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A VÁRO S Ö NKO R MÁNYZATÁNAK HAVILAPJA
IX. évfolyam 9. szám

2008. szeptember

Megkezdődött
az új tanév

Díszpolgár lett
Hesz Mihály

Szeptember elsején Vácon több mint tízezer fiatal számára kezdődött meg az új tanév. Az öt önkormányzati fenntartású általános
iskolában csaknem két és fél ezer tanuló sorakozott fel az ünnepélyes tanévnyitókon, köztük több mint kétszázhatvan most ismerkedik az iskolával. Három iskolában eggyel-eggyel csökkentek a csoportszámok, a legnagyobb létszámú intézmény most is a Földváry
iskola, és itt fogadták a legtöbb első osztályost is.
Folytatás a 3. oldalon

Pro Urbe díjat kapott: Szíjjártó
János, Szalay István és a Madách
Imre Művelődési Központ
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Folytatás a címlapról
A három önkormányzati óvodát – és tagóvodáikat – több mint ezer-egyszáz gyerek népesíti be. A négy városi fenntartású középiskolában több a diák, mint az elmúlt tanévben,
számuk meghaladja a kétezer-nyolcszázat, háromban a csoportszámot is növelték. Csak
úgy, mint az elmúlt években, az idén is rendőrök segítik a forgalmas gyalogátkelőhelyeken a diákok közlekedését. Az októberig tartó akciót a polgárőrök is támogatják.
A tanévkezdés előtt került sor a tanévnyitó értekezletre, amelyen áttekintették az iskolákban, óvodákban elvégzett munkálatokat. Dr. Molnár Lajos alpolgármester elmondta,
hogy az önkormányzat – a polgármesteri ciklusprogramban foglaltaknak megfelelően –
sokkal több pénzt fordított felújításra, karbantartásra, mint az előző években. A tervezett
feladatok elkészültek, a tavalyi világítás-korszerűsítést követően, az idén a szociális blokkok felújítása került sorra az általános iskolákban. További tennivaló a tornatermek – és
a hozzájuk tartozó mosdók, öltözők – színvonalának javítása, majd, 2009-ben, az iskolák
bútorzatának korszerűsítése. Foglalkozni kell az iskolai sportudvarok felújításával is, ezt a
sportbizottság is szorgalmazza.

A legkisebbek egymással és az új környezettel ismerkednek
Dr. Molnár Lajos – mint már korábban is – most is hangsúlyozta, hogy jobban oda kell
figyelni a hátrányos helyzetű gyerekekre, családokra, s ahhoz, hogy az oktatási intézmények kiemelten kezeljék ezt a réteget, segítséget nyújt az önkormányzat. A város szándéka, hogy korszerűsíti, pontosítja a tankötelezettségi törvény végrehajtását ellenőrző nyilvántartását. Minden érintettnek ma már pontosan kell tudnia, hogy a tankötelezettség az
g tart,, vagyis,
gy , mind az
5. életév betöltésével kezdődik és a 18. életévig
óvoda,, mind
ola kötelező. A cél azonban az,
az általános, mind pedig a középiskola
hogy
a
ban kapcsolódjanak be az iskolegkisebbek legkésőbb négyéves korban
lára felmozottan hátrányos helyzetű
készítő óvodai tevékenyégbe. (A halmozottan
9 januárjától támogatást
gyermekek óvodába járatásához 2009
c osztályt vég- zett és
is nyújt az állam: a legfeljebb nyolc
ményre jorendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
ves gyergosult szülők, ha három- vagy négyéves
mekeiket beíratják és rendszeresen járatják
er, majd
óvodába, első alkalommal húszezer,
esetenként tízezer forint támogatástt kapnyzat
nak.) Az óvodába járást az önkormányzat
is szorgalmazza és igyekszik segíteni is.
Végül az alpolgármester annak
a fontosságát emelte ki, hogy a
teljesítménymérés, kompetenciamérés adatait elemezzék az iskoes
lák, és vonják le belőlük a szükséges
an
következtetéseket. Ezek birtokában
készüljenek fel a következő évi
tudáspróbákra.
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Nagyobb figyelem a hátrányos helyzetűekre

reméljük, sikerült a meglepetés,
örömmel fogadják a megújult Váci
Hírnököt. A város vezetői már hoszszabb ideje tervezik, hogy korszerűbb,
a kor igényeinek megfelelő és Vácot
méltóképpen reprezentáló havilapot
jelentessenek meg. Az elképzelések,
tervek nemcsak a külső megújítására
vonatkoztak, a nagyobb terjedelem
alaposabb tájékoztatást tesz lehetővé.
Úgy gondolták, hogy egy ilyen dinamikusan fejlődő településen a történések,
események meghaladják a négyoldalas Hírnök kereteit. A döntés természetesen nem volt könnyű, hiszen a
nagyobb terjedelem, a színes nyomás
többe kerül, ezért olyan megoldást kellett találni, amely a költségnövekedést
ellensúlyozza. Ezért több a hirdetés,
ám úgy gondoljuk, ezzel is olvasóinkat
szolgáljuk.
Nem véletlen, hogy a Hírnök megújítását 2008 szeptemberére terveztük.
Most érkezett félidejéhez a választási
ciklus, két éve irányítja a jelenlegi képviselő-testület a várost. És most van a
kétéves évfordulója a főtér megújításának is. 2006. szeptember 22-én vehették birtokukba a váciak a Sáros László
Ybl-díjas építész tervei alapján - és sok
száz vélemény figyelembe vételével –
az újjáélesztett Március 15. teret. Azóta
bebizonyosodott, hogy érdemes volt új
életet vinni a város központjába, megszerettük, belaktuk a főteret. Olyanná
vált, mint bármely turisták által kedvelt európai kisváros főtere – látnivalóival, zöldterületeivel, vendéglátóhelyeivel, szolgáltatásaival -, miközben
megmaradt speciálisnak, vácinak.
Természetesen nemcsak megszépült főterünkkel büszkélkedhetünk,
hanem – az „örökölt” természeti és épített értékek mellett – mindazzal, ami
elkészült, korszerűsödött az utóbbi
években. Érdemes lenne jobban körülnézni, mi mindennel gazdagodott Vác:
új és felújított utcákkal, játszóterekkel,
parkokkal, színvonalas épületekkel,
köztéri alkotásokkal. Minden váci
büszke lehet településére. Még akkor is,
ha mindnyájan tudjuk, hogy vannak
a városban olyan részek, pontok, amelyek elcsúfítják arculatát. A városfejlesztéshez azonban nemcsak pénz kell,
hanem akarat és nyitottság is. Hogy a
váciak nagy többsége akarja a továbblépést, és csak a valódi értékek megőrzése mellett álljon ki.
Most az önkormányzat havilapja
is továbblépett, méltó akar lenni a fejlődő-szépülő városhoz. A Váci Hírnök
tervezői, készítői, kiadói remélik, hogy
ez sikerült, sikerül. És akiknek készül,
megbecsülik, még akkor is, ha ingyen
kapják. Azt szeretnénk, ha minden
váci polgár úgy gondolná, hogy ez az
ő lapja. És hasonlóan büszke lenne rá,
mint szeretett városára….
A szerkesztő

•

Megkezdődött a tanév

Tisztelt Olvasók,
Kedves Váciak,

Váci Hírnök

Több pénz volt a nyári felújításokra
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Díszpolgár lett
Hesz Mihály

Váci Hírnök
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Pro Urbe: Szíjjártó János, Szalay István és a
Madách Imre Művelődési Központ

4

A sok éves hagyományt követve, a Szent
István-szobornál emlékezett meg a város a
köztársaság állami ünnepéről, augusztus
20-áról. Az ünnep szónoka Detre János
evangélikus lelkész volt, aki István király
művét méltatta: az egységes ország, az erős
állam kiépítését, az egyház értékteremtő
képességének kihasználását. Mint mondta,
tisztességére, erkölcsi hitelére ma is nagy
szükség lenne. – Az ország ketté van osztva,
és válaszút előtt áll: vagy lesz nemzeti összefogás, vagy menthetetlenek vagyunk...
Az ünnepi beszédet követően került
sor az új kenyér megszentelésére, majd a
díszpolgári cím és a Pro Urbe kitüntetések
átadására. 2008-ban Vác Város Díszpolgára
Hesz Mihály egykori váci kajakozó lett. Az
erről szóló oklevelet dr. Bóth János polgármester nyújtotta át a Németországban élő
fogorvosnak, aki pontosan negyven éve,
1968-ban, Mexikóvárosban szerzett olimpiai bajnoki címet. Pro Urbe elismerésben két
magánszemély, Szíjjártó János és Szalay
István részesült. Szíjjártó János vállalkozó jótékony célú adományaival jelentősen
segített, elsősorban a sérült embereknek,
gyerekeknek. Szalay István, a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesületének elnökeként, sokat tett a város értékeinek, a
város történelmi múltjának megőrzéséért.
A Pro Urbe közösségi díját pedig a Madách

Hesz Mihály Németországból jött
haza, hogy átvegye az elismerést

A Boróka Népi Énekegyüttes
Imre Művelődési Központ kapta, az igényes
kulturális programok szervezéséért, a város művészeti csoportjainak, civil szervezeteinek támogatásáért, és nem utolsósorban
azért, mert tevékenységüknek is köszönhetően nyerte el Vác a fesztiválváros címet. A
kitüntetést az intézmény igazgatója, Iványi
Károlyné vette át dr. Bóth Jánostól.

A kitüntetettek nevében dr. Hesz Mihály mondott köszönetet. Elérzékenyülve
emlékezett arra, hogy negyven éve, az olimpiai aranyérem megszerzésekor, milyen
hálás szívvel gondolt a sportszerető váci
polgárokra, és máig sem felejtette el, hogy
Vácról, a kajak-kenu egyesületből indult a
sportkarrierje. Végül ígérte, hogy erejéhez
mérten segíteni fogja a város vízisportját.
Az ünnepi műsorban fellépett a Boróka Népi Énekegyüttes, Lakatos Anikó
cselló- és Dombi Rajmund hegedűművész, valamint a Váci Fúvósegyüttes. Az
ünnepségen, amely hagyományosan a
Szent István-szobor megkoszorúzásával
ért véget, közreműködött a Váci Huszár és
Nemzetőr Bandérium is. Este nyolc órától
a Váci Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyt adott a város főterén, a Március
15. téren.

Lakatos Anikó és Dombi Rajmund
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Eszközfejlesztés, útfelújítás,
csomópont-építés

Eddig 750 milliót nyert
pályázatokon a város
Az év első nyolc hónapjában mintegy 750 millió forint támogatáshoz jutott a város, nyertes pályázatai révén. Mint dr. Bóth
János polgármester elmondta, közel 4 millió forintot nyert a város az illegális hulladéklerakók felszámolására, csaknem 36 milliót a Kosdi úti csomópont építésére, 1,7 milliót műemlék épület
felújítására, 3,6 milliót a Duna-parti nagy játszótér felújítására, 5
milliót a Csányi körúti óvoda eszközbeszerzésére, 10 milliót az
Újhegyi út felújítására, 3,5 milliót a kórház eszközbeszerzésére.
Az iskolák közül a Boronkay informatikai eszközökre 4,4 milliót nyert, a szakképzésfejlesztésre, TISZK-tagként 680 milliót. A
közgazdasági középiskola 13 milliót, a Bernáth Kálmán iskola
mintegy 7,5 milliót, a zeneiskola csaknem 6 és fél milliót. Jelentős támogatáshoz jutott a Naszály-Galga TISZK is, ebből mintegy
25 millió érinti a városi önkormányzatot. Eszközbeszerzésre a
művelődési osztály is nyert több mint 2 millió forintot. Eredményes pályázata volt a könyvtárnak, levéltárnak és a művelődési
központnak is. A támogatások összértéke eléri 750 millió forintot, amelyhez – dr. Bóth János szerint – a városnak körülbelül
50 millió forint önrészt kell hozzáadnia. Mint mondta, két nagy
pályázat sorsa még nem dőlt el, de várhatóan hamarosan megszületik a döntés a Főtér-főutca pályázat második üteméről és a
kórház-rekonstrukció befejező szakaszáról is.

A pályázaton nyert két és fél millió forinttal a technikai
feltételei is javulnak, a kiemelkedő tevékenységéért az idén
Pro Urbe kitüntetéssel elismert művelődési központnak

Az utolsó kép a nagy csirkepiaci parkolóról. Jó egy év múlva már csak a föld
alatt lehet parkolni
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•
Váci Hírnök

Elkezdődtek a munkálatok a leendő
mélygarázs, az egykori csirkepiac területén. A beruházás bontással, majd a föld
kitermelésével kezdődik, és a régészeti
feltárás után kezdődik a tényleges építés. A tervek szerint mintegy tizennégy
hónap szükséges a befejezésig, és erre
a több mint egy évre a forgalmi rend is
megváltozik. Megszűnt a nagy parkoló,
a Piac utcát teljesen lezárták, azon csak
az építők járművei közlekedhetnek, a
Káptalan utca zsákutcává vált, kétirányú közlekedéssel, de megállási tilalommal. Mivel a 10-es áruház áruval való
feltöltése is csak a Széchenyi utca felől
történhet, az üzlet előtti szakaszon sem
lehet parkolni. A kieső parkolóhelyek
helyett, mint Szikora Miklós főmérnök
elmondta, a Duna-parti szánkódombnál
és a börtön alatt lévő, ingyenesen használható parkolókat ajánlják. Az önkormányzat a rendőrség segítségét is kérte
a forgalmi rend fenntartásához, ahhoz,
hogy például, ne akadályozzák a szállítójárművek közlekedését a tilosban parkolók.
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Elkezdődik a mélygarázs építése
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Fejlesztések a régióban
Egymilliárd forint Pest megyére
Közös tájékoztatót tartott a közép-magyarországi régióban
meghirdetett és már elbírált pályázatokról Varju László országgyűlési képviselő, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke és dr. Bóth János országgyűlési képviselő, polgármester. Mellettük a házigazda Dunaweb Kft. cégvezetője, Flamich
Péter a vállalkozás pályázati stratégiáját és eredményeit ismertette.
Varju László elmondta, mintegy 4,5 milliárd forintos uniós forrással gazdálkodhatott idén a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, ebből egymilliárd jutott Pest megyére. Május vége és
augusztus közepe között nyolc témában írtak ki pályázatot, és a
korábban meghirdetettekkel együtt, a régió 16 kistérségének 54
településén valósul meg valamilyen beruházás. Ezek elsősorban a
települések komfortosabbá tételét szolgálják, de folytatódik a belterületi utak fejlesztésének támogatása, az inkubátorházak, ipari
parkok fejlesztése, környezetvédelmi, turisztikai célú fejlesztések
és a közlekedésfejlesztés támogatása. Pest megyében az idén öszszesen 50 kilométer út felújítása válik lehetővé. A fejlesztési tanács
elnöke a közeljövőben polgármesterekkel találkozik, hogy megbeszéljék a pályázatokhoz szükséges önrész előteremtésének módszereit. Elkezdődik az a társadalmi vita is, amelynek eredményeként kialakulhat, hogy a következő évben mely területek kapjanak
elsőbbséget a pályázati kiírásokban.

Varju László: Négy és fél milliárd forintos uniós támogatással gazdálkodott a fejlesztési tanács
Dr. Bóth János a választókerület 45 eredményes pályázatáról
számolt be, amelyekre eddig összesen 2,5 milliárd forintot fizettek
ki a már lezárult Nemzeti Fejlesztési Terv kapcsán, uniós források
felhasználásával. Az összesen megítélt több mint 3 milliárdos támogatás arányosan oszlik el Vác, Göd és Sződliget között, s a támogatottak között, az önkormányzatokon kívül, szép számmal vannak
kis- és középvállalkozások is. A rendszeresen pályázók között van
a tizenkét éve alakult Dunaweb Kft. is. Flamich Péter szerint pályázataik sikerét annak köszönhetik, hogy mindig egy konkrét cél,
egy kidolgozott projekt megvalósításához keresték a forrást.

Szakképzési fórum az ipartestületnél

Váci Hírnök

•
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A gazdaság igényeihez kell közelíteni az oktatást
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Idő kell, hogy az oktatás az új igényekhez alkalmazkodni tudjon

A váci ipartestület székházában tartotta
Közép-Magyarországi Regionális Szakképzési Fórumát az Ipartestületek Országos
Szövetsége. A fórum résztvevőit dr. Bóth
János polgármester – az országgyűlés
foglalkoztatási bizottsága tagjaként is –
köszöntötte. A több mint kétszáz szakmában mintegy hatvanezer kisvállalkozást
képviselő szövetség részt vesz az országos
képzési jegyzék felülvizsgálatában, ennek
kapcsán, szakképzési fórumain az iskola-
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rendszerű képzés helyzetét vizsgálja. Az
alapkérdés, mint az ipartestület ügyvezető
igazgatója, Késhegyi László megfogalmazta, hogy lesz-e megfelelő utánpótlás. Az
IPOSZ nemzetközi és oktatási igazgatója
szerint a szakképzés ma Európa legnagyobb kihívása, a probléma nem speciális
magyar jelenség. Solti Gábor úgy vélte, a
gazdaság és a képzés közötti kapcsolat akadozik, az előbbi nem tudta egyértelműen
meghatározni, hogy mire is van szüksége.

Most, a kormány kezdeményezésére, egy
17 szervezet – 6 szakszervezet, 9 országos
munkaadói szervezet, és két kamarai rendszer – alkotta konzorcium, saját kapcsolati
rendszerein keresztül, próbálja felmérni,
hogy az iskolai rendszerű szakképzésben
jelenleg milyen a helyzet és főleg mi a
gazdaság véleménye. A vitaindító korreferátumot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet vezető tanácsadója,
Magyar Szilvia tartotta, aki, többek között,
az Országos Képzési Jegyzék változásairól
is beszélt. A fórum résztvevői elsősorban
öt szakma helyzetét vitatták meg: van-e
elegendő tanuló vagy éppen túlképzés van
ezekben a szakmákban, megfelelő-e a képzés. Az ipartestületeknek ugyanis abban
kell állást foglalniuk, hogy a kisvállalkozások szempontjai szerint miként kellene
alakulnia a beiskolázásoknak, s ehhez hogyan kellene módosítani az OKJ tartalmát.
Vagyis, hogy a képzésben résztvevők, a
vállalkozók és a döntéshozók igényei és elképzelései közelítsenek egymáshoz. Azzal
együtt, hogy a folyamatosan változó szakmák elvárásaihoz képest mindig is le fog
maradni a képzés, hiszen idő kell ahhoz,
hogy az oktatási rendszer az új igényekhez
alkalmazkodjon. Külön nehézséget jelent
ez a kisvállalkozások számára, mivel ezek
az igényeit nehezebb felmérni.
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Bővült a Szociális
Szolgáltatások Háza
Mint arról már beszámoltunk, az önkormányzat egészségügyi bizottságának javaslatára, szeptember elsejétől a Szociális Szolgáltatások Háza irányítja az iskolaorvosi és védőnői feladatok ellátását. Ezzel együtt az intézmény kilenc
egységet működtet.
Az intézményhez tartozik a családsegítő szolgálat, a hajléktalanszálló, a
nappali melegedő, a házi segítségnyújtó
hálózat, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti
társulás püspökszilágyi területi irodája, a védőnői és az ifjúság-egészségügyi

Támogató szolgálat
Ellátási szerződést kötött az önkormányzat a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével a támogató
szolgálat működtetésére. Az egyesület több
mint egy évtizede tart fent támogató szolgálatot a fogyatékkal élők lakókörnyezetükben
való ellátására és a különböző közszolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátásokhoz való
hozzáférés biztosítására, azaz, szállításukra.

tal vállalt önrésze közel 680 ezer forint.
Egy korábbi pályázaton már sikerült egy
új, energiatakarékos kazán beszerzéséhez támogatást nyerni, most az ehhez
kapcsolható központi fűtést szeretnék
kiépíteni. A már korszerűtlen gázkonvektorok lecserélésével, az új fűtésrendszer

A jövő évtől a normatív támogatás helyett,
pályázat révén kaphatnak állami támogatást
a támogató szolgálatok, mégpedig azok,
amelyek ellátási szerződéssel rendelkeznek.
A támogatás mértéke függhet teljesítményüktől is. Az egyesület elnöke, dr. Chikán
Csaba nemcsak a várossal, hanem a Dunakanyar Kistérségi Többcélú Önkormányzati
Társulással is szeretne hasonló ellátási szerződést kötni. A törvény lehetővé teszi, hogy
az önkormányzat a szociális ellátást nem
állami fenntartóval kötött ellátási szerződéssel biztosítsa, az egyesület pedig vállalta,
hogy a költségeket továbbra is az állami, pályázati támogatásból, illetve saját költségvetéséből fedezi.
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2008. szeptember 27-én,
szombaton 10 órától
Egészségügyi szűrővizsgálatok
és véradás
a Váci Polgárok Egészségéért Egyesület
a Váci Vöröskereszt és
a Madách Imre Művelődési Központ
szervezésében.
Szakmai támogató:
ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi
Kistérségi Intézete.
Közreműködik
a Welldance Sporttánc Egyesület
A belépés díjtalan!
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kialakításával, a krízisidőszakban több
rászoruló ellátását is tudnák biztosítani
a Rákóczi téri hajléktalanszállón, illetve
a nappali melegedőben.
Mint ismert, a szálló naponta 19 órától másnap 7 óráig, a nappali melegedő 8 órától 14 óráig tart nyitva. A hajléktalanszálló tizennégy férfinak nyújt
elhelyezést, egy 3, egy 5 és egy 6 ágyas
szobát használhatnak. Tisztálkodásra 3
zuhanyzó és WC – ebből egy akadálymentesített – szolgál. A rászorulók számára konyha is rendelkezésre áll, ahol
főzhetnek, ételt melegíthetnek, mosogathatnak. Van mosó- és szárítógép is,
amelyeket mind a szállón élők, mind pedig a nappali melegedőt igénybevevők
használhatnak.

•

szolgálat. Egy évvel ezelőtt költözött új
helyre – a Deákvári fasor 2. szám alá
– az intézmény, és ugyancsak a tavaly
megalakult mentálhigiénés munkacsoportja. A Szociális Szolgáltatások Háza
jelenleg 54 munkatársat foglalkoztat, és
igyekszik bővíteni az önkéntes segítők
körét. 2007-ben mintegy 220 millió forintból gazdálkodott, ennek kétharmada volt az önkormányzati támogatás,
az Országos Egészségügyi Pénztár nem
egészen 38 millió forinttal finanszírozta
az intézmény tevékenységét.
A hajléktalanszálló fűtésrendszerének átalakítására nyújtott be pályázatot a
Szociális Szolgáltatások Háza. A megpályázott összeg csaknem három és fél millió forint, amelynek az önkormányzat ál-

EGÉSZSÉGNAP

Váci Hírnök

A központi fűtés kialakításával több rászoruló ellátását tudnák biztosítani…
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Négyéves a bölcsődék Közoktatási
esélyegyenlőségi
és fogyatékosok
feladatterv
intézménye
A jelentősen megnőtt igények miatt, az önkormányzat tavaly 25
hellyel bővítette a Kölcsey utcai bölcsődét, így összesen 115 lett az
engedélyezett férőhelyek száma. A város három bölcsődéjéből kettő
– a Kölcsey és a Szegfű utcai – hagyományos feltételekkel működik,
a Zrínyi utcaiban több mint egy évtizede korai fejlesztés is történik.
Az utóbbi munkáját segíti az Együtt az Ép Gyermekekkel Alapítvány.
A Váci Városi Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye négy éve működik jelenlegi formájában, önállóan gazdálkodó
költségvetési szervezetként, jelenleg hatvannégy szakképzett dolgozóval. A három bölcsőde mellett, fejlesztő napközi otthont is mű-

Városi közoktatási esélyegyenlőségi feladatterv kidolgozását
kezdeményezi az önkormányzat. A feladatterv kiterjed a hátrányos
helyzetű gyermekek teljes körű óvodáztatásának megoldására,
ezeknek a gyerekeknek az általános iskolai nevelésére-oktatására
a szükséges, intézményesített megoldásokkal. Tartalmazza majd
azt a speciális eszközrendszert is, amely a hátrányos helyzetű fiatalok integrált nevelését segíti. A feladatterv része lesz, hogy milyen
eszközökkel lehet megelőzni és kezelni a részképesség-zavarokat.
A dokumentumnak választ kell adnia arra is, hogy miként tehető
hatékonyabbá a pályaorientáció, pályaválasztás, hogyan előzhető
meg, kezelhető a lemorzsolódás. A közoktatási intézkedési terv és
a közoktatási esélyegyenlőségi feladatterv éves feladatait a képviselő-testület a költségvetés elfogadásával egyidejűleg hagyja majd
jóvá. Ugyanakkor az önkormányzat kezdeményezi egy együttműködési fórum – váci iskolavárosi fórum – létrehozását is, a szakmai
kérdések városi szintű, intézményközi megvitatására.

Új játszószerek
Új játékokkal gyarapodott a kompkikötő melletti játszótér, a szükséges
mintegy másfél millió forintot az önkormányzat, Ványi Lászlóné javaslatára, a
4-es számú választókörzet képviselői keretéből biztosította. A körzet képviselője
az ősz folyamán Duna-parti takarítást is
kíván szervezni.

Váci Hírnök

•
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A Kölcsey utcai bölcsőde új helyiségei. Huszonöttel több
gyereknek jutott hely

8

ködtet, amely a képzésre kötelezett – tanköteles – súlyosan sérült és
autista fiatalokat fogadja, akik tankötelezettségük letelte után még
öt évig maradhatnak az intézményben. Másfél évtizede van a sérült
fiatal felnőttek számára is napközi otthon. A Tabán utcai intézménybe önellátásra képes, 16 éven felüli személyek vehetők fel, akik képességfejlesztésben részesülnek és munkát is végezhetnek. Tavaly
az önkormányzat csaknem 162 millió forint összeggel finanszírozta
az intézményhálózat működését. Az intézményekben végzett munkáról júliusban számolt be Veszelei Sándorné igazgató, továbbra is
kérve a képviselő-testület támogatását.

Iskola-felújítási támogatás
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként megvalósuló
Nemzeti Iskolafelújítási Program pályázatai révén a kistérség több
mint 660 millió forint támogatásban részesült, Vácon a Piarista
Gimnázium, Verőcén a református iskola kapott jelentős összeget,
Kosd pedig az óvodája fejlesztésére nyert támogatást.
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Váci Értéktár a Pannónia-házban

A Pannónia-ház a tér egyik ékessége

Az épület jó állapotban van, udvara is jól hasznosítható

Szerény várakozás

Váci Hírnök

Nem túl nagy várakozással tekintenek a szakemberek a mélygarázs építését megelőző, kötelező régészeti feltárásra. Az előzetes földröntgen ugyanis valószínűsítette, hogy értékes leletekre
nem számíthatnak.

város és intézményrendszere muzeális emlékeire, váci vonatkozású képző- és iparművészeti alkotásokra terjed ki. Gyűjtőterülete a város közigazgatási határa. Feladatai
közé tartozik a tárgyi, képi, írásos, hang- és
egyéb forrásanyagok gyűjtése, feldolgozása, bemutatása, a tudományos eredmények
közzététele. Az intézményhez tartozik a
Szent Mihály templom állandó kiállítás és
a Vörösházban lévő sporttörténeti kiállítás,
valamint egy raktárbázis. Dr. Molnár Lajos
alpolgármester szerint, működési költsége nem éri el az évi 40 millió forintot, és
maximálisan hét főt foglalkoztat majd. Az
intézményvezetőt és munkatársait pályázat
útján választják ki a jövő év folyamán.
Az alapító okirat elfogadásával már benyújtható a működési engedély iránti kérelem a szakminisztériumhoz. Hátralévő
feladat a Váci Múzeumért Közalapítvány
helyzetének rendezése, miután Pest Megye
Önkormányzata nem kíván társalapítóként
részt venni az 1997-ben közösen létrehozott
közalapítványban. A Váci Értéktár 2009. január elsejével kezdheti meg működését,
és bemutathatóvá válnak a város jelentős
gyűjteményei, a Hincz-, a Gádor- és a kortárs képzőművészeti gyűjtemény.
20 08. s z ep t e m b e r

állapota is rosszabb, korszerűsítést igényelne és kisebb a hasznosítható területe is.
A képviselő-testület elfogadta a Váci Értéktár – közérdekű muzeális gyűjtemény
– alapító okiratát is. E szerint gyűjtőköre a

•

A Köztársaság út 19-es számú épülete,
a Pannónia-ház ad majd otthont a „városi
értéktárnak”, vagyis, a közérdekű muzeális
gyűjteménynek. Így döntött a képviselőtestület, miután megismerte a megbízott
tervezőiroda tanulmánytervét. A kiválasztott épület műemlék, önkormányzati tulajdonban van és jó állapotú. Telkének területe csaknem 1550 négyzetméter, a kétszintes
épületben a hasznosítható alapterület megközelíti az 1100 négyzetmétert. Építéssel
azonban jelentős bővítés érhető el, udvara
üvegtetővel lefedhető. De az épület jelen
formájában, átalakítás nélkül is alkalmas
a gyűjtemények elhelyezésére. A házban
most működő intézményeket folyamatosan
helyezik át. (Az APEH-kirendeltség bérleti
szerződése az év végén lejár, a házasságkötő terem helyett pedig rendelkezésre áll a
városháza díszterme, illetve kisebb, tanácskozóterme.) A másik megvizsgált épület a
Március 15. tér 17. szám alatti volt, ez azonban nem tisztán önkormányzati tulajdonú,

9
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Elkészült a kerékpárút
Elkészült a Rádi úton, a Damjanich
tértől a Vám utcáig tartó 826 méter hoszszú kerékpárút. A beruházás 21,7 millió
forintba került, amelynek nagyobb részét pályázaton nyerte el az önkormányzat, a költségvetésből 5,5 millió forint

út növekvő forgalma valóban indokolja a
kerékpárosok közlekedésének biztonságosabbá tételét, és ez a beruházás a lakosság
egyetértésével találkozott. Makrai Zsolt
fontosnak tartja a kerékpáros közlekedés
további segítését és egyben ösztönzését

Az első kerekesek egyike. Voltak észrevételei...
önrészt kellett erre a célra biztosítani. A
bicikliút megépítéséről több mint egy
évvel ezelőtt döntött a képviselő-testület,
Ferjancsics László, Kiss János, Kiss Zsolt
és Makrai Zsolt képviselők javaslatára. A
kezdeményezők nemrégen, még a műszaki átadás előtt, tartottak előzetes bejárást,
és elégedetten nyilatkoztak a látottakról.
Ferjancsics László úgy látta, hogy a Rádi

is. Kiss Zsolt szerint, ha megvalósul a Deákvárt a szérűskerti iskolaközponttal öszszekötő bicikliút is, sok fiatalt is sikerül
megnyerni a kerékpározásnak. Kiss János
azt emelte ki, hogy a kivitelezés során felmerült észrevételeket, kifogásokat sikerült
orvosolni. A következő lépés a vasúti pályán átvezető a második szakasz tervezése
és megépítése lehet.

Váci Hírnök

•
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Közvilágítás:
gyorsabb lesz a hibaelhárítás

10

Szeptember elsejével az önkormányzat
vette át a közvilágítás úgynevezett aktív elemeinek karbantartását az ELMŰ alvállalkozójától. A munkák végzésére pályázatot írt ki,
amelyet egy helyi vállalkozás nyert el. A már
megkötött szerződés értelmében egyrészt
olcsóbb lesz a karbantartás,
másrészt a felére csökken a
javítási idő. A közvilágítási
hibákat – jellegüktől függően
– 48 óra, illetve hét nap alatt
javítja ki. Az aktív elemeken
a lámpák és a csatlakozó vezetékeik értendők, a passzív
elemek – kandeláberek ajtói,
egy hosszabb szakaszt érintő
hibák – javítása továbbra is az
ELMŰ feladata.
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A hiba-bejelentéseket e-mailben a
beruhazas@varoshaza.vachu, az rstkft@
dunaweb.hu és a kissistvan@dunaweb.
hu címre, a 30/950-9738 (Klucsik József), a 30/ 280-3927 (Kiss István) telefonszámon, valamint a városháza zöld
számán (80/890-020) lehet
megtenni, illetve faxon a
27/501-771 (Klucsik József)
és a 27/513-469 városházi
számra lehet küldeni.
Az úgynevezett passzív
elemek hibáit továbbra is az
ELMŰ-nek kell bejelenteni
a 06-40/383-838-as számon,
de egyidejűleg a fenti címekre is érdemes értesítést
küldeni.

Deákvári
lokálpatrióták
Az ez év áprilisában megalakult
civil szervezet, a Deákvári Lokálpatrióta Egyesület azzal a céllal bontott
zászlót, hogy politikai és világnézeti
hovatartozástól függetlenül mindazokat mozgósítsa, akik hármas céljukat
szolgálni kívánják. A civil szervezet vezetője, Iványi Károly szerint a hármas
cél, hogy „Fogjunk össze Deákvárért,
mindenkit várunk; Őrizzük meg, amit
elődeink s magunk létrehoztunk; Hívjuk fel a figyelmet a zavaró tényezőkre,
tegyük lakóhelyünket komfortosabbá,
élhetőbbé, szebbé.
A civil szervezet létrehozói - Iványi
Károly mellett - Simkó Gyuláné, Kovács László, Baja Sándor, Kiss József és
Jójárt Gabriella ezért várnak minden
érdeklődőt, családokat, barátokat, akik
úgy gondolják, hogy azonosulni tudnak
a tervekkel. A legfontosabb feladatnak
jelenleg az információs lánc kiépítését tekintik. Megfogalmazódott, hogy
külön szekcióban kellene foglalkozni
a családi házakban és a társasházi lakásokban élők helyzetével. Az egyesülés
logójának, emblémájának elkészítése
is felmerült, s már érkezett is néhány
javaslat. Érdekes felvetés Deákvár
helytörténetének részletes feldolgozása, vagy a „Deákvári Napok” megrendezése a Kresz-parkban. A városrész
egyik nagy problémája a csapadékvíz
elvezetése vagy egy-egy balesetveszélyes útkereszteződés, de vannak más
megoldandó gondok, amelyekhez további információkat várnak. A személyes találkozáson kívül, telefonon vagy
interneten keresztül is elérhető a civil
szervezet vezetője.
Telefon: 06 20 9 420 896
E-mail: ivanyikaroly@pannonmail.hu

Regionális csatorna
Szeptember végén meg kell kezdeni
az elszámolást a Vác-Őrbottyán regionális
szennyvíz-csatorna építéséhez előírt 800
millió forint önerő felhasználásáról. Ez a
feltétele a megítélt – kivételesen nagy mértékű - 5,1 milliárd forintos állami támogatás lehívásának. Az önerő előteremtésére a
Váci Víziközmű Társulat hitel felvételéről
döntött, a hitel visszafizetésére a hat érintett önkormányzat kezességvállalása volt
szükséges. Vácnak – a bekötések arányában – 48,5 millió forintra kell készfizető
kezességet vállalnia.
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Kiépül a hulladékgazdálkodási rendszer
Haladékot kapott a csörögi lerakó
Sikeresen lezárultak az Észak–Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás nyílt közbeszerzési
pályázatai. Hivatalosan kihirdették a hulladékkezelő központok, a hulladékudvarok,
illetve a 486 db szelektív hulladékgyűjtő
sziget kivitelezőit. A pályázatokon nyertes
kivitelezőkkel a szerződések aláírása megtörtént. Szeptember 10-én pedig sor került
a talán legfontosabb projekt, a Kerepes
ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központ
alapkövének ünnepélyes elhelyezésére.
Mint arról már beszámoltunk, a Pest

megye észak-keleti részére és Nógrád megye nyugati részére kiterjedő, 106 települést érintő hulladékgazdálkodási rendszer,
a Zöld Híd Program – az Európai Unió
Kohéziós Alapjából nyert támogatással
megvalósuló beruházás – befejezésének
határideje 2009. december 31-e. A program
keretén belül három nagy gyűjtőkörzetben
(Kerepes, Nógrádmarcal, Vácrátót) két hulladékkezelő központ és egy átrakó állomás
létesül, kialakítanak kilenc hulladékudvart,
köztük Vác területén is. A 106 település
mindegyikén szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is létesítenek, ezeken a szigeteken

öt, a hulladékfajták szerint eltérő színű,
egyenként 1100 literes tároló edényt helyeznek el az elkövetkező egy éven belül.
A beruházás megvalósulásával feleslegessé válik a csörögi lerakó, bezárják és
megkezdődik rekultiválása. Addig azonban
nagy szükség van a lerakóra, és ezért fellebbezte meg a tulajdonos Vác Város Önkormányzata és az üzemeltető Remondis Duna
Kft. a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség április 17-én kelt határozatát, amelyben megtiltotta a Csörög területén lévő hulladéklerakó tevékenységét. A
fellebbezésben a legfőbb érv az volt, hogy
az azonnali bezárás veszélyeztetné a 15 település közegészségügyi helyzetét. A működés engedélyezését 2009. június 30-ig kérték meghosszabbítani, mivel a regionális
lerakó megépítésével megszűnnek a hulladék-elhelyezési gondok. A fellebbezésnek
helyt adott az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, megsemmisítve az elsőfokú határozatot, és új eljárásra kötelezte az első fokon
eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséget. A főfelügyelőség határozata már csak bíróságon támadható meg.

Vizsgázik az új parkolási rend

Váci Hírnök
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Szeptember elsejével megváltozott
a parkolás rendje a városban. A fizetőparkolókat két zónába sorolták, és
a korábbinál több helyen kell fizetni a
várakozásért, ezért új parkolóórákat is
felállítottak. A változásról lapunk előző számában már beszámoltunk, s lapunkban, mellékletként, részletes tájékoztatót is találtak olvasóink. Ugyanezt
a tájékoztatót elhelyezték a gépkocsik
szélvédőin is a településszolgáltatási kft.
munkatársai.
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Ipoly Napok

Madách Imre Művelődési Központ
Októberi programajánló

Az augusztus 8. és 10. között megrendezett Ipoly Napok ipolysági megnyitóján
Vácot dr. Bóth János képviselte, a következő két nap programjain dr. Molnár Lajos
alpolgármester vett részt. Mint az alpolgármester elmondta, sor került egy fontos
kerekasztal-beszélgetésre is, amelyen magyar és szlovák kutatók, szakértők a régiót
érintő társadalmi, politikai problémákról,
demográfiai és kisebbségi ügyekről folytattak eszmecserét.

Október 11-én, szombaton
Nyugat-Nógrádi Kistérség Napja
10 óra – Bemutatók és kézműves játszóház
15 óra – A Nyugat-Nógrádi Kistérség településein működő csoportok műsora

Váci Nyár Reneszánsz Hétvége

Őszi Művészeti Hetek

Folklór fesztivál Dubnicán
Augusztus 29-én nyitókoncerttel kezdődött és 31-én gálakoncerttel zárult a
15. Dubnicai Folklór Fesztivál, amelyen
– Dubnica nad Vahom testvérvárosaként
– Vác is képviseltette magát. A fesztiválon a helyi együttesek mellett, külföldiek
is felléptek, többek között, Indonéziából
és Zimbabwéból is hívtak csoportokat. A
program részeként előadást tartott a városházán Jozef Gasparik polgármester,
sor került a testvérvárosok képviselőinek
beszédeire is. Megemlékeztek a neves koreográfusról, az ismert Vrsatec együttes
egykori vezetőjéről, Mikulas Senkáról is.
Első ízben a dr. Molnár Lajos által vezetett váci küldöttség kért fel és vitt magával
tolmácsként diákot, Strihovanecz Rékát, a
Boronkay középiskola tanulóját.

Kass János kiállítás

Kétéves a megújult főtér
A programok szeptember 20-án10 órától
a Március 15. téren zajlanak.

Október 16-án, csütörtökön 14 órától
A Fehér Bot Napja –a Dunakanyar Látássérültek Egyesülete szervezésében
Október 18-án, szombaton 15 órakor
Ruszin Nap a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat szervezésében.

Október 2-án, csütörtökön 11.30-kor
„A muzsika hangjai” musicalműsor
Október 3-án, pénteken 16 órakor
Zenés összeállítás az
Idősek Világnapja alkalmából
„Fejem fölött gyorsan repülnek az évek…”
Október 4-én, szombaton 18 órakor
Bartók Béla Zeneiskola
Kamarakoncert a régi zenétől napjaink
zenéjének reneszánszáig
Műsoron: Ockegem, Donizetti, Kodály,
Fehér, Seiber, Spohr művei

10 ó.

Kass János grafikusművész alkotásaiból
látható kiállítás az Arcus Galériában. A Kossuth- és Munkácsy-díjas művész grafikáiból
összeállított tárlat szeptember 30-ig látható.

Váci Hírnök
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Így alkotunk mi

12

A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium diákjainak munkáiból
„Így alkotunk mi” címmel rendezett kiállítást a Főtér Galéria. A huszonegy alkotó
műveiből összeállított tárlat szeptember
18-ig látható.

Finn nyelvtanfolyam
Folytatódik a finn nyelvtanfolyam a
városi könyvtárban. Mint Iványi Károly,
a Magyar-Finn Baráti Társaság elnöke elmondta, az egy éve indult tanfolyam iránt
nagy az érdeklődés. Az új évad első foglalkozására szeptember 30-án 17 órakor kerül
sor a városi könyvtárban, ahova minden
érdeklődőt várnak. A tanfolyamra jelentkezésnek nincsenek feltételei, végzettséget
nem ad.
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Váci Ifjúsági Fúvószenekar Kápolnai Jenő vezényletével.
10 ó. Kézműves foglalkozások a Váci Baptista Misszió Alapítvány közreműködésével.
11 ó. I. Főtéri Olimpia óvodásoknak és
kisiskolásoknak.
14 ó. Kézműves foglalkozások a Váci Közéleti Egyesület közreműködésével.
15 ó. Művészeti csoportok és tánciskolák
bemutatói.
16.30 ó. Váci Fúvósegyüttes reneszánsz koncertje, vezényel: Ábrahám Balázs
17 ó. Vác és a reneszánsz címmel előadás.
Helyszín: Curia Galéria.
18 ó. Magna Cum Laude koncert.

Október 7-én, kedden 10 és 14 órakor,
8-án, szerdán 10 órakor és 9-én, csütörtökön 10 órakor
Bambi – a Fogi Színháza előadásában
Október 12-én, vasárnap 18 órakor
A 70 éves jubileumát ünneplő Vox
Humana Énekkar köszöntése

Október 13-án, hétfőn 19 órakor
Szabó Sándor gitárművész és Alex De
Grassi gitárművész (Amerika) koncertje

Filmklub
Október 9., csütörtök 18 óra
Kasszandra álma (Amerikai-angol krimi)
Október 30., csüt. 18 óra
Rejtélyes manhattani haláleset
(Amerikai vígjáték)

Gyermek filmklub
Október 4., szombat 15 óra
Malac a pácban (Amerikai családi film)
Október 18., szombat 15 óra
A legelő hősei (Amerikai animációs film)

Október 19-én, vasárnap 19 órakor
Operettgála – Az operett irodalom
legszebb gyöngyszemei csendülnek fel
a műfaj legjelesebb képviselői - Kalocsai
Zsuzsa, Vadász Zsolt, Teremi Trixi és
Bozsó József és a Váci Szimfonikus Zenekar előadásában, vezényel Farkas Pál.
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elért könnyűsúlyú evezős a bajai Varga
Tamással párban a harmadik napon szállt
először vízre. Sajnos a világbajnok duó bemutatkozása nem igazán sikerült, hiszen az
előfutamban csak a harmadik helyen értek
célba, így reményfutamozni kényszerültek. A dobogós álmokat szövögető egység
számára az igazi csalódást a két nap múlva
lebonyolított futam jelentette. Itt ugyanis
a hajrára elkészültek erejükkel és nem jutottak a középfutamba. Zsolték végül a „C”döntőben voltak érdekeltek, ahol végül az
összesített 14. helyet szerezték meg, jócskán elmaradva önnön elvárásaiktól is.

Felemás volt az olimpia záró negyedében bemutatkozó Aubéli Ottó sorsolása. A
szabadfogás nehézsúlyú birkózója a nyolc

közé jutásért igazolta is esélyességét, hiszen magabiztosan verte palaui ellenfelét.
Ezt követően már nagyon kemény riválisa
akadt a Gumi-Profi Váci Forma SE versenyzőjének. Ottó a szlovák színekben induló,
Sydneyben aranyérmet szerző Massulbes
ellen jól kezdett, ám a folytatásban ellenfele fölé kerekedett és legyőzte. Sajnos, a
folytatás neki sem sikerült, így a váci fiú
nem léphetett szőnyegre a vigaszágon sem.
Aubéli Ottó végül a nyolcadik helyen zárta
a pekingi olimpiát és ezzel nagyszerű pályafutását is.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy
Vác Város Állandó Sporttörténeti Kiállításának szervezésében szeptember 23-án a
Vörösházban található teremben vetítéssel
egybekötött élménybeszámoló lesz a Pekingben járt váci érdekeltségű sportolók,
sportvezetők közreműködésével. Mindenkit szeretettel várnak, a belépés ingyenes.

09. 20. szo
09. 20. szo.
09. 22. h.
09. 24. sze.
09. 27. szo.
09. 28. vas.

16.00
18.00
19.00
18.00
16.00
16.00

10. 04. szo.
10. 04. szo.
10. 05. vas.
10. 11. szo.
10. 12. vas.
10. 12. vas.
10. 18. szo.
10. 19. vas.
10. 22. sze.
10. 25. szo.
10. 25. szo.
10. 26. vas.

18.00 Kiskunhalas – VNKSE
18.00
Szigetvár – VKSE
15.00
ESMTK – VÚLTC
16.00 VNKSE – Fehérép FKC
15.00
VÚLTC – Cegléd
18.00
VKSE – Ercsi
18.00
Szentendre – VKSE
14.30
MTK II – VÚLTC
18.00
Dunaferr – VNKSE
14.30 VÚLTC – Kazincbarcika
17.00 VNKSE – Békéscsaba
17.00
VKSE – Rinyamenti

11. 01. szo.
11. 02..vas.
11. 08. szo.
11. 08. szo.
11. 08. szo.
11. 12. sze.
11. 15. szo.
11. 16. vas.
11. 23. vas.
11. 29. szo.

13.30 Baktalórántháza – VÚLTC
18.00. DVSC – VNKSE ???
13.30 VÚLTC – Debrecen II
16.00
VNKSE – Derecske
18.00
ELMAX – VKSE
18.00
Győr – VNKSE
17.00
VKSE – Alba Regia
13.00
Makó – VÚLTC
13.00
Pécs – VKSE
17.00
VKSE – PLER II

12. 06. szo. 18.00
12. 13. szo. 18.00

VNKSE – FTC
Ajka – VKSE
VÚLTC – FTC
Hódmezőv. - VNKSE
VÚLTC – Szolnok
VNKSE – Vasas

Tata – VKSE
VKSE - Tököl

Sporthírek – röviden
Kézilabda

Hazai pályán a bajnok elleni vereséggel kezdte a 2008/2009-es pontvadászatot
élvonalbeli kézilabda együttesünk: Váci
NKSE – Győr --- Jobban ment a klub fiataljainak Veszprémben. Ott rendezték meg az
1994-ben született kézilabdás lányok idei
Cell-kupa tornáját. A 19 ország 145 csapatát felvonultató seregszemlén Ottó Katalin
edző tanítványai a második helyen zártak.

Labdarúgás

Nem sok örömet jelentett a szurkolóknak a Vác-Újbuda LTC NB II-es foci csapatának idénykezdete. Verebes József legény-
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sége hazai döntetlennel mutatkozott be
(VÚLTC - Vecsés 3-3), majd egy idegenbeli
gólzáporos győzelem (Tököl – VÚLTC 3-8)
után hazai környezetben (VÚLTC – Bőcs
2-3) és vendégségben (Békéscsaba – VÚLTC
2-1) is alulmaradt A csapat nagyon hamar
elbúcsúzott a Magyar Kupától is, miután a
két osztállyal alacsonyabban szereplő REAC
II 2-0-ra nyert ellene.

Evezés

A pekingi olimpia utolsó napjaiban
rendezték Szegeden az evezősök országos
bajnokságát. Közel ezer versenyző 64 számban mérte össze erejét. Kiválóan szerepeltek a Vác Városi Evezős Club sportolói, akik

összesen 13 első, 7 második és 6 harmadik
helyezést értek el, és 23 egyesület pontversenyében a 4. helyen végeztek.

Atlétika

A svájci Hutwill adott otthont az ország nemzetközi bajnokságának, amelyen
a fogyatékkal élők között két dobószámban is indult Kanyó Zsolt kerekesszékes
atléta. A Váci Reménység SE sportolója
Szikora Gyula edző társaságában nagyszerű eredményekkel tért haza. Zsolt
a súlylökésben bronz-, míg a gerelyhajításban ezüstérmet nyert, és mindkét
számban megjavította a fennálló magyar
rekordot.
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Két váci sportoló szerzett kvalifikációt
az idei nyári ötkarikás játékokra, Pekingbe.
A nyári olimpia most is a sport igazi ünnepe volt, sajnos ehhez a magyar sportolók a
korábbinál halványabb szerepléssel járultak
hozzá. Nemzeti csapatunk produkciójához
– gyenge közepes – hasonló volt a váciak
teljesítménye is.
Időrendben előbb Hirling Zsolt, a Vác
Városi Evezős Club kitűnősége került a
fókuszba. Az Athénban ötödik helyezést

Váci NKSE – női kézilabda NB I
Váci KSE – férfi kézilabda NB I/B
Nyugati csoport
Vác-Újbuda LTC – labdarúgó NB II
Keleti csoport

•

Váci sportolók a pekingi olimpián

A váci csapatok 2008. őszi
bajnoki menetrendje

Váci Hírnök

Papírforma és csalódás

13

2008.09.10. 10:40:50

Minden háztartásba eljut

Közérdekű cím- és telefonjegyzék
Már nyomdakész állapotban van az a közérdekű telefonkönyv és címjegyzék, amelyet a polgármesteri hivatal, az ügyfélbarát ügyintézés elősegítésére, minden háztartásba
el akar juttatni. Az ingyenes kiadványban szerepelnek a hivatal osztályai, azok feladatai,
elérhetőségük, az ügyintézők feladatköre, tehát a lakosság könnyen tájékozódhat, hogy
milyen ügyben kihez kell fordulni. A városháza fontos adatai mellett, a városi közintézmények nevét, adatait és elérhetőségét is tartalmazza a füzet. Szerepelnek benne az oktatásinevelési intézmények – óvodák, iskolák –, az egészségügyi intézményhálózat – kórházi
osztályok, szakrendelők, háziorvosok, fogorvosok -, gyógyszertárak, a szociális ellátórendszer intézményei, a kulturális és sportintézmények, állategészségügyi hálózat. Mindezen
kívül megtalálhatók a fontosabb egyéb információk különböző szolgáltatókról, valamint
a segélyhíváshoz szükséges telefonszámok. A kiadványt még ebben az évben eljuttatja a
polgármesteri hivatal valamennyi váci családnak.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK:
Csörögi György és Soós Szilvia, Pálinkás
Péter és Szekeres Mária, Kovács Zsolt és
Surányi Bernadett, Lózs Szabolcs és Süvegh
Zsuzsanna, Dékány Péter és Keresztesi Brigitta, Latorovszky Gábor és Lőrincz Katalin,
Szentiványi András és Kurdi Erika, Szabó
Attila és Laczi Sarolta, Láng Erik és Domján
Angéla, Bera Tamás és Bogár Eszter, Kókai
János és Belák Helga, Maczó Péter és Jung
Tímea, Kerek Tamás és Alenyin Adrienn,
Vincze Béla és Berecz Orsolya.

Katalin lánya Georgina, Jeszenszky István és
Bíró Erzsébet fia István, Medgyes Attila és
Margai Brigitta fia Attila, Biró Tamás és Szabó
Zsófia fia Levente, Kövesdi Ferenc és Mezei
Gabriella fia Márton, Modróczky Béla és Boróka Marianna lánya Boglárka, Erdei József és
Parádi Dorina lánya Vivien.
ELHUNYT VÁCIAK:
Hornicsek Józsefné sz.: Schmidt Mária /1923/,
Scholtz Józsefné sz.: Bicskei Gizella /1920/,
Balogh Józsefné sz.: Téklesz Angéla /1930/,
Nagy Gézáné sz.: Miklián Mária /1926/, Varga Árpádné sz.: Szikora Mária /1948/, Bercsényi Ilona /1926/, Nagy Miklósné sz.: Dóri
Ilona /1936/, Gyovai Istvánné sz.: Szabó Ilona /1955/, Major Lajosné sz.: Balogh Ilona
/1938/, Kalmár Györgyné sz.: Tóth Mária
/1941/, Kovács János /1927/, Csurgai József
/1947/, Csonka Jánosné sz: Leyer Margit
/1922/, Kállai Sándorné sz: Veress Zsuzsanna /1952/, Madár Ferencné sz: Török Irén
/1929/, Sisa János /1933/.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK:
Novák Csaba és Richter Tünde fia Dániel,
Petrusz István és Pólyi Anita lánya Dorka, Veres István és Kucsera Erzsébet fia Boldizsár,
Nagy Miklós és Molnár Rita lánya Noémi,
Lánczok Zsolt és Fodor Anita fia Huba, Bodrogi Attila és Szabó Tünde lánya Boglárka, Tóth
Gábor és Csernyik Éva lánya Anna, Duba
Ádám és Fekete Anita fia Milán, Sáfár Tibor
és Glózik Rita fia Bence, Berta Ferenc és Pál

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)
09.15.-09.21.
09.22.-09.28.
09.29.-10.05.
10.06.-10.12.
10.13.- 10.19.
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H.
3
4
5
6
7

K.
4
5
6
7
1

Sze.
5
6
7
1
2

Cs.
6
7
1
2
3

P.
7
1
2
3
4

Szo.
1
2
3
4
5

V.
2
3
4
5
6

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.

Fogorvosi ügyelet
Legközelebbi ingyenes
ügyelet: Szájsebészet
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.,
Tel.: 06-1-317-6600

Megjelenik:
havonta 13.000 példányban
Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.
2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
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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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The Power of Dreams
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ÚJ RENAULT KOLEOS.
4X4 KÍVÜLRÔL. RENAULT BELÜLRÔL.

A Daciások mindig többet kapnak.
Új Dacia Sandero 2 150 000 Ft-tól.

Felfedezőnapok: szeptember 20-21.

www.renault.hu

www.dacia.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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Tamás Autó Kft
2600 Vác, Rádi út 1-3.
Tel.: 27/512-880 Fax:27/300-526
Részletekrôl és feltételekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben! Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 7,2-9,9; városi:
9,0-13,2; országúti: 6,1-8,0; CO2-kibocsátás g/km: 194-237.

KoleosLaunchAllo4c.indd 1

8/12/08 3:50:24 PM

2008.09.10. 10:40:51

Hirnok Szeptember+.indd 16

2008.09.10. 10:40:54

