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ingyenes kiadvány

2007. szeptember

ÕSZI MÛVÉSZETI HETEK
szept. 28. 19 óra Szlovák folklór est
okt. 4. 16 óra
Idõsek Világnapja alkalmából - Nem csak a húszéveseké a világ
okt. 9. 18 óra
Chagall Klezmer Band koncertje
okt. 11. 11.30 óra Talamba ütõegyüttes "50 perc alatt a Föld körül"
okt. 12. 19 óra
M.Á.S.I.K. együttes koncertje
okt. 13. 10 óra
Egy nap az egészségért - Egészségnap
okt. 16. 10 és 14 óra, okt. 17. 10 óra és
okt. 18. 10 óra
Fogi Színház: Micimackó meséi
okt. 18. 18 óra
Képek a Szentföldrõl - Izraeli utazások
okt. 18. 18 óra
Bogányi Testvérek hangversenye
okt. 25. 19 óra
A mélység birodalma
okt. 28. 14 órától Családi Nap a szüret jegyében – Fabatka Bábszínház: Az ördög
három aranyhajszála 16 órától, Táncház szüreti mulatság 17 órától
okt. 30. 19 óra
Musical Company – KOROK - ÉLET-KÉPEK - HANGULATOK musical show
nov. 10. 15 óra
Kárpátalja költészete
nov. 10. 20 óra
Queen Unplugged Project koncert
nov. 13. 10 és 14 óra, nov. 14. 10 óra és
nov. 15. 10 óra
Kolompos Együttes: Vitéz Levente
nov. 15. 19 óra
Szophoklész: Antigoné
nov. 17. 19 óra
Hastánc show - A rejtélyek tánca
nov. 20. 10, 14 óra Nektár Gyerekszínház: Diótörõ
nov. 21. 19 óra
Dés László - Geszti Péter - Békés Pál: A dzsungel könyve
nov. 22. 11.30 óra Klasszikus és jazz
nov. 24. 15 óra
"Vidám költészet" III.
nov. 27. 10 óra
Nevesincs Színház: Twist Olivér
nov. 29. 19 óra
Edith Piaf: Vári Éva önálló sanzon estje

KÍSÉRÕ

szept. 30. 17 óra
okt. 1. 19 óra
okt. 12. 19 óra
okt. 16. 18 óra
nov. 17. 15 óra
nov. 18. 17 óra

RENDEZVÉNYEK

Margaréta Kávéház – Kávéházi humor
Bartók Béla Zeneiskola – A Váci Szimfonikus Zenekar zenei világnapi hangversenye
Fehérek temploma – Chorgemein-schaft St. Aldegundis/St. Martini
(Németország) hangversenye
Bartók Béla Zeneiskola – Klasszikus és jazz
Credo Ház – A Világ, ahogy én látom
Bartók Béla Zeneiskola – A Váci Szimf. Zenekar I. matinéhangversenye

A belépõjegyek megválthatóak a Madách Imre Mûvelõdési Központ jegypénztárában
(Dr. Csányi L. krt. 63. 27-518-206)
vagy a Ticketportál rendszerén keresztül www.ticketportal.hu

Lecsófesztivál

Központi orvosi ügyelet

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

Harmadszor
rendezett
lecsófesztivált a Váci Dunakanyar Turisztikai Egyesület.
A résztvevõk a váci Dunaparton, a vár alatt felállított
sátrak elõtt fõzték a lecsót,
minden csapat a saját
receptje szerint. A kóstoló
alapján mind a szép számú
közönség, mind a zsûri
elégedett volt a csapatok teljesítményével.

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
szeptember 15-1
16.
Dr. Dobó Katalin
Szõdliget, Tinódi u. 18-20.
Tel.: 06-27-590-345
szeptember 22-2
23.
Dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 18.
Tel.: 06-27-302-633
szeptember 29-3
30.
Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.
Tel.: 06-27-374-274

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
szeptember 10-1
16.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.
szeptember 17-2
23.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
szeptember 24-3
30.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.

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
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA
Több mint hatvanmillió forint az önkormányzati óvodákra, iskolákra

Zökkenõmentesen kezdõdött a tanév

Tipográfia: Front Grafika Kft.
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

Mind a tárgyi, mind a személyi
feltételek adottak az óvodákban és
iskolákban a tanévkezdéshez, jelentette be sajtótájékoztatóján dr. Bóth
János polgármester, az új tanév
kezdetét megelõzõen, augusztus 30án. A középiskolákban a szükséges
karbantartást végezték el, az óvodákban, általános iskolákban a karbantartás mellett, jelentõs felújítások is
történtek. Az óvodák, általános
iskolák felújítására, karbantartására
és a szükséges eszközökkel való felszerelésére 63 millió forintot költött
a város. Mint a polgármester elmond-

ta, nem kellett sem bezárni, sem
összevonni intézményeket, és a
pedagógusok kötelezõ óraszámemelését is úgy tudta kezelni az
önkormányzat, hogy nem okoz gondot a foglalkoztatásban. Az egyik legnagyobb volumenû beruházásra a
Sirály utcai óvodában került sor, ahol
mintegy 15 millió forintért új,
automata kazánt építettek be, és
további 9 millió forintért kicserélték
az intézmény valamennyi nyílászáróját. Az óvoda új fektetõket,
azaz, szabványos, könnyû és könnyen
tisztán tarható kiságyakat is kapott.

Több óvoda udvari játékokkal is
gyarapodott, amelyekre összesen 3,8
millió forintot fordított az önkormányzat. A Juhász Gyula Általános
Iskolában a vizesblokkot újították fel
5 millió forintért, ugyanakkor
díszburkolatot kapott az iskola
udvara. Ez utóbbi 1,7 millió forintos
költségét az iskola Gyermekeinkért
Alapítványa fedezte. Az önkormányzat
és az iskolai alapítvány közösen állta
a Földváry Károly Általános Iskola
sportpályája felújításának költségeit,
a pályát a tanévnyitó ünnepség
keretében adták át.

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

Négy utca és egy tér felújítása kezdõdik meg a közeli
napokban, várhatóan mintegy harminckét millió forintos
költséggel. A felújításokról Csereklye Károly alpolgármester
és Espár Péter a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportvezetõje tájékoztatta a sajtót. A közeljövõben a
Vörösmarty tér, a Köztársaság út Budapesti fõút és Március 15.
tér közötti szakasza, a Nagymezõ utca Vásár utca-Csányi
László körút közötti szakasza, a Tölgyfa utca teljes hosszában,
valamint a Deákvári fõút Gombási út-Radnóti utca közötti szakasza újul meg, összesen mintegy 32 millió forintos bruttó
költséggel. Csereklye Károly elmondta, hogy ezen kívül, nagy
valószínûséggel, még ebben az évben el fog készülni a
Kápolna utca teljes hosszában és a lejáró a burkolatokkal a
Kápolna utca végén, illetve a Szent Mihály dûlõnél a lépcsõlejáró. A négy út és egy tér építésére kilenc pályázó volt, a nyolc
érvényes pályázatból választották ki a nyertest, de második
helyezettet is kijelölt a város, nehogy elõforduljon olyan eset,
hogy a nyertes visszalép, és ezzel a kivitelezés ideje eltolódik.
A tervek szerint, a Vörösmarty tér felújítása már szeptember
közepén befejezõdik, a hónap második felében elkészül a
Tölgyfa utca is. Október elején lesz kész a Deákvári fõút,
október második felében pedig elkészül a Köztársaság út és a
Nagymezõ utca felújítandó szakasza is. A közlekedõknek
számítaniuk kell arra, hogy a munkálatok során megváltozik a
parkolási és a forgalmi rend ezeken az útszakaszokon, és szakaszos útlezárásra is sor kerül.

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

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötött váciak:
Babella Tamás és Majer Melinda, Németh Róbert és Gyurics Ágnes, Hajdu Dániel és Prekopa
Beáta, Cservenák János és Mokos Mária, Baksza Péter és Lányi Edina, Menczer Péter és Szabó
Judit, Wandrelich Viktor és Retyinszky Nikoletta, Kiss Zoltán és Czank Erzsébet, Dobra László
és Szegner Katalin, Dóra Tamás és Doncová Edita, Kir Ferdinánd és Kozma Zsuzsanna,
Dr.Hártó Zsolt és Kõszegi Szilvia, Lövész Bulcsú és Molnár Erzsébet, Nábelek Tibor és Sági
Júlia. Csiszár Gyula és Benkó Henrietta, Burczky László és Nyerges Edit, Bittera Péter és
Kucsera Ildikó, Maród Gergely és Kiss Nikoletta, Lieszkovszki Arnold és Albert Mária.
Elhunyt váciak:
Dobos László /1941./, German Györgyné sz.: Farkas Mária /1914./, Nagy János /1931./, Tóth Lajos
/1930./, Bernáth Pál /1923./, Kiss Árpádné sz. Adamek Erzsébet /1937./, Fricz József /1957./, Molnár
Istvánné sz. Bacsi Jolán /1926./, Zelenik Józsefné sz. Garai Julianna /1929./, Csizik László (1931.),
Pataki Sándor (1935.), Gelencsér Ferencné sz.: Péter Margit (1919.), Koplányi József (1930.), Fehér
János (1929.), Füstös Istvánné sz.: Csapó Erzsébet (1914.), Dr.Mihalik Ferenc (1944.), Csákvári
Józsefné sz.: Tóth Anna (1925.), Szabó István (1940.), Nagy Bertalanné sz.: Bacsi Irma (1920.), Kocsi
Károly (1921.), Bánfalvi Ernõ (1924.), Finna Sándorné sz.: Kovács Eszter (1929.), Szegváriné Kiss
Anna (1953.), Ábrahám Lászlóné sz.: Gyetvai Irén (1939.), Járási Istvánné sz.: Polifka Ilona (1931.),
Zárdai Istvánné sz.: Sztebel Julianna (1916.).

A képviselõ-testület döntése nyomán az önkormányzat
megszüntette a Kerident Kft.-vel kötött szerzõdését, és június
közepével a város saját kezelésébe vette a parkolóhelyeket. A
váltást körültekintõ elõkészítés elõzte meg annak érdekében,
hogy az önkormányzat számára ne járjon komolyabb anyagi
következményekkel. A városban lévõ valamennyi fizetõparkoló üzemeltetésére a Vác Városi Településszolgáltatási
Kht. kapott megbízást. Mint a kht. ügyvezetõ igazgatója,
Lengyel László elmondta, a feladatot nyolcan látják el,
közülük öten végzik az ellenõrzést. A társaság húsz új
parkolóórát szerez be, amelyeknek a felállítását már augusztus közepén megkezdték. A Vác Városi Településszolgáltatási
Kht. a Zrínyi utca 9. szám alatt irodát is nyitott, ahol a
parkolással összefüggõ kérdések, észrevételek intézhetõk. (Az
iroda a korábbi, Keridenttel kapcsolatos ügyekkel nem
foglalkozik.)

Újabb útfelújítások

a polgármesteri hivatalban

Vácott született váci lakosok:
Kovács Ferenc és Dénes Anett lánya Zsófia, Katona Ervin és Dr. Csóvári Andrea lánya Flóra, Sikk
Róbert és Budavári Hajnalka fia Martin, Bognár István és Dr. Bozsik Anikó lánya Tímea, Klucsár Imre
és Dénes Andrea lánya Jázmin, Légrádi Miklós és Virág Tímea fia Pál, Kiss Zsolt és Gyalog Rita lánya
Jázmin, Fejes Attila és Záhorszki Szilvia fia Balázs, Szabó Richárd és Regyep Éva fia Máté, Egyed Tamás
és Dormán Éva lánya Emese, Kalocsai Péter és Horváth Mária fia Péter, Kacsó Árpád és Ottó Ágnes
lánya Noémi, Koncz Zoltán és Csepek Ibolya fia Dániel, Pelle György és Török Csilla lánya Nikolett,
Mikesy Árpád és Sebesi Zsuzsanna fia Gellért, Fejes Norbert és Gál Szilvia fia Benedek, Csonka Zsolt
és Hugyecz Viktória lánya Barbara, Kiss Csaba és Tóth Szilvia fia Gergely, Nagy Péter és Völgyesi
Katalin fia Olivér, Piros Tamás és Kosztyán Éva fia Tamás, Urbán Gábor és Várkövi Rea lánya Luca,
Bella Dániel és Kovács Helga fia Zsombor, Galovácz Tamás és Gere Hajnalka lánya Noémi, Hévizi
Mihály és Csávolszki Anikó fia Jonatán, Mester Csaba és Gergely Mónika fia Gergely, Petõ Tibor és
Prekup Dorina fia Ágoston.

Városi üzemeltetésben
a fizetõparkolók

A kórház területén az ügyelet
Tanévnyitó elõtt: készül a díszudvar a Juhász iskolában

Ismételt közbeszerzés a kórház gyógyszerellátására
Egy bejelentés alapján, a Közbeszerzési Döntõbizottság
megsemmisítette a kórház gyógyszerellátására és az
intézmény gyógyszertárának mûködtetésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményét. A Közbeszerzési
Döntõbizottság határozatát a város polgármestere
sajtótájékoztatón jelentette be, közölve azt is, hogy a feljelentés nyomán hiánypótlásnak minõsítették a pótlólagos információkérést, és e miatt semmisítették meg a
helyi közbeszerzési bizottság döntését. Ugyanakkor
hárommillió forint bírságot is kiszabtak az önkormányzatra. A kórházat ezzel jelentõs kár érte, részben azért,
mert a pályázat nyertese garantálta volna a gyógyszerellátás biztonságát, részben azért, mert a gyógyszertár
mûködtetési jogának átadása mintegy nyolcvanmillió
forinttal javította volna a kórház anyagi helyzetét, és a

további években is körülbelül harmincmilliós bevételt
jelentett volna. A megsemmisített pályázat nyertese
szerint piaci harc áll a háttérben, dr. Bóth János polgármester pedig arra szólította fel a bejelentést tevõket,
hogy az általuk okozott kárért kövessék meg a kórházat és
a várost. A pályázó vállalta a bírság esetleges kifizetését,
de a helyi közbeszerzési bizottság a végrehajtás
felfüggesztését kéri, és a döntés megváltoztatása
érdekében az önkormányzat bírósághoz fordul. A kórház
gyógyszerellátására és a gyógyszertár mûködtetésére a
város ismételt közbeszerzési eljárást írt ki.
A kórház adósságállományának túlnyomó részét a
gyógyszerforgalmazóknak való – 30 napon belüli – tartozás teszi ki. Ez arra is visszavezethetõ, hogy az OEP
utólagosan finanszíroz.

Július 26-tól a kórház területén lévõ tüdõgondozóban
mûködik a városi orvosi ügyelet. Az új helyre költözõ orvosi
ügyelet telefonszáma is megváltozik. Az új telefonszám:
(27) 317-000/1465-ös mellék. Az eddigi városi ügyeleti
elérhetõség telefonja még egy ideig alkalmas lesz arra, hogy ha
a segélykérõ azt a számot hívja, a készülék átirányítja a hívást a
kórház központi (317-000) telefonszámára. Innen a telefonközpont továbbítja a hívást, illetve tájékoztatás ad a hívó félnek a közvetlen mellék (1465) számáról.

Közlemény
A Budai Központi Kerületi Bíróság 2007. szeptember 12-én
Tomori Pál és hat társa, mint felperesek által Vác Város Önkormányzata és a Váci Központi Beruházó Kft. alperesek ellen,
szerzõdés (mélygarázs) érvénytelenségének megállapítása iránti
perben, a felperesek keresetét elutasító ítéletet hozott elsõ fokon,
a kereshetõségi jog hiányára vonatkozó érvelés alapján. A bíróság
a felpereseket egyaránt elmarasztalta a perköltségben.
Dr. Bóth János
polgármester
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Díszpolgári cím, kitüntetések a városért

Ünnepség Szent István-napon
A sok éves hagyománynak megfelelõen, a
Szent István-szobornál rendezte meg az
önkormányzat állami ünnepünk városi
ünnepségét. A Váci Huszár és Nemzetõr
Bandérium díszõrsége mellett, a Váci
Fúvósegyüttes
és
Nábelek
Anita
közremûködésével zajlott le az ünnepség,
amelyen Fónagy Miklós esperes tartott
beszédet, Magyarország születésnapjának
nevezve ezt a napot. Az ünnepi beszédet
követõen került sor az új kenyér
megáldására, majd dr. Bóth János polgármester átadta a díszpolgári oklevelet és a
Pro Urbe kitüntetéseket. Vác Város
Díszpolgára idén Gyombolai Márton lett,
írói, közéleti munkája, az 1956-os forradalom
és szabadságharc váci eseményeinek
szervezésében
végzett
kiemelkedõ
tevékenysége és helytállása elismeréseként. A
polgármester Pro Urbe kitüntetést adott át
Farkas Vincének, a város, a Dunakanyar, a

Nyugat-Nógrád térség biztonságos vízellátása,
a regionális vízmû rendszer megvalósítása, a
vízügyi ágazatban végzett több évtizedes
kiemelkedõ szakmai és vezetõi munkája elismeréseként. Ugyancsak Pro Urbe kitüntetést
vehetett át Ambrus Tibor, a váci sport
önzetlen támogatásáért, az idegenforgalom
terén végzett kiemelkedõ munkájáért. Pro
Urbe Közösségi díjban részesült Vác Város
Idõsek Otthona és Klubja, a városban élõ
magányos emberek, az idõsek otthonában
lakó váci polgárok nyugalma, békessége
érdekében kifejtett több évtizedes karitatív és
gondozói tevékenység elismeréseként. A díjat
az intézmény igazgatója, Egerszegi Sándor
vette át. A kitüntettek nevében Gyombolai
Márton mondott köszönetet, majd a
résztvevõk elhelyezték koszorúikat a Szent
István-szobornál. Az ünnepnap estéjén a Váci
Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt a
fõtéren.

Megalapozatlan vádak
az önkormányzat ellen
A város újabb csörögi diákokat fogad be

Nagy nyilvánosságot kapott a saját iskolával nem rendelkezõ Csörögön élõ gyerekek iskoláztatási
gondja, és több fórumon Vác önkormányzatát is elmarasztalták, holott negyven százalékban Vác
oldotta meg Csörög iskoláztatási gondjait. Az alaptalan vádaskodások ellenére, a város újabb tizenegy csörögi diáknak biztosított helyet iskoláiban, miután a három érintett település között megállapodás született a harminc beiskolázására váró gyermek ügyében. A megállapodást Csörög község
polgármestere, a csörögi gyermekek oktatásának törvényi kötelezettje, Szõd község polgármestere,
valamint Vác, mint önkéntes segítõ önkormányzat polgármestere írta alá. A megállapodás szerint
Csörögben gondoskodnak tíz elsõ osztályos gyerek elhelyezésérõl, Szõd kilenc hetedik osztályost
vállal, Vác pedig tizenegy negyedik osztályos tanulót helyez el két iskolájában. Ezzel együtt nyilatkozatot tett közzé Hegedûsné Kripák Ildikó csörögi és Hertel László szõdi polgármester, amelyben köszönetüket fejezik ki Vácnak a több mint száz csörögi gyermek önkéntes óvodai ellátásáért és
iskolai oktatásáért. Ugyanakkor elhatárolódnak az Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyermekeknek
Alapítvány megállapításaitól, amelyek megalapozatlan vádakat tartalmaztak Vác önkormányzatával,
képviselõ-testületével szemben.
Dr. Bóth János polgármester indokolatlannak találta a médiában a váci önkormányzat és személye
ellen intézett támadásokat, és felháborítónak a diszkrimináció vádját. Vác óvodái és iskolái társulási
szerzõdés nélkül is befogadták a csörögi gyerekeket, és – mint sajtótájékoztatóján elmondta –, folyamatosan dolgozott azon, hogy a többiek elhelyezése is megoldódjon. Az alapítvány bejelentését
kivizsgáló Oktatási Hivatal felmentette mind a váci képviselõ-testületet, mind pedig a város polgármesterét a vádak alól. A polgármester bocsánatkérésre és az eddigi erõfeszítések elismerésére
szólította fel az alapítványt.
Az ügy további fejleménye, hogy az iskoláztatási gondok miatt a csörögi képviselõk egy része
lemondásra szólította fel a község polgármesterét, majd rendkívüli ülésén a testület feloszlatta
magát. Végül is Csörögön mégsem indul elsõ osztály, a tíz elsõ osztályos más települések iskoláiban
tanul.
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II. Váci Zsidó
Vác tizenötödször vigadott Kulturális Fesztivál
Barokk jelmezverseny, városnézõ kisvonat

Negyven-ötvenezer ember fordulhatott meg
az idei, tizenötödik Váci Világi Vigalom három
napja alatt, felerészben nem váciak. A korábbiaknál színpompásabb nyitóceremóniának a
megújult fõtér adott helyet, és ez évben
elõször nem pénteken, hanem a szombati
napon zajlott le. Dr. Molnár Lajos alpolgármester szerint erõsítették a barokk elemeket, és ez már nyitóceremónián is megnyilvánult. A város és mûvelõdési központ közös
rendezvényén – amelyet sok szervezet, társintézmény segített –, nagy teret kaptak a helyi
kulturális egyesületek, mûvészeti csoportok,
és csak igényes programokat fogadtak be a
szervezõk. Egy kivételével, jelen voltak a
testvérvárosok, amelyeknek delegációit polgármester vagy alpolgármester vezette.
Színvonalasak voltak a kisebbségi önkormányzatok bemutatói, kiemelendõ a most

elõször bekapcsolódó cigány önkormányzat
által szervezett program. Újdonság volt – és
sikeres – a barokk jelmezverseny, s népszerû
volt az idén elõször elindított városnézõ
kisvonat. Az alpolgármester jónak értékelte a
szervezést, a rendezést, az eseménysorozat
biztonságát is. Úgy vélte, hogy javítani való
elsõsorban a rendezvény népszerûsítésében
van, és több táblának kellene segíteni a városban való eligazodást is a vigalom ideje alatt.
A Váci Világi Vigalom megnyitójának
keretében nyújtotta át a díszpolgári címrõl szóló
oklevelet dr. Bóth János polgármester a francia
testvérváros, Deuil-la-barre alpolgármesterasszonyának, Dominique Petitpasnak, a
városháza erkélyén. A francia város alpolgármestere tizenhat esztendeje fáradozik azon,
hogy a két település kapcsolatai töretlenül
mûködjenek és fejlõdjenek.

Újabb térfigyelõ kamerát helyeztek üzembe,
a városban a hetediket, Deákváron az elsõt. A
12. számú választókörzetben, a deákvári körforgalmú csomópontban elhelyezett térfigyelõ
kamerát dr. Bóth János polgármester adta át. A
kamera felállítása és az optikai kábel kiépítése
összesen 4,2 millió forintba került, amelyet a
tavalyi és az idei választókörzeti keretbõl
fedeztek. A munkát a Váci Kábeltelevízió Kft.
végezte, és ez a cég vette át a karbantartási
feladatokat is. A térfigyelõ segítségével nemcsak

Naszály-térkép
Elkészült a Naszály-hegy turistatérképe, amelyet nyolcezer
példányban, ingyenes kiadványként jelentetett meg az önkormányzat, a DDC Kft. támogatásával. A térképet sajtótájékoztatón
mutatta be dr. Bóth János polgármester, Illyés Zsuzsanna
tájépítész, a térkép tervezõje és Bíró György környezetvédelmi
tanácsadó. A nagy példányszám lehetõséget ad arra, hogy ne csak
a Tourinform irodában lehessen hozzájutni, hanem megkaphassák azok az iskolák, egyesületek, természetjárók, amelyek és akik
túrákra járnak. A térképen jelölik a természetvédelmi terület
határait, a tûzrakó-helyeket, és a négy gyalogostúra-útvonal mellett, lovastúra útvonaljavaslat is található. A túrázókat segíti, hogy
a Gyakorló Város Program keretében a tájépítészek felújították az
útvonal-jelzéseket a Naszályban. A térképet, nagyobb méretben,
kihelyezték a környezõ településeken is.

Koszorúzás a Szent István-szobornál.

Óvodafejlesztés, iskolabõvítés
Pályázatok a közoktatás fejlesztésére

felújítására, az Árpád iskolában tornaszobára
és az épület egy részének felújítására – a
mozgáskorlátozottak számára lift beépítésére
– nyújt be pályázatot az önkormányzat.
Ennek a pályázatnak a keretében nyújtja be
a város az úgynevezett tudásközpont
létesítésére vonatkozó programját, de az
alpolgármester azt is lehetségesnek tartja,
hogy más pályázat keretében szerezzenek
ehhez támogatást. Ez a tehetségek gondozására alkalmas hely és feltételrendszer
megteremtését szolgálná, a Boronkay
középiskolán belül, illetve annak bõvítésével,
eszközeinek kiegészítésével. Dr. Molnár Lajos
szerint ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Terv
kiemelten kezeli a természettudományok, a
mérnöki és környezettudományok területét,
a Boronkay iskolában pedig a szellemi – és
részben anyagi – alapok olyanok, amelyekre
lehet építeni. És ez garanciát ad arra is, hogy
az ott végzettek az egyetemek legjobbjai
lesznek.
A pályázati feltételek között szerepelt esélyegyenlõségi terv készítése is, amelyet szakemberek már elvégeztek.

Tanösvény
Augusztus végén átadták a
váci ligetnél induló, több mint
fél kilométer hosszú, cölöpökön álló, felújított ártéri
tanösvényt. A tanösvény a holland kormány adományából
épült 1993-1994-ben, az árvíz
által megrongált szakaszokat a
Göncöl Alapítvány szakemberei és önkéntes segítõk állították helyre, az ÖKO-Pannon
Kht. anyagi támogatásával.

Egy évszázad
Századik születésnapját ünnepelte Bíró Sándor, akit a
város nevében Csereklye
Károly alpolgármester
köszöntött. A gyógypedagógus csaknem hét évtizedet
dolgozott a Cházár iskolában,
tevékenységét a városi önkormányzat Váci Katedra
Pedagógiai Díjjal ismerte el.

Könyv a Szalay kiadótól
Királyi menet a fõtéren. Sokan öltöztek korhû jelmezbe

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat
közoktatási intézményei beruházásainak
támogatására. A Nemzeti Fejlesztési Tervbe
illeszkedõ, az Európai Unió által támogatott
program keretében az önkormányzat hat
iskola és a három óvoda fejlesztésére nyújtott
be pályázatot. Egy-egy beruházásra 50 és 250
millió forint közötti összeg nyerhetõ el. Mint
dr. Molnár Lajos alpolgármester elmondta,
erre azért nyílt lehetõsége az önkormányzatnak, mert Vácon teljesül a legfontosabb feltétel: nem csökken a gyermeklétszám ezekben
az intézményekben. A három óvodánál a
berendezést szeretné korszerûsíteni az
önkormányzat, a Nyár utcai óvodában tornaszobát is ki akarnak alakítani. A Földváry
Károly Általános Iskolában a bútorcseréhez és
oktatási eszközök beszerzéséhez pályáznak
támogatásra. A Radnóti iskolában a
sportudvar kiépítéséhez, a Madách gimnáziumban egy teljes szabadtéri sportudvar
építéséhez szeretnének támogatást nyerni. A
szeptemberben megnyíló új pályázati
idõszakban a Petõfi iskola fûtéskorszerûsítésére és egy szociális blokk

Ifjúsági találkozó

A mûvelõdési központban szeptember 2-án, dr. Bóth János polgármester köszöntõjével, megnyílt a II. Váci Zsidó Kulturális
Fesztivál. A város életében hajdan nagy szerepet betöltõ zsidóság
a népirtás következtében szinte eltûnt a városból, mostanra azonban újra megerõsödött, olyannyira, hogy önálló fesztivált is képes
rendezni, mondta dr. Bóth János az eseménysorozat megnyitóján.
A fõrendezõ Váci Zsidó Hitközség elnöke, Turai János hangsúlyozta, hogy van mit meríteni a váci zsidóság gazdag múltjából, és
vannak megõrzésre érdemes hagyományok. A megnyitót
követõen a Bécsi Zsidó Múzeum Burekász legyen-e vagy negyed
csirke? címû, a zsidó esküvõt bemutató kiállítását ajánlotta a megjelentek figyelmébe a tárlat koordinátora, Eva Wosobe. A Floh
cukrászda a hagyományos zsidó süteményekbõl rendezett bemutatót és kóstolót, a Metal Art zsidó motívumokkal díszített nemesfém-tárgyakat, kegytárgyakat mutatott be, különleges izraeli ékszereket is láthattak az érdeklõdõk, és számos kiadvány, könyv között
válogathattak. Vasárnap délután, gálamûsor keretében, az Anavim
Klezmer Band adott koncertet a színházteremben. A Bécsi Zsidó
Múzeum kiállítása egészen a hónap végéig megtekinthetõ, a fesztivál programja pedig októberben folytatódik.

a körforgalom, hanem a környezõ utcák, a játszótér is ellenõrizhetõ. A 2003-ban elindított
program eredményesnek bizonyult, a polgármester szerint, jó befektetés volt a közbiztonság javításába. A hét kamera eddig 21 millió
forintba került, a rendszer üzemeltetésére évi
9,5 millió forintot fordít az önkormányzat. A
rendszer tíz csatornás, ám nyolc kamera
mûködtetéséhez már két ember kell majd. A
nyolcadik térfigyelõt valószínûleg Kisvácon
fogják felállítani.

Diákok Finnországban
Huszonöt váci diák utazott a
finnországi testvérvárosba,
Järvenpää-be. A kiemelkedõ
tanulmányi eredményeket
elérõ általános és
középiskolás tanulók utazásának költségeit az önkormányzat állta.
A városi önkormányzat és a
diákönkormányzat által kiválasztott tíz váci fiatal vett részt
a donaueschingeni nemzetközi ifjúsági találkozón. A
résztvevõket fogadta a
testvérváros, Donaueschingen
polgármestere is.

A Bécsi Zsidó Múzeum kiállítását Eva Wosobe nyitotta meg.

Kamera Deákváron

HÍRHASÁB

A Szalay Kiadó a Váci Világi
Vigalmon már hetedik éve
ajándékozza meg a város iskoláit. Az idén a Földváry Károly
és a Radnóti Miklós Általános
Iskola kapott harmincharmincezer forint értékû
könyvcsomagot a kiadótól.

Kavicsbánya
Vác után Csörög önkormányzata is elutasította a
Lasselsberger Hungaria Kft.
kavicsbánya-nyitási kérelmét,
megváltoztatva az elõzõ
testület döntését. Ezzel együtt
felbontotta a kft.-vel kötött
támogatói szerzõdést is.

Podmaniczky-d
díj

Veteránok a fõtéren

Podmaniczky-díjban részesült
a Lavina Kft. a Vörösház
felújításáért. A Város- és
Faluvédõk Országos Szövetségének díjával az épített és
természeti környezet
megõrzéséért végzett
tevékenységet ismerik el.

Baropral a gyerekekért

A csomópont közepén magasodik a teljes kört belátó kamera

A város fõterén volt az egyik ellenõrzõ pontja a július végén
megrendezett Coppa Pannonia Regia versenynek. A hatszáz kilométeres, húsz szakaszból álló, kétnapos versenyen, amely az
Oldtimer Szuperkupa egyik futama is, a veteránautók a hajdani
római utak nyomán haladva érintették Vác fõterét.

A Baropral (Nagy testvér)
cigányszervezetnek szeretné
átadni a Tamás Pál iparmûvésztõl örökölt gipszöntõmintákat Horváth András, a
szervezet alelnöke. Úgy véli,
ha találnának megfelelõ helyiséget, akkor a kisiskolásoknak hasznos és érdekes tevékenységet tudnának biztosítani, szórakozva tanulhatnák
meg a gipszöntés mûvészetét.
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Díszpolgári cím, kitüntetések a városért

Ünnepség Szent István-napon
A sok éves hagyománynak megfelelõen, a
Szent István-szobornál rendezte meg az
önkormányzat állami ünnepünk városi
ünnepségét. A Váci Huszár és Nemzetõr
Bandérium díszõrsége mellett, a Váci
Fúvósegyüttes
és
Nábelek
Anita
közremûködésével zajlott le az ünnepség,
amelyen Fónagy Miklós esperes tartott
beszédet, Magyarország születésnapjának
nevezve ezt a napot. Az ünnepi beszédet
követõen került sor az új kenyér
megáldására, majd dr. Bóth János polgármester átadta a díszpolgári oklevelet és a
Pro Urbe kitüntetéseket. Vác Város
Díszpolgára idén Gyombolai Márton lett,
írói, közéleti munkája, az 1956-os forradalom
és szabadságharc váci eseményeinek
szervezésében
végzett
kiemelkedõ
tevékenysége és helytállása elismeréseként. A
polgármester Pro Urbe kitüntetést adott át
Farkas Vincének, a város, a Dunakanyar, a

Nyugat-Nógrád térség biztonságos vízellátása,
a regionális vízmû rendszer megvalósítása, a
vízügyi ágazatban végzett több évtizedes
kiemelkedõ szakmai és vezetõi munkája elismeréseként. Ugyancsak Pro Urbe kitüntetést
vehetett át Ambrus Tibor, a váci sport
önzetlen támogatásáért, az idegenforgalom
terén végzett kiemelkedõ munkájáért. Pro
Urbe Közösségi díjban részesült Vác Város
Idõsek Otthona és Klubja, a városban élõ
magányos emberek, az idõsek otthonában
lakó váci polgárok nyugalma, békessége
érdekében kifejtett több évtizedes karitatív és
gondozói tevékenység elismeréseként. A díjat
az intézmény igazgatója, Egerszegi Sándor
vette át. A kitüntettek nevében Gyombolai
Márton mondott köszönetet, majd a
résztvevõk elhelyezték koszorúikat a Szent
István-szobornál. Az ünnepnap estéjén a Váci
Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt a
fõtéren.

Megalapozatlan vádak
az önkormányzat ellen
A város újabb csörögi diákokat fogad be

Nagy nyilvánosságot kapott a saját iskolával nem rendelkezõ Csörögön élõ gyerekek iskoláztatási
gondja, és több fórumon Vác önkormányzatát is elmarasztalták, holott negyven százalékban Vác
oldotta meg Csörög iskoláztatási gondjait. Az alaptalan vádaskodások ellenére, a város újabb tizenegy csörögi diáknak biztosított helyet iskoláiban, miután a három érintett település között megállapodás született a harminc beiskolázására váró gyermek ügyében. A megállapodást Csörög község
polgármestere, a csörögi gyermekek oktatásának törvényi kötelezettje, Szõd község polgármestere,
valamint Vác, mint önkéntes segítõ önkormányzat polgármestere írta alá. A megállapodás szerint
Csörögben gondoskodnak tíz elsõ osztályos gyerek elhelyezésérõl, Szõd kilenc hetedik osztályost
vállal, Vác pedig tizenegy negyedik osztályos tanulót helyez el két iskolájában. Ezzel együtt nyilatkozatot tett közzé Hegedûsné Kripák Ildikó csörögi és Hertel László szõdi polgármester, amelyben köszönetüket fejezik ki Vácnak a több mint száz csörögi gyermek önkéntes óvodai ellátásáért és
iskolai oktatásáért. Ugyanakkor elhatárolódnak az Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyermekeknek
Alapítvány megállapításaitól, amelyek megalapozatlan vádakat tartalmaztak Vác önkormányzatával,
képviselõ-testületével szemben.
Dr. Bóth János polgármester indokolatlannak találta a médiában a váci önkormányzat és személye
ellen intézett támadásokat, és felháborítónak a diszkrimináció vádját. Vác óvodái és iskolái társulási
szerzõdés nélkül is befogadták a csörögi gyerekeket, és – mint sajtótájékoztatóján elmondta –, folyamatosan dolgozott azon, hogy a többiek elhelyezése is megoldódjon. Az alapítvány bejelentését
kivizsgáló Oktatási Hivatal felmentette mind a váci képviselõ-testületet, mind pedig a város polgármesterét a vádak alól. A polgármester bocsánatkérésre és az eddigi erõfeszítések elismerésére
szólította fel az alapítványt.
Az ügy további fejleménye, hogy az iskoláztatási gondok miatt a csörögi képviselõk egy része
lemondásra szólította fel a község polgármesterét, majd rendkívüli ülésén a testület feloszlatta
magát. Végül is Csörögön mégsem indul elsõ osztály, a tíz elsõ osztályos más települések iskoláiban
tanul.

2007. szeptember

3

II. Váci Zsidó
Vác tizenötödször vigadott Kulturális Fesztivál
Barokk jelmezverseny, városnézõ kisvonat

Negyven-ötvenezer ember fordulhatott meg
az idei, tizenötödik Váci Világi Vigalom három
napja alatt, felerészben nem váciak. A korábbiaknál színpompásabb nyitóceremóniának a
megújult fõtér adott helyet, és ez évben
elõször nem pénteken, hanem a szombati
napon zajlott le. Dr. Molnár Lajos alpolgármester szerint erõsítették a barokk elemeket, és ez már nyitóceremónián is megnyilvánult. A város és mûvelõdési központ közös
rendezvényén – amelyet sok szervezet, társintézmény segített –, nagy teret kaptak a helyi
kulturális egyesületek, mûvészeti csoportok,
és csak igényes programokat fogadtak be a
szervezõk. Egy kivételével, jelen voltak a
testvérvárosok, amelyeknek delegációit polgármester vagy alpolgármester vezette.
Színvonalasak voltak a kisebbségi önkormányzatok bemutatói, kiemelendõ a most

elõször bekapcsolódó cigány önkormányzat
által szervezett program. Újdonság volt – és
sikeres – a barokk jelmezverseny, s népszerû
volt az idén elõször elindított városnézõ
kisvonat. Az alpolgármester jónak értékelte a
szervezést, a rendezést, az eseménysorozat
biztonságát is. Úgy vélte, hogy javítani való
elsõsorban a rendezvény népszerûsítésében
van, és több táblának kellene segíteni a városban való eligazodást is a vigalom ideje alatt.
A Váci Világi Vigalom megnyitójának
keretében nyújtotta át a díszpolgári címrõl szóló
oklevelet dr. Bóth János polgármester a francia
testvérváros, Deuil-la-barre alpolgármesterasszonyának, Dominique Petitpasnak, a
városháza erkélyén. A francia város alpolgármestere tizenhat esztendeje fáradozik azon,
hogy a két település kapcsolatai töretlenül
mûködjenek és fejlõdjenek.

Újabb térfigyelõ kamerát helyeztek üzembe,
a városban a hetediket, Deákváron az elsõt. A
12. számú választókörzetben, a deákvári körforgalmú csomópontban elhelyezett térfigyelõ
kamerát dr. Bóth János polgármester adta át. A
kamera felállítása és az optikai kábel kiépítése
összesen 4,2 millió forintba került, amelyet a
tavalyi és az idei választókörzeti keretbõl
fedeztek. A munkát a Váci Kábeltelevízió Kft.
végezte, és ez a cég vette át a karbantartási
feladatokat is. A térfigyelõ segítségével nemcsak

Naszály-térkép
Elkészült a Naszály-hegy turistatérképe, amelyet nyolcezer
példányban, ingyenes kiadványként jelentetett meg az önkormányzat, a DDC Kft. támogatásával. A térképet sajtótájékoztatón
mutatta be dr. Bóth János polgármester, Illyés Zsuzsanna
tájépítész, a térkép tervezõje és Bíró György környezetvédelmi
tanácsadó. A nagy példányszám lehetõséget ad arra, hogy ne csak
a Tourinform irodában lehessen hozzájutni, hanem megkaphassák azok az iskolák, egyesületek, természetjárók, amelyek és akik
túrákra járnak. A térképen jelölik a természetvédelmi terület
határait, a tûzrakó-helyeket, és a négy gyalogostúra-útvonal mellett, lovastúra útvonaljavaslat is található. A túrázókat segíti, hogy
a Gyakorló Város Program keretében a tájépítészek felújították az
útvonal-jelzéseket a Naszályban. A térképet, nagyobb méretben,
kihelyezték a környezõ településeken is.

Koszorúzás a Szent István-szobornál.

Óvodafejlesztés, iskolabõvítés
Pályázatok a közoktatás fejlesztésére

felújítására, az Árpád iskolában tornaszobára
és az épület egy részének felújítására – a
mozgáskorlátozottak számára lift beépítésére
– nyújt be pályázatot az önkormányzat.
Ennek a pályázatnak a keretében nyújtja be
a város az úgynevezett tudásközpont
létesítésére vonatkozó programját, de az
alpolgármester azt is lehetségesnek tartja,
hogy más pályázat keretében szerezzenek
ehhez támogatást. Ez a tehetségek gondozására alkalmas hely és feltételrendszer
megteremtését szolgálná, a Boronkay
középiskolán belül, illetve annak bõvítésével,
eszközeinek kiegészítésével. Dr. Molnár Lajos
szerint ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Terv
kiemelten kezeli a természettudományok, a
mérnöki és környezettudományok területét,
a Boronkay iskolában pedig a szellemi – és
részben anyagi – alapok olyanok, amelyekre
lehet építeni. És ez garanciát ad arra is, hogy
az ott végzettek az egyetemek legjobbjai
lesznek.
A pályázati feltételek között szerepelt esélyegyenlõségi terv készítése is, amelyet szakemberek már elvégeztek.

Tanösvény
Augusztus végén átadták a
váci ligetnél induló, több mint
fél kilométer hosszú, cölöpökön álló, felújított ártéri
tanösvényt. A tanösvény a holland kormány adományából
épült 1993-1994-ben, az árvíz
által megrongált szakaszokat a
Göncöl Alapítvány szakemberei és önkéntes segítõk állították helyre, az ÖKO-Pannon
Kht. anyagi támogatásával.

Egy évszázad
Századik születésnapját ünnepelte Bíró Sándor, akit a
város nevében Csereklye
Károly alpolgármester
köszöntött. A gyógypedagógus csaknem hét évtizedet
dolgozott a Cházár iskolában,
tevékenységét a városi önkormányzat Váci Katedra
Pedagógiai Díjjal ismerte el.

Könyv a Szalay kiadótól
Királyi menet a fõtéren. Sokan öltöztek korhû jelmezbe

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat
közoktatási intézményei beruházásainak
támogatására. A Nemzeti Fejlesztési Tervbe
illeszkedõ, az Európai Unió által támogatott
program keretében az önkormányzat hat
iskola és a három óvoda fejlesztésére nyújtott
be pályázatot. Egy-egy beruházásra 50 és 250
millió forint közötti összeg nyerhetõ el. Mint
dr. Molnár Lajos alpolgármester elmondta,
erre azért nyílt lehetõsége az önkormányzatnak, mert Vácon teljesül a legfontosabb feltétel: nem csökken a gyermeklétszám ezekben
az intézményekben. A három óvodánál a
berendezést szeretné korszerûsíteni az
önkormányzat, a Nyár utcai óvodában tornaszobát is ki akarnak alakítani. A Földváry
Károly Általános Iskolában a bútorcseréhez és
oktatási eszközök beszerzéséhez pályáznak
támogatásra. A Radnóti iskolában a
sportudvar kiépítéséhez, a Madách gimnáziumban egy teljes szabadtéri sportudvar
építéséhez szeretnének támogatást nyerni. A
szeptemberben megnyíló új pályázati
idõszakban a Petõfi iskola fûtéskorszerûsítésére és egy szociális blokk

Ifjúsági találkozó

A mûvelõdési központban szeptember 2-án, dr. Bóth János polgármester köszöntõjével, megnyílt a II. Váci Zsidó Kulturális
Fesztivál. A város életében hajdan nagy szerepet betöltõ zsidóság
a népirtás következtében szinte eltûnt a városból, mostanra azonban újra megerõsödött, olyannyira, hogy önálló fesztivált is képes
rendezni, mondta dr. Bóth János az eseménysorozat megnyitóján.
A fõrendezõ Váci Zsidó Hitközség elnöke, Turai János hangsúlyozta, hogy van mit meríteni a váci zsidóság gazdag múltjából, és
vannak megõrzésre érdemes hagyományok. A megnyitót
követõen a Bécsi Zsidó Múzeum Burekász legyen-e vagy negyed
csirke? címû, a zsidó esküvõt bemutató kiállítását ajánlotta a megjelentek figyelmébe a tárlat koordinátora, Eva Wosobe. A Floh
cukrászda a hagyományos zsidó süteményekbõl rendezett bemutatót és kóstolót, a Metal Art zsidó motívumokkal díszített nemesfém-tárgyakat, kegytárgyakat mutatott be, különleges izraeli ékszereket is láthattak az érdeklõdõk, és számos kiadvány, könyv között
válogathattak. Vasárnap délután, gálamûsor keretében, az Anavim
Klezmer Band adott koncertet a színházteremben. A Bécsi Zsidó
Múzeum kiállítása egészen a hónap végéig megtekinthetõ, a fesztivál programja pedig októberben folytatódik.

a körforgalom, hanem a környezõ utcák, a játszótér is ellenõrizhetõ. A 2003-ban elindított
program eredményesnek bizonyult, a polgármester szerint, jó befektetés volt a közbiztonság javításába. A hét kamera eddig 21 millió
forintba került, a rendszer üzemeltetésére évi
9,5 millió forintot fordít az önkormányzat. A
rendszer tíz csatornás, ám nyolc kamera
mûködtetéséhez már két ember kell majd. A
nyolcadik térfigyelõt valószínûleg Kisvácon
fogják felállítani.

Diákok Finnországban
Huszonöt váci diák utazott a
finnországi testvérvárosba,
Järvenpää-be. A kiemelkedõ
tanulmányi eredményeket
elérõ általános és
középiskolás tanulók utazásának költségeit az önkormányzat állta.
A városi önkormányzat és a
diákönkormányzat által kiválasztott tíz váci fiatal vett részt
a donaueschingeni nemzetközi ifjúsági találkozón. A
résztvevõket fogadta a
testvérváros, Donaueschingen
polgármestere is.

A Bécsi Zsidó Múzeum kiállítását Eva Wosobe nyitotta meg.

Kamera Deákváron

HÍRHASÁB

A Szalay Kiadó a Váci Világi
Vigalmon már hetedik éve
ajándékozza meg a város iskoláit. Az idén a Földváry Károly
és a Radnóti Miklós Általános
Iskola kapott harmincharmincezer forint értékû
könyvcsomagot a kiadótól.

Kavicsbánya
Vác után Csörög önkormányzata is elutasította a
Lasselsberger Hungaria Kft.
kavicsbánya-nyitási kérelmét,
megváltoztatva az elõzõ
testület döntését. Ezzel együtt
felbontotta a kft.-vel kötött
támogatói szerzõdést is.

Podmaniczky-d
díj

Veteránok a fõtéren

Podmaniczky-díjban részesült
a Lavina Kft. a Vörösház
felújításáért. A Város- és
Faluvédõk Országos Szövetségének díjával az épített és
természeti környezet
megõrzéséért végzett
tevékenységet ismerik el.

Baropral a gyerekekért

A csomópont közepén magasodik a teljes kört belátó kamera

A város fõterén volt az egyik ellenõrzõ pontja a július végén
megrendezett Coppa Pannonia Regia versenynek. A hatszáz kilométeres, húsz szakaszból álló, kétnapos versenyen, amely az
Oldtimer Szuperkupa egyik futama is, a veteránautók a hajdani
római utak nyomán haladva érintették Vác fõterét.

A Baropral (Nagy testvér)
cigányszervezetnek szeretné
átadni a Tamás Pál iparmûvésztõl örökölt gipszöntõmintákat Horváth András, a
szervezet alelnöke. Úgy véli,
ha találnának megfelelõ helyiséget, akkor a kisiskolásoknak hasznos és érdekes tevékenységet tudnának biztosítani, szórakozva tanulhatnák
meg a gipszöntés mûvészetét.
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ingyenes kiadvány

2007. szeptember

ÕSZI MÛVÉSZETI HETEK
szept. 28. 19 óra Szlovák folklór est
okt. 4. 16 óra
Idõsek Világnapja alkalmából - Nem csak a húszéveseké a világ
okt. 9. 18 óra
Chagall Klezmer Band koncertje
okt. 11. 11.30 óra Talamba ütõegyüttes "50 perc alatt a Föld körül"
okt. 12. 19 óra
M.Á.S.I.K. együttes koncertje
okt. 13. 10 óra
Egy nap az egészségért - Egészségnap
okt. 16. 10 és 14 óra, okt. 17. 10 óra és
okt. 18. 10 óra
Fogi Színház: Micimackó meséi
okt. 18. 18 óra
Képek a Szentföldrõl - Izraeli utazások
okt. 18. 18 óra
Bogányi Testvérek hangversenye
okt. 25. 19 óra
A mélység birodalma
okt. 28. 14 órától Családi Nap a szüret jegyében – Fabatka Bábszínház: Az ördög
három aranyhajszála 16 órától, Táncház szüreti mulatság 17 órától
okt. 30. 19 óra
Musical Company – KOROK - ÉLET-KÉPEK - HANGULATOK musical show
nov. 10. 15 óra
Kárpátalja költészete
nov. 10. 20 óra
Queen Unplugged Project koncert
nov. 13. 10 és 14 óra, nov. 14. 10 óra és
nov. 15. 10 óra
Kolompos Együttes: Vitéz Levente
nov. 15. 19 óra
Szophoklész: Antigoné
nov. 17. 19 óra
Hastánc show - A rejtélyek tánca
nov. 20. 10, 14 óra Nektár Gyerekszínház: Diótörõ
nov. 21. 19 óra
Dés László - Geszti Péter - Békés Pál: A dzsungel könyve
nov. 22. 11.30 óra Klasszikus és jazz
nov. 24. 15 óra
"Vidám költészet" III.
nov. 27. 10 óra
Nevesincs Színház: Twist Olivér
nov. 29. 19 óra
Edith Piaf: Vári Éva önálló sanzon estje

KÍSÉRÕ

szept. 30. 17 óra
okt. 1. 19 óra
okt. 12. 19 óra
okt. 16. 18 óra
nov. 17. 15 óra
nov. 18. 17 óra

RENDEZVÉNYEK

Margaréta Kávéház – Kávéházi humor
Bartók Béla Zeneiskola – A Váci Szimfonikus Zenekar zenei világnapi hangversenye
Fehérek temploma – Chorgemein-schaft St. Aldegundis/St. Martini
(Németország) hangversenye
Bartók Béla Zeneiskola – Klasszikus és jazz
Credo Ház – A Világ, ahogy én látom
Bartók Béla Zeneiskola – A Váci Szimf. Zenekar I. matinéhangversenye

A belépõjegyek megválthatóak a Madách Imre Mûvelõdési Központ jegypénztárában
(Dr. Csányi L. krt. 63. 27-518-206)
vagy a Ticketportál rendszerén keresztül www.ticketportal.hu

Lecsófesztivál

Központi orvosi ügyelet

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

Harmadszor
rendezett
lecsófesztivált a Váci Dunakanyar Turisztikai Egyesület.
A résztvevõk a váci Dunaparton, a vár alatt felállított
sátrak elõtt fõzték a lecsót,
minden csapat a saját
receptje szerint. A kóstoló
alapján mind a szép számú
közönség, mind a zsûri
elégedett volt a csapatok teljesítményével.

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
szeptember 15-1
16.
Dr. Dobó Katalin
Szõdliget, Tinódi u. 18-20.
Tel.: 06-27-590-345
szeptember 22-2
23.
Dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 18.
Tel.: 06-27-302-633
szeptember 29-3
30.
Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.
Tel.: 06-27-374-274

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
szeptember 10-1
16.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.
szeptember 17-2
23.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
szeptember 24-3
30.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.

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
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA
Több mint hatvanmillió forint az önkormányzati óvodákra, iskolákra

Zökkenõmentesen kezdõdött a tanév

Tipográfia: Front Grafika Kft.
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

Mind a tárgyi, mind a személyi
feltételek adottak az óvodákban és
iskolákban a tanévkezdéshez, jelentette be sajtótájékoztatóján dr. Bóth
János polgármester, az új tanév
kezdetét megelõzõen, augusztus 30án. A középiskolákban a szükséges
karbantartást végezték el, az óvodákban, általános iskolákban a karbantartás mellett, jelentõs felújítások is
történtek. Az óvodák, általános
iskolák felújítására, karbantartására
és a szükséges eszközökkel való felszerelésére 63 millió forintot költött
a város. Mint a polgármester elmond-

ta, nem kellett sem bezárni, sem
összevonni intézményeket, és a
pedagógusok kötelezõ óraszámemelését is úgy tudta kezelni az
önkormányzat, hogy nem okoz gondot a foglalkoztatásban. Az egyik legnagyobb volumenû beruházásra a
Sirály utcai óvodában került sor, ahol
mintegy 15 millió forintért új,
automata kazánt építettek be, és
további 9 millió forintért kicserélték
az intézmény valamennyi nyílászáróját. Az óvoda új fektetõket,
azaz, szabványos, könnyû és könnyen
tisztán tarható kiságyakat is kapott.

Több óvoda udvari játékokkal is
gyarapodott, amelyekre összesen 3,8
millió forintot fordított az önkormányzat. A Juhász Gyula Általános
Iskolában a vizesblokkot újították fel
5 millió forintért, ugyanakkor
díszburkolatot kapott az iskola
udvara. Ez utóbbi 1,7 millió forintos
költségét az iskola Gyermekeinkért
Alapítványa fedezte. Az önkormányzat
és az iskolai alapítvány közösen állta
a Földváry Károly Általános Iskola
sportpályája felújításának költségeit,
a pályát a tanévnyitó ünnepség
keretében adták át.

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

Négy utca és egy tér felújítása kezdõdik meg a közeli
napokban, várhatóan mintegy harminckét millió forintos
költséggel. A felújításokról Csereklye Károly alpolgármester
és Espár Péter a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportvezetõje tájékoztatta a sajtót. A közeljövõben a
Vörösmarty tér, a Köztársaság út Budapesti fõút és Március 15.
tér közötti szakasza, a Nagymezõ utca Vásár utca-Csányi
László körút közötti szakasza, a Tölgyfa utca teljes hosszában,
valamint a Deákvári fõút Gombási út-Radnóti utca közötti szakasza újul meg, összesen mintegy 32 millió forintos bruttó
költséggel. Csereklye Károly elmondta, hogy ezen kívül, nagy
valószínûséggel, még ebben az évben el fog készülni a
Kápolna utca teljes hosszában és a lejáró a burkolatokkal a
Kápolna utca végén, illetve a Szent Mihály dûlõnél a lépcsõlejáró. A négy út és egy tér építésére kilenc pályázó volt, a nyolc
érvényes pályázatból választották ki a nyertest, de második
helyezettet is kijelölt a város, nehogy elõforduljon olyan eset,
hogy a nyertes visszalép, és ezzel a kivitelezés ideje eltolódik.
A tervek szerint, a Vörösmarty tér felújítása már szeptember
közepén befejezõdik, a hónap második felében elkészül a
Tölgyfa utca is. Október elején lesz kész a Deákvári fõút,
október második felében pedig elkészül a Köztársaság út és a
Nagymezõ utca felújítandó szakasza is. A közlekedõknek
számítaniuk kell arra, hogy a munkálatok során megváltozik a
parkolási és a forgalmi rend ezeken az útszakaszokon, és szakaszos útlezárásra is sor kerül.

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

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötött váciak:
Babella Tamás és Majer Melinda, Németh Róbert és Gyurics Ágnes, Hajdu Dániel és Prekopa
Beáta, Cservenák János és Mokos Mária, Baksza Péter és Lányi Edina, Menczer Péter és Szabó
Judit, Wandrelich Viktor és Retyinszky Nikoletta, Kiss Zoltán és Czank Erzsébet, Dobra László
és Szegner Katalin, Dóra Tamás és Doncová Edita, Kir Ferdinánd és Kozma Zsuzsanna,
Dr.Hártó Zsolt és Kõszegi Szilvia, Lövész Bulcsú és Molnár Erzsébet, Nábelek Tibor és Sági
Júlia. Csiszár Gyula és Benkó Henrietta, Burczky László és Nyerges Edit, Bittera Péter és
Kucsera Ildikó, Maród Gergely és Kiss Nikoletta, Lieszkovszki Arnold és Albert Mária.
Elhunyt váciak:
Dobos László /1941./, German Györgyné sz.: Farkas Mária /1914./, Nagy János /1931./, Tóth Lajos
/1930./, Bernáth Pál /1923./, Kiss Árpádné sz. Adamek Erzsébet /1937./, Fricz József /1957./, Molnár
Istvánné sz. Bacsi Jolán /1926./, Zelenik Józsefné sz. Garai Julianna /1929./, Csizik László (1931.),
Pataki Sándor (1935.), Gelencsér Ferencné sz.: Péter Margit (1919.), Koplányi József (1930.), Fehér
János (1929.), Füstös Istvánné sz.: Csapó Erzsébet (1914.), Dr.Mihalik Ferenc (1944.), Csákvári
Józsefné sz.: Tóth Anna (1925.), Szabó István (1940.), Nagy Bertalanné sz.: Bacsi Irma (1920.), Kocsi
Károly (1921.), Bánfalvi Ernõ (1924.), Finna Sándorné sz.: Kovács Eszter (1929.), Szegváriné Kiss
Anna (1953.), Ábrahám Lászlóné sz.: Gyetvai Irén (1939.), Járási Istvánné sz.: Polifka Ilona (1931.),
Zárdai Istvánné sz.: Sztebel Julianna (1916.).

A képviselõ-testület döntése nyomán az önkormányzat
megszüntette a Kerident Kft.-vel kötött szerzõdését, és június
közepével a város saját kezelésébe vette a parkolóhelyeket. A
váltást körültekintõ elõkészítés elõzte meg annak érdekében,
hogy az önkormányzat számára ne járjon komolyabb anyagi
következményekkel. A városban lévõ valamennyi fizetõparkoló üzemeltetésére a Vác Városi Településszolgáltatási
Kht. kapott megbízást. Mint a kht. ügyvezetõ igazgatója,
Lengyel László elmondta, a feladatot nyolcan látják el,
közülük öten végzik az ellenõrzést. A társaság húsz új
parkolóórát szerez be, amelyeknek a felállítását már augusztus közepén megkezdték. A Vác Városi Településszolgáltatási
Kht. a Zrínyi utca 9. szám alatt irodát is nyitott, ahol a
parkolással összefüggõ kérdések, észrevételek intézhetõk. (Az
iroda a korábbi, Keridenttel kapcsolatos ügyekkel nem
foglalkozik.)

Újabb útfelújítások

a polgármesteri hivatalban

Vácott született váci lakosok:
Kovács Ferenc és Dénes Anett lánya Zsófia, Katona Ervin és Dr. Csóvári Andrea lánya Flóra, Sikk
Róbert és Budavári Hajnalka fia Martin, Bognár István és Dr. Bozsik Anikó lánya Tímea, Klucsár Imre
és Dénes Andrea lánya Jázmin, Légrádi Miklós és Virág Tímea fia Pál, Kiss Zsolt és Gyalog Rita lánya
Jázmin, Fejes Attila és Záhorszki Szilvia fia Balázs, Szabó Richárd és Regyep Éva fia Máté, Egyed Tamás
és Dormán Éva lánya Emese, Kalocsai Péter és Horváth Mária fia Péter, Kacsó Árpád és Ottó Ágnes
lánya Noémi, Koncz Zoltán és Csepek Ibolya fia Dániel, Pelle György és Török Csilla lánya Nikolett,
Mikesy Árpád és Sebesi Zsuzsanna fia Gellért, Fejes Norbert és Gál Szilvia fia Benedek, Csonka Zsolt
és Hugyecz Viktória lánya Barbara, Kiss Csaba és Tóth Szilvia fia Gergely, Nagy Péter és Völgyesi
Katalin fia Olivér, Piros Tamás és Kosztyán Éva fia Tamás, Urbán Gábor és Várkövi Rea lánya Luca,
Bella Dániel és Kovács Helga fia Zsombor, Galovácz Tamás és Gere Hajnalka lánya Noémi, Hévizi
Mihály és Csávolszki Anikó fia Jonatán, Mester Csaba és Gergely Mónika fia Gergely, Petõ Tibor és
Prekup Dorina fia Ágoston.

Városi üzemeltetésben
a fizetõparkolók

A kórház területén az ügyelet
Tanévnyitó elõtt: készül a díszudvar a Juhász iskolában

Ismételt közbeszerzés a kórház gyógyszerellátására
Egy bejelentés alapján, a Közbeszerzési Döntõbizottság
megsemmisítette a kórház gyógyszerellátására és az
intézmény gyógyszertárának mûködtetésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményét. A Közbeszerzési
Döntõbizottság határozatát a város polgármestere
sajtótájékoztatón jelentette be, közölve azt is, hogy a feljelentés nyomán hiánypótlásnak minõsítették a pótlólagos információkérést, és e miatt semmisítették meg a
helyi közbeszerzési bizottság döntését. Ugyanakkor
hárommillió forint bírságot is kiszabtak az önkormányzatra. A kórházat ezzel jelentõs kár érte, részben azért,
mert a pályázat nyertese garantálta volna a gyógyszerellátás biztonságát, részben azért, mert a gyógyszertár
mûködtetési jogának átadása mintegy nyolcvanmillió
forinttal javította volna a kórház anyagi helyzetét, és a

további években is körülbelül harmincmilliós bevételt
jelentett volna. A megsemmisített pályázat nyertese
szerint piaci harc áll a háttérben, dr. Bóth János polgármester pedig arra szólította fel a bejelentést tevõket,
hogy az általuk okozott kárért kövessék meg a kórházat és
a várost. A pályázó vállalta a bírság esetleges kifizetését,
de a helyi közbeszerzési bizottság a végrehajtás
felfüggesztését kéri, és a döntés megváltoztatása
érdekében az önkormányzat bírósághoz fordul. A kórház
gyógyszerellátására és a gyógyszertár mûködtetésére a
város ismételt közbeszerzési eljárást írt ki.
A kórház adósságállományának túlnyomó részét a
gyógyszerforgalmazóknak való – 30 napon belüli – tartozás teszi ki. Ez arra is visszavezethetõ, hogy az OEP
utólagosan finanszíroz.

Július 26-tól a kórház területén lévõ tüdõgondozóban
mûködik a városi orvosi ügyelet. Az új helyre költözõ orvosi
ügyelet telefonszáma is megváltozik. Az új telefonszám:
(27) 317-000/1465-ös mellék. Az eddigi városi ügyeleti
elérhetõség telefonja még egy ideig alkalmas lesz arra, hogy ha
a segélykérõ azt a számot hívja, a készülék átirányítja a hívást a
kórház központi (317-000) telefonszámára. Innen a telefonközpont továbbítja a hívást, illetve tájékoztatás ad a hívó félnek a közvetlen mellék (1465) számáról.

Közlemény
A Budai Központi Kerületi Bíróság 2007. szeptember 12-én
Tomori Pál és hat társa, mint felperesek által Vác Város Önkormányzata és a Váci Központi Beruházó Kft. alperesek ellen,
szerzõdés (mélygarázs) érvénytelenségének megállapítása iránti
perben, a felperesek keresetét elutasító ítéletet hozott elsõ fokon,
a kereshetõségi jog hiányára vonatkozó érvelés alapján. A bíróság
a felpereseket egyaránt elmarasztalta a perköltségben.
Dr. Bóth János
polgármester

