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Az ’56-os forradalom évfordulóján
Az Ötvenhatos Emlékmű megkoszorúzásával kezdődött a Vác Város Önkormányzata és a Reménység Egyesület által, az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepség. Négy nappal később emlékezett meg az önkormányzat és
az 1945-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége a fegyházban fogva tartottak kiszabadulásának évfordulójáról.

Lendületes fejlesztés Partnerségi fórum
„Az elmúlt két esztendőben – meghirdetett programomnak
megfelelően – tevékenységem középpontjába változatlanul a lendületes városfejlesztést, a város társadalmi békéjének megóvását,
a közrend fokozottabb védelmét és a váci polgárok biztonságosabb megélhetését állítottam.” - Dr. Bóth János a polgármesteri
program végrehajtásának első két évéről, amelyet lapunkban is
mérlegre teszünk.
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Fórumot rendeztek az Új Magyarország Fejlesztési Terv KözépMagyarországi Régióra vonatkozó 2009-2010. évi akciótervéről. Az
előadók a prioritásokat és a pályázati lehetőségeket ismertették,
amelyek mind az önkormányzatok, mind a vállalkozások, mind
pedig a civil szervezetek számára nyitva állnak. Az akcióterv társadalmasítása azt is jelenti, hogy minél több megfontolásra alkalmas
javaslatot várnak.
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A Daciások mindig többet kapnak.
Új Dacia Sandero 2 150 000 Ft-tól.
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Tamás Autó Kft
2600 Vác, Rádi út 1-3.
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www.dacia.hu

Tamás Autó Kft
2600 Vác, Rádi út 1-3. Tel.: 27/512-880 Fax:27/300-526
Az ajánlat 2008. 07. 01-jétől visszavonásig érvényes. Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 7,0-7,2; városi: 9,6-10; országúti: 5,4-5,6; CO2kibocsátás g/km: 165-170. Részletekről és feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
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Think big, pay little

Fedezze fel az új Dacia Sanderót most szervokormánnyal, első elektromos ablakemelőkkel,
távirányítós központi zárral és 320 literes csomagtartóval!
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Elkészült az önkormányzat és a beruházó közötti együttműködési megállapodás a
leendő alsóvárosi egészségház megvalósításáról, üzemeltetéséről, ám a képviselők
többsége egy háromoldalú megállapodás
megkötését szorgalmazta. Az egészségház
ugyanis a református egyház birtokába
adott területen, a Hősök Emléktemplomával együtt épülne meg, ezért dr. Dora
Péter jegyző is célszerűbbnek tartotta a
háromoldalú szerződést. Csuka Tamás
református püspök is ezt támogatta, és leszögezte, hogy az egyház elvben egyetért
a beruházással, sőt, a szándéknyilatkozat
is készen van. Amennyiben a református
egyház megadja a földhasználati jogot, és
a háromoldalú szerződést a képviselő-testület is jóváhagyja, a beruházó Szirt Invest
Kft. felépíti az egészségházat, földszintjén
egy közforgalmú gyógyszertárral. A kft. az
egészségügyi alapellátást szolgáló részeket
az önkormányzat haszonélvezetébe adja.
Ezzel pedig egy több éves gond szűnik meg:
a Flórián utcai rendelő helyett egy új, korszerű intézmény kezdi meg működését.

Arany Rózsa-díj
Az idei Virágos Magyarországért verseny Arany Rózsa-díját a Közép-Magyarországi Régióban Vác városa nyerte el. A
Virágos Magyarországért környezetszépítő
verseny 2008. évi díjait október 10-én délelőtt, Szombathelyen osztották ki, a díjkiosztó ünnepségre mintegy négyszáz önkormányzat képviselője kapott meghívást.
Az országos versenyt öt minisztérium, az
Országgyűlés két bizottsága, a fővárosi önkormányzat, a Magyar Turizmus Zrt., több
civil szervezet, közöttük a verseny szervezésében is részt vevő Virágzó Magyar
Kertkultúráért Alapítvány írja ki. A Virágos
Magyarországért Szervező Bizottságának
legmagasabb díját, az Arany Rózsa-díjat
Prutkay János elnök adta át hét településnek, közöttük Vácnak. Ezt a díjat régiónkét
csak egy település kaphatja meg, amely
évek óta kiemelkedő eredményt mutat fel
a környezetszépítésben. A díjat dr. Molnár
Lajos alpolgármester és Gacsályiné Rédai
Erika főkertész vette át.
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Az Ötvenhatos
Emlékmű megkoszorúzásával
kezdődött a Vác Város
Önkormányzata és
a Reménység Egyesület által, az 1956os forradalom és
szabadságharc 52.
évfordulója
alkalmából rendezett városi ünnepség. Ezt
követően Pap Béla
református lelkész
emléktáblájánál helyezték el koszorúikat a város vezetői,
pártok, szervezetek
képviselői. Pap Béláról Újvári István
nyugalmazott középiskolai tanár emlékezett meg. Délután Kovács Ottó mártír emléktáblájánál rótták le kegyeletüket a váciak, majd hat órakor ünnepi megemlékezés kezdődött
a Bartók Béla Zeneiskola hangversenytermében.
Dr. Horváth Ferenc, Vác Város Levéltárának igazgatója, ünnepi beszédében 1848 márciusával vont párhuzamot, mint akkor, 56 októberében is a Pestről érkezők hozták a hírt,
hogy forrong a pesti utca. Vácott is kitört a forradalom: sztrájk kezdődött, eltávolították az
önkényuralmi jelképeket, foglyokat szabadítottak. Ezek a napok nemzeti egységet teremtettek, visszaadták a nemzet önbizalmát, és az utódok bátorságot, tisztánlátást, cselekvést
és kitartást tanulhattak a forradalom szereplőitől. Az ünnepi beszédet követően a Serenus
Kórus adott hangversenyt, Brusznyai Margit karnagy vezetésével, majd a résztvevők dr.
Brusznyai Árpád emléktáblájához vonultak, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit.
Végül dr. Pétery József megyéspüspöknek a püspöki palota falán lévő emléktáblájánál
tartott megemlékezést és koszorúzást. Dr. Pétery József emlékét dr. Varga Lajos püspök
idézte fel. Az eseményeken az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs
Teréz Kollégium diákjai működtek közre.
Október 27-én, a már több éves hagyománynak megfelelően, ünnepség keretében
emlékezett meg az önkormányzat és az 1945-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége a fegyháznál az 56 októberéig ott fogva tartottak kiszabadulásának évfordulójáról. Ünnepi beszédében dr. Bóth János polgármester korabeli feljegyzésekből, többek
között, Kristóf Béla írásából idézve elevenítette fel az október 27-i eseményeket. Mint
mondta, akkor vagyunk hűek a forradalom eszméihez, akkor becsüljük meg hőseit, ha
ma, a szabad és független Magyarországon is összefogunk az ország érdekében.
A váci rabtemetőben című vers elhangzása után a Váci Fúvószenekar adott rövid
hangversenyt, majd
Nyírfás Dezső, a
PEK vezetőségi tagja
mondott beszédet.
Köszönetet
mondott azoknak, akik
lehetővé tették ezt
a megemlékezést,
és csillagórának nevezte a szabadulás
napját, amikor erős
lakatok
puhultak
fel. A forradalom
mindenkinek megváltoztatta sorsát.
Szavait követően a
résztvevők elhelyezték a megemlékezés
koszorúit az Ötvenhatos Emlékműnél.

•

A szabadulás napjára emlékeztek a fegyháznál

Elvben épülhet
az egészségház

Váci Hírnök

A forradalom évfordulóján
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Fűtéskorszerűsítés,
tízmillió forintos
támogatással

Városrészek központjai

A Zöldfa utca 38-40. szám alatt lévő
társasház két épülete fűtésrendszerének
felújítását 10 millió 700 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. A több mint öt
éve megalkotott rendelet lehetővé tette az
önkormányzati támogatást a társasházak
energetikai és épületgépészeti korszerűsítéséhez. A benyújtott és támogatott pályázatok révén eddig mintegy kétezer ember
körülményeit sikerült javítani, csökkentve
a távfűtési kiadásaikat. A közelmúltban
döntött a képviselő-testület arról is, hogy
kamatmentes kölcsön helyett, vissza nem
térítendő támogatást ad. Az eddigi legnagyobb összegű támogatást a Zöldfa utca
38-40. számú társasháznak ítélte meg a testület, az úgynevezett hőleadók energiatakarékos berendezésekre való cseréjére. A
fűtésrendszer korszerűsítése több mint 32
millió forintba kerül - és 131 lakás fűtését
teszi hatékonyabbá –, a költség egyharmadát az önkormányzat állja.

Alközpontokat
jelöltek ki a korábban már nevet kapott városrészekben.
Az indoklás szerint,
ez lehetőséget ad
közösségi terek létrehozásának, amelyek aztán helyet
adhatnak helyi kezdeményezéseknek.
A Belváros központja a Március 15. tér és
környéke, Kisvácé a
Kálvin utca és környéke, Derecske központja a Hétkápolna és környezete, Deákváré pedig a Deákvári főtér és környezete. Alsóváros esetében a város főépítésze a művelődési
központot és környékét javasolta, mint központi szerepet betöltő, kitüntetett helyet, ám
a képviselők inkább a Földváry teret tartották erre alkalmasnak, így a tér és környéke
kapta meg az alközpont minősítést.
Közterületek elnevezéséről is született döntés. Deákváron – dr. Bóth János polgármester javaslatára - utcát neveztek el Kristóf Béláról, a város egykori polgármesteréről és
Maléter Pálról, a Nagy Imre kormány hadügyminiszteréről, a forradalom mártírjáról.
Tihanyi Glass Katalin kérésére utcát kapott Tihanyi Kálmán feltaláló, aki a televízió
megvalósításában – a képátvitel alapelvének megalkotásában - is úttörő szerepet játszott,
és Radioszkóp szabadalma a szellemi világörökség része. Dr. Horváth M. Ferenc levéltárigazgató kezdeményezte utca elnevezését Nagy Iván történészről, aki Vácott folytatta teológiai tanulmányait, Kucsák Gábor javaslatára pedig Alsóvárosban kertet neveztek el a
nyolc éve elhunyt Anzelm atyáról, Szabados Imre Anzelmről. Nevet kaptak Václiget közterületei is. A közterületek elnevezéséről
szóló rendelet módosításával, a jövőben a
belterületen kialakuló lakóövezetben –
ahol még nincs épület, bekerített telek
– és a külterületen
fából készült tábla
jelzi az utca elejét és
végét.

Útfelújítás,
csatornaépítés
Elkészült az Újhegyi út felújítása és
megújult a Pogányvári köz, ahol az útfelújítás mellett, csapadékcsatornát is építettek.
Az Újhegyi út felújításához 10 millió forintot nyert pályázaton a város, a további 12 és
fél milliót az önkormányzat költségvetéséből fedezte.

A Bimbó, Virág, Berkes András és az
Ág utca által határolt téren új játszótér
várja a gyerekeket. A játszótér megépítéséhez, a választókörzet képviselőjének,
Mokánszky Zoltánnak a javaslatára, az
önkormányzat a képviselői keretből biztosította a szükséges összeget. Az egymillióhatszázezer forint költséggel megépített
lajostelepi játszóteret Mokánszky Zoltán
adta át a gyerekeknek.

Váci Hírnök

•
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Játszótér Lajostelepen

4
Fotó: vaconline.hu

Hirnok_november.indd 4

Utcát kapott Kristóf Béla, Tihanyi Kálmán, Anzelm atya

Helyzetjelentés az egészségügyről
A gödi Napos Oldal Nyugdíjasklub az egészségügy három különböző területén tevékenykedő vezetőt hívott meg, hogy elsősorban tagjai, de más érdeklődők számára is
képet adjon a jelenlegi helyzetről. A gödi Duna Üdülőszálló és Oktatási Központban tartott tanácskozáson dr. Molnár Attila, az Országos Egészségügyi Pénztár főosztályvezető
helyettese megnyugtatta a megjelenteket: Vác és környéke jó helyzetben van, kórháza
iránt egyre nagyobb a bizalom. A cél, hogy az a kórház, amely több szolgáltatást nyújt,
több finanszírozást kapjon, vagyis a finanszírozás „követi” majd a beteget. Ez pedig a teljesítményvolumen-korlátot is viszonylagossá teszi. Az OEP jelenleg csak elosztási feladatot
végez, de ebben változás várható: be akarják vezetni a szolgáltatás-vásárlást. A pénzügyi
válság ugyan egyelőre csak kis mértékben érinti az egészségügyet, de a költségnövekedés
kompenzálása elmarad. Kárpáti Zsuzsanna, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
főigazgatója, a regionális fejlesztési tanács tagja elsősorban az időseket érintő szükséges
változtatásokról beszélt: a szociális otthonban élők kórházi kezelésének finanszírozásáról, a szobi körzetben a mentés megerősítéséről, a házi ápolás és gondozás fejlesztéséről,
a jelzőrendszer kiépítéséről, a bentlakásos otthonok bővítéséről. Dr. Erős András főigazgató a jövőre kezdődő rekonstrukcióról elmondta, hogy a főépület 2010-ben, a két melléképület emelet-ráépítése, liftek beépítése, 2011-ben készül el. Komfortosabb lesz a kórház,
korszerűsödik eszközparkja, nagyobb súlyt helyeznek a rehabilitációra. És ha a pénz valóban követi majd a betegeket, jobb lesz a kórház finanszírozása is.
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Váci Értéktár
költségbecslése

Operatív program 2009-2010-re

Mintegy 45 millió forintra teszi dr. Molnár Lajos alpolgármester a Váci Értéktár
– Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2009.
évi költségeit. Ennek mintegy egyharmada
a birtokba vételhez, az alapfeltételek megteremtéséhez, felszereléshez szükséges. Az
alpolgármester hangsúlyozta, hogy biztos
számítások csak a működési kiadásokra
vannak, az egyéb kiadások csak becsülhetőek. A január elsejével megalakuló Váci
Értéktár kialakításának és felszerelésének
pontos költségei a tervek alapján határozhatóak meg, és az épületrészek átvételével,
szakaszosan használják fel. Az önkormányzat jövő évi költségvetésébe már a gyűjtemény pontos költségvetése kerül.

Partnerségi fórumot tartottak az
Új
Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Régióra vonatkozó
2009-2010. évi akciótervéről, amelyen az
előadók - a kistérségi
koordinátorok - ismertették az egyes
területek operatív
programjait,
ezen
belül a prioritásokat
és a pályázati lehetőségeket. Az akciótervben szerepelnek
azok a kiemelt ágazatok, amelyeket a következő két évben uniós és hazai forrásokból pályázati úton támogatni
kívánnak. Így a versenyképesség fejlesztése – amelyben például, szerepel közlekedésfejlesztés, turisztika, oktatás és szélessávú internet-kapcsolat kiépítése is a kistelepüléseken
-, a társadalmi megújulás operatív programjában a foglalkoztatás-bővítés, a szociális ellátórendszer erősítése, a környezet- és energiaprogramban a szennyvízkezelés, a távhőszektor fejlesztése, az államreform programban az adminisztráció csökkentése. Támogatásban részesülhetnek a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásai, és
előnyt élveznek azok, akik hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítik elő. Új típusú pályázatok kiírására is sor kerül, több területen nagyobb lehetőséget kapnak a kistérségek,
és a következő két évben olyan programokba is bekapcsolódhat a Közép-Magyarországi
Régió, amelyek lehetőségeit eddig nem használták ki. Az érdekelteket arra ösztönözték,
hogy november közepéig véleményezzék az akcióterveket, és ennek módját is ismertették. Mint Varju László, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke hangsúlyozta, a kistérségeknek a rendelkezésre álló keretből és forrásból ki kell választaniuk,
hogy mi szolgálja leginkább a fejlődés elindítását, az egyedi problémákra pedig megpróbálnak egyedi megoldást keresni. Az elnök ennek érdekében is kérte, hogy minél többen
nyilvánítsanak véleményt, mert ez befolyásolhatja a végleges terveket. (Részletesebb tájékoztatás a www.nfu.hu/actionplan honlapon.)

Tizenhat millió forintot szavazott meg
a képviselő-testület a művelődési központ
melletti Rózsakert megújítására, ebből
új játszótér épülhet a régi helyére, és egy
ivókutat is felállítanak. A munkák a közelmúltban megkezdődtek, és a rózsatöveket
is előkészítették már a télre. Az egykor létrehozott Rózsakert Alapítvány azt szeretné,
ha kerítés is védené a parkot, és lenne közvilágítás is.
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2008 szeptemberében megkezdődött az oktatás a Naszály-Galga Térségi Integrált
Szakképző Központban, valamint a hét partnerintézményében. Az uniós forrásból finanszírozott beruházást követően, a projekt második szakasza a működtetés, amely már a
fenntartó önkormányzatok feladata. A régió integrált tudásközpontjaként működő Központi Képzőhelyen, az iskolarendszerű szakképzés keretében, partnerintézmények közel
600 diákja 13 szakmacsoportban kezdte meg tanulmányait.
A Központi Képzőhelyen az iskolarendszerű szakképzés és felnőttképzés mellett, a
szakmai szolgáltató intézményekkel összehangoltan közösségi szolgáltatások is elérhetőek lesznek a jövőben. Ennek keretében pályaorientációs, pályaválasztási, karrier, életvezetési és önértékelési tanácsadás, illetve a tanulás nehézségek és a teljesítményzavar
kezelésének igénybevételére is lesz lehetőség. Nemcsak a partnerintézmények, hanem
a kistérség más iskoláiban tanulók számára is. Pályaorientáció szakos tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pszichológus állnak a szolgáltatást igénylők rendelkezésére. Az
ilyen közösségi feladatok ellátása már rövidtávon hozzájárul a lemorzsolódás megakadályozásához, erősíti a tanulók és pedagógusok közösségi kohézióját.
Mindezek jegyében a TISZK és partner intézményei együttesen jelentek meg a Vácon
szeptember 30-án megrendezett pályaválasztási kiállításon. A TISZK standján írásos és
szóbeli tájékoztatást kaptak a pedagógusok, a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik. A
TISZK minőségirányítási rendszerében évente mérik és elemzik majd a tanulók és szüleik
elégedettségét, gyűjtik a munkaerő-piaci jelzéseket, figyelik a tanulók eredményeit. Követik életpályájukat minimum 2 évig az elhelyezkedés után, valamint külső szakmai kontroll
és eredményességet segítő javaslatok alapján folyamatosan hatékonyabbá formálják az
oktatást.
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Megújul a Rózsakert

Tanévkezdés a TISZK-ben

•

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégiumban
a másfél éves középfokú szakképzést a
következő tanévtől kétéves felsőfokú szakképzés váltja fel az érettségire épülő oktatásban. A középiskoláknak a 2009-2010. évi
most elfogadott képzési és beiskolázási terve szerint, ezért tizenhétre nő a csoportok
száma. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában a
nyelvi előkészítő osztály 13. évfolyamba lépése miatt nő eggyel a csoportszám.

Váci Hírnök

Felsőfokú szakképzés

Partnerségi fórum a fejlesztésekről
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Óvodások a Gyadai réten Henkel támogatási program
Az általános iskolás gyerekek vizuális neveléséhez nyújt segítséget a Henkel Magyarország idei támogatási programja. A Henkel
a telephelyein működő általános iskolákat, köztük a Juhász Gyula Általános Iskolát anyagilag is segíti a Design és innováció című
program megvalósításában. A program a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem Formatervező Tanszékével közösen készült, és a pedagógusoknak ad szakmai anyagot, tanmenetet a téma oktatásához. A
mintegy fél millió forint értékű oktatási segédanyagot a Henkel
Magyarország Kft. váci gyárának igazgatója, Garami Ilona adta
át az iskolának. Tavaly az Olvasni jó! program keretében a Katona
Lajos Városi Könyvtár gyermekkönyvtára, az előző évben pedig a
Henkel Smile program keretében a váci Jávorszky Ödön Kórház
kapott jelentős támogatást.

Fotó: Bihari Gabriella
Idén immár harmadik éve, hogy megrendezésre került a Deákvári Óvoda és Bíró György és barátai által szervezett Gyadai Kalandtúra. A rendezvényt Békésiné Csízik Sarolta a Deákvári Óvoda
vezetője és Dobó István az Ipoly Erdő Zrt. váci erdészetének vezetője nyitotta meg. Közel ötven család hat csapatot alkotva közelítette meg az állomásokat, ahol a szervezők különböző mesefigurák
- koboldok, manók, boszorkányok, kukabanya -bőrébe bújva adták
a feladatokat. A túra hat állomásból állt, ahol a bokrok-fák értékes
terméseivel, gyógynövények hasznosságával, az erdei állatokkal, a
növények szépségeivel, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával
és a természet adta kincsekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, és
oldhatták meg a feladatokat. A végállomáson pedig ajándékokra
válthatták a kirándulás során kapott „hangyatojásokat”.
Kissné Zimonyi Andrea óvodapedagógus

Fotó: vaconline.hu

Törődés napja

Váci Hírnök

•
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A Budapest Bank (GE Money Bank) váci fiókjának munkatársai
egy játszószoba kialakításával tették otthonosabbá a Simon Antal
Általános Iskolát, a pénzintézet 25 helyszínen megrendezett „Törődés napja” jótékonysági programsorozat keretében. A bank váci
fiókjának munkatársai, az intézmény dolgozóival közösen alakítottak ki egy új játékszobát az iskola halmozottan sérült diákjai számára. A bank dolgozói már hatodik alkalommal vettek részt az oktatási
intézmény környezetének szebbé tételében. A Budapest Bank az
önkéntes munka mellett 100 ezer forinttal járult hozzá a szükséges
eszközök beszerzéséhez és az intézmény megújulásához.

6

Tevékeny kisebbségek
Ez évi tevékenységükről, rendezvényeikről tájékoztatták a képviselő-testületet a városban működő kisebbségi önkormányzatok.
Az ukrán önkormányzat több kiállítást rendezett, megemlékezéseket tartott, a világi vigalomra ukrán néptánc együttest hívott meg. A
ruszin önkormányzat szintén bekapcsolódott a vigalom eseményeibe, vendége volt a munkácsi Rusznaki népzenei együttes. Szoros
kapcsolatot tart fenn más ruszin önkormányzatokkal, több kiadvány megjelenését is támogatta. A szlovák önkormányzat több alkalommal szervezett nemzetiségi esteket, kiállításokat, szorgalmazza
a szlovák nyelv oktatását, aktívan részt vett a vigalomban. Komoly
szerepe van a magyar-szlovák együttműködés alakulásában. A cigány önkormányzat több együttműködési megállapodást is kötött
a rászorulók támogatása érdekében, gyerekeket vitt el a Fővárosi
Nagycirkuszba, jól tanuló diákokat jutalmazott.
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A Pekingi Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére tavaly meghirdetett gyermek képzőművészeti pályázat legjobb alkotásaiból rendezett tárlat Vác után Franciaországban, a hangulatos Párizs környéki kisvárosban, Deuil-la-Barre-ban folytatta útját. Ott a városháza
dísztermében, október 17-én volt a megnyitó. Az ünnepi rendezvényre sokan eljöttek,
jelen volt a város vezetése, pedagógusok, szülők és gyerekek. Városunkat két képviselő,
Debreczeni János és – a pályázat kezdeményezője, szervezője - Váradi Iván Attila, Nagy
László osztályvezető, H. Bacsó Zsuzsanna külügyi referens képviselték. A kiállítás megnyitóján Jean-Claude Noyer, Deuil-la-Barre polgármestere a vizuális művészeti nevelés
terén megkezdett együttműködés jelentőségét, s a fiatalok szerepvállalását emelte ki. A
váci küldöttség, Dominique Petitpas alpolgármester asszony, Vác díszpolgára és kollégái
jóvoltából szeretetteljes fogadtatásban részesült.
A testvérvárosi baráti szálak megújítása, erősítése érdekében kiírt pályázatra a franciaországi Deuil-la-Barre, a német Donaueschingen, a szlovákiai Dubnica és Ipolyság, a finn
Järvenpää, az erdélyi Székelyudvarhely, a japán Yurihonjo, valamint az olimpiát rendező
Peking jelentkezett. Mint emlékezetes, a festményekből, grafikákból a nyári vigalom részeként a Madách Imre Művelődési Központ rendezett kiállítást. A gyermekrajz-kiállítás
harmadik állomása januárban Ipolyság lesz, és 2009-ben talán további testvérvárosokba
is eljutnak az olimpiai alkotások. (A kiállítás anyagából egy képsorozat megtekinthető a
www.pekingklub.hu honlapon.)
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Elkötelezett
társadalompolitika
A foglalkoztatottság növelését szolgálja
két jelentős magánberuházással megépülő
termelőegység, egy nagyteljesítményű lapnyomda és egy vasalat-gyár. További munkahelyek jönnek létre a déli kereskedelmi
központ kiépítésével.
Az egészségügyi és szociális rendszer
fejlesztésének fontos állomása, hogy a város pályázati úton megszerezte azt a több
mint két milliárd forintot, amelyből végrehajthatja a - súlyponti besorolást kapott
- kórház rekonstrukciójának negyedik ütemét. Az új tüdőgondozó épületében egészségügyi központot létesítve biztosítottunk
helyet a városi orvosi ügyeletnek. Döntés született a háziorvosok támogatására
Folytatás a 8. oldalon
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Vándorkiállításon az olimpiai gyermekrajzok

„Az elmúlt két esztendőben – meghirdetett programomnak megfelelően
– tevékenységem középpontjába változatlanul a lendületes városfejlesztést, a
város társadalmi békéjének megóvását, a közrend fokozottabb védelmét
és a váci polgárok biztonságosabb
megélhetését állítottam. Újbóli megválasztásom óta kitartóan – és számon
kérhetően – dolgozom e célok megvalósulásáért. Törekvéseim, közös erőfeszítéseink – a közmegítélés szerint is – jól
szolgálják a város dinamizálását, az
életminőség javítását. A mögöttünk hagyott másfél választási ciklusban sikerült a várost új fejlődési pályára állítanunk. Kezd olyanná válni, amilyennek
az itt élők túlnyomó többsége látni szeretné: egy szabadabb szellemű, befogadó, fejlődő térségi központtá, amely a
mai városlakók és utódaik számára
képes egzisztenciális biztonságot, perspektívákat nyújtani.”
(Dr. Bóth János)

•

Mint arról már
előző számunkban
röviden hírt adtunk, látogatást tett
a városban Pinto
polgármestere,
Miriam Rabaneda
Gudiel
asszony
és kísérete, valamint Rafael Valle
Garragorit,
Spanyolország magyarországi nagykövete.
A küldöttség tagja
volt Don Alejandro
Mardjanian Petrosian, a Madridi Autonom Egyetem Közalapítványának igazgatója, a
Kelet felé tekintve elnevezésű projekt vezetője. Az igazgató a városházi fogadáson bevezetőben elmondta, hogy az általa képviselt program célja kapcsolatok kialakítása a
kelet-közép-európai régióval, az önkormányzatok közötti politikai, gazdasági és kulturális együttműködés elősegítése. A Madrid közelében fekvő Pinto önkormányzata pedig egy fővároshoz közeli településsel szeretne kapcsolatot létesíteni, és mint azt már
a polgármester asszony mondta, a pintóiak
nyitottak a kapcsolatokra. A 46 ezer lakosú,
erős vállalkozói réteggel bíró városnak saját sportcsarnoka van, iskoláiban 7500 diák
tanul, városi zenekart tart fenn, tehát sok
tekintetben hasonló jellemzőkkel bír, mint
Vác. És ez, Miriam Rabaneda Gudiel aszszony szerint, jó kiindulópontja lehet a kulturális és az oktatási együttműködésnek. A
találkozót létrehozó Rafael Valle Garragorit
nagykövet ezt azzal egészítette ki, hogy a
követség támogatja a kapcsolatépítő kezdeményezéseket, és elősegíti, hogy a két város
együttműködése létrejöhessen. A spanyol
delegációnak, amelyben részt vettek a Gödöllővel kapcsolatot kialakító Valdemoro
képviselői is, dr. Bóth János polgármester
mutatta be Vácot, múltját és jelenét, eredményeit és gondjait. A küldöttség a nap
második felében látogatást tett a püspöki
palotában, a zeneiskolában és a Boronkay
középiskolában is.

Lendületes
városfejlesztés
2006-2008

Váci Hírnök

Kelet felé tekintve
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Lendületes városfejlesztés, béke
Félidős beszámoló a polgármes
Folytatás a 8. oldalon
szolgáló városi pályázati alap létrehozására,
alapos felmérések alapján készül a város
drog- és szociális térképe és megvalósítás
előtt áll a Damjanich téri orvosi rendelő
együttes.

A népességmegtartó
erő növelése
A kommunális szolgáltatások rendszere tovább bővül: elkezdődött a regionális
csatornarendszer Őrbottyán és Vác közötti szakaszának megvalósítása, a „Zöld
Híd” program keretében elindult a csörögi hulladéklerakó rekultivációja, és ezzel
párhuzamosan kezdetét vette a kerepesi

regionális hulladéklerakó megépítése, 106
település közreműködésével. A kúria épületének udvarában új nyilvános illemhelyet
építettünk. A Duna Menti Regionális Vízmű beruházása és magánerős befektetések
révén nagymértékben javult Deákváron
az úgynevezett 3-as nyomászónának a vízellátása. A város, pályázati segítséggel, 100
millió forint értéket meghaladó új tűzoltóautót vásárolt. A vagyonbiztonság erősítése
érdekében elhelyeztük a város hetedik térfigyelő kameráját Deákváron.
A kereskedelmi ellátás bővül: alapos, és
hosszú előkészületek után megkezdődött
a déli kereskedelmi centrum, a TESCOáruház építése, amelynek átadására egy év

Váci Hírnök

•
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A város hetedik kamerája.
Deákvár forgalmát figyeli
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Városalakító beruházás. Épül a körforgalmú csomópont a Tesco-hoz
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múlva kerülhet sor. Ez több száz új munkahelyet is jelenthet.
A lakáshelyzet javítására pótkeretet biztosítottunk az első lakáshoz jutók támogatására, folytatjuk a társasházak támogatási
programját, ami eddig mintegy kétezer
lakást-lakástulajdonost érintett, s kedvezően módosítottuk az energia-megtakarítást
segítő ösztönzést (egycsöves fűtési rendszerek).

Lendületes városfejlesztés
Ebben az önkormányzati ciklusban a
fentiek mellett, a városfejlesztési tevékenység középpontjában a „Főutca-főtér program” második üteme és az ehhez szorosan
illeszkedő belvárosi mélygarázs megépítése áll. A „Főutca-főtér program” második
szakaszában a főtérhez szorosan kapcsolódó belvárosi részek felújítására kerülhet
sor, amennyiben az ehhez szükséges uniós
pályázati forrásokat meg tudjuk szerezni.
Az előkészítő munkálatokon túljutottunk,
a pályázatot benyújtottuk. Döntés a közeljövőben várható. E korszakos jelentőségű
építkezéshez kapcsolódik a volt csirkepiac
területén épülő mélygarázs, amely lehetővé
teszi, hogy a történelmi belváros nagyobb
része sétálóövezetté alakuljon, s rendezett
parkolási viszonyok jöjjenek létre. Ezzel
újabb vonzó városképekkel gazdagodik a
város társadalma és a turisztikai kínálat.

Százmilliós tűzoltóautó.
A nehéz terepet is bírja

A város saját üzemeltetésbe vette a fizetőparkoló-hálózatot. A közeljövőben megkezdődik a Kosdi úti körforgalom kialakítása,
és már megépült a Rádi úti kerékpárút. Elkészült a Duna-park, azaz a Duna-part fejlesztési
programterve, s megkezdődött a volt híradó
laktanya területén az ingatlanfejlesztés, a telkek kialakítása. Megszületett a város integrált
városfejlesztési stratégiája és kész a közlekedésfejlesztési program. E két dokumentum
felgyorsíthatja a tudatos városépítő munkát.
A város számos városfejlesztési célokat szolgáló pályázatot nyújtott be.

Két keréken, biztonságban.
Bicikliút a Rádi úton

Városszépítő projektek: a Virágos Vác
akció az évek során rendkívül népszerű
mozgalommá terebélyesedett, amelyet az
önkormányzat fokozottan támogat. Erre is
alapozva indul a „Magyar rózsák városa”
program.

Ügyfélbarát önkormányzat,
egyensúlyi költségvetés
Nagyobb szerepet szánunk a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak, az ügyek intézésében a demokratikus, ügyfélbarát módszerek alkalmazásának. A polgármesteri
hivatal szakosztályai és alkalmazottai a törvényes előírásoknak megfelelően, a közösség érdekeit szem előtt tartva járnak el, de
a hibák ellen közösen kell fellépnünk, akár
a zöld szám, akár a választott tisztségviselők segítségével.
Az elmúlt két évben a város költségvetésében a kiadás és a bevétel egyensúlyban
volt. A város idei költségvetése 14 milliárd
forint. Az előző félév mérlege megnyugtató: növekedett a költségvetés főösszege,
ezen belül pedig több jutott fejlesztésre,
felújításra. Az erre a négyéves ciklusra tervezett jelentős fejlesztési tervek az eddigi
szigorú költségvetési politikával, kiegyensúlyozott gazdálkodással megvalósíthatók.
Az általunk szorgalmazott innovatív városvezetés alapfeltétele a kézben tartott
költségvetés, az indokolatlan kockázatok
elkerülése, a kreativitás. Munkatársaimmal
ebben a szellemben dolgozunk.

Együttműködés a városért
A város vezetése kiegyensúlyozott, korrekt kapcsolatokat ápol az egyházi szervezetekkel, támogatja intézményeinek felújítását, fejlesztését. Az elmúlt években a
történelmi egyházaknak több tíz millió forintos támogatás nyújtott, a zsinagóga felújítására közel 28 millió forintot adtunk.
A város polgárainak lokálpatriotizmusa
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ke, rend, biztonság – 2006-2008
esteri program végrehajtásáról

A térség centruma,
idegenforgalmi központja

Felújított iskolaudvar. Több 10 millió
forint intézmény-korszerűsítésre

épületének homlokzati felújítása, folyamatos a művelődési központ korszerűsítése.
Az önkormányzat támogatásával a levéltár
a Váci Történelmi Tár újabb kötetét jelentette meg.
Kiemelt kulturális rendezvények: az
újjáépített főtér - mint kulturális fórum
is - beváltotta a hozzáfűzött reményeket,
a téren folyamatosak a programok. Vác,
kiemelten fontos kulturális intézményei
- mindenekelőtt a művelődési központ és

Történelmi tradícióinál, területi elhelyezkedésénél és az általa nyújtott szolgáltatásoknál fogva természetes vonzásközpontja a Dunakanyar bal parti térségének.
Ezt jól mutatja a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban játszott
szerepe is: a város polgármestere tölti be az
elnöki tisztséget, amely számos – a város
szempontjából is fontos – közös kezdeményezésre ad lehetőséget. A város húzóágazata lehet az idegenforgalmi ipar. Emellett Vác
tudás- és művelődési centrum jellegének
erősítése, valamint a szolgáltatási szektor
szélesítése jelentheti a XXI. századi kitörlési
pontokat. Munkatársaimmal ebbe az irányba
orientáljuk a városfejlesztési folyamatokat.
Figyelmünk a régió határain kívülre is
terjed: intenzíven figyeljük az uniós pályázati lehetőségeket, és eddig már több milliárd
forint támogatást nyertünk el. Szoros kapcsolatokat ápolunk testvérvárosainkkal, és
keressük az újabb lehetőségeket a szellemi,
kulturális, közösségi értékek cseréjére.

Dunakanyar Elsõ

Erzsébet bál

2008. november 22-én 19.30 órai kezdettel
Fõvédnök:

Soltész Miklós

Országgyûlési képviselõ (KDNP)
a Népjóléti Kabinet elnöke
MÛSOR:

vételét
A bál be HÁZ JAVÁRA
A
V
ÁR
a DÉVAI ÁNLJUK FEL
AJ

Mindenkit szeretettel várunk!
Operaslágerek
Belépõjegy
és asztalfoglalás:
a Szirt együttes elõadásában
Spircnel Express
Nagymarosi könyvtárban vagy
(a felnövekvõ új nemzedék) a helyszínen, a 27-594-105 és
További programok:
Táncverseny • Árverés a 30-9-645-850-es telefonon
Belépõjegy ára 1500 Ft
Tombola és büfé
Egész este:
Pártolójegy (ifjúsági jegy) 500 Ft
Doman Gábor
Rendezõ: Karitasz Csoport
zenekara játszik
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Svájci Frank Alapú akciós jelzáloghitel
Futamidõ Türelmi idõ
Hitelnélkül
összeg
5 MFt 37 315 Ft
10 MFt
20 MFt

74 631 Ft
111 945 Ft

Türelmi idõs

a Nagymarosi Mûvelõdési Házban

1 vagy 2 év Türelmi idõ
türelmi idõ
után
alatt
(18 év)

THM*: 6,42%

26 573 Ft 39 386 Ft Kezelési ktg.: 0%
53 146 Ft 78 772 Ft Óvadék: nincs
79 718 Ft 118 159 Ft

* A THM mértéke nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát.

BIZTOSÍTÁSI KUPON

DVD mûsoros kazettát
kap ajándékba*
* a hirdetés felmutatója 2008. december 31-ig kötött
kötelezõ gépjármû biztosítási szerzõdés esetén.

Kötelezõ gépjármû
biztosítás 2009.
Irodánkban 14 db biztosító
legkedvezõbb ajánlatából
választhat.
(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett)

Cím: Nagymaros, Váci út 13.
Telefon: 06 20 9 730 790
E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu
Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig 13-18, szombat 10-13 óráig

20 08. nove m b e r

A tudás és kultúra városa

TISZK: átadás után, tanévnyitó előtt.
Új utakon a szakmai képzés

A térség kulturális központja.
A főtéren mindig történik valami…

•

továbbra is nagy érték a városfejlesztésben,
a civil szféra bővülésével újabb és újabb
kezdeményezések születnek környezetünk, otthonunk megóvására, fejlesztésére,
szépítésére. Erős összetartás mutatkozik a
történelmi-kulturális hagyományaink ápolásában, és erős az igény a város társadalmi
békéjének megóvására, a bénító politikai
szembenállás feloldására. A város lakóinak
túlnyomó többsége az együttműködésben,
a közös, békés építésben és nem a rombolásban érdekelt.

a zeneiskola – révén, integratív szerepköréhez méltó, pezsgő kulturális életet hozott
létre, amely egyben a tudatos városmarketing része is.

Váci Hírnök

Megállapodás az egyházakkal.
Támogatást kapnak a felújításokhoz

Új oktatási intézményt adtunk át, a
Térségi Integrált Szakképzési Központot.
A több mint egy milliárdos beruházással
jelentősen javultak a városban, illetve a
térségben élő fiatalok szakmatanulási lehetőségei. A Piarista Gimnázium 140 millió
forintot nyert pályázati úton, az Oktatási
Minisztérium „Szemünk fénye” programjához csatlakozva mintegy 100 millió forint
értékben valósult meg az önkormányzati
intézmények világítás-korszerűsítése. Óvodáink, általános iskoláink felújítására évente több tízmillió forintot költöttünk, húszszal bővítettük a bölcsődei helyek számát.
A közművelődési rendszer új intézménynyel, a Váci Értéktárral gyarapodik, amely
a főtéri Pannónia épületében kezdi meg
működését, Folyamatban van a könyvtár
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Városfal-maradványokat, kutakat találtak

Régészeti feltárás a mélygarázs helyén

Csatorna TópartHorgászközben
Elkészült a szennyvízcsatorna Vác északi külterületén, a Buki szigettel szembeni
Tópart-Horgászközben, ahol több mint száz
család él. A beruházást az önkormányzat öt
és fél millió forinttal támogatta, a DMRV
Zrt. hat millió forintot vállalt a költségekből. A körzet képviselője, Csontos Csaba
javaslatára, a választókörzeti keretből további egymillió forintot szavazott meg a
képviselő-testület. A fennmaradó összeget
a lakossági hozzájárulásból fedezték.

Módosított költségvetés
Októberi ülésén ismét módosította az
önkormányzat költségvetését a képviselő-testület. Az idei hetedik módosítással a
főösszeg csaknem 26 millió forinttal nőtt,
elsősorban a központosított állami támogatás révén.

Váci Hírnök

•

20 08. nove m b e r

Ellenőrzési terv

10

Az úgynevezett csirkepiac, az épülő
mélygarázs területén október 3-án kezdődött el az előzetes régészeti feltáró munka.
Az építkezést megelőző munkákat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kijelölésére
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) szakemberei végzik. Az ásatást
Mészáros Orsolya régész vezeti, a szakmai,
konzulensi feladatot a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézete részéről dr.
Miklós Zsuzsa régész – a váci középkori ásatások értő szakembere -, valamint a
Tragor Ignác Múzeum részéről Batizi Zoltán – a főtéri ásatások régészetvezetője –
végzik.
Az egy hónapja folyó feltárás eddigi
eredményeiről tájékozódott dr. Molnár Lajos alpolgármester, aki elmondta, hogy dr.
Miklós Zsuzsa szerint az ásatás szakszerűen
és nagy igyekezettel folyik. A KÖSZ 3500
négyzetméter feltárandó területre kötött
megállapodást
a
beruházóval. Ez a
terület magába foglalja a volt csirkepiac
részét, a Match és az
OTP mögötti teljes
területet, valamint
Lyra
Könyvesház
előtti részt. A beruházó november 30ig kérte az ásatások
elvégzését, s akkor
szeretnék átvenni az
építési területet. Az
eddigi munkálatok
a feltárandó területnek csak mintegy
negyedét érintették
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a déli részen. Előkerültek kutak, falak, kemencék, sáncárok részei, részletes kibontásuk megkezdődött, a feltárandó mélységet még nem lehet pontosan megítélni. Az
előzetes ismeretek alapján várt középkori
városfal egyes szakaszait megtalálták, azon
belül kora-középkori árkok jelentkeztek,
melyekben az Árpád-korra jellemző töredékes cserépanyagra bukkantak. A jól látható
kőfal késő-középkori építmény, merőleges
az egykori városfalra. Eddig mintegy 1,2
méterszer 5 méter felületű rész került a
felszínre.
Dr. Molnár Lajos szerint, a munkák
megkezdése előtt a KÖSZ megkereste a
területileg illetékes Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát, amely nyilatkozatban
jelezte, hogy nem tart igényt az előkerülő
leletanyagra. Így a kikerülő leletek vagy a
KÖSZ raktárába, vagy a Magyar Nemzeti
Múzeumba fognak kerülni.

Elfogadta a képviselő-testület a 2009.
évi ellenőrzési tervet. E szerint, a pénzügyi,
gazdálkodási tevékenységet vizsgálják majd
az ellenőrök a Boronkay György Műszaki
Középiskola és Gimnáziumban, az I. Géza
Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs
Teréz Kollégiumban, a Szociális Szolgáltatások Házában, a Gazdasági Hivatalnál.
Ellenőrzik az önkormányzat hivatalánál, a
támogatott szervezeteknél a támogatások
felhasználását, a korábbi intézkedési terv
végrehajtását, illetve a közbeszerzési eljárásokat.

Alapítványok támogatása
A művelődési és oktatási bizottság javaslatára, két alapítványi pályázatot támogat a képviselő-testület. A Baptista Misszió
Alapítványnak 100 ezer forintot utaltat át a
Bolyki Brothers énekegyüttes fellépésének
támogatására, a Consort Zenei Alapítványnak pedig 50 ezret a barokk kamarazenei
sorozat megvalósításához.

80 éves vízmű
1928-ban jött létre a városi vízmű, a
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. jogelődje. Az évfordulóról október végén a
művelődési központban emlékezett meg a
társaság, amely csaknem fél évszázada már
regionális vízműként működik.

Külső tag
Új külső tagot választott a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságba a
képviselő-testület. Majer Melinda a tagságáról lemondott Csereklye E. Krisztina helyét foglalja el.
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Téli Tárlat, 2008 70 éves a Vox
A művelődési központban köszöntötték a 70 éves Vox Humana Énekkart, amelynek hét évtizedes történetét dr. Bóth János
polgármester elevenítette fel, majd okleveleket és ajándékokat adott át a kórus legrégebbi tagjainak. Az önkormányzat támogatásával jelent meg az évfordulóra készült
kis könyv, amely – Lógó Tibor karnagy
bevezetőjével – a kórus történetét, korábbi
karnagyainak munkásságát, vendég dirigenseit, jelenlegi tagjait, az énekkar CD-felvételeit mutatja be.

Nyitott zsinagóga
Szeptember 13-án és14-én, majd a Kulturális Örökség Napja keretében, 20-án és
21-én nyitott napok voltak a zsinagógában.
Mint akkor Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke közölte, a nagy érdeklődésre való tekintettel úgy döntöttek, hogy a
továbbiakban kéthetente, a hétvégéken
szintén tartanak nyitott napokat, könyv-,
pászka-, képeslap- és kóserbor-vásárlási lehetőséggel. Lesznek nyitott napok a november 8-9-i III. Váci Zsidó Kulturális Fesztivált
követően is, november 22-23-án, december
6-7-én és 21-22-én.

A 4ARCh kiállítása
4Arch építészcsoport kiállítása a Curia
Galériaban december 2-ig tekinthető meg.
A tárlat a Duna-Dráva Cement Kft. támogatásával valósult meg.

Filmklub

Adventi hangverseny

November 29. szombat 15 óra
Szaffi
Magyar rajzfilm, 1984
R.: Dargay Attila
A belépés díjtalan!

Váci Hírnök

•

Szerzői estet tartanak Lehotka Gábor
70. születésnapja alkalmából a Bartók Béla
Zeneiskolában, december 14-én, vasárnap
17 órakor.

November 27. csüt. 18 óra
I’m not there – Bob Dylan életei
Amerikai filmdráma, 2007
R.: Todd Haynes
Sz.: Cate Blanchett, Christian Bale, Richard
Gere, Heath Ledger
A belépőjegy ára: 300 Ft.
Nyugdíjasoknak és diákoknak a belépés
díjtalan!

Kiállítás nyílt a művelődési központ
Emeleti Galériájában az ötven éves fennállását ünneplő Dunakanyar Fotóklub hivatásos fotóművészeinek munkáiból. A megnyitón a klub elnöke, Kocsis Iván emlékezett a
megalakulásra, majd Markovics Ferenc fotóművész méltatta a Dunakanyar Fotóklub
fél évszázados tevékenységét. Mint mondta, az ország egyik legjelentősebb klubja
sok fotóművészt bocsátott útjára, nagy
érdemeket szerzett a fotókultúra ápolásában, és elindítója volt a diaporáma mozgalomnak. Szintén a művelődési központban,
de az Átrium Galériában nyílt meg a klub
amatőr fotósainak tárlata. Ugyancsak az Országos Fotóhónap keretében rendeztek tárlatot a Könyvtár Galériában is Nagy Zoltán
Rómában élő fotóművész alkotásaiból. Az
Olasz vakáció címmel bemutatott válogatás
november 25-ig tekinthető meg a Katona
Lajos Városi Könyvtárban, a Dunakanyar
Fotóklub tagjainak alkotásai november 30ig láthatóak a MIMK.

20 08. nove m b e r

Az idén december 13-án, szombaton 16
órakor nyílik meg a város hagyományos,
reprezentatív kiállítása, a Téli Tárlat. A
meghívásos kiállítás, amely évek óta a város kulturális életének egyik kiemelkedő
eseménye, lehetőséget kínál a városban és
közvetlen környezetében élő alkotóművészeknek új munkáik bemutatására, a váci
közönségnek pedig alkalmat teremt találkozni egymással és az alkotókkal, a karácsonyt megelőző napok hangulatában.

Ötven éves
a Dunakanyar Fotóklub
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Őszi Művészeti Hetek
November 21-én, pénteken 18 órakor

„Búcsút int az ősz a nyárnak”
Nótaest
Fellépő művészek: Madarász Katalin,
Kalocsai Zsuzsa, Berkes János, Bokor
János,László Imre Nótakör tagjai,
művészeti vezető: Szalay Miklós
Kísér: Berki Béla és Zenekara, Erzsébetváros Önkormányzat Cigányzenekara
A belépőjegy ára elővételben: 1400 Ft,
az előadás napján: 1700 Ft
November 22-én, szombaton 19 órakor

A Benkó Dixieland Band
koncertje
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft,
az előadás napján: 2000 Ft

December 1. 10 óra,

December 9-én, kedden 19 órakor

AIDS világnapi rendezvény

Jelenetek egy házasságból

Vác város középiskolái és gimnáziumai
számára a Váci Polgárok Egészségéért
Egyesület és az ÁNTSZ szervezésével.

Détár Enikő és Rékasi Károly főszereplésével
Írta: Ingmar Bergman
Rendezte: Balatoni Mónika

December 3. szerda 18 óra

Melyiket a kilenc közül?
modern musical aTini Dance Tánciskola
előadásában
A belépőjegy ára: 500 Ft
December 6. 16 óra
Fabula Bábszínház:

Mikulás ajándéka
zenés bábjáték
A belépőjegy ára: 300 Ft
December 6. szombat 19.30 óra

Koncert a Kávézóban
Fellép: A Legszebb Férfikor
A belépőjegy ára: 500 Ft
December 13-án, szombaton és december
14-én, vasárnap 10 órától 18 óráig

Luca – napi vásár
November 24-én, hétfőn 11 órakor

A Legyek Ura
A Forrás Színházi Műhely előadásában
írta és rendezte: Németh Ervin
Zene: Lajkó Félix Díszlet, Jelmez: Pataki
András Fény: Kovács Ferenc Hang: Szarka
László, Rendezőasszisztens: Lódi Andrea
A belépőjegy ára: 1500 Ft
November 30-án, vasárnap 19 órakor

Népművészeti kirakodóvásár, játszóház,
kézműves foglalkozások a karácsonyi
készülődés jegyében
December 13. szombat 19 óra

Bijou koncert
Hártó Szilvia - ének, Asztalos Zoltán - dob,
Menyhárt Leo - gitár, Koroknay András basszusgitár
A belépőjegy ára elővételben: 600 Ft, az
előadás napján: 900 Ft
December 15-én, hétfőn 19 órakor

A műsorban közreműködnek
Fazekas László hajdani és jelenlegi ütőhangszeres tanítványai.
Művészeti vezető: Fazekas László
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft,
az előadás napján: 1300 Ft

Koncz Zsuzsa koncert
Közreműködnek:
Závodi Gábor – billentyűs hangszerek,
Tiba Sándor – dob, Maróthy Zoltán – gitár,
Lengyelffy Miklós - basszusgítár
A belépőjegy ára: 3200 Ft

Váci Hírnök

•
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A Váci Ütősök koncertje

Egy mai házasság felbomlásának történetét meséli el Ingmar Bergman humorral,
keserű igazságokkal; a szeretet és taszítás
bonyolult lélektanát igyekszik ábrázolni
ebben a műben. Egy házaspár zökkenőkkel
teli életét, egy színészházaspár jeleníti meg
ebben az előadásban, nem hétköznapi módon. Mindannyiunk problémáit boncolgatják saját életük tárházán keresztül úgy,
hogy közben minden szerepet ők maguk
alakítanak a színpadon. „Rengeteg butaságot összebeszélnek, néha meg valami okosat mondanak. Félénkek, vidámak, önzők,
buták, kedvesek, okosak, önfeláldozók,
ragaszkodók, mérgesek, szelídek, szentimentálisak, kiállhatatlanok és szeretetre
méltók. Egyszerre.” - írta Ingmar Bergman
a XX. század egyik leghíresebb filmrendezője, a darab szerzője.
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft,
az előadás napján: 2200 Ft
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Egyszer fenn, egyszer lenn
Hullámvasúton a váci kézilabdázók és labdarúgók

Sporthírek – röviden
Atlétika
A Puskás stadionban rendezték meg
a dobóatléták országos csapatbajnokságát. A Váci Reménység atlétái a junioroknál értek el kiemelkedő eredményeket.
A hölgyek csapatviadalán a váciak ezüstérmet szereztek, míg az erősebb nem
küzdelmében a VRE nyerte az aranyérmet. Az elsőséget kivívó gárda tagjai:
Kovács Tamás, Kiss Iván, Pajor Csaba és
Liebhardt Gábor.
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Kiskunhalas – VNKSE 25-21
VNKSE – Fehérép 32-31
Dunaferr – VNKSE 36-25
VNKSE – Békéscsaba 23-22
Debrecen – VNKSE 33-27

Férfi kézilabda NB I/B:
Szigetvár – VKSE 24-24
VKSE – Ercsi 38-24
Szentendre – VKSE 27-27
VKSE – Rinyamenti KC 22-23

Labdarúgó NB II:
ESMTK – VÚLTC 0-2
VÚLTC – Cegléd 2-2
MTK II – VÚLTC 1-1
VÚLTC – Kazincbarcika 6-1
Baktalórántháza – VÚLTC 2-1

Az atlétákkal ellentétben a Váci Reménység NB I-es pingpongosai továbbra is mérsékelten szerepelnek csoportjukban. Az eddig megrendezett féltucat
fordulóban mindössze a sereghajtó kőbányaiakat sikerült legyőzni, így jelenleg
csak a nyolcadik helyen áll csapatunk.

Evezés
A csepeli pályán megtartott hosszú
távú versennyel befejeződött az evezősök idei versenyszezonja. A hat km-es
távon 16 számban közel kétszáz induló
szállt vízre. A versenyről felmentést kaptak a kontinensbajnokságon résztvevők.
A Vác Városi Evezős Club sportolói közül
ismét igazolta 2008-as remek formáját az
idén egyetemi világbajnokságot is nyert
Galambos Péter. A 22 esztendő versenyző a férfi könnyűsúlyú egypárevezősök
viadalán meggyőző fölénnyel utasította
maga mögé riválisait.

Sakk
Két szoros mérkőzéssel rajtoltak el
városunk NB II-es sakkozói az idei csapatbajnokságon. A nyitányon a Keviterv
Akva ellen nyertek a mieink 6,5:5,5 arányban, majd Újszászon ugyanilyen különbséggel szenvedtek vereséget.

Vízilabda
Bíztatóan indultak a Váci Vízilabda
SE számára az OB II/A bajnokság alapszakaszbeli mérkőzései. Együttesünk
ugyan hazai medencében a pécsiektől
kikaptak, de az itthoni folytatásban, majd
a budapesti kettős fordulóban egyaránt
győztesen vívták meg találkozóikat.
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Női kézilabda NB I:

Asztalitenisz

•

idény felénél a tabella kellős közepén, a 7.
helyen áll.
Csak fiaskó érte viszont eddig a különböző kupákban NB II-es focistáinkat. A
Magyar Kupában már korábban elbuktak
a mieink, a Ligakupa sorozat eddigi három
találkozóján pedig 12 gólt kapva és egyet
sem lőve állnak a csoport végén. A bajnokság Keleti csoportjában az edzőváltást követően – mint ismeretes, Verebes Józsefet
Tóth János váltotta a kispadon – javított a
csapat. Három győzelem mellett kétszer
született döntetlen a Vác-Újbuda LTC mecscsein, míg sajnos a legutóbbi fordulóban
idegenben kikapott a piros-kék alakulat.

Siker a szupermaratonin BAJNOKI EREDMÉNYEK
Az idei szupermaratoni futáson több
mint 120 csapat, egyéni futók, görkorcsolyások, rolleresek, kerekes székesek és kerékpárosok vettek részt.
A Duna-Dráva Cement Kft. támogatásával ismét erős váci csapat indult Bécsből
Pozsony felé, amely a verseny első napján
a 4. helyet szerezte meg, majd a második
napon a 2. helyet foglalta el. A csapat legstabilabb tagja az idén is Sági József volt, aki a
nyáron, Írországban a nemzetközi Tűzoltó
Világbajnokságon 3 versenyszámban is világbajnoki címet ért el. A csapat többi futója Olasz László, Tóth Tamás, Szabó Gábor,
Kedves Roland és Bíró György volt. Pész
Attila szakmai tanácsadóként segítette a
versenyt.
Végül a félmaratoni futásban Tóth Tamás harmadik lett, Sági József a hetedik helyet szerezte meg, a csapat pedig a dobogó
3. helyére állhatott fel.

A képviselő-testület hozzájárult a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításához. A módosítás értelmében
– amennyiben mind a 19 települési önkormányzat elfogadja – kibővül a társulás feladatköre, a sportszervezési és korodinációs
tevékenységgel. Ez elsősorban a diáksportot érinti.

Váci Hírnök

Felemás hónapot
zárt október végén
városunk
három,
leginkább az érdeklődés középpontjában álló labdajáték
együttese.
A női kézilabda
NB I-ben a Kiskunhalason elszenvedett
vereség után bravúros teljesítménnyel
nyert a Váci NKSE az
esélyesebb székesfehérváriak ellen, majd
Dunaújvárosban
ismét gyengén játszva kaptak ki nagy
különbséggel. Hazai
pályán ismét a szebbik arcukat mutatták
a váci lányok: ezúttal
az addig jól szereplő
Békéscsaba volt az áldozat. A sort a listavezető debrecenieknél tett vendégség zárta,
ahol – bár a hajráig jól tartották magukat
Kenyeres József tanítványai – újabb vereséget kellett elkönyvelni. Az alapszakasz első
köre lapzártánk után a Nyíradony váci fellépésével zárul. Ennek eredménye dönti el,
hogy a VNKSE a 8. vagy a 10. helyen zárja az
első felvonást.
A férfi NB I/B Nyugati csoportjában
két idegenbeli döntetlen és egy-egy hazai
győzelem, illetve vereség kísérte Laurencz
László mesteredző fiainak szereplését. A
közben a Magyar Kupában is továbbjutó
gárda a vesztett pontokat tekintve az őszi

Sport a kistérségben
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Lombgyűjtési akció
november 3-tól december 15–ig

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Vác város területén a lakosság által gyűjtött lomb elszállítására kerül. A lombgyűjtéshez zsákok igényelhetők a REMONDIS DUNA Kft. Irodájában.
A zsákok átvételéhez lakcímkártya szükséges! A zsákok ingyenesen átvehetők: Vác,
Deákvári fasor 2. Hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
A megtöltött zsákokat a hulladéktárolásra használt edényzet mellé, az ürítési napokon
kérjük elhelyezni.
Kérjük, hogy csak REMONDIS felirattal ellátott zsákokat használjanak!
Polgármesteri Hivatal
Vác

Anyakönyvi hírek
és Ferencz Martina fia Mendel, Pindes Attila és Csákvári Andrea fia Bence, Horváth
Henrik és Gáborik Bernadett lánya Luca,
Krasznai László és Násfay Lívia fia Márk,
Kosztrub Tamás és Kárpáti Zsuzsanna lánya
Anna, Soós Péter és Hajnis Aliz lánya Léna

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK:
Tóth István és Turcsik Szilvia, Pynoo
Brecht és Kövecses Lídia, Végert Attila és
Kárpi Ildikó, Makrai Gábor és Süle Szilvia,
Petőcz Gergely és Mészáros Erzsébet, Pohl
Nándor és Tóth Nikolett, Adamek Ákos és
Endrédy Anett, Vigh Mihály és Rátz Katalin,
Vincze Norbert és Szunyog Beatrix, Néveri
Endre és Szőnyi Katalin, Bolka Balázs és
Kisová Alzbeta, Trieb Tamás és Kisfaludi Vera

ELHUNYT VÁCIAK:
Ligeti Frigyesné sz: Lépő Jolán /1940/,
Cseri Józsefné sz: Somogyi Irén/1922/,
Varecza Imréné sz: Budavári Elvira /1942/,
Nagy Lajos /1961/, Tóth Gyuláné sz:
Krecsmár Gizella /1920/, Mezei Józsefné
sz: Cziráki Ágnes /1938/, Czmarkó Ilona
/1947/, Szabó Iván /1960/, Schmidt Jánosné
sz: Lambek Mária /1921/, Menczer Sándor
/1947/, Szabó József /1937/, Fülöp Lászlóné
sz: Huszti Anikó /1963/, Hugyecz Józsefné
sz: Jakus Rozália /1936/, Szabó Ferencné sz:
Kiss Irén /1933/, Krajcs Mihály /1951/, Szeidl
József /1921/, Varga Antal /1919/, Rutkai Károly /1930/, Englóner György /1959/, Potyók
Tibor /1941/, Kandella Pálné sz: Széles Anna
/1912/, Gubacsi Ferenc /1934/, Berta András
/1941/, Unyatinszki Lászó /1957/

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK:
Kiss Péter és Droppa Nikoletta fia Dávid, Faragó Zsolt és Baksza Bernadett fia
Balázs, Zsigmond Arnold és Bozsó Éva fia
Arnold, Dudás Sándor és Rácz Orsolya fia
Levente, István Krisztián és Bertalan Zsuzsanna lánya Boglárka, Kajtor Péter és Csiszár Rita fia Péter, Grunda Tamás és Csámpai Margaréta lánya Petra, Vezsenyi István
és Barta Ágnes lánya Luca, Bénik Ákos és
Váraljai Csenge fia Attila, Dankó István és
Farkas Julianna fia Bálint, Sándor Tamás és
Kovács Boglárka lánya Dorka, Heim János
és Somodi Szilvia lánya Virág, Jakus Roland

Váci Hírnök

•
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

14

1. Fekete Kígyó Gyógyszertár
2. Alsóvárosi Gyógyszertár
3. Deákvári Gyógyszertár
4. Központi Gyógyszertár
5. Vácz-Remete Gyógyszertár
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár
7. Szent Rókus Gyógyszertár

•
•
•
•
•
•
•

Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•
Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti út 2.
•
Zrínyi u. 9.
•

27/312-388
27/311-157
27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/301-178
27/501-385

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdődően 7 hetente ismétlődő rend szerint látnak el ügyeleti
szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és
ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.
Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.
Hét (2008)
11.17.-11.23.
11.24.-11.30.
12.01.-12.07.
12.08.-12.14.
12.15.- 12.21.
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H.
5
6
7
1
2

K.
6
7
1
2
3

Sze.
7
1
2
3
4

Cs.
1
2
3
4
5

P.
2
3
4
5
6

Szo.
3
4
5
6
7

V.
4
5
6
7
1

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

Ügyfélfogadás
az okmányirodában
hétfõ: 9-18
kedd: 8-16,
szerda: 10-16
csütörtök: zárva
péntek: 8-12
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

Felelõs kiadó:
Dr. Dora Péter jegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 06-27/513-400, 06-27/513-430
Fax: 06-27/513-414
E-mail:
sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

Központi orvosi ügyelet

Tipográfia:
Front Grafika Kft.

Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Terjeszti:
4 Types Kft.

A
városi
ügyelet
a
620-620/1465-ös melléken,
vagy a 620-691-es telefonszámon érhető el.
Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 19-7 óráig, Hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelõzõ nap 19-tõl az
utána következõ nap 7 óráig.

Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi
fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.
2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,
06-30/9-345-144

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
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ŠKODAFABIA FRESH
2.399.000 Ft-tól

Az Ön Škoda-márkakereskedje:

ŠKODAOCTAVIA HOLIDAY

3.754.000 Ft-tól

2.799.000 FT-TÓL

Dunakanyar Autócentrum Vác
Kodály Zoltán út 2.
Tel:
06 (40) 18-18-18
E-mail: info@dunakanyar.vac.hu
Web: www.ujautot.hu,
www.dunakanyarauto.hu
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