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Megvédtük
a városunkat

Váci árvíz – 2010

Vácott összeült a város védelmi
bizottsága és elrendelte az elsőfokú
árvízvédelmi készültséget. A védelmi
vonalak kiépítése megkezdődött, a
büntetés-végrehajtási intézetben az
elítéltek töltötték a homokzsákokat,
onnan szállították a védvonalakhoz.
Az előrejelzésekre alapozva 7-én hajnalra várható a harmadfokú készültség elrendelése. Bejelentették: a
hétvégén már várják az önkéntesek
jelentkezését. Az aktuális előrejelzés
szerint akár a 2006-os szintet is meghaladhatja Vácnál a tetőzés.

2010. június 8.

2010. június 5-6.
A hétvégén fokozatosan emelkedett városunknál is a vízszint.
Elrendelésre került előbb a másod-,
majd a harmadfokú árvízvédelmi
készültség. Önkéntesek is töltik a
homokzsákokat, akiket civilek kínálnak étellel-itallal. A Duna-parti
sétányok folyamatosan víz alá kerülnek, a legveszélyeztetettebb rész

2010. június 7.
Városunknál hétfőn este várhatóan 736 cm körül fog tetőzni a
Duna - közölte a Védelmi Bizottság
vezetője aznap reggeli tájékoztatóján. Bóth János ismertette az előrejelzéseket, melyek szerint ez a magasság kedd reggelig mintegy 8-10
cm-rel csökken majd.
Így a várakozások szerint több
mint negyed méterrel alatta marad
majd a négy évvel ezelőtti csúcs magasságnak. A megfelelő védművek
elkészültek, mintegy 48-50 ezer
homokzsákot töltöttek meg. Ennek
java részét a börtönben élők, de szép
számmal voltak önkéntes jelentkezők, akiknek ezúton is köszönik a
segítséget. Vácott az ivóvíz egészséges, gondok a szennyvíz elvezetéssel
vannak, ezért e tekintetben kérik a
lakosok takarékosságát. Kérték továbbá, hogy a ár szennyezett volta miatt

A 2006-os ár szintje alatt harminc centivel, 736 centiméterrel,
tetőzött a Duna hétfőn este Vácnál.
A védekezés szervezetten és fegyelmezetten zajlott, közel 50 ezer homokzsák került ki a partokra, hogy
gátat szabjanak az áradó folyónak.
A Duna fokozatosan apad, a Diadal
téren megkezdték a közterületek
fertőtlenítését és úgy számítanak,
hogy pénteken már eredeti medrébe térhet vissza a folyó. A városban
először a helyi útlezárásokat oldják
fel, a 2-es főutat a Kőszentes hídnál
előreláthatólag péntek estefelé adják
át a forgalomnak. A Duna visszahúzódása miatt az ár által hátrahagyott területeken megnőtt a fertőzésveszély,
ezért a védelmi bizottság nyomatéko-

san arra kérte a lakosságot, hogy amíg
nem történt meg a járdák, a parkok
és a kerékpárút vegyi mentesítése, ne
közelítsék meg ezeket a területeket.
2010. június 14.
Feloldották az útzárakat Vác
térségében. a hétvégén pedig a Kőszentes hidat és a 2-es út Sződliget
és Vác közötti szakaszát is átadták a
forgalomnak. A megyei közútkezelőnek a becslések szerint mintegy 15
millió forintos pluszkiadást jelent az
áradás. A váci Duna-parton folyamatosan zajlik a takarítás, a játszóteret
a következő napokban fertőtlenítik,
várhatóan hétvégén vehetik majd
újra birtokba a területet a gyerekek.
Európa egyik legnagyobb folyója immár ott is saját medrében
hömpölyög, ahol először fordul
déli irányba. Vác kitűnőre vizsgázott árvízi védekezésből, szervezett,
önzetlen munkával sikerült megvédeni a város felbecsülhetetlen értékeit. Köszönet érte mindenkinek,
akit illet!
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2010. június 4.

következetesen tartsa be mindenki a
korábban kiadott, folyóval való közvetlen kapcsolatra vonatkozó tiltást.
Szikora Miklós főmérnök a Védelmi Bizottság nevében is reméli,
hogy továbbra is rendkívüli esemény
nélkül zajlik az idei váci árvíz támadása és a 2006-osnál alacsonyabb költséggel sikerül megvédeni a várost.
Mint mondta, a modernebb gát megépítésének pályázatát a tervekkel
idén november végéig kell benyújtani, és ha ezen nyer a város, két éven
belül elkerülhetők lesznek még a
mostanihoz hasonló problémák is.
Értesítik továbbá az érdeklődőket, hogy hétfőtől a Vác Városi Strand
és Uszoda bezárt. Ismételt megnyitására az ár levonulása után kerül sor.

•

A szélsőséges időjárás az egész
ország területén nagy mennyiségű
csapadékot eredményezett, melynek
hatására elsősorban a hazánk északi
részén található folyók veszélyeztették a környező települések lakóit, értékeit. Különösen a Bodrog mentéről
kaphattunk tragikus híreket. Mivel a
Duna felső szakaszán is szokatlanul
sok eső esett, az illetékesek itt is megkezdték az előrejelzések, megelőző
intézkedések megszervezését.

a Barabás utca és a Diadal tér környéke. A sétányokon új módszerrel
történik a védekezés: a védvonalat
a kőfaltól hátrahozták az ingatlanok
vonaláig. A közlekedésben is több
fontos változtatás került bevezetésre. Teljes a hajózási tilalom a folyó
váci szakaszán is. A Vácra bevezető
utak többsége lezárásra került, vagy
jelentős forgalomkorlátozás lépett
életbe. A Kőszentes hídon sem lehetett áthajtani, megszűnt a Diadal
tér – Földváry tér csomópontjában
a gépjármű közlekedés.

Váci Hírnök
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Előtte ismerték már a Net&Go-t?
Neubauer Péter: Nem, de el kell mondjam, hogy nagyon jól bevált a dolog. A lányom és én is nagyon sokat használjuk a laptopon
a mobil internetet, miközben a felségem az „asztali gépen” tud dolgozni. És azért is jó, mert el tudjuk vinni magunkkal a víkendházba
is. Két szolgáltatást kaptunk egy előfizetésben és a havidíjunk szinte
nem is emelkedett. Egészen komolyan mondom, nagyon elégedettek vagyunk, ezt a szolgáltatást nekünk találták ki.
Mivel foglalkozik?
Neubauer Péter: Az építőiparban dolgozom, és nagyon sokat
vagyok úton. Nekem ezért is jó ez a szolgáltatás. Miközben utazom,
használom a mobilnetet, a családom pedig ugyanúgy internetezhet otthon az ADSL segítségével.
Van- már terve, hogy mire fordítja a nyereményét?
Neubauer Péter: Van pár. De valószínűleg a két lányomnak fogom
adni. Az egyikük egyetemre jár a másik már „kirepült”, de biztosan jól
jön majd nekik a segítség. Ez a mai nap, a díjátadás, hogy mindenki ilyen
kedves volt velünk, rendkívül jól esett. Szóval kaptunk egy jó szolgáltatást és mellé nyertünk is, ez igazán jó volt. Köszönjük az Invitelnek.
(x)

Gimnázium és Kollégium tanulói, valamint a Bartók Béla Zeneiskola növendékei kedveskedtek zenés-táncos műsorral.
Az ünnepség keretében került sor a városi kitüntetések, elismerések átadására.
A Váci Katedra Pedagógia Díjban részesült: Bojtay Zoltánné, Boros Miklósné,
Endreffy Lóránd, Némedy Lászlóné,
Sántáné Madlovics Erzsébet, és Surman
Jánosné. A Pedagógus Szolgálati Emlékérem idei jutalmazottai: Cserné Hornicsek
Margit, Kovács Istvánné és Nagy Gézáné.
A Tehetséggondozó Munkáért elismerést
negyven, míg az Oktatást Segítő Munkáért oklevelet két díjazott vehette át.

– néhány mondatban
Emlékkő Radnóti emlékére
Az úgynevezett botlókövet a váci vasútállomás főbejáratánál május 27-én szerda délután,
ünnepélyes keretek között avatták fel a Váci
Múzeum Egyesület tagjai, Vác önkormányzata
és a Radnóti Miklós Általános Iskola diákjai. Az
1944. május 27-én Vácról Borba szállított költő
életéről Jelenits István piarista egyetemi tanár
tartott emlékbeszédet. Az ünnepséget a Váci
Múzeum Egyesület alelnöke Zomborka Márta nyitotta meg. Beszédében a Magyarországon kevésbé elterjedt és ismert botlókő szerepének jelentőségéről beszélt. Ilyet azon házak
elé szoktak tenni, ahonnan a második világháború idején haláltáborba vittek valakit. A
váci vasútállomás előtt elhelyezett botlóköves
emlékhely tervezését és engedélyeztetését – a
Váci Múzeum Egyesülettel közösen – Gesztesi
Albert és Philipp Frigyes okleveles építészek
végezték, a fém plakett tervét Horváth Tibor
szobrászművész készítette.

Két váci a vezetésben
Május 29-én a Magyar Társasházkezelők
Országos Szakmai Szövetsége beszámoló közgyűlést és részleges tisztújítást tartott Budapesten. Az országos szervezet új összetételű
vezetésébe a Váci Közös Képviselők Klubjának két tagját is beválasztották; Racskó
Jánosné az etikai bizottság tagja lett, míg
ugyanezen testület elnökének Hajdu Sándort választották meg. A szövetség vezetői
szoros kapcsolatban állnak a különböző szakmai szervezetekkel és szolgáltatókkal, legfőbb feladatuk pedig, hogy a társházi közös
képviselőket, valamint az ingatlankezelőket
egy olyan közös szakmai szövetségben fogják
össze, ahol együtt képviselhetik a társasházkezelők érdekeit mind helyi, mind kormányzati szinten. Hajdu Sándor egyébként mindössze két év megszakítással 1999 óta elnöke a
Váci Közös Képviselők Klubjának.

Járható lesz a Gödöllői út
Kijavította a Gödöllői út kátyúit a megyei
Közútkezelő Kht. Kiss Zsolt váci képviselő
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy fél év
után eredeti állapotában állítják helyre a városba vezető út gödrös szakaszait. A májusi
testületi ülésen Kiss János képviselő jelezte,
hogy lakossági engedetlenségi akciót hirdetnek, ha nem javítják meg június 15-ig az
útpályát. A felhívásra sokan jelentkeztek, ám
nem lesz demonstráció, miután a Pest megyei Állami Közútkezelő Kht. a várossal való
egyeztetést követően elvégezte a munkát. Az
utat felmarták és új aszfaltréteggel fedték be
a kátyús szakaszokat.

Pernyertes képviselő
A Fővárosi Ítélőtábla június 3-án másodfokon ítéletet hirdetett Ferjancsics László
felperes által Lukács Ilona alperes ellen, személyiségi jog megsértése tárgyában indított
perben. A bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy Lukács Ilona 2008. február
14-én a Vác Város Önkormányzat Pénzügyi
és Ellenőrzési Bizottság ülésén tett egyik kijelentésével megsértette Ferjancsics László
személyhez fűződő jogai körébe tartozó becsületét és jóhírnevét, és emiatt elégtételt
adó közlemény kiadására kötelezte, valamint
eltiltotta a további jogsértésektől.
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A kismarosi Neubauer Péter volt az első nyertese
az Invitel tavaszi nyeremény játékának, de mint
a díjátadó után elmondta, nem csak a nyeremény
jött jól a családnak, hanem nagyon jól bevált az
Invitel Net&Go szolgáltatása is, amellyel megnyerték a 100 ezer forintos díjat.

4

Pedagógusokat köszöntöttek
Immár több mint fél évszázada június első vasárnapja hazánkban az a nap,
amikor az oktató-nevelő munkában tevékenykedő pedagógusokat ünnepli az ország. Vácott május 27-én a Madách Imre
Művelődési Központban köszöntötték
a „nemzet napszámosait”. Az ünnepség
előtt nyílt meg az Alkotó Pedagógusok
Kiállítása. Bóth János polgármester a
megjelenteket kérte meg, hogy tolmácsolják a városunkban dolgozó több mint
ezer pedagógus számára a elismerését
és köszönetét Szavai után a Vám utcai
óvoda, a Petőfi Sándor Általános Iskola, a
Boronkay György Műszaki Középiskola,

„A legnagyobb nyereményem eddig 3 kiló szőlő
volt egy szüreti bálon.”

Nyert már valamit Életében?
Neubauer Péter: A legnagyobb nyereményem eddig 3 kilogramm szőlő volt, amit egy szüreti bálon nyertem. Pedig a családdal minden nagyobb szüreti bálra elmegyünk és mindig veszek
tombolát is, de nyerni nem szoktunk. Ezért is lepődtem meg nagyon, amikor munka közben, − éppen egy víkendház zsaluzatát készítettem – hívott az Invitel, hogy üljek le, van egy hírük. Először
arra gondoltam, hogy baj van, hogy biztosan óriási lett a telefonszámlánk. Amikor megtudtam, hogy nyertem, nagyon megörültem, még sohasem nyertem ennyi pénzt.
Milyen szolgáltatással nyertek?
Neubauer Péter: Mivel a feleségem és a lányom is sokat internetezik, szerettünk volna valamilyen megoldást találni arra, hogy
több géppel is internetezhessünk. Illetve van egy víkendházunk,
ahol ugyancsak szerettünk volna internet hozzáférést. Ezért néhány
hete elmentünk az Invitel váci ügyfélszolgálatára és elmondtuk a
problémát. Rögtön a Net&Go szolgáltatást ajánlották, ami az eddigi
Invitel ADSL internetünk mellé, egy csomagban egy mobil internet
előfizetést is tartalmaz. Ezzel a szolgáltatással, vagyis azzal, hogy előfizettük, nyertünk az Invitel tavaszi nyeremény játékán.

Születésének 100. évfordulóján rokonai, barátai és ismerősei köszöntötték Bányász Károlynét, Margit nénit.
Két-két lánya és veje mellett négy unokája, kilenc dédunokája és két ükunokája ünnepelte a remek fizikai és szellemi formában lévő hölgyet, aki korán
árvasorsra jutott és nevelőszülei révén
került városunkba. A Fonógyárban
dolgozott nyugdíjba vonulásáig, férje
elvesztése óta egyik lánya családjával
él. Mint elmondta, nagy szeretet és boldogság veszi körül és nagyon elégedett
az életével. Nem gondolta volna, hogy
megéri ezt a jubileumot, a hosszú élet
titkát a jóságban és a sok munkában
látja. A fiataloktól azt kéri, hogy mindig
jók legyenek, ne bántsanak senkit és ne
haragudjanak másokra.
Az ünnepség keretében Bóth János
polgármester adta át a szépkorúak részére járó állami díszoklevelet és juttatást, Bartha Gyula osztályvezető pedig
a város részéről virágcsokorral kedveskedett a száz esztendős néninek.

Hírek

•

Tumbász András fotóművész rovata

Margit néni évszázada

Váci Hírnök

Vác, ahogyan kevesen látjuk
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Diákok gyűjtöttek
A felsőzsolcai árvízkárosultak megsegítésére gyűjtöttek váci diákok. A jótékonysági akciót a Pikhéty Tibor Zeneművészeti
Szakközépiskola diákjai kezdeményezték az
ország árvízkárosultjainak megsegítésére.
A gyűjtéshez a város négy általános iskolája
és öt középfokú intézménye csatlakozott. A
diákok közel 240 ezer forintot gyűjtöttek
össze, Az adakozó diákok képviselői döntöttek az összeg kedvezményezettjéről - így
elfogadva a gyűjtést kezdeményező zeneművészeti szakközépiskola növendékeinek
a javaslatát - a felsőzsolcai károsultaknak
adományozták az összegyűlt forintokat.
Mint ismeretes, a borsod megyei település
kétharmada a Sajó áradása miatt került víz
alá, emiatt a faluban több ház is összedőlt.

Elballagtak
Városunkban is rendben lezajlottak az
általános iskolai ballagások. A város alapfokú közoktatási intézményeiben összesen
455 diák búcsúzott az iskolájától. Az önkormányzat öt általános iskolát tart fent, ezek
mellett egy alapítványi, egy megyei és két
katolikus fenntartású iskolában is folyik
alapfokú oktatás Vácon. Többségük már
felvételt nyert a térség valamelyik középiskolájába, vagy képző intézményébe. Legtöbben a városi iskolákat választották, egész
pontosan 226 diák jár majd ősztől váci középiskolába. A 346 diákból 20 tanuló bukott,
vagy még nem zárta le tanulmányait.

Osztályzatok a neten
Új iskola-adminisztrációs programot
vezetnek be szeptembertől minden váci
általános és középiskolában. Az informatikai szoftver-fejlesztés elsősorban az intézmények adatbevitelét, nyilvántartásuk,
adminisztrációjuk és oktatás-szervezésük
megkönnyítését szolgálja. Mint azt a bemutatón Tomori Pál önkormányzati képviselő
elmondta, az egész városra kiterjedő új iskola-adminisztrációs program célja, hogy az
időigényes adatbeviteleket, nyilvántartások
vezetését, statisztikák elkészítését egy rendszerben kezelve, egy helyen lehessen elérni.

Váci Hírnök
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Emléktabló a városnak
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Emléktablót adományozott a Váci Női
Kézilabda Sport Egyesület Vác Város Önkormányzatának. A bronzérmes női kézilabdacsapat és vezetősége nevében Kapos György
alelnök kedden délután nyújtotta át a bronzérmet is tartalmazó tablóképet a város Ifjúsági és Sportbizottsága elnökének. Mokánszky
Zoltán a tablót megköszönve elmondta: a
váci kézilabdasport legjobb eredményét érte
le a klub és bízik benne, hogy a sikertörténet
a jövőben is folytatódik, hiszen a harmadik
helyezés által a csapat ismét jogosult a nemzetközi kupa-szereplésre is. Mint ismeretes, a
váci csapatsportágak a labdajátékokban kimagasló eredményeket értek el idén: az ülőröplabdások bajnoki ezüstje mellett a kézilabdás
hölgyek az élvonalban lettek bronzérmesek,
a férfiak pedig a második vonal Nyugati csoportjában végeztek a harmadik helyen. Várakozáson felül szerepeltek labdarúgóink is, hiszen az NB II-ben felállhattak a Keleti csoport
képzeletbeli dobogójának harmadik fokára.

Az Országgyűlés döntése értelmében a
trianoni békediktátum aláírásának napját,
június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás napjává
nyilvánították hazánkban. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy ebből az alkalomból emlékülést tart és
közös nyilatkozatot fogalmaz meg. Csütörtökön ezt a polgármester olvasta fel, majd a

képviselőket név szerint megszólítva ők ezt
aláírásukkal hitelesítették. A megemlékezés a Duna-parton lévő országzászlónál ért
véget, ahol koszorút helyeztek el. Másnap
a Váci Városvédők és Városszépítők tagjai
emléktáblát avattak az ereklyés országzászlónál, ahol a város képviselői mellett, a történelmi egyházak képviselői is jelen voltak.

Jubileumi
esélyegyenlőségi nap
Immár tizedik alkalommal rendezte
meg a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Vácott az
Esélyegyenlőségi napot. A több más társzervezettel közösen a Madách Imre Művelődési
Központba szervezett esemény célja, hogy
felhívja a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára, a különböző hátrányokkal küzdő
csoportok problémáira, valamint arra, hogy
az elfogadóbb, mindenki számára egyenlő
esélyeket biztosító társadalom létrehozása
közös feladatunk. A június 4-i rendezvényt
Sinkovicz László, Pest megye közgyűlésének alelnöke nyitotta meg, majd az I. Géza
király Közgazdasági Szakközépiskola és
Karacs Teréz Kollégium énekkara adott
műsort az aulát teljesen megtöltő vendégek számára. Ünnepélyesen megnyitották
Kovács Imre festőművész kiállítását és sor
került a Szegénység és kirekesztettség elleni
küzdelem európai éve apropóján meghirdetett fotópályázat eredményhirdetésére. Ezt
követően Bóth János polgármester, a helyi

Fogyatékosügyi Tanács elnöke átadta az idei
„A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért”
elnevezésű városi kitüntetéseket. Ennek
egyéni díját Szikora Gyula testnevelő, atlétika edző kapta, míg a közösségi elismerést
a Kölcsey utcai Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye kollektívájának nevében
Gyimesi Ildikó igazgató vette át. A nap
során előadások és kulturális programok
színesítették az eseményt – ingyen vállalta
például a fellépést Csepregi Éva énekes -, játékos vetélkedők és ügyességi feladatokban
lehetett bemutatni kinek-kinek a tudását. A
délután folyamán pedig motoros felvezetéssel, egy dobegyüttes közreműködésétől
kísérve, a város főterére indult felvonulás,
melyben Tomori Pál önkormányzati képviselő és Philipp Frigyes, városi főépítész
kerekesszékben tette meg az utat. Az ottani
záró programsorozat. keretében Vác polgármestere mellett Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő és Beer Miklós
megyéspüspök mondott rövid beszédet.

A könyvek ünnepei
Könyvtár a Főtéren

Okleveles váci könyv

Rendhagyó szabadtéri könyvtári napot
rendezett május 29-én reggeltől kora délutánig a Katona Lajos Városi Könyvtár a
váci főtéren. A Tudásexpressz címet viselő esemény célja a szórakoztatás mellett a
figyelem felhívása a könyvtár sokrétű szolgáltatásaira, a megújult könyvtári honlap
nyújtotta lehetőségekre, valamint az intézmény kevésbé ismert előnyeire. A programok között helyet kapott fúvószene, színpadi bemutató, hastánc, de a résztvevők
kézműves foglalkozásokon és különböző
vetélkedésekben is megmutathatták tudásukat. A szellemi felmérések közül a helytörténeti totóban és az irodalmi tudáspróbában egyaránt Boda Mária bizonyult a
legjobbnak. A gyermekek jelmezversenyen
mutathatták be kreativitásukat, választhattak zsákbamacskát, rajzolhattak és kipróbálhatták horgászszerencséjüket is.

A 81. Ünnepi Könyvhét nyitónapján
adták át a Szép Magyar Könyv 2009 díjait
a budapesti Aranytíz Kultúrházban. Zentai
Péter László, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója
elmondta, hogy immár 50 éve versengenek
a magyar tipográfia legjobbjai e könyvszakmai elismerésért. A Magyarországon évente
körülbelül harminc-harmincötezer kiadott
könyvből ez évben 120 kiadványt neveztek be a Szép Magyar Könyv versenyre. A
kilenctagú főzsűri elnöke, Balázs István
leszögezte: ma már a szép külcsín elengedhetetlen feltétele a sikernek. Mint mondta,
a zsűri azonban nem elégedett meg a „magakelletéssel”, a tartalom és a forma egységét, valamint a szakmai szabályok betartását is díjazta. A zsűri a gyermekkönyvek
– szépirodalmi, ifjúsági könyvek, tankönyvek – tudományos, szakmai, felsőoktatási
kiadványok, ismeretterjesztő kiadványok,
művészeti könyvek és albumok – bibliofil és speciális kiadványok kategóriájába
beválogatott műveket értékelte. Az ismeretterjesztő kategóriában oklevelet nyert
a Dömény Csaba és Nagy Rita, az Arcus
Stúdió vezetője és munkatársa által tervezett és tipografizált Vác, a Dunakanyar szíve – Történelmi városkalauz helybelieknek
és világcsavargóknak című kiadvány, amit
Vác Város Önkormányzata jelentetett meg.

I. Váci Ünnepi Hétvége
A több évtizedes hagyománnyal rendelkező Budapesti Könyvhét adta az ötletet
Horváth Ferencnek, a Vác Városi Levéltár
igazgatójának és Dömény Csabának, az
Arcus Galéria vezetőjének, hogy városunkban június első hétvégéjén Ünnepi Könyvhétvégét szervezzen.
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Trianoni emléknapok

•

– néhány mondatban
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Az olvasás és a nyomtatott irodalom
népszerűsítését célzó esemény megnyitójára június 4-én került sor a levéltár udvarán. Itt bejelentésre került, hogy a Szép
Magyar Könyv idei versenyében díjazott,
Vác, a Dunakanyar szíve című kötetért
járó oklevelet a szerzők átvették a díjkiosztón. Horváth Ferenc köszöntője után
Molnár Lajos alpolgármester hangsúlyozta a könyvek fontosságát, majd Gyarmati
György történész beszélt a hazai könyvhetek történetéről és hatásairól, valamit
a helytörténeti művek születéséről. A rendezvényre Vác testvérvárosának küldöttségét, többek között Ipolyság könyvtárának dolgozóit is meghívták, ők azonban az
árvíz miatt nem tudtak megjelenni a szemlén. A megnyitót követő napokban előadások, bemutatók várták az érdeklődőket
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•
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Gyermeknap Immár hat váci
itt és ott életmentő pont
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•
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Közel negyedmilliárd forintos vissza nem térítendő
pályázati támogatást nyert el
a Naszály-Galga TISZK a szakés felnőttképzés struktúrájának átalakítására, valamint
irányítási rendszerének fejlesztésére. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében kiírt pályázaton
elnyert 245 millió forint a
Naszály-Galga TISZK három
partnerintézményében kerül
majd felhasználásra. Vácott
a Selye János Humán Szakközépiskola vesz majd részt a
projektben. Az Imre Zsolt és
dr. Kékesi Tibor ügyvezetők

által elmondott tájékoztatóból kiderült: a közös irányítási rendszer kialakítására közel
10 millió forintot biztosított,
de hasonló nagyságrendű öszszeg van elkülönítve a közös
értékelésieredményesség
mérési feladatok elvégzésére
is. A tanulást illetve a tanítást
segítő eszközök beszerzésére
körülbelül 15 millió forintot
fordítanak majd. Az első kéthárom hónap a közbeszerzési
eljárások lebonyolításával fog
eltelni, a tényleges szakmai
munka, a továbbképzések és
a fejlesztések a tanévkezdéssel, szeptembertől fognak
megkezdődni.

Király Endre Ipari Szakközépiskola és Kollégium (Az
iskola portáján 2009. 09.
24-től);
Boronkay György Műszaki
Középiskola, Gimnázium és
Kollégium (Az iskola portáján 2009. őszétől);
Madách Imre Gimnázium
(Az iskola portáján 2010. február óta);
Vác Városi Sportcsarnok
Bán Márton u. 3. (2004. december 22-től).

Keresztállítás a
Vöröskereszt téren
Méltó helyre, a kisváci Vöröskereszt térre állították újra fel
azt az 1700-as évekből származó egykori feszületet, amelynek felújítását a körzet önkormányzati képviselője, Kriksz
István határozta el még a választási ciklus elején. A köztéri szobor 2006-tól városi
forrás mellett közadakozásból
és több ember összefogásával
születhetett újjá. Az ünnepségen a Fónay Márta Humánia

Drámai Műhely növendékei
léptek fel, majd Varga Lajos
segédpüspök szentelte fel a feszületet. Ezt követően Kriksz
István név szerint köszönte
meg azoknak a munkáját, akik
a kereszt újraállításában részt
vettek. A feszület elhelyezésével kapcsolatos terveket
Jámbor Andrea építész készítette, a korpusz restaurátori
munkáját Horváth Tibor szobrászművész végezte.

Győztes Zsaru Car
A Pünkösd hétfőn megrendezett országos autóvadászaton 25 induló csapat
közül ezúttal is a váciak bizonyultak a legeredményesebbeknek. Kovács István a váci
Zsaru Car csoport vezetője
híradónknak elmondta, 4 év
alatt ez már a 34. kupa amit
sikerült megszerezniük.
Elfogadott beszámoló
Elfogadta a Váci Rendőrkapitányság 2009. évi beszámolóját a váci képviselő-testület. Magyari Sándor
rendőrkapitány a testületi
ülésen elmondta: Vácon
és környékén sokkal jobb
a közrend és közbiztonság

Halálos baleset Vácnál
Egy ember életét vesztette abban a balesetben,
amely június elején történt
az M2-es jelű autóút 46. kilométerszelvényénél. Feltehetően egy szabálytalan
előzési manőver következtében ütközött Egy Szendehely irányából érkező kamionnal egy Vác felől érkező
személygépkocsi. A baleset
következtében a személyautót vezető férfi a helyszínen
belehalt sérüléseibe, a gépjárműben utazó 10 év körüli
gyermeke pedig mentőhelikopterrel kellett az egyik
budapesti kórházba szállítani. A szalagkorlátnak dőlt
kamion sofőrjét szintén súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
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Támogatás a képzésekre

I. Géza Király Közgazdasági
Szakközépiskola Karacs Teréz Kollégium (A kollégium
portájánál 2010. év elején);

helyzete, mint az ország
bármely más részén. Pest
megyében 800 főre jut egy
rendőr, ezért a rendőrség
kiemelten fontos feladatának tartja az utánpótlás képzését, hiszen egyre több és
gyakoribbak azok az események, rendezvények is, ahol
szükséges a rendőri jelenlét.
A rendőrkapitány beszámolójában a térfigyelő kamerák fontosságára is felhívta a
figyelmet. Mint fogalmazott:
a térfigyelő kamerák telepítése ragyogó lehetőség a
közbiztonság segítésére, de
a hatékony működésnek komoly anyagi vonzata is van; a
térfigyelő rendszer üzemeltetése ugyanis évente több
mint 8 millió forintjába kerül a városnak.

•

előttön, amikor Ferjancsics
László és Makrai Zsolt alsóvárosi képviselők, valamint a
Madách Imre Művelődési Központ szervezésében műsoros
játszónapra került sor a lakótelep közkedvelt parkjában.
Több száz gyermek és szülő
választotta a hosszú hétvége
első napján a tavalyi esztendő
nagy sikerű rendezvényeihez
hasonló programot. A kicsik
játékos formában ismerkedhettek néhány tudományos
érdekességgel,
kézműves
foglalkozáson vehettek részt.
Folyamatosan hosszú sor kígyózott a lufihajtogató bohóc
ajándékaira várva, miközben
a színpadon egymást váltották a fellépők. A Damjanich
utcában most is a „kalózhajó”
volt a leglátogatottabb, míg
a Damjanich téri parkban a
város legmagasabb játéka, a
mászófal vonzott teltházat. A
két városatya terve szerint hasonló két játszónapi hétvége
várja majd a kicsiket a nyár
végén is.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola (porta);

Símaszkos rabló
Lapzártánkkor még nagy
erővel keresi a rendőrség
azt a símaszkot viselő férfit, aki május 31-én hétfőn a
déli órákban kirabolta a váci
Zichy utcai Takarékszövetkezet fiókját. Az épületben tartózkodó három alkalmazott
elmondása alapján a rabló
fegyverrel kényszerítette őket
a kasszában lévő pénzösszeg
átadására, majd ezt követően
– símaszkját levetve – gyalogosan távozott a helyszínről.
A bűncselekmény során lövés nem dördült, személyi
sérülés nem történt. Hogy
a rabló pontosan mekkora
összeggel távozott a takarékszövetkezetből, azt egyelőre
nem tudni; az ügyben a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnügyi osztályának rablási
alosztálya nyomoz.

Váci Hírnök

Zsibongó gyermekek hada
vette birtokába a Madách
Imre Művelődési Központ
előtti területet, az aulát és
az udvart az intézmény által
szervezett május 30-i Városi
Gyermeknapon. A zenés reggeli torna után a kicsik nekiláttak és szebbnél szebb rajzokat varázsoltak a járda teljes
hosszában. Az udvaron interaktív kiállítás szemléltette a
tudomány csodálatos világát,
de játszóház és kézműves foglalkozás is várta az érdeklődőket. A nap során bábszínház
és mesejáték színesítette a
programot, amelyben később
gladiátor-bemutató,
zenés
koncert és néptánc is helyet
kapott. A lufihajtogató bohóc
most is nagy népszerűségnek örvendett, mint ahogyan
nagyon sokan álmélkodtak a
felsorakozó tűzoltó, rendőr
és mentőautó láttán, gyakran
megszólaltatva azok hangjelzéseit. Megtelt a Damjanich
utcai és a Damjanich téri játszótér azon a két szombat dél-

Egy sikeres pályázatnak
köszönhetően újabb életmentő ponttal gazdagodott Vác. Az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola munkatársai pályázati úton szerezték meg az automata
defibrillátort,
amelyhez
szükség esetén az intézmény portájánál lehet hozzáférni. Az életmentő pontra tábla hívja fel a figyelmet,
vészhelyzet esetén pedig
nem csak a főiskola munkatársai, hanem a járókelők is
hozzájuthatnak az automata készülékhez. Az újabb
életmentő ponttal immár
hatra nőtt a városunkban
az igénybevehető ilyen típusú segítségnyújtás. A
következő
intézményekben található defibrillátor,
amelyre mindenhol tábla
hívja fel a figyelmet.

Kék hírek
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Amennyiben javaslatot kíván
tenni, úgy a javasolt személy
nevét, címét, a javaslat indokait 2010. június 28-ig juttassa el a Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet titkárságára
(132. szoba).
Vác, 2010. június 1.
dr. Dora Péter sk.
jegyző
195x133_vaci_hirnok.ai
1 2010.06.09.

Az önkormányzati miniszter 12/2010. (IV. 30.) ÖM
rendeletében szabályozta a
kisebbségi választói jegyzék
összeállításával kapcsolatos
teendőket. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmek postázása
a mai napon megkezdődik,
és május 31-ig mindenki
megkapja. A kérelem mellett egy részletes tájékoztató
is elhelyezésre került a borítékokban, kérjük, hogy azt
szíveskedjenek figyelmesen
elolvasni. Valamennyi kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem leadási határideje 2010.
július 15., mely megtehető
postai úton a Polgármesteri Hivatal címére címezve
(2600 Vác, Március 15. tér
11.) illetve személyesen a Hivatal nyitvatartási idejében,
a portán elhelyezett, zárt
gyűjtőurnában.
12:30:43

Pályázat élelmezésvezetői munkakör betöltésére
Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági és Szolgáltató
Szervezete (GAMESZ) – 2600 Vác, Sziréna köz 7. – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet élelmezésvezetői munkakör betöltésére.
A pályázat részletes feltételei a www.vac.hu honlapon a pályázati link alatt található.

mindkét modell:

Sakk NB II, Erkel csoport - végeredmény

MŰSORAI
hétfő

csütörtök

20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő,
életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

20:00 Híradó
20:20 Hazai
– kulturális magazin
20:50 Nagyító
– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

kedd

dr. Dora Péter sk.
jegyző

június 25.
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Női kézilabda NB I, alapszakasz végeredmény

Férﬁ kézilabda NB I/B Nyugati csoport végeredmény

NYITÁS:

Labdarúgó NB II Keleti csoport végeredmény

szerda

péntek
20:00 Híradó
20:23 Hazai
– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei
magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

Kompromisszumok helyett!

Férﬁ asztalitenisz NB I Közép csoport végeredmény

•

20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV
– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő,
életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
20:00 Híradó
20:23 Nagyító
– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

Vác
Deres u. 2.

Váci Hírnök
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Nyári tabellaparádé

Raiffeisen Lakáshitel hitelbírálati díj nélkül!
THM forint alapon 9,54%*
A lakáshitel igénybevételéhez a fedezetként felajánlott ingatlanra
vagyonbiztosítás megkötése szükséges.
*A meghirdetett akció 2010. április 26-tól visszavonásig érvényes. A THM meghatározása a 2010. április
26-án érvényes Lakossági Kondíciós Lista alapján, a forint alapon igényelt Raiffeisen Lakáshitelre aktuális
feltételek és a hatályos jogszabályok, illetve a havi számlavezetésidíj-mentes Bázis Számlacsomag ﬁgyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Számlavezetési díjhoz kötött számla nyitása nem szükséges a kölcsönszerzôdés megkötéséhez.

www.deichmann.hu
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A város érdekében kifejtett
kiemelkedő munka elismerésére:
- VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
- PRO URBE: -SZEMÉLYI
-KÖZÖSSÉGI
A kitüntetések átadása a
Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának
nyilvánossága előtt, ünnepélyesen történik.
A 32/1991. (X. 14.) rendelet
6. §-ának (1) bekezdése értelmében „a városi kitüntetések adományozására bárki
javaslatot tehet.”

Tisztelt Választópolgárok!

AKTUÁLIS VÁROSI PÁLYÁZATOK

•

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 1991. október 14-én fogadta el 32/1991.
(X. 14.) számú rendeletét a városi kitüntetések alapításáról
és adományozásáról.

KÖZLEMÉNY

A megléphető cipőmárkák háza.

Váci Hírnök

HIRDETMÉNY
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Az európai cipőóriás.
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Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK
Mehota Pálné sz: Balog Erzsébet /1924/, Sógor Mihály /1944/, Lenkei Árpád Sándor /1940/,
Madori Mihályné sz: Czinege Ilona /1923/, Holma
Tibor /1951/, Füzik Jánosné sz: Nagy Erzsébet
/1921/, Dr. Greff Józsefné sz: Jakab Terézia Julianna /1927/, Oláh Ferenc /1938/, Kármán Lászlóné
sz: Back Erzsébet /1923/, Herceg Ferencné sz:
Dankó Mária /1931/, Ribai Józsefné sz: Tamás
Mária /1925/, Bolka Ferencné sz: Kereszturi
Mária /1925/, Mocsáry József /1936/, Kappel
János Istvánné sz: Ézsiás Irén /1945/, Horváth
György /1935/, Ludányi Józsefné sz: Szajtler
Anna /1931/, Rák Józsefné sz: Burik Karolin
/1942/, Tóth Józsefné sz: Buszlai Erzsébet /1930/,
Nagyfélegyházi István Pálné sz: Varga Margit
/1922/, Marjánovics István /1924/, Somogyvári
Mátyás /1928/, Solymár Jánosné sz: Rácz Julianna /1920/, Baráth Andrásné sz: Zsiga Sarolta
/1919/, Szabó Gizella /1930/, Czmarkó Gyula Elek
/1939/, Balogh Imre /1931/, Dr. Mátrai Józsefné
sz: Besenyei Erzsébet /1947/, Fazekas Ferencné sz:
Vince Erzsébet /1921/.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Márkus Levente Csaba és Kucsák Orsolya,
Petyánszki Attila és Gergely Gyöngyi, Farkas János
és Kovács Adrienn, Homoki Imre és Garancz Henrietta, Bugyinszki László és Kalácska Adrienn, He-

gedűs Tamás és Turza Barbara, Oravecz István és
Babinszki Edit, Drábik Géza és Kontuly Beáta, Kerékgyártó Lajos és Kovács Mónika Piroska, Temesi
Attila és Portella Nóra Zsuzsanna, Benedek Ádám
és Pazsitka Edit, Kovács Róbert és Csudai Kinga,
Szabados Balázs és Hauzer Anikó, Hunkár András
és Arnold Bernadett Hedvig, Pintér Tibor és Sövér
Éva, Moys Máriusz és Dr. Pintér Éva, Koncsek Gábor
és Bera Anett, Gál Árpád László és Lipp Kinga Éva.
VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
Farkas Zsolt és Visegrádi Beáta gyermeke:
Dorina, Kelemen Tamás és Zsiják Mónika gyermeke: Luca Mónika, Mák Zoltán és Fleischinger Anna
Beáta gyermeke: Csenge Virág, Sárga Péter és Kollár Patrícia gyermeke: Milán Péter, Együd László és
Tóth Eszter gyermeke: Panka, Bagyánszki Attila és
Baranyi Melinda gyermeke: Anna, Rózsa Gergely és
Juhos Tímea gyermeke: Bianka, Urbán Zsolt Krisztián és Uracs Ágnes gyermeke: Milán Valentin, Kovács Péter és Karsai Szilvia gyermeke: Viktória, Kozák Roland és Horváth Gyöngyi gyermeke: Britani
Jázmin, Vojtek Viktor és Boros Ildikó gyermeke:
Eliza, Tőrincsi Kornél és Széles Gyöngyi gyermeke:
Réka Jázmin, Czerovszki Gábor és Szalai Dorina
gyermeke: Eszter, Lieszkovszki Zoltán és Ponicsán
Krisztina gyermeke: Regina, Styevkó Norbert és
Molnár Beáta gyermeke: Áron, Luzsicza István és
Molnár Tímea gyermeke: Ábel Máté.

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

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

Kiadó: Elektro Szignál Kft.
Kiadásért felelős:
Retzler Péter
Szerkesztésért felelős:
Kereszturi Gyula
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Szerkesztőség:
Elektro Szignál Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900
e-mail: estv@estv.hu
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Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Központi orvosi ügyelet

1. Deákvári Gyógyszertár
•
2. Központi Gyógyszertár
•
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
5. Szent Rókus Gyógyszertár •
6. Dr. Hella Gyógyszertár
•
7. Fekete Kígyó Gyógyszertár •
8. Alsóvárosi Gyógyszertár •

Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

A városi ügyelet a 620-691-es
telefonszámon
vagy
a
620-620/1465-ös melléken,
érhető el.
Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 19-7 óráig, Hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelõzõ nap 19-tõl az
utána következõ nap 7 óráig.

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.
2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,
06-30/9-345-144

Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti út 2.
•
Zrínyi u. 9.
•
Széchenyi u. 3-7. •
Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•

27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/504-176
27/501-385
27/501-450
27/312-338
27/311-157

Fenti gyógyszertárak 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 (2010)
VI. 21. - VI. 27.
VI. 28. - VII. 04.
VII. 05. - VII. 11.
VII. 12. - VII. 18.
VII. 19. - VII. 25.
VII. 26. - VIII. 01.
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Cs.
8
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8
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6
5
4
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2
1
8
7
6
5

V.
3
2
1
8
7
6

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi
fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban
lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-27/510-900
A Váci Hírnök pdf formátumban is
elérhető a www.vac.hu honlapon.

