okt ber.qxp

2005.11.02.

9:56

Page 1

VI. évfolyam 8. szám • 2005. november
4

ingyenes kiadvány

2005. november

Mozimûsor
nov. 03-08.
csüt.-kedd: 16 óra

nov. 03-08.
csüt.-kedd: 18 óra

nov. 03-08.
csüt.-kedd: 20 óra

nov. 10-15.
csüt.-kedd: 16 óra

nov. 10-15.
csüt.-kedd: 18 óra

nov. 10-15.
csüt.-kedd: 20 óra

JACK és ROSE BALLADÁJA
Színes amerikai film
CÁPASRÁC és LÁVALÁNY KALANDJAI
Színes szinkr. amerikai animációs vígjáték
ÉJSZAKAI JÁRAT
Színes amerikai film
GYILKOS LABDA - A Kerekesszék Harcosai
Színes amerikai film
VAD GALAMB /Valiant/
Színes szinkronizált angol rajzfilm
A REMÉNY BAJNOKA /Cindrella Man/
Színes amerikai film

nov. 17-18.

VALAHOL EURÓPÁBAN
csüt.-péntek: 16 óra Magyar film

nov. 17-22.
csüt.-kedd: 18 óra

nov. 17-22.
csüt.-kedd: 20 óra

nov. 19-20.
szo.-vas.: 16 óra

ÜNNEPRONTÓK ÜNNEPE
Színes amerikai filmvígjáték
FEJ VAGY ÍRÁS
Színes magyar filmvígjáték
RÁKÓCZI HADNAGYA
Színes magyar film

nov. 21-22.

CIMBORÁK
hétfõ-kedd.: 16 óra Színes magyar természetfilm

november

A BÛVÖS KÖRHINTA
24-25. cs.-p.: 18 ó.
/The Magic Roundaobut/
26-27. sz.-v.: 16 ó. Színes szinkr. angol animációs rajzfilm
28-29. h.-k.: 18 ó.

november

HAZÁRD MEGYE LORDJAI
24-25. cs.-p.: 20 ó. /The Dukes of Hazzard/
26-27. sz.-v.: 18 ó. Színes amerikai film
28-29. h.-k.: 20 ó.

november

MÉG EGY CSÓK /As Fond Kiss/
24-25. cs.-p.: 16 ó.
Színes angol film
26-27. sz.-v.: 20 ó.
28-29. h.-k.: 16 ó.

FIGYELEM!
November 9., 16., 23., 30.-aa szünnap.

Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.
Tel.: 311-525, 306-090
Ügyeleti idõ:
hétfõ:
19-7 óráig
kedd:
19-7 óráig
szerda:
19-7 óráig
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
Ingyenes ügyelet
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház,
vagy Szentkirályi u. 40.
Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
november 5-6
6.
Dr. Molnár Csilla
Vác, Földváry tér 15.
Tel: 301-471
november 12-1
13.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel: 311-386
november 19-2
20.
Dr. Tomka Eleonóra
Vác, Deákváry fõtér 29.
Tel: 307-093
november 26-2
27.

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Varga László és Szetei Beatrix fia Dávid, Horányi Tamás és
Schlögl Melinda fia Tamás, Bakó Barna és Králik Ildikó lánya
Borka, Kiss László és Herczeg Elvira fia Gergõ, Gazdik Dénes
és Veres Judit fia Dominik, Pintér Zoltán és Ungi Anikó lánya
Lilla, Radácsi Zoltán és Bartók Piroska fia Gergõ, Papp Attila
és Freistág Adél lánya Sára, Vidák Kálmán és Lakatos Hajnalka
lánya Alexandra, Donko István és Szabó Karolina lánya
Karina, Deskó Gyula és Kovács Adrienn lánya Amira, Kósa
Tibor és Genzelmann Györgyi fia Dániel, Németh Róbert és
Horváth Szabina fia Róbert.
Házasságot kötött váciak:
Csernák Tamás és Harmati Annamária, Nagyéri János és
Gazdik Anita, Pitz Róbert és Rudnyánszky Rita, Patrik Bence
és Haffner Cecília, Székely Tamás és Király Anita, Pajer Attila
és Markó Magdolna, Borsos Kálmán és Dudás Regina, Hidasi
Gábor és Pazsitka Krisztina, Molnár Csaba és Lõrincz Tímea,
Galambos István és Pusztai Renáta, Vajda Gyula és Cseh
Dorottya, Kiss Tamás és Király Katalin, Nagy Miklós és Nagy
Margit, Nyerges Krisztián és Novák Szilvia, Szakács Imre és
Vörösováry Nikolett, Mundi Gábor és Farkas Ildikó.

Dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15.
Tel.: 310-031

Elhunyt váciak:
Kis Gyula /1941./, Brellos Ferenc /1939./, Temesvári János /1914./,
Illyés Györgyné sz.: Baronás Ilona /1947./, Daróczi Károly
/1962./, Simonecz Lászlóné sz.: Hugyecz Anna. /1920./, Varga
Mihályné sz.: Rádli Anna /1927./, Kis Ernõ /1930./, Stefanek
András /1928./, Bíró Jánosné sz.: Mojzes Nóra /1928./, Rojkovics
Gábor /1942./, Kovács Jánosné sz.: Madár Ilona /1932./, Szelényi
Sándorné sz.: Tonhauser Jolán /1929./, Gyurcsók Géza /1952./,
Bodolai György /1937./, Horváth Lajos /1919./, Fukács Emil
/1942./, Csámpai Vilmos /1984./, Bahor János /1935./, Bencsics
József /1947./, Rédl Nándorné sz.: Bercsényi Mária /1934./,
Miskei Ferenc /1921./, Ujvári Vilmosné sz.: Kheer Erzsébet
/1922./, Oroszi Istvánné sz.: Nagy Mária /1911./, Kerékgyártó
Istvánné sz.: Tõkés Sarolta /1955./, Bánáti Vilmosné sz.: Holos
Teréz /1930./, Pálinkás Jenõné sz.: Ledényi Etelka /1914./, Nagy
Andrásné sz.: Józsa Sarolta /1938./, Dávid Bálint /1926./, Kakasi
Elekné sz.: Nagy Magdolna /1931./, Fehér Ferencné sz.: Franyó
Anna /1922./.

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

Sportesemények

október 31-nnovember 6.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
november 7-113.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.
november 14-220.
Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 12.
november 21-227.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
november 28-ddecember 4.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.

november. 5.
szombat 17 óra

november. 12.
szombat 17 óra

november. 13.
vasárnap 9 óra

november. 13.
vasárnap 17 óra

november. 25.
péntek 19 óra
szombat vasárnap

hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
zöld száma:
06/ 80 890-0
020

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

november 17.
csütörtök: 19 óra

Szabó Vladimir festõmûvész kiállítása
(MIMK, Emeleti Galéria)

november 25.

Demjén Ferenc koncertje.
(MIMK)

november 25.

JAPÁN MA – A napfény gyermekei. Gálaest,
tánc, ének, dob és harcmûvészet. (MIMK)

november 26.

kedd: 10 és 14 óra
szerda: 19 óra
csütörtök: 19 óra
péntek: 11:30 óra

péntek: 18 óra
péntek: 19 óra
szombat: 19 óra

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA
Zöldterület létesülne a feltöltött parton

Az önkormányzat tizenöt éve Programterv a váci Dunaparkra
Az önkormányzatok megalakulásának tizenötödik évfordulójáról október
13-i ülésén emlékezett meg a képviselõ-testület. Az emlékezõ a korelnök,
dr. Molnár Lajos volt, aki egyéni képviselõként már a harmadik ciklusban
tagja a testületnek. Dr. Molnár Lajos felidézte, hogy másfél évtizede, 1990.
szeptember 30-án és október 14-én, több mint háromezer településen 24536
képviselõt és 2930 polgármestert választottak meg. A decentralizált önkormányzatok rendszere és a szabad nyilvánosság intézményei a demokrácia
fontos alkotóelemeit képezik. A demokratikus politikai folyamat fõszereplõi a
politikai pártok lettek, de ma már mûködnek a szabad érdekképviseletek, és
komoly fejlõdésnek indult a civil társadalom is.
Mint mondta, õszinte tisztelettel emlékezünk a harmadik köztársaság elsõ
szabadon választott váci képviselõ-testületének tagjaira, külön azokra, akik
négy cikluson át szolgálják képviselõként a várost, képviselik a város polgárságát, azok akaratából és megbízásából. Többek között dr. Bóth János,
Csereklye Károly és Tóth Zsiga Miklós képviselõknek szavazott bizalmat tizenöt
évvel ezelõtt a város lakossága. A polgármesterek Bartos Ferenc, Lábai László
– a feladatot alpolgármesterként ellátó Csereklye Károly – voltak, jelenleg
pedig dr. Bóth János tölti be a tisztséget. Alpolgármesteri tisztséget Moys Csaba,
Bonifert Donát, Harmati Ferenc, Tóth Zsiga Miklós, Csereklye Károly, dr. Bóth
János, Ferjancsics László és Tóth Árpád látott, illetve lát el. A polgármesterei
hivatalt másfél évtizede, megszakítás nélkül, dr. Kovács Tibor jegyzõ – címzetes
fõjegyzõ – irányítja.
Dr. Molnár Lajos végül a Himnusz költõjét idézte, és kérte a jelenlévõket: dolgozzunk együtt, virágoztassuk fel a hazát, városunkat. Mint mondta, ennél
szebb célt, magasztosabb feladatot ma sem tud elképzelni.

Makám Együttes koncertje.
(MIMK)
A körtemuzsika. Zenés mesejáték Móra
Ferenc "cserepeibõl". (MIMK)
Hangverseny Fehér György Miklós és barátai mûveibõl. (Bartók Béla Zeneiskola)
Federico Garcia Lorca: Bernarda Alba
háza. A váci Fónay Márta Drámai Mûhely
elõadása. (MIMK)
Farkas Ferenc: Furfangos diákok - táncjáték a
Váci Szimf. Zenekar elõadásában. (MIMK)
"Velünk élõ nemzetiségek" X. RUSZIN
ZENEI EST. Kárpátalja népzenéje. (MIMK)
HASTÁNC GÁLA.
(MIMK)
Nemzeti Ifjúsági Rajkó Zenekar és Tánckara mûsora. (MIMK)

A jelenleg elhanyagolt Duna-part, a liget és
a parti sétány közötti terület fejlesztési programtervét készítette el a Budapesti Corvinus
Egyetem Tájépítész Kara, az önkormányzat
megbízásából. A megvalósíthatósági tanulmány – amelyet a városfejlesztési bizottság
már megvitatott és lakossági fórumon is
megismertettek – közpark létesítését tartalmazza. A parkban, a ferences templom,
illetve a vár alatt, rendezvényteret alakítanának ki, véderdõt, tavat létesítenének. Az elfogadott változat szerint, a mértékadó árvízszinttel egyezõ magasságú földsánc épülne a
jelenlegi kerékpárút mélységében. A
Burgundia városrészben új telkeket alakítanának ki, a park szélén autóparkoló, mellette
kerékpárút épülne, elkészülne a korzó
meghosszabbítása is. A tervezõk játszókertet,
kishajó-kikötõt, éttermet, kávézót is elképzeltek a Duna-partra.
A
terület
geodéziai
felmérése
még
a
kilencvenes években
elkészült – mint

ismeretes, erre a területre készült egy vízi
város terve is –, ennek ellenére megalapozó
vizsgálatokra továbbra is szükség lenne. A
beruházás egyik nagy tétele a vízrendezés, a
feltöltés – a házhelyek kialakításához – és a
töltésépítés. Szintén nagy költséggel jár az
utak kiépítése, és ezekhez képest jóval kisebb
összeget igényel az építmények, a világítás, a
játszókert, az utcabútorzat létesítése. A városfejlesztési bizottság elnöke, dr. Kármán
Ferenc szerint, ez a beruházás nagyban
befolyásolná a város lakóinak életminõségét,
és ez a megvalósítási tanulmány jó alap olyan
tervekhez, amelyekkel már eredményesen
lehet pályázni.

Folyamatosan érkeznek a pályázatok

Folynak a társasház-korszerûsítések
A társasházak közös tulajdonban lévõ
részei rekonstrukciójának – felújításának
és korszerûsítésének – önkormányzati
támogatására 2003-ban rendeletet alkotott
a képviselõ-testület. A szerkezeti és
fûtéskorszerûsítésre, mint korábban, az
idén is tízmillió forint áll rendelkezésre,
amelybõl – pályázat útján – már tizenegy
társasház kapott támogatást, így mint Tóth
Árpád alpolgármester elmondta, a
elkülönített keret az év végére várhatóan
el is fogy. A második félévben a Dr. Csányi
László krt. 86. számú ház a lift korszerûsítésére, a Damjanich utca 1. szám
alatti, C/16 jelû társasház az elektromos
hálózat és cirkulációs vezetékrendszer

korszerûsítésére, a Zöldfa u. 17-23. szám
alatti társasház pedig tetõfelújításra
kapott támogatást. Az Ûrhajós utca 4.
számú társasház elektromos felújításra, a
Rácz Pál utca 2-10. számú társasház
kéményfelújításra, a Zöldfa utca 38-40. a
fûtésrendszer
felújítására,
míg
a
Nagymezõ utca 7-11. a radiátoronkénti
mérési lehetõség megteremtéséhez kapott
támogatást. Legutóbb pedig a Rácz Pál
utca 1-3. számú társasház pályázott eredményesen a fûtésrendszer felújítására. Ez
utóbbi 43 lakást, illetve lakóit érinti, de
például, a Zöldfa utca 38-40. fûtésrendszerének korszerûsítése 131 lakás lakóit
szolgálja.

Középfokú beiskolázási terv

Extra-liga CSB. (Sportcsarnok)

november 25.

szerda: 18 óra

a polgármesteri
hivatalban

november. 26-27. Birkózó

"A lélek halhatatlansága". Beszélgetés
Grandpierre Attilával. (MIMK)

november 16.

Ügyfélfogadás

Váci KSE - Makó
NB I/B-s férfi kézilabda mérk.(Sportcsarnok)

november 08.

szombat: 19 óra

Tel: 06-30/ 559-5855

Dunakanyar-Vác - Nyíregyháza
szombat 13.30 óra NB II-es labdarúgó mérkõzés

november 24.

november 12.

- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!

november. 19.

A csillagszemû juhász. A Fabatka
10 óra, 8-án 14 ó. is Bábszínház bábelõadása. (MIMK)

péntek: 17 óra

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit

Váci KSE - Ózd
NB I/B-s férfi kézilabda mérk. (Sportcsarnok)

nov. 08., 09., 10.

november 11.

Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13000 példányban

Szektorlabda
BL-döntõ (MIMK)

november 23.

kedd: 18 óra

Tipográfia: Front Grafika Kft.

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

Emlékmûsor Vörösmarty Mihály halálának
150. évfordulójára. (MIMK)

szombat: 15 óra

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

Váci NKSE - Dunaferr
NB I-es nõi kézilabda mérkõzés (Sportcsarnok)

november 22.

november 05.

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

Váci NKSE - Hódmezõvásárhely
NB I-es nõi kézilabda mérkõzés (Sportcsarnok)

Családi Nap. Kirakodóvásár, kézmûves és
kreatív foglalkozások. (MIMK)

szombat: 15 óra

Szerkesztésért felelõs:
Borgó János

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16
szerda: 10-16
csütörtök: zárva
péntek: 8-12 között

Kulturális ajánló
november 05.

Felelõs kiadó:
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ

Elkészült a középiskolák úgynevezett
beiskolázási terve a következõ tanévre.
Három középiskola nem tervez változtatást. A
most
újjáépített
közgazdasági
szakközépiskolában továbbra is három osztály
indul, a kereskedelmi és vendéglátóipari
iskolában három középiskolai osztály mellett,
két szakiskolai osztály, a Boronkay középisko-

la öt és fél osztályt indít. Mindhárom
iskolában folytatódik az érettségi utáni szakképzés is, három, kettõ és négy osztályban.
Változás csak a Madách gimnáziumban lesz,
ahol egy új nyelvi elõkészítõ osztály – tulajdonképpen csak egy fél osztály – indul, azaz
összesen öt tanulócsoport kezdi meg a
következõ tanévet.

Pályaválasztási kiállítás
Az idén is megrendezte hagyományos
pályaválasztási kiállítását a Pest Megyei
Munkaügyi Központ a város sportcsarnokában. A bemutatón mintegy negyven
iskola, területi képzõközpont és munkáltató
vett részt, továbbtanulási, képzési és
munkalehetõséget kínálva a végzõs diákoknak. A kiállítást megnyitó váci polgármester
hangsúlyozta, hogy a rendezvény a jövõrõl

szól, de hogy milyen lesz a jövõ, az kinekkinek a választásán is múlik. A váci kistérségben az országos átlagnál magasabb a
foglalkoztatottság, és jelentõs a betöltetlen
munkahelyek száma, mégis mintegy kétszázötven pályakezdõ munkanélkülit tartanak
nyilván. Ez pedig arra figyelmeztet, hogy
hiába a kedvezõ piaci környezet, ha a
képzettség nem találkozik a piac igényeivel.

Damjanich téri parkavató
Megújult a Kõhíd-park játszótere is
Nagy számú érdeklõdõ jelenlétében avatta
fel a város polgármestere a Damjanich tér
megújult parkját és játszóterét. A mintegy huszonnyolcmillió forintos költséggel megépült
park átadásán elhangzott, hogy az átépítés egy
húsz centiméteres új földréteg elterítésével
kezdõdött, és folytatódott az új járófelületek
kiépítésével, több mint ezerkétszáz négyzetméteres gyepszõnyeg, több száz növény, virág,
díszfa telepítésével folytatódott. A már használhatatlanná vált játszótéri eszközök helyett, új,
korszerû játékokat kaptak a gyerekek, új padok
szolgálják a pihenést, a tisztaság megõrzése
érdekében szeméttartókat is elhelyeztek. A
Hajnal Anna tervei alapján újjáépített zöldterületet, a Postapark mintájára, kerítés védi. A
körzet képviselõje, Ferjancsics László alpolgármester – aki egy évvel ezelõtt lakossági fóru-

mon kérte ki a környékbeliek véleményét a tervezett átalakításról – a park kulcsait, a régi
parkot ábrázoló fotókkal együtt, a szomszédos
tiszti lakások egy-egy lakójának adta át, akik
vállalták az új létesítmény megõrzését. A
gyerekekkel közös szalagátvágás elõtt dr. Bóth
János elmondta, hogy 2002 óta két új játszóteret építettek, és – a Damjanich térihez és
a Kõhíd-parkihoz hasonlóan – több parkot és
játszóteret teljesen, néhányat pedig részlegesen felújítottak. A városban lévõ mintegy
negyvenöt játszótéren folyamatosan az uniós
normáknak megfelelõre cserélik a játszóeszközöket.
A Damjanich térivel egy idõben készült el a
Kõhíd-park játszótere, amelyet a következõ
napon adtak át, szintén mûsorral színesített
ünnepség keretében.
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Lakásavató azoknak, akiknek nincs lakása

Átadták a hajléktalanszállót

Az elkészült hajléktalanszálló és nappali
melegedõ átadásával már megvalósul a
hajléktalanok komplex ellátása, és megoldódott egy évek óta húzódó probléma: végre
az elõírásoknak megfelelõ szállón lakhatnak
azok, akiknek egyébként nincs tetõ a fejük
felett, tájékoztatott Lukács Ilona a város szociális bizottságának elnöke. Az elõzõ ciklus
terméketlen vitái után, az új városvezetés
kezdeményezésére, megszületett a döntés a
tíz fõt befogadó, korszerû hajléktalanszálló
megépítésérõl, amelyben az éjjeli szállást
egy húsz fõ tartózkodására alkalmas nappali
melegedõ egészíti ki, konyhával, betegszobával, tovább is fejleszthetõ szolgáltatásokkal.

A Családsegítõ Központ keretében mûködõ
intézmény, az egykori idõsek otthona,
húszmillió forintos költséggel újult meg, és
felszerelésére további ötmillió forintot biztosított az önkormányzat. A meglévõ
épületrész korszerûsítésével és egy új, hetvenegy négyzetméteres szárny építésével
létrejött szálló és melegedõ az európai normáknak megfelelõ ellátást nyújt a rászorulóknak. Az intézmény átadását lakásavatónak nevezte a város polgármestere, mivel
lakhatáshoz jutnak azok, akiknek nincs
lakása. Otthon pedig akkor lesz belõle, ha
valóban otthonként használják a benne
lakók.

Újabb térfigyelõ kamera
Látókörében csökkentek a bûncselekmények
Új térfigyelõ kamera – a városban már az
ötödik – kezdte meg mûködését a Földváry
lakótelepen, az általános iskola szomszédságában. A csaknem két és fél millió forintos
költségû beruházást a választókörzet keretébõl fedezték Molnár Tibor képviselõ
javaslatára. A térfigyelõ-rendszer létrehozására, a hálózatépítés, a háttérbázis megteremtésére és négy kamera felállítására az önkormányzat már a 2003. évi költségvetésében
elkülönítette a szükséges összeget. A másfél
éve mûködõ négy kamera a nap huszonnégy
órájában folyamatosan közvetíti a képeket a
rendõrségen lévõ központba, és az eddigi
tapasztalatok szerint, a kamerák látókörében

jelentõsen csökkent a bûncselekmények
száma. A Kölcsey utca sarkán elhelyezett – a
Földváry lakótelepen már a második – kamera átadásán dr. Bóth János polgármester
elmondta, hogy a városvezetés mindig is
fontosnak tartotta a közbiztonság erõsítését,
ezért fordított tizenötmillió forintot a térfigyelõ-rendszer kiépítésére, és fordít
mûködtetésére évente több mint hatmillió
forintot. A Földváry lakótelep környékét
kiemelten kezelik, ezért is döntöttek úgy,
hogy újabb kamerát szereljenek itt fel.
Tervezik a rendszer további bõvítését, és
valószínûleg Deákváron helyezik majd el a
következõ, a hatodik kamerát.

Egyre virágosabb Vác
Az idén már civil szervezõdéssé alakult
Virágos Vác mozgalom 2003-ban indult, a
város polgármesterének kezdeményezésére.
Akkor száz fõ feletti volt a részvétel ebben a
vetélkedésben, az idén számuk közel húszszorosára nõtt. Ezzel együtt növekedett az
önkormányzati támogatás is: 2003-ban kétmillió, 2004-ben hárommillió, ebben az
évben pedig hatmillió forint volt ennek
összege. Az idén több mint negyvenezer
virágpalántát osztott ki a városháza a
résztvevõk között, felhasználásuk hatásosságát és az egyes kategóriákban indulók
eredményeit tizenhét tagú zsûri értékelte. A
zsûrizést a civil szervezet vezetõsége végezte,
élén elnökével, Rada Károlyné nyugalmazott
iskolaigazgatóval és elnökhelyettesével,
Varga Tamás kertészmérnök tanárral.
A városházi díjkiosztó ünnepségen dr. Bóth
János polgármester bejelentette, hogy a 2005.
évi Virágos Magyarországért versenyben Vác a
Magyar Turizmus Rt. díját nyerte el, amely
egymillió
forint
értékben
részvételi
lehetõséget biztosít a városnak külföldi kiállításon és az MTV reggeli Itthon otthon van
címû mellékletében. A Virágos Vác mozgalom
díjait a polgármester, Rada Károlyné és
dr. Beer Miklós megyés püspök adta át.
Társasházak, lakóközösségek kategóriában
Alsóvároson I. helyezett lett a Széchenyi u. 1012., II. helyezett lett a Nagymezõ u. 13-23. C/5.,
III. helyezett lett az Istenmalmi u. 2-10. B/2,
szponzori különdíjban részesült a Vám utca 10es társasház.
Deákváron ugyanebben a kategóriában I.
helyezett lett a Köztársaság u. 51., II. helyezést
ért el az Ibolya u. 2., III. helyezett lett a
Deákvári fõút 44., és szponzori különdíjat kap
a Csányi körút 44. társasház.
Az elsõ helyezettek 50 ezer forintos, a második helyezettek 30 ezer forintos, a harmadik
helyezettek 20 ezer forintos vásárlási utalványt
és oklevelet kaptak. A szponzori 20-20 ezer
forintos vásárlási utalványokat a Fanor Bt.,
illetve a Virágzó Dunakanyar Bt. ajánlotta fel.
Elismerõ oklevélben és 10-10 ezer forintos
vásárlási utalványban részesültek: Törökhegyi
u. 11-13., Nagysándor József u. 2-14., Nagymezõ
u. 7., Nagymezõ u. 5. Harkály u. 4.
Kertes házak kategóriában Alsóvároson I.
helyezett lett Mór Rozália (Déli u. 3.),

II. helyezett lett Szászik Zsuzsanna (Diadal tér
15/a.), III. helyezett lett Kovácsné Oly Franciska
(Damjanich u. 20.), szponzori különdíjban
részesült Papp Lászlóné (Honvéd u. 12/a.).
Deákváron ugyanebben a kategóriában I.
helyezett lett dr. Alt Gyuláné (Tabán u. 25.) II.
helyezést ért el Bodnár Lászlóné (Szenmihály
dûlõ 31.), III. helyezett lett Ortmann Éva
Gabriella (Napraforgó u. 20.) és szponzori különdíjat kapott Major Árpád (Rozmaring u. 1.).
Az elsõ helyezettek 50 ezer forintos, a
második helyezettek 30 ezer forintos, a harmadik helyezettek 20 ezer forintos vásárlási
utalványt és oklevelet kaptak. A szponzori 2020 ezer forintos vásárlási utalványokat dr. Bóth
János, illetve a Vác Város Településszolgáltatási
Kht. ajánlotta fel.
Elismerõ oklevélben és 10-10 ezer forintos
vásárlási utalványban részesültek: Kiss László
(Kucsma u. 14.), Papp János (Pincevölgy u. 1.),
Bolka Istvánné (Damjanich u. 18.), Fehér
Lajosné (Edison u. 9.), Soltész Gyuláné (Cserje
u. 105.), Lõrich János (Cserje u. 12/a.), Pintér
Lászlóné (Dolmány u. 24.), Csereklye István
(Pap Béla u. 14/a.), Pappné Csernyi Orsolya
(Szélsõ sor 15.).
Intézmények kategóriában I. helyezettek az
Arany János Utcai Idõsek Otthona és a Deákvári
Plébánia, II. helyezettek a Földváry Károly
Általános Iskola és a Hétkápolna Plébánia, III.
helyezettek a Zrínyi utcai Bölcsõde és Speciális
Csoport és a Kertész utcai Óvoda. Szponzori
elismerésben részesült a Baptista Imaterem és
a Margaréta Kávéház.
Az elsõ helyezettek 50 ezer forintos, a
második helyezettek 30 ezer forintos, a harmadik helyezettek 20 ezer forintos vásárlási
utalványt és oklevelet kaptak. A szponzori 2020 ezer forintos vásárlási utalványokat dr. Beer
Miklós megyéspüspök, illetve az OTTO
Magyarország Kft. ajánlotta fel.
Cégek, vállalkozások kategóriában I.
helyezett lett a Halászkert Étterem, II. helyezett
lett a Consolid Kft., III. helyezett lett a Fónagy
és Valter Vendégház. Oklevelet és 50-, 30-, és 20
ezer forintos vásárlási utalványokat kaptak.
Elismerõ oklevélben és 10-10 ezer forintos
vásárlási utalványban részesültek: Lavina Kft.,
Sportcsarnok, Katolikus Kereszt Alapítvány,
Boronkay György Mûszaki Középiskola és a
Burgundia utcai Idõsek Otthona.
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Emlékezés 56 mártírjára

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, az önkormányzat és a Váci
Reménység Egyesület közös ünnepségén, a Bartók Béla Zeneiskola nagytermében, a
Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium növendékei idézték fel dr. Brusznyai
Árpád, a mártírhalált halt váci tanár emlékét. Az ünnepséget a Harmónia Kórus hangversenye zárta, majd a résztvevõk megkoszorúzták dr. Brusznyai Árpád emléktábláját, és
koszorút helyeztek el dr. Pétery József püspök emléktáblájánál is.

Közel hatmilliós segítség

Adakozás Székelyudvarhelynek
Amint arról elõzõ számunkban beszámoltunk, a katasztrófa sújtotta Székelyudvarhely megsegítésére a polgármester,
saját hatáskörében, ötmillió forint átutalásáról döntött. Az önkormányzat forrásából juttatott ötmillió forint mellett, a
város polgárai további 930 ezer forintot
ajánlottak fel, nagyrészt a polgármesteri
hivatalban hozzáférhetõvé tett utalványokon
fizetve be felajánlásukat. Az összesen majdnem 6 millió forint az erdélyi testvérváros

Magánszemélyek
Ács Luca, Baranyi Lajos Istvánné, Bimbóné
Schermann Mária, dr. Bóth János, Ferjancsics
László, Floch Istvánné, Füzér József, Herédi
Ferenc, Hajdu Sándorné, Horváth Lajos, Imre
Zsolt, dr. Kármán Ferenc, Kassai Lajosné,
Kegyes Zoltán, Kiss János, Kovács Imréné,
Kovács József, Kovács Tivadar, Köster
Károlyné, Krauze István, Krima János, Lajtai
István, Lencsés Lászlóné, Lestyánné Kiss
Laura, Lózs Judit, Máronffy Éva, Máthé Dalma,
Mihályi László, dr. Molnár Lajos, Molnár Tibor,
Nagy Ágoston Barnabás, Papp Mihály, Racskó

Jánosné, Rózsahegyi Margit, Spingóró Mihály,
Székely Sándor, Sziki Péterné, Tóth Árpád,
Tóth Lászlóné, Török László, Turek Péter, dr.
Váradi Iván Attila
Cégek, egyesületek
Dunakanyar Szolgáltató Szövetkezet, Med-Car
96. Bt., Mester és Kovács Kft., Timex Pen Kft.,
Váci Dunakanyar Regionális Turisztikai
Egyesület
Intézmények, iskolák
Idõsek Otthona dolgozói és lakói, Juhász
Gyula Általános Iskola, Madách Imre
Gimnázium, Vác Város Polgármesteri Hivatal

Tizenöt ágyas, évi öt-hatszáz beteg
ellátására alkalmas onkológiai osztály
létesítését tervezi a Jávorszky Ödön Kórház. A
kórházban
évente
két-háromszáz
új
daganatos megbetegedést fedeznek fel, diagnosztizálásukhoz már jelenleg is minden
feltétel adott: a komplett labordiagnosztika, a
korszerû radiológia, az endoszkópos labor,
és az úgynevezett mellközpont, ahol a mammográfia mellett, más vizsgálatokat is el
tudnak végezni. Az orvos szakmai program
szerint, az ellátásban elõnyben részesítenék a
tömegeket érintõ emlõ- és vastagbél-daganatokat, amelyeknek nemcsak diagnosztizálása,

hanem mûtéti és rehabilitációs feltételei is
adottak. Az új osztály létesítésével az
ambuláns ellátás is növelhetõ. Az önkormányzat támogatja a kórház kapacitásbõvítésre irányuló pályázatát.
A fenntartó önkormányzat egyetértésével –
és a szükséges önrész vállalásával – a
sürgõsségi betegellátás fejlesztésére is
pályázatot nyújtott be a kórház, amelynek
célja, hogy a sürgõsségi osztály helyett,
magasabb szinten mûködõ sürgõsségi centrumot alakítson ki. A pályázat mintegy tízmillió forint értékû mûszer, eszköz beszerzésére
irányul.

A város egyik értékes személyisége
Ambró Ferenc Ignác, aki a magyarországi
elsõ nyomtatott könyv, a Cronica
Hungarorum megjelenése után háromszáz
évvel, 1774-ben kapott engedélyt Vácott
könyvnyomtató mûhely alapítására. Mûködésének jelentõségét emelik a nyomdájából
kikerült szép könyvek, amelyek ma már
szinte elérhetetlen könyvritkaságok, noha
százával láttak napvilágot. Elsõsorban népszerû mûvek, kalendáriumok, zsoltárok,
verses históriák kiadását szorgalmazta.
Ahogy akkor mondták: az kegyes olvasónak
kedvéért és hasznáért. A nemes hagyományt
Gottlieb Antal is átvette, és a két váci mester
nevével fémjelzett nyomda a XVIII-XIX.
század fordulóján igen nagy szolgálatot tett
a magyar irodalomnak. 1794-ben a
Typographia Vaciensis adta ki Kármán József
Uránia címû lapját, késõbb pedig a Váci
énekes gyûjteményt. A híres mûhely késõbb
hanyatlásnak indult, mivel betûkészlete

elavult, és a kor igényei mást diktáltak.
Gottlieb halála után, Plöszl Lipót lett a váci
tipográfus, 1864-ben pedig Rohonyi Géza
könyvkereskedõ kezébe került a nyomda.
Ambró jogutódja lett a Pest Megyei Nyomda
is. A hazai könyvnyomtatás ötszázadik évfordulójára Holl Béla állított emléket a váci
nyomdának, Kétszáz éves a váci könyv címmel.
A város gyakran volt irodalmi mûvek
témája is, Jósika Miklós, Jókai Mór, Petõfi
Sándor, Arany János, Mikszáth Kálmán
mûveiben szerepelt, de megemlékezett
Vácról Garay János, Eötvös Károly, Krúdy
Gyula és Móricz Zsigmond is. Mulatságos
leírással szolgáltak a városról a török utazók,
köztük Cselebi, aki a váci bég bánatáról számolt be: oroszlánjai ahelyett, hogy felfalták
volna a magyar foglyokat, saruikhoz simultak, s így a várt szórakozás elmaradt.
Vásárhelyi József

Költségvetés-m
módosítás
Hatodik alkalommal
módosította a képviselõtestület az idei költségvetés
fõösszegét, amely így már
meghaladta a 13 milliárd 817
millió forintot. A felújítási
kiadásokat 20 millióval, a
fejlesztési kiadásokat csaknem 13 millióval növelte.

Vagyongazdálkodás
Módosította a képviselõtestület az önkormányzat egy
évtizede hozott vagyonrendeletét, az eredeti rendeletet
kiegészítve a vagyoni értékû
jogokkal való gazdálkodás
szabályaival, és figyelembe
véve a vagyontárgyak forgalmi értékeinek változásait.

Szlovákul tanulnak
A Földváry iskola mellett,
más oktatási intézményekben is szeretné a szlovák
nyelvet megkedveltetni az
idén Pro Urbe-díjjal kitüntetett Váci Szlovák Önkormányzat, amely a felnõttek
számára is folyamatosan biztosítja a nyelvtanulás
lehetõségét.

Támogatás a Waldorfnak
Csaknem két és fél millió
forinttal támogatja az önkormányzat jövõre a Waldorf
óvodát. A központi költségvetési támogatást saját
forrásból minden váci gyerek
esetében száznyolcezer
forinttal egészíti ki.

Székelyudvarhely árvízkárosultjait támogatásban részesítõk:

Ambró Ferenc kalendáriumai

Átadásra vár a tüdõgondozó

Tavaly szeptemberben a képviselõ-testület megalapította
Vác Város Levéltárát, amely egy évvel ezelõtt meg is kezdte
mûködését. Munkatársainak elsõdleges feladata volt, hogy
szétválassza az eddig a Pest Megyei Levéltár váci osztályán
õrzött iratanyagot. Mint ismert, a város levéltárában maradtak a váci vonatkozású, a váci önkormányzati, valamint a
váci székhelyû megyei és egyéb vállalatok, szövetkezetek
iratai. Az elkerült irategyüttesek között is van helyi, helytörténeti jelentõségû, ezért ezeket legalább másolatban
vagy mikrofilmen igyekszik megszerezni a levéltár.
Az intézmény jelenleg a ferences rendnek visszaadott
kolostorban mûködik, havi nyolcszázezer forintos bérleti
díj fejében. Leendõ – a múzeum egykori – épülete az idén
januárban került a város tulajdonába, de a tervezés már
2004 õszén elkezdõdött, és jelenleg már az építési engedély is rendelkezésre áll. Mint Ferjancsics László alpolgármester elmondta, a közbeszerzési eljárás befejezõdött,
novemberben megkezdõdik a kivitelezés. A levéltár igazgatója, dr. Horváth Ferenc szerint, az intézmény felkészült
az új épületbe való költözésre, és folyamatosan végzi a
beruházáshoz kapcsolódó teendõket. Az ügyfélszolgálat a
jelenlegi körülmények között is mûködik, kutatószolgálatot viszont alig tud biztosítani a levéltár az átmeneti
idõszak alatt.

lakosai
részére
építõanyagés
nélkülözhetetlen háztartási eszközök vásárlását teszi lehetõvé. A város mûvészei
jótékonysági hangversenyt is rendeztek,
hogy a károk elhárítására további összeggel
segítsék a testvérváros lakosságát. Döntõen
a szeptember 30-i hangverseny bevételébõl
összegyûlt újabb 430 ezer forint. A székelyudvarhelyi kérésnek megfelelõen ezt
intézményeik helyrehozatalának támogatására juttatta el a város.

Vác története

Onkológia a kórházban

Egy éves a
városi levéltár

HÍRHASÁB

Közlekedési koncepció

Nagygyûlés a Konstantin téren, 1956 októberében. A képen
dr. Kristóf Béla polgármester (szemüvegben), Arnóczy Lajos
nemzetõrparancsnok (középen). A többi személy egyelõre
ismeretlen. Talán az olvasók között akad, aki felismeri a
többieket. (A felvételt Andor Károly, a vízmû egykori igazgatója készítette, a levéltár rendelkezésre a fia, Andor Gyula
bocsátotta.)

A napi igények és az
üzemeltetõi szemlélet fölé
emelkedõ, stratégiai jelentõségû városi közlekedési
koncepció elkészítését
határozta el az önkormányzat. A koncepció
elkészítésére külsõ cégnek
kíván megbízást adni, és
ehhez hatmillió forintot
különít el a jövõ évi költségvetésben.

Tartalékterület az
iskoláknak
Változtatási tilalmat rendelt
el az önkormányzat a KisvácIskolavárosban, az iskolák és
a beépített terület között,
hogy a fejlesztésre, park és
sportpálya létesítésére
legyen tartalékterület.

20x20
Húszszor húsz centiméteres
alkotások bemutatásával
emlékezett meg az Új
Szalon, a Váci
Alkotómûvészek Egyesülete a
magyar képzõmûvészet
napjáról, október 18-áról.
A kiállításnak a Lyra
Könyvesház Torony Galériája
adott helyet.

