldi, T.
Albinoni, J.S. Bach, W. A. Mozart, G. Handel mûvei.
Helyszín: Fehérek temploma

augusztus 26. vasárnap, 16.30 óra

Egyházzenei koncert a barokktól napjainkig
Közremûködik: Rotunda Énekegyüttes. Karvezetõ:
Tóthné Mózer Annamária. Orgonán közremûködik: Balogh Lázár.
Helyszín: Fehérek temploma

szeptember 8. szombat, 16 óra

Solymosi Ferenc orgonamûvész hangversenye
Solymosi Ferenc számos tanulmánya és könyve
jelent meg a hangszertörténet tárgykörében. Több
orgona készült el tervei alapján, legismertebb a
Budapest-zugligeti templom 1992-ben átadott
hangszere.
Helyszín: Fehérek temploma
A templomi hangversenyekre a belépés díjtalan!
A Váci Nyár rendezvénysorozat fõ rendezõje:
Madách Imre Mûvelõdési Központ
Médiatámogatóink:
Abszolút Rádió, Dunakanyar.hu, Dunakanyar Régió,
Duna-Part Programajánló, Elekrto Szignál Tv., Calipso
Rádió, Szuperinfó, Váci Napló, Váconline
Bõvebb információ és jegyértékesítés:
Madách Imre Mûvelõdési Központ:
(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel: 27/316-411)
@-mail: mimk@dunaweb.hu, www.mimk.vac.hu
Ticketportal: www.ticketportal.hu
Tourinform Iroda:
(2600 Vác, Március 15 tér 17. Tel:27/316-160) ,
@-mail: vac@tourinform.hu, www.tourinform.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

Fogorvosi ügyelet

Minden beavatkozás térítésköteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.
Ingyenes ügyelet
Szent Rókus kórház
Budapest, Gyula Pál u. 2.
Térítésköteles:
szombat és vasárnap 8-12
július 28-2
29.
Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel.:307-093
augusztus 4-5
5.
Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 302-721
augusztus 11-1
12.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 311-386
augusztus 18-1
19.
Dr. Molnár Csilla
Vác, Földváry tér 15.
Tel.: 301-471
augusztus 25-2
26.
Dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15.
Tel.:310-031
szeptember 1-2
2.
Dr. Bánhidi Noémi
Vác, Szent János u. 16.
Tel.: 302 - 633

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
július 23-2
29.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.
július 30-aaugusztus 5.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
augusztus 6-1
12.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.
augusztus 13-1
19.
Alsóvárosi Patika Bt
Zöldfa u. 1.
augusztus 20-2
26.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
augusztus 27-sszept. 2.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér.

Felelõs kiadó:
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu

Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 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
a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18,
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
020
zöld száma: 06/ 80 890-0

Támogatói szerzõdést kötött Dunakanyar-Vác NB II-es labdarúgó csapatát mûködtetõ gazdasági társasággal az ÚjbudaLágymányosi TC elnöke, Kenyó Zoltán. A megállapodás
értelmében az évi hatvanmilliós költségvetés felét állja a
belépõ támogató. A tulajdonosi szerkezet viszont változatlan
marad, így a kft többségi tulajdonosa továbbra is a város által
30 millióval és ingyenes stadionhasználattal támogatott Vác
Városi Labdarúgó Egyesület lesz.
A csapat a másodosztályban Vác-Újbuda LTC néven szerepel, mérkõzéseit a váci stadionban, edzéseit részben
Lágymányoson tartja. A szakmai munka irányítója Verebes
József lesz, aki a megmaradt váci játékoskeret mellett az ötödosztályban bajnoki címet nyert együttesébõl a legtehetségesebb fiatalokat kívánja foglalkoztatni.

Két-kétmillió forinttal támogatja az önkormányzat azokat a
sportolókat, akik – a különbözõ, válogatóversenyeken elért eredményeik révén – a 2008-as pekingi olimpiára kvótát szereztek,
vagy a jövõben szereznek. A döntést Csereklye Károly alpolgármester javaslatára hozta meg a képviselõ-testület.

Az idei evezõs Világ Kupa-sorozat befejezõ, luzerni
futamán a Hirling Zsolt-Varga Tamás kettõs nagyszerû hajrával a gyõztes dán hajó mögött a második helyen ért célba.

Emelkednek a jegyárak

az okmányirodában

27/502-120

Prém Csaba és Kulcsár Ildikó lánya Klementina, Radácsi Zoltán és
Bartók Piroska fia Bálint, Radics Péter és Horváth Mária fia Ádám,
Sárosi József és Jeszenszky Adrienn fia Áron, Király István és Varga
Anita fia Botond, Ritzl János és Vásárhelyi Katalin fia János, Dr.
Kondér Béla és Szarka Eszter fia Benedek.

Házasságot kötött váciak:
Csányi Balázs és Básti Diána, Németi László és Horchi Beáta.
Czinege Ákos és Nyerges Viktória, Erdei József és Parádi
Dorina.

Elhunyt váciak:

Világ Kupa-ezüst

Átalakítandó buszközlekedés

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

Sasvári Nándor /1933./, Zavaczki Istvánné sz: Tóth Erzsébet
/1924./, Kárpáti Lajosné sz: Kiss Veronika /1934./, Siska Imréné sz:
Janik Mária /1925./, Szõllõsi József /1920./, Bodnár István /1931./,
Dr. Chikán Pál /1911./, Bokor Ernõné sz: Kovács Julianna /1928./,
Fábián Mihályné sz: Szabó Ilona /1936./, Pápa Sándorné sz:
Maloviczki Etel /1913./, Saber Wernerné sz: Oláh Katalin /1934./,
Csáki Józsefné sz: Kovács Ilona /1948./, Kockár Józsefné sz: Iczés
Anna /1946./, Filkor Bertalanné sz: Vincze Julianna /1944./,
Dudás Ottó /1938./.

Saját múzeumot akar
létesíteni a város
A Tragor Ignác Múzeumot a város – a területi múzeumi feladatok ellátásával –, saját fenntartásában kívánja mûködtetni. A
képviselõ-testület döntése értelmében – amely megegyezik a civil
szervezetek korábban már idézett álláspontjával –, a tárgyalások
eredményes befejezése után, a megfelelõ engedélyek birtokában,
január elsejétõl önálló költségvetési szervként mûködne a városi
múzeum. Gyûjtõköre és gyûjtõterülete változatlan maradna – bár
az utóbbi a tárgyalások eredményétõl függõen bõvíthetõ vagy
szûkíthetõ –, a jelenlegi múzeumi gyûjtemény természetesen a
birtokában maradna.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a már
megkezdett tárgyalásokat folytassa a megyei önkormányzattal, a
jegyzõt pedig arra utasította, hogy indítsa el az önkormányzati,
területi múzeum minisztériumi engedélyeztetésével kapcsolatos
eljárást. Dr. Molnár Lajos alpolgármester elmondta, a szándék az,
hogy a múzeum feladatát teljes egészében adja át a megye, és a
teljes gyûjtemény maradjon egyben. A feladat ellátásához a város
csak azokat az ingatlanokat kéri, amelyek korábban a város tulajdonában voltak. A megyei önkormányzattal való megállapodás
után következhet a miniszteri döntés, majd a múzeumalapítás. A
városi múzeum állami támogatásra tarthat igényt – amely függ a
vállalt feladat nagyságától –, a becslések szerint, költségvetésének
mintegy hatvan százalékát kell az önkormányzatnak állnia. Az
alpolgármester reméli, hogy sikerül megállapodni, de ha
mégsem, újra kell gondolni a múzeum ügyét.

Tipográfia: Front Grafika Kft.

Vácott született váci lakosok:

Vác-Újbuda LTC

Sikeres pályázatok, milliárdos projektek

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

Anyakönyvi hírek

Olimpiára készülve

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Hetven pályázatot nyújtottak be az
önkormányzat, illetve a hivatal osztályai,
intézményei az elsõ félév során, mintegy
2,5 milliárd forint támogatást igényelve.
Eddig harmincegy pályázat volt eredményes, és összesen több mint 52 millió
forintot nyertek el. A legtöbb pályázatot
benyújtó fõmérnökség tizenöt pályázatából hét már sikeres volt, az 52 millióból csaknem 34 millió forintot hozva
az önkormányzatnak. Az intézmények
közül a Katona Lajos Városi Könyvtár,
Vác Város Levéltára, az iskolák közül a
Madách Imre Gimnázium nyert el jelentõs összegû támogatást. Az eredményes

pályázatokhoz az önkormányzatnak
hozzá kell tennie a megfelelõ önrészt,
amelynek összege eddig csaknem 28
millió forintra rúg.
Tíz utca felújítására adott be pályázatot
az önkormányzat, és – az elõzetes információk szerint – eddig ötre kapott támogatást, közel 17 millió forintot. Megítélték
a támogatást a Bartók Béla Zeneiskola
akadálymentesítésére és az iskola elõtti
parkolók kialakítására is.
Több milliárd forint támogatásra számít
a város a folyamatban lévõ kiemelt projektek sikere esetén. Pályázott az önkormányzat
közoktatási
intézmények

beruházásainak támogatására, ez hét
iskolát és mindhárom óvodát érinti, s
egyenként 50 és 250 millió forint közötti
összeg nyerhetõ el. Él a kórház rekonstrukciójának negyedik ütemére benyújtott
pályázat, amelyet több mint két milliárd
forintos támogatás elnyeréséért nyújtott
be a város, ismert, hogy a Fõutca-fõtér
program folytatására – szintén több mint
két milliárdos támogatásra – is pályázik,
két és fél milliárdot szeretne kapni a
Duna-park megvalósítására. Támogatást
igényel a regionális e-önkormányzat szolgáltató központ kialakítására, s a Liget
tájrehabilitációjára is.

Igények a volt híradós laktanyára
Hitéleti célokra is kérnek területet
Jelenleg már folyik a közmûvek állapotának felmérése a volt
híradós laktanya területén, ezt követi majd a közmûtervek
elkészítése az egyes tömbök ellátására. Közben folyik a
telekalakítási terv készítése, és megkezdõdik az úttervezés is a
Gombási út - Híradó tér - Radnóti út összekötésére. Miután a
képviselõ-testület már elfogadta a rendezési tervet, döntött a
hasznosítás jellegérõl és a megvalósítás ütemérõl, szeptemberben
el kell dönteni, hogy egyes tömbök konkrétan milyen célt szolgáljanak. A volt laktanya területén lévõ 59 épület-építmény egy
részére már vannak elképzelések és igények is – mint ismert,
jelentõs számú lakás épülhet a területen –, de, többek között,
hitéleti célra, templomépítésre is hasznosítanák. Egyelõre csak a
jelentkezõ igények befogadásánál tart az önkormányzat, a döntésig még csaknem két hónap van.
A Váci Waldorf Alapítvány két épületet szeretne oktatási
intézményei számára – az épületekhez tartozó területrésszel
együtt – térítésmentes használatba vétellel vagy más megoldással.

A város tömegközlekedési hálózatának radikális megváltoztatása nélkül az autóbuszjegyek árai tovább emelkedhetnek, ezért a képviselõ-testület úgy döntött, hogy külsõ szakértõket von be egy racionálisabb autóbusz-hálózat
kialakításába. Vácon ugyan kimagaslóan jó a tömegközlekedés, ám ez egyre nagyobb áldozatot követel az
önkormányzattól. Fördõs Attila képviselõ elfogadhatatlannak tartotta, hogy a korábbi 25-30 millió forinttal szemben, az idén várhatóan már 80 millió forint támogatást kell
nyújtania az önkormányzatnak a Volánbusz Zrt. részére.
Mivel a közlekedési társaság már korábban jelezte, hogy a
jelenlegi jegyárak mellett, mintegy 70 milliós támogatásra
tart igényt, a csökkentés érdekében utasszámlálást végeztek,
és ennek alapján hat százalékos teljesítménycsökkentésre
tettek javaslatot. Dr. Bóth János polgármester szerint azonban így is 60-80 millió forintot kell a költségvetésbõl támogatásra fordítani, ezért kell szakemberek véleményét kérni:
ilyen közlekedés mellett, indokolt-e ekkora összegû hozzájárulás. A cél az, hogy 2008-ban már kisebb támogatást
igénylõ hálózat alakuljon ki. Egyelõre azonban – a nagy
összegû hozzájárulás ellenére – emelni kellett a jegyárakat:
augusztus elsejétõl az autóbuszon váltott jegy 230, az
elõvételben váltott jegy 180, az egyvonalas bérlet 2500, az
összvonalas bérlet 4000 forintba kerül.

Dora Péter a város jegyzõje
Dr. Dora Péter aljegyzõt, az igazgatási osztály vezetõjét választotta meg a képviselõ-testület a város jegyzõjének. Az új jegyzõ
megbízatása szeptember16-tól, határozatlan idõre szól. Miután dr.
Kovács Tibor címzetes fõjegyzõ nyugdíjaztatását kérte, az önkormányzat pályázatot írt ki a jegyzõi állásra. Tizenhárom pályázat
érkezett, és végül hat pályázót hallgatott meg a képviselõ-testület.
Az új jegyzõt megválasztó ülésen búcsúzott el dr. Kovács Tibor,
aki harminchét évet dolgozott köztisztviselõi munkakörben, és
munkája elismeréseként megkapta a címzetes fõjegyzõi címet.
Több évtizedes munkájáért köszönetet mondtak a képviselõk és
tevékenységét jegyzõkönyvben ismerte el a testület.
Az aljegyzõi posztot betöltõ dr. Dora Péter jegyzõvé választását
követõen, a polgármesteri hivatal megüresedõ aljegyzõi állására
pályázatot ír ki a képviselõ-testület. A pályázók közül a jegyzõ
választja ki jelöltjét. Az új aljegyzõ szeptember 16-tól töltheti be
tisztét, vezetõi megbízatása határozatlan idõre szól.

