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Jelen vannak: dr. Bóth János, Csereklye Kár-
oly, Csontos Csaba, Ferjancsics László, Fördős 
Attila, Gyombolai Péter, dr. Jakab Zoltán, Kiss 
János, Kiss Zsolt, Kriksz István, Laczi István, 
Makrai Zsolt, Miskei Sándorné, Mokánszky 
Zoltán, dr. Molnár Lajos, dr. Orosz Ágnes, Ró-
zsa Ferenc, Tomori Pál, Ványi Lászlóné, dr. 
Váradi Iván Attila képviselők

Meghívottként vett részt az ülésen: 
dr.Dora Péter jegyző, dr. Pál Szilvia al-
jegyző, Kökény Szabolcs Költségvetési és 
Adó Ov., Bartha Gyula Szociális Osztályv., 
Grmela Péterné a Vagyonhasznosítási Osz-
tály megbízott vezetője,  Nagy László a Köz-
művelődési- és Oktatási Osztály vezetője, 
Kökény Krisztián az Ellenőrzési Osztály 
vezető., Philipp Frigyes főépítész, Szikora 
Miklós főmérnök,  a Váci Napló munkatár-
sa, az Elektro Szignal Kábel Televízió és Du-
nakanyar Kistérségi Televízió munkatársai.

Érdeklődőként vett részt: 52 fő állampolgár

Bóth János: Köszöntöm a közmeghall-
gatáson résztvevőket, megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, 23 képviselőből 20 
van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére fel-
kérem Csontos Csaba és Ferjancsics László 
képviselő urakat. Az Önkormányzati törvény 
értelmében minden évben egyszer közmeg-
hallgatást kell tartani, ahol a lakosság tesz fel 
kérdéseket, melyekre a hivatal, illetve az ön-
kormányzat képviselői válaszolnak. 

A felszólalások sorát Szilasi László 
kezdte, aki Csatamező-Márialiget csatorná-
zásával, illetve a Gödöllői út helyreállításá-
val kapcsolatban tett fel kérdést. Megemlí-
tette, hogy a területen egyre több a patkány.  
Szikora Miklós városi főmérnök válaszá-
ban elmondta, hogy a patkányok irtása az 
ÁNTSZ közreműködésével lehetséges, il-
letve ha ezek magán ingatlanokon vannak, 
akkor az ingatlan tulajdonosokat fogja az 
ÁNTSZ kötelezni az irtásra. A csatornaépí-
tésről elhangzott többek között, hogy az 
önkormányzat 5 %-ban részese ennek a be-
ruházásnak és az még nem fejeződött be. 
A Gödöllői út nem városi kezelésben lévő 
terület. A főmérnök reményei szerint 3-4 
héten belül azok az úthibák, amik az eső-
zéssel összefüggésben keletkeztek ezen a 
területen megszüntetésre kerülnek.

Gémes Leventének lakosként és vállal-
kozóként volt észrevétele a Sződligettel 
kapcsolatos úttal kapcsolatosan. Philipp 

Frigyes főépítész vállalta, hogy összehívja 
az érdekelt feleket egyeztetésre. Kiss Já-

nos önkormányzati képviselő szerint sok 
problémát sikerült megoldani már annak 
a szemléletváltásnak a segítségével, amely 
nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy egy út 

mely szervezet kezelésében van.
Diósy Zsolt a Zeneiskola beázásáról, a 

szemetes konténerek helyének kialakításá-
ról és a Kőszentes híd közlekedési kiváltá-
sáról kérdezett. A polgármesteri válasz sze-
rint: „- a beázással kapcsolatos felvetést a 
GAMESZ-nak kell továbbítani; - az új szelek-
tív gyűjtőkkel majdnem mindenhol gond 
van, abba maradtunk, hogy a Zöld Híd pro-
jekt keretén belül az önrész terhére min-
denhol helyre kell állítani, be kell fejezni 
rendesen a szelektív hulladékgyűjtőket. Ez 
a nyár folyamán meg fog történni; - az árvíz-
védelem kapcsán a Rendezési Terv szerint 
nyitott kapukat dönget. Lényegében a Vám 
utca, illetve a Toperini ipari park vonalába 
tervezve van egy út és egy híd. Önmagában 
az árvíznél a hídnak a magasságával van 
gond, ezért ha átázik, ki kell szárítani.”

Jess Kinga a Duna-part szemetes volta 
miatt, valamint közvilágítási problémák okán 
emelt szót és több kérdést tett fel a mélyga-
rázzsal kapcsolatban. Az utóbbi témakör 
kapcsán kifejtette álláspontját Bóth János pol-
gármester, Dora Péter jegyző, Tomori Pál ön-
kormányzati képviselő, Fördős Attila, a Gaz-
dasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke, 
Hajdú Vilmos, a  mélygarázs beruházója ré-
széről. Cikora Ákos a beruházás alvállalkozó-
inak szempontjából világította meg a kialakult 
helyzetet, majd Komáromi Zsolt a gyors meg-
oldást sürgető kérelem aláírói nevében szólalt 
fel. Az ő mondandóját erősítette Matkovich 

Ilona és László Attila hozzászólása is. A mély-
garázzsal kapcsolatos helyzetről elmondottak-
ra reflektált Tomori Pál önkormányzati kép-
viselő, Dora Péter jegyző, Ferjancsics László 
önkormányzati képviselő is.

Csepreginé Nagy Ildikó a Főtér-Főutca 
Program II. ütemének kapcsán a közelben 

vállalkozóként tevékenykedők nevében ér-
deklődött a projektről, melyre Buchwald 

Imre projektmenedzser válaszolt. Csonka 

Bernadett a Tabán közlekedésének témá-
jában kért szót. (Erről a Közmeghallgatást 
követő héten lakossági fórumot is szer-
veztek.) Péter Zsolt a középvárosi temető 
helyzetét, a jelenlegi állapotot és a tulajdo-
nos intézkedéseit hozta szóba. Válaszában 
a főépítész ismertette a képviselő-testület 
ezzel kapcsolatos döntéseit. 

Sárási Imréné a václigetiek nevében 
mondott köszönetet a vízcsatorna kiépí-
téséért, panaszkodott viszont a szúnyogok 
elszaporodása miatt. Érdeklődött, hogy mi-
ként áll a sződligeti Vasúti fasor közúti fej-
lesztése. Utóbbira Bábiné Szottfried Gabri-

ella Sződliget polgármestere, országgyűlési 
képviselő válaszolt, melyben szeptemberi 
munkakezdést ígért. Fecser Gyula a Lajos 
telepen élők problémáit sorolta hosszasan 
a közlekedés nehézségeitől az utak állapo-
táig. Szikora Miklós főmérnök erre vála-
szolva felidézte a korábban tett intézkedé-
seket és részletesen ismertette a kialakított 
közlekedési rend összetettségét a lakosság 
nézőpontjának sokrétűsége okán.

Eigen Józsefné pár deákvári gond meg-
oldásáért mondott köszönetet, majd a 
polgármester egészsége felől érdeklődött. 
Faludi Béláné szerint a kórház anyagi hely-
zete már kihat a gyógyító munkára is. Azt 
kérdezte, hogy mikor lesz újra normális 
gyógyítás és betegellátás. Válaszában Bóth 
János polgármester vázolta az elmúlt egy 
évben a testület által hozott, kórházzal kap-
csolatos intézkedéseket. Véleménye szerint 
a kórház szakmailag rendben van.

Torda Sándor a városban működő 
polgárőrök munkáját ismertette, konkrét 
kérdésére pedig írásban kap majd választ. 
Péter Zsolt több pontban ismertette a de-
ákvári lakosok panaszait a középvárosi te-
mető állapotától, a közlekedési gondokon 
át a vízelvezetés problémájáig. Köszönetet 
mondott azért, hogy előrelépés történt a 
kutyapiszokkal kapcsolatban. 

Ezt követően Bóth János polgármester 
bezárta Vác Város Önkormányzat 2010. évi 
Közmeghallgatását. 

Közmeghallgatás 2010
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. július 8-i közmeghallgatásáról 
(A teljes jegyzőkönyv elérhető a www.vac.hu weboldalon)
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Nyári testületi ülések

Rövidebb ülés, éles vitákkalNyári szavazások és viták
Június Július

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves munkaterv szerint két ülést tartott a nyár folyamán: június 17-én, illetve 
július 8-án. Összeállításunkban a két ülésnap történéseit foglaljuk csokorba.

Ez történt a 
napirend előtt 

A korábbiakhoz hasonló 
időkeretben, közel két órán át 
sorolták a képviselők napirend 
előtt a városban, illetve válasz-
tókörzetükben tapasztalt gon-
dokat, problémákat. Összesen 
húszan kértek és kaptak szót.

Makrai Zsolt köszönetet 
mondott a Rácz Pál utca kátyúzá-
si munkáiért, illetve a Nagymező 
utcai közvilágítási problémák 
gyors kijavításáért. Támogató vá-
laszt kapott Dora Péter jegyzőtől 
arra vonatkozóan, hogy a közte-
rületeken zajló fűnyírások üte-
mezési terve – az adott időszak 
megjelölésével – felkerülhet-e a 
városi internetes honlapra.

Jakab Zoltán köszönetét 
fejezte ki az árvízi munkákban 
segítőknek, továbbá szóvá tette, 
hogy a kórház felé vezető gyalog-
járdák mellett a növényzet bal-
esetveszélyesen túlburjánzott.

Ferjancsics László a Főmér-
nökség felé jelezte, hogy írásban 
beadott problémafelvetései nem az 
elvárható ütemezésben kerülnek el-
intézésre. Említést tett egy, a Rádi úti 
lakótelepen álló oszlop veszélyessé-
géről, illetve az ottani szervízút javí-
tásának sürgősségéről.

Fördős Attila megköszönte 
a körzetében elvégzett útkor-
rekciókat, sürgette a vasútállo-
más környéki közlekedési ano-
máliák megszüntetését és ismét 
szóba hozta a Felsőtörökhegyi 
áramellátás gondjait.

Csereklye Károly ismertette 
a Kőhíd úti lakóparkban lakók le-
velét, amelyben az ottani játszótér 
kritikán aluli állapotát ecsetelték.

Kriksz István szerint a vá-
lasztókörzetében folyó kátyúzási 
munkák menete nem megfelelő 
és az egyéb problémák orvoslá-
sára is sok időt kell várni.

Kiss Zsolt a szolgálati autó 
értékesítéséből származó bevé-
telből szorgalmazta egy elektro-
mos autó bérlését, illetve felve-
tette: módot kell adni arra, hogy 
igény szerint lehetőség nyíljon 
kerékpárok bérlésére is. 

Debreczeni János aziránt 
érdeklődött, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek átalakítása 
mikor zárul le. Intézkedést kért a 
még meglévő választási plakátok 
eltávolítására és élesen ostorozta 
az egyik Bajcsy-Zsilinszky utcai 
járdaszakasz, illetve a sportcsarnok 
környékén található utak állapotát.

Ványi Lászlóné a zebrák lát-
hatóságát, a főtéri parkolás szigo-
rítását említette, a hajléktalanok 
ügyének állásáról érdeklődött, va-
lamint köszönetet mondott a Váci 
végrendeletek II. című kiadvány-
ért, illetve az árvízi védekezésben 
nyújtott lakossági segítségért.

Mokánszky Zoltán – miután 
köszönettel vette a körzetében 
megvalósult karbantartásokat 
– az aluljárók közvilágítását és 
takarítását említette gondként. 
Ismét sürgette az Ambró Ferenc 
utca aszfaltozását. 

Rózsa Ferenc a Főmérnök-
ségtől a kátyúzás menetének pri-
oritásáról kért egy táblázatot.

Kiss János jó érzéssel vette 
tudomásul, hogy nem volt szük-
ség a beígért engedetlenségi 
akcióra és sor került a Gödöllői 
úton lévő hibák kijavítására. Fel-
hívta a figyelmet, hogy július vé-
géig a csatornázási munkák utáni 
gondokat is orvosolni szükséges.

Gyombolai Péter a fizetett 
időszakos rendőri jelenlét hatá-
sosságát firtatta, majd körzeté-
nek néhány közlekedési ellent-
mondására hívta fel a figyelmet.

Laczi István a deákvári gya-
logátkelőhelyek láthatóságát 
tartotta elégtelennek és bejelen-
tette: megoldódhat a Sirály-ház 
előtti járda kiépítésének gondja.

Csontos Csaba a dunai lejá-
ró veszélyességére irányította 
rá a figyelmet és annak felújítá-
sát, javítását kérte.

Miskei Sándorné néhány 
Földváry téri járda állapotát kifo-
gásolta és ismételten kérte sze-
lektív hulladékgyűjtő edényzet 
kihelyezését a Zöldfa utcába.

Tomori Pál a Flórián utcai la-
kókkal együtt azt kifogásolta, hogy 
nem mindig kap választ a hivatal-
nak küldött leveleire és ő is sürget-
te a kopott zebrák felújítását.

Molnár Lajos a környéken 
lakók panaszát tolmácsolta, mi-
vel a laktanya területén zajló 
autóverseny nagy felzúdulást 
váltott ki a polgárokban. Kérte, 
hogy vizsgálják felül az enge-
délyt és lehetőség szerint város-
on kívüli területre vigyék a ha-
sonlóan zajos rendezvényeket. 

Váradi Iván Attila a Földváry 
téri lakótelepen tapasztalt hiá-
nyosságokat sorolta és megoldást 
sürgetett a Hajnal című köztéri 
szobor talapzatának felállítására.

Iván Gábor azután érdek-
lődött, hogy a Gazdasági és 
Városüzemeltetési Bizottság 
milyen szisztéma szerint dönt 
a hozzá beérkező bérleti díj 
mérséklési kérésekről.

Ez történt a 
napirend előtt 

Ezúttal a szokottnál rövi-
debb, valamivel több, mint 
egyórás időtartamban szólal-
tak fel a napirend előtt a prob-
lémákat sorolva a váci önkor-
mányzati képviselők a júliusi 
ülésen. Összesen 17-en kértek 
és kaptak szót.

Ferjancsics László a város, 
és különösen a választókör-
zetében elburjánzott füvek és 
allergén növények eltakarítását 
kérte, majd egy másfél méteres, 
frissen kiszedett gyomot adott 
át a jegyzőnek.

Kiss János megköszönte a 
Csatamező-Márialigeten lévő 
rendőri jelenlétet és körzeté-
nek útjainak javítását sürgette.

Makrai Zsolt megemlítette, 
hogy a parkőri jelentés alap-
ján intézkedés történt több 
hiányosság felszámolásában, 
többek között az életveszélyes 
villanyoszlopajtók kijavításáért 
mondott köszönetet. Felhívta 
a figyelmet a Rácz Pál utca el-
dugult esővíz lefolyóira is, va-
lamint ismét kérte a fűnyírás 
ütemezésének közzétételét.

Fördős Attila a korábbi Köz-
tisztviselők Napja alkalmából 
köszöntötte az érintetteket és 
szintén megemlítette körzete 
útjainak rossz minőségét.

Debreczeni János ismét 
kitért a még mindig látható vá-
lasztási táblák leszereltetésére, 
megköszönte a Gödöllői út ja-
vítását, valamint érdeklődött a 
parlagfűírtás helyzetéről.

Tomori Pál aziránt érdek-
lődött, hogy milyen a szabá-
lyozása a kutyapiszok eltávolí-
tásának és mindjárt megoldási 
javaslattal is előállt. 

Ványi Lászlóné a főtér 
egyik vendéglőjén lévő piros 
lámpák közízlés rombolására 
hívta fel a figyelmet és rosz-
szallását fejezte ki az ugyanitt 
szabadon engedve szaladgáló 
kutyák miatt. Egyben megkö-
szönte a Honvéd utcában vég-
rehajtott általános takarítást is.

Rózsa Ferenc az eddigi szú-
nyoggyérítés hatástalanságát 
ostorozta és erőteljesebb irtást 
kért, különös tekintettel a kö-
zelgő Váci Világi Vigalomra.

Kriksz István köszönetét 
fejezte ki a rendőrségnek, hogy 
a Kisvácot és a Főteret feldúló 
vandálokat sikerült elkapni. 
Megemlítette, hogy a Horváth 
Mihály téri sportterület na-
gyon elhanyagolt, de egyúttal 
dícsérőleg szólt a körzetében 
elvégzett munkákról.

Jakab Zoltán a deákvári 
Gombási úton felfestett, félig 
gyalogjárdát, félig kerékpárutat 
jelző megoldás balesetveszé-
lyességét hozta szóba, sürgős 
megoldást kérve.

Kiss Zsolt ismét elmondta, 
hogy  a patak-parton szükség 
lenne egy kutyafuttatóra. Ki-
tért arra a javaslatra is, amely le-
hetővé tenné a vasúti megállók 
esőbeállóinak rendbetételét.

Mokánszky Zoltán egy 
olyan térképet kért, amely 
mutatja, hol is volt eddig 
szúnyoggyérítés. Elmondá-
sa szerint ugyanis Deákvá-
ron az átlagoshoz képest 
dupla a rovarok jelenléte. A 
parlagfűírtás okán megemlí-
tette a volt középvárosi teme-
tőben uralkodó, egészségre 
igen ártalmas állapotot, vala-
mint a Lajos telepi fák lom-
bozatának villanyvezetékekre 
való veszélyességét.

Gyombolai Péter felszóla-
lásában a vakációzó fiatalok 
agresszívitását hozta szóba, 
és a Báthory utca – dr. Csányi 
László körút találkozásánál ta-
lálható úttesti szenzor rossz 
elhelyezését említette meg.

Laczi István csatlakozott a 
Gombási úti járda-kerékpárút 
veszélyességét felvető képvi-
selőtársához és köszönetét fe-
jezte ki a körzetében elvégzett 
munkákért.

Miskei Sándorné aziránt 
érdeklődött, hogy a Földváry 
téri lépcsőházakban városi 
megbízásból írják-e össze az 
ott dohányzókat (a válasz sze-
rint nem!), valamint a lakótele-
pi rehabilitációs pályázatokról 
kérdezett.

Váradi Iván Attila a gyer-
mekeknek nyári programot 
szervező kollégáinak mondott 
köszönetet, és a diákmunka 
szervezésről érdeklődött.

Molnár Lajos ismét szóba 
hozta a volt laktanya területén 
rendezendő autóversenyek 
egészségkárosító kihatásait.

Teljes létszámban megjelentek 
a városanyák és városatyák a júni-
us 17-i testületi ülésen, amelynek 
elején jelen volt Bábiné Szottfried 

Gabriella, Pest megye 2. számú 
egyéni választókerületének or-
szággyűlési képviselője is. 

A jelenlévők egyperces csenddel 
emlékeztek a nemrég elhunyt Pro 
Urbe-díjas Still Ferencre és Ipolyság 
volt képviselőjére, Korpás Pálra.

A teremben elhelyezett gyűjtő-
edényben a nap folyamán minden-
kinek lehetősége volt adományai-
nak elhelyezésére. (A Vöröskereszt 
számlájára a gyűjtés nyomán 17 
ezer forint került átutalásra az ár-
vízkárosultak megsegítésére.)

A napirend elfogadása előtt 
élénk vitát váltott ki a végül egyhan-
gúlag elfogadott „Lejárt határidejű 
határozatokról” szóló előterjesztés. 
A polémia akörül folyt, hogy gazda-
ságilag érdemes volt-e közbeszerzés 
során más bankot megbízni a város 
bankszámlájának vezetésével. A tes-
tület többsége viszont nem fogadta 
el Molnár Lajos alpolgármester be-
számolóját, amely a középvárosi te-
mető tulajdonosával folytatott ingat-
lancsere tárgyalásokat foglalta össze. 
Az előre kiadott napirendi javaslatot 
módosításokkal fogadták el.

Elsőként a mélygarázs építésé-
vel, illetve a Főtér-Főutca rekonstruk-

ció II. ütemével kapcsolatos újabb 
aláírásgyűjtésről esett szó, majd 
ebédszünet után zárt ülésen meg-
hallgatták a kórházban tevékenyke-
dő önkormányzati biztos aktuális je-
lentését. A nyílt ülés folytatásaként a 
költségvetés módosítására került sor. 
Ezúttal mintegy 300 millió forinttal 
emelték meg az immár 14 milliárd 
fölött járó éves büdzsé főösszegét. A 
fizető várakozóhelyek törvényi sza-
bályozásának önkormányzati átveze-
tése után módosították a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot. Néhány 
városrendezési téma megtárgyalása 
után a közterületek elnevezését erő-
sítették meg és pontosították. 

Igazán bő volt az Egyebek napi-
rendi pont tárgysorozata. Alapító ok-
iratok, illetve a pedagógiai program 
módosításán túl a választókörzeti fel-
adatokban is történt átcsoportosítás, 
valamint különböző alapítványok 
támogatására is sor került. Tárgyalá-
sokat kezdeményez a város a bezáró 
GE Törökhegyi utcai sportpályájá-
nak átvételéről. Újabb lakóépületek 
felújítására szánt  pályázati kérelem 
kapott támogatást. Döntöttek arról, 
hogy a méhnyakrák oltási progra-
mot a Jávorszky kórház bonyolítja 
le. A tanácskozás végén zárt ülésen 
döntöttek a Vác Város Közszolgála-
táért, valamint a Vác Város Egészség-
ügyéért díjak odaítéléséről.

Az este hat órakor kezdődő 
Közmeghallgatásra éppen végez-
tek a képviselők Vác Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a 
júliusi munkaterv szerinti ülésére 
meghatározott napirenddel. 

Az ülés – melyről Császárné 

Nikolausz Krisztina és  Iván 

Gábor hiányzott – hat sportem-
ber elismerésével indult. (Lásd 

a 13. oldalt!) 

A napirend előtt hozzászólá-
sok ezúttal alig haladták meg az 
egy órát és 17-en ismertették az 
általuk fontosnak ítélt problé-
mákat. Két városi intézmény ma-
gasabb beosztású vezetői pályá-
zatáról döntöttek. A Tourinform 
Iroda vezetői állására pályázó 
két, valamint a Jávorszky Ödön 
Városi Kórház gazdasági igazga-
tói posztjára jelentkező egy pá-
lyázót összesen több mint egy 
órán át kérdezték a városanyák 
és városatyák. Utóbbi jelentke-
ző végül nem kapott bizalmat, a 
Tourinform Iroda első embere 
pedig – kétfordulós szavazást 
követően – továbbra is Papp Il-

dikó maradt. 
A költségvetési rendelet mó-

dosítása és a főösszeg 16 milli-
óval történő megemelése után 
több városrendezési előterjesz-
tés került gyors elfogadásra. A 

sürgősséggel napirendre vett, 
mélygarázzsal kapcsolatos ja-
vaslatot – a bizottsági viták és 
alapos előkészítés után – a júli-
us 20-án, kedden 17 órakor (már 
lapzártánk után) kezdődő rend-
kívüli testületi ülésre napolták 
el. Nagy és mélyreható tárgya-
lást hozott két beruházás állapo-
táról szóló napirend. A kórházi 
rekonstrukció, illetve a Főtér-
Főutca II/1 üteméről szóló pro-
jektmenedzseri beszámolót sok 
kérdés k+övette. 

Az Egyebek napirendi pon-
tok között szerepelt az óvodai 
művelődési program és a Ma-
dách gimnázium alapító okiratá-
nak módosítása és több kérelem 
pozitív elbírálása. Külön össze-
get különítettek el a fűkaszálás 
gyakoriságának növelésére – a 
képviselői tiszteletdíj keretéből - 
és kiderült, hogy egy teljes városi 
szúnyoggyérítés mellett a Viga-
lom előtt még a Duna közelében 
is lesz egy permetezés. Végül a 
Képviselő-testület zárt ülésen a 
városi kitüntetések odaítélésé-
ről döntött, melyek augusztus 
20-án kerülnek átadásra. 

Az éves munkarend szerint 
ebben az összetételben még 
egyszer, szeptember 16-án ül 
össze a grémium.
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Egész Magyarországon talán nincs még egy 
olyan vízparti város, mint Vác, mely teljes egé-
szében a Dunára fordulva szervesen kapcsoló-
dik a dunakanyari tájba. A 2006. évi árvíz fel-
hívta a figyelmet arra, hogy egyre gyakrabban 
kell magas tetőzési szintű árvizekkel számolni. 
A mind rendszeresebbé váló nagy árvizek ese-
tén jórészt a kivételes összefogással lehetett a 
nagyobb károktól a várost megmenteni. 

Az árvízvédelmi rendszer újragondolása 
és átépítése már régóta napirenden volt Vá-
cott. Prioritásként szerepel Vác Város Opera-
tív Programjában, továbbá az Integrált Város-
fejlesztési Stratégiában, sőt a dunakanyarbeli 
Duna Programban is. 

A megvalósításra végül EU-s források jelen-
tik a konkrét lehetőséget. A 2009. év tavaszán 
megjelent „KEOP 7.2.1.2 - Önkormányzati ár-
vízvédelmi fejlesztések” kétfordulós pályázati 
felhívásra Kármán Ferenc projektmenedzser 
irányításával készült el az első forduló pályá-
zati dokumentációja. Ennek eredményeként 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatóság szerződést kötött az elő-
készítő tervek és tanulmányok elkészítésének 
támogatására. Az árvízvédelmi rendszer tervi 
előkészítésének irányításával a Képviselő-tes-
tület Szikora Miklós főmérnököt bízta meg. A 
pályázat második fordulójának határideje 2010 
novembere: ekkor már a tanulmányok, tervek 
és engedélyek birtokában adhatja be a város a 
pályázatát a védelmi rendszer megépítésére.

A projekt Vác város árvízvédelmének 
hatékonyabbá tételét szolgálja. Ez egyrészt 
a jelenlegi árvízvédelmi vonal jogszabályi 
előírásainak, a kijelölt mértékadó árvízszint-
nek és egyéb szabályozásoknak megfelelő 
rekonstrukcióját jelenti, másrészt a jelenleg 
védművel nem rendelkező árvízvédelmi sza-

kaszokon új, az előírásoknak megfelelő mű-
tárgyak kialakítását tartalmazza. 

A projekt átfogó célja az árvízvédelmi vonal 
kiépítettségének növelése, valamint a védelmi 
vonal hatályos biztonságú védelmének meg-
teremtése révén az árvízi biztonság növelése 
és az árvízi kockázatok csökkentése Vác város 
belterületén. További cél a város belterületén a 
nagyvízi meder által, jogi értelemben rendezen-
dő földrészletek számának minimalizálása.

A projekt közvetlen hatására nő a megfe-
lelő paraméterekkel rendelkező árvízvédelmi 
vonalak hossza, illetve a védművek által védett 
területek és lakosság aránya. Ebből adódóan 
az árvízi károk és költségek, valamint az árví-
zi kockázatok csökkenése várható. A nagyvízi 
meder rendezendő területeinek minimalizá-
lása szintén jelentős hatástényező.

A projekt közvetve a védendő területen élő 
lakosság életkörülményeinek nagyobb biztonsá-
gát szavatolja, ami áttételesen a területen találha-
tó ingatlanok értéknövekedését, a befektetések 
számának gyarapodását, tehát a térség gazdasági 
potenciáljának javítását is lehetővé teszi.

Közvetett célcsoportok:
Vác teljes lakossága, valamint a város terüle-• 
tén működő gazdasági szervezetek és társa-
dalmi-kulturális intézménye
a Vác déli szomszédságában elhelyezkedő • 
Sződliget lakossága

A Barabás Miklós utca és Vác déli határa 
között megvalósuló projekt 3960 m kiépített, 
az elősírásoknak megfelelő biztonságú árvíz-
védelmi vonalat eredményez. Ezáltal az árvíz-
védelmi kiépítettség és a kielégítően védett 
lakosság aránya is 100%-ra nő.

Szikora Miklós
projekt menedzser

Hatékony árvízvédelem Vácott
Az anyák megmentőjéről, Semmelweis 

Ignácról nevezték el a magyar egészségügy-
ben dolgozók tiszteletére évente megtartott 
ünnepet, amelyet a váci Jávorszky Ödön Vá-
rosi Kórházban június 30-án rendeztek meg. 

Az intézmény nemrég kinevezett főigaz-
gatója, Bárány Zsolt köszöntötte a meg-
jelenteket, megemlítve, hogy korábban, a 
versenyszférában soha nem tapasztalt olyan 
összetartást, remek közösséget, mint ami-
lyennel ebben a kórházban találkozott. 

Bóth János polgármester ezt követően 
felidézte az elmúlt egy esztendő nehézsé-
gekkel, kemény feltételekkel tarkított idő-
szakát. Kiemelte: történtek komoly előrelé-
pések, de még fájdalmas és nehéz lépéseket 
kell megtenni. Egyben köszönetét fejezte ki 
az ellátott területen élők nevében is azért az 
áldozatos, sok lemondással járó, kiváló szak-
mai munkáért, amellyel igyekeznek legjobb 
tudásuk szerint gyógyítani a betegeket. 

Ünnepi beszédében Dr. Molnár Csaba 
orvos igazgató felelevenítette Semmelweis 
Ignác életét és munkásságát, majd Szakál-

las Dávid, a zeneiskola növendékének gi-
tárjátékát élvezhették a jelenlévők. 

A muzsika után a polgármester ismertet-
te az önkormányzat képviselő-testületének 
döntését, amely szerint idén a Vác Város 
Egészségügyéért Díjat dr. Szentléleki Kár-

oly, a Sebészeti osztály osztályvezető főorvo-
sa, az orvostudományok kandidátusa kapta. 
A Tanár úr nagy taps és ünneplés közepette 
vette át és köszönte meg az elismerést. 

Az Inczédy-család által alapított 
Ruzicska Béla-díjat ezúttal dr. Beliczay 

Barbara, az Urológia orvosa nyerte el pá-
lyázatával. A további elismerések sorában 
az igazgatói dicséretben részesülők és az 
Ápolónők Nemzetközi Napja alkalmából 
jutalmazottak következtek, majd az előlép-
tetett dolgozók, illetve a kerek évforduló 
óta a szakmában munkálkodók kitüntetet-
tek elismerése zárta az ünnepséget.

Gyógyítókat ünnepeltünk
A Tanár úr városi kitüntetése

Igazgtói dícséretben részesülők 
névsora

Dr. Gombai Zsuzsanna – Intenzív - szakorvos

Dr. Rigó Gabriella – SBO - főorvos

Dr. Bénik Tamás – Belgyógyászat - adjunktus

Bermann Zsolt – Ellátási oszt. - gépjárművezető

Dosztál Norbertné – Kardiológia - ápoló

Szottfriedné Stringovics Szilvia 
– Fül-orr-gégészet - ápoló

Sinkóné Kisparti Éva 

– Gasztroenterológia - ápoló

Dombóvári Erzsébet – Újszülött - team vezető

Mester Erika – Pénzügyi oszt. - pénzügyi előadó

Rácz Zsanett – Humánpolitika - humánp.előadó

Ápolónők Nemzetközi Napja alkalmá-
ból jutalomban részesülők névsora

Nagyné Mezei Valéria – Pszichiátria - ápoló

Márton Zsigmondné – Rehabilitáció - ápoló

Sajn Lászlóné – Sebészet - ápoló

Előlépők névsora

Dr. Makkai Ágnes – adjunktus - főorvos

Dr. Niedermüller Teréz – adjunktus - főorvos

Dr. Ortutay András – adjunktus - főorvos

Dr. Királyhegyi Péter – szakorvos - adjunktus

2010. első félévben jubileumot elérők

25 éves jubileumot elérők 

Véglesi Judit 
– Higiénés Szolgálat - fertőtlenítő - sterilizáló

Burainé Szlávik Márta – SBO - ápoló

Sajn Lászlóné – Sebészet - ápoló

Dr. Kapás István – Neurológia - oszt.vez.főorvos

Dr. Nagy Imréné – Műtő - műtős szakasszisztens

Pintér Imréné – SBO - ápoló

30 éves jubileumot elérők

Puskás Miklós 
– Központi betegszállítás - beteghordó

Mezei Lajosné – Betegfelvétel - betegirányító

Dr. Fekete Zoltán 
– Szülészet-nőgyógyászat - oszt.vez.főorvos

Kelemen Katalin Ildikó – Kardiológia - ápoló

40 éves jubileumot elérők

Fábián Ferencné – Fül-orr-gégészet - ápoló

Dr. Mátrai Sándor – Neurológia - főorvos

Dr. Kampós Katalin 
– Újszülött-csecsemő-gyermeko. - főorvos

Csányi Istvánné – Kardiológia szr. - asszisztens

Hírek 
   – néhány mondatban
Megemlékezés a Szabadság Napján

Az Országgyűlés 2001-es döntése értel-
mében - emlékezve az utolsó szovjet kato-
na távozására - minden esztendő júniusá-
nak utolsó napját emléknappá, a Magyar 
Szabadság Napjává nyilvánította. Város-
unkban a Váci Városvédők és Városszépí-
tők Egyesületének szervezésében június 
30-án tartottak megemlékezést. A Zene-
pavilonnál, a „Szabadság zászlónál” Ványi 
Lászlóné önkormányzati képviselő idézte 
fel az 1991-es napokat, amikor 1944-et kö-
vetően az utolsó hazánkban állomásozó 
idegen katona is elhagyta az országot. 

Tárgyalnak a sportpályáról
Mint ismeretes, a közeljövőben bezárja 

kapuit a GE váci gyára. Így kérdésessé válik 
több, a központi telephelyen kívüli létesít-
ményének sorsa is. Az egyik ilyen a Török-
hegyi utcai sportpálya. A körzet képviselője 
korábban már többször kezdeményezett 
tárgyalásokat a cég váci vezetőségével annak 
érdekében, hogy a város használatba vehesse 
a pályát. A júniusi testületi ülésen Ferjancsics 
László és Makrai Zsolt javaslatára az a döntés 
született, hogy próbálja meg a város tárgyalá-
sok útján megszerezni a tömegsport számára 
a jelenleg használaton kívüli területet.

Új játszótér a Lajos telepen
Mokánszky Zoltán, a váci 10-es számú 

választókörzet képviselője sajtótájékozta-
tóján számolt be az idei – körzetét érintő 
– fejlesztésekről. A képviselő a nemrégiben 
épült Virág utcai új játszótér kapcsán tájé-
koztatott arról is, hogy választókörzetének 
ötmillió forintos keretét mire költötte el 
ebben az évben. A képviselő hozzátette: 
három éven keresztül minden évben más-
fél-két millió forintot költött a már uniós 
szabványoknak megfelelő új játszótérre, 
amit még ebben az évben is bővíteni fog 
egy újabb eszközzel, ugyanúgy, mint a Jáz-
min téri játszótéren, ahová a képviselő szin-
tén tervez még egy új rugós játékot kihe-
lyezni – szintén a választókörzet pénzéből. 
Mokánszky Zoltán elmondta: a Lajos telepi 
játszóterek fejlesztése mellett, körzetében 
több utca is felújításra kerül még ebben az 
évben. Így a tervek szerint augusztus végé-
ig aszfaltszőnyeget kaphat a jelenleg földút-
tal rendelkező Hóvirág utca, illetve a másik 
oldalon lévő Sorompó utca, de mart aszfalt-
tal újítják fel a MÁV telep utcát is.

Váci múmiák Amerikában
Váci múmiák is helyet kaptak azon a 

nagyszabású, három éven át utazó vándor-
kiállításon, amely július elsején nyílt meg 
Los Angelesben. A tárlaton a világ 15 múze-
umából közel 45 mumifikálódott testet és 
mintegy 100, a különböző temetkezési szo-
kásokkal kapcsolatos leletet mutatnak be. 
Internetes források szerint a Vácon feltárt 
Orlovits-család három tagját a legfiatalabb 
múmiaként, a kiállítóhely utolsó termében 
helyezték el. A Fehérek templomának felújí-
tásakor előkerült kétszáz éves testek azért 
is különlegesek, mert segítségükkel a tudo-
mány a korabeli orvoslásról és a 18. századi 
műtéti eljárásokról is kaphat információt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a 
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg 
HATÉKONY ÁRVÍZVÉDELEM VÁCON
(KEOP 7.2.1.2/09-2009-0004)

PROJEKT LEÍRÁS:
A jelen projekt Vác város árvízvédelmének 

hatékonyabbá tételét szolgálja. Az első fordu-
lót követően valósul meg a projektjavaslat 
megvalósítható projektté való fejlesztése és 
részletes előkészítése. A második fordulóban 
megvalósul Vác város jelenlegi árvízvédelmi 
vonalának a jogszabályi előírásokban kijelölt 
mértékadó árvízszintnek és egyéb szabályozá-
soknak megfelelő rekonstrukciója, másrészt a 
jelenleg védművel nem rendelkező árvízvédel-
mi szakaszokon új, az előírásoknak megfelelő 
töltések kerülnek kialakításra. 

A projekt átfogó célja az árvízvédelmi vo-
nal kiépítettségének növelése, valamint a vé-
delmi vonal hatályos biztonságú védelmének 
biztosítása révén az árvízi biztonság növelése 
és az árvízi kockázatok csökkentése Vác város 
belterületén. További cél a város belterületén 
a nagyvízi meder által, jogi értelemben rende-
zendő földrészletek számának minimalizálása.

A projekt közvetlen hatására nő a megfe-
lelő paraméterekkel rendelkező árvízvédelmi 
vonalak hossza, illetve a védművek által védett 
területek és lakosság aránya. Ebből adódóan az 
árvízi károk és költségek, valamint a árvízi koc-
kázatok csökkenése várható. A nagyvízi meder 
rendezendő területeinek minimalizálása szin-
tén jelentős hatástényező.

A projekt közvetve a védendő területen élő 
lakosság életkörülményeinek nagyobb biztonsá-
gát szavatolja, ami áttételesen a területen találha-
tó ingatlanok értéknövekedését, a befektetések 
számának gyarapodását, tehát a térség gazdasági 
potenciáljának javítását is lehetővé teszi.

A projekt hatásai javítják az esélyegyenlő-
ségi célcsoportok helyzetét, illetve elősegíti a 
környezeti fenntarthatóságot.

Jelen projekt konkrét célja a második for-
dulós projekt teljeskörű előkészítése:

előkészítő tanulmányok elkészítése (RMT, • 
CBA, hatástanulmány)
műszaki tervek elkészítése (vízügyi létesítési • 
engedélyezési terv, kiviteli terv)
hatósági engedélyek megszerzése• 
közbeszerzési eljárások lefolytatása• 
lakossági tájékoztatási akciók• 
projektmenedzsment (általános menedzs-• 
ment, 2. forduló előkészítése)

KEDVEZMÉNYEZETT:
Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11.

TÁMOGATÓ SZERVEZET:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22-

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45.
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TEVK Szavazókör sorszáma és címe Lakosság-
szám

Választó-
jog. szám

01 002 - Árpád Fejedelem Ált.Isk. Árpád út 85. 1 447 1 167

003 - Kõkapu Iskola,Rákóczi út 36. 926 742

004 - Árpád Fejedelem Ált.Isk,Árpád u.85 1 349 1 109

Összesen: 3 722 3 018

02 005 - Óvoda, Dr.Csányi krt.13. 1 299 1 063

006 - Pannónia épület, Köztársaság út 19. 1 205 1 011

007 - Juhász Gy.Ált.Isk,Báthori u.17/19. 1 047 889

Összesen: 3 551 2 963

03 008 - Bartók B.ZeneIsk.,Konstantin tér 8. 1 080 866

009 - Katona L.Könyvt.,Budapesti Fõút 37. 1 165 932

010 - Karacs Kollégium, Budapesti Fõút 2-8. 1 192 953

Összesen: 3 437 2 751

04 011 - Madách I.Mûv.Közp.Dr.Csányi krt.63. 1 133 969

012 - Kertész utcai Óvoda,Kertész u. 9. 950 828

014 - Földváry K. Ált.Isk. Nagymezõ u. 14. 1 069 894

Összesen: 3 152 2 691

05 013 - Földváry K. Ált.Isk. Nagymezõ u. 14. 941 779

015 - Földváry K. Ált.Isk. Nagymezõ u.14. 1 294 1 107

016 - Kölcsey utcai Óvoda,Kölcsey u. 4. 913 726

Összesen: 3 148 2 612

06 001 - Deákvári fasor 2. 941 691

017 - Forte Óvoda, Vám u. 3. 1 071 888

018 - DMRV Vízmû ZRT. Derecske u 4/a. 1 172 939

Összesen: 3 184 2 518

07 019 - TISZK Naszály út 31. 768 643

020 - TISZK Naszály út 31. 1 276 1 051

025 - Újhegyi úti Óvoda Újhegyi út 46. 1 403 1 190

Összesen: 3 447 2 884

08 021 - Bauer M. u. 18. 1 206 975

022 - Diófa utcai Óvoda, Diófa u. 1. 810 661

030 - Diófa utcai óvoda, Diófa u. 1. 1 442 1 096

Összesen: 3 458 2 732

09 023 - Petõfi Sándor Ált.Isk. Deákvári fõtér 15. 1 289 1 138

024 - Petõfi Sándor Ált.Isk. Deákvári fõtér 15. 1 492 1 166

026 - Sirály utcai Óvoda, Sirály u. 7. 839 708

Összesen: 3 620 3 012

10 027 - Radnóti M. Ált.Isk. Radnóti út 7. 1 140 931

028 - Radnóti M. Ált.Isk. Radnóti út 7. 1 171 975

029 - Radnóti M. Ált.Isk. Radnóti út 7. 1 352 1 102

Összesen: 3 663 3 008

Település összesen 34 382 28 189

Település egyéni Település egyéni 
választókerületeiválasztókerületei

Országos választás Országos választás 
és helyi választás (Vác)és helyi választás (Vác)

Vác Városában az egyéni választókerületek Vác Városában az egyéni választókerületek 
sorszámának és területének megállapításasorszámának és területének megállapítása

3/2010. (07. 12.) HVI határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése 
ill. (2) bekezdésének b pontja, 24. § -ának (3) bekezdése, a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 9. § (1) és (2) bekez-
dései, 10. §-ának (1) bekezdése alapján Vác városában ezen 
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítom meg az 
egyéni választókerületek sorszámát és területét.

Vác Városában e határozat elválaszthatatlan részét képe-
ző listában részletezettek szerint 10 egyéni választókerület 
alakult ki 1-10. sorszám alatt, az abban meghatározott terü-
leti beosztással.

A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása 
az alábbi az ahhoz kapcsolódó lakosságszámmal.

A választókerület 
(vk.) sorszáma

A választókerü-
lethez tartozó 
szavazókörök 

száma

A választókerület 
lakosságszáma

1. számú vk. 2, 3, 4 3 722

2. számú vk. 5, 6, 7 3 551

3. számú vk. 8, 9, 10 3 437

4. számú vk. 11, 12, 14 3 152

5. számú vk. 13, 15, 16 3 148

6. számú vk. 1, 17, 18 3 184

7. számú vk. 19, 20, 25 3 447

8. számú vk. 21, 22, 30 3 458

9. számú vk. 23, 24, 26 3 620

10. számú vk. 27, 28, 29 3 663

Ezen határozat ellen a határozat kihirdetéstől számított 2 
napon belüli beérkezéssel –úgy, hogy az legkésőbb 2010. jú-
lius 14-én 16 óráig megérkezzen – kifogást lehet előterjesz-
teni, melyet a váci Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (Vác, 
Március 15. tér 11.) kell benyújtani, de a Pest Megyei Területi 
Választási Iroda vezetőjéhez (Budapest, Városház u. 7.) kell 
címezni. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. tv.      24. §-ának (3) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy a 10 000-nél több lakosú település 
választási irodájának vezetője a törvény hatálybalépését kö-
vető 30 napon belül megállapítja az egyéni választókerüle-
tek sorszámát és területét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. tv.        5. §-ában foglaltak 
alapján Vác városában az egyéni választókerületekben 
megszerezhető mandátumok száma 10 az eddigi 14 man-
dátummal szemben. 

A választókerületek kialakításánál figyelemmel voltam 
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 9-10. §-aiban fog-
laltakra, mely szerint „a választókerületeket úgy kell kialakí-
tani, hogy választókerületenként a lakosság száma megkö-
zelítően azonos legyen. A választókerületek kialakításánál 
figyelemmel kell lenni a nemzetiségi, vallási, történelmi, 
földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra is. A szavazókörök 
számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szava-
zóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja 
meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb 
azonban ezerkétszáz választópolgár jusson, de minden tele-
pülésen legyen legalább egy szavazókör.”

Azáltal, hogy az eddigi 14 egyéni választókerület helyett 
10 egyéni választókerületet kellett létrehozni, több választó-
kerület határa is megváltozott, ezáltal a lakosságszám válasz-
tókerületenként megnövekedett, illetve a korábbi szavazó-
körök területében is számos változás történt.

Egy választókerülethez három-három szavazókört kellett 
kialakítani, hogy a fentebb hivatkozott lakosságszám is a ke-
reteken belül maradhasson. Sikerült közel azonos nagyságú 
választókerületeket kialakítani, egy kivétellel, ami minimáli-
san, de alatta marad a többi választókerület lakosság számá-
nak, ennek indoka a külterületi jelleg, külterületi lakott rész. 
Egy korábbi szavazókör kiürítésre, illetve átcsoportosításra 
került (1. sz. szavazókör), ennek beintegrálása történik meg 
a már említett külterületi részeket tartalmazó választókerü-
letbe, így volt lehetőségünk az ottani lakosságszám minimá-
lis növelésére. Ennek következtében egy szavazókör címe 
fog változni, ez az 1. sz. szavazókör.

Egy szavazókör pedig egy másik intézménybe került, de 
ezt a mellékelt lista részletesen tartalmazni fogja. Ezen felül 
a szavazókörök címében csak pontosítások történtek.

Mindezeken túl természetesen figyelembe vételre kerül-
tek a választókerületek kialakításánál a nemzetiségi, vallási, 
történelmi, földrajzi és egyéb sajátosságok.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
határoztam.

Jelen határozat közzétételére a Polgármesteri Hivatal 
földszinti hirdetőtábláján (2600 Vác, Március 15. tér 11.), a 
Polgármesteri Hivatal I. emeletének 132. számú irodájában, 
az önkormányzat honlapján (www.vac.hu), valamint az 
Elektro Signal Kft. médiájában kerül sor.

Határozatom a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 5. §-ának (1) 
bekezdésén, 5. § (2) bekezdésének b, pontján valamint 24. 
§-ának (2) és (3) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. tv. 9-10. §-ain alapul. A jogorvoslati lehetőséget 
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 4. §-ának (3)-(4) 
bekezdései, valamint 102. § -ának (3) bekezdése biztosítják.

Vác, 2010. július 12.

dr. Dora Péter sk.
Helyi Választási Iroda vezetője

Vác Városában megvá-Vác Városában megvá-
lasztható önkormányzati lasztható önkormányzati 

képviselők képviselők 
számának megállapítása számának megállapítása 
(megszerezhető  mandátumok (megszerezhető  mandátumok 

száma)száma)

2/2010. (07. 12.) HVI határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1) valamint 
5. § (2) b, pontja alapján megállapítom, hogy Vác Város-
ában az egyéni választókerületek és a kompenzációs lis-
tás mandátumok száma az alábbi:

10 egyéni választókerületi mandátum és
4 kompenzációs listás mandátum.

Ezen határozat ellen a határozat kihirdetéstől számí-
tott 2 napon belüli beérkezéssel –úgy, hogy az legké-
sőbb 2010. július 14-én 16 óráig megérkezzen – kifogást 
lehet előterjeszteni, melyet a váci Helyi Választási Iroda 
vezetőjéhez (Vác, Március 15. tér 11.) kell benyújtani, de 
a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez (Bu-
dapest, Városház u. 7.) kell címezni. A határidő elmulasz-
tása jogvesztő hatályú.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. tv.      24. §-ának (2) be-
kezdése rendelkezik arról, hogy a helyi választási iroda 
vezetője a törvény hatálybalépését követő 30 napon be-
lül megállapítja és közzéteszi a településen megszerez-
hető mandátumok számát. Ezen törvényi felhatalmazás 
alapján –figyelemmel a 2010. évi L. törvény 5. § -ában 
foglaltakra – állapítottam meg Vác városban az egyéni 
választókerületek és a kompenzációs listás mandátu-
mok számát.

Határozatom a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 5. §-án 
valamint 24. §-ának (2) bekezdésén nyugszik. A jogor-
voslati lehetőséget a választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. tv. 4. § (3)-(4) bekezdései, valamint 102. § -ának (3) 
bekezdése biztosítja.

Vác, 2010. július 12.
dr. Dora Péter sk.

Helyi Választási Iroda vezetője
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A Váci Világi Vigalom kereté-
ben, még a rendezvénysorozatot 
megelőző napon nyitották meg azt 

a nagyszabású emlékidéző kiállítást, 
amely városunk legendás gyárának, 
a Fortenak történetét dolgozza fel 
különböző dokumentumok, em-
léktárgyak, fotók segítségével. A 
„Volt egyszer egy gyár – a Kodaktól 
a Forteig” címet viselő tárlat rende-
zője Vác Város Levéltára és a Váci 
Értéktár – Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény. A kiállításnak utóbbi 
ad helyszínt (Pannónia-ház, Köz-
társaság út 19.) A minden bizonnyal 
nagy érdeklődéssel kísért gazdag 
gyűjtemény október 3-ig szerda és 
péntek 14 és 18 óra között, valamint 
szombat-vasárnap 10 és 18 óra kö-
zött tekinthető meg.

Vác, ahogyan kevesen látjukVác, ahogyan kevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

Térhatású zebra

Háromdimenziós zebrát festettek fel Vá-
con a Deákvári főút és a Radnóti út keresz-
teződésében. A piros keretbe foglalt átkelő 
messziről is jól látható, emiatt várhatóan 
hatékonyabban védi majd a gyalogosok biz-
tonságát. Amennyiben pozitívak a visszajel-
zések, a város több pontjára festenek majd 
fel térhatású zebrákat. Ez a csomópont két 
váci választókörzet határán helyezkedik el, 
a gyalogátkelőhely kialakításához Laczi Ist-

ván és Molnár Lajos egyaránt biztosított 
anyagi forrást a választókörzeti keretből.  
Deákváron két további fejlesztés zajlik: jár-
da épül a Sirály utcában és a Gombási úton 
felfestik a tavaly elkészült kerékpárútra is a 
szükséges jelzéseket. 

Nem kerülnek a mentősök

A váci mentősök munkáját könnyíti meg 
a korábban a város főteréről leszerelt elektro-
mos sorompó. A távirányítóval működtethe-
tő sorompót a mentőállomást és a kórházat 
összekötő útra építették fel, a korábbi zárt 
kerítés helyére. A fejlesztést Vác Város Gaz-
dasági és Városüzemeltetési Bizottsága és 
a képviselő-testület is támogatta, amelynek 
köszönhetően a mentők gyorsabban juthat-

nak el a betegekkel a sürgősségi osztályra. 
A sorompók eltávolítását korábban Tomori 

Pál kezdeményezte, ezt szerelték fel most a 
mentőállomást és a kórházat összekötő útra. 
Az utat korábban kerítés zárta le, ezért a men-
tősök csak a kórház parkolóján, a főbejáraton 
keresztül jutottak el a sürgősségi részlegre. A 
mostani fejlesztés lényege, hogy az útról el-
távolították a kerítést, helyette távirányítóval 
nyitható sorompót építettek be, így közvet-
len összeköttetés nyílt a mentőállomás és a 
kórház sürgősségi részlege között.

A rendőrség nyári tanácsai

A nyári vakáció idején megnő a diákok 
szabadideje, az ehhez kapcsolható balese-
tek és bűncselekmények is gyakoribbá vál-
nak. Ezért a rendőrség arra kéri a szülőket, 
hogy gyermekeikkel tekintsék át a legfon-
tosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési 
szabályokat, a kerékpárjaikat pedig szerel-
jék fel a kötelező tartozékokkal, működő 
fékkel és világítóberendezéssel. A bűnüldö-
zési szakemberek egyúttal arra hívják fel a 
figyelmet, hogy nyáron a csellengő fiatalok 
hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez, 
korábban kezdenek el dohányozni, italoz-
ni, és a kábítószer is hamarabb érheti el 
őket! A gyerekektől sokszor az értékeiket 
is megpróbálják elvenni, ezért a rendőrök 
azt tanácsolják, hogy a fiatalok az utcán ne 
vegyék elő mobiltelefonjukat, útközben ne 
kezdeményezzenek, illetve ne fogadjanak 

hívásokat, ne játsszanak a készülékkel és ne 
használjanak drága médialejátszó eszközö-
ket. Ha értékeiket erőszakkal próbálják meg 
elvenni tőlük, akkor minél hangosabban 
hívják fel magukra a figyelmet, ne szégyen-
lősködjenek, próbáljanak meg higgadtak 
maradni. A jó idő a szabadba vonzza a gyer-
mekeket előkerülnek a görkorcsolyák, a gör-
deszkák és a kerékpárok. Ilyenkor azonban 
több esetben történik lopás is. A rendőrség 
arra kéri a fiatalokat, hogy biciklijüket lehe-
tőleg több, különböző fajtájú zárral zárják 
le, és azokat stabilan, például kerékpár-tá-
rolóhoz, villanypóznához, padhoz, fához 
rögzítsék. A szakemberek szerint a szabad 
vizek és a strandok is jelentős veszélyt hor-
doznak, mert a figyelmetlen fürdőzés sok-
szor balesettel és gyakran tragédiával zárul. 
A rendőrök arra kérik a hűsölni vágyókat, 
hogy csak az arra kijelölt, szakszemélyzet 
által ellenőrzött helyeken fürödjenek, fel-
hevült testtel, teli gyomorral, alkoholos ál-
lapotban ne menjenek vízbe, a gyermeket 
pedig felügyelet nélkül ne hagyják a vízpar-
ton! A nyári meleg miatt a besurranásos lo-
pások is gyakoribbá válnak mert előfordul, 
hogy a lakók elfelejtik becsukni a lakásuk 
ajtóit, ablakait, ezért a szúnyoghálón át a 
bűnözők könnyűszerrel bejuthatnak az 
otthonukba. A rendőrség arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a szülők oktassák ki a gye-
rekeket arról, hogy kinek, és milyen módon 
nyithatnak ajtót, mit kell tenniük ha egye-
dül vannak, vagy ha segítségre szorulnak.

Kék hírekKék hírek

Hírek 
   – néhány mondatban

Új mérőállomás terve

A városunkban már mű-
ködő automata mérőállomás 
mellé egy újabb telepítésének 
igénye merült fel az önkor-
mányzat Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsá-
gának ülésén. Az új mérőállo-
más elhelyezésére hét – köz-
tük három alsóvárosi - terület 
merült fel. A Damjanich tér 
és a Nagymező utca elején 
fekvő zöldterületnél alkalma-
sabb helyszínnek bizonyult 
a Csányi körút 82. és a Kötő 
utca 21. közötti teresedés. 
A 70 millió forintba kerülő 
beruházás a lakók reménye 
szerint mielőbb megvalósul, 
hiszen ennek segítségével az 
Alsóvárosban élők első kéz-
ből kaphatnak képet arról, 
hogy milyen környezetük le-
vegőminősége.

Kötelező a kutyachip

Kormányrendelet alapján 
július elsejétől kötelező beül-
tetni az új tulajdonoshoz kerü-
lő kutyákba a mikrochipet, így 
forgalmazni és ajándékozni is 
csak ezt követően lehet. 

Az apró üvegkapszulába - 
amelyet egy tűszúrással az állat 
bőre alá juttatnak - egy kódolt 
15 jegyű szám található, amely 
az állatorvosi rendelőkben 
vagy a menhelyeken egysze-
rűen leolvasható. Ennek segít-
ségével az állat és tulajdonosá-
nak azonosítása egyszerűbbé 
válik. A chip segítségével az 
elkóborolt állatokat napokon 
belül vissza tudják juttatni a 
gazdájukhoz. Az eszköz beül-
tetésének és az állat regisztrá-
ciójának díja 4500-6000 forint 
között alakul majd.

Gördeszkapálya épülhet

Sportcentrum létesülhet 
Vácott, a Diadal téren, hiszen 
elkészültek az ottani gördeszka- 
és kosárlabdapálya tervei. Mint 
azt Ványi Lászlóné és Tomori 

Pál önkormányzati képviselő a 
júniusi testületi ülés szünetében 
megtartott tájékoztatón ismer-
tette a sajtó munkatársaival, az 
extrém sport szerelmeseinek 
igényét kielégítő létesítmény 
tervét - amelyeket egyeztettek a 
majdani használókkal is - a szak-
mai testületek már jóváhagyták. 
A megvalósításhoz ezt követően 
kell megtalálni az anyagi forrást. 
Várják az építéshez önzetlen se-
gítséget nyújtani tudó és kívánó 
polgárok jelentkezését is. Az el-
képzelések szerint a pályák több 
ütemben készülnek majd el.

Mesefal 
a gyermekosztályon

A Boronkay György Mű-
szaki Középiskola, Gimnázi-
um és Kollégium diákjainak 
jóvoltából immár nagyméretű 
mesefigura rajzok díszítik a 
Jávorszky Ödön Városi Kórház 
Újszülött- Csecsemő- és Gyer-
mekosztályának falait. A hete-
dik emeleten található váró és 
vizsgáló helyiségekbe nyolc 
boronkays diáklány festett a 
kisgyermekek arcára mosolyt 
és örömet varázsló közismert 
mese- és állatfigurákat. Látha-
tó többek között Micimackó 
és barátai, Thomas, a gőzmoz-
dony, néhány dalmata kölyök 
a 101 kiskutyából. Ezek mind-
egyike mintegy ötórás lelkes te-
vékenység gyümölcse. A rajzok 
átadásán Bárány Zsolt, kórházi 
főigazgató és dr. Némedi Mária 
osztályvezető főorvos mondott 
köszönetet az önzetlen munká-
ért és az ennek eredményeként 
láthatóan rögtön jobb kedvre 
derülő gyermekarcokért.

Forte Forte 
a Főtérena Főtéren

Nagy érdeklődés a 
Múzeumok Éjszakáján

Idén június 19-én szombaton 
rendezték meg országszerte a 
Múzeumok Éjszakáját. A hagyo-
mányos eseményre városunk 
kulturális intézményei is jól fel-
készültek, gazdag, színvonalas 
előadásokkal tárlatokkal várták a 
több száz érdeklődőt. 

A Tragor Ignác Múzeum által 
szervezett programokat idén is 
nagy érdeklődés kísérte – a több 
helyszínen megtartott rendezvé-
nyen több mint négyszázan vet-
tek részt. Az intézmény most is 
előtérbe helyezte a szakmaiságot, 
ugyanakkor változatos és szóra-
koztató rendezvényekkel várta a 
kicsiket és nagyokat egyaránt. 

A Váci Értéktár –  Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény, a Göncöl 

Alapítvánnyal közösen,  először 
csatlakozott a Múzeumok Éjszaká-
ja programsorozathoz, amelynek 
keretében több új kiállítás is nyílt 
a városban. A Váci Értéktár még 
2010 februárjában írta ki a váci 
csodaszarvas legendáját feldolgo-
zó képregény-pályázatát a város 
általános és középiskolás diákjai 
számára. A beérkezett alkotások-
ból a Múzeumok Éjszakáján a váci 
főtéren található Szent Mihály al-
templomban nyílt kiállítás. A rajz-
pályázat célja a diákok történelmi 
ismereteinek bővítése, valamint 
alkotó fantáziájuk, kreativitásuk 
erősítése volt. A Göncöl Házban a 
Földanya ékességei című kiállítás-
hoz kapcsolódóan tartottak nagy 
érdeklődéssel kísért előadást.
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A nyár elejét a váci kézilabdá-
sok jól megérdemelt pihenővel 
töltötték. Mint ismeretes, a sportág 
háromnegyed évszázados helyi tör-
ténetének legjobb eredményeit el-
érve a Váci NKSE a női élvonalban, 
a Váci KSE- Taxi 2000 pedig a má-
sodosztályban ért el dobogós helye-
zést. A két együttes közül a szebbik 
nem reprezentánsai már július ele-
jén elkezdték a felkészülést, a fiúk 
pedig ezekben a napokban állnak 
ismét edzésbe. 

Kézilabdázással töltötte viszont 
szabadsága egy részét a két együt-

tes egy-egy erőssége. A hazánkban 
megrendezett főiskolai világbaj-
nokságon a magyar női válogatott 
erőssége volt Temes Bernadett, aki 
irányító-átlövőként nagy szerepet 
vállalt abban, hogy a mieink világ-
bajnoki aranyérmet szereztek. 

Törökországban a strandkézi-
labdások világversenyét rendezték 
meg. Itt a nemzeti együttesünk 
szélsőjeként Gábori Máté villogott, 
aki fontos góljaival nagyban hoz-
zájárult, hogy csapatunk a szinte 
verhetetlen brazilok mögött ezüst-
éremmel térhettek haza.

2010. október 2. szombat, 17:00 
Ünnepi műsor az Idősek 
Világnapja alkalmából

Közreműködik:
Dalárda – Szokolya község férfikórusa
Karnagy: Grauszmann Ferenc 
A kismarosi Marus tánccsoport - művé-
szeti vezető: Nagy Izabella
Nábelek Anita és Farkas Péter
A belépés díjtalan! Jegyek igényelhetők 

a MIMK pénztárában!

2010. október 2. szombat, 15:00
Családi nap a szüret jegyében

Játszóház – csuhébaba és játékok készí-
tése
A szüret bemutatása a Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kol-
légium és FVM Gyakorlóiskola diákjai 
segítségével – szőlőpréselés, mustkós-
tolás.
Népi játékok és táncház a Pikéthy Tibor 
Zeneművészeti Szakközépiskola Népze-
ne tanszak növendékeinek vezetésével.
A belépés díjtalan!

2010. október 6. szerda, 16:00
Aradi Vértanúk napja megemlékezés
Vác, Rózsakert

2010. október 9. szombat, 19:00
Kávézó koncert – D’archangel 

zenekar
Tagok: Gaál Zoltán, Ujj Árpád, Szakács 
Miklós, Deme Tamás, Lehoczky Miklós
A belépőjegy ára: 400 Ft

2010. október 16. szombat, 19:00
A Magyar Operett Napja 

alkalmából: Mágnás Miska 
a Sziget Színház előadásában operett 2 
felvonásban
Közreműködik: Váci Szimfonikus Zene-
kar, vezényel: Farkas Pál

A belépőjegy ára elővételben: 2.200 Ft, 

az előadás napján: 2.500 Ft

2010. október 22. péntek, 20:00
Kávézó koncert – Patrióta zenekar
Tagok:Berczelly Csaba, Szabó Attila, Hor-
váth Ádám, Terman László
A belépőjegy ára: 800 Ft

2010. november 11. csütörtök, 19:00
Koncz Zsuzsa koncert

A belépőjegy ára: 3.400 Ft

2010. november 13. szombat, 16:00
A Katáng együttes 5. születésnapi 
koncertje meghívott vendégekkel

A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. november 18. csütörtök, 19:00
Figaro házassága – avagy egy őrült 

nap története két részben 
Vígjáték
Címszerepben: Rékasi Károly, rendező: 
Bánfalvy Ági 
A belépőjegy ára elővételben: 2.400 Ft, 

az előadás napján: 2.800 Ft

2010. november 20. szombat, 18:00
Zúg az őszi szél…

Ünnepi nótaműsor a Váci László Imre 
Nótakör 5 éves jubileuma alkalmából
Közreműködnek: Máté Ottília  és tanít-
ványai:
Kreskay Ágnes, Pécsi Kiss Ágnes, Péter 
Anna, Szilassy Andrea, Barabás Sándor, 
Kisnémedi Varga Pál, Molnár László, Né-
meth Károly, Pál Ferenc, Vígh Levente, 
Bicskey Dániel
László Imre Nótakör kórusa és énekesei 
Kísér: Látó Imre és zenekara
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, 

az előadás napján: 1500 Ft.

Támogató: NKA

2010. november 27.
Nosztalgia Swing Kaffé koncert

Közreműködik: Swing Kaffé Duó Pozso-
nyi Ferenc tangóharmonika, zongora, 
Nagy József dob
Vendég: Ferenczy Anikó fuvola 
A műsorban felhangzik többek között 
a Humoreszk,Sweet Georgia Brown,La 
Cumparsita,Bach ,Schubert ,Mozart 
Brahms egyes darabjai ,a Desafinadó és 
társai,  a Basin Street Blues a”Stranger 
onThe Store Acker Bilk örökzöld slágere 
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. december 12. vasárnap, 16:00
Diótörő

A Nektár Színház előadásában
A belépőjegy ára: 500 Ft

Fábry Show 
Az Őszi Művészeti Hetek keretében.

Sporthírek 
       – röviden
Sportemberek elismerése

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének júliusi 
ülésén hat, a sport és a testneve-
lés területén végzett több évtize-
des eredményes munkájáért hat 
sportember vehette át a Vác város 
Sportjáért kitüntetést. Bóth János 
polgármester és Mokánszky Zol-

tán, az Ifjúsági és Sportbizottság 
elnöke adta át az emlékplakettet és 
díszoklevelet  Havassy Lászlónak, 
Branizsa Györgynének, Czadróné 

Peregi Juliannának, Endreffy Ló-

rándnak, Buchnitz Zoltánnak és 
Kolossa Istvánnak. 

Atlétika – Megyei érmek
Pest megye felnőtt atlétikai baj-

nokságát Budapesten, az UTE pályán 
rendezték meg. A versenyen rajthoz 

álltak a Váci Reménység Egyesület 
atlétái is, akik közül négyen is do-
bogón végeztek. Nyert gerelyhají-
tásban Papp Bence  súlylökésben 
és diszkoszvetésben Fitter Dávid, 
1500 méter síkfutásban pedig Kiss 

Tamás. Gerelyhajításban Kiss Iván 
a harmadik helyen végzett.

Labdarúgás - Edzenek a fi úk
Szabados György vezetőedző 

irányításával július 5-től készül az 
augusztus közepén esedékes baj-
noki rajtra a Dunakanyar-Vác NB 
II-es focigárdája. A jól ismert játé-
kosok mellett próbajátékosok sora 
mutathatta be a napi edzések so-
rán a tudását. Nem találkozhatnak 
viszont a szurkolók Gáspár Endré-

vel, aki befejezte aktív pályafutá-
sát, Gulyás Gábor pedig a Zollner 
cég csapatához igazolt. Vén Gábor 

Egerben folytatja pályafutását, 
Nagy Tamás pedig a REAC-hoz iga-
zolt. Petre Ivanovici iránt élénk az 
NB I-es csapatok érdeklődése, az ő 
további váci szereplése is kérdéses. 

A szerződés nélküli játékosok át-
igazolási időszaka a hónap végéig 
tart, míg a jelenleg élő szerződés-
sel rendelkezők augusztus végéig 
cserélhetnek klubot. 

Sárkányhajózás 
– Bajnoki aranyak

Június első hétvégéjén, Fadd-
Domboriban rendezték meg a VIII. 
Magyar Sárkányhajó Bajnokságot, 
melyen a Dunai Sárkányok STE Vác 
csapatai - összesen mintegy nyolc-
van fővel - szinte minden kategóri-
ában képviseltették magukat. Re-
mek szereplésüket jellemzi, hogy 
ezek többségében dobogós helyen 
zártak. A 2010-es válogatás összesíté-
sében két kategóriában az első, ket-
tőben a második helyen végeztek, 
ezen felül még egy-egy negyedik és 
hatodik helyet gyűjtöttek be. Ezen 
a versenyen állt először rajthoz az 
ifjúsági csapat, akik túlteljesítve az 
elvárásokat kategóriájukban tarol-
va megnyerték a bajnokságot.

Vízilabda - Utolsó előttiek
Befejeződött az idei bajnoki 

pontvadászat a váci vízilabda csa-
patok számára. 

A női OB I/B-s sorozatban öt 
együttes szállt vízbe és játszott 
háromfordulós körmérkőzést. A 
záró napon Zuglóban a Váci VSE 
hölgykoszorúja a két kecskeméti 
csapattal mérte össze tudását és az 
egyiktől 21-5-ös, a másiktól 27-5-ös 
vereséget szenvedett. A mieink a le-
játszott egy tucat mérkőzésük közül 
kettőt nyertek meg, a többit elvesz-
tették. Az így megszerzett 6 ponttal 
egy együttest tudtak megelőzni és a 
mezőny 4. helyén végeztek. 

A férfiak Budapest-bajnokságá-
ban a váciak szintén az utolsó előtti 
pozíciót foglalják el a záró tabellán. 
Az utolsó mérkőzésükön a RETRO 
ellen 11-8 arányban maradtak alul. A 
VVSE a bajnokság során 28 alkalom-
mal szállt a medencébe és egy-egy 
győzelem és döntetlen mellett a töb-
bi találkozóját elvesztette. Ezzel a 15 
csapatos mezőny 14. helyén zárt.

Váci kézilabdások nyári sikerei

Galambos Péter verhetetlen

Újabb kosaras Guinness-rekord

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., 
tel.: (27)316-411, (27) 518-200,

Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, 

www.mimk.vac.hu
Felelős kiadó: Iványi Károlyné igazgató

További jegyértékesítés

Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, 

tel: (27)316-160,
www.tourinformvac.hu

Ticketportál
Home-Ticket szolgáltatással, 

www.ticketportal.hu

2010. augusztus 20. péntek, 18:00

Városi Ünnepség
Vác, Konstantin tér, Szent István szobor, 
rossz idő esetén: Madách Imre Művelő-
dési Központ.
Városi kitűntetések átadása és kenyér-
szentelés.
Közreműködik a Váci Szimfonikus Zene-
kar, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium.

2010. augusztus 20. péntek, 19:00

Musical műsor Dónusz Ka-
talin és tanítványai

Vác, Március 15. tér
A belépés  díjtalan!

2010. augusztus 20. péntek, 20:30

Ünnepi hangverseny
Vác, Március 15. tér
Közreműködik:Váci Szimfonikus Zene-
kar, Farkas Pál vezényletével 
A belépés díjtalan!

2010. augusztus 21. szombat, 

17:00 Végtelen koncert

19:00 Deák Bill Gyula koncert

21:30 Kitty live koncert 
Vác, Március 15. tér
A belépés  díjtalan!

2010. augusztus 22. vasárnap, 18:00 
vagy 18.30

Dr. Csanádi László orgona-
művész koncertje

Vác, Ferences templom
Az orgonaművész a zenei előadómű-
vészetek mesterdoktora (DLA). Tanul-
mányait Miskolcon, Budapesten és 
Vicenzában végezte. Az SZTE ZFK orgo-
na főtárgy tanára. Hazánkon kívül Euró-
pa 14 országában koncertezett.
A belépés díjtalan!

Augusztusi programajánló
2010. évi Szent István-napi ünnepség

Őszi Művészeti Hetek programajánló

Játszónapok

2010. szept. 4. szombat, 10:00-12:00
Damjanich utcai játszótér
A délelőtt folyamán Muki bohóc vidám 
műsorával, lufihajtogató bohóccal, a Mi-
ami Sporttánc Egyesület bemutatójával, 
kézműves foglalkozásokkal, makettezés-
sel és a Kutyaduma Központ kutyás be-
mutatójával várjuk a gyerekeket. 
A rendezvény szervezői Ferjancsics László 
és Makrai Zsolt önkormányzati képviselők 
és a Madách Imre Művelődési Központ.

2010. szept. 18. szombat, 10:00 - 12:00
Damjanich tér
A délelőtt folyamán Bartha Tóni előadá-
sában Paprika Jancsi vásári bábjátékával, 
lufihajtogató bohóccal, a Dancer Shadows 

tánciskola bemutatójával, kézműves foglal-
kozásokkal, makettezéssel és a Kutyaduma 
Központ kutya-gyermek kommunikációfej-
lesztő bemutatójával várjuk a gyerekeket. 
A rendezvény szervezői Ferjancsics László 
és Makrai Zsolt önkormányzati képviselők 
és a Madách Imre Művelődési Központ.

2010. szept. 11. szombat, 9:00 - 15:00

Babaholmi börze
Használt, jó állapotú bébi- és gyermekru-
hák, cipők, játékok, kiegészítők.
Info..: 06-70-342-2754, 06-30-224-5588
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

2010. szeptember 18. szombat 18:00 - 
szeptember 19. 06:00 -ig

Kultúrházak éjjel-nappal
országos programsorozat

Éjszakai repülés
film vetítés:

Szárnyas fejvadász
Star Trek

Alien 4: Feltámad a halál
Napfény

Star Wars IV. - Csillagok háborúja
A rendezvényt filmplakát kiállítás kíséri 
az aulában.
A belépés díjtalan!

Szeptemberi előzetes

Megismételve három héttel 
korábbi sikerét, Luzernben szinte 
lemásolta a müncheni Világ Kupa-
futamban elért sikerét Galambos 

Péter, a Vác Városi Evezős Club 
világklasszisa. A könnyűsúlyú egy-
párevezősök viadalán a váci fiú az 
első napon mindkét vízre szállása 
alkalmával magabiztosan nyerte a 
selejtezőket. Szombaton délelőtt a 
döntőbe jutásért a hajrában már ta-

karékoskodva erejével lett második. 
A fináléban olasz riválisa mögött 
haladt szorosan a táv háromnegye-
déig, majd a hajrában robbantva, 
közel három másodperces előny-
nyel ért célba a holland ezüstérmes 
előtt. Az ebben a versenyidőben 
verhetetlen 23 éves magyar evezős 
így a három Világ Kupa megméret-
tetés közül mindkettőt megnyerte, 
ahol rajthoz állt.

A Boronkay György Műszaki 
Középiskola, Gimnázium és Kol-
légium diákjai és tanárai új világ-
rekordot állítottak fel a folyamatos 
kosárlabdázásban. 

Korábban már több alkalommal 
sikerült a hasonló csúcsdöntés, most 
az iskola névadójának 107 évvel ez-
előtti születésére emlékezve állítot-
tak fel 107 órás Guinness-rekordot. 
Az eddig fennálló csúcs 82 és fél óra 
volt, ezt vasárnap, a százórás határt 
pedig hétfőn délben lépték át a vá-

ciak. A lányok és fiúk július elején 
kezdték a non-stop sportolást és 
rekord eléréséig a résztvevők nem 
hagyhatták el az épületet. Nappal 
kettő, éjszaka négyóránként váltot-
ták egymást a pályán. 

A rekordkísérlet 107 órás 
videóanyagát, a jegyzőkönyvet és a 
hitelesítő tanúk nyilatkozatát a héten 
eljuttatják Londonba, ahol a Guinness 
rekordok bizottságának kell majd ér-
vényesítenie a szünet nélküli kosár-
labdázás újabb világcsúcsát.

ÉNEKLŐ POÉZIS
Aphonia 

Verszene Klub
Havi rendszerességgel jelentkező 
klub, irodalom, zene, minden alka-
lommal vendégművészekkel, kötet-
len hangulatú előadások, beszélge-
tés a vendégekkel.
A házigazda az Aphonia zenekar. 
Tagjai: Borzsák Kamilla (fuvola, pánsíp, 
furulya), Gál Hedda (ének, ritmushang-
szerek), Molnár György (gitár, ének).

2010. október 21. 19:00
vendég: GERENDÁS PÉTER előadómű-
vész, „Wonderful me” c. előadása.
valamint az Aphonia zenekar koncertje
Helyszín: Kamaraterem
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010 november 25. 19:00
vendég: KÁLLÓY MOLNÁR PÉTER 
színművész, „Budapesti álom” c. estje
A sztárvendégünk sztárvendége: HRUTKA 
RÓBERT zeneszerző, gitáros
valamint az Aphonia zenekar koncertje
Helyszín: Kamaraterem
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. december 30. 19:00
vendég: MEGLEPETÉS
valamint az Aphonia zenekar koncertje
Helyszín: Kamaraterem
A belépőjegy ára: 500 Ft

Kiállítások
2010. október 2. szombat 16 óra

III. Váci Kézimunka kiállítás
Megtekinthető október 10-ig.

2010. október 2. péntek 16 óra
A Magyar Festészet Napja alkalmából

Manajló András festőművész kiállítása
Megtekinthető november 15-ig.

Kézilabda sorsolások
A váci kézilabda csapatok őszi sorsolása (A dátumok a hivatalos játék-

napok, a pontos menetrendet később egyeztetik.)

Női NB I
09.05. SYMA Váci NKSE – Újbuda TC
09.08. Érd – SYMA Váci NKSE
09.12. SYMA Váci NKSE – Veszprém
09.15. Békéscsaba – SYMA Váci NKSE
10.03. SYMA Váci NKSE – Siófok
10.10. Győr – SYMA Váci NKSE
10.24. SYMA Váci NKSE – Szekszárd
10.31. Dunaújváros – SYMA Váci NKSE
11.07. SYMA Váci NKSE – Alcoa
11.21. Debrecen – SYMA Váci NKSE
12.28. SYMA Váci NKSE – FTC

Férfi  NB I/B, Nyugati csoport
09.12. Szentendre KC–Váci KSE-Taxi 2000
09.19. Váci KSE-Taxi 2000 – Dunaferr SE II
09.26. Győri ETO KC – Váci KSE-Taxi 2000
10.03. Váci KSE – Taxi 2000 – Rinyamenti KC
10.10. Várpalotai BSK – Váci KSE- Taxi 2000
10.17. Tatai HAC – Váci KSE-Taxi 2000
10.24. Váci KSE-Taxi 2000 – Komló
11.07. Ajka – Váci KSE-Taxi 2000
11.14. Váci KSE-Taxi 2000 – PLER KC II
11.21. Tököli KSK – Váci KSE-Taxi 2000
11.28. Váci KSE-Taxi 2000 – Kalocsai KC
12.15. Alba Regia – Váci KSE-Taxi 2000
12.12. Váci KSE-Taxi 2000 - Százhalombatta
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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

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: 06-27/510-900

A Váci Hírnök pdf formátumban is 
elérhető a www.vac.hu honlapon.

hétfő 
20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

kedd 
20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV 

– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

szerda 

18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót 
térségéből 

19:00 Hetedhét Magazin 
20:00 Híradó
20:23 Nagyító

– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

csütörtök 

20:00 Híradó
20:20 Hazai 

– kulturális magazin
20:50 Nagyító 

– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

péntek 
20:00 Híradó
20:23 Hazai

– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei 

magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

MŰSORAI

Kiadó: Elektro Szignál Kft.

Kiadásért felelős: 
Retzler Péter

Szerkesztésért felelős: 
Kereszturi Gyula

Szerkesztőség: 
Elektro Szignál Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900 

e-mail: estv@estv.hu

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

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

Címlapfotó: Tumbász András

1. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
2. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti út 2. •  27/504-176
5. Szent Rókus Gyógyszertár •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385
6. Dr. Hella Gyógyszertár • Széchenyi u. 3-7. • 27/501-450
7. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-338
8. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157

Hét (2010) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
VII. 26. - VIII. 01. 8 1 2 3 4 5 6
VIII. 02. - VIII. 08. 7 8 1 2 3 4 5
VIII. 09. - VIII. 15. 6 7 8 1 2 3 4
VIII. 16. - VIII. 22. 5 6 7 8 1 2 3
VIII. 23. - VIII. 29. 4 5 6 7 8 1 2
VIII. 30. - IX. 05. 3 4 5 6 7 8 1

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Fenti gyógyszertárak ismétlődő rend szerint látnak el 
ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a 
nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve va-
sárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején 
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Anyakönyvi hírek

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

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es 
telefonszámon vagy a 
620-620/1465-ös melléken, 
érhető el.

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

tök: 19-7 óráig, Hétvégén: 
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

Ünnepnapon: az ünnepna-
pot megelõzõ nap 19-tõl az 

utána következõ nap 7 óráig.

A VÁCI HÍRNÖK LEGKÖZELEBBI SZÁMA 
SZEPTEMBER VÉGÉN JELENIK MEG.TISZTELT OLVASÓK!

ELHUNYT VÁCIAK
Kovács Ernő /1944/, Rózsa Mihályné sz: 

Czene Jolán /1925/, Nogula Istvánné sz: Payerl 
Mária /1950/, Still Ferenc /1919/, Dr. Messik 
Lajosné sz: Jancsó Gabriella Mária /1930/, Ve-
rőcei Béláné sz: Józsa Katalin /1928/, Lehoczky 
Antal /1929/, Csizmarik László /1930/, Tóth Kár-
oly /1951/, Holmann József /1949/, Szilágyi-Nagy 
Károly /1933/, Sirkó Márta /1970/, Ferencz László 
/1932/, Bíró Gyuláné sz: 1943/, Gelencsér Imre 
/1955/, Kurdi Józsefné sz: Csereklye Julianna 
/1922/, Oroszki Sándorné sz: Gálik Anna /1922/, 
Csankó Lajosné sz: Szaniszló Mária /1931/, 
Szathmáry Károly István /1927/, Hajós Lajos 
/1928/, Eckhardt Tiborné sz: Korbély Klára Má-
ria /1928/, Varga István György /1952/, Papolczy 
Lajos /1933/, Kovács Jánosné sz: Jasztrabszki Ju-
lianna /1925/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Dr. Ujhelyi Péter és Gaál Ildikó Imola, Simó 

Szabolcs és Dobos Szilvia, Juhász Attila és Sze-
les Viktória, Policsányi Tibor és Pataki Gizella, 
Jancsó Tamás és Polyák Marianna, Győri Gábor 
és Kiss Anna, Pazsitka István és Prahár Nikolet-
ta, Pósa János és Barankó Mária, Nagy Balázs és 

Nedbál Edit Zsófia, Buchnitz Norbert és Szabadfi 
Anett, Csulik Ákos és Görgényi Xénia Cecília, 
Agárdi Zoltán és Bacsúr Kornélia.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
 Nagy Szabolcs és Borbély Beáta Erzsébet 

gyermeke: Ilona Zsuzsanna, Uracs Gábor és 
Kővári Katalin gyermeke: Barnabás, Dr. Kakuk 
Attila és Tóth Krisztina gyermeke: Kristóf, Sza-
bados Csaba és Farkas Zsuzsanna gyermeke: Ella 
Dorottya, Kovács Attila és Barta Mária gyermeke: 
Erik, Ozsváth Alex és Horváth Brigitta gyermeke: 
Márk Zoltán, Válóczy Balázs és Szabó Anett gyer-
meke: Csenge Lorina, Bokor Zoltán és Eötvösová 
Klára gyermeke: Zoltán Attila, Mikesy Árpád és 
Sebesi Zsuzsanna gyermeke: Magdolna, Kalácska 
Tamás és Gimet Izabella Zita gyermeke: Toma 
Gábor, Pallagi Ferenc és Baranyi Aranka gyerme-
ke: Anna, Páris Péter és Oláh Krisztina Nikoletta 
gyermeke: Hajnalka, Treszkai László és Darányi 
Erika gyermeke: Nándor, Németh László és Pin-
tér Ivett gyermeke: Bálint László, Létai Sándor 
és Botos Viktória gyermeke: Nimród Sándor, 
Vezsenyi István és Barta Ágnes gyermeke: Macell, 
Pintér Tibor és Sővér Éva gyermeke: Kevin Sza-
bó László és Szabó Andrea gyermeke: Borbála.




