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2010. szeptember

Kiváló diákok sora

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptemberi ülésén került sor az
1996 óta évenként odaítélt Vác Város Kiváló Diákja kitüntetés átadására. Elismerésben
részesült: Coppage Lea Karen, Fehér Lili, Flamich Gergely, Nagy Göde Fruzsina, Takács Péter, Vasvári Péter, Csillag Zsófia, Ferencz Mónika, Király Eszter, Lakatos Viktor, Lénárt Alexandra, Pálinkás Bálint és Papolczi Hunor. (A kitüntetettek méltatása
megtalálható a www.vac.hu weboldalon.)
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váltott ki az az ötven tételt is meghaladó
csomag, amely egyedi kérelmeket tartalmazott. Elfogadták például azt a civilek
által javasolt módosítást, amely a volt
középvárosi temető építési övezet besorolását érintette. A terület továbbra is
tartalék oktatási intézményi területként
lesz nyilvántartva. Megtárgyalták a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Pályázat feltételrendszerét és támogatták a Waldorf Alapítvány több támogatási kérelmét.
Elfogadásra került a városi fenntartású
középiskolák 2010/2011-es beiskolázási terve,
valamint a választókörzeti keretek néhány
módosítása. Mivel a Kötő utca 1-9., a Kölcsey
utca 13-15. és az Istenmalmi utca 2-10. társasház felújítási támogatására idén már nem állt
rendelkezésre a szükséges forrás, Ferjancsics
László javaslatára költségvetési átcsoportosítás után biztosították a fedezetet. Mint ahogyan jutott pénz a kereskedelmi középiskola
beázási problémáinak orvoslására és különböző kérelmek támogatására is. Ellenszavazat
nélkül helyeselte a testület egy „Hangyabolt”
létesítését a városban, amely a rászorulók segítésére jönne létre.
Végül zárt ülésen döntöttek a Vác Város
Szociális Munkáért kitüntetés odaítéléséről.

Mintegy nyolcvan perces időkeret
volt szükséges Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a munkarend
szerinti cikluszáró tanácskozáson a napirend előtti problémák megtárgyalására. A felszólalások jelentős részében a
képviselők köszönetet mondtak a négyéves munkájukhoz kapott segítségért.
A felszólalások sorát Debreczeni János
kezdte, aki többek között a váci zászló, illetve az egyesületek, alapítványok pontos
megjelenítését kérte a városi honlapon.
Kiss Zsolt a Csatamezőn lévő csatornázási munkák utáni úthelyreállítást
szorgalmazta.
Fördős Attila röviden értékelte az elmúlt ciklus munkáját, majd a polgárokat
az október 3-i választáson való részvételre buzdította.
Váradi Iván Attila Zöldfa utcai problémákra utalt, köztük a Gombás patakon
átívelő fahíd rossz állapotát és a roncsautók jelenlétét említette.
Makrai Zsolt a Földváry téren lévő
néhány szelektívgyűjtő konténer sérülésére hívta fel a figyelmet és a rongálásokat sorolta.
Jakab Zoltán a méhnyakrák elleni
oltás átszervezését nehezményezte.
Laczi István megköszönte, hogy választókerületében minden, ez évre tervezett munkát elvégeztek.
Miskei Sándorné arról érdeklődött,
hogy mikor kezdődik az Avar utca felújítása és felvetette az ottani garázssoron
lévő szeméthalmok problémáját is.
Mokánszky Zoltán a kátyúk és a parlagfű által okozott gondokat sorolta.
Gyombolai Péter a „Vácplaza”szerződés részleteit firtatta és megemlítette az Erzsébet utca alatti vezetékek hibáját.
Rózsa Ferenc a kampánytáblákkal kapcsolatos kérdései mellett azt nehezményezte, hogy hosszabb ideje rosszak a zebráknál
a gyengénlátókat segítő jelzőrendszerek.
Kiss János konkrét eset kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a szociális háló
nem minden részletre terjed ki.
Ványi Lászlóné a főtéri járműforgalom felülvizsgálatát és a vasútállomás
melletti út kőszórását kérte.
Kriksz István a kisváci utak állapotát
ostorozta.
Tomori Pál a Múzeum utcai útfelújítási munkák befejezése és a Katona
Lajos utca forgalomszervezési gondjai
után érdeklődött.
Csereklye Károly emlékeztetett a ciklus
elején a képviselőknek küldött levelére.
Molnár Lajos 46 évi, oktatásban és
4 évi, közszolgálatban eltöltött munka
után köszönt el.
Ferjancsics László sürgette a választási kampányban használt gigantmolinók
összehangolását az emberek etikai és
esztétikai normáival, illetve az építési
szabályzattal.

•

Túlnyomó részt békés légkörű, konszenzusokkal, egyhangú szavazásokkal
folyt le a 2006-2010-es önkormányzati ciklus munkarend szerinti utolsó váci képviselő-testületi ülése.
A valamivel rövidebb, mint ötórás tanácskozás a Vác Város Kiváló Diákja kitüntetések átadásával kezdődött. Napirend
előtt Jakab Zoltán értékelte frakciójából
az elmúlt négy esztendőt, majd a kérdések, problémafelvetések nyolcvan perces
időintervallumában jobbára köszönetet
mondtak a képviselők a munkájukhoz kapott segítségért.
A napirend elfogadása után előbb tájékoztató hangzott el az önkormányzat idei
első féléves gazdálkodásáról, majd több
mint ötvenmillió forinttal megemelték a
2010-es költségvetés főösszegét. A lakásrendelet módosítását néhány, eddig törzsvagyonban lévő közterület forgalomképes
vagyonba való átsorolása követte, majd közel ötvenmillió forintban határozták meg a
Váci Waldorf Alapítvány által megvásárolni
kívánt, a volt Híradó laktanyában található
egyik épület vételárát.
A városrendezési módosításokról szóló napirendi pontok közül egyórás vitát

Ez történt a napirend előtt

Váci Hírnök

Munkára összpontosító,
rövid ülés
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Tudnivalók az október 3-i szavazásról
Önkormányzati és polgármester-választásokat Magyarországon négyévente, az országgyűlési választásokat követően, ősszel
tartanak. A választás egyfordulós, sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Szavazhat minden legalább 18 éves magyar
állampolgár, illetve nem magyar állampolgár akinek bejelentett
lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon. Az önkormányzati választásokon a települések polgármestereiről, önkormányzatuk testületéről és a megyei közgyűlések összetételéről
döntenek a választók A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját
2010. október 3-ára (vasárnap) tűzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.
00 óráig tart. A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig
tart. Kampányt 2010. október 3-án 00.00 órától 2010. október 3-án
19. 00 óráig folytatni tilos.

Igazolással szavazás
A választópolgárok személyesen a lakóhelyükön, illetve ha a lakóhely mellett a választás kitűzését megelőző 30. napig – 2010. június
16-ig – tartózkodási helyet létesítettek, úgy a Helyi Választási Irodától
kért igazolással a bejelentett tartózkodási helyen szavazhatnak.
Az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni,
hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Helyi
Választási Irodához.

Mozgóurna
Ha a választópolgár mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető!
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.
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Szavazás módja
• Szavazni csak személyesen lehet.
• A szavazatszámláló bizottság először megállapítja a személyazonosságot és azt, hogy a választópolgár szerepel-e a névjegyzékben.
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes
igazolványok alkalmasak: lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik
felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
• Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól
a választópolgár megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az állampolgár jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor alá kell írni a névjegyzéket.
• A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitölthetőek a szavazólapok. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet!
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
• Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni.

Váci Hírnök

•

A Helyi Választási Bizottság (HVB)
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A HVB összetétele:
Dr. Oroszi Sándor (elnök)
Dr. Horváth Ferenc (elnökhelyettes)
Dr. Kovács Levente (tag)
Dr. Házy Dorottya (póttag)
Elérhetőség:
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 27/314-130

Fax.: 27/315-957
E-mail: titkarsag@varoshaza.vac.hu
2010. október 3-án az okmányiroda épületében, és az alábbi elérhetőségeken:
Vác, dr. Csányi László krt. 45.
Tel.: 27/512-244
Fax.: 27/512-240
E-mail: vasku.okmir@varoshaza.vac.hu

A jelölő szervezetek rövidítései
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Fidesz
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Jobbik
Kereszténydemokrata Néppárt – KDNP
Lehet Más a Politika – LMP
Magyar Republikánus Politikai Párt – MRPP
Magyar Szocialista Párt – MSZP
Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége – MCDSZ
Vácért Lokálpatrióta Egyesület – Lokálpatrióták

Jelölt neve

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek
1. Lukács Kálmán (Erk) (RO-MA)
2. Danyi Mária (Erk) (RO-MA)
3. Varga Zsolt (Erk) (RO-MA)
4. Német Tamás (Vác) (MCDSZ)
5. Németh Zoltán (Vác) (MCDSZ)
6. Varga Károly (Erk) (RO-MA)
7. Bertalan Magdolna (Erk) (RO-MA)
8. id. Csámpai Lajos (Vác) (FIROSZ)
9. Német Mihály (Vác) (MCDSZ)
10. Horváth István (Vác) (MCDSZ)
Görög kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek
1. Schrick Ferencné (Göd)
2. Furcsa Gábor (Százhalombatta)
3. Varga Elvira (Budapest)
4. Mandzurakisz Szarandisz (Budapest)
Német kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek
1. Árvay Jenő Péterné (Vác)
2. Nenninger Ágnes (Vác)
3. Svantek Andrea Erzsébet (Vác)
4. Mikóné dr. Csikai Klára (Vác)
5. Dr. Hirling András (Vác)
Ruszin kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek
1. Kiss Lászlóné (Bánk)
2. Manajló András (Vác)
3. Kiss László (Bánk)
4. Ilykó Andrea (Vác)
5. Manajló Irma Valéria (Komoró)
Szlovák kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek
1. Menczer Sándorné (Vác)
2. Bozsó Zoltánné (Vác)
3. Dr. Alt Gyula (Vác)
4. Sulyán Anna (Vác)
5. Mata Mihály (Budapest)
Ukrán kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek
1. Dr. Demján Györgyné (Vác)
2. Demján András (Vác)
3. Sikk József (Vác)
4. Sikk Józsefné (Vác)

Jelölő szervezet

Fehér Zsolt

Vác

Jobbik

Makrai Zsolt

Vác

Lokálpatrióták

Miskei Sándorné

Vác

KDNP

Nahlik György

Vác

Fidesz

Dr. Váradi Iván Attila

Vác

MSZP

Állandó lakhelye

Vác 06. számú választókerület
Állandó lakhelye

Jelölő szervezet

Jelölő szervezet

Homoki Imre

Jelölt neve

Kunpeszér

Jobbik

Dr. Bóth János

Vác

MSZP

Kiss Zsolt János

Vác

MSZP

Fördős Attila

Vác

Független

Koren Gábor

Vác

KDNP

Pető Tibor

Vác

Fidesz

Dr. Náday Gyula

Vác

MCDSZ

Schenk Lajos

Vác

Lokálpatrióták

Oszaczky Imre

Vác

Lokálpatrióták

Pető Tibor

Vác

Fidesz

Egyéni választókerületi jelöltek

Kisebbségi önkormányzati jelöltek
(zárójelben a jelölt állandó lakhelye, illetve a jelölő szervezet)

Állandó lakhelye

Polgármester jelöltek

Helyi Választási Iroda (HVI)
Elérhetőség:
dr. Dora Péter HVI vez.
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 27/314-130
Fax.: 27/315-957
E-mail: titkarsag@varoshaza.vac.hu

Vác 05. számú választókerület
Jelölt neve

Vác 07. számú választókerület

Vác 01. számú választókerület
Jelölt neve

Állandó lakhelye

Csereklye Károly

Vác

Fidesz

Csontos Csaba

Vác

Lokálpatrióták

Galba Tamás

Vác

Független

Gombik Viktor

Vác

Jobbik

Dr. Jakab Zoltán

Vác

MSZP

Kriksz István

Vác

Jelölt neve

Jelölő szervezet

KDNP

Dr. Kármán Ferenc

Állandó lakhelye

Jelölő szervezet

Vác

MSZP

Marton Béla

Vác

LMP

Mokánszky Zoltán

Vác

KDNP

Pintérné Sándor Irén

Vác

Jobbik

Dr. Redl Péter

Vác

Fidesz

Sebőkné Kunos Irén

Vác

Lokálpatrióták

Szigeti Sándor

Vác

MRPP

Vác 02. számú választókerület
Jelölt neve
Csuka István

Állandó lakhelye

Jelölő szervezet

Vác

Fidesz

Jelölt neve

Vác 08. számú választókerület
Állandó lakhelye

Jelölő szervezet

Diósy Ferenc Zsolt

Vác

MRPP

Katonáné Doman Erika

Vác

Fidesz

Janeczki Mária

Márianosztra

LMP

Schlenk Antal

Vác

Lokálpatrióták

Kászonyi Károly

Csörög

Jobbik

Torda Sándor Tamás

Vác

MRPP

Lukács Ilona

Vác

MSZP

Tóth Árpád

Vác

MSZP

Szieber Mátyás

Vác

Lokálpatrióták

Tóth György

Vác

Jobbik

Ványi Lászlóné

Vác

KDNP

Tringli András

Vác

LMP

Vigh Mihály

Vác

KDNP

Vác 03. számú választókerület
Jelölt neve

Állandó lakhelye

Jelölő szervezet

Dr. Bánhidi Péter

Vác

Fidesz

Dr. Csillag Rita

Budapest

LMP

Debreczeni János

Vác

Független

Lengyel László

Vác

MSZP

Nagy Zoltán

Vác

Lokálpatrióták

Pintér Gergő Ádám

Vác

Jobbik

Tomori Pál

Vác

KDNP

Vác 09. számú választókerület
Jelölt neve
Bartos Krisztián

Állandó lakhelye

Jelölő szervezet

Vác

Fidesz

Dr. Bóth János

Vác

MSZP

Kókai Gábor

Vác

Jobbik

Laczi István

Vác

KDNP

Noseda Tibor

Vác

MRPP

Veres Ferenc

Vác

Lokálpatrióták

Vác 04. számú választókerület
Jelölt neve

Állandó lakhelye

Vác 10. számú választókerület

Jelölő szervezet

Jelölt neve

Állandó lakhelye

Jelölő szervezet

Vác

Fidesz

Antal Attila

Vác

Jobbik

Ferjancsics László

Vác

Lokálpatrióták

Balkovics Péter

Illyés Eszter

Rád

LMP

Eigen Józsefné

Vác

MSZP

Krauze István

Vác

MSZP

Homokiné Garancz Henrietta

Vác

Jobbik

Rózsa Ferenc

Vác

KDNP

Juhász András

Vác

KDNP

Dr. Schmuczer Istvánné

Vác

Fidesz

Kovács Józsefné

Vác

MRPP

Dr. Sljonszkaja-Szigeti Raisza

Vác

MRPP

Schenk Lajos

Vác

Lokálpatrióták

Ismét kivirágzott a város

Meghosszabbította a támogató szervezet
a Jávorszky Ödön Városi Kórház felújítását
célzó pályázat lezárásának határidejét - tájékoztatta az Elektro Szignál Televíziót a lebonyolítást végző menedzser, Vogel István.
Mivel idén áprilisban az egyik vállalkozó
megtámadta a közbeszerzési pályázatot, újat
kellett kiírni. Közben a törvényi módosítások miatt újabb csúszásba került az uniós forrásból finanszírozott kórház rekonstrukció
ütemezése, ezért félő volt, hogy a megadott
határidőre nem teljesülnek a projektben vállalt feladatok. A befejezési határidő ma már
nem 2011. június 30., hanem 2011. október 31.

Élelmiszer tonnák segélyre
Több mint két és fél tonna tartós élelmiszer gyűlt össze az önkormányzat és számos
civil szervezet összefogásával megvalósult
akcióban. A Váci Egyházmegyei Karitász,
a Váci Baptista Gyülekezet, a Vöröskereszt
Váci Szervezete, a Magyarországi Cigányok
Demokratikus Szervezete és a váci önkormányzat szociális bizottsága által elindított
gyűjtés nyomán az elmúlt hetekben több
váci üzletben is várták a felajánlásokat, melyekkel 300 váci család életén szeretnének
könnyíteni. A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta: több
mint két és fél tonna adomány gyűlt össze,
amelyeket 8 kilogrammos csomagokban
juttattak el a váci idős emberekhez, illetve
a gyermekes családokhoz.

Váci Hírnök

•
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Örökbefogadott szobrok

6

Vác Város Önkormányzata az örökségvédelem erősítése érdekében együttműködési megállapodást kötött több váci nevelési-oktatási intézménnyel. A partnerségi
kapcsolat célja az, hogy az adott intézmény
diákjai szimbolikus örökbefogadással kötődjenek egy védett értékként nyilvántartott szoborhoz, emlékműhöz. A sort Ványi
Lászlóné képviselő asszony kezdeményezésére a Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény Szent Erzsébet szobor örökbefogadásával indította, majd a következő hónapokban 12 óvoda, iskola, valamint a főiskola
csatlakozott az ötlethez. Az együttműködés
keretében az intézmények figyelemmel
kísérik a műtárgy és környezete állapotát,
s ha bármi rendellenességet tapasztalnak,
értesítik arról az önkormányzatot.

Emlékezés az áldozatokra
Huszonegyedik alkalommal emlékezett
meg a Váci Városvédők és Városszépítők
egyesülete a II. világháború áldozatairól. A
váci alsóvárosi temetőben kihelyezett kopjafánál megrendezett ünnepségen Fördős
Attila önkormányzati képviselő tartott beszédet, aki a demokrácia értékeire, közéleti emberek és a döntéshozók felelősségére
hívta fel a figyelmet. Az ünnepség végén
a megjelentek megkoszorúzták a 73 millió
áldozat mementójául szolgáló kopjafát,
Juhász András fafaragó művész alkotását.

Szent István nap
kitüntetésekkel
Hagyományosan a Konstantin téren, a
Szent István szobornál tartotta meg a város
Szent István napi ünnepségét.
Az eseményen Szűcs Lajos, Pest megye
Közgyűlésének elnöke, országgyűlési képviselő mondott beszédet, amelyben Szent
István életútját felidézve hangsúlyozta a magyar nemzeti egység fontosságát. Az új kenyér megáldása és megszentelése után Bóth
János polgármester adta át az idei díszpolgári kitüntetéseket melyeket Bélik György,
testvérvárosunk, Ipolyság (Sahy) képviselője és Farkas Pál, a Váci Szimfonikus Zenekar
vezetője vehetett át. Egyéni Pro Urbe-díjban

Vác Város Díszpolgára
kitüntetések
Bélik György
Ipolyság (Sahy) testvérvárosunk képviselőjeként évtizedek óta elkötelezett
támogatója a határokon átnyúló gazdasági, kulturális és környezetvédelmi kapcsolatok építésének, s a magyar nemzeti
hagyományok ápolásának.
Farkas Pál
Városunk zenei életének fontos egyénisége. Az ifjúság zenei nevelésében tanárként, a Váci Szimfonikus Zenekarban
karmesterként, koncertek, opera- operett
gálák s más zeneművek népszerűsítéséért, a „Kultúra Magyar Városa” érdekében
végzett szolgálatáért.

Pro Urbe egyéni kitüntetések
Lebán Tibor (képünkön)
Sportszerető váci polgárnak, aki anyagi eszközökkel is támogatja városunk
sportolóit és a sportegyesületeket. Ezzel
a tevékenységével hozzájárult a kézilabda
és a labdarúgás sikereihez, s a „Nemzet
Sportvárosa” cím elnyeréséhez.
Moys Csaba
Segítette Vác és Nagymaros között a
kerékpárút megépítését, s elnökként közreműködött a II. világháborús emlékmű
kuratóriumában, tagként a Kálvária Alapítványban.

részesült Lebán Tibor, Moys Csaba és Nyéki
László, míg a közösségi Pro Urbe-díjat idén
a Váci Múzsa Művészeti és Tudománypártoló Csoport kapta meg, A Pro Urbe elismeréseket Molnár Lajos alpolgármester adta át.
A kitüntetettek nevében Farkas Pál köszönte meg az elismerést.
Az ünnepséget a Boróka Népi Énekegyüttes, a Váci Szimfonikus Zenekar és
Daróczi Tamás operaénekes előadása
színesítette és a Váci Huszár és Nemzetőr
Bandérium jelenléte tette teljessé. A rendezvény végén a résztvevők megkoszorúzták Szent István szobrát.
Nyéki László
Több évtizedes városi szolgálata
alatt gazdasági vezetőként részt vett a
Jávorszky Ödön Városi Kórház, és a váci
rendelőintézete valamint a környező települések egészségügyi intézményhálózatának megújításában.

Pro Urbe közösségi kitüntetés
Váci Múzsa Művészeti és Tudománypártoló Csoport
A Múzsa Művészet és Tudománypártoló Csoport két évtizede összefogja a Duna
bal partján élő amatőr és profi alkotókat,
képzőművészeket. Az egyesület kiállítások rendezésével, testvérvárosi kapcsolatok ápolásával terjeszti Vác jó hírét, és
segíti a szabadidő eltöltését.

Gyombolai Péter Vince, a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta
át. A díjkiosztó utáni állófogadáson Beer
Miklós megyéspüspök mondott pohárköszöntőt. (A díjazottak listája a www.vac.
hu weboldalon megtekinthető.)

óráig elhelyezni szíveskedjenek. A kisebb terjedelmű, könnyű fajsúlyú, a szél
által könnyen elsodorható anyagokat
összekötni vagy műanyag zsákban kihelyezni szíveskedjenek a közterület tisztaságának megőrzése érdekében.
A kihelyezett hulladék súlya darabonként nem haladhatja meg az 50
kg-ot, nem tartalmazhat veszélyes hulladékot (autógumi, akkumulátor, festék
stb.), autóroncsot, építési törmeléket,
cserépkályha maradványt, szénport. A
felsorolt hulladékok nem kerülnek elszállításra.
Bővebb felvilágosítás:
316-731, 316-200/111, +36-20/9565-658,
+36-20/9618-878.

Méhnyakrák elleni oltás a
Jávorszkyban
Több mint 5 millió forinttal támogatja Vác város önkormányzata a
méhnyakrák elleni védőoltást - számolt be a programban részt vevő
Jávorszky Ödön Kórház igazgatója,
Bárány Zsolt és az önkormányzat
szakbizottságának elnöke.
Az Elektro Szignál Televízió tudósítása szerint a kedvezményes védőoltásra a Vácon állandó lakhellyel rendelkező, 1992. január 1. és 1999. december

Bolhapiac és gyümölcsosztás
Két önkormányzati képviselő kezdeményezésére szociális bolhapiac helyszíne volt a Kölcsey utcai üzlet előtti terület augusztus 28-án. Kiss Zsolt és Váradi
Iván Attila ötlete nyomán az iskolakezdés
előtt lehetőséget teremtettek a fiataloknak, hogy táskát, taneszközöket, könyveket cseréljenek, vagy adjanak-vegyenek,
de a még használható műszaki eszközök,
vagy ruhadarabok is szabadon cserélhettek gazdát. A két városatya szeptember
18-án ingyenes gyümölcsosztással is segített a rászorulókon.

Ovikapu felújítás

Őszi lakossági lomtalanítás
Az önkormányzattal történt megállapodás alapján a REMONDIS Duna Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. a rendszeres
háziszemét-szállítás mellett évi két alkalommal (tavasszal és ősszel) térítésmentes
lomtalanítást végez Vác város területén.
Az egyeztetés alapján az őszi lomtalanításokat a cég a következő időpontokban végzi el:
- I. körzet: (a Duna és a 2. sz. főút közötti
terület) szeptember 30.-október 1-2.
- II. körzet: (2. sz. főút és a vasútvonal
által határolt terület) október 7-8-9.
- III. körzet: A vasútvonaltól északra eső terület (Deákvár - Václiget) október 14-15-16.
A megjelölt napokon a keletkezett
hulladékot az ingatlan előtt reggel 7.00

– néhány mondatban

31. között született lánygyermekek
jogosultak. A három részből álló védőoltás-sorozat gyógyszertári áron körülbelül 90 ezer forintba kerülne, de
a váci önkormányzat ennek a költségnek a 2/3-át átvállalja, így a szülőknek
csak az első oltást kell megfizetniük,
ami 20 ezer forintot jelent. Az első oltásokra szeptember-október folyamán
kerül sor a városi kórház nőgyógyászati szakrendelőjében.

Felújították a váci Nyár utcai óvoda
bejáratát. A hosszú ideje rossz állapotban
lévő vaskapu helyreállítását Tomori Pál,
a választókerület önkormányzati képviselője kezdeményezte. A körzeti keret
terhére a szakemberek a kaput megerősítették, lefestették és a bejáratot le is
aszfaltozták, így ezentúl esőzés idején és
télen is már biztonságosan tudnak majd
közlekedni az óvodába járó gyerekek és
a szülők. A képviselő kezdeményezésére
az önkormányzat ebben az évben is biztosítani fogja a gyerekek részére a tisztasági csomagok beszerzését.

Iskolajubileum
A Földváry Károly Általános Iskola
fennállásának 35. évfordulóját ünnepelték
szeptember 6-án. Az intézményben megrendezett eseményen felavatták Németh
Árpád festőművész alkotását, amely a váci
csata felidézésével díszíti az iskola falát. Az
iskola igazgatója átadta az intézményben
kialakított új konditermet, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt
három és fél évtizedben hozzájárultak az
iskola fejlődéséhez, öregbítették hírnevét.
Az esemény alkalmából került kiadásra a
jubileumi könyv, valamint bemutatták az
iskola új nyakkendőjét és jelvényét. Az ünnepségen az iskola növendékei adtak színvonalas műsort.

Őszi alsóvárosi játszónapok
Szeptember 4-én és 18-án két alsóvárosi parkban rendezték meg a már hagyományos játszótéri napot. A nyárbúcsúztató program Ferjancsics László és Makrai
Zsolt kezdeményezésére a Madách Imre
Művelődési Központ szervezésében valósult meg. A gyermekeket és szüleiket ezúttal is színes program várta a Damjanich
utcai, illetve a Damjanich téri parkban,
ahol a város két legnagyobb szabadtéri
játéka (a kalózhajó és a toronymászóka)
mellett most is a lufihajtogató bohóc aratta a legnagyobb sikert. A képviselők tervei
szerint a két helyszínen a jövőben is évi
két-két alkalommal kerül megrendezésre
az alsóvárosi játszónap.
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Új határidő a kórház-rekonstrukcióra

Szeptember 10-én délután a Virágos
Vác mozgalom díjkiosztójának meghívottjaival telt meg a Városháza tanácsterme.
A résztvevők kivetítőn tekinthették
meg városunk legvirágosabb épületeit és
közterületeit. Bóth János polgármester
köszöntőjében elmondta: idén is tovább
növekedett az igénylők száma és több,
mint két és félezer egységcsomag készült
el. Ezek egyenként öt darab muskátli és
tíz darab egynyári palántát tartalmaztak.
Rada Károlyné, a mozgalom elnöke értékelte az idei akciót és mondott köszönetet minden közreműködőnek. A szakértő
zsűri a májusban kiosztott virágok kiültetésének értékelése után három kategóriában ítélt oda díjakat. Az egyéni, valamint
társasházak kategóriája mellett az intézmények és cégek is versenyeztek a legvirágosabb épületek elismeréséért.
A díjakat Molnár Lajos és Csereklye Károly alpolgármesterek mellett
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mind a szakképzési formák jelentőségének hangsúlyozásában
csatlakozott hozzá Némedi János,
a CENTROSZET ügyvezető igazgatója. Szavaiból megismerhettük a
TISZK oktatásban betöltött szerepét. A beszédeket különböző hangulatú zenés-irodalmi összeállítás
színesítette, melyben az iskola
jelenlegi és volt diákjai szórakoztatták a vendégeket.
Pölöskey Gáborné, a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke reményét fejezte ki, hogy az egyre
gyarapodó korszerű képzési rendszerek a magyar gazdaság fejlődésében is érezteti majd hatását. Dian
János projektmenedzser ismertette
ezt követően a megvalósulás különböző fázisait, majd emléklapot adott
át a beruházás közreműködőinek.
Az ünnepélyes szalagátvágás
előtt Molnár Lajos alpolgármester emlékezett vissza a Boronkay
távoli és közelmúltjára. A felavatott
szakképzési központ egyházi megáldása után az ünnepség résztvevői
megtekintették az új termeket, eszközöket, amelyeket két nap múlva
immár a diákok vettek birtokukba.

Bababarát
váci kórház

Újabb két intézmény kapta
meg a Bababarát kórház címet, így
hazánkban immár 15 ilyen büszkélkedhet a címmel. A mostani
elismerés egyikét a váci Jávorszky
Ödön Városi Kórház nyerte
el. A kezdeményezés az egyik
legköltséghatékonyabb egészségügyi intézkedés, ami megfelelő
minőségbiztosítási elemeket is

tartalmaz. Lényege, hogy az anyát
és újszülöttjét nyomós egészségügyi indok nélkül ne válasszák el
egymástól, és biztosítsák mindazt
a gyakorlati segítséget és információt, ami a sikeres szoptatáshoz
szükséges. Idén eddig nyolc intézmény pályázott a címre, amelyet a
váci mellett eddig csupán a miskolci kapott meg.

Egyéni választókerületi forrásból és városi költségvetésből
készültek el, illetve folynak felújítási, fejlesztési munkák a város
különböző részeiben.
Elsőként adott át a városban kerékpáros pihenőt és biciklitárolót
Kisvácon a 2-es számú választókerület képviselője, Kriksz István. A
kerékpárút mellett kialakított pihenő választókörzeti keretből készült
el. A tervek szerint, a most még
szabadon álló – mintegy 20 nm-es
területet – a jövőben fedetté fogják
átalakítani, hogy esős időben is kényelmes menedéket nyújthasson az
arra közlekedő kerékpárosoknak.
Az 5-ös számú választókerület
képviselője, Tomori Pál sajtótá-

rendelkezésre álló anyagi források
felhasználásának nagyobb részét.
Különösen nagy eredménynek tartotta, hogy ezen a területen valósult
meg Alsóvárosban a legnagyobb
mértékben a társasházak felújítása,
korszerűsítése.
A nemrégiben befejezett
csatornázási munkálatok során
járhatatlanná vált utakat javított ki az elmúlt napokban a kivitelező Máriaudvaron, illetve
Márialigeten. A korábbi munkálatok miatt ugyanis az itteni utak
rendkívül balesetveszélyessé, helyenként járhatatlanná váltak. Kiss
János, a körzet önkormányzati
képviselője többször szorgalmazta a helyreállítást, amelyet most
– a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget téve – három
utca kőszórásával megkezdett a
kivitelező. Aszfaltburkolat építésére egyelőre nincs lehetőség.
Felújítják az ugyanebben a választókerületben lévő alsóvárosi temető utcáját is - derült ki Kiss Zsolt
(képünkön) önkormányzati képviselő sajtótájékoztatóján. A váci képviselő-testület előtt régóta terítéken
lévő gond várhatóan szeptember
végére megoldódik. Az Avar utcában a körforgalomtól kezdődően a
temető bejáratáig kátyúzást végeznek majd a szakemberek, a temető
bejáratától egészen a Toperini ipari
parkig pedig teljesen új aszfalt réte-

get fog kapni az út. A beruházást a
váci önkormányzat összesen 4 millió 250 ezer forintból valósítja meg
szeptember végéig.
Leaszfaltozták a deákvári
Ambró Ferenc utca egyik bekötő
szakaszát. A választókörzet képviselője, Mokánszky Zoltán már
többször indítványozta, hogy a
város központi költségvetéséből
újítsák fel az Ambró Ferenc utcát,
ezt azonban nem szavazta meg a
képviselő-testület. Az időközben
Hóvirág utcának átkeresztelt földúton a csapadékos időszakban
nehézkes volt a közlekedés ezért
képviselő a választókörzeti keretéből finanszírozta a fejlesztést.
Bóth János, a 12. számú egyéni választókörzet önkormányzati
képviselője összegezte az összesen több mint húszmilliós egyéni
keret ciklus alatti felhasználását.
A 18 nagyobb tétel közül a legjelentősebb a térfigyelő kamera
telepítése volt. Jelentős hosszban sikerült kerítéssel ellátni a
KRESZ-park játszóterét, és a többi parkban is történt játék, illetve padfelújítás. Parkolóhelyeket
létesítettek és újítottak fel, továbbá járdajavításokra, kertészeti fejlesztésekre, karbantartásokra is
került anyagi forrás elkülönítésre.
A város többi részéhez hasonlóan
Deákvár ezen részében is gondot
jelentett a kátyúk rendbetétele.

Lehotka Gáborra
emlékeztek
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. januárjában
döntött arról, hogy évente emléknapon tisztelegjenek a tavaly elhunyt váci zeneszerző, zenepedagógus és orgonaművész, Lehotka
Gábor életműve előtt. Egyúttal

elhatározták, hogy emléktábla és
közterület elnevezés állítson emléket a művész munkásságának.
Lehotka Gábor születésének
72. évfordulóján a Bartók Béla Zeneiskolában ünnepélyes keretek
között került sor az emléktábla felavatására. Az eseményen Tomori
Pál köszöntő szavai után Bednarik
Anasztázia orgonaművész adta
elő a Liszt-díjas zeneszerző orgonára írt Öt magyar népdal című
feldolgozását, majd Molnár Lajos
alpolgármester idézte fel a Vácon
élt alkotó alakját és munkásságát.
Ezt követően az alpolgármester és
a kezdeményező képviselő leplezte
le a márványtáblát, Klimász János
kőfaragó mester alkotását, melyet
ezután Bóth János polgármester
koszorúzott meg.
Az ünnepség végén Bogányi
Tibor karnagy mesélt orgonaművész évfolyamtársával, kollégájával, Lehotka Gáborral átélt közös
élményeiről.

Gömbpanorámás
séta a honlapon
A Kultúra Magyar Városa
2010 cím elnyerésével Vác önkormányzata többek között azt is
vállalta, hogy a díjjal járó összeg
egy részét a városi honlap kulturális tartalmának fejlesztésére
fordítja. Ennek megfelelően új
szolgáltatással bővült a www.
vac.hu címen elérhető portál. A
baloldali menüoszlopból elérhető rovatban városunk tájait,

nevezetességeit immár teljesebb
valójában tekinthetik meg az érdeklődők. A több száz fényképből összeillesztett körpanoráma
fotók interaktívak, azaz minden
irányba mozgathatók. A fejlesztést készítő vállalkozás még a székesegyház harangtornyából is készített felvételeket, és a jövőben
várhatóan több épület belsejét is
körbefényképezi majd.
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Augusztus 30-án ünnepélyes keretek között adták át a
CENTROSZET Térségi Integrált
Szakképző Központ (TISZK)
többszáz millió forintos beruházását, amely a váci Boronkay György
Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium képzési kínálatát bővíti.
A KMOP – 4.1.1/A – 2008 – 0002
projekt az elektronikai-gépészetikörnyezetvédelmi
gyakorlóhely
váci infrastrukturális fejlesztését
tartalmazta és az alapkőletételtől
számítva kevesebb, mint egy esztendő alatt jött létre. A 668 millió forintot meghaladó bekerülési összeg
uniós támogatással valósult meg, 10
%-os önrésszel. A bővítés közel két
és félezer négyzetméteres összterülete két részből áll: a Németh László
utcai fronton emeletráépítésből, és
új szárny megépítéséből.
Az avató ünnepségen Fábián
Gábor iskolaigazgató köszöntötte
a megjelenteket, majd hosszasan
sorolta mindazokat, akiknek köszönhetően megvalósulhatott ez a
jelentős fejlesztés. Ezt követően a
szakképzés fontosságát emelte ki
beszédében. Mind köszönetben,

partnerintézménye közül három
részére pályázott, köztük a váci
Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban is
megvalósulhat a fejlesztés.
A Naszály-Galga TISZK váci
partneriskolájában oktatott szakmák közül – többek között – az
elektronikai műszerész szakma
elsajátításához, életszerű szakmai
tapasztalatainak megszerzéséhez
nyújt segítséget több speciális
berendezés. Ezeket, és a többi
szakma oktatásához szükséges
eszközöket a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után kapják
meg az iskolák, várhatóan még az
ősz folyamán.

jékoztatón számolt be az elmúlt
időszakban végzett legfontosabb
fejlesztésekről a váci Rózsakertben. A sokak által kedvelt közpark
akadálymentesítését a napokban
végezték el a szakemberek.
Újabb pihenő és játszótér kivitelezését kezdték meg Vácon a
Földváry téren. Ferjancsics László, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője a Csányi
körúti tízemeletesek mögötti
elhanyagolt terület rendezését,
illetve megújítását a választókörzeti keretéből fedezte. Nagyjából
hárommillió forint áll a közbeszerzési pályázaton kiválasztott
cég rendelkezésére amelyből három hét alatt kell megépítenie a
mini-játszóteret. A most felújításra
szánt részen a régi padokat és egy
lebontásra szánt mászókát távolítottak el, ennek a helyére kerülnek
az új padok és a játszóeszközök.
Több mint hatvanmillió forint
értékű fejlesztés és felújítás történt
a Földváry tér nagy részét felölelő
lakótelepen az elmúlt négy esztendőben – adta tudtul Makrai Zsolt
önkormányzati képviselő a ciklusértékelő sajtótájékoztatóján. Alsóváros 7. számú választókerületének
képviselője értékelésében kiemelte: az ott élők három legfontosabb
problémáját tudta kezelni. Így a
köztisztaság, a közbiztonság, illetve
az út- és járdafelújítások képezték a

•

•
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Jelentősen bővült
a Boronkay

Partneriskolái eszközrendszerének fejlesztésére nyert ismét
pályázati forrást a Naszály-Galga
Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK).
A fejlesztés közel 50 millió forint vissza nem térítendő pályázati
összegből valósul meg és a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását célozza meg. Olyan eszközök
és berendezések beszerzésével,
amelyek a program központi eszközlistája által meghatározottak,
és eddig nem, vagy csak korlátozottan álltak a gyakorlati képzést
nyújtó intézmények rendelkezésére. A váci székhelyű Naszály-Galga
TISZK Szakképző Központ a tíz

Fejlesztések, felújítások a városban

Váci Hírnök

Ötven millió
eszközbővítésre
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Új sportpályát avattak
Őszi Művészeti Hetek programajánló

Aradi Vértanúk napja megemlékezés

2010. október 14. csütörtök 19:00
vendég:
GERENDÁS PÉTER
előadóművész
„Wonderful me”
c. előadása,
valamint a házigazda
Aphonia zenekar koncertje
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. október 9. szombat 19:30
Fehérek temploma
2010. október 10. vasárnap 17:00
Madách Imre Művelődési Központ
Dunamenti kórusok találkozója
Közreműködnek: Váci Vox Humana
kórus, Serenus kórus, Váci Harmónia kórus és a meghívott kórusok.

2010. október 15. péntek 19:00
Bartók Béla Zeneiskola
A Zene Világnapja alkalmából:
Cs. Nagy Ildikó
és Huszár Anita koncertje Nocturne
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft,
az előadás napján 1000 Ft.

2010. október 6. szerda 16:00
Rózsakert

2010. október 28. csütörtök 19:00
Bartók Béla Zeneiskola
Juan Gaspar gitárkoncertje
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft,
az előadás napján 1000 Ft.

Kiállítások
2010. október 16. szombat 19:00
A Magyar Operett Napja alkalmából
Szirmai Albert: Mágnás Miska
a Sziget Színház előadásában
operett 2 felvonásban
Közreműködik: Váci Szimfonikus
Zenekar,
vezényel: Farkas Pál
Abelépőjegyáraelővételben:2.200Ft,
az előadás napján: 2.500 Ft.

Novemberi előzetes

2010. november 6. szombat 16:00
„Legyen egy szál virágom”
címmel klasszikus török költők verseiből
készült irodalmi műsor a Móricz Zsigmond társaság, a Madách Imre Művelődési Központ és a Selye János Humán
Szakközépiskola közös szervezésében.
A belépés díjtalan!

2010. november 7. vasárnap 16:00
Radírmocsok
A Sajtkukacz együttes lemezbemutató
gyerekkoncertje Lackfi János verseiből.
A belépőjegy ára: 300 Ft
2010. nov. 11.
csütörtök 19:00
Koncz Zsuzsa
koncert
A
belépőjegy
ára: 3.400 Ft

Váci Hírnök
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2010. november 20. szomb. 18:00
Zúg az őszi szél…
Ünnepi nótaműsor a Váci László Imre
Nótakör 5 éves jubileuma alkalmából.
2010. november 20. szomb. 15:00
Gyerek filmklub: Fel!
amerikai animációs film, 96 perc, 2009.
2010 november 25. csüt. 19:00
vendég:
KÁLLÓY MOLNÁR PÉTER színművész „Budapesti álom” c. estje
2010. november 27. szombat
Nosztalgia Swing Kaffé koncert
Vendég: Ferenczy Anikó fuvola
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.,
tel.: (27)316-411, (27) 518-200,

•
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2010. november 6. szombat 20:00
All About koncert
A belépőjegy ára: 600 Ft

2010. november 18. csüt. 19:00
Figaro házassága – avagy egy
őrült nap története két részben
Vígjáték. Címszerepben: Rékasi Károly, rendező: Bánfalvy Ági

2010. november 13. szombat 16:00
A Katáng együttes 5. születésnapi
koncertje
meghívott vendégekkel
A belépőjegy ára:
500 Ft
2010. nov. 16.
kedd 19:00
Fábry Show

Jegypénztár:(27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu,
www.mimk.vac.hu
Felelős kiadó: Iványi Károlyné igazgató

További jegyértékesítés
Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, tel:
(27)316-160, www.tourinformvac.hu
Ticketportál
Home-Ticket szolgáltatással, www.
ticketportal.hu

2010. október 2. szombat 16:00
III. Váci Kézimunka kiállítás
Megtekinthető október 10-ig.
2010. október 15. péntek 16:00
A Magyar Festészet Napja alkalmából
Manajló András festőművész kiállítása
Megtekinthető november 15-ig.

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

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

Eredmények
Kézilabda – NB I, nők:
SYMA Váci NKSE – Újbuda .........................................................43-20
Érd – SYMA Váci NKSE ................................................................26-33
SYMA Váci NKSE – Veszprém .................................................... 31-26
Békéscsaba – SYMA Váci NKSE ................................................. 28-24
Kézilabda – NB I/B, férfiak:
Szentendre – Váci KSE-Taxi 2000 .............................................. 25-26
Váci KSE-Taxi 2000 – Dunaferr II ..............................................33-25
Labdarúgás – NB II
MTK II – Dunakanyar-Vác ............................................................... 2-1
Dunakanyar-Vác - Kazincbarcika ................................................... 1-3
Hajdúböszörmény – Dunakanyar-Vác ........................................... 1-2
Dunakanyar-Vác – Mezőkövesd ...................................................... 0-0
Cegléd – Dunakanyar-Vác ............................................................... 0-3
Dunakanyar-Vác – Orosháza ........................................................... 2-2

Evezés –
A B-döntőig jutottak
Szokatlan versenyszámokban indult a portugáliai kontinensbajnokságban a magyar
válogatott tagjaként a Vác Városi
Evezős Club két sportolója. Sza-

Sárkányhajózás –
Váci Európa-bajnokok
Augusztus 13. és 15. között
Amszterdamban került megrendezésre a 9. Nemzetek Közötti
Sárkányhajó Európa Bajnokság,
melyen a 178 fős magyar válogatottban 33 váci sárkányhajós is
részt vett. A magyar egységek
összesen 31 versenyszámban
álltak rajthoz. A felnőtt csapatok összesen 11 érmet nyertek,
ebből egy arany, hat ezüst és
négy bronzérem.
Mint azt Szabó Miklóstól, a
magyar válogatott senior open csapatkapitányától megtudtuk, végül
minden váci induló éremmel tért
haza az EB-ről. (A www.vac.hu címen elérhető weboldalon a teljes
névsor megtalálható.).

Úszás – Ági a kontinensbajnokságon
Hazánk adott otthont a XXX.
Úszó, Műugró, Szinkronúszó és
Nyíltvizi Európa-bajnokságnak,
melynek hosszútávú úszóversenyeit Balatonfüreden rendezték.
Itt a nők 5 km-es számában rajthoz állt Prohászka Ágnes, a Váci
Vízmű SE sportolónője is, és a 21.
helyen zárt. A 10 km-es megmérettetést a holland Linsy Heister
nyerte meg 2:01:06.7 órás teljesítménnyel, míg a magyar Risztov
Éva a 7. helyet szerezte meg.
Prohászka Ágnes 2:16:28.2 alatt
ért célba és ezzel a 26. lett.

péntek
20:00 Híradó
20:23 Hazai
– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei
magazin
21:23 Film
22:37 Híradó
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2010. október 2. szombat 17:00
Ünnepi műsor az Idősek
Világnapja alkalmából
A belépés díjtalan! Jegyek igényelhetők a MIMK pénztárában!

2010. október 22. péntek 20:00
Kávézó koncert – Patrióta
zenekar
A belépőjegy ára: 800 Ft

leti SE vállalta fel. A streetball
pálya szomszédságába tervezett extrém sportpálya tervei is
készen állnak, megvalósítása az
anyagi források függvénye.

Debrecenben rendezték a
115. országos atlétikai bajnokságot, amely gerelyhajító számában
három váci sportoló is elindult.
A Reménység SE dobóatlétái közül a legjobb eredményt Papp
Bence érte el, aki hat centiméter
híján 73 méterig hajította el a
sporteszközt és ezzel a dobogó
második fokára állhatott. Bronzérmet szerzett közel hetven méteres dobásával Magyari Zoltán,
míg Kiss Iván 11. lett.
Horvátország olimpiai központjában, Bjelolasicán rendeztek hat ország parasportolói részvételével atlétikai dobóversenyt.
A Váci Reménység versenyzői
közül többen is részt vehettek
a magyar válogatott tagjaként a
viadalon. Közülük Kanyó Zsolt
érte el a legjobb eredményeket: kategóriájában megnyerte
a gerelyhajítást és második lett
súlylökésben. A nők hasonló
versenyszámában Szmrtnik Katalin második, illetve harmadik
helyezést ért el. Kiss Viktor gerellyel a harmadik legjobb eredményt érte el, míg súlylökésben
ezüstérmes lett. Hídvégi Balázs
diszkoszvetésben harmadik, a
súlylökők versenyében negyedik helyezést szerzett.

•

2010. október 9. szombat 19:00
Kávézó koncert – D’archangel
zenekar
Előzenekar: Rocken Dogs
A belépőjegy ára: 400 Ft

Atlétika –
Érmek sora

bó Katalin a négypárevezős egységben ült hajóba és a B-öntőbe
jutva az összesített 8. helyen
zárt társaival. A korábban könynyűsúlyban Világ Kupa-győztes
Galambos Péter most a normálsúlyúak mezőnyében mérettette
meg magát, végül ő is a kisdöntőben szerepelt, és megnyerve
azt, a 7. helyezést érte el.

Váci Hírnök

2010. október 2. szombat 15:00
Családi nap a szüret jegyében
Játszóház - csuhébaba és játékok
készítése
A belépés díjtalan!

Augusztus utolsó szombat
délelőttjén rövid ünnepség
keretében avattak – közel harminc esztendő után először –
köztéri, mindenki által használható sportpályát városunkban.
A Diadal téren átadott
streetball pálya átadásán kangoobemutatót követően vették birtokba a kosárlabda szerelmesei
a pályát. A létesítmény 1,8 millió
forintba került, fenntartását,
működtetését a Váci Lakóterü-

Sporthírek –
röviden
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Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Bossányi Károly /1949/, Barna Balázs
/1936/, Koncz Lajosné sz: Zomborka Julianna
/1926/, Oravecz István /1956/, Koncz Péter
/1924/, Oravecz János/1955/, Demján Ilona
/1928/, Bolvári Péter /1935/, Dudás Vincéné
sz: Lőrincz Erzsébet /1921/, Barton Ferencné
sz: Prihoda Judit Lenke /1957/, Holecz Jánosné
sz: Sógor Katalin /1936/, Rák Ferencné sz:
Hajdu Ilona /1921/, Gál Józsefné sz: Kukta
Erzsébet /1926/, Jendrék Valentina sz: Romanyuk Valentina /1960/, Cserhalmi Sándorné
sz: Tóth Erzsébet /1942/, Szőcsné Tömböl
Hajnalka Piroska /1952/, Tagas Mihály /1940/,
Homolya Jánosné sz: Kovács Róza /1923/.

Együd Zoltán András és Sóti Zsuzsanna Anikó gyermeke: Máté Zoltán, Szegner
József és Rácz Ildikó gyermeke: Marcell József, Kovács Róbert és Csudai Kinga gyermeke: Maja, Tomcsányi Tamás és Fördős
Enikő gyermeke: Boglárka, Máthé Gábor
és Bikkes Krisztina gyermeke: Emma
Anna, Galántai Tibor és Balogh Lukrécia
gyermeke: Jázmin Lúcia, Czinege Ákos és
Nyerges Viktória gyermeke: Keán Dániel,
Hegedűs Sándor és Bertényi Renáta gyermeke: Péter András, Somogyi Imre és Tarjányi Katalin gyermeke: Zoltán, Kispál Tamás és Kovács Zsuzsanna gyermeke: Ábel,
Urbán Csaba és Mezősi Renáta gyermeke:
Eszter, Molnár István György és Magyari
Zsuzsanna gyermeke: Ajna, Halmai Kornél
és Stugel Judit gyermeke: Levente, Hegyi
Tamás és G. Szalai Éva gyermeke: Tamás,
Horváth János és Papp Kinga gyermeke:
Gergely János, Morvai Vilmos és Koncz
Andrea gyermeke: Levente, Törőcsik
Károly és Vasas Virág gyermeke: Mátyás,
Lakatos András és Virág Éva gyermeke:
Szebasztián Márk.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Kamarás Gergő és Miskei Boglárka Katalin, Guszmann Szabolcs és Czipauer Krisztina,
Pauman Márk Balázs és Árvay Nóra, Bognár
László és Nagy Andrea, Varga István és Szabó
Magdolna Mária, Uracs Tamás és Gunscher Sarolta, Csáky Attila és Bognár Aliz, Dr. Neubrandt
Gábor és Hargas Mariann, Hegedűs Gábor és
Szabó Klára, Borovics Tamás és Balogh Adrienn, Kiss Attila és Szakács Nikoletta.

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
Szerkesztőség:
Elektro Szignál Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900
e-mail: estv@estv.hu

Váci Hírnök
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Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.
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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)

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)
IX. 27. - X. 03.
X. 04. - X. 10.
X. 11. - X. 17.
X. 18. - X. 24.
X. 25. - X. 31.
XI. 01. - XI. 07.

H.
7
6
5
4
3
2

K.
8
7
6
5
4
3

Sze.
1
8
7
6
5
4

Cs.
2
1
8
7
6
5

P.
3
2
1
8
7
6

Szo.
4
3
2
1
8
7

V.
5
4
3
2
1
8

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.

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

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
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
Címlap- és vigalmi fotók:
Tumbász András
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.

Néhány gondolat a város közvilágításáról
Mottó: „Ha jön az ősz, akkor a város a közvilágításon spórol.”
Elöljáróban le kell szögezni, hogy
a városnak nincs lehetősége közvetlenül beavatkozni a közvilágítás napi
működési idejébe, azaz az esti bekapcsolásba és a reggeli kikapcsolásba.
Az ősz beálltával, a tél közeledtével egészen december 21-ig minden évben jelentkeznek a mottóban
jelzett lakossági észrevételek.
A közvilágítást városunkban az
ELMÜ Hálózati Kft. biztosítja éves
szerződés keretében. A város költségvetésében erre minden évben
a képviselő-testületnek megfelelő
keretet kell beállítani, tekintettel
arra, hogy a közvilágítás biztosítását
az 1990. évi LXV. önkormányzati törvény kötelező feladatként írja elő az
önkormányzatok számára.
Ennek részleteit a közvilágításról
szóló 11/1985 (XI.30.) IpM (Ipari Miniszteri) rendelet szabályozta. Ez a rendelet
2009. 01. 01-től ugyan már hatályon kívül van helyezve, de új rendelet, illetve
törvény hiányában ezen rendelet mellékleteként kiadott ú.n. közvilágítási
naptár szerint történik a közvilágítás
be- és kikapcsolása hangfrekvenciás
közvezérlés segítségével (hasonlóan,
mint ahogy az éjszakai árammal működő elektromos háztartási gépeket
is vezérlik). Ez a vezérlő berendezés,
a város területén lévő 92 db transzfor-

mátor állomás közvilágítást működtető
mágnes kapcsolóját működteti
Az említett rendelet közvilágítási
naptár mellékletét - azonos tartalommal - beemelte az MSZ-09-00.0214/3-87.
közvilágítási szabvány, majd ennek hatályon kívül helyezése után a 2000 évtől hatályos MSZ-20194-1:2000 számú
jelenleg érvényben lévő szabvány is.
Ezen szabvány a közvilágítási naptára
vonatkozó tájékoztató részében rögzítette többek között az alábbiakat:
- a közvilágítási naptár adatai a téli
időszámításra vonatkoznak. A nyári időszámítás alatt az időpontokat
értelemszerűen kell alkalmazni,
- a közvilágítási naptár adatai a 18°
15’ keleti hosszúságtól a 20° 15’ keleti hosszúságig érvényesek (Vác a
keleti hosszúság ~19° 10’ és 19° 17’
között fekszik).
A közvilágítási naptár (melyet az
évből hátralévő időszakra vonatkozóan mellékletünk) napokra lebontva,
előre meghatározza, mikor kezdenek
világítani a közvilágítás fényforrásai
és mikor fejeződik be a működésük. A
percre pontos időpontok meghatározása csillagászati ismeretek, a napkelte és napnyugta figyelembevételével
történt. Minden hónap 3 dekádra van
osztva, tehát közelítőleg 10 naponként
változik a ki- és bekapcsolási idő. Ez

– amit nevezhetünk „dekád vezérlésnek” is – okozza azt az érzetet (különösen borongós, esős időben), hogy
a közvilágítás későn kapcsol be és hamarabb (még sötétben) kapcsol ki.
Példaképpen
megemlíthető,
hogy szeptember harmadik dekádjának a végén (kikapcsolás 5:05
óra:perc, bekapcsolás 17:55 óra:perc)
és október első dekádjának az elején
(kikapcsolás 5:20 óra:perc, bekapcsolás 17:30 óra:perc), tehát egy 15 illetve
35 perces ugrás van, ami nem követi
pontosan a csillagászati esti- és hajnali időket (a bekapcsolás késeinek, a
kikapcsolás korainak tűnik e miatt).

Tavasszal megfordul a helyzet,
de azt általában nem kifogásolják.
A közvilágítási naptár a közvilágítási költségek pontos elszámolásában
is jelentős szerepet játszik, amit egy
hosszabb cikkben lehetne kifejteni.
Egyelőre tehát ez a 25 éves rendszer van érvényben, és csak bízhatunk
abban, hogy egy új törvény vagy rendelet (amely már 2 éve vajúdik), illetve
szabvány egy korszerűbb megoldást
fog tartalmazni. Az én kezdeményezéseim sajnos nem jártak sikerrel…
Kiss István
okl. erősáramú vill. mérnök
városi főenergetikus

A közforgalmú területek egész éjjeles mesterséges világításának be- és kikapcsolási időpontjai
MSZ 20194-1:2000
BeKiMűködési Működési Működési idő Működési idő
kapcsolás
Hónap
Dekád
idő
idő
Összesen
Összesen
h, min
h, min
h, min
h, min
h, min h, min
1
18,35
4,35
100,00
100,00
szeptember
2
18,15
4,50
105,50
105,83
317,30
317,500
3
17,55
5,05
111,40
111,67
1
17,30
5,20
118,20
118,33
október
2
17,20
5,35
122,30
122,50
382,00
382,000
3
16,55
5,45
141,10
141,17
1
16,35
6,05
135,00
135,00
november
2
16,25
6,20
139,10
139,17
415,50
415,833
3
16,20
6,30
141,40
141,67
1
16,10
6,45
145,50
145,83
december
2
16,10
6,55
147,30
147,50
455,36
455,583
3
16,15
7,00
162,15
162,25
Összes (éves) égésidő:
3 989,908

