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•Képviselő-testületi beszámoló
•Lezárultak a fegyelmik
•Idén is virágos volt Vác
•Kiváló diákjaink
•Sportösszefoglaló

2009. október

jának közművesítési támogatása szintén
egyhangú helyeslésre talált, és hasonló volt
a helyzet a volt Esze Tamás laktanya következő évi biztonsági őrzéséről szóló napirendnél is. Két pályázatot is kiírt a testület: a Váci
Értéktár, illetve a kórház intézményvezetői
posztjára. Az Egyebek napirend nyitó témája hozta talán az egyetlen komolyabb polémiát. A nyolcas választókörzet – a Földváry
téri lakótelep déli oldala - két takarítási akciójának dotálásáról vitatkoztak hosszasan a
városanyák és városatyák. Elfogadták a Diófa utcai óvoda eszközbeszerzési elszámolását, mint ahogyan vita nélkül ment át a Közbeszerzési terv módosítása is. Kiss István
főenergetikus ismertette az önkormányzati
intézmények energiahatékonyságára kidolgozott koncepciót. Itt egy személyi változás
történt: az eddigi témafelelős, Kiss János
munkáját – Fördős Attila elfogadott javaslatára - Kriksz István veszi át. Ferjancsics
László indítványára a korábban működő
„Pályázatokat elbíráló munkacsoport” tevékenységének részletes dokumentálása
fog megtörténni 2003-as indulódátummal.
A nyílt ülésszak végén Miskei Sándorné, a
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke tett
javaslatot a Településszolgáltatási Nonprofit
Kft. korábban keletkezett kifizetetlen szám-

előterjesztésre, amely a 2010-es ellenőrzési
tervet tartalmazta. A Vácott működő négy
kisebbségi önkormányzat (cigány, ruszin,
szlovák, ukrán) adott tájékoztatót az idén
elvégzett munkájáról, majd egy újabb tájékoztatóban Erős András főigazgató számolt
be a Jávorszky Ödön Kórház korszerűsítési
projektjéről. A déli városterület négy utcá-

láinak rendezésére. A képviselők ezt is ellenszavazat nélkül hagyták jóvá. Zárt ülés
következett, ahol a Közbeszerzési Bizottság
számolt be döntéseiről és tájékozódtak a
jelenlévők a General Electric váci gyárának
helyzetéről is. Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a munkaterv szerinti
következő ülését november 19-én tartja.
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A korábbiaknál simábban lezajlott és
rövidebb is volt Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének októberi soros ülése. A tanácskozásnak helyet adó városházi
tanácsterem bejárata fölött már az a falióra
köszöntötte az érkezőket, amelyet Thorsten
Frei, Donaueschingen főpolgármestere
ajándékozott a Vácnak. A városvezetői pulpitustól jobbra, a jegyzőkönyvvezetők oldalán
helyet foglalók ezúttal más ülésrend szerint
töltötték meg a két padsort. A 23 képviselőből 22-en voltak jelen, Csontos Csaba betegsége miatt maradt távol. Az ülés elején
Bóth János polgármester és Mokánszky
Zoltán szakbizottsági elnök adott át elismerést három fiatal sportembernek. Következtek a napirend előtti felszólalások, amelyek
ezúttal is több mint egy órán keresztül sorakoztak. A két sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendet egyhangúan fogadták
el a testületi tagok. A grémium elsőként
22 millió forinttal megemelte a város idei
költségvetésének bevételi és kiadási főöszszegét, majd módosította az értékvédelmi
rendeletet. Mivel Debreczeni János közben
időlegesen távozott, az általa benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról nem tárgyaltak. Ellenszavazat és
tartózkodás nélkül bólintottak rá arra az

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének októberi ülését ismét a napirend előtti felszólalások vezették be. A városanyák és városatyák
közel nyolcvan percben jobbára választókörzetük
érdekében kértek és kaptak szót.
Elsőként Debreczeni János jegyezte meg, hogy
információja szerint az egyik főtéri ingatlan területén kialakított illemhely nem nyilvános mindenki
előtt.
Fördős Attila a Szivárvány utca kátyúzásáról és
a Felső-törökhegy villanyellátásáról érdeklődött a
főmérnöknél. Szikora Miklós válasza szerint mindkét ügy intézése folyamatban van.
Kiss János a václigetiek ivóvíz ellátását firtatta
a jegyzőnél és megalázónak nevezte, hogy a szolgálati autó értékesítése miatt egy ekkora város polgármestere „mezítláb” kénytelen közlekedni.
Makrai Zsolt köszönetét fejezte ki az elkészült
Nagymező utcai babakocsi feljáró és közlekedési
lépcső javításáért, valamint a Damjanich utca –
Rácz Pál utca kereszteződésében átadott térfigyelő
kamera beüzemeléséért. Egyúttal szorgalmazta,
hogy az elkészült szelektív gyűjtő szigetekre az új
edényzet érkezéséig is helyezzék vissza a régieket.
Laczi István az országos költségvetésben várható oktatási megszigorítások váci kihatásairól
érdeklődött a polgármestertől. Bóth János válaszában utalt rá, hogy a büdzsé a szokásosnál korábban
elkészül, így annak ismeretében ráérnek foglalkozni a témával.
Jakab Zoltán a kórház projektmenedzsmentjének összetételében vélt összeférhetetlenséget
felfedezni és nehezményezte, hogy nem kapta meg
a Beszerzési munkacsoport jegyzőkönyveit. Dora
Péter jegyző válaszában elmondta: utóbbit csak a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása után
tudja eljuttatni mindenkihez.
Ványi Lászlóné információi szerint veszélybe
került a Memento Mori kiállítás. Az esőzések következtében ugyanis beázik a terem. A főmérnöki válaszból megtudtuk, hogy a csapadékvíz elvezetése
okozza a gondot.
Kiss Zsolt köszönetet mondott az alsóvárosi
takarítónap résztvevőinek, jelezte, hogy igény
lenne a területen egy kutyafuttatóra és sürgős intézkedést kért a Gödöllői út beszakadt úttestének
kijavítására.
Miskei Sándorné az eddig jól ismert „galambproblémákat” kibővítette a Földváry tér egyik lakásában tapasztalt macskainvázió okozta gondok
megemlítésével.
Rózsa Ferenc a Szélső sori garázsok csatornázási munkáinak kezdetéről érdeklődött Szikora
Miklóstól, aki a napirenden lévő választókörzeti keretek átcsoportosítása függvényében adott ígéretet
azok megkezdésére.
Kriksz István a Duna alacsony vízállása miatt
Kisvácon kialakult folyószakaszbeli problémákra
hívta fel a figyelmet fényképek segítségével.
Tomori Pál egységesítést sürgetett a Flórián
utca Szent Flóriánra történő átnevezése kapcsán
és a Budapesti főút egy járdaszakaszának javítását
kérte.
Váradi Iván Attila bejelentette: mód van arra
hogy az alsótagozatos általános iskolások az iskolatej akció mintájára január elejétől naponta egy almát kaphassanak.
Mokánszky Zoltán erélyesen tiltakozott az ellen, hogy elmondása szerint „valakik” támogatják
a volt középvárosi temető területén egy lakópark
létesítését, valamint Tesco áruház nyitását. Mint
mondta, ő egy családi házas beépítést tud csak oda
elképzelni.
Gyombolai Péter a Cházár utcai parkolás anomáliáira hívta fel a figyelmet és sürgette, hogy az
eredeti terveknek megfelelően végre készüljenek
el a burkolatfestések.
Ferjancsics László a kért Kötő utcai
parkolóterület javításért, valamint a körzetében
átadott, Törökhegyi utcai térfigyelő kamera telepítéséért mondott köszönetet.

•

Döntő többségében egyhangúan szavaztak

Ez történt a napirend előtt

Váci Hírnök

Egyetértésben a váci képviselők
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Az első féléves önkormányzati gazdálkodásról szóló tájékoztató szerint a
bevételek és kiadások fő vonalakban
teljesültek. A büdzsé bevételi oldala
mintegy 10 százalékkal haladja meg az
eredeti tervezetet. A két főösszeg módosításával városunk idei költségvetése
túllépte a 14 milliárdos határt.

Pozitív visszavonás
A Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács visszavonta azt a korábbi döntését, amely a Dunamenti Regionális
Vízmű Zrt. állami tulajdonrészét a kazincbarcikai székhelyű vállalat kezelésébe adta volna. A demonstrációk és
aláírásgyűjtés nyomán széles körű konszenzus alakult ki, majd következett a
tervek annulálása.

Látogatások a mélygarázsban
Gyombolai Péter elnök vezetésével
látogatást tett a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a mélygarázs
építkezésén. Megvizsgálták, miként lehet megjeleníteni a munkálatok során
feltárt gazdag műkincs anyagot és tájékoztatást hallgattak meg az építkezés
ütemezéséről, jelenlegi állásáról. A szakemberek véleményüket – mely szerint
a beruházás 2010 első negyedévében
átadható – másnap Molnár Lajos és Csereklye Károly alpolgármesterek látogatásakor is megerősítették.
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Támogatás foglalkoztatásra
Szeptember utolsó napján aláírták
azt a támogatási szerződést, amely a társadalmi Megújulás Operatív Program
keretén belül közel ötven millió forintos
vissza nem térítendő segítséget nyújt a
Jávorszky Ödön Kórház számára. Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló
projekt összesen tizenhárom szakorvosnak, szakdolgozónak, szövettani asszisztensnek és közegészségügyi-járványügyi
felügyelőnek ad munkát az elkövetkező
két évre.

Váci Hírnök

•

Ami késik, nem múlik
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Az ígéretek szerint még november
hónapban átadásra kerülhet a deákvári Orgona és Botond utca újjávarázsolt
útburkolata. A két, igen rossz állapotban lévő közlekedési út aszfaltozására Mokánszky Zoltán önkormányzati
képviselő javaslatára összesen 13 millió
forintot különített el még áprilisban a
képviselő-testület.

A képviselő-testület Bóth János polgármester ellen két fegyelmi
eljárást indított, az elsőt július 9-én, a másodikat július 22-én. A fegyelmi tanáccsá alakult testület augusztus 24-én az első, szeptember 14-én a második fegyelmi ügyről döntött.
Az első fegyelmi vizsgálatra okot adó
körülmények
I. A polgármester a képviselő-testület
2009. március 26-i ülésének árubeszerzések
és szolgáltatások megrendeléséről szóló napirendjénél nem bocsátotta szavazásra a Beszerzési Szabályzat módosításának határozati javaslatát. Ezzel Vác Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 9/1995.
(V.08.) sz. rendeletet megszegte.
II. A polgármester a képviselő-testület
2009. június 18-i ülésén több sürgősségi indítvány napirendre kerüléséről nem szavaztatott. Ezzel Vác Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 9/1995.
(V.08.) sz. rendeletet megszegte.
III. A polgármester két önkormányzati
képviselő, Ferjancsics László és Makrai Zsolt
tiszteletdíjának utalási módjáról, a korábban
tett utalási megbízásaik visszavonásáról vagy
meglétéről kért és kapott információkat a
Polgármesteri Hivatal egyik munkatársától,
amely cselekménye a személyiségi jogokat
sértheti.

A Fegyelmi tanács döntései az első fegyelmi ügyben
A Fegyelmi Tanács úgy döntött, hogy a polgármester ellen az I. pontbeli fegyelmi eljárást
időmúlás miatt megszünteti, valamint megállapította, hogy a polgármester a II. és III. pontban fegyelmi vétséget követett el. A tényállások alapján a II. és a III. pontban foglalt fegyelmi
vétségek elkövetését mérlegelve a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló
6. § (2) bekezdés b. pontja alapján a Fegyelmi Tanács Bóth János 2009. évre adható jutalmát,
prémiumát megvonta és megrovásban részesítette.

A második fegyelmi vizsgálatra okot adó körülmények
– A polgármester a képviselő-testület 2009. március 26-i ülésén, a mélygarázs beruházás
jogi és gazdasági felülvizsgálata, illetve az ez alapján hozott Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági
határozatot nem hajtotta végre, és olyan irodával és céggel kötött a feladat elvégzésére szerződést, amelyekre nem volt felhatalmazása. A határozatok végrehajtásáról a polgármester nem
tájékoztatta a képviselőtestületet. Az általa kiválasztott cég megbízásával megszegte az akkor
hatályban lévő, 500.000 forint feletti beszerzéseket is szabályozó képviselő-testületi előírást.
– A polgármester a Stadion felújítási munkáira a KOV-ÁCS Bt.-vel, 2008. május 20-án megkötött (és az ahhoz kapcsolódó) vállalkozói szerződésnél, valamint szintén ezzel a céggel, a Váci
Hajó SE csónakházának felújítására 2008. második félévében megkötött szerződéseknél nem
tartotta be a 3/2006. (XII. 14.) számú polgármesteri utasítást.
– A polgármester a 3/2006. (XII. 14.) számú polgármesteri utasításban létrehozott egy
„irányításával működő munkacsoportot”, amelynek elnöke volt. A munkacsoport az elmúlt
években Vác Város Sportintézményei helyett döntött olyan bérbeadási kérdésekről (Stadion
vendéglő, Sportcsarnok büfé), amelyek nem tartoztak hatáskörébe. Ezzel a polgármester irányításával hatáskör került elvonásra az intézménytől.
– A polgármester nem tájékoztatta a képviselő-testületet, illetve nem terjesztette a képviselő-testület elé a Tourinform iroda vezetőjének azokat a kéréseit, amelyeket a létszám előirányzatának változtatására, vagy a személyi kiadások és a munkaadói járulékok előirányzatának
módosítására tett.
– A polgármester többször megszegte az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény 15/A. és 15/B. paragrafusait. Például, mint az önkormányzat nevében szerződést kötő személy nem gondoskodott a nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések,
valamint a nem normatív, céljellegű támogatások törvényben meghatározott módon történő
közzétételéről.

A Fegyelmi tanács döntései a második fegyelmi ügyben
A Fegyelmi tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget követett el és a II. sz. Vizsgáló Bizottság jelentés javaslata alapján a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 6. § (2) bekezdés c. pontja alapján 1 évre 20 %-kal csökkentette
Bóth János polgármester fizetését a II. számú fegyelmi ügyben.

Két
játszótér
bővítésről is beszámolhatott a közelmúltban a váci 10-es
választókörzet önkormányzati képviselője, Mokánszky
Zoltán. Előbb a Virág utca-Bimbó utca
találkozásánál lévő
parkban adhatta át
a gyerekek számára
a kibővített parkot.
Az egyéni választókörzeti keretből
biztosított eszközök
között immár függőhidas mászófal,
csúszda és két rúgós játék egészíti ki az eddigi választékot. Természetesen minden játék
megfelel az uniós biztonsági előírásoknak. Az öt és félmilliós költséggel kiépített park
nagy hiányt pótol, hiszen a Lajos telepiek a korábban lebontott játszótér helyén végre
modern és biztonságos körülmények között tudhatják gyermekeiket. A kicsik biztonságát szolgálja az a bővítés, fejlesztés is, amelyet ugyanebben a választókörzetben, a Jázmin
téri játszóparkban készítettek el a szakemberek. Mokánszky Zoltán elmondta: a nemrég
körbekerített terület új játékkal, padokkal és szemétgyűjtő edénnyel bővült, a szükséges összeget szintén az egyéni keret terhére biztosította. A képviselő ezúton is megkér
mindenkit, hogy óvja a park felszereléseit, környezetét, hogy balesetmentes, felszabadult
szórakozást biztosítson mindenkinek.

Deákvár kezdte a lakossági fórumokat
Már október elején lakossági fórumra hívta választóit
Vác-Deákvár két körzetének önkormányzati
képviselője.
Bóth János a 12-es,
míg Molnár Lajos a
14-es választókörzet
lakóinak
számolt
be az idén elvégzett
munkájáról. Mindkét városatya felsorolta előzetes terveinek megvalósulását
és elmondta: már
most várja azokat a
felvetéseket, amelyek a 2010-es esztendőben a körzetükben megoldásra váró problémákra
irányulnak. A jelenlévő polgárok a laktanya további sorsáról, a közbiztonság javításáról, valamint közlekedési gondokról kérdezték a fórum szervezőit.

Idősek karácsonyi támogatása
Vác Város Képviselő-testülete szeptemberi ülésén elfogadta Tomori Pál önálló képviselői indítványát, amelyben a Vácott élő idős emberek idei karácsonyi támogatását javasolta.
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság elnöke a mintegy három és félezer 70 éven
felüli lakos egyszeri pénzbeli juttatását idén négyezer forintos összeggel indítványozta. Városunk tehát - a korábbi évekhez hasonlóan - pénzadománnyal is igyekszik szebbé varázsolni a legidősebbek számára a szeretet ünnepét. A támogatás kísérőlevelének előkészítését a
szakbizottság magára vállalta.

– néhány mondatban
Az iskoláknak is vannak rendőrei
Az iskolai tanév kezdetével újra indult Vácott az „Iskola rendőre” program.
A Váci Rendőrkapitányság munkatársai
ismét felvették a kapcsolatot az általános
és középiskolák diákjaival és a pedagógusaival, ezen kívül kihelyezett közlekedésbiztonsági foglalkozásokat is tartanak az
intézményekben. A tavalyi program sikeressége statisztikai adatokkal is bizonyított: az oktatási intézmények környékén
bekövetkezett balesetek száma ugyanis
töredékére csökkent.

Megduplázott orvosi vizit
Ferjancsics László és Makrai Zsolt
képviselők javaslatára immár heti két alkalommal látogatja meg orvos az Idősek
Otthonában élő embereket. Az eddigi
gyakorlat szerinti heti egyszeri vizit lakossági információk és helyszíni tapasztalatok szerint már nem volt elegendő a
megromlott egészségi állapotú idős emberek folyamatos figyelésére. A két képviselő ezért szakemberekkel konzultálva
a bővítést szorgalmazta, amely elképzelést a képviselő-testület nagy konszenzussal el is fogadott.

Fővárosi tanácsadás
A Közép-magyarországi Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a nemzetközi nyugdíjszakmai együttműködés
keretében 2009. november 3-5. között
magyar-román tanácsadó napot tart Budapesten, a Fiumei út 19/a alatt található székhelyén. A rendezvényt azoknak
ajánlják, akik magyar-, illetve román
nyugdíjjogosultságot szereztek/szereznek mert mindkét országban rendelkeznek szolgálati idővel munkavégzésük
vagy egyéb jogcím alapján.

Támogatás a Gombási útiaknak
Összesen 18 millió forintos vissza nem
térítendő támogatást nyújt a városi költségvetés három társasháznak a Gombási
úton. A kazáncserére igényelt összeghez
még tízmilliós önrész társul, így a közel
hatszáz lakost érintő beruházás a közeljövőben megvalósulhat. A városi büdzsében ugyan a támogatás teljes egészére
nem volt meg a fedezet, ám Makrai Zsolt,
alsóvárosi képviselő javaslatára a testület
átcsoportosítással megoldotta a problémát.
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Emelkedő főösszegek

Játszótereket bővítettek Deákváron Hírek

•

– néhány mondatban

Lezárultak a fegyelmi vizsgálatok
a polgármester ellen

Váci Hírnök

Hírek
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Kertes házak kategóriájában:
Pós Istvánné
– Vác, Rigó utca;
Imre Lászlóné
– Vác, Sövény utca;
Tóth Erika
– Vác, Csaba utca;
Fazekas Gyuláné – Vác, Eperfa utca;
Horváth József
– Vác, Kiskörút;
Mekota Lívia
– Vác, Qwell Rudolf utca;
Strausz Györgyné – Vác, Damjanich utca;
Polák József
– Vác, Kisgombás dűlő

A tavalyi látogatás viszonzásaként
a hónap elején
egy hétvégét töltött Vácott német
testvérvárosunk,
Donaueschingen
delegációja. A 32
fős
küldöttség
október
elsején
érkezett
hazánkba. A Ferihegyi repülőtéren a város
vezetői fogadták a
Thorsten Frei főpolgármester által vezetett csoportot, majd másnap délelőtt a városháza dísztermében megtörtént a hivatalos fogadási ünnepség is. A kölcsönös köszöntők után testvérvárosunk
delegációvezetője faliórát ajándékozott Bóth Jánosnak, míg a váci
polgármester igazi erős magyar pálinkával lepte meg kollégáját.
Látogatóinknak gazdag programja volt magyarországi tartózkodás
során, hiszen a váci nevezetességek felkeresése után a Dunakanyar szépségeivel, Budapest látványosságaival is megismerkedhettek. Számos kulturális rendezvényen is részt vettek és elmondásuk szerint igen jól érezték magukat a váci operett gálán, valamint
a borfesztivál vendégségében.

Vác testvérvárosai
Donaueschingen (Németország)
www.donaueschingen.de
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Järvenpää (Finnország)
www.jarvenpaa.fi

Ünnepélyesen aláírták a negyedik
ütem Támogatási Szerződését
Október 14-én a váci városházán ünnepélyes keretek között aláírták azt a Támogatási
szerződést, amely lehetővé teszi a Jávorszky
Ödön Kórház rekonstrukciós folyamatának, újabb, immár negyedik ütemét.
Az eseményen részt vett Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium Fejlesztési Ügyekért Felelős államtitkára,
Horváth Zoltán, az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára,
Steiner Pál, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
elnöke, Kővári Attila, a Strukturális Alapok Programiroda igazgatója, Bóth János, Vác polgármestere, Erős András, a Jávorszky
Ödön Kórház főigazgatója és Vogel István projektmenedzser. A
polgármesteri köszöntő után Varju László ünnepi beszédében vázolta az Új Magyarország Fejlesztési Terv jellemzőit és a váci kórházi projekt szerepét az egészségügy fejlesztésének egészében.
Elmondta, a kormány egy éve hozott döntést arról, hogy ezen beruházás kiemelt projektként kerül megvalósításra. Azóta nagyon
sok munkát fektettek az érdekeltek abba, hogy aláírásra kerülhet a
megvalósulás dokumentációja. Az államtitkárhoz hasonlóan gratulált Steiner Pál is az elnyert pályázati forráshoz. Mint megtudtuk, a
régióban a négy hasonló beruházás közül a három budapesti mellett a váci az egyetlen, vidéken megvalósítandó beruházás. Ezt követően Kővári Attila az egészségügyi fejlesztésekről beszélt, majd
Bóth Jánossal közösen aláírta a szerződést A 2,3 milliárdos uniós,
hazai és helyi forrás önmagában is nagyobb összeg, mint a kórház
előző három rekonstrukciós ütemének összköltsége. Ez lehetővé
teszi a főépület észak-keleti szárnyának, továbbá még három épületnek a komfortosítását. (Vizesblokkal ellátott, maximum ötágyas
szobákat alakítanak ki.) Lehetőség lesz új eszközök, műszerek
beszerzésére és korszerűsítésre kerül az energiafelhasználás is.
A homlokzati hőszigetelés mellett kicserélik a nyílászárókat is. A
tervek szerint az egyes osztályok új elhelyezésben kerülnek egy-

I. ütem:
1996-1999 között megvalósult a főépületben az intézeti gyógyszertár, a sterilizáló, a diagnosztikai szárny felújítása és a sürgősségi betegfogadó hely kialakítása. A beruházás költsége 519 millió forint volt.

Székelyudvarhely (Románia-Erdély)
mai neve: Odorheiu Secuiesc
www.udvph.ro

II. ütem:
1998-ban megvalósult az intenzív részleg és a műtőblokk felújítása, korszerűsítése.
Saját forrás .......................................28.600.000 Ft
Címzett támogatás ........................ 257.400.000 Ft
Beruházási költség összesen ... 286.600.000 Ft
III. ütem
2003-2005 között megvalósult az „A” épület délnyugati szárnyának
felújítása, a „H” pavilon részleges felújítása, a víz és fűtési vezetékrendszer korszerűsítése, a tetőtéri szellőző- és klímagépház építése.
Saját forrás ........................................ 74.975.000 Ft
Címzett támogatás ........................674.779.000 Ft
Beruházási költség összesen ..... 749.754.000 Ft

•
Váci Hírnök
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Intézmények kategóriájában:
Boronkay György Műszaki Középiskola
Eszterházy Kávézó
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala

A kórházi rekonstrukció
első három üteme

Deuil-la-Barre (Franciaország)
www.mairie-deuillabarre.fr

Givatayim (Izrael)
www.givatayim.muni.il/htmls_eng/indexe.htm

Társasházak kategóriájában:
Levél utca 1-7. Társasház
Földváry tér B/2 Lakásszövetkezet;
C/5 Lakásfenntartó szövetkezet

Október elsejétől csak központi előjegyzés alapján fogadják
a betegeket a Jávorszky Ödön Városi Kórház szakrendelésein és
járóbeteg ambulanciáin. Előjegyzési időpontot háromféle módon
lehet kérni. Személyesen a rendelőintézetben, ahol minden hétköznap reggel héttől 13 óráig lehet jelentkezni, telefonon reggel
kilenc és 13 óra között a 27-es körzet 620-676-os, vagy a 620-677es telefonszámon, illetve a 620-620-as számot tárcsázva az 1489es melléken. Lehetőség van előjegyzési időpont egyeztetésre
az interneten keresztül is, a témával kapcsolatos e-mail-eket az
info©javorszky.hu címre kell elküldeni. Változás az is, hogy immár
nem kell a kartonozóban jelentkezni, az egyeztetett időpontban a
szakrendelést közvetlenül lehet felkeresni.

Dubnica nad Váhom (Szlovákia)
régi neve: Vágtölgyes
www.dubnica.sk

Ipolyság (Szlovákia) mai neve: Sahy
www.sahy.sk

más közelébe, ezzel is elősegítve a kapcsolódó szakterületek közötti hatékony munkavégzést. A közel negyven esztendeje épült
Jávorszky kórház rekonstrukciójának negyedik üteme várhatóan
2010 végére fejeződik be.

MEGNYITOTTUNK! • Kék Lagúna Travel Utazási Iroda • MEGNYITOTTUNK!
Vác, Naszály út 1-3. (a Naszály áruház és a K&H Bank között)
Nyitva: H-P: 9-17•Telefon: 27/313-399•email: vac@keklagunatravel.hu•www.keklagunatravel.hu
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A díjazottak:

látogatás Vácott

•

A díjkiosztóval ismét sikeres esztendőt tudhat maga mögött
városunk egyik legismertebb civil kezdeményezése, a Virágos Vácért Mozgalom.
A városháza dísztermében megtartott ünnepségen Bóth János
polgármester köszöntötte a meghívott „jó embereket”, hiszen,
amint idézte: „Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.”
Gacsályiné Rédai Erika, főkertész igazán imponáló adatokat
sorolhatott fel a 2009-es nemes vetélkedésről. Miközben kivetítőn
csodálhatták meg a jelenlévők a város legszebben díszített épületeiről, közterületeiről készített diákat, megtudhattuk, hogy közel
kétezer jelentkező igényelte azt az egységcsomagot, amely 5 darab muskátli és 10 darab egynyári növénypalántából állt.
A főkertész köszönetét fejezte ki mindazon közreműködőnek,
aki segítette a verseny idei lebonyolítását, majd Molnár Lajos és
Csereklye Károly alpolgármesterek mellett Gyombolai Péter, a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta át az
elismeréseket.

Előjegyzés után
Kiteljesedik
a kórházi rekonstrukció közvetlenül a rendelésre

Váci Hírnök

Idén is virágos volt Vác Német testvérvárosi
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Az általános iskolások díszoklevelet kaptak:
Debreceni Ádám
A Radnóti Miklós Általános Iskolában végzett. Tanulmányi eredménye
kitűnő, magatartása és szorgalma példás volt. Főként a Hevesy György
megyei és országos kémia, a Zrínyi Ilona matematika, az Apáczai természettudományi, valamint különböző hazai és nemzetközi matematika versenyeken jeleskedett. A „Radnóti Miklós Általános Iskola kiváló tanulója”
kitüntetésben részesült. A sportban is kiemelkedő volt: versenyszerűen
evezett. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumban folytatja középiskolai tanulmányait.

A középiskolás diákok emlékplakettet kaptak:
Apagyi Gábor
A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 12. osztályában érettségizett. Tanulmányait mindvégig jeles eredménnyel, példás
magatartással és szorgalommal végezte. Angolból C típusú nyelvvizsga
bizonyítványa van. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
informatikából 8., a szakmai előkészítő érettségi tantárgyak országos tanulmányi versenyén 3. lett. Versenyeredményei mellett gyakran készít
nyilvántartó és szótárprogramokat. Négy alkalommal nyerte el a „Kiváló
tanuló” címet, továbbá a Boronkay Emlékérmet is. Egyetemi tanulmányait
a Budapesti Műszaki Egyetem mérnök informatikus karán kezdte meg.

Váci Hírnök
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Balassi Márton
Tanulmányait mindvégig kitűnő eredménnyel, példás magatartással és
szorgalommal végezte a Boronkayban. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Főként matematika tantárgyból képviselte
városunkat megyei, országos és nemzetközi versenyeken, kiváló eredménynyel. Az Ifjúsági Bolyai Pályázat különdíjasa, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny 2. helyezettje, és többszörös díjazottja a
Tudományos Diákköri Konferenciáknak: a matematika szekció nagydíjasa,
a környezetvédelmi szekció poszter-versenyének 1. helyezettje, a biológia
szekció esszépályázatának különdíjasa. A „Kiváló tanuló” cím, Boronkay
Emlékérem, Kiváló Tanulmányi Versenyző arany fokozatának tulajdonosa.
Az ELTE informatikus karán folytatja tanulmányait.
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Kalocsai Réka
A Madách Imre Gimnázium 13. osztályos tanulója. Tanulmányait kitűnő tanulmányi eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal végezte. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga bizonyítványa van. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológiából 8. helyen végzett. A
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyen és az Irinyi János Kémiaversenyen bejutott a megyei fordulókba.
Továbbtanulását természettudományos szakterületen tervezi.
Pál Zsófia
Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. Iskoláját a szakmai előkészítő
érettségi tantárgyak országos tanulmányi versenyén képviselte, ahol 9.
helyen végzett. Az APEH által meghirdetett „RangAdó” versenyen csapatával ezüstérmes, a Mező Ferenc Szellemi Diákolimpián pedig a regionális
döntő 4. helyezettje lett. Felvételt nyert a Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karára.
Pásztor Diána
Középiskolai tanulmányait a Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium 13. évfolyamán fejezte be kitűnő tanulmányi eredménnyel,
példás magatartással és szorgalommal. Nyelvvizsgával rendelkezik: angol,
latin és spanyol nyelvből. Az Árpád-házi Szent Erzsébet verseny 3. helyezettje. Osztálya és iskolája diákbizottságában személyiségével meghatározó szerepet töltött be a közösség alapításában. Felsőfokú tanulmányait az
ELTE Bölcsészettudományi Karán, magyar szakon kezdte meg.

Október első napján került sor az I. Levéltári Napra, amelynek helyszíne az ötéves intézmény kutatóterme volt. Molnár Lajos alpolgármester köszöntője után a jelenlévők két
csalaádtörténeti előadást hallgattak meg a nyílt szakmai
napon. G. Molnár Péter, váci levéltáros egy hazánkba bevándorló görög család történetét, majd Horváth Ferenc
igazgató a váci érintettségű Bechler család életét vázolta
fel. Ezt követte a meghirdetett családtörténeti pályázat értékelése és eredményhirdetése.

Matos Dennis
A Bartók Béla Zeneiskolában folytatott zenei tanulmányokat, és az
Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. osztályát fejezte be. 7 éves kora óta
szerepel kiváló eredménnyel minden országos ütőhangszeres versenyen.
A különböző kamarazenei versenyek állandó dobogós helyezettjeként
lett ismert neve. A zeneiskola történetében először fordult elő, hogy egy
ütőhangszeres növendék Spanyolországban és Olaszországban nemzetközi zenei versenyeken vett részt, és ott kiválóan szerepelt. Tanulmányait a
Boronkayban folytatja.
Moldovanu Alexandra
A Petőfi Sándor Általános Iskolát kitűnő tanulmányi eredménnyel,
példás magatartással és szorgalommal végezte. Középiskolai tanulmányait
Vácon kezdte meg a Boronkayban. Széles érdeklődési körét mutatja, hogy
az anyanyelvi, a Szilárd Leó fizika-kémia versenyen 1. helyezést ért el, a
Varga Tamás matematika, Eötvös Lóránd fizika, valamint az angol nyelvi
versenyen országos döntőbe jutott. A „Petőfi Sándor Általános Iskola kiváló
tanulója” címmel tüntette ki, és a Duna-Dráva a Tehetségekért Ösztöndíj
Program ösztöndíjasa volt.
Molnár Tünde
Tanulmányait az Árpád Fejedelem Általános Iskolában fejezte be kitűnő eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal. Angol nyelvből
középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett. A megyei és országos diákolimpiákon az 1. és 2. helyet ért el úszásban, dobogós helyen végzett a nemzetközi úszóversenyen. Az angolverseny megyei fordulójából továbbjutott
az országos döntőbe. Az „Árpád Emlékérem” tulajdonosa. Középiskolai tanulmányait angol nyelvi tagozaton a váci Boronkayban folytatja.
Slezsák Zsuzsanna
A Karolina Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Kitűnő tanuló, példás magatartással és szorgalommal. A sport terén jeleskedik: az
országos kajakversenyen 1., a nemzetközin 2. helyezést ért el. A tantárgyi
érdeklődése főleg a biológiára és a fizikára koncentrál, de zenei tanulmányait is kitűnő bizonyítvánnyal végezte. 2007-ben és 2008-ban a „Magyar
Köztársaság jó tanulója, jó sportolója” címet kapta meg.
Szlovák Csilla
A Juhász Gyula Általános Iskola végzett tanulója. Minden évben kitűnő volt, példás magatartással és szorgalommal. Sikeresen szerepelt mese-,
próza- és versmondó, valamint szépkiejtési versenyeken csakúgy, mint a
megyei történelem és biológia versenyeken. Gyakran rajzolt és publikált
az iskola újságjában, két rajza pedig Japánba is kijutott. A Boronkay angol
nyelvi előkészítő osztályában kezdi meg középiskolai tanulmányait.
Wagner Flóra
Minden tanévet kitűnő eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal fejezett be a Földváry Károly Általános Iskolában. Városi, regionális, országos és nemzetközi rajzversenyeken 1., 2., és 3. helyezéseket ért el,
ezért díjakat is kapott. Az „Ismerd meg Magyarországot!” verseny országos
döntőjében aranyérmes lett. A Kempelen és a Zrínyi Ilona matematika, a
Teleki Pál földrajz-földtan, a Herman Ottó biológia versenyeken kiemelkedő helyen végzett. A Duna-Dráva a Tehetségekért Ösztöndíj Program ösztöndíjasa volt, és átvehette iskolája kitüntetését, a Földváry-plakettet is. A
Boronkay angol nyelvi előkészítő osztályának lett tanulója.

Vác Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal
együttműködve a 2010.
évre kiírja az „A” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a
2009/2010. tanév II. és
a 2010/2011. tanév I.
félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhelylyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, költségtérítéses
formában, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév 2009/2010. tanév II., illetve a 2010/2011. tanév I.
féléve
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2010. március.

Első díjban Horváth Ferencné budapesti pályázó részesült. Ő
a Vácott postamesterként működő Fortuner Elek és leszármazottainak életét dolgozta fel. Második díjat érdemelt ki a kosdi illetőségű Kovács Kálmán, akinek monográfiája a diósjenői, kosdi,
szokolyai és váci gyökerekkel bíró Fehér, Gelányi, Győri Kovács,
Kurdi, Tőrincsi és Véglesi család történetét foglalta össze. A harmadik helyezett Karacs Zsigmond pályamunkája. Ő a Vácott is
működő Takáts Ádám református lelkész leszármazottainak,
Karacs Ferencné Takács Éva és Karacs Teréz munkásságának állított emléket. Könyvjutalomban részesült még: a váci Ábrányi Eszter és Gyurkovics Eszter, valamint Budapestről Kukuruzsnyák
Györgyné.
Vác Város Levéltára újabb pályázatot is meghirdetett. Ennek
címe: Fénnyel írt múlt. A fényképpályázat célja, hogy Vácot és az
itt élő emberek múltját „fénnyel írt képek”, azaz fényképek segítségével felidézzék és közkinccsé tegyék. A pályázaton csak 1990.
vége előtt készült fotókat várnak. Leadási határidő: 2010. augusztus
31. (A pályázat részletes kiírása megtalálható az intézmény www.
vacarchivum.hu címen elérhető honlapján.)

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
 Új Magyarország vállalkozói hitelek
 Szabad felhasználású jelzáloghitelek

 Széchenyi Kártya
 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 14-18, szombat 10-13 óráig

Vác Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a „B” Típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhelylyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2009/2010.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik, a
2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, költségtérítéses formában, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2010-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik.
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Vörös András
A Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 13. D
osztályos, tanulója. Építészeti szakmacsoportos képzést folytat a középiskolában, ugyanakkor párhuzamosan végzi az Ybl Miklós Műszaki Főiskola
építészmérnök szakát, ahová felvételt nyert. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a 11. helyezést érte el. Az iskola több tablója az ő igényes
munkáját dicséri. 2009-ben az iskola Király-díjában részesült.

Vác Város
Bursa Hungarica
Levéltárának hírei pályázatok

•

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Oktatási Bizottsága 48/1996. (VII. 02.) sz. határozatával megalapította a „Vác Város Kiváló Diákja” díjat a
városban élő, illetve tanuló tehetséges diákok elismerésére. A bizottság ez évben is meghozta döntését, és e döntés
alapján az alábbi diákok vehették át az elismeréseket a
szeptemberi képviselő-testületi ülésen

Szerencsés Martina
A Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola 11. osztályos tanulója, tanulmányait mindvégig kitűnő tanulmányi eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal végezte, angol nyelvből alapfokú nyelvvizsga
bizonyítványa van. Az Országos Népzenei Tanulmányi Verseny 1. és 3. helyezettje. A Tehetségkutató Országos Versenyeken arany minősítést kapott.
2008-ban az Országos Néptánc Találkozón szerepléséért lemezfelvétel
készült vele. Általános iskolai tanulmányi eredményéért megkapta Jászberény város „Tálentum Díj”-át. Felsőfokú tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi ének szakán tervezi.

Váci Hírnök

Városunk legkiválóbb diákjai
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Borok váci fesztiválja

Őszi rendcsinálás

Október első hétvégéjén immár 13. alkalommal szervezte meg
a Fónagy&Walter Vendég- és Borház a Váci Borfesztivált. A kétnapos eseményen nem kevesebb, mint 22 magyar borvidék különlegességeit kóstolhatták meg a vendégek, akik közül a városunkban
vendégeskedő donaueschingeni küldöttség tagjaival is találkozhattunk. A megnyitón Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok mondott köszöntőt, majd megnyílt Manajló András festőművész kiállítása is. A kísérőzenét a Zombory-Mencsik duó szolgáltatta, és sor
került az első váci almáspite sütőverseny értékelésére is.

Szeptember és október hónap Vácott is a takarítás, a rendcsinálás időszaka, úgy a családi háztartásokban, mint városi szinten.
Nem volt ez másképp idén sem: négy fontos területen is megtörtént a felesleges szemét, kacathalom eltakarítása.

Lomtalanítás
A szokásoknak megfelelően a város három, jól elhatárolható
részén került sor egymást követően a háztartásokban felhalmozódott kidobnivaló szervezett begyűjtésére, elszállítására. A helyi
önkormányzattal való megállapodás alapján az esztendő második
lomtalanítási akcióját október első három hetében végezte el
a Remondis Duna Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. A Duna és
a 2. számú főút közé eső szakasszal kezdtek, majd az utóbbitól a
vasútvonalig húzódó terület következett. A vasúttól északra eső
városrész zárta a sort. Az ingatlanok, illetve konténerek elé, mellé
kihelyezett holmik tömege idén is sok tonnát tett ki.

Veszélyes hulladék gyűjtés
Ezen akció is tavasszal, illetve ősszel kerül lebonyolításra az
említett cég segítségével. Idén a második szervezett begyűjtésre
október 10-én került sor. Három helyen várták a szakemberek a
háztartásokban keletkezett veszélyes anyagokat leadó polgárokat. Most is hoztak szép számmal elemeket és akkumulátorokat,
konyhai és gépi olajokat, vegyszereket, festékmaradékokat és
gyógyszereket, gumiabroncsokat, valamint az elektronikai hulladékok, készülékek széles választékát. Mint azt Gyombolai Péter, a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta,
az akció évről évre sikeresebb, a polgárok várják a félévente sorra
kerülő begyűjtést.

Duna-parti Nagy Takarítás
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Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói posztjára. Feltételek: az intézmény
alaptevékenységének megfelelő szakirányú egyetemi
végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen
előélet, magyar állampolgárság, nyelvismeret, tudományos tevékenység, kinevezés esetén vagyonnyilatkozat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. november. 20.
Felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Oktatási Osztályán (Vác, Március 15. tér 11.,
27/513-479, 513-496).
Vác Város Levéltára pályázatot hirdet „Volt egyszer
egy gyár … a Kodaktól a Forteig” címmel. A gyár történetét fotókon bemutató kiállítás levéltári anyagát szeretné
az intézmény bővíteni a magánkézben lévő dokumentumokkal. Ezért kérik, hogy akinek ilyen a birtokában
van, juttassa el 2010. május végéig a Levéltárnak. Elérhetőségeik: 2600 Vác, Múzeum u. 4., levélcím: 2601
Pf. 59., tel.: 06/27/305-444, fax: 06/27/310-147, e-mail:
vacarchivum@invitel.hu. (A pályázati felhívás részletesen megtekinthető az intézmény weboldalán, a www.
vacarchivum.hu címen.)

Váci Rendőrkapitányságra bekötött rendszer éjjel-nappal működik,
az illetékesek természetesen az adatvédelmi jogszabályok és biztonsági előírások maximális figyelembevételével kezelik azt – mondta el
Latorovszky Gábor kapitány helyettes. Felmérések szerint a megfigyelt területeken elkövetett bűncselekmények és szabálysértések száma a korábbiakhoz képest harmadával csökken. Így bizonyára számos
követője lesz majd a két alsóvárosi képviselő kezdeményezésének.
20 0 9. o k t ó b e r

A Pest Megyei Esélyek Háza rajz- és irodalmi pályázatot hirdet általános iskolás gyerekek számára, az esélyegyenlőség jegyében. Az irodalmi alkotás lehet vers és
próza egyaránt. Pályázónként maximum három pályaművet lehet benyújtani, melyek beérkezési határideje: 2009. november 20. Cím: Pest Megyei Esélyek Háza,
2600, Vác, Rákóczi út 36.

Alsóvárosi takarítónap
„Teret a rendnek, rendet a térnek” szlogennel immár hagyományosan megrendezték Alsóvárosban is a takarítónapot. A résztvevők a zordra fordult időjárás ellenére nagy lelkesedéssel láttak
munkához október 10-én a város egyik legsűrűbben lakott részében. Eltűntették a parkok, játszóterek oda nem illő szemétdarabjait, sort kerítettek a növényzet megtisztítására és az utcákon, tereken felhalmozódott hulladékok összeszedésére is. Az alsóvárosiak
is közös ebéden értékelték munkásságukat, amelynek a Miller’s
Pub és Étterem adott otthont.

•

A XIII. Váci Borfesztivál keretében rendezte meg Fónagy István azt az almáspite sütő versenyt, amelyet hagyományteremtő
szándékkal hirdetett meg korábban. A felhívás nagy sikert aratott,
hiszen Vácról és környékéről húsz „nevezés” érkezett finomabbnál finomabb almás sütemények formájában. Küldtek egyének,
szervezetek és iskolák is a készítményükből, amelyeket kódok
segítségével, a beküldő ismerete nélkül értékelt a zsűri. A kóstolásból kivették a részüket a német testvérvárosunkból érkező
delegáció tagjai is, akik igazán elragadtatva beszéltek a csemegék
minőségéről. A kódszámok felnyitása után derült ki, hogy az első
három díjat váciak érdemelték ki. A serlegekkel és vándorkupával
elismert verseny idei győztese Rudolf Józsefné lett, megelőzve a
második Nemes Cecíliát. A harmadik helyen az erősebb nem egy
süteménytudora lett, Vasvári Ede személyében. A tervek szerint
jövőre a Fónagy&Walter Vendég- és Borház ismét megrendezi az
elsőre remekül sikerült sütiversenyt.
A győztes recept:
Hozzávalók: 1,5 kg jonagold alma, 50 dkg liszt (ebből 10 dkg
rétesliszt), 25 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 10 dkg vaj, 20 dkg
dió, 4 tojás, élesztő, tej, citromlé.
Elkészítése: A tésztához összedolgozzuk a lisztet, a vajat, a margarint és a porcukrot a három tojás sárgájával, valamint egy kevés,
cukron és tejen felfuttatott élesztővel. A felét elhelyezzük a tepsiben ás megszórjuk a ledarált dió felével. Az almát megreszeljük
és citromlével, kevés cukorral ízesítve megfőzzük. Kihűlése után
ráterítjük a tésztára. A tészta másik felét rátesszük és villával megszurkáljuk. Megkenjük egy tojás sárgájával, majd a maradék diót
rászórjuk. Gáztűzhelyben – közepes lángon – kb. fél óra alatt elkészül.
Jó étvágyat hozzá!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatói
munkakörének betöltésére. Feltételek: orvostudományi, vagy jogtudományi, vagy közgazdaságtudományi
egyetemi diploma, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, legalább ötéves
vezetői gyakorlat, büntetlen előélet. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján történő megjelenést követő 30 nap.

Sajtótájékoztató keretében került bemutatásra az a két új térfigyelő kamera, amely immár a negyedik és ötödik ilyen eszköz VácAlsóváros területén. Korábban a városban analóg rendszerű kamerák
kerültek kihelyezésre a Földváry lakótelep három pontjára (a Nagymező utca - Csányi L. krt. kereszteződéséhez, a Kölcsey utca Nagymező utcai torkolatába, illetve a Földváry tér - Zöldfa utca sarkára), most
pedig modernebb, digitális vételt biztosító eszközökkel bővült a sor.
Városunk nyolcadik és kilencedik térfigyelőjének telepítését a terület
két önkormányzati képviselője, Ferjancsics László és Makrai Zsolt a
választókörzeti keret terhére biztosította, több mint négymillió forintos összeggel. Mint azt a tájékoztatón Makrai Zsolt elmondta, a munkálatok költsége az új, digitális rendszer bevezetése miatt magasabb volt
a megszokottnál, így csak több lépcsőben sikerült biztosítani az anyagi fedezetet. Ezt azonban a polgárok egyetértésével vállalták, hiszen
– tette hozzá képviselőtársa, Ferjancsics László – ezzel teljesedhetett
ki a korábban kezdeményezett, a biztonság és a nyugalom érdekében
tett intézkedéseik sora. Az általuk indítványozott alkoholtilalom és
az éjszakai parkhasználati tiltás mellett a 6-os és a 7-es választókörzet parkjaiban és játszóterein májustól parkőr felügyeli a rendet és
az eszközök biztonságát. Mivel a beállított új rendszer további hatvan
kamera képét tudja fogadni, a telepítést végző Váci Kábeltelevíziós
Kft ügyvezetője, Pintér Zoltán szerint a helyszíntől függően másfélkétmillió forintos költségből építhetőek ki a további térfigyelők. A

Váci Hírnök

Váci Hírnök
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Versenyeztek az almáspiték

Az év tizedik hónapjának nyitó hétvégéje volt az időpontja
idén annak, hogy egy alapos nagytakarítást végezzenek a lelkes
rend- - és környezetvédők a városi Duna-part több kilométeres
szakaszán. Immár a harmadik esztendeje szervezi meg Ványi
Lászlóné, a körzet képviselőjének ötletére a programot a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány, amely most is pályázati és
alapítványi forrásokból biztosította a feltételeket. Az első napon
több száz általános és középiskolás szedte a szemetet a Ligettől
húzódó partszakaszon, majd másnap a lakosság a különböző civil
szervezetek segítségével szerszámokkal és nagyfokú lelkesedéssel
tett rendet a területen.

PÁLYÁZATOK

Digitális térﬁgyelők Alsóvároson

11

Sporthírek – röviden
Asztalitenisz
Lapzártánkig három fordulót rendeztek az NB I-es asztalitenisz bajnokságban.
A tíz csapatot felvonultató Közép csoportban a Váci Reménység két nagyarányú
vereség után javítani tudott és Cegléden
aratott nagyon fontos 11:7-es győzelmet.

Októberi programajánló

November 20. péntek 19 óra
Látta-e már Budapestet éjjel?
A Bal Négyes Páholy és a Fónay Márta - HUMÁNIA - Önképzőköri Társulat
közös produkciója

Filmklub
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– a ’90-es évek hétvégéje

A belépőjegyek megválthatóak az
alábbi helyeken:

November 13. péntek

Madách Imre Művelődési Központ
jegypénztárában

18 óra: Mielőtt felkel a nap
Amerikai romantikus dráma, 1995.

Tourinform Iroda Vác
www.tourinformvac.hu

20 óra: Tökéletes világ
Rendező: Clint Eastwood

Ticketportal
www.ticketportal.hu

A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft,
az előadás napján: 2000 Ft
November 26. csütörtök 19 óra
A Honvéd táncszínház folklór műsora

Váci Hírnök

•

November 14., szombat
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15.00: Sült, zöld paradicsom
Amerikai filmdráma, 1991.
17.30: Farkas
Főszereplők: Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer
20.00: Tiszta románc
Amerikai akcióthriller, 1993.

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 belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft,
az előadás napján: 1800 Ft

Az októberi képviselő-testülete ülés elején került sor három fiatal, tehetséges váci
sportember elismerésére. A moszkvai ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon a Váci Hajó
SE két versenyzője, Balogh Marcell és Szabó Balázs, előbb párosban szerzett aranyérmet, majd a négyes tagjaként szintén világbajnoki címet harcolt ki. A fiúk edzője, Babella
László. A Vác Városi Evezős Club kiválósága, Galambos Péter tavaly, az egyetemi világbajnokságon nyert aranyérmet, ezt megelőzően pedig kétszer is ezüstérmes lett az utánpótlás korúak világbajnokságán. Péter edzője Rapcsák Károly. A három sportoló eredményeiért a Vác Város Sportjáért kitüntetésben részesült, amelyet Bóth János polgármestertől
és Mokánszky Zoltán szakbizottsági elnöktől vehetett át.

Jól szerepelnek a váci csapatok
A vártnál jobb eredményeket értek el eddig a bajnokságok őszi fordulóiban a váci
labdajáték együttesek. A Váci NKSE élvonalbeli női kézilabdásai hat forduló alatt 3 győzelmet arattak és két vereség mellett egy alkalommal megosztoztak a pontokon. Németh
András európai mesteredző hölgykoszorúja a papírforma szerinti győri vereséggel kezdett, majd miközben magabiztosan nyert három gyengébb csapat ellen is, Székesfehérvárott fájó vereségbe szaladt bele. Tóth Tímeáék Hódmezővásárhelyen javítottak, ahol a
hazai pályán roppant erős hazaiak ellen döntetlent harcoltak ki. A mieink célja a továbbiakban is az, hogy az alapszakaszban kiharcolják a rájátszás elitmezőnyébe való kerülést.
A VNKSE egy fordulóban volt eddig érdekelt a Magyar Kupában: Gödön, a helyi NB II-es
együttes ellen nagy különbségű győzelemmel jutott a legjobb 16 közé.
Bár a hazai kupasorozatban gyorsan búcsúztak a másodosztályban szereplő férfi kézilabdázók, a bajnoki menetelésük eddig minden képzeletet felülmúl. A feltűnően szűk
költségvetésből működő Váci KSE hat fordulót követően is veretlen, egy ponttal vezeti
csoportját. Laurencz László mesteredző nyáron átszervezett gárdája sikerének kulcsa a
remek védőteljesítményen alapuló igazi CSAPATMUNKA. Az együttes játéka magas nívójú sportélményt nyújt, és amennyiben hasonló módon folytatják a fiúk, minden idők
legjobb váci férfi legénysége a legszebb reményeket is beteljesítheti.
NB II-es labdarúgóink is a várakozások felett teljesítettek a Keleti csoport eddig lebonyolított tíz körében. A Dunakanyar-Vác Szabados György edző által irányított legénysége a pontvadászat harmadánál öt győztesen megvívott összecsapás mellett mindössze
egyszer szenvedett vereséget és négy döntetlen ért el. Ezzel a mutatóval a 10. fordulót
követően a második helyen álltak a mieink. Mivel a listavezető az a DVSC-DEAC – a nemzetközi kupaporondon is vitézkedő Loki második csapata -, amely nem kerülhet fel az
élvonalba, a mieink ezen pozíciója feljutást érne. A következő fordulóban szabadnaposak
voltak a váciak, akik a riválisok győzelme után a tabellán lecsúsztak a 4. helyre.
A hónap közepén súlyos veszteség érte a futballklubot: 56. életévében súlyos betegség következtében elhunyt Gergely Károly edző. A sikeres, szimpatikus tréner emlékét megőrzi minden váci sportbarát. Nyugodjék békében!

Ülőröplabda
Lengyelországban rendezték meg az
ülőröplabdások kontinensbajnokságát.
A magyar válogatott jól szerepelt, hiszen
a 11 induló nemzet közül a középmezőnyben, a 6. helyen zárt. Nemzeti csapatunk tagja volt a Mozdulj SE Vác játékosa,
Oroszi Károly is.
Megkezdődött a sportág hazai bajnokságának őszi szezonja. A váci gárda
két mérkőzést játszott Szombathelyen. A
nagykanizsai együttest játszmaveszteség
nélkül, 3-0-ra verte csapatunk, majd a házigazdák ellen 3-1-es siker következett. A
mieink a tabella második helyét foglalják
el. Legközelebb november 15-én Szegeden szintén két mérkőzés vár a Mozdulj
SE Vác együttesére.
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A belépőjegy ára elővételben: 1800,
az előadás napján: 2100 Ft

Három váci tehetség elismerése

Szigetváron rendezték meg a 23 évnél
fiatalabb kötöttfogású birkózók országos
bajnokságát. Ezen három váci induló is
az ötödik helyen zárt. A Váci Forma SEVasas versenyzői közül a 66 kilogrammos
Szabó László, a 96 kilósok között induló
Kucsera Tibor és a 120 kilogrammos kategóriában versenyző Lám Bálint végzett
ezen a helyen.

•

November 12. csütörtök 19 óra
Stand up Comedy
Badár Sándor és Szőke András humorestje

Birkózás

Váci Hírnök

November 7. szombat
18 óra
Hastánc-gála
Solymos Mónika IMÉ
és tánctanítványai.
A belépőjegy ára
elővételben: 1100 Ft,
az előadás napján:
1500 Ft
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Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Hírek – néhány mondatban
Avarégetés
Tájékoztatjuk Vác város lakosságát, hogy a kerti hulladék égetése október 15-e és
november 30-a közötti időben végezhető. Égetni vasárnap kivételével 9-16 óra között
lehet.

APRÓHIRDETÉS
VÁLLALKOZÁS

• Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 2.500 nm építési telek.
Irányár: 20 millió forint. Érd: (+36)30/445-3954

• FRANCHISE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODAHÁLÓZATUNK SZÁMÍTÓGÉPPEL
ÉS IRODAHELYSÉGGEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÓ KEDVŰ,
ÚJ TERÜLETI PARTNEREKET KERES! 06-30-393-13-53

Anyakönyvi hírek
ke: Mária, Horváth Csaba és Mojzes Tímea
Mária gyermeke: Henrietta Csilla, Csámpai
Dezső és Gyócsi Gabriella gyermeke: Noé,
Greff Ádám és Kis-Lőrincz Éva gyermeke:
Levente, Boross Zoltán és Csajbók Lívia
gyermeke: Nóra.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK:

Péter Árpád és Vincze Anita, Maruszli
György és Antal Andrea, Cseri Attila és
Kövi Ibolya Kitti, Mány Péter és Tóth Szilvia, Nagy Attila és Szlama Éva
VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK:

ELHUNYT VÁCIAK:

Bessenyei László István és Iván Tünde
Eszter gyermeke: Dávid, Szabó Norbert
és Benkó Nóra gyermeke: Kitti, Várszegi
Zsombor és Kövesdi Krisztina gyermeke:
Emese, Kenyó László és Bokros Andrea
gyermeke: Koppány, Balázs Tibor és Kiss
Andrea gyermeke: Péter Dénes, Tumbász
Márton és Balogh Anita gyermeke: Koppány Domonkos, Huszák Gábor és Varga
Katalin gyermeke: Nóra, Veres Zoltán és
Oravecz Lívia gyermeke: Jázmin, Miklósvári
Norbert és Kiss Ildikó gyermeke: Levente,
Zoljánszki László és Dobos Tímea gyerme-

Kis Sándor /1925/, Kántor Ervinné sz.:
Nagy Gizella /1926/, Harmati András /1929/,
Hambalgo Ferencné sz.:Szelezsényi Julianna /1924/, Kovács Józsefné sz.: Branát Rozália /1949/, Józsa Sándorné sz.: Mille Julianna /1929/, Zsibrita Ferenc /1938/, Kaniák
János /1957/, Tábori Tiborné sz.: Szűcs
Teréz /1927/, Kövesdi László /1930/, Szabó
Mihály /1934/, Bihary Zoltán /1938/, Lévai
Gézáné sz.: Ódor Irma /1937/.Tóth István
/1921/, Várkonyi András /1939/, Terényi
Istvánné sz:Lipták Margit /1946/

Váci Hírnök

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

•
•
•
•
•
•
•

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

27/312-388
27/311-157
27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/504-176
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)
10.19.- 10.25.
10.26-11.01.
11.02.-11.08.
11.09.-11.15.
11.16.- 11.22.
11.23.- 11.29.

H.
2
3
4
5
3
4

K.
3
4
5
6
4
5

Sze.
4
5
6
7
5
6

Cs.
5
6
7
1
6
7

P.
6
7
1
2
7
1

Szo.
7
1
2
3
1
2

V.
1
2
3
4
2
3

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

csütörtök

20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő,
életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

20:00 Híradó
20:20 Hazai
– kulturális magazin
20:50 Nagyító
– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV
– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő,
életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

szerda

péntek
20:00 Híradó
20:23 Hazai
– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei
magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
20:00 Híradó
20:23 Nagyító
– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

Kiadó: Elektro Szignál Kft.
Kiadásért felelős:
Kegyes Zoltán ügyvezető igazgató
Szerkesztésért felelős:
Kereszturi Gyula
Szerkesztőség:
Elektro Szignál Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900
e-mail: estv@estv.hu

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

A városi ügyelet a 620620/1465-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.

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

hétfő

kedd

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

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.

Fogorvosi ügyelet

MŰSORAI

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

Sporteredmények
Asztalitenisz - NB I, Közép csoport:
BVSC SI – Váci Reménység 15:3
Váci Reménység – Pestújhely 3:15
Cegléd II – Váci Reménység 7:11
Kézilabda – női NB I, alapszakasz:
Győr – Váci NKSE 28-23
Váci NKSE – Hunnia 34-24
Alcoa – Váci NKSE 29-25
Kiskunhalas – Váci NKSE 31-20
Váci NKSE – Dunaújváros 35-30

Hódmezővásárhely – Váci NKSE 33-33
Férfi NB I/B, Nyugati csoport:
Váci KSE – Nagyatád 20-15
Szentendre – Váci KSE 18-19
Váci KSE – PLER II 28-22
Váci KSE – Ercsi 30-24
Tata – Váci KSE 19-19
Váci KSE – Várpalota 33-20
Magyar Kupa – férfiak, 1. forduló:
Váci KSE – Dabas 22-26
Magyar Kupa – nők, 3. forduló.
Göd – Váci NKSE 14-52

Dunakanyar-Vác – REAC 2-1
Bőcs – Dunakanyar-Vác 1-1
Dunakanyar-Vác – Hajdúböszörmény 2-1
Szolnok – Dunakanyar-Vác 1-1
Dunakanyar-Vác – MTK II 3-4
Kazincbarcika – Dunakanyar-Vác 0-3
Makó – Dunakanyar-Vác 1-1
Dunakanyar-Vác – BKV Előre 3-1
Békéscsaba – Dunakanyar-Vác 2-3
Magyar Kupa, 2. forduló:
ESMTK – Dunakanyar-Vác 2-3
3. forduló:
Dunakanyar-Vác – Budaörs 2-0
4. forduló:
Dunakanyar-Vác – Budapest Honvéd 0-2

Labdarúgás – NB II, Keleti csoport:
Baktalórántháza – Dunakanyar-Vác 0-0

Novemberi sportnaptár

Címlapfotó: Tumbász András

11. 04. sze.

18.00

Váci NKSE

–

Békéscsaba (NB I-es kézilabda)

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

11. 08. vas.

13.30

DEAC

–

Dunakanyar-Vác (NB II-es labdarúgó)

11. 08. vas.

17.00

Váci KSE

–

Komló (NB I/B-s kézilabda)

11. 14. szo.

15.00

Győr

–

Váci KSE (NB I/B-s kézilabda)

11. 15. vas.

13.00

Dunakanyar-Vác

–

Cegléd (NB II-es labdarúgó)

11. 15. vas.

18.00

FTC

–

Váci NKSE (NB I-es kézilabda)

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

11. 22. vas.

17.00

Váci KSE

–

Ajka (NB I/B-s kézilabda)

11. 28. szo.

17.00

Szigetvár

–

Váci KSE (NB I/B-s kézilabda)

