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ingyenes kiadvány

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Közlekedésfejlesztési
program a jövőnek

Vác három napig vigadott
Több helyszínen több volt a program

2006-ban elkészült a közlekedésfejlesztési koncepció,
amely a város egészére kiterjedő, egységes, összefüggő megoldást tartalmaz. A fejlesztés céljainak meghatározása után a
terv programrészének kidolgozása következett, amelyet júliusi ülésén fogadott el a képviselő-testület. A mintegy 130 programpont megvalósítása a következő évek feladata lesz, a megvalósulás üteme pedig a rendelkezésre álló forrásoktól függ.
A város honlapjára is felkerült közlekedési koncepció két
nagy fejezetre oszlik: a jelenlegi közlekedési helyzet vizsgálatára és értékelésére, valamint magára a koncepcióra és javaslatokra. A helyzetelemzés keretében a dokumentum külön
alfejezetben vizsgálja a közforgalmú közlekedést, a vasúti, a
buszforgalmat, a vízi és a helyi közlekedést, külön alfejezetben a közúti közlekedést – és ebben a parkolás helyzetét -, és
külön a kerékpáros és gyalogos közlekedést. Maga a koncepció – és ezen belül a koncepcionális javaslatok – ugyanúgy,
közlekedési módonként tárgyalják a célkitűzéseket és fejlesztéseket. Irreális célok nem szerepelnek a koncepcióban, de
tudni kell, hogy hova akar eljutni a város tíz-tizenöt év múlva,
foglalta össze a koncepció lényegét a város polgármestere.
Mind a közlekedésfejlesztési koncepcióról, mind a közlekedésfejlesztési programról kikérte a lakosság véleményét az
önkormányzat.

A belvárosban drágább
lesz a parkolás

Több mint száz programmal várta a XVI. Váci Világi Vigalom
a helybelieket és az ide látogatókat, akik még jó néhány kísérő
program, látnivaló között is válogathattak. A rendezvényeknek
a főtéri színpad mellett, a városháza udvara, a Pannónia-ház
kertje, a zeneiskola, a Curia udvara adott otthont, és a Dunaparti színpadokon is párhuzamosan zajlottak a programok. Az
egyházi épületek közül a Fehérek templomában, a székesegyházban, a baptista imaházban, az evangélikus templomban, a
ferencesek templomában és a zsinagógában is voltak hangversenyek. Helyszínként először mutatkozott be az újjáépített zsinagóga, és a Bartók Béla Zeneiskola Reneszánsz Udvara, amelyet a közelmúltban tettek alkalmassá hangversenyek rendezésére. Mindhárom napon nagyon sok érdeklődő volt a kézművesek utcájában, ahol népművészek, iparművészek kínálták por-

tékáikat. Külön utcája volt a testvérvárosoknak és a civil szervezeteknek. A rendezvényeken egyaránt teret kaptak a helyi – professzionális és amatőr – előadók és országosan ismert művészek, együttesek, jelen volt a könnyű- és a komolyzene, folklór,
színház, tánc, képzőművészet. Természetesen, nem feledkeztek
el a gyermekek szórakoztatásáról sem, és volt választék az ételital kínálatban is.
A vigalom programjai már a hivatalos megnyitó előtt egy héttel megkezdődtek. Mintegy fél tucat kiállítást, tárlatot láthattak
az érdeklődők. Az egyébként a barokkot idéző eseménysorozat
keretében a reneszánsz év jegyében is nyílt kiállítás váci alkotók
műveiből a Curia Galériában. Az első nap egyik nyitóprogramja volt a Testvérvárosok olimpiai gyermekrajz-kiállítása, amelyet
a művelődési központ aulájában rendeztek meg. A Pekingi
Folytatás a 2. oldalon

Közmeghallgatás: köszönetek, kritikák
Több mint félszáz résztvevője és egy
tucatnál több hozzászólója volt a júliusban tartott közmeghallgatásnak. A nyílt
testületi ülésen először dr. Bóth János
polgármester ismertette a tavalyi közmeghallgatáson felvetettek nyomán megtett intézkedéseket, mint például, a fegyház előtti parkolás megoldását, a kamionok tranzitforgalmának korlátozását, a
fizetőparkolás városi kézbe vételét. Az
úgynevezett csikkrendeletet – amelyet,
mint a közterület használatáról szóló
rendelet módosítását aznapi ülésén
fogadta el a képviselő-testület –, dr. Dora
Péter jegyző ismertette. Ezt követően a

váci lakosok mondták el észrevételeiket,
javaslataikat. Többen mondtak köszönetet a polgármesteri hivatal által elvégeztetett, illetve a választókörzeti keretből
megvalósult munkákért, elsősorban alsóvárosiak adtak hangot elégedettségüknek. Pozitív vélemények hangzottak el a
Rádi úti kerékpárút építésével kapcsolatban, a csikkrendelet céljával pedig mindenki egyetértett. Az Alsóvárosban azonban gondokat okoznak a hajléktalanok, a
Levél utcában a parkolási-közlekedési
anomáliákat emelte ki valaki. A postaládák számának csökkenése is téma volt,
de ez ügyben a város vezetői már megke-

resték az illetékeseket. Felvetődött a
tömegközlekedés ésszerűsítésének szükségessége, a vasútállomásnál kerékpártároló és rendezett autóparkoló kialakítása, a vasúti aluljárók elhanyagoltsága. A
válaszokban elhangzott, hogy évek óta
napirenden van a helyi tömegközlekedés
helyzete, ugyanúgy, mint a MÁV tulajdonában lévő területek, létesítmények felújítása, korszerűsítése, ám ezekben a
város egyedül nem léphet. Komoly kritika is érte a képviselőket, pontosabban
azokat, akik az országos politikát beviszik
a várospolitikába, és felkészületlenül
vesznek részt a testületi üléseken.

Szeptember elsejétől a városban az eddiginél több helyen
kell majd fizetni a parkolásért, és az eddig egységes díjfizetés
helyett, két zónát alakítanak ki. Az 1-es díjzónában a negyedórás parkolásra jogosító jegy ára személyautóra 50 forint,
autóbuszra és teherautóra 100 forint, a 2-es díjzónában 40,
illetve 80 forint. A képviselő-testület döntése szerint, a motorkerékpárokra az autók parkolási díjának felét kell fizetni. A
parkolási rend módosítását nemcsak a növekvő forgalom
indokolja, hanem az is, hogy elő kell készíteni a koncentrált
parkolók – elsőként a mélygarázs – létesítésével járó változásokat. Arról is döntés született, hogy a pótdíj befizetésére
kötelezett autósokat tértivevényes levélben is értesítik.
(A fizetőparkolókról, a két díjzónáról és a további tudnivalókról lapunk mellékletéből tájékozódhatnak olvasóink.)
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Vác három napig vigadott
Több helyszínen több volt a program

A kórház egy éve
22 ezer 810 beteget gyógyított a kórház 565
ágyán, és 414 ezer beteget fogadott a járóbeteg-szakellátásokon az elmúlt év során.
Novembertől mindehhez 840 fős létszám állt
rendelkezésre. Ideiglenes szakorvoshiánnyal
is küszködtek, a nővérhiány pedig 2007-ben
súlyosbodott, különösen a szakképzett, gyakorlattal rendelkező ápolók hiányát nem sikerült megoldani. Ennek ellenére, az elmúlt év
során sikerült a szakképzettségi mutatókat – a
szakképzettek arányát – megtartani, az ápolás
szakmai színvonalát emelni. A kórházban így
is mind a betegágy mellett dolgozók, mind a
járóbeteg-ellátásban és az ápolást segítő szakmákban tevékenykedők szakmai képzettsége
az átlagosnál magasabb. A fluktuáció a szakdolgozói körben mintegy 16 százalék volt. A
legutóbbi adatok szerint, az engedélyezett
592 fős létszámmal szemben csak 552 ápoló
dolgozott a kórházban, tehát negyven hiányzott. Dr. Erős András főigazgató szerint, a
jelenlegi szakdolgozói állományból hiányoz-

nak a fiatalok. A hiányzó ápolók pótlása
pedig, elsősorban a képzési rendszer megváltoztatása miatt, igen nehéznek látszik.
A kórház 2007. évi beszámolójával kapcsolatban a főigazgató elmondta, hogy a kórház
megtette, amit vállalt, gazdasági helyzete konszolidált, jól sikerült a sürgősségi osztály fejlesztése, amelyet a miniszteri dicséret is alátámaszt. Külön siker, hogy az előző évekhez
képest, a szülések száma a kétszeresére nőtt.
A várólista is jobb az átlagnál, protézis beépítésére sem kell két hónapnál többet várni. Az
elmúlt év végén megtörtént a belső gyógyszertár működtetésbe adása. További jelentős
változást hozhat a rekonstrukció befejező
üteme, de nemcsak szakmai, hanem a gazdálkodási-gazdasági szempontokból is. Jelenleg
folyik a külső patikát is magában foglaló kétszintes szolgáltató-épület terveinek engedélyeztetése, és a legközelebbi jövőben, már
szeptembertől, bővíteni kívánják az úgynevezett egynapos sebészeti szolgáltatást.

A méhnyakrák ellen
Folytatás az 1. oldalról
Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére, dr. Váradi Iván Attila képviselő kezdeményezésére, pályázatot hirdetett az önkormányzat, amelyre nyolc országból, Vácról, testvérvárosaiból és Pekingből
érkeztek alkotások. A több mint 130 festményből, rajzból, számítógépes grafikából összeállított
kiállítást a város polgármestere nyitotta meg. Szintén az újjászületés korát idézte – alkalmi kiállítással – a DDC Reneszánsz udvara a Pannónia-házban. A vigalom kezdetére elkészült a várost
bemutató új kiadvány is, a Szeretettel vár elnevezésű minikönyv-sorozat váci kötete. A kétezer
példányban megjelent váci könyv a vigalmon már kapható is volt a Tourinform Irodában és
Duna-parti sátrában.

Az eredetileg tervezettnél nagyobb kört támogat az önkormányzat és az Egészséges
Ifjúságért Alapítvány, hogy tizenkettőtől tizennégy éves korig valamennyi váci leány megkaphassa a méhnyakrák elleni védőoltást. Ezt közös sajtótájékoztatón jelentette be Horváth
Szabolcsné dr., az alapítvány társelnöke és dr. Jakab Zoltán, az egészségügyi bizottság elnöke,
hangsúlyozva, hogy augusztus 31-ig még lehet jelentkezni. A regisztrációs adatlapokat már
kiküldték az érintetteknek, jelentkezni az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 1535 Budapest, pf.
995 címen lehet. Szeptember 15-én 18 órakor fórumot is tartanak a művelődési központban,
ott erősíthető meg a jelentkezés, az első oltásokra szeptember 22-én, 25-én és 29-én kerül sor.
Az első védőoltást a szülőknek kell fizetni, utána pedig garantált, hogy fél éven belül a gyerekek megkapják a szükséges második és harmadik oltást is, amelyeket már az önkormányzat és
az alapítvány közösen finanszíroz. Dr. Jakab Zoltán elmondta, hogy mintegy négyszáz lány tartozik a támogatott korosztályhoz, és remélik, minél többen élnek is a lehetőséggel. Horváth
Szabolcsné dr. szerint óriási dolog, hogy a piacon alig egy éve létező oltóanyagot most megkaphatják a váciak, és ez reményeik szerint, minden váci nő figyelmét felhívja a lehetséges
megelőzésre. Ez rendkívül fontos lenne, hiszen a méhnyakrák a második helyen áll a daganatos betegségek között, s ha megelőzhető, akkor a védőoltásért akár takarékoskodni is érdemes.

Több százan a Szűrőponton

A hivatalos nyitóceremóniára, Mária Terézia érkezésére, szombat délelőtt került sor. A fényes
kísérettel érkező uralkodónak a főtéri színpadon adta át a város kulcsát – igaz, csak két napra –
dr. Bóth János polgármester. Ő köszöntötte a megjelenteket, külön a testvérvárosok és
Selmecbánya küldöttségeit, majd a királynő megnyitotta a tizenhatodik vigalmat. Amely aztán, a
két nap leteltével, tűzijátékkal zárult.

Könyvadomány a vigalomban
Nyolcadik alkalommal részesített két váci iskolát könyvadományban a Szalay Könyvkiadó. A
vigalom ideje alatt átadott, foglalkoztató könyvekből, szépirodalmi művekből, mesekönyvekből és szótárakból álló csomagokat dr. Molnár Lajos alpolgármester vette át a Földváry és az
Árpád iskola számára.

Nyilvános illemhely a főtéren
Elkészült a főtéren, a Curia Borház udvarában egy új, nyilvános illemhely. A tér megújítása óta hiányzott ez a belvárosból, és a
Váci Világi Vigalom előtt sikerült felépíteni.
Mivel más megoldás nem kínálkozott, az
önkormányzat, a Curia Borház üzemeltetőjével közösen, az épület belső udvarában
hozta létre a létesítményt, közel ötmillió
forintért. A kivitelező a Kov-Ács Bt. volt,

amely egy korábban ott álló építmény mintájára alakította ki az épületet. Dr. Bóth János
polgármester hangsúlyozta, hogy milyen
fontos előrelépés ez mind a váciak, mind a
turisták szempontjából, Csereklye Károly
alpolgármester pedig külön köszönetet
mondott a kivitelezőnek a gyors és esztétikus elkészítésért. A nyilvános WC egyelőre
délelőtt 10 órától lesz nyitva.

Tíz óra alatt mintegy négyszáz embert
szűrtek meg a kórház dolgozói a vigalom
idejére kitelepült szűrősátorban. A
Szűrőponton a vérnyomásmérés, a vércukor -és koleszterinmérés volt a legnépszerűbb, de alig kevesebben jelentkeztek a
testtömeg index mérésére, csontsűrűségvizsgálatra és légzésfunkció-vizsgálatra. A
két főszervező, Apró Anikó és Puskásné
Emmer Mária elmondta, hogy dokumen-

tálták a szűréseken résztvevők vizsgálati
eredményeit, sőt kérdőíveket is kitöltettek
az emberekkel annak érdekében, hogy
megtudják, mi az egészségről alkotott véleményük, illetve mit gondolnak a szűrések
jelentőségéről. Az eredményektől függően,
mindenki szóbeli és írásbeli tájékoztatást is
kapott, amivel adott esetben a háziorvosnál vagy szakorvosnál jelentkezhet további
kivizsgálás, illetve terápia céljából.
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Látogatás Donaueschingenben

Újabb döntés az
emlékműről
Az I. világháborús emlékmű főtérre, eredeti helyére
való elhelyezése mellett döntött a képviselő-testület.
Egy korábbi döntés szerint a Damjanich téren kapott
volna helyet, majd a város főépítésze egy Duna-parti
helyszínt javasolt, amellyel nem értett egyet a testület.
Sáros László építész, a főtér átépítésének tervezője, az
egyházmegye főtemplomának környezetét találta alkalmasnak, tanulmánytervét dr. Beer Miklós megyés püspök is támogatta. A főtérre való visszahelyezést sem a
műemléki tervtanács, sem a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus, sem pedig a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal nem tartotta támogathatónak. A képviselő-testület többségi, alapvetően a konzervatív képviselők
döntése értelmében Cser Károly szoborkompozíciójának 2009. november 1-jéig állnia kell a főtéren.

Zeneiskola Sződön is
Thorsten Frei főpolgármester meghívására, dr. Bóth János polgármester vezetésével
váci küldöttség látogatott Donaueschingenbe. Vác testvérvárosa augusztus 2-án
emlékezett meg a várost pusztító tűzvész
századik évfordulójáról, és az azt követő
újjáépítésről. 1908-ban egy üzlethelyiség
gyulladt ki, amelynek következtében

Donaueschingen csaknem harminc százaléka leégett. A szomorú eseményt követő újjáépítéssel nyerte el a Duna forrásánál lévő
város mai arculatát. A váci küldöttség részt
vett a tűzoltó-bemutatón, és megnézte azt a
látványos bemutatót is, amelyben az egy
évszázaddal ezelőtti tűzvészt idézték fel a
pirotechnika eszközeivel.

Magyar-Finn Baráti Társaság

Újabb kihelyezett tagozata lesz a Bartók Béla
Zeneiskolának. Közelmúltban Sződ és Szendehely
kérte a helyi zeneoktatás beindítását, az utóbbi azonban – anyagi okok miatt – visszalépett. Ugyanis, a normatívát meghaladó költségeket az önkormányzatnak
kell állnia. Sződ ezt is vállalta, így ősztől kezdődően
szolfézs, gitár- és furulyaoktatás kezdődik az iskolában.
A Bartók Béla Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény jelenleg kilenc kihelyezett tagozattal rendelkezik: öt váci iskolákban működik, a további négy
pedig Acsán, Őrbottyánban, Váchartyánban és Rádon. A
sződi telephely létrejöttével 900-ra növekszik az iskola
engedélyezett tanulólétszáma.

Utazás, nyelvtanfolyam
Finnországi utazást tervez a jó egy évvel
ezelőtt újjáalakult Magyar-Finn Baráti
Társaság. Az önköltséges alapon szerveződő
utazásra szeptemberben vagy október elején
kerül sor, a programban szerepel Vác város
testvérvárosával, Järvenpää-vel való megismerkedés és Helsinki-i kirándulás is.
Ősszel folytatódik az ingyenes finn nyelvtanfolyam a városi könyvtárban. A tanfolyam
eddig is nem várt sikert hozott: tizennégyen
jelentkeztek, és ebből nyolc-kilencen rendszeresen jártak a foglalkozásokra, amelyeket
Bogányi Tiborné tartott. Minden régi és új
érdeklődőt várnak a szervezők.
Mint Iványi Károly elnök elmondta, a

Magyar-Finn Baráti Társaság több mint két
évtizedes múltra tekint vissza, tagjai között a
nyugdíjastól a fiatalig mindazok megtalálhatók, akiket valamilyen formában érdekel egy
észak-európai nép élete. A tavalyi újjáalakulást követően két fontos feladatot tűztek ki
maguk elé: az egyik a finn nyelvtanfolyam
beindítása volt, a másik egy utazás megszervezése Finnországba. Remélhetőleg ez utóbbi
is teljesül.
A finn nyelvtanfolyammal, illetve az utazással összefüggő kérdésekre telefonon vagy email-ben Iványi Károly ad felvilágosítást.
(Telefon: 06 20 9 420 896, e-mail: ivanyikaroly@pannonmail.hu)

Nagy B.-album
A művelődési és oktatási bizottság keretéből 500 ezer
forinttal járul hozzá az önkormányzat a 2006-ban
elhunyt Munkácsy-díjas váci festőművész, Nagy B.
István életművét bemutató kiadványhoz. Az önkormányzati hozzájárulás elnyerésére a művész özvegye és
fia nyújtott be pályázatot. Az album a Vox Artis
Alapítvány gondozásában jelenik meg, az Eszterházy
Károly Tanárképző Főiskola és a Nemzeti Kulturális
Alap Képzőművészeti Kollégiuma támogatásával, több
mint két és fél millió forintos költséggel.

HÍRHASÁB
Zöld mobil
Az ingyenesen hívható zöld
szám (06-80/890-020) mellett, a 06-30/681-6015 mobilszámon is hívható a polgármesteri hivatal környezetvédelmi irodája. Ezen a számon a sürgős, azonnali helyszínelést igénylő eseteket,
illegális hulladéklerakást,
égetést, levegőszennyezést
lehet bejelenteni hétvégeken és ünnepnapokon is,
reggel 8 és este 8 óra
között.

Pályázatok játszótérre
Egy köztéri és két óvodai
játszótér felújítására, játszóeszközök beszerzésére,
összesen csaknem 29 millió forint értékben, nyújtott be pályázatot az
önkormányzat a KözépMagyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz.
Mivel a játszótéri eszközök
beszerzését egyben kell
kezelni, le kell folytatni a
közbeszerzési eljárást.

Kisbusz az időseknek
Egy kilenc személyes,
átalakított kisbuszt kapott
az idősek otthona. A gépkocsi kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy
kerekesszékhez kötött
embereket is képes
legyen utaztatni. A feljutást egy rámpa segíti.
Mivel a betegszállítást
már nem a mentőszolgálat végzi, az intézménynek
magának kell gondoskodnia a betegek kórházba
vagy vizsgálatra szállításáról. A busz természetesen
nemcsak betegszállításra,
hanem más célokra is
használható.

Drogtérkép

Megszűnő esti tagozat
Megszűnik tízedik és a tizenegyedik évfolyam a
Madách Imre Gimnázium esti tagozatán. Erről azt követően döntött a képviselő-testület, hogy felülvizsgálta az
ebben a képzési formában résztvevők számát. Mivel a
2007-2008-as tanévben, a négy évfolyamon összesen
csupán tizenheten végeztek, a művelődési és oktatási
bizottság javaslatára, a testület a megszüntetés mellett
voksolt.

Buki csatorna
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. beruházásában
szennyvízcsatorna épül a Tópart utca, a Horgász-köz és
a Tavirózsa utca területén. A csatornába 108 ingatlant
köthetnek be. Az ingatlantulajdonosok egy része közműtársulatot hozott létre az elmúlt évben, és megállapodás is született a telektulajdonosok, az önkormányzat és a vízmű között. A beruházás 18 és fél millió
forintba kerül, az erre vonatkozó rendelet értelmében
ennek 30 százalékát - 5 és fél millió forintot - az önkormányzat állja, a belterületbe vont településrészek közművesítésének támogatására szolgáló céltartalékból.
Az 1. számú választókörzet 2009. évi keretéből is 1 millió Ft-ot megelőlegez támogatási céllal az önkormányzat, Csontos Csaba képviselő javaslatára. A DMRV Zrt.
6 millió forinttal járul hozzá a csatornaépítéshez. A
Tunel Mélyépítő Kft. augusztus elején kezdte a kivitelezést, és várhatóan szeptember végéig be is fejezi.

Egymillió 200 ezer forint
támogatást nyújt az önkormányzat a városi drogtérkép
elkészítéséhez. A támogatást
a primer prevenciós programokra elkülönített összegből kapja a Váci
Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum.

Új közkút
Új közkutat adtak át a
Földváry téren. A Hattyú
és a Petőfi utcák által
határolt zöld területen
elhelyezett önelzáró kút
létesítésére a fedezetet
az 5. sz. választókörzeti
keretéből biztosította az
önkormányzat, Tomori
Pál képviselő javaslatára.

Kerékpárbarát múzeum
Kerékpárbarát múzeum
kialakításának érdekében
400 ezer forintot fordít a
4. számú választókörzeti
keretből az önkormányzat, Ványi Lászlóné képviselő javaslatára, a
Tragor Ignác Múzeum
támogatására. Az összegből kerékpártároló létesülhet.
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Szeretettel vár Vác

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok: Józsa Miklós és Józsa Aranka
lánya Eszter, Lukács Róbert és Őri Mónika ikergyermekei
Kamilla és Bánk, Virág József és Raffa Nóra fia Róbert, Andó
Richárd és Németh Niké lánya Zoé, Kováts Gergely és Takács
Erika fia Antal, Patrik Bence és Haffner Cecília lánya Hanna,
Paizs Gábor és Kövesdi Andrea lánya Boróka, Huszár Károly
és Bú Gabriella lánya Vivien, Berczelly Csaba és Bucsek
Emőke fia Álmos, Kovács Péter és Timár Nikoletta lánya Rege,
Ferencsik Viktor és Veres Anita fia Kristóf, Pintér József és
Juhász Bernadett lánya Tifani, Novák Gábor és Bányai Tímea
lánya Dorottya, Jakubecz János és Jámbor Gabriella fia Milán,
Vanda Tamás és Szokolai Andrea fia Martin, Nagy Mihály és
Binder Aliz lánya Nikolett, Varaga István és Haulik Zsuzsanna
lánya Zsófia, Szakály László és Szekeres Éva lánya Anna,
Nagyéri János és Gazdik Anita lánya Renáta, Varga Tamás és
Pál Esztella fia Gellért, Seller Károly és Dombovári Krisztina
lánya Zorka, Németh Csaba és Kiss Anita fia Tibor.

A Váci Világi Vigalomra elkészült a várost bemutató új kiadvány, a Szeretettel vár elnevezésű minikönyv sorozat váci
kötete. A városházán tartott könyvbemutatón jelen voltak a
kötetet megjelentető vállalkozás, a Foto Europa Könyvkiadó
képviselői, közöttük a városfotók készítője, Szabó Virág. A
város nevezetességeit kilenc nyelven ismertető szöveg csak
kiegészíti a sok fényképet, és mint dr. Bóth János polgármester mondta, alkalmas arra, hogy a városba csábítsa a turistákat, de a váciak számára is nyújt újdonságot. A kétezer példányban megjelent váci könyv a kiadó szerint is a sorozat
egyik legjobban sikerült kötete, s ez nemcsak a fiatal elsőkönyves fotóművésznek, hanem a polgármesteri kabinet és
Zomborka Márta segítségének is köszönhető. Hiányossága
talán az, mint Csereklye Károly alpolgármester felvetette,
hogy a kisváci városrész egyáltalán nem szerepel benne. A
könyv, amely térképmellékletet is tartalmaz, a vigalom idején
már kapható volt a Tourinform Irodában, és már megvásárolható a könyvesboltokban is.

Programajánló
TEMPLOMI

HANGVERSENYEK

Kosóczki Tamás orgonaművész barokk hangversenye
szeptember 7., 19 óra
Ferences Templom (Vác, Géza király tér)
Romantikus hangulatok
szeptember 10., 18 óra
Baptista Imaház
A hangversenyen közreműködik:
Czeloth-Csetényi Gyula - fuvola, Masadide Kurita (Japán) –
fuvola, Surányi Bea – zongora,

MÁRIA

NAPI BÚCSÚ

szeptember 13-14.
váci Vásártér
A Vác Piac Kft. szervezésében.
szombat, 17.30 óra
Miami Tánciskola előadása
Művészeti vezetők: Igar Tibor és Igar Beatrix
szombat, 18 óra
Gáspár Laci koncert
A belépés díjtalan!

VÁCI NYÁR RENESZÁNSZ

HÉTVÉGE

szeptember 20., 10 óra
Vác, március 15. tér

- KÉT

ÉVES A MEGÚJULT

FŐTÉR -

10 órától kézműves foglalkozások, táncbemutatók
16 órától Előadás a reneszánsz korszakról
18 órától Magna Cum Laude koncert
A programok díjtalanok!

ŐSZI MŰVÉSZETI HETEK
Egészségnap
szeptember 27., 10 óra
MIMK
A Váci Polgárok Egészségéért Alapítvány,
a Váci Vöröskereszt és a Madách Imre Művelődési Központ
közös szervezésében.
A belépés díjtalan!

Elhunyt váciak: Bugyinszky Lászlóné sz: Kikillai Jolán /1932./,
Tóth Lajosné sz: Pálinkás Margit /1925./, Záhorszki József
/1956./, Székely Gyula /1921./, Magyar Dezsőné sz: Szalay
Mária /1931./, Hatvani Istvánné sz: Sándor Margit /1919./,
Obermayer Ferencné sz.: Seres Sarolta /1932./, Gyetven János
/1929./, Moys Ferencné sz: Bolczek Emília /1920./, Hargitai
István /1928./, Wernke Ottó /1919./, Liebesberg Margit /1909./,
Kovács József /1947./, Kovács Jánosné sz: Méri Margit /1932./,
Blaha Lászlóné sz: Sivó Ilona /1934./, Katáné Ruszkai Mária
/1952./, Bozori Imréné sz: Török Margit /1931./, Gulyás
Bertalanné sz: Török Anna /1931./, Nagy Józsefné sz: Walcz
Ilona /1925./, Sinkó Vilmos /1921./, Berényi Edit /1948./,
Szabados Lászlóné sz: Kazár Mária /1948./, Horváth Sándor
/1951./.
Házasságot kötött váciak: Balassa Zoltán és Herczeg Szilvia,
Kmetty Richárd és Ferbert Anikó, Turcsányi Tamás és Nagy
Krisztina, Nagy György és Gonda Kornélia, Hutyánszki Mihály
és Csele Andrea, Brena Ferenc és Császár Brigitta, Sipos Imre
és Bereczki Anita, Scherrenberg Johannes és Bali Mónika,
Pajor Attila és Medvés Arabella, Aranyosi Zsolt és Kunková
Renáta, Mengyán László és Sasvári Martina, Saáry Zoltán és
Pacsó Tünde, Hlinka Tamás és Király Rita, Kocsis Attila és
Szelényi Anita, Éberling Zsolt és Nerpel Ágnes, Madarász
Norbert és Mészáros Rita, Kajtor Péter és Csiszár Rita.

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)
A városi ügyelet a

620-620/1465-ös
melléken, vagy közvetlen
vonalon, a

620-691-es
telefonszámon érhető el.
Ügyeleti idõ:
Hétfõ:

19-7 óráig

kedd:

19-7 óráig

szerda:

19-7 óráig

csütörtök:

19-7 óráig

Felelõs kiadó:
Dr. Dora Péter jegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána következõ nap 7 óráig

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban
lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-30/559-5855

Fogorvosi ügyelet

a polgármesteri hivatalban

A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

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

hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
S ZÁJSEBÉSZET
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Ügyfélfogadás

az okmányirodában
hétfõ: 9-18, kedd: 8-16,
szerda: 10-16, péntek: 8-12
csütörtök: zárva
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
1. Fekete Kígyó Gyógyszertár •
2. Alsóvárosi Gyógyszertár •
3. Deákvári Gyógyszertár
•
4. Központi Gyógyszertár
•
5. Vácz-Remete Gyógyszertár •
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
7. Szent Rókus Gyógyszertár •

Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•
Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti út 2.
•
Zrínyi u. 9.
•

27/312-388
27/311-157
27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/301-178
27/501-385

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdődően 7
hetente ismétlődő rend szerint, látnak el ügyeleti szolgálatot.
Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és ünnepnapokon
24 órán keresztül tart.
Az alábbi táblázat a Gyógyszertárak nyitvatartási idején túli
ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.
Hét (2008) Hétfő
08.25.-08.31. 7
09.01.-09.07. 1
09.07.-09.14. 2
09.15.-09.21. 3
09.22.-09.28. 4
09.29.-10.05. 5

Kedd
1
2
3
4
5
6

Szerda Csüt.
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1

Péntek
4
5
6
7
1
2

Szo.
5
6
7
1
2
3

Vas.
6
7
1
2
3
4

