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ingyenes kiadvány

2005. szeptember

Mozimûsor
szept. 15-20.
csüt.-kedd: 18 óra

szept. 15-20.
csüt.-kedd: 20 óra

szept. 19-20.
hétfõ-kedd: 16 óra

szept. 22-23.
csüt.-pént.:16 óra

szept. 22-27.
csüt.-kedd:18 óra

szept. 22-27.
csüt.-kedd: 20 óra

szept. 24-25.
szo.-vas.: 16 óra

szept. 26-27.
hétfõ-kedd: 16 óra

szept. 29-30.
csüt.-pént.: 16 óra

LOPAKODÓ /STEALTH/
Színes szinkronizált amerikai film
PALINDROMÁK /Palindromes/
Színes amerikai film
FEL A FEJJEL
Színes magyar filmvígjáték
ÜVEGTIGRIS
Színes magyar film
FANTASZTIKUS NÉGYES /Fantastic Four/
Színes szinkronizált amerikai film
KÉNYSZERSZÜNET
Színes ír film
VIZIPÓK CSODAPÓK Különös Rokonság
Színes magyar rajzfilm
ÁLLAMI ÁRUHÁZ
Magyar filmvígjáték
VALAMI AMERIKA
Színes magyar filmvígjáték
/Herbie: Fully Loaded/
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

szept. 29-okt. 4. ZSIGULI
csüt.-kedd: 20 óra

Színes magyar film

október 1-2.

TÜNDÉR LALA
Színes magyar rajzfilm

szo.-vas.: 16 óra

október 3-4.
hétfõ-kedd: 16 óra

GEROLSTEINI KALAND
Magyar zenés film

FIGYELEM!
Szeptember 21., 28. és október 5. szünnap

Sportesemények
szeptember 25. Váci Reménység – BVSC II NB I/A

asztalitenisz mérkõzés (Piarista Gimnázium)

vas. 11 óra

szeptember 28. Váci NKSE – FTC
szerda 18 óra

NB I nõi kézilabda mérk. (Sportcsarnok)

október 1.

Dunakanyar-Vác – Budafok
NB II-es labdarúgó mérk. (Városi Stadion)

szo. 14.30 óra

október 1.
szombat 17 óra

október 9.
vasárnap 17 óra

október 15.
szo. 15.30 óra

október 16.
vasárnap 17 óra

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

szept. 29-okt. 4. KICSI KOCSI: TELE A TANK!
csüt.-kedd: 18 óra

Központi orvosi ügyelet

Váci NKSE – Banska Bystrica
nõi kézilabda KEK mérk. (Sportcsarnok)
Váci KSE – Tiszaföldvár
NB I/B férfi kézilabda mérk. (Sportcsarnok)
Dunakanyar-Vác – Vecsés
NB II-es labdarúgó mérk. (Városi Stadion)
Váci KSE – Orosháza
NB I/B férfi kézilabda mérk. (Sportcsarnok)

Ingyenes ügyelet
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház,
vagy Szentkirályi u. 40.
Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
szeptember 24 - 25.
Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.
Tel: 374-274
október 1 - 2.
Dr. Hevér László
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel: 302-524
október 8 - 9.
Dr. Karácsonyi Zsuzsanna
Verõce, Losonczi u. 2.
Tel: 350-018
október 15 - 16.
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház,
vagy Szentkirályi u. 40.
október 29 - 30.
Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel: 302-721

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
szeptember 19 - 25.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.
szeptember 26 - október 2.
Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 12.
október 3 - 9.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
október 10 - 16.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.
október 17 - 22.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Szabó Norbert és Benkó Nóra lánya Laura, Hunyadkürti Gábor és
Menyhárt Borbála lánya Dóra, Kerti Ferenc és Kanizsai-Nagy Andrea
fia Csanád, Szõcs Dénes és Hvizsgyalka Mónika fia Izsák, Polgár
László és Zábrádi Gabriella fia Bence, Tóth Attila és Kiss Enikõ fia
Levente, Tõkés Tamás és Haffner Katalin lánya Anna, Gulyás László és
Czifery Hajnalka lánya Melinda, Fehér Szabolcs és Jakab Angéla lánya
Dóra, Bea Balázs és Horkai Anett fia Balázs, Kovács Zoltán és Varga
Mária fia Dominik, Dinka József és Mészáros Szilvia lánya Boglárka,
Morovi Attila és Szõllõsi Beatrix lánya Amanda, Grenács Gábor és
Srám Rita lánya Kincsõ, Grimm Hano és Csókás Mónika fia Péter,
Horchy György és Németh Beatrix fia Levente, Ignácz János és Kiss
Katalin lánya Boglárka, Boros Attila és Darabont Adél fia Magor,
Ponicsán Tibor és Vécsei Ágnes lánya Panna, Berki István és Juhász
Ilona lánya Dzsesszika, Szunter Csaba és Varga Szilvia fia Martin.

Házasságot kötött váciak:
Hártó Péter és Molnár Eleonóra, Felbert Attila és Tóth Adrienn,
Csépe Zoltán és Fintor Andrea, Kucsera Attila és Bahor Éva, Lõrinczi
Zoltán és Harsányi Adrienn, Mohaupt Ferenc és Schulcz Henrietta,
Kiss András és Balázs Viktória, Pesti Csaba és Skuril Mónika, Horváth
László és Szépolt Szilvia, Gyurkovics Attila és Romhányi Bernadett,
Grimm Hano és Csókás Mónika, Mojzes Máriusz és Benkó Tünde,
Bene Gábor és Bayer Ildikó, Bezeczki Balázs és Tóth Márta, Kövi
Péter és Székely Erika, Lévai Sándor és Kosztolányi Ágnes, Sándor
Gergely és Rácz Mónika, Benedek Csaba és Peller Brigitta, Mátrai
Csaba és Varga Erika, Lafkó Balázs és Básti Mónika, Pajor Zoltán és
Dónusz Katalin, Orosz Attila és Rónai Jozefina, Farkas László és
Gyöngyösi Zsanett, Bottlik Mihály és Ripper Henriett, Bartus László
és Benedek Barbara, Jakubek Péter és Csábi Krisztina, Kovács László
és Molnár Mónika, Kiss Zoltán és Ábel Anita, Tóth György és Brassói
Hilda, Krausz Róbert és Szabó Katalin, Bugyinszki Balázs és Széles
Hajnalka, Kiss Péter és Droppa Nikoletta, Árvai Roland és Rés Edit,
Együd Gábor és Mikes Bernadett, Bércesi Gábor ésMátyás Andrea.

Elhunyt váciak:
Galambos Ferencné sz.: Mihály Rozália /1915./, Mészáros Istvánné sz.:
Csillag Borbála /1929./, Kocsis Imre /1930./, Nagy Sándor /1939./, Kiss
Józsefné sz.: Gaál Margit /1923./, Süveges Györgyné sz.: Berki Ida
/1917./, Susek János /1939./, Vitális György /1954./, Maros Ferencné
sz.: Szkuhra Ilona /1923./, Dobos Mihály /1944./, Rottenhoffer Jánosné
sz.: Holma Magdolna /1963./, Kocsi-Horváth Sándorné sz.: Kurali Anna
/1911./, Széles Sándorné sz.: Pápai Lenke /1925./, Rácz Istvánné
sz.: Szabó Irén /1929./, Szabó Ferenc /1922./, Ábrahám Gáborné
sz.: Körmendi Klára /1933./, Dr. Okolicsányi János /1926./, Králik Sándor
/1936./, Doroszlay József /1933./, Koppányi Ferenc /1911./, Kovács
Sándor /1927./, Mészáros Istvánné sz.: Sánta Erzsébet /1925./, Csáki
Sándor /1916./, Seres János /1925./, Szabó György /1958./, Csernus
Lászlóné sz.: Pajor Mária /1954./, Kárpáti Kamillné sz.: Együd Ágnes
/1943./, Gáspár Lajos /1945./, Borbély Béla /1944./, Kovács Ferenc
/1921./, Fülöp István /1929./, Zsiga Lászlóné sz.: Réti Emília /1944./.

Felelõs kiadó:
Vác város jegyzõje
Szerkeszti:
a szerkesztõbizottság
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
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Kft.

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/ 80 890-0
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!

Dunakanyar
Irodaházban!

MÛVÉSZETI
HETEK

Fonyó Barbara és Kállay Bori
opera és operett estje
Közremûködik:
Váci Szimfonikus Zenekar.
Vezényel:
Farkas Pál karnagy
Mûsoron:
Rossini, Offenbach, Lehár,
Saint-Saëns, Bizet, Verdi,
Puccini mûvei

2005. október 10., hétfõ
19 óra, MIMK
A belépõjegy ára:
elõvételben: 1000 Ft
az elõadás napján: 1300 Ft
Jegyek kaphatók:
Madách Imre Mûvelõdési
Központ: tel: (27) 316 - 411
Tourinform Iroda:
tel: (27) 316 - 160

2600 Vác, Hóman B. út 2.

Hívjon most!
40/18-18-18
(Helyi tarifával hívható telefonszám! 70-es hálózatról: 27/512-832)

Legalább tíz utca felújítását végzi el az
önkormányzat a következõ idõszakban.
Eredményesen pályázott az önkormányzat a
Huszár utca és a Telep utca burkolatfelújításának támogatására, vállalva az 50
százalékos önrészt. Ugyancsak pályázaton
nyert 50 százalékos támogatást a Cindróka
és a Garam utca egy része, valamint a
Temetõ út Zrínyi utca és Telep utca közötti
szakaszának felújítására. A Karcsú Arzén, a
Lehár, a Madách és a Jókai utca átépítésének támogatására is pályázott az önkormányzat. Mint Tóth Árpád alpolgármester a
Semmelweis-napi ünnepségen bejelentette,
még az idén felújítják a Jávorszky Ödön
sétány és az Argenti Döme tér teljes burkolatát, és az önkormányzat saját forrásból
korszerûsíti a Fonó utcát. Pályázatot írt ki az
önkormányzat a Temetõ úti kerékpárút
építésének folytatására. Több mint másfél

Megjelenik:
havonta 13000 példányban

Szolgáltatásaink:

ÕSZI

Idõre elkészült a közgazdasági Újabb útépítések, pályázatok
szakközépiskola rekonstrukciója Tanulmányterv a Vác-Gödöllõ kerékpárútra

Terjeszti: 4 Types Kft.

Béreljen irodát a

PÁRATLAN PÁROS

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

– 55 állásos mélygarázs
– étterem
– 24 órás biztonsági
szolgálat
– telefonközpont
– recepció
– gondnokság
– karbantartás
– takarítás

2600 Vác,
Hóman B. út 2.
Hívjon most!
40/18-118-118

évvel ezelõtt, közel tizenkilencmillió forintból, újult meg a Temetõ út Telep utca és
Levél utca közötti szakasza. Az útépítéssel
együtt kiszélesítették a járdát is, hogy helyet
biztosítsanak a kerékpárútnak. Már akkor
tervezték a kerékpárút továbbépítését,
egészen a Deákvári fõtérig. Újabb pályázatokat is benyújtott az önkormányzat a KözépMagyarországi
Regionális
fejlesztési
Tanácshoz, a Radnóti, az Újhegyi és a
Zrínyi utca felújításának támogatására.
A közel 80 millió forintos beruházási költség ötven százaléka nyerhetõ el a pályázat
révén.
Elkészült a három kistérséget és kilenc
települést érintõ Vác-Gödöllõ regionális
kerékpárút tanulmányterve. E szerint, kiindulási pontja a váci révnél lesz, és a 27 kilométeres út felénél, a vácrátóti botanikuskertnél alakítanának ki pihenõhelyet.

Panel plusz hitelprogram
Augusztus végére befejezõdött az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola iskolaépületének rekonstrukciója. A 362 millió
forintba kerülõ felújításról az önkormányzat
döntött, miután kiderült, hogy a szakközépiskola harmincöt éve elkészült otthona
gyenge anyagból, szakszerûtlen kivitelezéssel
épült fel. Az iskolaépület elhasználódásához
a túlterhelés is hozzájárult, mivel a 12 tantermes gimnáziumnak készült létesítményben –
csak a nappali tagozaton – 16 csoport tanult,
és ehhez hozzá kell számítani az esti és levelezõ tagozaton tanulókat, az akkreditált
képzésben résztvevõket.
A rekonstrukcióra a Nemzeti Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal adta ki az építési
engedélyt, a nyílt közbeszerzési eljárás során
tíz cég kérte ki a dokumentációt. A kivitelezést az Exclusiv Bau Kft. végezhette el, és

az oktatási épület teljes építészeti és
gépészeti felújítása augusztus végére be is
fejezõdött. A felújítás teljes költségét az
önkormányzat állja, és további több mint
tízmillió forintot költ új bútorok beszerzésére. A közgazdasági szakközépiskola felújított épületét a tanévnyitó ünnepségen adta át
a tanároknak és a diákoknak dr. Bóth János.
Az ünnepségen a polgármester elmondta,
hogy csak 2002 után teremtõdött meg az az
önkormányzati akarat, hogy négyszázmillió
forintot különítsenek el az I. Géza Király
Közgazdasági Szakközépiskola épületének
felújítására. Az akadálymentes, korszerûsített tanépület idõre elkészült. Dr. Bóth
János szerint, az új bútorok is a helyükön
lennének, ha az iskolától nem augusztus
elején kapja meg a hivatal a pontos
bútorigényt.

Az elsõ félév mérlege

Az önkormányzat csatlakozott a kormányhatározattal létrehozott Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogramhoz. Ez
kiegészítõ lehetõséget nyújt az iparosított
technológiával épült lakóházak és környezetük felújítására. A korszerûsítést vállaló
lakóközösségek, akár önerõ nélkül is, kedvezményes pénzintézeti hitelt vehetnek
igénybe. A rendelet módosításával az önerõbe

beszámítható az önkormányzati támogatás is.
Ennek feltétele, hogy a támogatást igénylõk
bemutassák a pénzintézet hitelígérvényét. A
korszerûsítés támogatására csak akkor kerülhet sor, ha ezzel együtt a hõszigetelési
munkákat is elvégeztetik az épületen. Az
elmúlt két évben saját forrásaiból az önkormányzat már több mint 500 társasházi lakás
felújítását támogatta.

Önkormányzati támogatás társasházaknak
Újabb négy társasház kap támogatást, az önkormányzathoz benyújtott pályázata alapján.
Az Ûrhajós utca 4. alatti társasház elektromos felújításhoz, a Rácz Pál utca 2–10. a szellõzõkémények felújításához, a Zöldfa utca 38–40. a fûtésrendszer felújításához, a Nagymezõ utca
7–11. számú társasház pedig a radiátoronkénti mérési lehetõség megteremtéséhez kap kamatmentes kölcsönt, illetve vissza nem térítendõ önkormányzati támogatást.

Megújult az Eötvös utcai óvoda

A tervezetthez képest 10 százalékkal nõtt az önkormányzat bevétele az elsõ félév folyamán,
és a megnövekedett bevételbõl 54,3 százalék realizálódott. A bevételek esetében az iparûzési
adónál tapasztalható lemaradás, de mint Krauze István gazdasági bizottsági elnök elmondta,
az egyensúly megteremtéséhez szükséges feltételek teljesültek. Részvényt, államkötvényt az
elsõ félév folyamán nem értékesített az önkormányzat. A mûködési kiadások idõarányosan
alakultak, a fejlesztési, felújítási kiadások jelentõs része csak a második félévben jelentkezik.

Városi kitüntetések Szent István-napon
A Szent István-napon, Ipolyság polgármestere, Lõwy János ünnepi beszéde
után, Vác polgármestere adta át a városi
kitüntetéseket.
Vác Város Díszpolgára címet Herbert
Bayer, donaueschingeni polgár, egykori
közigazgatási tisztviselõ kapta, a két testvérváros közötti kapcsolatok szorosabbá
tételéért. Herbert Bayer már a világi vigalom
idején átvette kitüntetését. A Pro Urbe egyik
kitüntetettje, Papp Rezsõ, aki hatvan éve
indította el a Váci Naplót, és hat évtizede a
város krónikása. Dr. Bóth János budapesti

lakásán adta át számára az errõl szóló dokumentumot. A Pro Urbe másik egyéni kitüntetettje dr. Molnár Lajos, a Boronkay
középiskola igazgatója volt, aki négy és fél
évtizedes tanári és három évtizedes igazgatói
munkásságával rajta hagyta kézjegyét a város
oktatási rendszerén. A Pro Urbe közösségi
kitüntetésében részesült a száztagú Szent
Cecília országos és nemzetközi hírû egyházi
kórus, valamint a váci Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat, amely igen sokat tett a
szlovák-magyar kapcsolatok építésében. A
kitüntetést dr. Alt Gyula elnök vette át.

Tizenhárom és félmillió forintos költséggel, egy hónap alatt elkészült az Eötvös utcai óvoda
külsõ felújítása, nyílászáróinak cseréje. Mint átadásán dr. Bóth János polgármester hangsúlyozta, ezzel jobban beleillik környezetébe, a felújított épületek közé. Tavaly a Hársfa utcai
óvoda homlokzati felújítása valósult meg.
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Charta a tiszta levegõért Kiváló diákok
Tizenhárman vehették át a Vác Város
Kiváló Diákja címet a
polgármestertõl.

Chartát fogadott el a levegõtisztaság védelmében
Ipolyság és Vác, létrehozva egy kistérségi levegõtisztaságvédelmi tanácsot is. Az Európai Unió Phare pályázata
keretében elkészült a váci és az ipolysági kistérségek közös
környezetvédelmi vizsgálata. Az ebbõl következõ feladatok, a
cselekvési terv megvalósítása érdekében tizenöt intézmény,
szervezet képviselõi chartát írtak alá. A charta aláírói létrehozták a kistérségi levegõtisztaság-védelmi tanácsot, amely
koordinálja a program végrehajtását. A megállapodást
Ipolyság nevében Lõwy János polgármester, Vác nevében
dr. Bóth János polgármester írta alá.

Eredményes a kontrollcsoport
Beépítette a környezetvédelmi társadalmi kontrollcsoport
javaslatait a veszélyeshulladék-fogadás technológiájába a DunaDráva Cement Kft. – szerepel Nahlik György csoportvezetõ
beszámolójában. A csoport, amelyet a képviselõ-testület állított
fel, a rendelkezésére álló adatok alapján arra a meggyõzõdésre
jutott, hogy a DDC Kft. által alkalmazott együttégetéses technológia nem jelent nagyobb környezeti terhelést, mint a korábban alkalmazott. A kontrollcsoport szerint szükség lenne egy
városi imissziós mérõhálózat kiépítésére – bár a környezetvédelmi hatóság a jelenlegit is megfelelõnek tartja –, és
javasolja, hogy a DDC Kft. példája alapján, a többi nagyüzemmel is kössön önkéntes együttmûködési szerzõdést a város.

Terepjáró az erdõtüzekhez
Az erdõtüzek oltásához szükséges jármûre pályázik a Váci
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság. Az ilyen típusú beavatkozásokhoz jelenleg nincs megfelelõ gépkocsija a
tûzoltóságnak, a Mercedes Unimog típusú "erdõtüzes gépjármû" viszont kiváló terepjáró tulajdonsággal rendelkezik, és egy
négy köbméteres víztartálya is van. Az önkormányzat vállalta,
hogy benyújtja a pályázatot, és – a jövõ évi pályázati céltartalék
terhére – állja a mintegy 90 millió forintba kerülõ eszköz beszerzéséhez szükséges 18 millió forintos önrészt. Ha a pályázat
eredményes, akkor a Mercedes Unimog lesz a negyedik tûzoltó
jármû, amelyet ebben a pályázati rendszerben nyer el a váci
tûzoltóság. Legutóbb, alig két hónapja, szintén pályázat révén
jutottak egy korszerû gépjármû-fecskendõhöz a tûzoltók.

Tizenhárom, az általános
vagy középiskolát az elmúlt
tanévben befejezõ diák
nyerte el az önkormányzat
mûvelõdési és oktatási
bizottsága által 1996-ban
alapított Vác Város Kiváló
Diákja díjat. A díjat évente
azok kaphatják, akik tehetségükkel, tanulmányi eredményükkel, a tanulmányi
versenyeken vagy a sportban
elért
sikereikkel
kiemelkedõ teljesítményt
nyújtottak.
Az
általános
iskolát
végzettek közül az idei díjazottak: Balassi Márton,
Csáki
Noémi,
Hujbert
Flórián, Laczhegyi Andrea,
Oláh Máté, Papolczi Hunor
és Péter Kitti.
A középiskolát végzettek:
Böröczk Anita, Molnár
Csilla, Németh István,
Szabó Katalin, Tóka Ágoston és Varga Eszter.

Felújítás a
Földváry
iskolában
Három éven át öt-ötmillió forint támogatást nyújt a
Pest Megyei Területfejlesztési
Tanács a Földváry Károly
Általános
Iskola
belsõ
felújításához. A vizesblokk és
a fûtésrendszer korszerûsítése összesen 33 és
félmillió forintba kerül, tehát
három év alatt, az önkormányzatnak 18 és félmilliót
kell fordítania az iskola belsõ
felújítására, ebbõl 8 és félmilliót már ebben az évben.
Mint ismeretes, tavaly a
Petõfi Sándor Általános
Iskola újult meg közel 50 millió forint ráfordításával.

Bezárt a régi tüdõgondozó
– októberre elkészül az új
Augusztusban bezárt a váci tüdõgondozó, és eddigi helyén többet már nem is fogad
betegeket. A volt tüdõgondozónak helyet adó
ingatlant az önkormányzat értékesíti, és új,
korszerû tüdõgondozó intézetet építtet a
kórház területén. A kórház egykori mosodája
helyén létesítendõ tüdõgondozó és berendezése költségeire az önkormányzat csaknem
kilencvenhárommillió forintot különített el
idei költségvetésében. Az építkezés befejezéshez közeledik, és a közeljövõben már
fogadhat betegeket az új intézmény.
Tüdõszûrésre, sürgõs esetben, átmenetileg a
dunakeszi tüdõgondozó állt rendelkezésre,
allergiás panaszokkal a váci kórház fül-orrgégészeti szakrendelõje fogadta a betegeket.
Tüdõgyógyászati, allergiás szakrendelést

délelõttönként a törökbálinti tüdõgyógyintézet ambulanciáján is lehetett találni, és felkereshetõ a dunakeszi és rétsági tüdõgyógyászati szakrendelés is. Az eddig a tüdõgondozóban kapott ingyenes gyógyszereket a
betegek a váci kórház Platán Patikájában
vehették át, a tüdõgondozó táppénzes
betegeinek pedig háziorvosukhoz kellett fordulniuk. A változásokról a háziorvosokat is
tájékoztatta a kórház.
A képviselõ-testület támogatta, hogy a
kórház átadja a mozgó ernyõfénykép szolgálatot a Pest Megyei Pulmonológiai Intézetnek. A
szolgálat megtartásához ugyanis, mind a
berendezéseket, mind pedig a szállító jármûvet ki kellene cserélnie a kórháznak, mintegy 60 millió forintos költséggel.

Korszerûbb parkok és játszóterek
Parkok és játszóterek felújítására közel
hatvanmillió forintot fordít az önkormányzat
ebben az évben. Részlegesen vagy egészében
megújult a Kõhíd utcai, a Béke téri, a Jázmin
téri, valamint a Rádi úti park és játszótér, amelyeken már a szigorú szabványoknak
megfelelõ játszóeszközök kapnak helyet.
Augusztus végén befejezõdött a Gombás-patak
melletti, a lakóteleppel szemben lévõ játszótér
korszerûsítése, bõvítése is.
Augusztus végén kezdtek hozzá a
Damjanich téri park felújításához is. Mint
Ferjancsics László alpolgármester, a körzet

képviselõje elmondta, tavaly novemberben
lakossági fórumon mutatta be az önkormányzat a Damjanich tér felújítási tervét, amelyet az ott megjelentek elfogadtak és támogattak. A kivitelezés mintegy egy hónapig tart, a
beruházás összköltsége elérheti a huszonnyolcmillió forintot. A felújítás keretében új
járófelületek épülnek, több mint ezerkétszáz
négyzetméteren új gyepet telepítenek, több
száz növényt, virágot, díszfát ültetnek ki. Új,
korszerû játékok várják majd a gyereket, fiatalokat, és új padokat, szeméttartókat is elhelyeznek.
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Vác Székelyudvarhelyért
A város polgármestere felhívással fordult a váciakhoz és a helyi vállalkozókhoz: "Erdélyi
testvérvárosunk, Székelyudvarhely bajban van. Az ár õket sem kímélte, sok százmilliós káruk
keletkezett. Amennyiben módjukban áll kérem, hogy Önök is segítsék anyagiakkal a helyreállítási munkákat. Várjuk adományaikat városunk – külön erre a célra nyitott – számlaszámára:
11742094-1
15395429-1
10080003. Befizetési csekket a városháza portáján biztosítunk. Az
adományokról a helyi nyilvánosság fórumain adunk tájékoztatást."
A felhívást megelõzõen, még augusztus
19-én, dr. Bóth János levelet írt a testvérváros
polgármesterének, Szász Jenõnek. Mint írta,
sajnálattal értesültek a Székelyudvarhelyet ért
katasztrófáról, és segítséget kínált a károk enyhítésére. Augusztus 24-én kelt válaszában
Szász Jenõ leírta, hogy Székelyudvarhely több
mint egynegyede állt víz alatt, az egy hét alatt
négy alkalommal áradást, majd árvizet okozó
Varga, Bosnyák és Szejke patakok miatt. Az
elõzõ nap délutánján több mint ezer lakóház
került víz alá, néhányat el is sodort a víz. A
város belterületének mintegy negyedében
pusztított az ár. A városi mûvelõdési házban, a
városi könyvtárban, két közösségi házban, két
napköziben és egy iskolában keletkezett kár,

érintette a fõiskolát, és megrongálta a sportcsarnokot. Több utcát, három hidat és a vasút
néhány szakaszát elsodorta a pusztító ár. A
Szejke patakon lévõ földgát átszakadásának
reális veszélye miatt, két-háromezer embert
kellett ideiglenesen kilakoltatni a 23-ról 24-re
virradó éjszakán. Székelyudvarhelyen és a
várost körülvevõ Udvarhelyszék tucatnyi
településén vannak súlyos gondok, és – levelének írásakor – tizenhárom halottról és három
eltûntrõl tudtak. Az elsõ becslések szerint,
csak Székelyudvarhelyen legkevesebb 88 milliárd lej, azaz mintegy 630 millió forint a kár.
Dr. Bóth János polgármester, több
képviselõvel konzultálva, saját hatáskörében,
ötmillió forint azonnali átutalásáról döntött.

Tour de Hongrie – elõször városunkban
Az idén elõször volt Vác a Tour de Hongrie egyik szakaszának indulópontja. A harminckettedik Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros körversenyen részt vevõ tíz külföldi és hat
magyar csapat versenyzõit a Konstantin téren köszöntötte dr. Bóth János. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a Nemzet Sportvárosa címet elnyert város vezetõi fontosnak tartották, hogy
megpályázzák a verseny egy szakasza indításának jogát, vállalva a rajt-településsel járó feladatokat is. A legjelentõsebb hazai kerékpárverseny augusztus elsején indult Veszprémbõl, Váctól
Dunakesziig a hetedik szakaszt teljesítették a versenyzõk.

Sikeres volt a vigalom
Sokan voltak kíváncsiak a tizenharmadik Váci Világi
Vigalom eseményeire, amely nemcsak a város legnagyobb
kulturális eseménye, hanem a testvérvárosi kapcsolatok
szorosabbra fûzésének eszköze is. Ez évben a vigalom
díszvendége Dubnica városa volt, de hivatalos delegáció
érkezett Donaueschingenbõl, Deuil-la-Barre-ból, Székelyudvarhelyrõl és Ipolyságról. Több város küldött
mûvészeket, együtteseket, zenekarokat is. Összességében
több mint háromszázan érkeztek Vác testvérvárosaiból.

HÍRHASÁB
Költségvetés-m
módosítás
Kétszáznyolcvanmillió forinttal módosította a költségvetés fõösszegét a
képviselõtestület. Az ötödik
költségvetési rendeletmódosítás után a fõösszeg
meghaladja a 13 milliárd 758
millió forintot, és újabb hetvenmillió forint jut a
fejlesztésekre.

Gondoskodó szolgálat
A Családsegítõ Központ
Gyermekjóléti Szolgálata hét
héten át gondoskodott programokról a hátrányos
helyzetû és veszélyeztetett
gyermekek számára. A
gyerekek kirándulásokon,
kézmûves foglalkozásokon,
személyiségfejlesztõ és egyéb
játékokon vehettek részt. A
nyári gyermekprogramok
megvalósulását adományozók is segítették.

Nem lesz bánya
A mûvelõdési központban a díszvendég Dubnica
(Vágtölgyes) polgármestere, Juraj Cervinka dr. Bóth János
polgármesterrel közösen nyitotta meg Jozef Vydrnák dubnicai festõmûvész kiállítását

Együttmûködés
Järvenpää-vel
Erkki Kukkonen és dr. Bóth János együttmûködési
szerzõdést és programtervet írt alá a 2005-2006-os évekre. Az
aláírásra Järvenpää-ben, a váci polgármester látogatása során
került sor. A két város vezetõje megállapodott abban, hogy az
együttmûködés kiterjed az EU-projektekre, kulturális rendezvényekre,
a
vállalkozások
együttmûködésének
elõsegítésére, a turizmus fejlesztésére és a fiatalok
csereutazására. A finn-magyar barátsági konferenciára a jövõ
év júniusában, Poriban kerül sor.

A képviselõ-testület egyhangúlag elutasította a
Lasselsberger Hungária Kft.
kérelmét, amely Václiget
szomszédságában, egy
huszonhárom hektáros
területen kívánt volna
homok- és kavicsbányát nyitni. Mint Kiss János képviselõ
elmondta, a bányászati
tevékenység engedélyezése
ellentétes az önkormányzat
által megfogalmazott
jövõképpel.

Névhasználat
Augusztus elsejétõl személyrõl csak teljes nevével lehet
elnevezni közterületet.
Ennek értelmében módosította a közterületek elnevezésérõl szóló rendeletét a képviselõ-testület. A módosításban szerepel, hogy a helyi
védettség alatt álló épületek
házszám-tábláit az önkormányzat helyezi ki,
megkülönböztetõ jelzéssel.

Álmennyezet a fedett
medencén

Vác története

Elkészült a Gombás-patak melletti játszótér

Humanizálódó iskolaközpont
A közbeszerzési eljárás lezárultával, a
szerzõdéskötést követõen, augusztusban
kezdõdött a mûfüves futballpálya építése a
kisváci oktatási központban, amely nemcsak a
versenysportot, hanem az iskolai testnevelést
is hivatott szolgálni. A 120 millió forintos
beruházás felét az önkormányzat állja, felét
pályázaton nyerte el a város.

A költségvetés módosításával,
csaknem hétmillió forintot
fordít az önkormányzat az
uszoda fedett medencéje
álmennyezetének felújítására. A takarítás és feltöltés
után, a huszonöt méteres
medence megnyitására
szeptember utolsó napjaiban
kerül sor.

Megújul az iskolacentrumot mindeddig
elcsúfító egykori portaépület. Az önkormányzat pályázatot hirdetett a sokáig üresen
álló épület bérletére. A pályázat egyik feltétele
volt az épület helyreállítása és hasznosítása.
Ennek elkészültével, majd az úgynevezett
alakulótér átépítésével megtörténik az
iskolaváros humanizálása.

Az elsõ vasút
A város életében nevezetes nap volt
1846. július 15-e, amikor befutott az elsõ
vasúti szerelvény Pestrõl a váci pályaudvarra.
E napon ezrek indultak a pesti indóház felé,
megszemlélni a két gõzmozdonyt és az
ötvennyolc személyt befogadó vagonokat,
meg a legfényesebben bútorozott udvari
kocsit. A tömeg éljenzése közepette érkezett
meg a nádor fõhercegi családjával, gróf
Széchenyi István és Kossuth Lajos társaságában. A virágokkal és zászlókkal
feldíszített két mozdony – a Pest és a Buda –
füttyszavára indult el a nyolc kocsiból álló
szerelvény. Huszonöt perc elteltével
Dunakeszin álltak meg, hogy tûzifát és vizet
vegyenek, majd huszonnégy perccel késõbb
pedig már Vácon fogadták ünnepi hangulatban. A város vezetõi már éppen üdvözölni
akarták a magas vendégeket, amikor
megkondultak a templomok harangjai.
Tûzoltásra hívták a lakosságot, mivel gyorsan terjedõ tûzvész pusztított a Tabánnak
nevezett területen. A vendégek is a tûzhöz
hajtattak, majd a nép serénységét dicsérve,

Eszperantó fesztivál

távoztak a városból. Negyvenhat ház vált a
lángok martalékává.
A gõzgép elõször hajókba építve jelent
meg a Dunakanyarban, élénkítve a
közlekedést és az áruszállítást. A vasútforgalom belga mozdonyokkal indult meg. A
vasút egy csapásra közelebb hozta Vácot a
fõvároshoz, és egyre többen érkeztek a
Duna-parti városban, beszámolók, úti
élmények jelentek meg a városról is. Lelkes
utas volt Petõfi is, aki élményeit a Vasúton
címû versében hagyta ránk.
Vásárhelyi József

Az Opel nyári ajánlatait érdemes kifogni!
Opel Corsa Fantasy Cool
légkondicionáló, fantáziadús extrák
akár 778 700 Ft megtakarítás
*2 299 000 Ft-tól

Opel Agila Fantasy
fantáziadús extrák
akár 655 000 Ft megtakarítás
*1 745 000 Ft-tól

Ez az a nyár, amikor mindenki nagyot foghat!
Opel Tóth Autó 2600 Vác, Külsõ Rádi út, tel.: (27) 501-795,
fax: (27) 300-321, info@opel.vac.hu
Opel Corsa fogyasztás (vegyes): 4,4–6,3 l/100 km, CO2 kibocsátás (vegyes): 119–149 g/km.
Opel Agila fogyasztás (vegyes): 5,2-6,0 l/100 km, CO2 kibocsátás (vegyes): 140–144 g/km.
*Ajánlatunk pénzügyi lízing-hitelkonstrukció igénybevétele esetén 2005. július 15-tõl
augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. További részletekrõl érdeklõdjön márkakereskedésünkben. A képen látható autók illusztrációk.

Huszonöt országból mintegy
százhúsz fiatal látogatott a
városba, a tizennyolcadik
Nemzetközi Eszperantó Ifjúsági Fesztiválra, amelynek
fõvédnöke a polgármester
volt. Vác elõször adott otthont
a fesztiválnak, amelynek
helyszíne a Táncsics Mihály
mezõgazdasági középiskola
kollégiuma volt.

Biztonságos
átkelõhelyek

A tanév kezdetére elkészült a
gyalogátkelõhelyek kijelölése
a forgalmas Budapesti fõúton.
A városi könyvtár elõtt forgalomlassító szigetet is kiépítettek, ami biztonságosabbá teszi
az átkelést a gyalogosok
számára.

