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A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Korszerû diagnosztika
Félmilliárdos géppark a kórháznak
Több mint 500 millió forint értékû röntgendiagnosztikai gépparkot kap a kórház, a
Labscreen Kft.-vel kötött vállalkozási
szerzõdés értelmében.
A képviselõ-testület már
korábban hozzájárult, hogy a
Jávorszky Ödön Kórház
közremûködõi szerzõdést
kössön külsõ céggel a radiológia gépparkjának felújítására. Az elavult képalkotó
diagnosztikai berendezések
felújítása, cseréje egyébként
is szükségessé vált, a komputertomográf szeptemberi
meghibásodása azonban még
sürgetõbbé tette a közbeszerzési eljárás elindítását.
A külsõ tõke bevonása
már szerepelt a konszolidációs programhoz készített
intézkedési tervben is, a

kórház így kiírhatta a
képalkotó
diagnosztika
mûködésbe adására vonatkozó tárgyalásos közbeszerzési eljárást. A mûködésbe adás nem azonos a privatizációval, és a közremûködõ
vállalkozó is csak az Országos
Egészségügyi Pénztár által
kifizetett összeghez jut.
Mint Ferjancsics László
alpolgármester elmondta, a
korábban elindított folyamat
eredményeképpen
megújul a radiológia, korszerûbbé válik a teljes
képalkotó diagnosztika. A
Labscreen Kft.-vel augusz-

tus
elején
megkötött
szerzõdés értelmében, a
több mint félmilliárd forintos beruházás révén, új
spirál komputertomográfot,
átvilágító- és felvételi berendezéseket, ultrahangkészülékeket állítanak be.
Mindezzel töredékére
csökken a sugárterhelés,
csökkennek a költségek,
létrejöhet a digitális archivum, programozhatók lesznek a vizsgálatok, kevesebbet kell várakozni, és új
típusú vizsgálatokra is
lehetõség lesz.
A telepítés két-két és
fél hónapot vesz igénybe,
így várhatóan novembertõl
már egy teljes egészében
megújult röntgen-diagnosztikai osztály fogadja a
betegeket.

Megállás nélkül a Nyugatiig

Vác-Budapest: 25 perc
Az új vasúti menetrend bevezetésével,
augusztus végétõl huszonöt perc alatt érhetõ
el a fõváros. A nyári szünet után, augusztus
29-tõl indulnak a Váctól Budapestig – és
vissza – megállás nélkül közlekedõ járatok,
amelyek huszonöt perc alatt teszik meg a váci
vasútállomástól a Nyugati pályaudvarig tartó
utat. Hétköznaponként Vácról 5 óra 17-kor
indul az elsõ és 18 óra 17-kor az utolsó ilyen
közvetlen „gyorsjárat“, a Nyugati pályaudvarról 5 óra 55-kor az elsõ és 19 óra 55-kor az
utolsó. Mint a város polgármestere elmondta,

a MÁV Rt.-vel már hosszabb ideje folytat tárgyalásokat az önkormányzat, és ennek egyik
eredménye az ingázók helyzetét jelentõsen
megkönnyítõ intézkedés. Az államvasutak
korszerû elõvárosi jármûveket is beállít
ezeken a járatokon, és fogadókész minden
olyan további javaslatra, amely a bejáró utasok kényelmét szolgálja.
Az új, közvetlen járattal elsõként Vácra
érkezõ utast az alpolgármester köszöntötte,
és három hónapra szóló vasúti bérlettel
ajándékozta meg.

Felgyorsult a fõtér feltárása

Felújítások a nyári szünetben
Sportudvar a Földváry iskolában
Új sportudvart kapott a Földváry Károly és a Petõfi Sándor Általános
Iskola, jelentõs felújításokat végeztek a Juhász Gyula iskolában.
A Boronkay középiskola kollégiuma felkészült a fõiskolások fogadására.
Több mint hatmillió
forintért új sportudvar
épült a Földváry Károly
Általános Iskolában, a DDC
szponzori
csomagjából
pedig megújult a Petõfi
Sándor Általános Iskola
sportudvara.
A deákvári oktatási
intézmény felújítására több
mint negyvenmillió forintot
fordítottak, többek között,

kicserélték a nyílászárókat,
a Gamesz külön költségvetésébõl korszerûsítették a
tornaszobát és a konyhát.
A Juhász Gyula iskola
rendbe tételére mintegy
tízmillió forintot költött az
önkormányzat, s további
tíz-tizenötmillió jutott más
oktatási intézmények karbantartására. A munkák
már augusztusban elkészül-

tek, hogy az iskolakezdés
zavartalan legyen.
Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Vácra költözésének kapcsán átalakították a Boronkay kollégiumát:
közel egymillió forintért húsz
fürdõszobát korszerûsítettek.
Az
iskolaépületben
a
tálalókonyha után elkészült a
légtechnikai és a biztonságtechnikai rendszer is.

Már a Széchenyi utca torkolatában is
folynak a fõtéri ásatások, miután meggyorsították a munkálatokat.
A Szent Mihály templom maradványainak feltárása tavaly õsszel kezdõdött,
és még a tél beállta elõtt sikerült megtalálni a
templom nyugati oromfalát, a délnyugati
sarkon lévõ tornyot, és a templom
kerítésének egy részét. A kutatás idén májusban folytatódott, és további eredményekkel
járt: megtalálták a templom bejáratát, a
hajókat elválasztó oszlopok talapzatát,
valamint a középkori temetõ bejáratát. Mint
az ásatást vezetõ régész, dr. Tettamanti
Sarolta elmondta, a Széchenyi utca torkolatában végzett feltárás során több barokk

kori átépítés nyomát találták meg, mint
amennyirõl korábban tudtak. Ezeket
próbálják most azonosítani az Oracsek Ignác
által 1755-ben készített átépítési tervekkel.
E tervek alapján el is kezdték az új szentély
építését, a munkálatok során azonban a
középkori templom megmaradt falai
megromlottak, ezért aztán Esterházy Károly
püspök 1761-ben leállította az építkezést.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának
kérésére, az önkormányzat növelte a
városközpont rehabilitációjára elõirányzott
összeget, lehetõvé téve az eddiginél több munkás
alkalmazását. A maximum húszmillió forint
biztosítja a feltárás meggyorsítását, valamint a
helyreállítás elõtti téli takarás költségeit.

Kezdõdhet a közmûvesítés
a külsõ településrészeken
Döntés született a belterületbe vont
településrészek közmûvesítésérõl – amelyre már
korábban harmincmillió forintot különített el az
önkormányzat –, a szükséges vázrajzok
elkészítésérõl, a közvilágítás kiépítésének támogatásáról. Ha sikerül az önkormányzatnak
megfelelõ szélességû utakat biztosítani, akkor
lehetõvé válik a közmûépítés megkezdése, majd
az elõközmûvesítés után, a lakóházak építése,
amelyre igen nagy az igény.
Választókörzeti keretbõl, több mint másfélmillió forintért építik ki Csatamezõ még
hiányzó vízvezetékét. Mivel a 9. számú
választókörzet képviselõi keretébõl eredetileg

elkülönített 800 ezer forint kevésnek bizonyult a
Csatamezõ-dûlõi körvezeték kiépítésére – a
legkedvezõbb ajánlat is meghaladta a másfélmillió forintot – további háromnegyedmillió forintot biztosított a testület, mégpedig a václigeti
ivóvízvezeték vasút alatti átvezetésére szolgáló
keretbõl.
Ugyanakkor a képviselõk szándéknyilatkozatot fogadtak el arról, hogy Václiget ivóvízellátására, miután pályázat útján kiválasztották a
kivitelezõt, visszapótolják a szükséges összeget.
A vasút alatti átvezetés a jövõ évben készülhet el.
Csatamezõn, szintén a választókörzeti keretbõl,
négy új közvilágítási lámpatestet is elhelyeznek.
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Útkorszerûsítések és úttervek
Lakossági hozzájárulás az építéshez
Több kisebb-nagyobb
út, utca újult meg a
közelmúltban. Új aszfaltborítást kapott és minden
szempontból korszerûbb lett
a Bauer Mihály utca.
Ugyancsak megújul az eddig
meglehetõsen rossz állapotban lévõ külsõ Gombási út is.
A gödi Penta Kft. által végzett
útrekonstrukció költségeinek nagyobb részét – tízmillió forintot – a Duna-Dráva
Cement Kft. állja, az önkormányzat költségvetésébõl
ötmillió forintot fordít a
beruházásra.
Befejezõdött két kis
utca, a Gyöngyvirág és a
Verõcei
utca
burkolatfelújítása is. Hat deákvári ház
lakóinak közlekedése vált
kényelmesebbé a Gyöngyvirág utca felújításával, amelyre
a városi költségvetésbõl
ötmillió forintot fordítottak.
Másfélmillió forintos költséggel, a választókörzet

keretébõl aszfaltozták a
kisváci Verõcei utcát is, amely
elsõsorban az ott lévõ
tizenkét ház lakóinak körülményeit javítja.
A képviselõ-testület 1,7
millió forinttal járul hozzá a
Dózsa György utat a Vízimalom utcával és a kerékpárúttal összekötõ Sáfár köz
nagyrészt lakossági felajánlással megvalósuló kiépítéséhez.
Az ingatlantulajdonosok már saját költségükön
elkészíttették az útterveket,
bevezettették a közmûveket, valamint vállalták a
kõburkolat lerakatását is.
Ezzel jelentõs terhet vettek
le az önkormányzat válláról, amelytõl csupán az
útburkolat alapjának elkészítését kérték. A több mint
húsz jelenlegi és jövendõbeli érintett lakos levélben
köszönte meg az önkormányzat támogatását, köz-

Kezdõdhet a közgazdasági rekonstrukciója

Tantermek a kollégiumban

tük olyanok, akik eddig
csak a kerékpárúton tudták
megközelíteni ingatlanukat.
Megtörtént a Csányi
körúton a szervizút és a
járdák felújítása, a 82-88.
számok közötti szakaszon.
A kommunális adó felhasználásával, közel nyolcmillió
forint értékû útépítési
munkát a Penta Kft. két hét
alatt fejezte be.
Kétmillió forint ráfordítással megkezdõdik a
Temetõ úti kerékpárút és a
Fonó
utca
korszerûsítésének tervezése. A balesetek elkerülése érdekében, a Temetõ út Levél
utcai keresztezõdésétõl a
Gombási út Deákvári fõúti
keresztezõdéséig, kerékpárút épül, a Fonó utcában
pedig útburkolatot, járdát
építenek, megoldják a víz
elvezetését, ezzel egy több
éves gondot szüntetve meg.

Felújítás az idõsek otthonában
Az internettel ismerkednek a napköziben
Harmincmillió forintot fordít az önkormányzat az idén a Burgundia
utcai idõsek otthona felújítására, a Budapesti fõúti klub pedig a
közelmúltban kapott két új számítógépet.

Tizenöt tantermet alakítottak ki a Karacs
Teréz Kollégiumban a közgazdasági szak középiskola diákjainak fogadására.
Az önkormányzat elindította a közbeszerzési
eljárást az I. Géza Király
Közgazdasági Szakközépiskola rossz állapotban lévõ
épületének felújítására –
hogy még ebben az évben
elkezdõdhessen a kivitelezés –, és döntött az oktatás
ideiglenes helyeirõl.
Egy tanévet, amíg az
építkezés tart, részben a

város mûvelõdési központjában, részben az erre a
célra átalakított Karacs
Teréz Kollégiumban kell a
diákoknak kihúzniuk. Az
elõbbiben öt, az utóbbiban
tizenöt tanterem áll rendelkezésre.
A kollégiumban szükséges átalakítások, a tizenöt
tanterem mellett, tanári
szobák és irodák létesítése,

az elõirányzottnál kevesebbe kerültek. Igaz, ki kell
építeni a számítógépekhez
szükséges hálózatot is.
A közgazdasági szakközépiskola négyszázmillió
forintra becsült beruházásnak tervei már elkészültek,
a közeljövõben várható az
építési engedély kiadása.
A közbeszerzési bizottság
döntése nyomán, egyszerû
közbeszerzési eljárást indítottak az iskola felújításának
lebonyolítására, amely mintegy kétmillió forintos költséggel jár.

Lakópark és áruház
Lakóparkot és üzletközpontot építene egy kft. a Forte Rt. mintegy tizenhét hektáros
területén, amelybõl egy négy hektáros részt szeretne megvásárolni. A lakópark felépítését a
képviselõ-testület támogatta, az üzletközpontét azonban nem. Ez megegyezik azzal az elvi
döntéssel, amelyet korábban, a Tesco áruház létesítésével kapcsolatban hozott. Ugyancsak
áruházat szeretne létesíteni a Lidl élelmiszer-üzletlánc a 2-es fõút városba bevezetõ szakaszán,
egy jelenleg beépítetlen telken. Ehhez elvi támogatást adott a képviselõ-testület, de döntés
csak a hatástanulmány ismeretében történik.

Megújul a teljes elektromos hálózat a Burgundia
utcai idõsek otthonában, és
ezzel együtt belsõ felújítást is
végeznek az épületben. Az
elõbbi munkálatokra huszonöt-, az utóbbira ötmillió
forintot tervezett az önkormányzat. A Vác Város Önkormányzat Idõsek Otthona és
Klubja a közelmúltban két
számítógépet is nyert az
Informatikai és Hírközlési
Minisztérium
pályázatán,
amelyeket egy másik intézményében, a Budapesti fõúton lévõ idõsek klubjában

helyeztek el. Ezzel egy újabb
városi eMagyarország pont
kialakítására nyílt lehetõség a
városban.
Az információs kioszkot
átadó alpolgármester hangsúlyozta, hogy ezzel azok is
lehetõséget kapnak, akiknek
aktív korukban nem volt
módjuk megismerni a számítógép világát, a klubtagok
levelezhetnek rokonaikkal,
fényképet kaphatnak unokáiktól, intézhetik ügyesbajos dolgaikat, az internet
segítségével kalandozhatnak
a világban. Az idõsek otthona

és
klubja
igazgatója,
Egerszegi Sándor elmondta,
az idõsek klubjában lévõ
eMagyarország pont – a többihez hasonlóan – nyilvános,
tehát bárki látogathatja,
használhatja, sõt, tanfolyamokat is szerveznek, és
hívják a több idõsklub tagjait
is. Az új eszköz révén nemcsak a világhálóra lehet eljutni, hanem a CD-knek
köszönhetõen, az olvasás
élményérõl sem kell lemondani azoknak, akik a könyvek
kis betûit már nehezen
látják.
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Pro Urbe Gyarmati Györgynek

Két évtizedes kapcsolat

Kulcsár Gergely Vác díszpolgára

A vigalmon a finnek voltak a díszvendégek
Az idei Váci Világi
Vigalmon ünnepelte Vác és
Järvenpää testvérvárosi kapcsolatának huszadik évfordulóját. A finn mûvészek
kiállításának megnyitóján
méltatta Erkki Kukkonen
polgármester a kapcsolat két
évtizedét, dr. Bóth János
pedig azokról is megemlékezett, akik kezdeményezõi, majd szorgalmazói

voltak az együttmûködésnek:
Maklári József, Weisz György
– aki tanácselnökként megkötötte a megállapodást –,
Bartos Ferenc, Lábai László
polgármesterek. Az ünnepi
alkalmon jelen volt Vác két
finn díszpolgára is, Karle
Silvuori volt polgármester,
és Osmo Björkman, a polgármesteri hivatal nyugalmazott fõtisztviselõje.

Megújul a Kõkapu

Az augusztus 19-én, a
Szent István-szobornál megrendezett ünnepségen dr.
Beer Miklós megyés püspök
emlékezett meg az államalapító királyról és máig ható
életmûvérõl, tetteinek gyümölcseirõl.
A
hagyományoknak
megfelelõen, sor került a
városi kitüntetések átadására

is. A képviselõ-testület döntése értelmében, ebben az
évben a díszpolgári címet
Kulcsár Gergely világklasszis
atléta, egyetemi tanár kapta.
Távollétében a város polgármestere a kitüntetett
feleségének és lányának adta
át az oklevelet.
A Pro Urbe kitüntetést
dr. Gyarmati György tör-

Katolikusok, reformátusok
Althann M. Károly püspöksége alatt több
egyházi intézmény létesült. A püspök át akarta építtetni a Szent Mihály székesegyházat – a
török korban mûködõ egyetlen katolikus
templomot – is, Eszterházy Károly püspök
viszont már új templom terveit rendelte meg,
és új püspöki palotát is építtetett. 1772-ben
mindkét épület nagyjából készen is állt.
Migazzi Kristóf új szeminárium létesítésébe
kezdett, és telket adott az irgalmas rendnek
rendház építéséhez.
A lendületet II. József némileg visszafogta azzal, hogy megszüntette az egyházmegyei
papképzést. A király ugyanakkor türelmi rendeletével biztosította a nem katolikusok
szabad vallásgyakorlását. 1781-ben a reformátusok telket is kaptak Kisvácon, templom és

paplak építésére, s 1785-ben készen is állt a
Hauszmann János által épített templom.
Migazzi püspök 1785-ben engedélyezte a
görögkeleti vallású kereskedõk letelepedését,
de templomépítésre csak 1791-ben kaptak
engedélyt. 1795-ben elkészült a görögkeletiek temploma is. Migazzi bíboros, váci
püspökségének
huszonöt
éve
alatt,
kereskedelmi, szellemi központtá, az egyházmegye méltó centrumává akarta tenni a
várost, amelyben Theresianumot, gimnáziumot is, új elemi iskolát is építtetett. Ebben az
idõszakban kapott nyomdai szabadalmat
Ambro Ferenc is, számos fontos irodalmi mû
megjelentetõje. Migazzi Kristófnak végül a
“kalapos király” miatt kellett lemondania a
váci püspökségrõl.

Költségvetés-módosítás
Ötödször is módosult a
város költségvetése, a bevételek és kiadások változása
miatt. A csaknem kilencmillió forintos növekedés eredményeként a fõösszeg meghaladja a 12 milliárd 750 millió forintot.
Tanév-elõkészítés
Három általános iskolában
várható változás a következõ
tanévben. Eggyel csökken a
Radnóti Miklós Általános
iskola osztályainak száma, és
ugyancsak eggyel csökken a
Juhász Gyula Általános Iskola napközis csoportjainak
száma. Ugyanakkor az Árpád
Fejedelem Általános Iskola
számára túlóra bérkeretet
biztosít a magántanulókkal
való egyéni foglalkozás
megoldására.
Kedvezmény az óvónõknek
Heti két-két óra kedvezményt kapnak továbbra is
az óvónõk és a kollégiumi
nevelõtanárok. A következõ
tanévben is heti harminckét
óra helyett harminc órát kell
teljesíteniük az óvónõknek,
a kollégiumi nevelõtanárok
pedig heti harminc óra
helyett huszonnyolc órában
látják el munkakörüket.

ténész vehette át a polgármestertõl. Az elismerésért
köszönetet mondó történész
arról is beszélt: nem tudni,
hogy a huszadik század hagye
maga
után
valami
maradandót. Az ünnepség
befejezéseképpen a résztvevõk elhelyezték koszorúikat a Szent Istvánszobornál.

Vác története

HÍRHASÁB

Folyik a 240 éves
Kõkapu
felújítása,
a
Mûemlékek Állami Gondnoksága
kivitelezésében.
A Mária Terézia látogatására
emelt diadalív teljes rekonstrukciójára és környékének
rendezésére 19 millió forin-

tot fordít az önkormányzat, a
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal 12 millió forinttal
járul hozzá. Az állami tulajdonban
lévõ
mûemlék
várhatóan szeptemberben
már eredeti szépségében
látható.

Titkos szavazás
Szabályozta az urnás szavazással eldöntendõ kérdések
körét a képviselõ-testület.
A szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendelet
módosításával a titkos urnás
szavazást csak a szoros értelemben vett személyi ügyekben kell elrendelni. A döntési folyamat meggyorsítása
érdekében is indokolt, hogy
bizonyos szervezeti ügyekben, kitüntetésekrõl, bizottságok alakításáról szóló
döntéseknél a titkos gépi
szavazást
alkalmazza
a
testület.
Címzetes fõjegyzõ
A Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal felterjesztésére, a
belügyminiszter javaslatára,
július elsejével címzetes
fõjegyzõi címet adományozott Medgyessy Péter miniszterelnök a város jegyzõjének.
Dr. Kovács Tibor a rendszerváltás utáni elsõ önkormányzat
megalakulásától
tölti be a jegyzõi tisztséget.
A város közszolgálatáért
A Vác Város Közszolgálatáért
kitüntetõ címet az idén
Radványi Józsefnének adományozta
a
képviselõtestület. Radványi Józsefné
1997-tõl dolgozik a polgármesteri hivatalban, az
okmányiroda alapító tagja,
jelenleg
osztályvezetõhelyettese. Kitüntetését a
Köztisztviselõk
napján
vehette át.
Hárommillió a játszótérre
A Duna-parti játszótérre
fordították a teljes képviselõi
keretet a 2. számú választókörzetben. Az idei hárommillió forintos keret és a
tavalyról maradt háromszázezer forint is a Kálvin
utca végén lévõ Duna-parti
játszótér felújítását szolgálta
a körzetben. A rendelkezésre
álló összegbõl fedezték a játszótér mellett, a Dunához
vezetõ út kiépítését is.
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Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Bircsák Szabolcs és Sziebig Nikoletta fia Dávid, Szántai
Richárd és Nádházi Éva lánya Hédi, Maklári Attila és Terék
Gizella lánya Kata, Ferjancsics László és Molek Gabriella lánya
Inez Írisz, Máthé Gábor és Bikkes Krisztina fia Gergõ Gábor,
Nagy Attila és Gács Hajnalka fia Krisztián, Oláh Zsolt és
Kalácska Ágnes fia Attila, Valcz Rudolf és Cserepkai Csilla fia
Vendel, Szakolczay Balázs és Sütõ Mária fia Botond, Bábi
Róbert és Szottfried Gabriella fia Levente, Kiácz Tibor és
Mihály Edit fia Bence, Kovács Krisztián és Máté Viktória lánya
Barbara, Nagy Péter és Kovács Katalin fia Zsombor, Berczeli
János és Liebhardt Ilona lánya Júlia, Cs. Nagy Tamás és
Liebhardt Bernadett fia Márton, Szilágyi Imre és Kiss Ágnes fia
Bálint, Dávid Krisztián és Szabó Éva fia Dominik, Konopás
András és Kakas Noémi fia Ákos,Balogh Csaba és Kemenczés
Mária fia Balázs, Horváth Endre és Drenkovics Viktória fia
Martin, Vidák Kálmán és Lakatos Hajnalka lánya Ramóna,
Isztujka Lajos és Kozák Mária fia Dávid, Czotter István és Nagy
Angelika fia István, Tányéros Árpád és István Rita lánya Rita,
Makkos Ádám és Ócsai Linda fia Gergely, Horváth Iván és
Dobrocsi Krisztina lánya Lara, Boroncsok Viktor és Balázs
Mária fia Krisztián
Házasságot kötött váciak:
Füstös Zsolt és Szakács Ágota, Lédarmajer János és Botos
Katalin, Balázs Norbert és Csorba Mónika, Pál József és
Lencse Andrea, Csorba Károly és Szárnyasi Angelika,
Czerovszki Attila, és Kosdi Szilvia, Tenják József és Chikán
Boglárka, Szedlacsek Zsolt és Berta Ildikó, Szklenár Gábor és
Berényi Judit, Bakó Barna és Králik Ildikó, Gulyás László és
Létai Krisztina, Eckhardt Tibor és Szabó Ildikó, Szántai János
és Míves Barbara, Hegedûs Csaba és Varsányi Katalin, Papp
József és Koncz Gabriella, Nagy Zoltán és Ferbert Tünde,
Mészáros Ákos és Pap Katalin, Vértesi Viktor és Miklósfalvi
Réka, Utli Norbert és Keindl Szilvia, Szabó Attila és Seres
Henriett, Czotter István éa Nagy Angelika, Mészáros István és
Lengyel Angelika, Kovács Krisztián és Steidl Anikó, Barna
Ferenc és Gyimesi Adrienn, Dinnyés János és Román Anna,
Dinka István és Kalla Kinga, Glázer Tibor és Paulinyi Réka,
Máthé Albert és Hidasi Kinga, Veres László és Sztrapka
Zsuzsanna, Kasza Jenõ és Cserháti Anikó, Csölle Károly és
Ligeti Jolán, Simon Dávid és Tötös Veronika, Kollár Attila és
Kovács Marianna, Kollár Tamás és Csánki Csilla, Matikovszki
Tamás és Bodovics Bernadett, Varga Tamás és Pál Esztella,
Kocsis Tamás és Balogh Annamária, Kolozsi Szabolcs és
Federics Erzsébet, Szabó Dávid és Végvári Judit, Papp Teofil
és Völgyi Fruzsina, Veres Ferenc és Blaskovits Anita, Steidl
Levente és Deák Tünde, Sárdi Károly és Sinkó Viktória
Elhunyt váciak:
Igar Béláné sz.: Csányi Rózsa /1949/ Czuczor Albert /1928/,
Orszáczky Mihály /1930/, Hernádi Ferencné sz.: Králik Mária
/l924./, Becsey Sándor /1929./, Skarbinecz Ödön /1924./,
Moys Lászlóné sz.: Balázs Mária /1947./, Lelkes Jánosné sz.:
Tenki Róza /1925./, Tamás Imréné sz.: Mészáros Mária /1935./,
Csernitzky Zsolt /1979./ Dávid Bálintné sz.: Gulyás Erzsébet
/1929./, Molnár Péterné sz.: Nagy Julianna /1931./, Szombati
Péterné sz.: Csölle Erzsébet /1957./, Horváth Gyula /1932./,
Noé Sándorné sz.: Kolozsvári Mária /1921./, Szalai Sándorné
sz.: Tóth Ilona /1928./ Mészáros Andrásné sz.: Gál Piroska
/1923./, Krajnyák János /1936./, Agócs Dezsõ /1921./, Kovács
Lajos /1950./, Fodor István /1928./, Sasváry Lászlóné sz.:Szabó
Ilona /1920./, Beitler Károlyné sz.: Ahácz Mária /1910./, Dr.
Brusznyai Árpádné sz.: Honti Ilona /1930./, Bagi Béla /1951./,
Benedek Gyula /1946./, Lapos István /1933./, Kovács Enikõ
/1976./, Tóth Józsefné sz.: Sebök Ilona /1924./, Bencze Pálné
sz.: Medla Mária /1917./, Dénes István /1931./, Vaskovics
István /1936./, Bártfay Lászlóné sz.: Pálfi Piroska /1923./,
Márton Jánosné sz.: Mészáros Julianna /1922./, Juhász János
/1920./, Fazekas József /1933./, Katona Pálné sz.:
Sztranyovszki Mária /1920./, Szabó Józsefné sz.: Vécsey
Gizella /1934./, Tar Gáborné sz.: Kalácska Mária /1918./, Sallai
Sándorné sz.: Szabó Ilona /1923/, Szilvási Menyhért /1916/,
Belovai József /1932/, Darmos Mihály /1915/, Fieszl Béláné
sz.: Královics Anna /1924/, Horváth Lajosné sz.: Hajas Julianna
/1933/, Tóth Kornélné sz. Szél Julianna /1924/

www.vac.hu
A naponta frissített híroldal.

Városi-, sport-, anyakönyvi- és rendõrségi hírek,
webkamera, helyi idõjárás, pályázatok és hirdetmények.
Programajánló és ingyenes apróhirdetések.
Klikkeljen ránk!

Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.
Tel.: 311-525, 306-090
Ügyeleti idõ:
hétfõ:
19.00 – 07.00
kedd:
19.00 – 07.00
szerda:
19.00 – 07.00
csütörtök: 19.00 – 07.00
hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 07-ig
ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 07-ig

Fogorvosi ügyelet
Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
Ingyenes fogorvosi ügyelet:
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház,
vagy Szentkirályi u. 40.
szeptember 4-5.
Dr. Bea Imre
Vác, Deákvári fõtér 29. Tel: 307-094
szeptember 11-12.
Dr. Hevér László
Vác, Zrínyi u. 9. Tel: 302-524
szeptember 18-19.
Dr. Karácsonyi Zsuzsa
Verõce, Losonci u. 2. Tel: 350-018
szeptember 25-26.
Dr. Bea Imre
Vác, Deákvári fõtér 29. Tel: 307-094
október 2-3.
Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9. (új helyen)
Tel: 302-721

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
szeptember 6-12.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
szeptember 13-19.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.
szeptember 20-26.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u.3.
szeptember 27. – október 3.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.

Kulturális ajánló
szeptember 3.
péntek 17 óra

szeptember 16.
csütörtök 18 óra

A KÕKAPU ÉVE - Kiállításmegnyitó és
díjkiosztó - Lions Kõkapu Vác
Helyszín: mûvelõdési központ

Szerkeszti:
a szerkesztõbizottság

MICIMACKÓ

Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-455
Fax: 513-414
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu

Helyszín: mûvelõdési központ

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

JÓZSA JÁNOS ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Prókai Gábor mûvészettörténész
Helyszín: mûvelõdési központ

szeptember 25. Zenés mesejáték
szombat 15 óra

ÜNNEPI KONCERT - A Zenemûvészeti

szeptember 26. Szakközépiskola felveszi Pikéthy Tibor nevét.
vasárnap 19 óra

Helyszín: Zenemûvészeti Szakközépiskola

október 2.

JAZZ VENDÉGSÉG
Vendégváró az Art Amíg tart Quartett
Helyszín: mûvelõdési központ

szombat 19 óra

Felelõs kiadó:
Vác város jegyzõje

Tipográfia: Front Grafika Bt.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13000 példányban
A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/ 559-5855

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

