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Főszerepben a két éve megújult főtér
Szeptember végén ünnepelte a város – ünnepeltük mi, váciak – a főtér újjászületésének második évfordulóját. Az évforduló talán
nem is sikerülhetett volna jobban, minthogy teret adott – egyik végétől a másikig – a lecsófesztiválnak, majd a Mobilitás Hetén a
Bringarandinak, a különleges vásárnak, az Autómentes Nap vetélkedőinek, és a rendezvényeket mindig kísérő főtéri színpadi produkcióknak.

Virágos Vác

A XXI. század kórháza

Befejeződött a Virágos Vác Mozgalom idei akciója, amelyben
minden eddiginél többen vettek részt, a város lakosságának csaknem egyharmada. A díjkiosztó meglepetéssel is szolgált: a Virágos
Vác sikerén felbuzdulva, a település szeretne a magyar rózsák városává válni.

Az elmúlt hetek Vác számára legfontosabb eseménye volt, hogy
a kormány szeptember 17-i döntésével kiemelt projektté nyilvánította a Jávorszky Ödön Kórház pályázatát. Ezzel lehetővé vált a kórház rekonstrukciójának folytatása. Ez a negyedik és egyben befejező üteme lesz a kórház felújításának.
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A Daciások mindig többet kapnak.
Új Dacia Sandero 2 150 000 Ft-tól.

ŠKODAFABIA FRESH ŠKODAOCTAVIA HOLIDAY
2.399.000 Ft-tól
3.754.000 Ft-tól
Az Ön Škoda-márkakereskedje:

Dunakanyar Autócentrum Vác

www.dacia.hu

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

Think big, pay little

Fedezze fel az új Dacia Sanderót most szervokormánnyal, első elektromos ablakemelőkkel,
távirányítós központi zárral és 320 literes csomagtartóval!

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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EGY SCÉNIC-KEL

MINDIG BIZTOSRA MEHET.

KLÍMÁS SCÉNIC VOYAGE LIMITÁLT SZÉRIA
MÁR 3 500 000 FT-TÓL

2.799.000 FT-TÓL
www.renault.hu

ÉLVEZZE AZ UTAZÁS MINDEN ÖRÖMÉT ÉS KÉNYELMÉT
A SCÉNIC VOYAGE LIMITÁLT SZÉRIÁVAL, melyet klímával,
6 légzsákkal és ködfényszóróval kínálunk Önnek.

Tamás Autó Kft
2600 Vác, Rádi út 1-3.
Tel.: 27/512-880 Fax:27/300-526
Az ajánlat 2008. 10. 01-jétôl a készlet erejéig érvényes. Fogyasztás l/100 km: vegyes: 5,1-8,6; városi: 6,2-11,9; országúti:
4,7-6,7; CO2-kibocsátás g/km: 138-205. Részletekrôl és feltételekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!
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Mobilitási Hét: tiszta levegő, tiszta energia

Pályázatnyertes a kórház

Főszerepben a főtér

Több mint két milliárd
a rekonstrukcióra

Tábla hirdette a felújítás 3. ütemét

Spanyol delegáció
A spanyolországi Pinto városának küldöttsége tett látogatást Vácott, a kapcsolatépítés első lépéseként. Pinto polgármester asszonyát
és kíséretét, valamint a Spanyol Királyság magyarországi nagykövetét
a városházán dr Bóth János polgármester fogadta.
Az eseményről lapunk következő számában részletesen beszámolunk.
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A Mobilitási Hét keretében, illetve a
főtér megújításának második évfordulójára tervezett rendezvények között, a diákönkormányzat szervezésében került sor a
főtéri Bringarandira, a Magosfa Alapítvány
úgynevezett méltányos kereskedelmi vásárt
rendezett a városközpontban. Ugyancsak a
főtéren került sor az iskolások akadályversenyére, és ekkor adták át rendeltetésének
a Rádi úti kerékpárutat is.

•

Tiszta levegő címmel rendeztek konferenciát a művelődési központban, amelynek végén több cég és intézmény képviselője írt alá szándéknyilatkozatot a Vác
Város Környezetvédelmi Chartájához való
csatlakozásról. A csatlakozók vállalják, hogy
együttműködnek az önkormányzattal a város környezeti állapotának javítása és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítésére. A konferencián dr. Bóth János
polgármester vázolta a környezetvédelem
terén az utóbbi húsz évben elért eredményeket, külön előadások hangzottak el a város levegőminőségének változásáról, a széndioxid-kibocsátás, az üvegházhatás okozta
jelenségekről, károkról, a tennivalókról, a
vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról,
amelyre két jó váci példa a DDC és az IBM.
A DDC-kontrollcsoport vezetője is arról beszélt, hogy milyen lépéseket tett meg a város
addig, hogy a környezet védelmében konszenzus jöhessen létre az önkormányzat, a
gazdasági szerveztek és a lakosság között.
Az Energia holnap címmel, kiállítással
egybekötött konferenciát tartottak az energiahatékonyságról és az alternatív – megújuló - energia hasznosításáról, használatáról. Dr. Molnár Lajos alpolgármester arról
beszélt, hogy mit tett és mit akar tenni a
város az energiafelhasználás csökkentésére. A város intézményi energiahatékonyság-növelési stratégiáját a CHIC Megújuló
Energia Kompetencia Központ készíti,
amelynek projekt menedzsere előadást is
tartott a témáról.

A kormány szeptember 17-i döntése
nyomán folytatódhat a kórház rekonstrukciója, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében juttatott több mint két milliárd
forint támogatás révén lehetővé válik a
főépület még fel nem újított felének komfortosítása és további épületek korszerűsítése. Ez lesz a negyedik üteme a kórházrekonstrukciónak, és ezzel befejeződik a
teljes fekvőbeteg-ellátás korszerűsítése.
2010 végén már a huszonegyedik század
követelményeinek megfelelő, jól felszerelt
intézményben gyógyulhatnak a betegek.
A kilencvenes évek második felében
kezdődött a kórház korszerűsítésének
első üteme 386 millió forintból, majd a
Parlament által többletköltségek fedezésére további 139 millió felhasználásával.
A rekonstrukció második ütemére 1997
nyarán juttatott 286 millió forintot az országgyűlés. Mindkét ütemben tíz százalék
önrészt vállalt az önkormányzat. A felújítás
első ütemében, többek között, központi
laboratórium, a központi sterilizáló és a
központi gyógyszertár épült, a második
ütemben központi intenzív osztályt és a
műtőblokkot alakítottak ki. 1998-ban azonban a rekonstrukció leállt, majd négyévi
szünet után folytatódott a harmadik ütemmel. 2005 júniusában avatták fel a kórház
750 millió forintos költséggel felújított
szárnyát. Az úgynevezett hotelépületnek
hatvan százaléka újult meg, megújultak az
orvosi és nővérszobák, kicserélték a gépészeti berendezéseket, öt új liftet építettek
be a régiek helyére.

Váci Hírnök

Tiszta levegőt mindenkinek! szlogennel rendezték meg a
Mobilitási Hetet, amelynek időtartama az idén már tíz napra nőtt. A program a szeptember 13-án Ipolyságba induló
kerékpártúrával kezdődött és a szeptember 22-i, VI. Váci Autómentes Nappal zárult.
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A rózsák városa lesz

Virágos Vác

Váci Hírnök

•
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29 családiház-tulajdonos, 9 társasház
és 9 intézmény és cég képviselője vehette
át az elismerő oklevelet és jutalmat a Virágos Vác Mozgalom idei díjkiosztóján. Köszöntőjében a legcivilebb mozgalomnak
nevezte a város polgármestere, mivel a város lakosságának csaknem egyharmadát
érinti. Mintegy másfélezer egyéni résztvevő mellett, kétszáz társasház és százhúsz
intézmény, cég vett részt az idei vetélkedésben, számukra több mint 51 ezer tő virágot osztottak ki. A polgármester szerint,
ennek a mozgalomnak a felnövekvő generációra is hatást kell gyakorolnia.
A vitathatatlan siker továbblépésre
ösztönöz: Vác szeretne a magyar rózsák
városa lenni. Egy ismert rózsanemesítőtől vásárolna a város különböző rózsafajtákat, és három út mentén folyamatosan
nyolcezer rózsatövet szeretnének ültetni.
Ehhez azonban ugyanúgy szükség van a
lakosság együttműködésére, mint a Virágos Vác Mozgalomban, s jó lenne, ha egy
rózsakertet egy-egy lakóközösség fogadna örökbe. Az idei Virágos Vác Mozgalom
eseményeiről, a komoly munkát igénylő
szervezésről, virágosztásról, a hasonlóan
nagy munkát igénylő zsűrizésről a város
főkertésze és a szervezésben, a zsűrizésben résztvevők számoltak be. A díjakat dr.
Molnár Lajos, Csereklye Károly alpolgármesterek és dr. Bóth János polgármester
adták át.
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Sikeres az első fél év
Segítség a sportintézménynek
Közel nyolc százalékkal volt nagyobb a költségvetés bevétele az eredetileg tervezettnél az első fél évben. Az első hat hónapban az intézmények a pénzügyi előirányzat 54,3, a
polgármesteri hivatal 52,8 százalékát teljesítette, a kiadás 49 százalék volt. Dr. Bóth János
polgármester szerint vannak kockázatok, de jók az eredmények, hitelt ebben a félévben
sem kellett felvenni. Fördős Attila képviselő azt tartotta aggályosnak, hogy a laktanya területének értékesítése idén nem realizálódik, bár mint a polgármester mondta, van érdeklődés a vállalkozási övezet iránt.
A képviselő-testület ismét – az idén már hatodik alkalommal - módosította költségvetési rendeletét. A bevételi és kiadási főösszeget csaknem 230 millió forinttal emelte meg,
ezzel növelve a felújítási és fejlesztési kiadások összegét is. A rendeletmódosítást követően az önkormányzati költségvetés főösszege meghaladja a 14 milliárd 320 millió forintot.
Pénzügyi nehézségei áthidalására több mint 11 és fél millió forint működési finanszírozást kért a képviselő-testülettől Vác Város Sportintézménye, elsősorban a nyári strandszezon jegybevételeinek elmaradása miatt. Az okokat kutató hosszas vita után a testület
úgy döntött, hogy október 31-ig 3 millió forint önkormányzati támogatást biztosít, az
intézmények működőképességének megőrzése érdekében. A testület három illetékes
bizottságot bízott meg azzal, vizsgálja meg az intézmények szétválasztásának előnyeit és
hátrányait.

Dohányzásmentes övezetek
Január elsejével hatályba lép a város egészét érintő úgynevezett csikkrendelet, pontosabban, a közterületek használatáról szóló rendelet módosítása. Az önkormányzati rendelet
egyes intézmények környezetében megtiltja a dohányzást, ez vonatkozik az oktatási intézményeket övező közterületre, játszóterekre, a kórház, a művelődési központ és a sportlétesítmények környékére. A képviselő-testület legutóbbi ülésén pontosította a dohányzásmentes területek listáját, illetve rendeletben rögzítette, hogy a művelődési központ, a kórház,
a sportcsarnok és az uszoda előtt kijelölt dohányzóhelyek lesznek.Ványi Lászlóné javaslatára, a több mint hatvan helyszínen - játszótéren, iskolák, intézmények környezetében
– elrendelt dohányzási tilalom mellett, a Kossuth tér is felkerült a tiltólistára, Tomori Pál
képviselő előterjesztésére pedig – mivel középület, templom és iskola is van a téren – a
városháza előtti közterület. A testület egyelőre nem foglalkozott azzal, hogy a dohányzási
tilalom milyen módon érinti a főtéri vendéglátóhelyeket, illetve az ottani rendezvényeket.
A rendeletet a közmeghallgatáson és a helyi médiából már megismerhette a lakosság,
de propagálására szórólapok is készülnek, ugyanakkor dohányzást tiltó táblákat is elhelyeznek. Ezzel együtt felmérték, hogy hány szemetes-edény elhelyezésére van szükség.

Szemétszedés
ötmillióért
Csaknem négymillió forintot nyert az
önkormányzat és a városi környezetvédelmi alapítvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatán az illegális
hulladéklerakók felszámolására. A talán
legnagyobb szemétdomb a vasúti pálya
mellett, a Máriadvartól Václiget felé vezető
földúton található, ahol az összegyűlt hulladék mennyisége akár a 300 köbmétert
is meghaladhatja. A helyszíni tájékoztatón
a polgármesteri hivatal környezetvédelmi
referense, Beckné Alapi Julianna elmondta, hogy a pályázatban igényelt összeget
elnyerték, ehhez egymillió forint önrészt
kell a városnak hozzátennie. A közel ötmillió forintból még két helyszínen szüntetik meg az illegális lerakót, Nyulasban
és az úgynevezett kocsimosónál, a 2-es út

Sződliget felé vezető szakaszán, a főút és a
Duna-part között. A munkát, pályázat alapján kiválasztott, két vállalkozó végzi el, november végéig. Az elnyert összeg egy részét
a környezeti nevelés erősítésére és új fák
ültetésére használják fel, ez utóbbi munkába szeretnék az iskolásokat is bevonni.
Beckné Alapi Julianna arról is beszélt, hogy
tudomása szerint körülbelül két éve ugyanekkora mennyiségű hulladékot kellett itt, a
Václiget felé vezető földúton felszámolni,
és keresik a megoldást a környezetszennyezés megelőzésére.
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Elkezdődött
a kereskedelmi
központ építése

Kerékpárút-avató
A Mobilitási Hét alkalmából, a VI. Váci
Autómentes Napon adta át rendeltetésének a Rádi úti kerékpárutat dr. Bóth János
polgármester. A Somogyi és Társa Kft. által megépített 826 méteres út összesen 26
millió forintba került, ennek nyolcvan százalékát pályázaton elnyert állami támogatásból fedezte az önkormányzat. A polgármester köszönetet mondott azoknak az alsóvárosi
képviselőknek, akik kezdeményezték megépítését, és kijelentette, hogy a városi kerékpárút-hálózat építése folytatódni fog. Az új utat azok az iskolások avatták fel, akik az autómentes nap alkalmából rendezett főtéri ügyességi versenyen is részt vettek.

Szeptember elején elkezdődött a leendő Déli Kereskedelmi Központ 24 hektáros
területének közművesítése. A három éve
megvásárolt területen bevásárló, szolgáltató, szórakoztató létesítmények lesznek,
a több lépcsős fejlesztés keretében először
a Tesco hipermarket épül meg, nyolcezer
négyzetméteren.
A Magnum Hungária Kft. egy 7,5 hektáros területet vásárolt, ezen – a Tesco
mellett - egy üzemanyagtöltő állomás, egy
gyorsétkezde, valamint egy bevásárló-,
szórakoztató-, illetve szolgáltató központ
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Tíz nemzet részvételével háromnapos konferenciát tartottak a robbantástechnika
szakemberei Vácott. A Pannónia házban rendezett megnyitón dr. Molnár Lajos, a város
alpolgármestere köszöntötte a közel száz érdeklődőt. A folytatásban a többnapos esemény programja három fő részből állt: az előadásokon kívül a sejcei kőbányában gyakorlati bemutatón ismerkedhettek meg a legmodernebb technológiával és természetesen
jutott idő Vác nevezetességeinek bemutatására is.

Váci Hírnök

létesül. Kis- és középvállalkozók számára
is maradnak megvásárolható területek, így
megvalósulhat az elképzelés, hogy itt alakuljon ki a város kereskedelmi és szolgáltató központja.
Az ingatlanfejlesztő, beruházó és közmű-, útkivitelező cégek képviselőinek
részvételével megtartott sajtótájékoztatón
a város polgármestere elmondta, hogy várhatóan az év végéig elkészül a terület közművesítése, az útépítés, beleértve a 2-es
főúton létesítendő kétsávos körforgalmú
csomópontot is. Gyalogos és kerékpárút is
épül, buszmegállót létesítenek, kiépítik a
közvilágítást.
A Penta Kft. mintegy 12 ezer négyzetméter útfelületet, több kilométer vízvezetéket, szennyvíz- és csapadékcsatornát
fektet le. A helyi csatornahálózatot a hamarosan megépülő Őrbottyán-Vác regionális
csatornába kötik be. A mintegy 600 milliós
beruházás fele az önkormányzat tulajdonába kerül, és mint a polgármester mondta,
a kereskedelmi központ felépülésével a
terület felértékelődik, a szolgáltatás köre
lényegesen kibővül. A Tesco áruház és a
kapcsolódó bevásárlóközpont kivitelezése
tavasszal kezdődik, és megnyitását is 2009re tervezik.

20 08. o k t ó b e r

Robbantás-technikai konferencia
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Elérhető turizmus
– fogyatékkal élők számára

Védőoltás a
méhnyakrák ellen

Váci Hírnök

•
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A méhnyakrák megelőzése érdekében
elindított kampány első szakaszának lezárásaként Összefogás Vácon a méhnyakrák
ellen elnevezéssel tartottak fórumot szeptember 15-én a művelődési központban.
Erre elsősorban azokat a szülőket várták,
akik úgy döntöttek, hogy lánygyermeküknek beadatják a védőoltást. E fórum
keretében lehetett a regisztrációt is véglegesíteni, illetve pótlólag jelentkezni a védőoltásra. Mint arról már beszámoltunk,
az önkormányzat egészségügyi bizottsága és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
programot hirdetett a méhnyakrák megelőzésére. A piacon alig egy éve létező oltóanyagot megkaphatták a 12-14 éves korú
váci lányok, a szülőknek csak az első oltás
költségét kellett állniuk, a másik kettőt az
önkormányzat és az alapítvány fizeti. Dr.
Molnár Lajos alpolgármester elmondta,
kezdeményezik, hogy az önkormányzat
2009-től már a költségvetésébe is beépítse
a 12-13 éves korosztály oltásának támogatását. Most, az első akció keretében, kiterjesztették a korhatárt a 14. életévig.
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Több mint harminc külföldi résztvevővel rendezte meg a Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete – lengyel és szlovák testvérszervezeteivel közösen -nemzetközi turisztikai
konferenciáját a művelődési központban.
A Visegrad Fund támogatásával létrejött tanácskozásnak több mint harminc külföldi
résztvevője volt, ami a téma iránti érdeklődést mutatja. A konferenciát ugyanis, az
elérhető turizmus a fogyatékossággal élő
emberek számára címmel hirdették meg,
és mint a vendégeket köszöntő dr. Bóth János polgármester mondta, ha történtek is
már fontos lépések e téren, bőven van még
tennivaló. Levélben köszöntötte a tanácskozást Göncz Kinga külügyminiszter, kiemelve, hogy az esélyegyenlőség különös és fontos szegmense a turisztika. A turizmus nem
létszükséglet – folytatta a gondolatot, dr.
Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke -, de
hozzátartozik a teljes emberi élethez, mert
a személyiség építését szolgálja. Az elnök
szerint, nem szabadna első osztályú vagy
ötcsillagos besorolást adni egy olyan venTöbb mint három és fél millió forint értékben adományozott a gyermekellátáshoz
szükséges műszereket a Jávorszky Ödön
Kórháznak a K&H Bank, a gyógyvarázs
program keretében.
Zobor Zsuzsanna, a K&H Alapkezelő
vezérigazgatója elmondta, hogy nyereségük egy szeletét oda juttatják, ahol szükség
van rá, ez része a cég társadalmi szerepvállalásának.
A pályázaton nyert adomány révén
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déglátó vagy turisztikai egységnek, amely
kirekeszt embereket, csoportokat. – Nem
lehet riasztó, hogy együtt kell élni másokkal
– mondta dr. Hegedűs Lajos -, ha mégis így
van, akkor nem jól működik a társadalom.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia kiemelt célja, hogy az akadálymentesítéssel minél többen vehessék igénybe a
szolgáltatásokat, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében pedig csak azok
pályázhatnak sikerrel a támogatásra, akik
eleget tesznek az akadálymentesítés követelményének. Erről az Önkormányzati Minisztérium szakmai tanácsadója, Bozzay
Andrásné beszélt. A résztvevők elfogadtak
egy nyilatkozatot is, amely a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megvalósulását
sürgeti a turizmusban is, az ehhez szükséges differenciált megoldásokkal, célzott
információkkal. A konferencia résztvevői
felkérték a Mozgáskorlátozottak KözépMagyarországi Regionális Egyesületét és az
International Federation of Persons with
Physical Disability szervezetét a fogyatékos
embereknek szóló adatbázis létrehozására
és fejlesztésére.

Gyógyvarázs

Szeptember
végével
megtörténtek az első oltások, az adatok szerint
121 leánygyermek vett részt. Mint dr. Jakab
Zoltán, az egészségügyi bizottság elnöke, a
kampány kezdeményezője elmondta, az oltások alkalmával semmilyen szövődmény
nem jelentkezett. Az önkormányzatnak egy
oltás közel 3 és fél millió forintjába kerül,
kifizetését a költségvetésbe való beépítéssel kívánják garantálni. Külön figyelmet
érdemel a kezdeményezés országos visszhangja, hiszen ilyen nagyszámú részvétel,
illetve a szülők, az alapítvány és az önkormányzat együttműködése példa értékű.
– dr. Némedi Mária, a csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvosa szerint
– biztonságosabbá válik a gyermekek ellátása. A több paraméteres betegőrző monitor, speciális automata vérnyomásmérő,
lélegeztető ballon, újraélesztéshez szükséges eszközsorozat mellett, az újszülött-újraélesztés gyakorlásához nélkülözhetetlen
babát is kapott a gyermekosztály, a közeljövőben pedig átvehetik a koraszülött-ellátáshoz nélkülözhetetlen inkubátort is.
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Konferencia az idősellátásról

Pályaválasztási kiállítás

Idősek világnapja
Nyugdíjas-találkozó Sződligeten
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Valamennyi váci középiskola és több környékbeli város középiskoláinak részvételével rendezték meg szeptember 30-án
a kilencedik pályaválasztási kiállítást a sportcsarnokban. A már
hagyományos kiállítás célja, hogy az általános és középiskolák pályaválasztás előtt álló diákjai, a szülők, a képzés és átképzés előtt
állók tájékozódhassanak a térség iskolarendszerű és felnőttképzési lehetőségeiről, a szakképzési lehetőségekről. Az idén is több
ezer diák és szülő érdeklődött a térség oktatási intézményei iránt,
fényképek és filmvetítések segítségével benyomást szerezhettek
az iskolák mindennapi életéről, találkozhattak az intézmények
tanáraival, diákjaival, tájékozódhattak a felvételik követelményeiről. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Hivatal által
szervezett rendezvényen részt vett a Naszály-Galga Térségi Integrált Szakképző Központ is, valamint a Boronkay György Műszaki
Középiskola és Gimnázium által képviselt szakképzési szervezési
társaság, a Centroszet Nonprofit Kft.

*
Vác Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve 2009. évre kiírja az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A szükséges dokumentumok a www.vac.hu oldalról, a Pályázatok menüpont
alól letölthetők. További információ, felvilágosítás
kérhető a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és
Oktatási Osztályától (Tel.: 27/513-478 ). A pályázatok
benyújtásának határideje: 2008. október 31.

•

Az önkormányzat, mint 2001. óta minden évben, most is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázati rendszerhez, és 2009-ben 30-34 váci fiatalt kíván támogatni, havi ötezer forinttal. Erre a célra a jövő évi költségvetésben másfél millió forintot különít majd el. Az ösztöndíjban azok a
hátrányos helyzetben lévő fiatalok részesülhetnek, akik államilag
finanszírozott, nappali tagozatos felsőfokú oktatásban vesznek
részt. A felsőfokú oktatásban már részt vevő váci illetőségű hallgatók az A típusú, a tanulmányaikat a következő évben megkezdők a B típusú pályázaton vehetnek részt. A sikeresen pályázók
az önkormányzattól és az oktatási minisztériumtól összesen havi
tízezer forint ösztöndíjban részesülnek.
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Bursa Hungarica ösztöndíj

Váci Hírnök

Az idősek világnapja alkalmából a László Imre Nótakör zenés
műsorával kedveskedett az ünnepelt korosztálynak a Madách Imre
Művelődési Központ. A műsor előtt dr. Bóth János polgármester
köszöntötte a színháztermet teljes egészében megtöltő hallgatóságot, többek között hangsúlyozva a korosztály élettapasztalatának fontosságát, szerepét a fiatalok életében. Kitért arra is, hogy
az időspolitikát csak az idősekkel együtt lehet alakítani.
*
Ötödik alkalommal rendezett szakmai konferenciát Vác Város
Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja, közösen a Szociális Intézmények Országos Szövetségének Idősügyi Szekciójával. A művelődési központban tartott szakmai nap nagy számú résztvevője
a szociális ellátás, az idősellátás helyzetéről tájékozódott, ezúttal
fővárosi és kecskeméti tapasztalatokat is megismerve. A téma természetesen közelről érinti Vácot is, mivel lakosságának csaknem
húsz százaléka 67 éven felüli, a nemrég Pro Urbe kitüntetésben
részesült idősek otthona 118 rászorulónak nyújt ellátást,
és az intézmények
fenntartását több
mint százmillió forinttal
támogatja
az önkormányzat.
Mint a konferencián köszöntőjében
a város polgármestere elmondta, az
idősek helyzetét a
város több eszközzel, adókedvezménynyel, segélyekkel is
igyekszik javítani.
A szakmai napon
bemutatkoztak az
„Életet az éveknek”
Országos Szövetséghez tartozó nyugdíjasklubok is.
A sződligeti nyugdíjasklubok meghívására, váci, gödi és sződi
klubok vettek részt a másodszor megrendezett nyugdíjas-találkozón, a község általános iskolájában. A házigazda Bábiné Szottfried
Gabriella polgármester mellett, ott volt dr. Bóth János országgyűlési képviselő és meghívott vendégként Korózs Lajos, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, az Országos Idősügyi
Tanács titkára. Az államtitkár a nyugdíjakról beszélve, többek között, elmondta, hogy a jövőről való gondolkodás kikerülhetetlen
feladat, a nyugdíjrendszert hosszabb időre kell tervezni, és három
összetevőnek kell megfelelni: fenntartható, rugalmas és finanszírozható legyen. A kormány továbbra is fenn akarja tartani a nyugdíj vegyes indexálását, a nyugdíjkorrekciós programot, a méltányossági nyugdíjat, a méltányossági emelést, a 65 év felettiek
ingyenes utazását. Mint mondta, büszke erre a nyugdíjpolitikára.
A társadalom elöregedése pedig nem tragédia, hanem kihívás: az
élettartam nő, egyre több nyugdíj kell egyre több embernek. Ezért
tarthatatlan, hogy közel kétmillió ember hivatalosan minimálbért
kap, mintegy négyszázezren vannak, akik a nyugdíjkorhatár előtt
rokkantnyugdíjasok lettek, közben fizikai munkát végeznek. Ezt a
társadalom nem bírja el, ezért az adókat és járulékokat szigorúan
be kell szedni.
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A város kiváló diákjai
A városban élő, illetve tanuló tehetséges diákok elismerésére 1996-ban alapított „Vác Város Kiváló Diákja” díjat az idén
tizenhárman vehették át dr. Bóth János polgármestertől és Laczi
Istvántól, a művelődési és oktatási bizottság elnökétől.
A város kiváló diákja lett Bodor Bálint, aki kitűnő tanulmányi
eredménnyel és Karolina-díjjal fejezte be általános iskolai tanulmányait, jelenleg a Boronkay diákja; Együd Katalin a Juhász iskola
kitűnő tanulója, több tanulmányi verseny első helyezettje; Petényi
József, aki az Árpád iskolában fejezte be és a Boronkayban folytatja
tanulmányait, középfokú nyelvvizsgát tett, atlétikában tíz aranyérmet szerzett, iskolája Árpád-éremmel tüntette ki; Hoksza Zsolt, aki a
Radnóti iskola kitűnő tanulója volt, matematika és kémia versenyeken ért el kiemelkedő eredményeket; Pomozi Enikő, aki a Földváry
iskola kitűnő diákja, diákönkormányzatának elnöke volt, biológia,
földrajz és angol versenyeken volt eredményes, most a Boronkay
diákja; Szabó András a Petőfi iskolát fejezte be kitűnő eredménynyel, fizika, matematika, kémia és angol versenyeken ért el eredményeket, és a Boronkayban folytatja; Nyári Izabella, a Bartók Béla
Zeneiskola növendéke, a középiskolát a Boronkayban végzi, több
zenei versenyen ért el komoly sikert, két felsőfokú nyelvvizsgája is
van; Ábrahám Brigitta, aki a zeneművészeti szakközépiskola tanulójaként megkapta a Pikéthy-emlékérmet, népzenei, népdal-verse-

Színesdiplomások
Csaknem száz idős pedagógusnak nyújtották át a rubin-, vas-,
gyémánt- és aranydiplomákat a székesegyházban szeptember elején. Egy pedagógus, a százkét éves Bíró Sándor gránitdiplomát
kapott.

nyeken arany minősítést ért el; Halász Gábor, aki ötször kapta meg
iskolájában a kiváló tanuló címet és az idén a Boronkay-emlékérmet
is, matematikai és informatikai versenyeken elért sikerei után a műszaki egyetem hallgatója lett; Szabó Tímea, aki az idén végezte a
közgazdasági szakközépiskolát kiemelkedő tanulmányi eredménynyel; Kóré András László, aki négy éve már megkapta a város kiváló
diákja címet, a tanulmányi versenyeken elért sikerei mellett, kitűnő tanulmányi eredménnyel végzett a Boronkayban, és a műszaki
egyetem hallgatója lett; Toldi Dorottya, aki a Madách gimnáziumot
kitűnő eredménnyel végezte, német és olasz nyelvvizsgát tett, történelmi és irodalmi versenyeken aratott sikert, a szegedi tudományegyetem hallgatója; Ujszegi János, aki 2004-ben már részesült a kiváló diák kitüntetésben, a piarista gimnáziumban fejezte be kitűnő
eredménnyel tanulmányait, a Kalazancius-díj birtokosa, jelenleg az
ELTE hallgatója.

Felnőtt-vizsgáztatás
Egyéni felkészülésre épülő, sajátos munkarend szerinti oktatásban részt vevő – a nyolc általános iskolai osztályt el nem végzett
- felnőttek vizsgáztatását vállalta az önkormányzat. Ez két intézményben, a Földváry Károly és a Petőfi Sándor Általános Iskolában történik, ahol az iskola pedagógusai végzik a vizsgáztatást, és
ha szükséges, a vizsgára való előkészítést is.

Váci Hírnök

•
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Felújított tornaterem
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Átadták az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola felújított tornatermét. A három éve teljes rekonstrukción átesett épület
tornatermének felújítására a képviselő-testület újabb 8 millió forintot szavazott meg, amely összegből nemcsak a padló cseréjét,
hanem a szigetelést és a szellőzést is megoldották.
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Főtéri lecsófesztivál

Tablók könyve
Novemberben megjelenik a hatvan
éves Madách Imre – és elődje, a Sztáron
Sándor – Gimnázium több mint 250 nappali tagozatos osztályának kötetbe gyűjtött
tablója. Az intézmény igazgatója, Soós Zoltán elmondta, hogy régóta tervezik a tablók összegyűjtését, és most kiadásához is
segítséget kaptak. Molnár László hatodik
éve foglalkozik a Tablók Könyve sorozat
megjelentetésével, a huszonnegyedik kiadvány lesz a váci gimnáziumé, amelyet iskolatörténettel is kiegészítenek. Soós Zoltán
felhívást is közzé tett, hogy a még hiányzó
tablók is bekerülhessenek a kötetbe. Hiányoznak az 1948-ban és az ötvenes évek
első felében végzett osztályok tablói, több
hiányzik a hatvanas, hetvenes évekből, sőt,
2000-es és 2004-es évekből sincs meg valamennyi osztály közös képe.
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– igazgató nélkül
Új pályázatot kell kiírni a Vác Város
Településszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására, mivel a taggyűlési hatáskörben eljáró képviselő-testület
nem választott vezetőt. A meghirdetett
állásra eredetileg négyen pályáztak, közülük hármat talált alkalmasnak a felügyelő
bizottság. Egyikük visszalépett, így a képviselő-testület elé csak két jelölt állt. Lengyel
László ügyvezető igazgató ott jelentette be,
hogy visszalép, viszont a megmaradt egyetlen jelölt, a kft. műszaki vezetője, Füzesi
Attila nem kapta meg a megválasztásához
szükséges számú szavazatot. Dr. Bóth János
polgármester köszönetét fejezte ki Lengyel Lászlónak az elmúlt években végzett
munkájáért.
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Megkezdődtek az akadálymentesítési
munkák a deákvári városrész gyalogos útjain. A munkálatokat először a Deákvári
főtéren, a Deákvári főúton, a Radnóti és
Újhegyi utcákon végzik, majd az ezekbe
torkolló mellékutcákban folytatják. Az akadályok megszüntetése a jövő évben folytatódik, de a változások már az idén is érzékelhetőek lesznek.
Szeptemberben adták át a Kosdi utat
és a Fekete utcát összekötő Kiskörutat,
amely szilárd burkolatot kapott. Az útszakasz burkolása mintegy öt millió forintba
került, amelyet Mokánszky Zoltánnak, a
körzet képviselőjének kezdeményezésére,
a képviselői keretből biztosított az önkormányzat. A választókörzetben hasonló módon korszerűsítették a Váltó, a Vágány és a
Kökény utcát.

A Bartók Béla Zeneiskola a közelmúltban emlékezett meg a váci állami
zeneoktatás kezdetének negyvenötödik
évfordulójáról. A zenei világnaphoz kapcsolódó rendezvényen ünnepelték a húsz
éves zeneművészeti szakközépiskolát is, és
megemlékeztek a közelmúltban elhunyt
Erdélyi Sándorról, a Musica Humana Kamarazenekar alapítójáról. Az ünnepi koncerten a Bartók Béla és a Pikéthy Tibor iskolák
tanárai és tanulói léptek fel. A rendezvény
előtt nem sokkal mutatták be a zeneiskola
felújított műemlék jellegű pincéjét, és felavatták az Erdélyi Sándor tanár tiszteletére
kialakított emlékszobát.

•

Járhatóbb Deákvár Településszolgáltató

Zenei évfordulók

Váci Hírnök

Negyedszer rendezte meg a Váci Dunakanyar Turisztikai Egyesület a Váci Lecsófesztivált, ezúttal a Március 15. téren, amely csaknem szűknek bizonyult a részt vevő ötvenöt
csapat számára. Bár már a tavalyi, Duna-parti lecsófesztiválnak is nagy sikere volt, ilyen
érdeklődésre még a szervezők sem számítottak. A hagyományos lecsót és a lecsó jellegű
ételeket kisebb-nagyobb csapatok főzték szabad tűzön, a résztvevőket pedig, főzőversenyhez illő műsor - szlovák tangóharmonikások, sváb sramlizene, néptánc és a magyar nóták
-, szórakoztatta. Nem volt gond a díjakkal sem, a szponzorok annyi ajándékot ajánlottak
fel. A legjobb magyar lecsót a Váci Huszár Nemzetőr Bandérium főzte, a legízletesebb lecsó jellegű ételt a Vígh-bor és barátai csapata készítette, akik egyben elnyerték a legszebb
terítés díját is. A legötletesebb, legszebb főzőjelmez díja a Vác és Környéke Nagypofájú
Csajaihoz került. A Tourinform iroda különdíját a mozgáskorlátozottak váci csapata nyerte, az első jelentkezői díjat a Náhlik család Katóka Lecsója csapata vihette haza, a Belvárosi Érdekvédelmi Kör díját Szabó Géza vezetésével a Gasztronómiai Baráti Kör nyerte el.
Különdíjban részesült a Muzsikáló Váciak főzőcsapata, Farkas Pál karnagy vezetésével,
valamint a Família Gladiatoria és a Kárász utca páratlan csapatának közössége.
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Csökkenthető az energiaigény

Drágább távfűtés,
nagyobb támogatás

Váci Hírnök

•
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A földgáz árának újabb növekedése miatt, a Váci Távhő Kft.
október elsejétől ismét emelte a távhőszolgáltatás hődíját. A 6,94
százalékos emelés egy átlagos méretű lakásnál a téli hónapokban
havonta 1618 forint, a nyári hónapokban 296 forint többletkiadást
okoz. Az idén már három ízben nőtt a földgáz ára, és ezeket a változásokat mindig csak késve követte a hődíj-emelés. Amíg a lakossági gázár mintegy 30 százalékkal nőtt, a hődíj csak 18 százalékkal.
Tomori Pál képviselő szerint, a 18 százalékos emelés hatása egy
átlagos méretű lakásnál összességében 3816 forint.
A növekvő költségek ellentételezésére, a kormány a távhőkompenzációról hozott rendeletet, amelynek értelmében, minden távhőszolgáltatást igénybe vevő háztartás havonta 1150 forintos támogatást kap, a fűtési szezon hat hónapjára. Szociális alapon
pedig négy kategóriát határozott meg a kormányrendelet, az ide
tartozók fogyasztásalapú támogatásban részesülnek majd.
A városi képviselő-testület is hozott intézkedést a távfűtéses
lakásokban élők helyzetének könnyítésére. Úgy határozott, hogy
újabb kedvezménnyel ösztönzi az egycsöves fűtési rendszerek
korszerűsítését, és ezzel a költségek csökkenését. A gazdasági és
városfejlesztési bizottság kezdeményezésére, az eddig nyújtott
kamatmentes hitel helyett, vissza nem térítendő támogatást ad a
fűtési rendszerek átalakítására. A támogatás mértéke a költségek
maximum kétharmada, lakásonként legfeljebb 700 ezer forint. Az
átalakítással – és egyéb energiatakarékossági intézkedésekkel –
mint azt a Váci Távhő Kft. ügyvezető igazgatója már korábban elmondta, akár az energiaköltségek egyharmada is megtakarítható.
Miután a Váci Távhő Kft. megállapodott a GE Hungary Zrt.
üzemében keletkező, úgynevezett hulladékhő átvételéről, csővezetéket épít ki az üzem és a hőközpont között. A kft. és a General
Electric közötti szerződés értelmében, mintegy negyedével olcsóbban juthatnak hőszolgáltatáshoz, és az átvehető mennyiség a
szükségletnek mintegy egyötödét fedezi.
Időközben elkészítette középtávú fejlesztési koncepcióját a
Váci Távhő Kft. A képviselő-testület által már elfogadott négyéves
program alapján, két ütemben megújulhat a mintegy háromezer
méter hosszú vezetékrendszer. Az ehhez szükséges több mint negyed milliárd forintot pályázat révén szeretné előteremteni a cég,
de jelentős önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak is. A cél,
hogy mind a szolgáltatói, mind a fogyasztói oldal megújuljon. A
folyamatos korszerűsítéssel a következendő tíz évben 30-40 százalékkal csökkenthető az energiaigény.
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Megújul a Göncöl Ház
A Norvég Finanszírozási Alap pályázatán nyert 73 millió forintból felújítják a Göncöl Házat. A száz éves műemlék jellegű épület visszakapja eredeti formáját és korszerű, a megújuló energiát
hasznosító fűtési rendszert kap.

Duna-parti takarítás
Másodszor rendezték meg szeptember 19-20-án a Duna-parti nagytakarítást, amelyen több váci iskola is részt vett. A Ványi
Lászlóné képviselő által kezdeményezett akciót október 18-án
megismétlik.
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Vác Város Önkormányzat ingatlanhirdetései
Ingatlan hasznosítások:
• A város központjában épülő mélygarázs térszintjén „Köszönőház” építésére,
hasznosítására
• Vác, Eszterházy utca 2. szám alatti épületingatlan felújítására, hasznosítására
• Vác Város „Északi„ fejlesztési területén ingatlan értékesítése –
volt Hiradó laktanya területéből
• Mg- i földterületek haszonbérletre, eladásra
Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:
• Vác, Deákvár-Papvölgy 4762/6,-/7, -/8, -/9, -/27 hrsz-ú, össz. 7270 m2,
beépítetlen ingatlanokat egyben (versenytárgyaláson)
• Vác, Deákvár városrészén, Rózsaszőlő köz 4762/43 hrsz-ú, 1132 m2,
önálló kivett beépítetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Deákvár-Bácska városrészén, 5 db, 5189/12,13,14,15,16 hrsz-ú - 1000 m2/telekkivett beépítetlen ingatlanokat (jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Deákvár-Bácska városrészén 5170/4 hrsz-ú, 3167 m2 kivett beépítetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Deákvár-Törökhegy - Fokos köz - 5999/2 hrsz-ú, 753 m2, önálló kivett beépítetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács köz - 6023 hrsz-ú, 750 m2 térmértékű, önálló
kivett beépítetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Deákvár-Papvölgy (4 db), Vác, Deákvár-Altány (1 db) beépítetlen ingatlanokat
(jelentkezés sorrendjében)
• Vác, - Kertváros – „OTTO” telephely 402/46 hrsz-ú, 4819 m2, 402/47 hrsz-ú 4970
m2 megosztással kialakult, beépítetlen ingatlanokat (jelentkezés sorrendjében)
• Kőhíd lakóparkban, 598-642 m2-tóparti (4 db) közművesített telkeket (jelentkezés
sorrendjében)
Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
• Vác, Zrínyi u.9. szám alatti 11 m2 alapterületű nem lakás célúhelyiséget
(versenytárgyaláson)
• Vác, Káptalan u. 18. szám alatti 14 m2 alapterületű üzlethelyiséget
(versenytárgyaláson)
• Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 9. szám alatti, 36,70 m2 alapterületű üzlethelyiséget
(jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 12. szám alatti, 50,20 m2 alapterületű üzlethelyiséget
(jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület és melléképület szabad helyiségeit
(jelentkezés sorrendjében)
Lakások értékesítése:
• Vác, Mária u. 7. fsz. 2. felújítást igénylő, jelen állapotban (49 m2 alapterületű)
(jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Mária u. 7. fsz. 3. felújítást igénylő, jelen állapotban (38 m2 alapterületű)
(jelentkezés sorrendjében)
• Vác, Derecskedűlő 11. felújítást igénylő, jelen állapotban (94 m2 alapterületű)
(jelentkezés sorrendjében)
Lakások bérbeadása: Szociális alapon
• Vác, Külső-Rádi u. 23. D/2. I/5. (2 szoba)
• Vác, Külső-Rádi u. 23. É/3. I/5. (2 szoba)
• Vác, Rádi u. 6. fsz. 2.
(2 szoba)
Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vac.hu honlapról
Információ:
Vác Város Polgármesteri Hivatal, Március 15. tér 11. Vagyonhasznosítási O.,
Tel.: 27/513-468,513-461,513-439

Pályázat:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2600 Vác, Március 15. tér 11.) pályázatot
ír ki a Vác Város Településszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állására.
Pályázati feltételek:
• Főiskolai, egyetemi végzettség (műszaki és/vagy gazdasági)
• Minimum 3 éves vezetői gyakorlat
A pályázat tartalmazza:
Szakmai önéletrajzot, oklevél másolatát, erkölcsi bizonyítványt, valamint a szakmai és
közmunka-szervezési elképzeléseket.
A pályázatban a bérigény kerüljön megjelölésre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 25.
A megbízás 2009. január 1-jétől 5 évre, határozott ideig szól.
Vác Város Településszolgáltatási Nonprofit Kft. felett a tulajdonosi jogokat a képviselőtestület gyakorolja.
A pályázatot Vác Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet leadni.
A kft. tevékenységi körét is tartalmazó alapító okirat a jegyzőnél tekinthető meg.
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Honti napok
Ipolyságon szeptember 10. és 14. között
rendezték meg a XXVII. Honti Kulturális
Napokat. Az eseménysorozatot hivatalosan
Bélik György alpolgármester nyitotta meg
szeptember 11-én délután, a művészeti
központ – a városi zsinagóga - épületében.
Ott rendezték meg Pokorný Lajos festőművész kiállítását is, a művész munkásságát
Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum igazgatója
méltatta. A nyitónapon, a hagyományoknak megfelelően, megkoszorúzták a két
világháború áldozatainak emlékművét. A
négynapos program során bemutatkozott
a Honti régió, felléptek folklórcsoportok,
voltak színházi előadások, koncertek, és
megrendezték a kézműves és helyi termékek vásárát is. Vác vezetése, testülete az
idén is képviseltette magát a Honti Kulturális Napokon.

Alpolgármester
a diáksportért

polnánál. Az eseményre több százan érkeztek és vettek részt a székesegyháztól induló körmeneten. A Mária-napi búcsút a dr.
Beer Miklós megyés püspök által celebrált
Szentmise zárta.

Képviselők Jólészen

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon, az
aradi vértanúk 2006. szeptemberében felavatott emlékhelyén tisztelegtek a váciak a
szabadságharc hőseinek emléke előtt. Ünnepi beszédében Mándli Gyula, a Katona
Lajos Városi Könyvtár igazgatója megemlékezett arról, hogy a világosi fegyverletételt
követően, 1849. október 6-án végezték ki
a magyar honvédség tizenhárom tábornokát Aradon, Pesten pedig gróf Batthyány
Lajost, az első felelős és független magyar
kormány miniszterelnökét. Felidézte Kazinczy Lajos honvédezredes, Kazinczy Ferenc fia emlékét, aki századosi rangban
Ivánka Imre váci nemzetőr táborának segédtisztje volt, a tavaszi hadjáratban pedig
Klapka György hadtestében volt dandárparancsnok. A 29 éves ezredest október 25én lőtték agyon az aradi vár sáncárkában.
A vértanúk emlékét tizenhárom oszlopon
elhelyezett tizenhárom tábla őrzi a művelődési központ melletti rózsakertben. Mint
két éve minden október 6-án, most is egyegy iskola, intézmény képviselői helyezték
el koszorúikat az emlékoszlopokon.

Főhajtás
Az alsóvárosi temetőben minden év
szeptemberében megemlékeznek az 1992ben hősi halált halt 29 éves rendőrtisztről,
Máté Andrásról. Sírjánál az idén is fejet
hajtottak a kollégák, a rendőrkapitányság
vezetői és a város képviseletében dr. Dora
Péter jegyző.

Városi képviselők tettek látogatást
Jólészen, Cházár András szülőhelyén. Az
1745-ben, elszegényedett nemesi családban
született Cházár András, ügyvéd, Gömör
megye későbbi főjegyzője volt a szervezője az első magyar siketnéma intézetnek,
amely 1802. augusztusában nyitotta meg
kapuit Vácon. A látogatáson részt vettek
a Cházár iskola diákjai, és négy önkormányzati képviselő között ott volt Ványi
Lászlóné, a Cházár többcélú iskola tanára,
a körzet képviselője is. A település most állít szobrot szülöttének, Cházár Andrásnak.

Ügyfélbarát
földhivatal
Közel 100 négyzetméteren végeztek
felújítást Vác város Földhivatalában. A
több mint fél évig tartó munkálatokat követően átadták a földhivatal új ügyfélfogadó termét és a hozzátartozó irodákat. A
mintegy 36 millió forintért megvalósult
korszerűsítés révén kényelmesebbé válik
az ügyintézés.

Váci Hírnök

•

20 08. o k t ó b e r

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptemberi ülését kitüntetések
átadása vezette be. (A Kiváló Diák oklevelek
és plakettek átadásáról a 8. oldalon számolunk be) Vác és Pest megye diáksportjának
elősegítése érdekében kifejtett több évtizedes munkája elismeréseként dr. Molnár Lajos alpolgármester vehetett át kitüntetést,
amelyet Magyariné Oroszi Zsuzsanna, a
Magyar Diáksport Szövetség Pest megyei
szervezetének titkára nyújtott át.

Mária-napi búcsú
Koszorúzás a
Szeptember 13-án és 14-én tartották a
vértanúk emlékhelyén hagyományos
Mária-napi búcsút a Hétká-
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Megemlékezés a fegyháznál III. Váci Zsidó Kulturális Fesztivál
Az 1945-1956 közötti Magyar Politikai
Elítéltek Közössége és Vác Város Önkormányzata tisztelettel meghív minden érdeklődőt 2008. október 27-én, 11 órára
a Váci Fegyház és Börtön előtti téren tartandó ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra. Ünnepi beszédet mondanak: dr.
Bóth János, Vác város polgármestere, országgyűlési képviselő és Nyírfás Dezső a
PEK vezetőségi tagja.

Őszi Művészeti Hetek 2008
Csemniczky Zoltán szobrászművész
kiállítása: Curia Galéria( Vác, Március 15. tér 20.)
A kiállítás november 2-ig tekinthető meg.
70 éves a Vox Humana Énekkar
jubileumi dokumentumkiállítás
Helyszín: Kávézó Galéria
A kiállítás november 2-ig tekinthető meg.
Verőcei Műhely kiállítása
a Magyar Festészet Napja alkalmából
Helyszín: Emeleti Galéria
A kiállítás november 10-ig tekinthető meg.
Kádas Levente fotóművész
Fények és tájak című kiállítása
Helyszín: Margaréta Kávéház
Megtekinthető: november 30-ig

November 8-án, szombaton a zsinagógában 17 órától kóser termék bemutatása és vására, kóser szendvicsparti.
Előadás a váci zsidóság történetéről, az
épület bemutatása
November 9-én, vasárnap a MIMK
aulájában és a színházteremben 10 órától
tradicionális zsidó sütemények bemutatója és vására a Floch Cukrászat és a háziaszszonyok süteményeiből, kóser szendvicsek
egyéb étkek vására, kóser italok, édességek
bemutatója és vására, könyvvásár. Holt-tengeri kozmetikumok és gyógyhatású szépítőszerek bemutatója, árusítása, tanácsadás,
arcpakolások, egyéb használati javallatok.
Gyerekeknek ügyességi műsor, kifestők, kirakók. Izraelben készített ékszerek bemutatója és vására, legújabb világ-fazonokkal,
világszínvonalú divatos férfi, női és gyermek-fehérneműk, kiegészítők kiállítása vására az Aranypók Rt. kínálatából.
18 órakor a színházteremben a Sabbath
Shong Klezmer Együttes és több fővárosi
színház művészeinek produkciója, a Láthatatlan kéz című klezmer szvit, közel három
órában, különleges színpadi technikákkal.
A darab sikertörténet volt a Nyári Zsidó
Fesztiválon, vidéken először Vácon kerül
bemutatásra. Jegyek elővételben kaphatók
a Madách Imre Művelődési Központ jegypénztárában, a Tourinform Irodában és
a váci zsinagógában a nyílt napok keretében.

Madách Imre Művelődési Központ
programajánló
Október 24., péntek 18 óra
A Fónay Márta – HUMÁNIA – Drámai
Műhely bemutatja:
Koren Gábor A legtisztább forradalom
című dokumentumjátékát.
Október 31., péntek 9.45 órakor
Jávorszky Tudományos Nap
November 8., szombat 19 órakor
Hastánc Show

Őszi Művészeti Hetek 2008
programok
Október 25., szombat 18 órakor
„A Palóczokról”
Táncjáték a Váczi Néptáncegyüttes előadásában
Október 29., szerda 19 órakor
Neil Simon: Mezítláb a parkban
Vígjáték 3 felvonásban

Filmklub
Október 30., csütörtök 18 óra
Rejtélyes manhattani haláleset
(amerikai vígjáték)

Dunakanyar Elsõ

HITEL és BIZTOSÍTÓ IRODA
FutamTürelmi idõ
Hitel- idõ
nélkül
összeg
5 MFt
10 MFt
20 MFt

37 315 Ft
74 631 Ft
111 945 Ft

Türelmi idõs

Svájci Frank Alapú akciós jelzáloghitel
1 vagy 2 év
türelmi idõ
alatt

Türelmi idõ
után
(18 év)

THM*:6,42%
39 386 Ft Kezelési ktg.: 0%
78 772 Ft Óvadék: nincs

26 573 Ft
53 146 Ft
79 718 Ft 118 159 Ft

10 nap alatt hitel,
meglévõ hitelét
kiváltjuk.
*A THM mértéke nem
tükrözi a hitel árfolyamés kamatkockázatát.

Extra kedvezmény: közalkalmazott, közszolgálati dolgozóknak futamidõ végéig
Jelzáloghitelbõl: 1,2-1,5% kamatkedvezmény • Személyhitelbõl: 2% kamatkedvezmény
Biztosításból: 10-35% kedvezmény • Befektetésre: 36% hozammal állami garanciával.

Váci Hírnök

•

20 08. o k t ó b e r

Új iroda: 1132 Budapest, Váci út 8.1/16. (Nyugati pályaudvar mellett)
Bp. nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 10-16 óráig
Információ és idõpont egyeztetés telefonon: 06 20 9 730 790
Központi iroda: Nagymaros, Váci út 13. (fõútvonalon a rév lejárójánál
a könyvtár mellett) • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 13-18, szombat 10-13 óráig
E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu
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Olimpikonok Pekingről

DDC-sportgála
Hatodik alkalommal rendezett a DDC
Kft. sportgálát a város iskolái számára, öszszesen 3 millió forint díjazással. Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány részvételével
megtartott vetélkedőn a 600 ezer forintos
első díjat a Boronkay iskola csapata nyerte,
a második helyen a közgazdasági, a harmadik helyen pedig a Madách gimnázium
csapata végzett. A többi iskola csapata 180
ezer forintos vásárlási utalványt kapott,
a Magyar Öttusa Szövetségtől pedig ajándékcsomagot.

Sporthírek – röviden
Asztalitenisz
Megtelt érdeklődővel a Vác Város Állandó Sporttörténeti Kiállításának helyet adó terem arra az olimpiai élménybeszámolóra, amelyet az intézmény vezetője, Selymes Nóra
szervezett négy sportoló részvételével. A legkisebbek már csak a földön ülve nézhették
csillogó szemmel Peking két kenuhősét, Kozmann Györgyöt és Kiss Tamást, valamint
városunk két olimpikonját, Aubéli Ottó birkózót és Hirling Zsolt evezőst. A megjelenteket
Csereklye Károly, sportot felügyelő alpolgármester köszöntötte, majd átadta városunk
ajándékát. Ezt követően az érdeklődők feszült izgalommal nézték ismét végig videóról
kenusaink bravúrbronzérmének megszerzését, majd a Hirling Zsolt által készített helyszíni fotók segítségével idézték fel az ötkarikás napok versenyeit és körülményeit. A közel
másfél órás kérdezz-felelek végén a sportolók még hosszú percekig állták hősiesen az
autogramgyűjtők rohamát.

Guinness-rekorder Boronkay

Nagyon rosszul sikerült az NB I Közép csoportjában szereplő váci asztaliteniszezők rajtja a pontvadászatban. A Váci
Reménység Dorogon, majd hazai asztalok mellett a ceglédiektől egyaránt 16:2re kaptak ki, majd az Erzsébeti Hajós DSE
11:7 arányban bizonyult jobbnak náluk.

Evezés
A görögországi Marathon városában
került megrendezésre az evezősök idei
kontinensbajnokságára. A magyar küldöttségben helyet kapott három váci
versenyző is. A férfi könnyűsúlyú kétpárevezősök viadalán – bizonyítva javuló
formáját – a Hirling Zsolt, Varga Tamás
duó bronzérmet szerzett. A női egypárevezősöknél érdekelt Szabó Katalin és
a férfi kvartett tagjaként Szabó Dániel
egyaránt az összesített 10. helyen zárt.
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Labdarúgás
Eseménydús hónapot tudhat maga
mögött a Vác-Újbuda LTC NB II-es együttese. Miután a mieink sorra hagyták el
győzelem nélkül a bajnokik után a pályát
(VÚLTC – BKV Előre 1-1; Jászberény –
VÚLTC 4-2; VÚLTC – FTC 0-4) lemondott
posztjáról Verebes József. Az új tréner a
tavalyi másodedző, Tóth János lett. Irányításával előbb 3-0-ra nyert a gárda hazai pályán a Szolnok ellen, majd – miután
a Ligakupa-rajton Nyíregyházán az élvonalbeli hazaiaktól 3-0-ra kikapott – 2-0-ra
sikerült nyerni az ESMTK otthonában.

•

A londoni Guinness World Records Ltd. a napokban gratuláló értesítés és oklevél kíséretében tudatta a szervezőkkel, hogy immár hivatalosan is a váci Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium kosárlabdázói tartják a sportág folyamatosan
lebonyolított, leghosszabb időtartamú mérkőzésrekordját.
Két esztendővel ezelőtt már történt egy hatvanórás váci csúcsbeállítás, amelyet aztán
Japánban három perccel megjavítottak. Ezért idén tavasszal Nagy Péter testnevelő kezdeményezésére egy bizonyára sokáig utolérhetetlen rekordra készült a 21 diákból és 3
felnőttből álló csapat. A 12-12 lányt és fiút felsorakoztató együttes 2008. április 16. és 21.
között pontosan nyolcvan órán át kergette, kétórás váltásokban a labdát. Mindeközben
szép számmal termelték is a pontokat, amit a 7151-7141-es végeredmény is bizonyít. Az
előírt kemény feltételek között szerepelt például, hogy a játékosoknak a teljes időtartam
alatt a teremben kellett tartózkodniuk. Videó- és képanyag készült a csúcsdöntésről és
természetesen a részletes jegyzőkönyvet is meg kellett küldeni a világrekordokat nyilvántartó szervezetnek. Londonban aztán több hónapon át ellenőrizték a dokumentációt és az
ellenőri jelentést, majd hitelesítették a Guinness-csúcsot.

Váci Hírnök

A várakozások alatt szerepel a női élvonalban városunk női csapata. A Váci
NKSE egy győzelem (a Vasas ellen itthon
33-30) mellett a további mérkőzését elvesztette, így jelenleg további három, két
ponttal rendelkező együttessel együtt a
sereghajtók között foglal helyet a táblázaton. A férfiak NB I/B-s küzdelmeiben
a Váci KSE két vereség után Szigetváron
egy döntetlennel szerezte meg első pontját a magasabb osztályban.
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Vác Város Önkormányzata és a Reménység Egyesület tisztelettel meghívja
Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója alkalmából
rendezett városi ünnepségre, október 23-ára.
10.30 óra: Koszorúzás az ’56-os Emlékműnél (Váci Fegyház és Börtön előtti tér)
11 óra: Pap Béla református lelkész emléktáblájának koszorúzása (Vác, Dózsa György u.
54.) Köszöntőt mond: Újvári István Pro Urbe díjas nyugalmazott középiskolai tanár
17 óra: Kovács Ottó mártír emléktáblájának megkoszorúzása (Szent Miklós tér)
18 óra: Ünnepi megemlékezés a Bartók Béla Zeneiskola hangversenytermében Beszédet
mond: Dr. Horváth Ferenc, Vác Város Levéltárának igazgatója, közreműködik a
váci Serenus Kórus, vezényel: Brusznyai Margit karnagy
18.45 óra: Dr. Brusznyai Árpád emléktáblájának koszorúzása (Konstantin tér)
19 óra: Dr. Pétery József megyéspüspök emléktáblájának koszorúzása. Megemlékezést
tart Dr. Beer Miklós megyéspüspök.
Közreműködik az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium.

Anyakönyvi hírek
Szabics Katalin fia Dorián, Füstös Zsolt és
Szakács Ágota lánya Léna, Jakus Roland 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, Sándor Tamás és Kovács Boglárka
lánya Dorka, Heim János és Somodi Szilvia
lánya Virág.
ELHUNYT VÁCIAK:
Balogh Sándorné sz: Zala Rozália /1920/,
Csáki Sándorné sz: Dopsa Julianna /1913/,
Toldi Miklós /1932/, Fenyvesi Ferencné
sz:Sleng Gizella /1936/, Kertész Jenőné sz:
Szlezák Erzsébet /1934/, Dobos Sándorné
sz.:Droppa Piroska /1919/, Verebélyi Józsefné sz.: Gál Anna /1923/, Gálos Vilmos /1925/,
Rostetter Margit /1924/, Pelyhes Istvánné
sz:Czeglédi Róza /1930/, Karaba Istvánné sz:
Szegedi Mária /1921/, Sebján Ferenc /1927/,
Bonifert Józsefné sz: Dóra Ilona /1932/, Berta András /1941/, Unyatinszki Lászó /1957/,
Szeidl József /1921/, Varga Antal /1919/,
Rutkai Károly /1930/, Englóner György
/1959/, Potyók Tibor /1941/, Kandella Pálné
sz:Széles Anna /1912/, Gubacsi Ferenc /1934/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK:
Forstenheizler Tamás és Vaida Andrea,
Lénárd Péter és Kis Tímea, Ujszegi Gyula és Márkus Judit, Dr. Vajta Mátyás és Dr.
Kollár Anikó, Tarnóczy Zsolt és Jakab Renáta, Sasvári Gábor és Barna Adrienn, Fütő
Norbert és Tóth Márta, Varga Krisztián és
Tóth Viktória, Hugyecz József és Danis Edina, Varga Gergely és Imre Anita, Engszler
Sándor és Starecz Zsuzsanna, Papp Károly
és Kiss Bernadett, Lukács Kornél és Sváb
Adrienn, Kolonics Róbert és Imre Zsófia,
Bolka Balázs és Kisová Alzbeta, Trieb Tamás és Kisfaludi Vera, Adamek Ákos és
Endrédy Anett, Vigh Mihály és Rátz Katalin, Vincze Norbert és Szunyog Beatrix,
Néveri Endre és Szőnyi Katalin.
VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK:
Fedor László és Varga Adrienn fia László,
Hugyecz Ferenc és Csölle Gabriella lánya
Cintia, Gebefügi Csaba és Kovács Ildikó
fia Bence, Illyés Csaba és Korona Szilvia lánya Csenge, Marinovszky Gábor és
Tenyák Adrienn lánya Lili, Józsa György
és Csábi Szilvia lánya Lili, Tomor István
és Veres Katalin lánya Viktória, Klein Jenő
és Tóth Kinga fia Dávid, Csáki Gábor és

Váci Hírnök
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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)
10.20.-10.26.
10.27.-11.02.
11.03.-11.09.
11.10.-11.16.
11.17.- 11.23.
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H.
1
2
3
4
5

K.
2
3
4
5
6

Sze.
3
4
5
6
7

Cs.
4
5
6
7
1

P.
5
6
7
1
2

Szo.
6
7
1
2
3

V.
7
1
2
3
4

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

Ügyfélfogadás
az okmányirodában
hétfõ: 9-18
kedd: 8-16,
szerda: 10-16
csütörtök: zárva
péntek: 8-12
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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