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Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás
A jelenlegi helyzet alapján a tervezett határidő előtt elkészülhet a föld alatti parkoló. A beruházó szerint, ha
nem merül fel váratlan akadály, szeptember-októberre a belső vasbeton szerkezet már állni fog.

Főutca-főtér program

Kölcsey utcai park

A Széchenyi utca felújításával folytatódhat a
belváros
revitalizálása.
A tervezett munkálatok
egyik legfontosabb része
a közművek cseréje, korszerűsítése.

Egymillió
forintból
szépült meg a Földváry
lakótelep parkja a Kölcsey utcában. A Földváryemlékévben a legnagyobb
városrész sokkal komfortosabbá, élhetőbbé vált.

zeti Fejlesztési Ügynökséget képviselő Pro
Régió Ügynökséggel szakmai egyeztetésre
került sor április-májusban.
A Főutca-főtér program II/1 ütemnek
nevezett pályázatát a második fordulóban
már a támogatás mértékéhez kellett igazítani, ezért új költségvetés készült. Mivel a
támogatás mértéke maximum 71, 59 százalék, a bruttó költségvetés nem egészen
974 és fél millió forintra módosult. A szükséges 274 és fél millió forintos saját erőből
az előkészítésre már 39 milliót kifizetett
a város. A közműtársaságok hozzájárulása
várhatóan mintegy 53 és fél millió forint.
Ez a villanyhálózat, a víz- és szennyvízhálózat, a kábeltévé-hálózat és a telefonhálózat
felújítását szolgálná. Az önkormányzatnak
három évre elosztva kellene a fennmaradó önrészt biztosítania. A teljes összegből
megvalósulhat a Széchenyi utca főtér és dr.
Csányi László körút közötti szakaszának
rekonstrukciója, a Görgey utca, Eszterházy
utca, valamint a Testvérvárosi és Diák köz
területének rendezése, átépítése, beleértve
a közművek teljes rekonstrukcióját.

Parkolójegy sms-sel
Július elsejétől sms-sel, regisztráció nélkül is lehet parkolójegyet vásárolni. Elég
elküldeni a megadott telefonszámra a gépkocsi rendszámát, amelynek regisztrálását
válaszüzenettel erősíti meg a parkolóórát
üzemeltető cég. A parkolás végét ismét egy
sms-sel kell jelezni. Az üzeneteket huszonnégy órán át kell megőrizni a mobiltelefonban.

(folytatás a 4. oldalon)
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Közel hároméves munka eredményeként született meg a terv - a már megújult
főtérhez kapcsolódóan - a belváros további
revitalizációjára, vagyis a Főtér-főutca program folytatására. Mint ismert, a terv a Széchenyi utca és környéke, valamint a főtértől a Szentháromság térig húzódó, összesen
csaknem kéthektáros terület felújításáról
szólt. A mintegy másfél milliárdos projekt
megvalósítása mellett érvelt dr. Bóth János
polgármester, mondván, hogy ez csak a
most elnyerhető uniós forrás révén válik
lehetségessé. A megújítandó terület egy részén a közművek cseréjét mindenképpen
meg kell oldani, ez pedig – mint Csereklye
Károly alpolgármester hangsúlyozta – szinte nagyobb terhet róna az önkormányzatra,
mint a pályázat önrésze. A képviselő-testület jóváhagyó döntését követően a város be
is nyújtotta pályázatát, amely végül sikerrel
járt: a Főtér-főutca projekt második üteme,
a főtérhez kapcsolódó belvárosi terület rehabilitációja hétszáz millió forintos támogatásban részesül.
A hétszáz millió forintos támogatással
azonban a teljes terv nem valósulhat meg,
de – mint az elbírálás első fordulója után
dr. Bóth János polgármester mondta - viszszalépni nem szabad. A program egyébként eredetileg is két részre volt bontható,
a keleti és a nyugati terület felújítására.
Az elnyert támogatási összeg, az önrészszel együtt, a keleti elem, a Széchenyi utca
revitalizációjára mindenképpen elegendő
lenne, és valószínűleg beleférne még az
Eszterházy utca megújítása is. (Mivel pedig
a tervek teljesen készen állnak, a másik terület rehabilitációjára újabb pályázatot lehet benyújtani.) Ennek tisztázására a Nem-

Egy napirendi pont – a gimnázium
igazgatójának megválasztása – kivételével
nem fogadta el és nem tárgyalta a tervezett napirendet június 18-i ülésén a képviselő-testület. Dr. Bóth János ugyanis már
az ülés előtti sajtótájékoztatón jelezte,
hogy a városért felelősséget érző polgármesterként négy sürgősségi indítványt
nem tűz napirendre. Véleménye szerint
a személyi, szervezeti jellegű indítványok
szakmailag nem voltak kellően előkészítve, és az azokban szereplő átszervezések
költségei nincsenek kimutatva, károsak
lehetnek a városra nézve. Hangsúlyozta,
hogy a város költségvetése jobban áll,
mint az előző év hasonló időszakában,
a várost a válság eddig nem érintette és
nincs kényszerhelyzetben. Ferjancsics
László képviselő szerint ezzel a polgármester jogszabályt sértett, Tomori Pál pedig közölte, hogy addig nem lesz testületi
ülés, amíg nem veszik napirendre a négy
indítványt. Mint a félbeszakadt ülés után
elmondta, Bóth János alkalmatlanná vált,
le kell mondani tisztségéről.
Az elmaradt ülés témáinak megtárgyalására az Összefogás frakció rendkívüli
testületi ülés összehívását kezdeményezte. A július 7-i rendkívüli ülés azonban el
sem kezdődhetett a polgármester és dr.
Molnár Lajos alpolgármester betegsége és
Csereklye Károly alpolgármester hivatali
elfoglaltsága miatt. Az Összefogás frakció
sajtótájékoztatóján Fördős Attila közölte,
hogy Bóth János súlyos függelemsértést
követett el, amikor nem volt hajlandó előterjeszteni az általuk beadott sürgősségi
indítványokat, ezért fegyelmi eljárás alá
kívánják vonni a polgármestert.
A fegyelmi eljárás megindításáról a
július 9-i ülésén döntött a képviselő-testület. A döntés, a betegsége miatt továbbra is
távol lévő dr. Bóth János kérése ellenére,
nem nyílt, hanem – többségi szavazással
- zárt ülésen született meg. A megalakult
fegyelmi bizottság elnöke Tomori Pál képviselő lett. Az ülésen – az e napra előkészített témák mellett - napirendre kerültek a június 18-i ülésre tervezett pontok
is, beleértve a polgármester által akkor
vitatott sürgősségi indítványokat. Ez utóbbiak a szervezeti és működési szabályzat
módosításával jártak. A többségi szavazással elfogadott módosítások értelmében
megszüntették a polgármesteri hatáskörbe tartozó kabinetet és a kabinetvezetői
státuszt (amelyet Tóth Árpád töltött be),
a területpolitikai tanácsadó státuszát
(amelyet dr. Kármán Ferenc töltött be),
valamint az idegenforgalmi és az informatikai tanácsnok tisztségét. (Ferjancsics
László idegenforgalmi tanácsnok az ügyrendi bizottság, Tomori Pál informatikai
tanácsnok az összevont szociális és egészségügyi bizottság elnöke lett.)

•

39 milliót már kifizetett a város

Egy hónap krónikája
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Az idei közmeghallgatást, nyílt testületi ülést július 9-én hat órától tartotta a képviselő-testület. A felvetett kérdésekre, problémákra elsősorban a közmeghallgatást levezető elnök, Csereklye Károly válaszolt. A felszólalók szóvá tették a postahivatalban, az
APEH-irodában uralkodó áldatlan helyzetet, az illemhelyek hiányát a városban, a parkolási gondokat, a belvárosban gördeszkázó fiatalokat, a szemeteléssel, hulladékkezeléssel
kapcsolatos gondokat, a diszkók által okozott kellemetlenségeket. Csereklye Károly alpolgármester megnyugtatta a jelenlévőket, hogy valamennyi felvetésüket megvizsgálják az
illetékesek. Elmondta, hogy a posta ügyében már tettek lépéseket, szorgalmazni fogják az
illemhelyekkel kapcsolatos gondok megoldását – a mélygarázs elkészültével ez részben
meg is oldódik -, igyekeznek felgyorsítani a többcélú pálya megépítését, többek között a
gördeszkások számára, de több kérdésben hangsúlyozta, hogy a lakosság együttműködése nélkül nem érhetők el eredmények.
Dr. Molnár Lajos alpolgármester elmondta, hogy az APEH szeptemberben már új helyen, jobb körülmények között, a Vörösházban fogadhatja az ügyfeleket. Szikora Miklós
főmérnök a Hóvirág, illetve az Ambró utca csatornázásával kapcsolatos kérdésekre válaszolva idézte az önkormányzat rendeletét, amely szerint az önkormányzat csak támogatni
tudja a lakossági kezdeményezést. A Kosdi úti körforgalom kiépítéséről szóló kérdésre
elmondta, hogy a sikeres pályázat révén, ha késéssel is, még az idén elkezdődik az előkészítés, és jövőre megépülhet a körforgalmi csomópont.

Új bizottságok alakultak
A szervezeti és működési szabályzat módosításával új bizottságokat alakított július 9-i
ülésén a képviselő-testület. A szociális és lakásügyi valamint az egészségügyi bizottság
összevonása révén eggyel csökkent a bizottságok száma. A hét bizottságba összesen ötvenhat tagot választottak, közülük harminckettő képviselő – természetesen egy-egy képviselő több bizottságnak is tagja -, huszonnégy külső szakértő. Négy bizottság élére került
új elnök, három bizottság élén nem változott az elnök személye.
Az alábbiakban a bizottságok összetételét ismertetjük.
Ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság elnöke Ferjancsics László, tagja dr. Orosz
Ágnes.
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke Miskei Sándorné, tagjai Fördős Attila, Tomori
Pál, dr. Váradi Iván Attila, Iván Gábor, továbbá négy külső tag.
Gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke Fördős Attila, tagjai Makrai Zsolt,
Ferjancsics László, Ványi Lászlóné, Rózsa Ferenc, Mokánszky Zoltán, Császárné
Nikolausz Krisztina, továbbá öt külső tag.
Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Gyombolai Péter, tagjai Makrai Zsolt, Rózsa Ferenc, Kiss János, továbbá három külső tag.
Művelődési és oktatási bizottság elnöke Laczi István, tagjai Gyombolai Péter, Ványi
Lászlóné, dr. Váradi Iván Attila, továbbá három külső tag.
Szociális, lakásügyi és egészségügyi bizottság elnöke Tomori Pál, tagjai dr. Orosz Ágnes,
Miskei Sándorné, Kriksz István, Debreczeni János, dr. Jakab Zoltán, továbbá öt külső tag.
Ifjúsági és sportbizottság elnöke Mokánszky Zoltán, tagjai Kriksz István, Csontos
Csaba, Kiss Zsolt, valamint három külső tag.

Tomori Pál képviselő önálló képviselői indítványban a mélygarázzsal kapcsolatos
vizsgálatot, illetve a pénzügyi és ellenőrzési bizottság által kijelölt két cég megbízását
sürgette. A bizottság a Pap és Társai Irodát, valamint az S@M Economics Kft-t jelölte ki a
mélygarázzsal kapcsolatos jogi és gazdasági vizsgálat lefolytatására.

Tartós állami tulajdon a vízmű
Módosította az állami vagyonról szóló törvényt a Parlament a június 29-i záró szavazáson, kibővítve a tartós állami tulajdonban működő vállalkozások körét az ország öt regionális vízművével. A víz, közös természeti kincsként, állami tulajdonnak számít.
Egy korábbi ülésén már megszavazta az Országgyűlés azokat a javaslatokat, amelyek a
regionális vízműveknek az állami vagyonról szóló törvény hatálya alá való visszakerülését
szorgalmazták. A vízművek még 2007-ben kerültek ki az a tartós állami tulajdonban lévő
cégek közül, az utóbbi időben pedig felmerült a vízcégek privatizációja előkészítésének
gyanúja. Az illetékesek szerint azonban az elindított folyamat a hatékonyabb működést
szolgálná. Tulajdonképpen ez volt az indoka a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyongazdálkodási Tanácsa - április elsejei ülésén meghozott -, a Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt. kettéosztásáról szóló döntésének is. Mint ismert, a később felfüggesztett döntés ellen
tiltakozott a város önkormányzata, június 4-én pedig Vácon polgármesteri találkozót tartott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A résztvevők a vagyongazdálkodási tanácstól az
eredeti állapot visszaállítását, az ivóvíz-ellátási rendszer állami tulajdonban maradását vagy
önkormányzati tulajdonba adását követelték.

volt az árhullám

A Duna vízgyűjtő területein hullott
nagy mennyiségű csapadék miatt a szakemberek jelentős árhullámmal számoltak,
azonban vártnál lényegesen alacsonyabb
vízszinttel - és egy nappal később - tetőzött
a folyam Vácnál. A június 28-ára jelzett legmagasabb szint 629 centiméter lett volna,
amely a 2007. szeptemberi 600 centiméternél nagyobbnak, de a 2006. áprilisi 760
centiméternél jóval kisebbnek ígérkezett.
Június 25-én felhívásban kérte a városháza, hogy aki teheti, segítse az árvízvédelmi
munkákat, és aznap délután az árvízhelyzetről tájékoztatót is tartott dr. Bóth János
polgármester, ismertetve az előrejelzéseket. A prognózis alapján az ár ugyan eléri
a Duna-parti sétányt és a kerékpárút egyes
szakaszait, de a védelemhez elég az I. fokú
készültség elrendelése. A Vác és Tahitótfalu
között közlekedő komp leállítására nem
volt szükség.
A Duna június 29-én hajnalban tetőzött Vácnál, ekkor 617 centimétert mértek.
Gyors apadásra nem számítottak a szakemberek, és valóban, július 2-án délben ismét 616 centiméteren állt a vízszint. Csak
másnap délelőttre húzódott vissza jelentős
mértékben. A magas vízállás miatt elmaradt az ulmiak látogatása is. Ugyanis július
elsejére Vácra vártak egy németországi
társaságot, amely hagyományosan minden
évben Ulmból indulva, egy speciálisan
megépített hajóval – az ulmi skatulyával érkezik valamelyik Duna-parti városba. A
hajósok azonban csak Bécsig jutottak, onnan kénytelenek voltak visszafordulni.

Drágább közlekedés
Az általános forgalmi adó változása miatt átalakul a helyközi közösségi közlekedés tarifarendszere. Mint azt a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
bejelentette, a 25 százalékos áfa a vonat- és
buszjegyek drágítása nélkül jelentős bevételkiesést okozna a közlekedési szolgáltatóknál. Ezért a helyközi közlekedés díjai
július 15-től átlagosan 5 százalékkal emelkednek.
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Mivel a nyilvánosság előtt zajlik a beruházás, mindenki meggyőződhet róla, hogy
nem állt le a váci mélygarázs építése, mondta sajtótájékoztatóján a Váci Központi Parkoló
Beruházó Kft. ügyvezetője. Hajdu Vilmos szerint, a föld alatti parkoló kivitelezésében
természetesen akadnak nehézségek, így például a talajvíz kiszorítása, de - a drágább, ám
biztosabb - résfallal ezt sikerül megoldani. Az alaplemeznek csaknem a fele elkészült, ez
teljesen kizárja majd a vizet. Ezt követően indulhat meg a garázsszintek kialakítása. Az
ügyvezető úgy véli, hogy szeptember-októberre elkészül a belső vasbeton szerkezet, és a
jelenlegi készültség alapján elképzelhető, hogy a vállalt határidő – a régészek elvonulásától számított tizenöt hónap - előtt befejeződik a mélygarázs építése.

•

Közmeghallgatás

Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás A vártnál kisebb

Váci Hírnök
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(folytatás a 3. oldalról)
A polgármesteri kabinet költségvetése részben átkerült a jegyzői kabinethez, részben zárolták.
Döntöttek arról is, hogy a polgármestert és az alpolgármestereket a továbbiakban nem illeti meg a szolgálati
autó, ezért azokat értékesítik, emellett,
felülvizsgálják – csökkentik - a városvezetők költségátalányát. Megszűnik az
Eszterházy utcában a szolgálati autók
számára fenntartott parkolóhely is.
Új bizottságokat választott a testület.
Iván Gábor képviselő a bizottsági helyek paritásos elosztását kérte, dr. Jakab
Zoltán megegyezést sürgetett a város érdekében, ám Tomori Pál frakcióvezető
szerint a párbeszédnek személyi akadályai vannak. Végül az ügyrendi, a gazdasági, a városfejlesztési bizottság, valamint az összevont szociális, lakásügyi
és egészségügyi bizottság élére – Kiss
János, Kiss Zsolt, Iván Gábor, dr. Jakab
Zoltán és Debreczeni János helyére - került új elnök, a pénzügyi, a művelődési
és a sportbizottságot továbbra is a régi
elnökök vezetik, így nincs szocialista bizottsági elnök a továbbiakban.
Július 11-én a médiában az alábbi hír
jelent meg: Felfüggesztették tisztségéből
Vác szocialista polgármesterét, Bóth Jánost és fegyelmi eljárást indítanak ellene,
így döntött a képviselő-testület - közölte
az Összefogás nevű jobboldali frakció vezetője szombaton az MTI-vel. Tomori Pál
a képviselő-testület csütörtöki döntéséről beszámolva elmondta, hogy a 23 tagú
testület 10 tagja jobboldali kötődésű, ám
a döntést 15-en szavazták meg, köztük 3
szocialista, illetve 2 nemrég az MSZP-ből
kizárt, jelenleg független képviselő is. Az
indoklás szerint a polgármester többször megszegte a szervezeti és működési
szabályzatot. Egy korábbi ülésen például megakadályozta, hogy sürgősséggel
napirendre kerüljön a jobboldal javaslata a város pénzügyi kiadásai lefaragásáról - tette hozzá. A szabálytalanságok
kivizsgálására 3 tagú bizottság alakult,
2 jobboldali és egy szocialista taggal. A
felfüggesztés az eljárás lezárásáig lesz érvényben, amely 30 napot jelent. Amenynyiben elmarasztaló döntés születik, a
testület szankciókat alkalmazhat, például csökkentheti a polgármester fizetését, ám a város éléről nem mozdíthatja
el, ehhez bírósági ítéletre lenne szükség.
A felfüggesztés idején Molnár Lajos szocialista alpolgármester irányítja a várost
- közölte Tomori Pál.
A hivatalából felfüggesztett Bóth
János az MTI megkeresésére kifejtette:
hétfőn munkaügyi bírósághoz fordul
az ügyben. Álláspontja szerint mondvacsinált ürügyekkel támadták, ami mögött személyes politikai bosszú áll. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy mára az önkormányzat valamennyi bizottságban a
jobboldaliak vették át a vezető szerepet,
ami szerinte árthat a városnak.
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Emlékezés a holokausztra
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A Vácról és a Dunakanyarból elhurcolt zsidóság emlékére
gyász istentiszteletet tartott a Váci Zsidó Hitközség június 28-án
a zsinagógában. A holokauszt évfordulóján a hitközség elnöke,
Turai János emlékezett meg a hatvanöt éve történtekről. A megemlékezésen részt vett a város polgármestere, dr. Bóth János is.

Élelmiszeradomány
Jelentős mennyiségű élelmiszeradományt juttat a városban élő
rászorulók részére a Baptista Szeretetszolgálat. Mint dr. Molnár Lajos alpolgármester közölte, a mintegy tíz tonna cukorból, két-két
tonna lisztből és tésztából álló adományt – a szükséges előkészítés
után – még július hónapban kiosztják a rossz szociális helyzetben
lévők között. Annak érdekében, hogy az adomány a leginkább rászorultakat segítse, a hivatal felmérte a közintézmények igényeit,
javaslatokat kért a Szociális Szolgáltatások Házától, a szociális osztálytól és a cigány kisebbségi önkormányzattól is.

Tájrendezési ötletpályázatot írt ki közösen a város önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs
Tanszéke a tájépítész hallgatók számára. A tervpályázat témája a
váci kavicsbányák térsége területrendezési koncepciójának kialakítása és egy bányarészlet utóhasznosításának tájrendezési tanulmányterve volt. a Vác-derecskei kavicsbányák (rekreációs park)
tájrendezési terve címmel kiírt pályázatra tizennégy pályamű érkezett, ebből hármat díjazott az önkormányzat – 300, 250 és 200
ezer forinttal -, hármat pedig 100-100 ezer forintért megvásárolt.
Négy pályázatot két szervezet – ezek egyike a BCE Tájépítész Kara
- és két magánszemély részesített különdíjban. A bíráló bizottság szerint a pályaművek többsége magas színvonalat képviselt.
Tagjai értékelték a
területfelhasználást,
a vízfelületek kezelését, a tereprendezést, a növénytelepítés tervét, a
rekreációs funkciók
és
létesítmények
megjelenítését, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseket.
A rekreációs parkra
kiírt pályázatot sikeresnek ítélte dr.
Bóth János polgármester, dr. Csima
Péter tanszékvezető egyetemi tanár
pedig köszönetet
mondott az önkormányzatnak ezért a
lehetőségért.

Mintegy egymillió forintból újult meg
a Kölcsey utcai park, az érintett két választókörzet keretéből.
A Földváry-emlékév alkalmából felújított parkot, június utolsó napján - a
Földváry iskola tanulóinak műsorát követően - dr. Váradi Iván Attila képviselő
mutatta be. Mint elmondta, ezernél több
virágot ültettek ki, és reméli, hogy az itt
élő lakosság, az itt tevékenykedő civil szervezet óvja, gyarapítja majd a parkot. Makrai Zsolt képviselő is arról beszélt, hogy
a panelházak környezetében különösen
fontos, hogy az emberek is szépítsék környezetüket. Az átadáson jelen volt Miskei
Sándorné képviselő is, aki reményét fejezte ki, hogy a parkőri szolgálat is segít majd
az értékek megőrzésében, ami egyébként
a város lakosságának közös ügye.

Tabán utca: zsákutca
A lakók kérelmére, a közlekedési munkacsoport, valamint a
városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság javaslatára, zsákutcává válik a Tabán utca. Az utcában élők a főtér lezárása óta
megnövekedett átmenő forgalom miatt kértek intézkedést. A
Tabán utca a Dombay utcától az Eszterházy utca felé zsákutcává
válik. Az Eszterházy utcát a Tabán utca torkolata alatt és felett lezárják, ezzel együtt pedig megszűnnek az Eszterházy utcában lévő
sorompók. A Dombay utca pedig egyirányú lesz a Köztársaság út
felé.
Az új forgalmi rend ideiglenes, három hónap elteltével elemzik a tapasztalatokat.

Újabb védett városi értékek
A főépítész iroda javaslatára negyvenkét újabb épület, építészeti érték került
helyi védettség alá.
Az önkormányzat 1992-ben fogadta el
az építészeti és természeti értékek helyi
védelméről szóló rendeletét, amely a lista folyamatos bővítésére ad lehetőséget.
A védetté nyilvánítást értékvizsgálat előzi
meg, s véleményezi több szervezet is, és a
tulajdonosokat is értesítik a javaslatról. A
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javasolta például az egykori Dunagyöngye mozi
épületének védetté nyilvánítását, s védett
már a váci malom is, bár az épület mai formáját az 1950-es években nyerte el.
Műemlékileg védett területté vált az
egykori Forte-gyár is.

Összefogás az
élhető városért
Prevenciós munkacsoport létrehozását
kezdeményezi a gazdasági bizottság a közrend, közbiztonság, köztisztaság javítása
érdekében, jelentette be sajtótájékoztatóján a bizottság akkor még hivatalban lévő
elnöke.
Kiss Zsolt tájékoztatóján a közelmúltban, a rendőrség és az ÁNTSZ képviselőinek bevonásával, megtartott munkaértekezlet tapasztalatairól számolt be. Mint
elmondta, egyetértés mutatkozott abban,
hogy meg kell állítani a rongálásokat, növelni kell a közterületek rendjét, biztonságát. A fiatalok szemléletének formálását szolgáló prevenciós munkacsoport
létesítése mellett, szükség lenne „bónusz
rendőrök” – a már két nyáron sikeresen
tevékenykedő, külön fizetett járőrpáros
– alkalmazására, az érvényben lévő szabályozások közzétételére, tudatosítására,
szigorúbb csendrendelet megalkotására,
amelyet elsősorban a szórakozóhelyek környékén lakók igényelnek.
Mindehhez elengedhetetlen a lakosság
közreműködése, a lakossági bejelentéseket éjjel-nappal fogadó 80-890-020-as zöld
szám használata. A bizottsági elnök szerint, társadalmi összefogásra van szükség
ahhoz, hogy kulturált szórakozást nyújtó,
tiszta, értékeit őrző, élhető városban lakhassunk.
A képviselő-testület július 9-i ülésén
döntött arról, hogy – a korábbi jó tapasztalatok birtokában – az idén július közepétől szeptember közepéig ismét alkalmaz
szabadidős rendőröket. A járőr páros elsősorban a belváros rendjét vigyázza, de a
tervek szerint, részt vesz a világi vigalom
rendjének felügyeletében is. Az alkalmazásukra vonatkozó megállapodást az önkormányzat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal köti meg.

Módosított
költségvetés
Több mint 334 millió forinttal nőtt az
önkormányzat költségvetésének főösszege június-júliusban, ezért a képviselő-testület módosította költségvetési rendeletét.
A változás oka részben az intézmények
saját hatáskörbe tartozó előirányzatainak
módosulása, részben a központi költségvetésből származó további bevételek beépítése. A rendeletmódosítást követően
az önkormányzati szintű költségvetés 13
milliárd 932 millió forint fölé emelkedett.
Vagyis, már 1 milliárd 600 millióval több,
mint a 2009. évre elfogadott költségvetés
főösszege.

20 0 9. j ú l i u s

Az egészségügyben dolgozók hagyományos ünnepén, Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, dr. Erős András főigazgató
köszöntötte a kórház ebédlőjében megjelenteket. Semmelweisről, a 191 éve született orvosról, a gyermekágyi láz felfedezőjéről,
az antiszeptikus eljárás bevezetőjéről dr. Némedi Mária főorvos
emlékezett meg. Ezt követően dr. Bóth János polgármester átadta
a Vác Város Egészségügyéért díjat dr. Horányi Zsolt fogszakorvosnak. Az ünnepség keretében adták át a Ruzicska Béla emlékére
kiírt tudományos pályázat díjait. A bíráló bizottság dr. Hajszán
Nikoletta és dr. Pancsira Henrietta, illetve dr. Simsay Laura dolgozatát ítélte díjra érdemesnek. A hagyományoknak megfelelően
előléptetésekre is sor került: hat adjunktust – köztük dr. Jakab
Zoltánt, az önkormányzat egészségügyi bizottságának akkor még
funkcióban lévő elnökét - főorvossá, három szakorvost pedig adjunktussá neveztek ki. Többen igazgatói dicséretben részesültek,
és köszöntötték a 25, 30 és 40 éves jubileumukat elérőket. Külön
köszöntötték dr. Szentgyörgyi Ervin főorvost, akit a miniszter Pro
Sanitate díjjal tüntetett ki, és Kiss László főápolót, aki miniszteri
dicséretben részesült. A főigazgató bejelentette, hogy dr. Inczédy
Jánosnak köszönhetően, cége révén, egy új, mintegy 800 ezer forint értékű készülékkel gazdagodik a kardiológiai osztály.

Megújult a Kölcsey utcai park

•

Városi kitüntetés Horányi Zsoltnak

Egyetemisták parktervei
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A város honlapján

Interaktív turisztikai térkép

Kiváló Ismeretterjesztő Munkáért
A Kiváló Ismeretterjesztő Munkáért kitüntető címet adományozta dr. Bóth János polgármesternek a Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület választmánya. A kitüntetést elsősorban a felnőttképzés szervezéséért, a tehetséggondozásért ítélték a TIT váci
szervezete mérnök-közgazdász végzettségű elnökének. Dr. Bóth
János, aki csaknem másfél évtizede tölti be a váci tagszervezet elnöki tisztségét, június 26-án, az országos egyesület váci rendezvényen vette át az elismerést.

Újra látogatható altemplom Tanulmányterv a várra
Újra látogatható az egykori Szent Mihály templom főtéri kiállítóhelye, amelyet már a Váci Értéktár - Közérdekű Muzeális Gyűjtemény működtet. Az altemplom szerdától szombatig 9 és 13 óra
között, vasárnap 14 és 18 óra között kereshető fel, de előzetes
bejelentésre más időpontokban is megnyitják (illetve a látogatói
igények alapján tervezik a nyitva tartás módosítását). További információ info@ertektar.vac.hu e-mail címen vagy a 27/513-482 telefonszámon kapható.

Matekdöntő Vácon
38. alkalommal rendezte meg a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat a Kalmár Lászlóról elnevezett általános iskolai matematikaversenyt, amelynek országos döntőjére tizenhetedik éve Vácon
kerül sor. A június végén megtartott döntőn közel száz diák vett
részt.

317 gyereket írattak be júniusig az önkormányzati óvodákba,
így összesen 1167 óvodásra várnak a következő oktatási évben,
csaknem ötvennel többre, mint amennyien az idén voltak. Az óvodások közül 268 megy iskolába, az öt általános iskolába összesen
284 gyereket vettek fel. Mivel 335 tanuló fejezte be a nyolcadik
osztályt, az önkormányzati általános iskolákban csökken a létszám.
Míg a 2008-2009-es tanévben 2441 diák tanult az öt iskolában, a
2009-2010-es tanévben 2390-re számítanak.
Az önkormányzat által fenntartott négy középfokú intézménybe, a 722 végzőssel szemben, 787 tanulót vettek fel. A középiskolások létszáma 2826-ról 2891-re nő a következő tanévben. Az I.
Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégiumban – miután megszűnt a szakmai együttműködés a Budapesti Corvinus Egyetemmel – már nem képeznek gazdálkodási
menedzser asszisztenseket.
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Apor-diplomások
Július elején az Apor Vilmos Katolikus Főiskola mintegy négyszáz végzőse vehette át diplomáját a székesegyházban tartott ünnepségen. Többségük óvodapedagógusi és szociálpedagógusi oklevelet szerzett, de vallástudomány szakirányú diplomát is sokan
vettek át. Az ünnepi alkalommal a város önkormányzatát dr. Molnár Lajos alpolgármester képviselte.

Hozd a formád
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége a Novartis
Hungária Kft. támogatásával „Hozd a Formád Magyarország!” címmel programot indít a gyermekkori elhízás ellen, a diákok aktivitására, az iskolák és a családok közötti együttműködésre alapozva.
A pályázatok alapján tizenegy város tizenöt iskoláját választották ki, köztük a Juhász Gyula Általános Iskolát. A szövetség –
amelynek Vác is tagja – és támogatója segítséget nyújt a túlsúly
elleni két és fél éves iskolai program lebonyolításához.

Július első hétvégéjén Vác adott otthont a VOTT, vagyis a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó idei programjának. A szervezők szerint ez a legnagyobb, legtöbb embert
megmozgató olyan találkozó, amelynek keretében egy adott iparág művelői saját szabadidejükben együtt fedezik fel Magyarország
tájait és városait. A VOTT-ot 1951-ben indította útjára egy lelkes
egri csapat. A közös túrázásból azóta már több napos rendezvény
lett. Az idei, 59. VOTT külön jelentősége volt, hogy a főrendező,
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
ZRt. ebben az évben ünnepli az egységes magyar villamosenergia-rendszer létrejöttének hatvanadik évfordulóját. A hazai villamosenergia-iparágban tevékenykedő húsz társaság munkatársait
fogadta Vác, a város nevében dr. Bóth János polgármester köszöntötte a résztvevőket a városi sportcsarnokban. A látogatók a három
nap alatt megismerkedtek a várossal, terepversenyen, vetélkedőn
vettek részt.

Dunakanyar Elsõ
Pénzügyi problémáira találunk megoldást.
19 bank és 8 pénzintézet ajánlatából segítünk.
 Hitel kiváltás, BÁR listásoknak is
 Jövedelemigazolás nélkül hitel
 Gyorshitel
 Külterület, zárkert hitel megoldható
 Fedezet nélküli személyi kölcsön
 Szabad felhasználású jelzáloghitelek

 Államilag támogatott hitelek
 Végrehajtás – kiváltása
 Mikro- és kisvállalkozói hitel,

projektfinanszírozás

 Folyószámla, autó hitel-lízing

(cégeknek is)

Lakás- és vagyon biztosítás • Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
Baleset- és felelõsségbiztosítás • Utasbiztosítás • Befektetés
(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett)

Cím: Nagymaros, Váci út 13. • Telefon: 06 20 9 730 790
E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 12-18, szombat 10-13 óráig

Elnököt választott a
közös képviselők klubja
Új elnököt és egy elnökhelyettest választott a Váci Közös Képviselők Klubja június 23-án, a művelődési központban megtartott közgyűlésén. Az új elnök Hajdu Sándor, az új elnökhelyettes
Szegner Eszter lett, a másik elnökhelyettest, Zachár Zoltánnét
megerősítették tisztségében. A Váci Közös Képviselők Klubjának
eddigi elnöke, Román Gabriella a május 26-án tartott közgyűlésen – elfoglaltsága és az egyesület vezetőségének együttműködési
hiánya miatt – felmentését kérte, egyúttal bejelentette az egyesületből való kilépését, tagsági viszonyának megszüntetését is. A
közgyűlés a lemondást és a tagsági viszony megszüntetését sajnálattal, de tudomásul vette, megköszönte az elnök asszony kétéves
munkáját.
Az egyesület várja a közös képviselők, számvizsgáló bizottságok és a lakóközösségek tagjait összejöveteleire. Az első összejövetelre a nyári szünet után, augusztus 24–30 közötti héten kerül sor.
Az egyesület elérhetősége: Hajdu Sándor elnök 27/ 318 908, mobil
20/3984-734, e-mail sandor.mdf@vnet.hu.
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*
Májusban készült el – az önkormányzat megbízásából - a Madách Imre Gimnázium szakmai intézményértékelése. E szerint,
Soós Zoltán vezetése alatt az elmúlt öt évben – a kiegyensúlyozott
költségvetési gazdálkodás mellett – jelentős külső forrásokat sikerült bevonni a működési feltételek folyamatos javításához, az
iskolafejlesztési elképzelések megvalósításához. (Mint ismert, a
közelmúltban készült el a gimnázium sportudvara.)
A közoktatási szakértő úgy ítélte meg, hogy több területen objektív mutatók igazolják az elért eredményeket, a folyamatos fejlődést, és a feladatok gyakorlati megvalósítása olykor hatékonyabb
volt, mint azt a dokumentumok tükrözik. De hiányosságokat is
megállapított a szakértő, amelyek megszüntetésére vezetői intézkedést, rövid távú intézkedési terv kidolgozását javasolta.

Természetbarátok találkozója

•

Több óvodás és középiskolás

A képviselő-testület június 18-i ülésén - miután nem született
megegyezés a napirendet illetően – csak a Madách Imre Gimnázium igazgatójának személyéről szavaztak. A képviselők meghallgatták a Madách Imre Gimnázium igazgatói álláshelyére pályázó
két jelöltet, Salamon Tamást és a jelenlegi igazgatót, Soós Zoltánt, majd titkos szavazással döntöttek a leendő intézményvezető
személyéről.
A 22 érvényes szavazatból 21-et Salamon Tamás kapott, így a
következő öt évben ő irányíthatja a gimnáziumot. A megválasztott
igazgató a szakmai szintet kívánja emelni, ezzel növelve az ott végzők esélyét a felsőoktatásba való bejutásra.

Elkészítette az Építész Stúdió Kft. a vár környéke építészeti,
tájépítészeti fejlesztésének tanulmánytervét és városrendezési hatástanulmányát.
A Géza király tér –Budapesti főút – Burgundia utca – Bajcsy
Zsilinszky utca – Duna-part – Tímár utca által határolt terület
meglévő értékeire épülő fejlesztési terv egy új kulturális központ
kialakítását helyezi középpontba. A Nemzetközi Egyházzenei Központnak elnevezett intézmény létrehozásával és a vár környékének kialakításával visszaállítható ennek a területnek a várossal és a
Dunával való történelmi kapcsolata. Az építészeti tanulmányterv
szerint - a régészeti feltárásokat követően - az 1680-ból származó
katonai felmérés alapján készülne el a vár rekonstrukciója.
Az ingatlanfejlesztés révén egy olyan zenei központ létesülne, amely szervesen kapcsolódik a kolostor barokk épületéhez. A
Géza király térre egy fogadóépületet képzelnek el a tervezők, ez
turisztikai információs irodának, étteremnek is helyet adna. A Várlépcsőnél képzőművészeti galéria nyílna, a déli tömb Duna felőli
sarkára panziót terveztek, de a tervezési terület jelentős részén lakóingatlanok is épülnének.
Mint a tanulmánytervben szerepel, a területrész klasszikus kialakításának előképe történelmi és egészen a XIX. század végéig
jellemző volt itt.

Váci Hírnök

Szakmai értékelés
a Madách középiskoláról

•
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Új gimnáziumigazgató
Jól kezelhető és folyamatosan bővíthető turisztikai térképet
helyezett el az önkormányzat megbízásából a város honlapján a
Dunaweb Kft. A Belváros interaktív térképét dr. Bóth János polgármester és Szilágyi András ügyvezető mutatta be, s június utolsó hétvégéjén már a www.vac.hu látogatói is megismerkedhettek
a várostérkép alatt található turisztikai térképpel. A weblap második térképe 36 nevezetességet, valamint fontos pontokat és intézményeket mutat be. Ez részben az ide látogatók eligazodását
szolgálja, ám egy-egy ikonra kattintva, több kép és részletes információ is látható, található. Ilyen módon elérhető például, a vasúti
menetrend, a helyi buszjáratok vagy a komp közlekedésének rendje. A térkép előnye, hogy az információk folyamatosan bővíthetők.
A város honlapja már több mint egy évtizede működik – közben
több ízben korszerűsítették, alkalmazva az új technikákat -, és
nagy népszerűségre tett szert. Az üzemeltető Dunaweb Kft. mérése szerint, most már átlagosan háromezren keresik fel naponta
a vac.hu oldalt.
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Nyári programok másfél ezer gyereknek
Mintegy másfél ezer kisebb és nagyobb gyerek üdülhet, nyaralhat ezen a nyáron huszonkét iskola, intézmény, egyesület, alapítvány szervezésében. Az általános és középiskolások hosszabb-rövidebb ideig táborozhatnak váci helyszíneken és több mint húsz
más településen, üdülőhelyen. Az önkormányzat szociális tábort is
szervezett, a város által működtetett napközis tábor pedig június
végétől augusztus közepéig fogadja az alsó tagozatos gyerekeket.
A szervezett táborozások többsége már lezajlott. Az alábbiakban a
még időszerű programokat ismertetjük.
Június 29 - augusztus14. Vác Város Napközis Tábora alsó tagozatosok részére, Püspökszilágy, 25-50 fő, 7-11 év
július 27 - augusztus 01. Sorstárs’94 Alapítvány, sport-kulturális, Borgáta, 21 fő, 21-47 év
június 22 - július 31. Váci Vízmű SE, úszó, Városi strandfürdő,
10-30 fő, 5-14 év

Világjáró váci múmiák
Ez év tavaszán nyílt meg az olaszországi Bolzanóban, Dél-Tirol
fővárosában egy rendkívüli kiállítás, ahol egy XVIII. századi váci
családdal is találkozhatunk. Az Ötzi néven ismert jégember számára kialakított múzeumban egészen október 25-ig vendégeskednek
váci múmiák, a nyári szabadságok időszakában Itália felé utazóknak érdemes útba ejteni ezt a nem mindennapi tárlatot.
A Dél-Tiroli Régészeti Múzeum (http://www.iceman.it) az
Ötztali Alpokban 1991-ben megtalált ötezer éves jégember és a
vele kapcsolatos tudományos kutatások bemutatására létrehozott
intézmény. Számtalan információt ismerhetünk meg a rendkívüli
leletről annak felfedezéstől napjainkig, és a vizsgálatok eredményei kapcsán sokat megtudhatunk az emberről, a világról. A múzeum különböző témákban kínál vezetett túrákat, tudományos
kerekasztalt, tanítási órákat a látogatóknak, családoknak, diákoknak.

július 27-31. Petőfi S. Általános Iskola és Petőfi DSE,
Sportnapközi, Petőfi Isk. tornaterem, 12 fő, 10-12év

Főtértörténet – képekben

Borrendek látogatása

„Ez a fény-képes-könyv a
főtér átalakulását kíséri végig
képekben. Bemutatja, hogy az
egykori Piactér, Konstantin
tér, Sztálin tér, Március 15. tér
hogyan alakult a mai főtérré”
– így ír művéről a Tér című
kiadvány fotográfus szerzőjeszerkesztője, Fekete István. Az
önkormányzat kiadásában, az
Arcus.hu Kft. gondozásában
megjelent kötet a tér átalakulásának fotódokumentációjához
kevés szöveget fűz: dr. Molnár
Lajos alpolgármester előszavát, a feltárásról, rekonstrukcióról, berendezésről szóló összefoglalóját és dr. Bóth János polgármesternek a főtér ünnepélyes megnyitásán mondott köszöntőjét.
Az ezer példányban megjelent kötetet sajtótájékoztatón mutatta
be dr. Molnár Lajos és Fekete István.

Avató ceremónia a Curiában

augusztus 24-29. Váci Jeszenszky Balett, Egy hetes intenzív tánc
kurzus, MIMK Vác baletterme, 25 fő, 8-25 év

Váci Hírnök

•

A bolzanói múzeumban most Ötzi mellett látható az az időszaki kiállítás, ami a világ különböző részeiről származó több mint
hatvan múmiát mutat be. Különféle módokon fennmaradt emberi
testeket - sok esetben ruházatukkal, rítustárgyaikkal együtt -, valamint állatmúmiákat egészen a dinoszauruszok korától máig. Néhányuk természetes módon mumifikálódott - így a váciak mellett
a sivatagból vagy jégvilágból előkerült tetemek is - mások emberi beavatkozás hatására. A múmiák Európa 27 országának fontos
gyűjteményeiből, köztük a Magyar Természettudományi Múzeumból érkeztek. Az Észak-Európából és Egyiptomból származó testek
szarkofágjaikkal együtt láthatók, az ázsiai, óceániai, dél-amerikai
származásúak pedig mindennapi tárgyaikkal felszerelve. A rendezők az általuk megismerhető legkorszerűbb tudományos eredményeket kívánják bemutatni az antropológia, genetika, biokémia,
patológia és orvostudomány területéről. A különleges múzeumban multimédiás eszközök adnak információt a korabeli életkörülményekről, táplálkozásról, betegségekről.
A Vácott másfél évtizede előkerült leletanyag iránt egyébként
töretlen az érdeklődés, a közelmúltban Budapesten a Keresztény
Egészségügyiek Batthyány Egyesülete szervezésében zajló szakmai programon hangzottak el néprajzi, helytörténeti, antropológiai és orvostörténeti előadások. A fenti bemutatóval egy időben
egy Barcelonában zajló patológus szakmai program fontos segítője volt egy tüdőbajból eredő súlyos csontbetegségben szenvedő
váci polgár múmiája. Az egyre fejlettebb vizsgálati módszerekkel
kutatható, jól dokumentált emberi maradványok nap mint nap
gyarapítják az emberi test és az azt károsító betegségek terén szerzett ismereteinket.
A váci leletanyag különböző tudományterületek együttműködésében zajló kutatása további értékes eredményeket szolgáltathat az orvostudománynak és a várostörténetnek egyaránt.
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augusztus 24-28. Árpád F. Általános iskola
honismereti, Mindszentkálló, 30 fő, 10-12év

•

augusztus 26-27. I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs T. Koll., gólyatábor
Az iskola és a kollégium épülete, kb. 100 fő, 14-15 év

Itt a várva várt nyári szünidő, mely a gyermekeknek az eddiginél jóval több szabadidőt jelent. Előkerülnek a kerékpárok,
gördeszkák, rollerek, görkorcsolyák, sok gyerek vízparton tölti a
vakációt. A gyerekek azonban sok esetben felügyelet nélkül, és
nem a megfelelő helyen használják ki a szabadidejüket. A figyelmetlenség, a szabályok ismeretének hiánya, illetve a szabályok figyelmen kívül hagyása következtében minden nyáron történnek
gyermekbalesetek.
Mindannyiunk érdeke, hogy a balesetveszélyes helyzeteket
időben sikerüljön felismerni és elkerülni, ezért kérjük a szülőket,
hogy hívják fel a gyermekeik figyelmét a nyári szünidő veszélyeire, a gyalogosként, kerékpárosként és utasként való közlekedés
legfontosabb szabályaira (például, a jármű takarásából úttestre
lépés, körültekintés nélkül az úttestre lépés veszélyeire), illetve a
fürdőzési szabályok betartására. Fordítsanak külön figyelmet a kerékpárok kötelező felszerelésének meglétére, a világítóberendezések működődő képességére és használatára, illetve a láthatósági
mellény használatának fontosságára.
Amennyiben felnőtt felügyelete nélkül engedjük a gyerekeket vízpartra, tisztázzuk velük, hogy hol fürödhetnek és hol nem,
mondjuk el nekik, hogy milyen veszélyeket rejt a tiltott helyen történő fürdőzés! A szülői példamutatás elengedhetetlen a gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez!
A nyári szünidőben is minden gyermeknek és szülőnek balesetmentes közlekedést kívánunk!
Váci Rendőrkapitányság

Több hazai borrend képviselőjének jelenlétében fogadta
tagjává a Lorántffy Zsuzsanna Borrend a váci Curia Borház és
Borgyűjteménytár vezetőjét, Víg Gyulánét.
A látványos avatási ceremónián részt vevő borrendek tagjai a
borrendre jellemző ruhákban, jelképekkel, zászlókkal sorakoztak
fel a főtéri borházban tartott avatásra. A rövid műsort és beszédeket követően, a jelöltnek teljesítenie kellett a próbákat, majd
a borrend elnöke egy szőlővesszővel ütötte a jelöltet a Lorántffy
Zsuzsanna Borrend tagjává.
Természetesen alapkövetelmény volt, hogy a jelölt kötődjön
a szőlészeti-borászati szakmához, mint ahogy a váci borház tulajdonosa is. A negyven hölgy alkotta Lorántffy Zsuzsanna Borrend több mint hat éve alakult,
azzal a céllal, hogy a magyar
borok hazai és nemzetközi
hírnevét öregbítse, a szőlőtermesztéshez és a borászathoz
kapcsolódó hagyományokat
ápolja. Mint az avatás során
elmondták, a borrend tagjai
latba vetik tekintélyüket, tudásukat, hogy egyre többen
ismerjék meg az egészséges,
kulturált, gasztronómiai élményhez kötött borfogyasztási szokásokat, ezzel is emelve a
hazai borkultúra színvonalát.

Váci Hírnök

Szünidei veszélyek

Boronkay Gy MKI, Gimnázium és Kollégium,
kosaras tábor 08.11- 08.17., Vác, 30 fő, 12-18 év,
gólya tábor 08.24-08.25., Vác, 150 fő,14-15 év,
olvasó tábor 08.03 - 08.08., Kőszeg, 15 fő, 14-18 év
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Zomborka Márta

Vác Város Sportjáért

Dóra Ádám a Lyrában

Vác Város Sportjáért kitüntető címet
vehette át Laurencz László a képviselőtestület júliusi ülésén. A Váci KSE férfi
kézilabda csapata edzőjének Mokánszky
Zoltán sportbizottsági elnök adta át az elismerést. Laurencz László több mint ötven
éve tevékenykedik edzőként, 2007 nyarán
lett a Váci KSE NB II-es csapatának edzője.
Az elmúlt szezonban a váci férfi kézilabdasport történetének legjobb helyezését érte
el csapatával. Korábban a női válogatottal
világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmet
szerzett. 1996-ban a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki.

Augusztus 23. vasárnap 18.30 óra
Miklósi András orgonaművész és
Molnár András operaénekes hangversenye
Helyszín: Ferences templom (Barátok
temploma), Vác, Géza király tér
A templomi hangversenyekre a belépés
díjtalan!
Rendezvényszervező: Madách Imre Művelődési Központ

Külhoniak Vácott
Kis Dávid csodálatos madarait ajánlotta a megjelentek és a jövendő látogatók figyelmébe a Katona Lajos Városi Könyvtár
fotókiállításán Orvos András festőművész.
A madarakról készült képek tárlata július
25-ig látható a könyvtár galériájában.
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Második, bővített, átdolgozott kiadásban jelent meg a Szeretettel vár Vác című,
a várost bemutató képeskönyv. Míg a fotókat készítő Szabó Virág az első kiadásban
többnyire a belvárosra fókuszált, a második kiadás jelentősen bővítette a kört. A
Foto Europa Könyvkiadó gondozásában
megjelent bővített változatot is dr. Bóth
János polgármester ajánlja az érdeklődők
figyelmébe.

Vác külkapcsolatai pecséteken a 1819. században, avagy külhoniak Vácott és
váciak külhonban címmel, reprodukciós
kiállítás látható július 23-tól a Vác Város
Levéltárában.

A programokról bővebb információ a
www.mimk.vac.hu oldalon található.
További információ
Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel:(27)316-411
www.mimk.vac.hu
E-mail: informacio@mimk.vac.hu

A belépőjegyek megválthatóak az
alábbi helyeken:
Madách Imre Művelődési Központ
jegypénztárában
Tourinform Iroda Vác
www.tourinformvac.hu
Ticketportal
www.ticketportal.hu

•
Váci Hírnök

Kiállítások
a vigalom idején
Július 17., péntek 18 óra
Híd címmel pécsi és váci képzőművészek kiállításának megnyitója
Helyszín: Curia Galéria (Március 15. tér 20.)
Kiállító művészek: Bükösdi Kálmán,
Dechandt Antal, Erdős János, Szilágyi
Szilárd (Pécs), Csillag Nagy Balázs, KoltaiDietrich Gábor, Lelkes A. Gergely, Németh
Árpád, Orvos András (Vác). A kiállítás
augusztus 31-ig tekinthető meg.
Július 23., csütörtök 15 óra
Váci hangulatok címmel a Váci
Nemzetiségi Alkotótábor meghívott
művészeinek kiállítása.
Helyszín: Duna Presszó (Március 15. tér 13.)
Kiállító művészek: Albert István, Bari
Janó, Alekszandr Gembik, Manajló Iván.
A kiállítást Németh Árpád festőművész
nyitja meg.

Szeretettel vár Vác
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A vigalom második napján, július 25én, délelőtt 10 órakor kezdődik a hivatalos
nyitóceremónia. A Kőkaputól induló és a
főtérre érkező menet felidézi Mária Terézia 1764-es látogatását, a kor jelmezeivel
és kellékeivel. A nyitóünnepségen a váci
művészeti csoportok látványos bemutatókat tartanak. Közreműködik a Fónay Márta - HUMÁNIA - Drámai Műhely, a Váczi
Néptáncegyüttes, a Dunakanyar Mazsorett
csoport, a Familia Gladiatoria, a Váci
Huszár- és Nemzetőr Bandérium, a Váci
Fúvósegyüttes, a Silverstar Művészképző
Iskola növendékei, a Garagulya Gólyalábas
Komédiás Kompánia.

Július 24., péntek 16 óra
Beton című képzőművészeti kiállítás
Helyszín: DDC művészetek udvara (Köztársaság út 19.)
A DDC művészetek udvarát megnyitja és
köszöntõt mond a Duna-Dráva Cement
Kft. vezetõje.
Közremûködik: a Donaueschingeni Gitárzenekar és a Tonessence együttes.
Július 24. , péntek 17 óra
Németh Árpád festőművész kiállításának megnyitója
a Lyra Könyvesház Toronygalériájában. A
tárlat augusztus 20-ig tekinthető meg.

Oldtimerek Börzsöny-túrája
Július 17-én kezdődik és július 23-ig tart a veterán autók Börzsöny-túrája, amelyet a Veterán Autó Club Magyarország egyesület szervez. A résztvevők Királyrétről indulnak, és
érintik Szokolyát, Kismarost, Verőcét, Katalinpusztát, Szendehelyet, Nógrádot, Diósjenőt,
Kóspallagot, Márianosztrát, Rétságot, Horpácsot, Nagyoroszit, Parassapusztát, Kemencét,
Kisoroszit, Zebegényt, Szobot, Ipolytölgyest, Ipolydamásdot, Letkést, Nagybörzsönyt. A
kiírás szerint húsz oldtimerből álló karaván július 22-én, szerdán délelőtt 10 óra körül
érkezik Vácra, a főtérre, ahol huzamosabb ideig pihen, illetve a résztvevők megismerkednek a város nevezetességeivel.
A legrégebbi autó várhatóan egy 1910-ben készült Opel Torpedo lesz, de nem sokkal
fiatalabb az 1911-es Fiat Wien Dolomit 3 vagy az 1918-as Oakland Open Tourer. Különleges
csemegét ígér az autók szerelmeseinek a benevezett hat Mercedes – a 20-as, 30-as és a 70es évekből -, a két Rolls Royce és persze a többi veterán autó.

Savaria Autóvadász Kupa:
a váciak voltak a legjobbak
Június 19-20-án Vas megye területén rendezték meg az I. Savaria Autóvadász Kupát.
A kétnapos rendezvény célja az volt, hogy a résztvevő csapatok - egy speciális rendszámfelismerő rendszer segítségével - minél több bűncselekmény illetve szabálysértés elkövetőjét szűrjék ki az utakon. A versenyen tizenöt – rendőrökből és polgárőrökből álló
- autóvadász csapat vett részt, amelyek az ország különböző pontjairól érkeztek. A legeredményesebb újra Vác város Zsaru-Car csapata lett. A résztvevők összesen 59.530 autót
ellenőriztek, a váci csapat ezúttal 18 forgalmi engedélyt vett el forgalomból kivont, illetve
lejárt műszaki érvényességgel közlekedő autók vezetőitől, továbbá intézkedtek lízingcsalóval és egyedi azonosító jelet meghamisítóval szemben is.

Sikeres Dunai Sárkányok

Sporthírek – röviden
Kajak-kenu

Tizenhét érmet szereztek a Váci Hajó
Sportegyesület versenyzői, a Velencén
megrendezett országos kajak-kenu diákolimpián, valamint a főiskolai és egyetemi bajnokságon. A váci versenyzők közül
nyert K-1 1000 méteren Fazekas Laura,
K-1 500 méteren Bárdfalvi Márk és Simon Máté. K-2 és K-4 500 méteren a Simon Máté, Karsai Gergő kettős. C-2 4000
méteren az Ertinger Márk, Nagy Zsolt páros, valamint MK-1 500 méteren Fazekas
Kitti.

Evezés

A Csepelen megrendezett Budapest
Bajnokságon a Vác Városi Evezős Club
versenyzői összesen 18 arany, 12 ezüst és
5 bronzérmet szereztek.

Úszás

Az úszók országos vidékbajnokságán,
Marcaliban öt érmet szereztek a Váci Vízmű Sportegyesület versenyzői. Bajnoki
címet szerzett 50 és 100 méter mellen
Prohászka Anna. Második helyen végzett
a 4x50 méteres leány gyorsváltó, valamint a 4x50 méteres leány vegyesváltó.
Harmadik helyezést ért el a 800 méteres
gyorsúszásban Bata Natali.

Labdarúgás

Tóth János helyett Gergely Károly lett
a vezető edző Vác másodosztályú felnőtt
csapatánál, mivel a klub tulajdonosai az
edzőváltás mellett döntöttek. Az edző két
és fél év után tér vissza Vácra, ahol egy
erős gárdát kíván kialakítani.

Kézilabda

A legjobb európai klubok élmezőnyében zárta a 13. Sárkányhajó Klubcsapat Európa
Bajnokságot a Dunai Sárkányok STE Vác. A 12 kategóriában rajthoz álló egyesület legjobb
eredménye egy bronzérem (Senior Open 200 méter), de több kategóriában is a négyes
döntőben végzett a csapat. Összességében elmondható, hogy minden hajóegység az igen
erős mezőny első felében ért célba.
Láng László elnök

Két játékos, Veszeli Judit és Ábrahám
Szilvia eligazolt a Váci NKSE csapatától,
viszont Vácra tart a Vasas ifjúsági válogatott játékosa, Klivinyi Kinga. A csapat
Németh András vezető edző irányításával
kezdi meg a felkészülést.

20 0 9. j ú l i u s

Kis Dávid madarai

Nyitóceremónia
a barokk jegyében

•

Dóra Ádám képeiből nyílt kiállítás –
Válogatás címmel – a Lyra Könyvesház
Torony Galériájában. A tizenhat éves diák
tehetségéről és képeiről elismeréssel nyilatkozott megnyitójában Mészáros Ágnes
festőművész, és hasonlóan vélekedtek a
megjelent műértők is. A kiállítás július 23ig tekinthető meg.

Augusztus 22. szombat, 18.30 óra, Vác
Antonio Vivaldi Kamarazenekar
hangversenye
Helyszín: Ferences templom (Barátok
temploma), Vác, Géza király tér
Művészeti vezető: Csűry Lajos
A Vác Antonio Vivaldi Kamarazenekar
1996-ban alakult budapesti, váci muzsikusokból. A zenekar folytatja azon
misszióját, melynek célja és mottójuk: A
közönséggel megszerettetni a régi nagy
emberek műveit: a barokk, a klasszikus
és a romantikus zenét. Legyen a zene
mindenkié!

Váci Hírnök

Templomi
hangversenyek
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Könyvtárszünet
APRÓHIRDETÉS

Nyári szünetet tart a Katona Lajos Városi Könyvtár
július 27-től augusztus 23-ig. Augusztus 24-től, hétfőtől
várja újra a látogatókat.

• Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 2.500 nm építési telek.
Irányár: 20 millió forint. Érd: (+36)30/445-3954
• TÁMOGATOTT OKJ-s képzések indulnak!
Kéz-, lábápoló, műkörömépítő, fodrász, kozmetikus, masszőr.
Helyszín: Vác, Gödöllő, Budapest, Tel.: 06/70 533-6379, www.fodraszoktatas.hu

Anyakönyvi hírek
Áron, Légrádi Miklós és Virág Tímea lánya
Róza, Egyed Tamás és Dormán Éva lánya
Eszter, Virsinger István és Balogh Emese lánya Kitti, Czeczon István és Ruzsai Tünde
fia Erik, Vincze Richárd és Csernitzky Lívia
lánya Virág.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK:

Táp-Gergő Zsolt és Mátrai Enikő, Berta Gábor és Bucsányi Judit, Tóth Gábor és
Heininger Adrienn, Galántai Bertalan és
Fendrik Kitti, Pásztor Ferenc és Horváth
Katalin, Sándor Zoltán és Katyina Brigitta,
Gembolya Csaba és Gulyás Csilla, Pál László és Hugyecz Hajnalka, Klimász Tamás
és Varga Zsófia, Zsarnóczay Rajmund és
Bundik Ildikó.
VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK:

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

20 0 9. j ú l i u s
•
Váci Hírnök
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•
•
•
•
•
•
•

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
27/504-176
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 (2009)
07.27.- 08.02.
08.03-08.09.
08.10.-08.16.
08.17.-08.23.
08.24.- 08.30.
08.31.-09.06.
09.07.-09.13.
09.14.-09.20.
09.21.-09.27.

H.
6
7
1
2
3
4
5
6
7

K.
7
1
2
3
4
5
6
7
1

Sze.
1
2
3
4
5
6
7
1
2

Cs.
2
3
4
5
6
7
1
2
3

P.
3
4
5
6
7
1
2
3
4

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

ELHUNYT VÁCIAK:

Kovács Gyuláné sz.: Juhász Mária /1948/,
Szarvas Vince /1927/, Sárossy Attiláné sz.:
Pikács Mária /1940/, Fehér Rafael /1921/,
Putnoki Mátyás /1913/, Kovács Károlyné
sz.: Beretvás Zsuzsanna /1943/, Várnai
Mihályné sz.: Tamás Júlia /1929/, Sárközi
Csanád /1947/, Hiebsch Gyula /1930/, Rónaszéki Csaba /1958/, Kertesi Andrásné sz.:
Benda Anna /1961/, Ripper András /1932/,
Csonka Ferenc /1927/, Gyurcsányi Istvánné
sz.: Hatos Julianna /1923/, Vavrek Sándor
/1961/, Falta Mihályné sz.: German Mária /1931/, Dulay Sándorné sz.: Hartmann
Erzsébet /1920/, Spitzer Zoltán /1954/,
Szemjonova Ideja Alekszandrovna sz.:
Potapova Ideja Alekszandrovna /1926/, Cs.
Nagy András /1927/.

Csernák Tamás és Harmati Annamária fia
András, Kökény Krisztián és Urbán Renáta
fia Csanád, Szőke Bertalan és Tóth Henrietta fia Szilárd, Csepregi András és Gaul Réka
lánya Júlia, Tóth Máté és Földvári Anita fia
Viktor, Szabó Attila és Bordás Zsuzsanna
fia Áron, Makrai Zsolt és Szunyog Márta fia
Dénes, Forstenheizler Tamás és Vaida Andrea lánya Anna, Fejes Norbert és Gál Szilvia
fia András, Dóra Ákos és Kovács Beatrix fia
Ákos, Gaál Attila és Cserepka Annamária fia
Dávid, Ujszegi Attila és Rózsahegyi Ágnes
fia Márk, Klopfer Győző és Dornai Edit fia

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Szo.
4
5
6
7
1
2
3
4
5

V.
5
6
7
1
2
3
4
5
6

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

Központi
orvosi ügyelet

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Terjeszti:
4 Types Kft.

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

Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

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

Tipográfia:
Front Grafika Kft.

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.
2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,
06-30/9-345-144
A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban
lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-30/559-5855
A Váci Hírnök pdf formátumban is
elérhető a www.vac.hu honlapon.

