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Rangsorolt fejlesztések, felújítások 
A képviselõ-testület elfo-

gadta a következõ két év
felújítási és fejlesztési rangsorát.
A felújítási és fejlesztési felada-
tok listáján azok a tennivalók
szerepelnek, amelyek ugyan
évek óta felmerülnek a költ-
ségvetés készítésekor, de forrás
hiányában elmaradtak. A park-
és útfelújításokat, intézmény-
rekonstrukciókat tartalmazó,
több mint félszáz tételes lista

végösszege megközelíti a félmil-
liárd forintot, az ennél valamivel
rövidebb fejlesztési lista –
amelyben a közvilágítás, a
közmû- és útépítés szerepel –
közel másfélmilliárd forintot
igényelne. Mindebbõl – a rang-
sor alapján – annyit és olyan
ütemben valósít meg az önkor-
mányzat, amennyit a következõ
évek költségvetése megenged.
A listán szerepelnek azok a

feladatok is, amelyek
elvégzésérõl már döntött a
testület, mint például, a közgaz-
dasági iskola épületének
felújítása vagy a kórházi rekon-
strukció folytatása. Vác
alpolgármesterének tájékoz-
tatása szerint 2005-ben is biz-
tosítják azt az anyagi fedezetet,
amelynek eredményeként
hasonló mennyiségû felújítás és
fejlesztés várható mint az idén.

Sikere elsõsorban a lakosságon múlik

Helyi hulladékgazdálkodási terv

A korábban született törvény és az azt
követõ kormányrendelet alapján készült el
a helyi hulladékgazdálkodási terv, amely
nemcsak az önkormányzat, hanem a
gazdálkodók és – talán elsõsorban – a
lakosság számára ad feladatokat. A tervet
készítõ dr. Mudri Katalin a képviselõ-
testület ülését megelõzõen lakossági fórum-
nak szánt tervismertetõn mutatta be a hul-
ladékkazdálkodás legfontosabb feladatait és
eszközeit. 

A szakember szerint a város, a már
kialakult szelektív gyûjtési rendszer révén

elõnyös helyzetbõl indulna, ha a gyûjtési
fegyelem megfelelõ lenne. A rendszer bõvít-
hetõ, egyrészt a gyûjtõpontok számának,
másrészt a szelektivitásnak a növelésével. Az
azonban már a lakosságon múlik, hogy
például, a veszélyes hulladék ne keveredjen
a normál háztartási hulladékkal.

Kiss János környezetvédelmi tanács-
nok szerint a tervben meghatározott feladat
a keletkezõ hulladék mennyiségének
csökkentése, a szelektív gyûjtés kiter-
jesztése, a hulladék hasznosítása, ártalmat-
lanítása, hulladékgyûjtõ-udvarok létre-
hozása, és a zöldhulladék hasznosítása. Az
elfogadott terv épít az ISPA-program meg-
valósulására, illetve az ennek révén elnyer-
hetõ anyagi fedezetre. 

Az elkészült tervet a képviselõ-testület
megvalósításra alkalmasnak találta.

Változások a kórházban

A Jávorszky Ödön Kórház folytatódó
rekonstrukciója mellett, rövidesen befe-
jezõdik a dialízisközpont építése a kórház
területén. Folynak az elõkészületek a rekon-
strukció negyedik ütemének meg-
valósításához szükséges címzett állami támo-
gatás megpályázására, és elkészült az új tüdõ-

gondozó intézet létesítésének tervdokumen-
tációja is. A képviselõ-testület jóváhagyta a
kórház pszichiátriai osztályának átalakítását –
amely a pszichiátriai rehabilitációra ad na-
gyobb lehetõséget –, és elfogadta, hogy az
intézmény külsõ szolgáltatóval végeztesse az
angiográfiás vizsgálatokat. 

Tejet kapnak az iskolások

Az önkormányzat csat-
lakozott a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium által meghirdetett
programhoz, és a felmérés
eredményét figyelembe
véve, több mint kétezer
iskolásnak juttat naponta
két-két deciliter tejet. A pá-

lyáztatást követõen a szál-
lításra a Naszálytej Rt.-vel
kötött megállapodást. 

A költség az év hát-
ralévõ idõszakára 4,2 mil-
lió forint, amelynek egy
részét – nem egészen 1,9
millió forintot –, utólagos
elszámolás révén, vissza-

igényelheti az önkormány-
zat a központi költségve-
tésbõl. 

A közmûvelõdési és
oktatási osztály felméri az
óvodások igényét is, bár õk
minden héten legalább
háromszor kapnak a regge-
likhez tejet, tejterméket.

Pályázik a családsegítõ

Korszerû hajléktalanszállóért
A hajléktalanszálló és a nappali

melegedõ kialakításához szeretne pályázat
révén támogatáshoz jutni a Családsegítõ
Központ. 

A társadalmi befogadást támogató szol-
gáltatások infrastrukturális fejlesztése cím-
mel, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium által meghirdetett pályázaton
elsõsorban a hajléktalanszálló és a nappali
melegedõ teljes kialakításához akar támo-
gatást szerezni a Családsegítõ Központ. Erre a

célra az önkormányzat már korábban kijelölt
egy épületet és megszavazott húszmillió
forintot. Ahhoz azonban, hogy az intézmény
korszerû, jól felszerelt legyen, és ren-
delkezzen olyan eszközökkel – például,
számítógépekkel – amelyek segítenek a
hajléktalanok társadalomba való vissza-
vezetésében is, további anyagi források szük-
ségesek. A pályázathoz szükséges négy és
félmillió forintos önrészt az önkormányzat
biztosítja.

Talajterhelési díj, kedvezménnyel
Módosította a talajterhelési díjról szóló

rendeletét az önkormányzat. A módosítás
szerint ötven százalékos kedvezményt biz-
tosít azoknak az alacsonyabb jövedelmû
családoknak, amelyek havonta és szemé-
lyenként 5 köbméternél kevesebb vizet

fogyasztanak, illetve száz százalékos ked-
vezményt azoknak a 65 éven felülieknek, akik
évi 36 köbméter alatt fogyasztanak. Feltétel
az is, hogy a kedvezményezettek vállalják,
hogy három éven belül rákötik ingatlanukat a
meglévõ csatornára.

Folytatódik a csatornaépítés
Az önkormányzat és a

DMRV Rt. közös finan-
szírozásában épül ki a csator-
na két utcában. A Duna
Menti Regionális Vízmû és az
önkormányzat közös vízi-

közmû-fejlesztési programja
keretében – a Múzeum utcai
beruházáshoz hasonlóan –, a
Lemez utca és a Vöröskereszt
sor kap szennyvíz-csatornát.
Az összesen mintegy négy-

száz méteres útszakasz
csatornázása tizennégymillió
forintba kerül, és a költségen
fele-fele arányban osztozik az
önkormányzat és a rész-
vénytársaság.

EEllkkéésszzüülltt  aa  vváárrooss  hhuullllaaddéékk--
ggaazzddáállkkooddáássii  tteerrvvee,,  aammeellyy  hhaatt
éévvrree  mmeegghhaattáárroozzzzaa  aazz  aallaappvveettõõ
ccééllookkaatt..  

A költözésre még várni kell

Levéltárat alapított a város

Miután szeptember
végével megszûnt a Pest
Megyei Levéltár váci osztálya
– az ez év áprilisában hozott
elvi döntését megerõsítve – a
képviselõ-testület október
elsejével megalapította Vác
Város Levéltárát. Erre azért
volt szükség mert egy ilyen
patinás történelmi városnak
mindent meg kell tennie
azért, hogy iratanyagait a
kutatók és a diákok ne
Budapesten, hanem helyben
elemezhessék – mondta
Ferjancsics László. Az alpol-
gármester szerint az új
intézmény fenntartása jelen-
tõs kiadásokkal jár, de ezek
fedezete biztosítható.  Az
önkormányzat átveszi az öt
közalkalmazottat, és az eddi-

gi igazgatót, Horváth M.
Ferencet bízta meg a vezetõi
teendõk ellátásával. A városi
levéltár a múzeum volt
épületében kap helyet, ahol
a jelenlegi 3700 folyóméter
iratból mintegy 650 métert
helyeznének el. A levéltár
mindeddig ugyanis a 
szentendrei, szobi és váci
járás, valamint Dunakeszi,
Göd, Nagymaros, Pomáz,
Szentendre, Szob, Vác,
Visegrád iratanyagát is gon-
dozta, és letétként õrizte a
Váci Püspöki Gazdasági
Levéltárnak a tizenharmadik
századtól összegyûlt irata-
nyagát is. Ahhoz azonban,
hogy az újonnan alapított
közgyûjtemény beköltöz-
hessen kijelölt helyére, az

egykori múzeumépületet
rendbe kell hozni. Erre
fedezetül szolgálna a
megyének juttatott kárta-
lanítási összeg egy része,
ennek nagyságában azonban
még meg kell egyezni a
megyei önkormányzattal.
Elõreláthatólag, a jövõ év
márciusának végéig nem is
tudja birtokába venni a
városi levéltár új épületét,
ezért az önkormányzat
kénytelen bérleti díjat fizetni
a kolostorépület régi-új tulaj-
donosának, az irgalmas rend-
nek. A rend 2500 forint
(plusz áfa) összegben
határozta meg a négyzet-
méterenkénti havidíjat, ami
300-350 négyzetméter igény-
bevétele esetén – általános
forgalmi adóval együtt –
meghaladhatja a havi egymil-
lió forintot.

OOkkttóóbbeerr  eellsseejjéévveell  llééttrreejjöötttt  VVáácc  VVáárrooss
LLeevvééllttáárraa,,  eeggyyeellõõrree  ppaappíírroonn,,  ééppüülleett  nnééllkküüll..  

TTööbbbb  mmiinntt  kkéétteezzeerr  áállttaalláánnooss  iisskkoollááss  kkaapp  mmiinnddeenn  ttaannííttáássii  nnaappoonn  tteejjeett,,  aa
kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  ééss  aa  kkoorrmmáánnyy  ddöönnttééssee  aallaappjjáánn..
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Új Duna-hidakat kell építeni

Konferencia a Dunakanyarról

A Közép-Duna-völgy és a Dunakanyar
Kiemelt Üdülõkörzet 2007-tõl 2013-ig ter-
jedõ idõszakra vonatkozó – de a 2013 utáni
tennivalókat is meghatározó – komplex
fejlesztésérõl rendezett konferenciát a város
és a kistérség. 

Az elnöklõ dr. Bóth János szerint a cél,
hogy ezt a projektet – amely a hajózástól az
árvízvédelmen keresztül a turisztikáig min-
dent magában foglal – az országos fejlesztési
program részévé tegyék. Az összességében
mintegy 1200-1500 milliárd forintos
fejlesztésnek a régióban – a Dunakanyar négy
kistérsége mellett Ipolyság és Nógrád
térségében – való megvalósítását segíti, hogy
a Dunakanyar Kiemelt Üdülõkörzetben már
folyik a térségfejlesztési tanács szervezése. A
konferencia résztvevõi egyetértettek abban,
hogy az úgynevezett Beszédes-programot

kiemelt kormányprogrammá kell tenni, és
ezzel a szükséges támogatást is megszerezni.
A fejlesztés fontos eleme az új Duna-hidak
megépítése, valamint a Duna vízgyûjtõ
területe ökológiai egyensúlyának
megteremtése. A programban kiemelt helyet
kap a vízkészlet fenntartható felhasználása, az
ivóvízbázisok védelme. A komplex fejlesztés-
be Ipolyságot is be kell kapcsolni, elsõsorban
az infrastrukturális feltételek megteremtésé-
vel. A határ menti területeken a gazdasági
fejlõdéshez kedvezõ környezetet kell létre-
hozni. 

Mint a konferencia ajánlásában szerepel,
az integrált terület- és vidékfejlesztés,
környezetgazdálkodás csak összehangolt – a
társadalmi, gazdasági partnerekkel együtt-
mûködõ – kormányzati, regionális, kistérségi
tevékenységgel érhetõ el.

Kiállítás a pályaválasztóknak

Ötödször rendezett a
Pest Megyei Munkaügyi
Központ pályaválasztási kiál-
lítást, amelynek célja, mint a
szakminisztérium helyettes
államtitkára, Garzó Lilla
mondta, hogy a választás

elõtt álló fiatalok dön-
tésükhöz fontos informá-
ciókat kapjanak. 

A sportcsarnokban hu-
szonnégy – váci és nem váci –
oktatási intézmény és csak-
nem ugyanennyi munkát

kínáló cég várta a pálya-
választás elõtt álló általános
és középiskolásokat, bemu-
tatva az ide látogató mintegy
ezer végzõs tanulónak sza-
kirányú képzését, illetve
tevékenységét.

Pályázat a szakképzõ központra
A Király Endre iskola kollégiuma lesz a székhely

A Térségi Integrált
Szakképzõ Központ (TISZK)
létrehozására már korábban
megszületett elvi állásfoglalás
folytatásaként, pályázatot
nyújt be az önkormányzat a
váci központ létrehozására.
Helyéül a Király Endre Ipari
Szakközépiskola és Szak-
munkásképzõ kollégiumi
épületét jelölték ki. A tan-
testületi döntések alapján, két
városi fenntartású középisko-

la, a Bernáth Kálmán Keres-
kedelmi és Vendéglátó
Szakképzõ Iskola, valamint az
I. Géza Király Közgazdasági
Szakközépiskola és Karacs
Teréz Kollégium csatlakozott
a pályázathoz. Mint már
ismert, két minisztérium
pályázatot írt ki a szakképzés
hatékonyságának növelését, a
képzés és a munkaerõpiac
összhangjának megterem-
tését elõsegítõ szakképzõ

központok létrehozására.
A megyei közgyûlés egyik
helyszínnek Vácot javasolta,
és együtt is mûködik a
várossal a pályázat elõ-
készítésében és benyúj-
tásában. A TISZK létre-
hozásához és az infrastruk-
túra, a korszerû tanmûhely
kialakításához – uniós támo-
gatással – egymilliárd forint
feletti összeg is elnyerhetõ a
pályázaton.

Tizenhárommillió forintot biztosít az
önkormányzat a Földváry téri C/9 jelû –
Kölcsey és Zöldfa utcai – társasházak
fûtésének korszerûsítésére – tájékoztatott
Krauze István. 

A város gazdasági és városüzemeltetési
bizottságának elnöke elmondta, hogy több
mint egy évvel ezelõtt született meg az a ren-
delet, amely lehetõvé tette, hogy a tár-
sasházak az energetikai és épületgépészeti
korszerûsítéshez pályázatot nyújtsanak be az
önkormányzathoz. Ezzel a lehetõséggel tavaly

is, idén is két-két társasház élt. 
A rendelet idei módosítása bõvítette a

lehetõségeket azzal, hogy a fûtéskor-
szerûsítésre is kiterjesztette a támogatását.
Erre a támogatásra pályáztak most az össze-
sen száztizenhét lakást magukban foglaló tár-
sasházak, amelyek a régi, átfolyós, egycsöves
fûtési rendszert szeretnék korszerûsíteni. 
A tizenhárommilliós támogatást részben a
céltartalékból, részben a Váci Távhõ Kft. ered-
ménytartalékának terhére biztosítja az önkor-
mányzat.

Télre készül az uszoda
Több napos technikai

szünet után, a napokban már
újra látogatható az uszoda
harminchárom méteres me-
dencéje. Az üzemeltetõk
szeptember végére, október

elejére ütemezték a téli sátor
felállítását, amely a hideg
évszakban is lehetõvé teszi a
medence használatát. 

A képviselõ-testület idõ-
közben két és félmillió forin-

tot biztosított a termálkúttól
induló, a korrózió által meg-
rongált töltõvezeték cseré-
jére. Ezt a munkát is ebben a
szûk kéthetes idõszakban
szándékoztak elvégezni.

13 millió fûtéskorszerûsítésre

Õszi lomtalanítás a városban

Bursa Hungarica ösztöndíj
Évrõl évre nõ a támogatás
AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttoovváábbbbrraa  iiss  rréésszztt  vveesszz  aa  BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa
FFeellssõõookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ÖÖsszzttöönnddííjjppáállyyáázzaattbbaann..  

Huszonegy és huszon-
négy közötti számú tovább-
tanuló, rászoruló fiatalt
támogat a következõ
tanévben az önkormányzat,
már több mint egymillió
forintot szánva erre. 

A város kezdettõl fogva
részt vesz ebben a több szin-
tû támogatási rendszerben,

egyre több diákot segítve a
továbbtanulásban. 2001-ben
400 ezer, 2002-ben 600 ezer,
2003-ban 800 ezer forintot,
az idén egymillió forintot biz-
tosított az önkormányzat.
Ösztöndíjat ad egyrészt a fel-
sõoktatásban már résztvevõ
hallgatók számára, másrészt
az egyetemre, fõiskolára

készülõk számára. 
Jelenleg huszonegyen

részesülnek a havi ötezer
forintos támogatásban –
amelyhez ugyancsak ötezer
forintot tesz hozzá az
Oktatási Minisztérium –,
jövõre várhatóan egy-két
fiatallal többnek jut majd az
ösztöndíjból.

Megkezdõdött az õszi lomtalanítás a
városban. Az OTTO Kft. elõször a Duna és a
2. számú fõközlekedési útvonal közötti
területrõl szállította el a lomokat. Október 
7-én, 8-án és 9-én a 2. számú fõközlekedési út
valamint a vasútvonal által határolt terület
lomtalanítása kerül sorra. A vasúttól északra

esõ terület, Deákvár lomtalanítását október
14-én, 15-én és 16-án végzi el a cég. A ház-
tartásban keletkezett hulladékot reggel 7
óráig kell elhelyezni az ingatlan elõtt. A ház-
tartási veszélyes hulladékot – autógumi,
akkumulátor, festék stb. – nem szállítanak el
a kft. munkatársai.
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Vác története
„Fõtiszt kvártélyoz Vácott…”

Miután Vác három éve már nem katona-
város, a 15. Esze Tamás Híradóezred lak-
tanyáját az önkormányzat végre szeretné már
visszakapni. 

A területén feltárt kelta, kvád, szarmata,
avar sírok arra utalnak, hogy mindig is éltek
fegyveres emberek itt, ám a városban tartósan
állomásozó helyõrségrõl csak a tizenhatodik
századi források számolnak be. Igaz, ez a
helyõrség törökökbõl állt. 

1615-ben, II. Mátyás külön utasításban
szabályozta a váci várkapitány feladatait,
valamint a lovas és gyalogos katonaság
fizetését, vagyis volt állandó katonasága a
városnak. Jó egy évszázaddal késõbb, 1725.

októberében, a helytartótanács rendeletben
kért tájékoztatást a váci katonai beszállásolá-
sokról, és ebbõl az iratból az is kiderül, hogy
akkor már tizenkettedik éve „fõtiszt kvártély-
oz Vácott, egész törzsével”.

1810. kisasszony havában aztán
felmerült egy „egész quartély házi épület”
átengedése a városban, mégpedig „Nemes
Eszterházi Ezredének nevendék katonái
számokra”. Nagyjából ebben az idõben jött
létre az Estei Ferdinánd Ferenc fõhercegrõl
elnevezett 32. számú gyalogezred fiúnevelõ
intézete is, amely – hetven-nyolcvan lakójával
– egészen 1848-ig mûködött, a mai városi
könyvtár épületében.

HÍRHASÁB

SSttaabbiill  aa  kkööllttssééggvveettééss
Hat és fél százalékkal nõtt a
város költségvetésének bevé-
teli elõirányzata az elsõ fél év
végére, az eredetileg ter-
vezetthez képest. Jelentõs
felújítások, fejlesztések mel-
lett, a költségvetés stabil
maradt továbbra is.

FFooggllaallkkoozzttaattáássii  ppaakkttuumm
Vác csatlakozott a térség
foglalkoztatási helyzetének
javítását szolgáló Regionális
Foglalkoztatási Paktumhoz.
A helyi fejlesztésekben és
foglalkoztatásban érintett
regionális szereplõk pályáza-
ti támogatáshoz is juthatnak
stratégiájuk kialakításához.

AAuuttoommaattaa  sseebbeessssééggmméérrõõ
A városközpontból kikerült
középiskolák diákjainak biz-
tonságosabb közlekedését
szolgálja az az automata
sebességmérõ és –jelzõ
készülék, amelyet a Váci
Balesetmegelõzési Alapít-
vány vásárolt meg és állított
fel a 2-es út iskolavárosi sza-
kasza mellett. A mûszer elhe-
lyezését az önkormányzat
anyagilag is támogatta.

AAuuttóómmeenntteess  nnaapp
Másodszor tartottak autó-
mentes napot a városban.
Szeptember 22-én reggel
kilenc és délután négy óra
között a történelmi belvárost
lezárták a gépkocsiforgalom
elõl. Az autók kitiltása nem
okozott különösebb fenna-
kadást a település életében.

PPiikkéétthhyy  TTiibboorr  nneevvéévveell
Pikéthy Tibor nevét vette fel
a váci zenemûvészeti szakkö-
zépiskola. A zeneszerzõ, kar-
nagy, orgonamûvész és
zenepedagógus nemcsak a
váci székesegyház karnagya
és orgonistája volt, hanem
1934-ben zeneiskolát is
alapított a városban. 

PPaarrkkeettttaaccsseerree  aa  kköönnyyvvttáárrbbaann
Négyszázezer forintot biz-
tosít az önkormányzat a
Katona Lajos Városi Könyvtár
elõadóterme padlójának cse-
réjéhez. A vendégek foga-
dására is szolgáló földszinti
terem padozata a pincébõl
feljövõ nedvesség hatására
ment tönkre.

AA  22//AA  ffõõúútt  ffeejjlleesszzttééssee
Nemzeti Autópálya Rt.
környezetvédelmi engedé-
lyezésre benyújtotta az
Országos Környezet- és
Vízügyi Fõfelügyelõségre az
M2/A gyorsforgalmi út
Budapest-Vác közötti sza-
kaszán tervezett fejlesztés
részletes környezeti hatás-
tanulmányát. Az érintett
települések lakosai számára
közmeghallgatást tart a
fõfelügyelõség október 12-
én 15 órakor Gödön, a Duna
üdülõ színháztermében.

Kiváló sportoló, kiváló diákok

A Vác Város Kiváló Sportolója kitün-
tetést adta át Hirling Zsoltnak, a Vác Városi
Evezõs Club olimpiai ötödik helyezettjének
dr. Bóth János. Tizennégy fiatalnak a Vác
Város Kiváló Diákja elismerést nyújtotta át a
polgármester. A mûvelõdési és oktatási
bizottság által alapított díjban, általános isko-
lai teljesítményük alapján, öten részesültek:

Andriasik Szilvia, Kóré András, Újszegi
János, Varga Orsolya és Zsigmond Emõke.
A középiskolát végzettek közül Árvay Pétert,
Barka Nikolettát, Bilkó Pétert, Halmi
Renátát, Hanák Tamást, Illésy Orsolyát,
Jakus Szabolcsot, Kovács Zsoltot és Papp
Bencét részesítette ebben a kitüntetésben a
mûvelõdési és oktatási bizottság.

Az önkormányzat be-
nyújtotta igényét a volt Esze
Tamás laktanyára, és pályázni
kíván a terület rehabilitációjá-
nak támogatására.

A honvédelmi miniszter
a közelmúltban már hoz-
zájárult a volt laktanya
önkormányzati tulajdonba
adásához, a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság pedig engedé-
lyezte az ingatlannak a
tényleges mûvelési ágba való
sorolását. A képviselõ-
testület úgy döntött, hogy
vállalja az átsorolás feladatát
és költségét, ezzel együtt
pedig – a laktanya hasz-
nosítása érdekében – pályá-
zatot nyújt be a Magyar
Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatalhoz a terü-
let rehabilitációjának támo-
gatására, a szükséges önrész
biztosításával. 

A több mint 28 hek-
táros, volt honvédségi terület
birtokba vételére a városnak
megvan a jogalapja. Ugyanis,
mint a korabeli dokumen-
tumokból kiderül, 1943.
júniusában az akkori pol-
gármester arról számolt be,
hogy a honvédség által épí-

tendõ központi híradó
iskolához 150 hold kisajá-
títása, az út, a közmûvek
kiépítése válik szükségessé,
amely egymillió-kétszázezer
pengõs kiadást hárít a város-
ra, és ez körülbelül tíz száza-
lékos pótadó bevezetését
kívánja meg. A kisajátítás
körüli egyezkedés még 1944-
ben is folyt, majd az
építkezés a háború miatt
félbeszakadt, de 1947-tõl
már folyamatosan híradósok
lakták. 1989. és 1998. között
honvéd szakközépiskola is
mûködött ott, maga a lak-
tanya pedig egészen 2001.
júniusáig szolgált, amikor az
utolsó katona is elhagyta a
várost. 

A város vezetõi a létesít-
mény bezárása elõtt már le-
velezésbe kezdtek, hogy Vác
visszakaphassa a területet.
Ám ez, mind a kincstári
vagyonkezelõvel, mind a
Honvédelmi Minisztérium-
mal eredménytelen maradt,
egészen a kormányváltásig,
amelyet követõen biztató for-
dulatot vettek a tárgyalások,
s a jelek szerint eredménye-
sen zárulnak.

A város visszaigényli
az Esze Tamás laktanyát
Pályázat a terület rehabilitációjára

Százhatvan rajz a Kõkapuról

A Kõkapu éve címmel hirdetett pályáza-
tot, és ugyanezzel a címmel rendezett a
pályamûvekbõl kiállítást a Lions Kõkapu Klub
az önkormányzat támogatásával. Az óvodá-
sok, általános és középiskolások által
beküldött százhatvan rajzból, festménybõl,
tûzzománc-képbõl készült tárlatot a klub
elnöke, Huszák János nyitotta meg, elégedet-
ten nyilatkozva arról, hogy a gyerekeket si-
került rávenni: jobban nézzenek szét
környezetükben, fedezzék fel az értékeket.
Magyar János mûvész-tanár a kiállítást mél-
tatva, arra hívta fel a figyelmet, hogy a másfél-

száz diadalív mindegyike más, minden rajz
olyan, amilyen a készítõjének a világa, vagyis,
minden gyerek önmagát is ábrázolja
rajzában. Összesen százhatvannégy pályamû
– köztük négy írásmû – fiatal alkotóit
kategóriánként díjazta a Lions Kõkapu Klub,
amely folytatja a Kõkapu éve alkalmából ter-
vezett rendezvénysorozatát: a Váci Múzeum
Egyesülettel közösen tanácskozást tart, a
diadalív-ábrázolásokból képeslap-sorozatot
ad ki, és megjelenteti a diadalív építésével
foglalkozó egykori tanácsülési jegyzõkönyv
magyar fordítását.

wwwwww..vvaacc..hhuu
A naponta frissített híroldal.

Városi-, sport-, anyakönyvi- és rendõrségi hírek, 
webkamera, helyi idõjárás, pályázatok és hirdetmények.

Programajánló és ingyenes apróhirdetések.
Klikkeljen ránk!
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Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.

Tel.: 311-525, 306-090
ÜÜggyyeelleettii  iiddõõ::

hétfõ: 19.00 – 07.00
kedd: 19.00 – 07.00
szerda: 19.00 – 07.00
csütörtök: 19.00 – 07.00

hhééttvvééggéénn::
péntek 16-tól hétfõ 07-ig
üünnnneeppnnaappoonn::
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 07-ig

Anyakönyvi hírek

Fogorvosi ügyelet
TTéérrííttéésskköötteelleess

szombat és vasárnap 8-12
IInnggyyeenneess  ffooggoorrvvoossii  üüggyyeelleett::  

Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház, 

vagy Szentkirályi u. 40.
ookkttóóbbeerr  22--33..

Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9. Tel: 302-721

ookkttóóbbeerr  99--1100..
Dr. Molnár Csilla

Vác, Földváry tér 15. Tel: 301-471
ookkttóóbbeerr  1166--1177..

Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9. Tel: 311-386

ookkttóóbbeerr  3300--3311..
Dr. Tomka Eleonóra

Vác, Deákvári Fõtér 29. Tel: 307-093
nnoovveemmbbeerr  1133--1144..

Dr. Kámori Katalin
Vác, Deákvári Fõtér 29. Tel: 307-093

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

október 4-10.
Szent Rókus Gyógyszertár

Zrínyi u.9.
október 11-17.

Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u.37.
október 18-24.

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u.12.

október  25-31.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
november 1-7.

Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  
Vác város jegyzõje

SSzzeerrkkeesszzttii::  
a szerkesztõbizottság

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
Vác Város 
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
TTeell..:: 513-400, 513-455
FFaaxx:: 513-414
EE--mmaaiill::  sajto@varoshaza.vac.hu

NNyyoommddaaii  mmuunnkkáákk::
Multiszolg Bt.

TTiippooggrrááffiiaa:: Front Grafika Bt.

TTeerrjjeesszzttii:: 4 Types Kft.

MMeeggjjeelleenniikk::
havonta 13000 példányban

hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12

A polgármesteri hivatal 
zöld száma:

0066//  8800  889900--002200

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

hétfõ:  9-18 
kedd: 8-16

szerda: 10-16 
csütörtök:  zárva

péntek:  8-12 között

Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

AA  VVááccii  HHíírrnnöökk  tteerrjjeesszzttéésséévveell
kkaappccssoollaattooss  éésszzrreevvéétteelleeiitt  

- ha nem kapja rendszeresen, 
- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/ 559-5855

VVááccootttt  sszzüülleetteetttt  vvááccii  llaakkoossookk::  

Rácz Tibor és Palotai Melinda fia Patrik, Fleischman László

és Pataki Szilvia lánya Barbara, Kiss Zsolt és Kiss Krisztina

fia Zsolt, Mudriczki Sándor és Kiss Adrienn lánya Evelin,

Bagi Krisztián és Stefanik Henrietta fia Martin, Bozsóki

András és Czinóder Gyrgyi lánya Noémi, Mánesz József és

Kondor Mariann fia Marcell, Izsóf János és Béres Enikõ

lánya  Mária, Komjáti József és Varga Györgyi lánya

Dominika, Party András és Fábián Melinda fia Ádám, Laczi

Viktor és Kökény Anita fia Viktor, Modróczky Béla és

Boróka Marianna fia Mátyás

HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttt  vváácciiaakk::

Pálmai Attila és Bardon Katalin, Dudás Zoltán és Sztraka

Noémi, Mravik Ervin és Fábián Andrea, Cseresnyési Béla

és Ferencz Márta, Gyurcs Csaba és Kemenczei Erika,

Bravics Szabolcs és Magas Katalin, Mészáros Tamás és

Csonka Erzsébet, Oláh István és Zsibrita Adrienn, Balogh

Péter és Tóth Katalin, Dlabai Péter és Nyiri Andrea,

Grmela Péter és Banelli Éva, Fülöp Gábor és Doka Beáta,

Nándori István és Peller Eszter, Pálinkás Gábor és

Branizsa Szilvia, Fulai Imre és Marcsok Marianna, Sziklai

István és Kurucz Adrienn, Berta Zsolt és Oltai Magdolna,

Kardos Gábor és Dóró Judit, Rácz Zoltán és Tábori Tünde

EEllhhuunnyytt  vváácciiaakk::

Majer Miklósné sz.: Horváth Ilona /1933./, Viskárdi

Károlyné sz.: Baranyai Zsófia /1954./, Unyatinszki Jánosné

sz.: Kettler Julianna /1930./, Pásztor Istvánné sz.: Horváth

Teréz /1924./, Moór Jánosné sz.: Róth Mária /1924./,

Fábián Lajos /1909./, Kozma Ferenc /1944./, Kiss László

/1944./, Drahony Lászlóné sz.: Éder Márta /1935./, Farkas

Károly /1940./, Oroszki Ferenc /1921./, Simon Jánosné sz.:

Balázs Margit /1927./, Túri Rudolfné sz.: Nyerges Erzsébet

/1946./, Petrik István /1946./, Kádár Dezsõ /1956./, Kisparti

Józsefné sz.: Ehritz Margit /1940./, Szabados Ferenc

/1928./, Oravecz Balázs /1989./, Vágó Mihály /1936./

HÚZZAD CSAK KIVILÁGOS VIRRADATIG 
Magyarnóta és operett gálaest 

MOLIERE: A FÖSVÉNY 
A Forrás Színházi Mûhely elõadásában 
Fsz.: Dörner György R.: Pataki András

SZINBÁD ÚTJA A GYEREKEKHEZ 
A Makám együttes zenés gyermekmûsora 

RUDOLF PÉTER 
Váci fotográfus fotókiállítása 
Helyszín: Kassai Vidor Galéria 

ALTERNATÍV ZENEI EST 
A Clairvoyance együttes koncertje 

TALÁLKOZÁS GRANDPIERRE ATTILÁVAL 
Az elõadás után a szerzõ dedikálja új
könyvét 

PARADIS TRIÓ-BÉCS 
KAMARAZENEI KONCERTJE 

KINYÍLIK A FREI DOSSZIÉ 
Frei Tamás mûsora 

MACSKA A FORRÓ BÁDOGTETÕN 
Színmû három felvonásban, a Dunakeszi
Pinceszínház elõadásában 

AZ ARANYSZÕRÛ BÁRÁNY 
Mesejáték a Ficak Bábszínház elõadásában

ZORÁN 
Élõ koncert 

Váci NKSE - Cornexi-Alcoa
NB I-es nõi kézilabda mérkõzés
Helyszín: váci sportcsarnok

Váci NKSE - Banja Luka 
Nõi kézilabda KEK mérkõzés
Helyszín: váci sportcsarnok

Váci NKSE - PEAC
NB I-es nõi kézilabda mérkõzés
Helyszín: váci sportcsarnok

Váci NKSE - Dunaferr
NB I-es nõi kézilabda mérkõzés
Helyszín: váci sportcsarnok

Váci NKSE - Budapesti Spartakus
NB I-es nõi kézilabda mérkõzés
Helyszín: váci sportcsarnok

GARFIELD
Színes szinkronizált amerikai film

A SÖTÉTSÉG KRÓNIKÁJA
Színes amerikai film

A PILLANGÓ
Színes szinkronizált francia film

A MACSKANÕ
Színes amerikai film

A REPÜLÕ OSZTÁLY
Színes német szinkronizált film

FAHRENHEIT 9/11
Színes amerikai film

A TÛZBEN EDZETT FÉRFI
Színes amerikai akciófilm

DIRTY DANCING 2.
Színes amerikai film

AZ ÖRÖKSÉG
Színes dán film

ÉN, A ROBOT
Színes szinkronizált amerikai film

Õszi Mûvészeti Hetek
2004. 

MADÁCH IMRE MÛVELÕDÉSI KÖZPONT, VÁC 

Sportesemények

Mozimûsor

október 7.
csütörtök 19 óra

október 12.
kedd 19 óra

október 12-14.
kedd-csüt. 10,14 óra

október 16.
szomabt 18 óra

október 16.
szombat 19 óra

október 20.
szerda 18 óra

október 21.
csütörtök 19 óra

október 28.
csütörtök 19 óra

október 29.
péntek 19 óra

október 30.
szombat 15 óra

november 4.
csütörtök 19 óra

október 3.
vasárnap 17 óra

október 9.
szombat 17 óra

október 27.
szerda 18 óra

november 3.
szomabt 18 óra

november 7.
vasárnap 17 óra

október 9-10.
sz.-v. 16, 18 óra

október 7-13.
cs.-sz. 20 óra

október 11-13.
h.-sz. 18 óra

október 14-17.
cs.-v. 18, 20 óra

október 16-17.
sz.-v. 16 óra

október 18-20.
h.-sz. 18, 20 óra

október 21-27.
cs.-sz. 18, 20 óra

október 23-24.
sz.-v. 16 óra

október 25-27.
h.-sz. 16 óra

okt. 28- nov. 3.
cs.-sz. 18 óra


