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ingyenes kiadvány

2005. május

Kulturális ajánló
május 12.
csütörtök 19 óra

május 12.
csütörtök 18 óra

május 13.
péntek 17 óra

május 13.
péntek 19 óra

IV. NEMZETKÖZI AKUSZTIKUSGITÁR
FESZTIVÁL
Helyszín: mûvelõdési központ
KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK
Medveczky Ágnes kiállítása
Helyszín: mûvelõdési központ
TERMÉSZETFOTÓK
Jakab Tibor kiállítása
Helyszín: mûvelõdési központ
GIVATAYIM NÉPTÁNCEGYÜTTES MÛSORA
Helyszín: mûvelõdési központ

WEÖRES SÁNDOR GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ
FESZTIVÁL REGIONÁLIS TALÁLKOZÓJA
szombat 12 órától Helyszín: mûvelõdési központ

május 14.

A HONVÉDELEM NAPJA
Koszorúzás Esze Tamás szobránál
Helyszín: mûvelõdési központ

május 17.
kedd 14 óra

május 20.
péntek 10 órától

35 ÉVES A VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN
KÓRHÁZ
Tudományos tanácskozás

május 20-21. "HATÁROK NÉLKÜL" NEMZETKÖZI
péntek és szombat KORTÁRSKONFERENCIA
Helyszín: mûvelõdési központ
május 25.
szerda 11 óra

május 26.
csütortök 19 óra

május 28.
szombat 15 óra

A KIHÍVÁS NAPJA
Helyszín: Duna-part, Március 15. tér
SZLOVÁK NEMZETISÉGI EST
Az Ecseri Folklór Együttes elõadása
Helyszín: mûvelõdési központ
EGY ELFELEJTETT KÖLTÕ
Összeállítás Mihályi Ödön verseibõl
Helyszín: mûvelõdési központ

május 29.

CSALÁDI GYERMEKNAP
vasárnap 10 órától Helyszín: mûvelõdési központ

Mozimûsor
május 5-11.
cs.-sz. 18 óra

május 5-8.
cs.-v. 20 óra

május 6-8.
p.-v. 16 óra

május 9-11.
h.-sz. 20 óra

május 12-18.
cs.-sz. 18 óra

május 12-15.
cs.-v. 20 óra

május 14-16.
sz.-h. 16 óra

május 16-18.
h.-sz. 20 óra

május 19-22.
cs.-v. 18 óra

május 19-25.
cs.-sz 20 óra

május 20-22.
p.-v. 16 óra

május 23-25.
h.-sz. 18 óra

ROBOTOK
Színes szinkr. amerikai animációs film
HOSSZÚ JEGYESSÉG
Színes francia film
VILÁGSZÁM
Színes magyar film
A BELSÕ TENGER
Színes spanyol film
XXX 2 - A KÖVETKEZÕ FOKOZAT
Színes szinkronizált amerikai akciófilm
A KÖR 2.
Színes amerikai film
MICIMACKÓ ÉS AZ ELEFÁNT
Színes szinkronizált amerikai film
LUTHER
Színes német film
ÁTOK
Színes japán film
CONSTANTINE, A DÉMONVADÁSZ
Színes amerikai film
CSUDAFILM
Színes magyar filmvígjáték
A BUKÁS – HITLER UTOLSÓ NAPJAI
Színes német film

május 26-27.
cs.-p. 17:30 és 20 óra

május 28-29.
sz.-v. 15, 17:30 és 20 óra

máj. 30-jún. 27.
h.-sz. 17:30 és 20 óra

STAR WARS III. RÉSZ A SITH-EK BOSSZÚJA
Színes szinkronizált amerikai sci-fi

Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.
Tel.: 311-525, 306-090
Ügyeleti idõ:
hétfõ:
19-7 óráig
kedd:
19-7 óráig
szerda:
19-7 óráig
csütörtök:
19-7 óráig
hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 7 óráig

Fogorvosi ügyelet
Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
Ingyenes fogorvosi ügyelet
:
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház,
vagy Szentkirályi u. 40.
május 7-8.
Dr. Molnár Csilla
Vác, Földváry tér 15.
Tel: 301-471
május 21-22.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u.9.
Tel: 311-386
május 28-29.
Dr. Tomka Eleonóra
Vác, Deákvári Fõtér 29.
Tel: 307-093

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
május 2 - 8.
Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 12.
május 9 - 15.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
május 16 - 22.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.
május 23 - 29.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.
május 30 - június 5.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u. 2.

Egyenlõ
bánásmód
Megkezdte mûködését
az
Egyenlõ
Bánásmód
Hatóság.
A hatóság felállításáról
és mûködésérõl 2003-ban
született törvény, és az idén
február elsején kezdte meg
mûködését. Feladata az
egyenlõ bánásmód követelményei érvényesülésének
ellenõrzésére.
A hatóság szolgálja a
személyek közötti faji vagy
etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlõ bánásmód elvének alkalmazását,
és
mindenki
számára
elérhetõ.
Címe 1051 Budapest,
Vigadó u. 6., telefonszáma
06/1-235-4509, telefax száma
06/1-235-4505, e-mail címe
ebh@icsszem.hu.

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Müller Norbert és Szabó Andrea lánya Zsófia, Irinyi János és Oláh
Orsolya lánya Luca, Kardos Gábor és Dóró Judit lánya Panna,
Kozák József és Rafa Eszter fia Rómeó, Csillag Gergely és Gelencsér
Júlia fia Márk, Rab Zoltán és Lukács Edit fia Lukács, Ladócsi János
és Lédermajer Mónika lánya Lili, Tóth István és Cservenák Lívia
lánya Hajnalka, Kövesdi Gábor és Ferenc Kármen fia Ákos, Aknai
Imre és Kókai Tímea lánya Vivien, Gajdor Attila és Kemény Jutka fia
Levente, Rith Zoltán és Balogh Anna lánya Hedda, Csámpai Attila
és Pintér Krisztina lánya Diána, Takács Márton és Korbély Brigitta
ikergyermekei Antónia és Martin, Endrész János és Gönczöl Anikó
lánya Réka, Englóner Jenõ és Galamb Erzsébet fia Jenõ, Perecsényi
Endre és Varga Mária fia Ákos, Franyó Szilárd és Trenka Tímea ikergyermekei Roland és Zsanett, Seres Lajos és Papp Erika fia Áron,
Alexovics Tamás és Kirtág Zsuzsanna lánya Mercédesz, Orosz Ernõ
és Lukács Tünde lánya Réka.

Felelõs kiadó:
Vác város jegyzõje

Házasságot kötött váciak:
Oláh László és Schleng Erika, Parádi Marcell és Ott Katalin,
Leopold Gábor és Király Adrienn, Pauer Gábor és Szalai
Zsuzsanna, Vízhányó Károly és Gazsó Márta, Ónodi Béla és Éliás
Eszter, Jámbor Csaba és Terescsák Éva, Kovács Zoltán és
Eisemann Zsuzsanna, Lakatos Pál és Sütõ Mercédesz, Kiss Ferenc
és Kovács Mária, Király Attila és Nagy Eszter, Nyerges Attila és
Zedngõ Beáta, Megyery Tibor és Kis Zsófia.

Megjelenik:
havonta 13000 példányban

Elhunyt váciak:
Koppányi Ferencné sz.: Sütõ Terézia /1919./, Jeszenszki Sándor
/1934./, dr. Burján Gyuláné sz.: Tóth Anna /1924./, Ludányi János
/1926./, Czeczon Istvánné sz.: Vincze Erzsébet /1942./, Bach
József /1936./, Kovács Pál /1931./, Berényi Péter /1953./, Cseke
Sándor /1926./, dr. Adamcsek Mihály /1937./, Hochstrasszer
József /1923./, Galambos Istvánné sz.: Csoma Ilona /1940./,
László Józsefné sz.: Luzsicza Ilona /1911./, Birkás Imre /1953./,
Lõcsey Dezsõ /1927./, Korbel Oszkár /1933./, Vogel Gyuláné sz.:
Still Anna/1923./, Hochstrasser Józsefné sz.: Virág Erzsébet
/1952./, Kalácska István /1940./, Sisa Józsefné sz.: Megyeri
Veronika /1933./, Árvai Istvánné sz.: Riczl Irén /1925./, Hidasi
István /1953./, Spányik János /1951./, Szeidl Józsefné sz.: Sági
Mária /1936./, Zimbauer László /1951./, Kovács Béláné sz.: Molnár
Erzsébet /1940./, Tyukos József /1936./.

Szerkeszti:
a szerkesztõbizottság
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-455
Fax: 513-414
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Bt.
Terjeszti: 4 Types Kft.

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

Ügyfélfogadás

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Eredményes évet zárt a város Alakul a térségi szakképzõ központ
Mintegy kétmilliárd forinttal nõtt bruttó
értékben a város vagyona az elmúlt évben,
külsõ és belsõ források felhasználásával. A
2004. évi költségvetés zárszámadásából kiderült, az elmúlt év bevételei csaknem elérték a
12,5 milliárd forintot, a kiadások pedig 11,7
milliárd körül alakultak. A pénzügyi és ellenõrzési bizottság elnöke, Manninger Gábor
szerint is jó teljesítményt nyújtottak, a pénzmaradvány jelentõs, amely be is került az idei
költségvetésbe. A részben e miatt is módosított mostani költségvetés fõösszege 13,1 mil-

liárd forintra nõtt, és ezen belül nagy arányban nõttek a fejlesztésre fordítható összegek.
Mint a lakásügyi bizottság elnöke,
dr. Váradi Iván Attila elmondta, a módosítás
révén újabb ötmillió forintot fordíthatnak az
önkormányzati lakások felújítására, és tízmillió forintos keret áll rendelkezésre – tavalyról
megmaradt 600 ezer forint mellett – a társasházak korszerûsítésének pályázati támogatására. A képviselõ-testület idén már három
társasháznak ítélt meg összesen több mint
kétmillió forint támogatást.

Elkészült a váci híd tanulmányterve

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

Egymilliárd-kilencvennyolcmillió forintot
nyert Vác a Térségi Integrált Szakképzõ Központ
(TISZK) létrehozásához és felszereléséhez. Az
ezt tanúsító emléklapot Magyar Bálint oktatási
miniszter adta át Vác polgármesterének. A
pályázatot a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program keretében írták ki, és harmincöten
nyújtották be anyagukat. Az elbírálás nyomán
tizenhat nyertest hirdettek, közöttük mindössze
két nem megyei jogú város volt, Cegléd és Vác.
Az oktatási miniszter által adományozott
emléklap szerint, a „Térségi Integrált Szakképzõ
Központ létrehozása és infrastrukturális
feltételeinek javítása Vác városában“ címû
pályázat az Európai Unió elvárásainak megfelelõ, magas színvonalú anyag. A piacképes szakképzést elsõsorban a magas színvonalú gyakorlati képzés biztosítja, amelyet viszont korszerû,

csúcstechnológiával felszerelt tanmûhely és
megfelelõ vállalati háttér segít.
A pályázathoz a városi oktatási intézmények közül a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és
Vendéglátó Szakképzõ Iskola, valamint az I.
Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola csatlakozott. A váci TISZK központ helye a megyei
fenntartású Király Endre Ipari Szakközépiskola
és Szakmunkásképzõ Intézet kollégiuma lesz. A
szakképzés hatékonyságának növelését, a képzés és a munkaerõpiac összhangjának megteremtését elõsegítõ szakképzõ központ mûködtetésére a váci önkormányzat Pest Megye Önkormányzatával és a Piarista Tartományfõnökséggel együtt, Naszály-Galga Térségi Integrált
Szakképzõ Központ névvel, közhasznú társaságot hoz létre. A kht. ügyvezetõjének Vogel
Istvánt jelölték.

Új körforgalmú csomópont Deákváron
Elkészült az új körforgalmú csomópont
Deákvár legforgalmasabb részén, a Temetõ út
és Újhegyi út keresztezõdésénél. A
városvezetés a növekvõ forgalom okozta balesetveszély kiküszöbölésére döntött úgy, hogy
körforgalmat alakíttat ki a Deákvári fõtérnél,

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

ahol menetdinamikai küszöböt (ismertebb
nevén fekvõrendõrt) is beépítettek a szakemberek, így is növelve a biztonságot.
Napirenden van egy újabb körforgalom, a
Telep utca-Kosdi út csomópont kiépítése is,
amelyhez már készülnek a tervek.

Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

ELADÁSRA ÉS BÉRBEADÁSRA HIRDET
Építési telkek eladásra:
•Kõhíd lakóparkban 320-642m2/telek (jelentkezés alapján)
•Zsellér dûlõben 22764/2 hrsz-ú 1619m2 (jelentkezés alapján)
•Zsellér dûlõben 22764/3 hrsz-ú 1595m2 (jelentkezés alapján)
•Sánc u. 402/31 hrsz-ú 484m2 (jelentkezés alapján)
•Damjanich-Jegenye-Vám u. által határolt terület 1ha 1135m2 (versenytárgyaláson)
•Huszár u. 13. 1748/1 hrsz-ú 493m2 belterületi házas ingatlan (versenytárgyaláson)
•Ároksor utcában lévõ 1981 hrsz-ú 208 m2 (versenytárgyaláson)

Nem lakás célú helyiségek:
Eladásra:
•Deákvári fõút 20. szám alatti 22m2 - garázs - (versenytárgyaláson)
•Harkály u. 11. szám alatti 24m2 - garázs - (versenytárgyaláson)
•Március 15. tér 16-18. szám alatti 114,7m2 - volt "JazzCafé" - helyiség (jelentkezés alapján)
Bérbeadásra:
•Vác, Budapesti fõút 24. szám alatti 101m2 üzlethelyiség (versenytárgyaláson)
•Lovarda épület Vác, Burgundia u. 2. (pályázaton)

Két évig tartó tervezési munka után elkészült a váci Duna-híd és csatlakozó útszakaszai
tanulmányterve, amelyet, az errõl készült kiadvánnyal együtt, dr. Bóth János polgármester
mutatott be. Az egész elõkészítõ munkát az önkormányzat vállalta, eddig mintegy hétmillió
forintot áldozva erre, de a híd regionális és országos jelentõségû is lenne.

Pályázat a rekonstrukció folytatásáért
Tizenöt kezelõhelyes, ezerkétszáz négyzetméteres mûvese-állomást avatott fel dr. Rácz
Jenõ egészségügyi miniszter és dr. Bóth János
polgármester, miközben a kórházrekonstrukció harmadik üteme is befejezéséhez közeledik. A harmadik ütem a H pavilon felújításával
kezdõdött, majd a hotelszárny alagsorában
lévõ helyiségeket korszerûsítették. A hotelszárny felét teljesen átépítették, elvégezték az
épületgépészeti berendezések – közöttük öt lift
– cseréjét, új tûzvédelmi rendszert építettek ki,

Önkormányzati lakások:
Eladásra:
•Vác, Köztársaság u. 27. fsz. 2. 31m2 komfort nélküli (versenytárgyaláson)
Bérbeadásra:
–Szociális alapon:
•Vác, Külsõ Rádi u. 23. É é. 3/3. 53m2 (pályázaton)
•Vác, Külsõ Rádi u. 23. NY é. 1/5. 53m2 (pályázaton)
•Vác, Kölcsey F. u. 17. fsz. 4. 52m2 (pályázaton)
•Vác, Zöldfa u. 16. IV/14. 56m2 (pályázaton)
–Fecskelakás:
•Vác, Istenmalmi u. 9. I/1. 43m2 (pályázaton)
Pályázat feltétele, teljes szövege letölthetõ: www.vac.hu honlapról
Információ: Vác Város Polgármesteri Hivatal, Március 15. tér 11.
Vagyonhasznosítási Osztály, Tel.: 27/513-461, 513-439

Miniszteri látogatás az új dialízisközpontban

megújultak a szülészeti mûtõk, az ápolási rész
hat szintje. Miközben már folyik a mûszaki
átadás, a kórház – a képviselõ-testület hozzájárulásával – pályázatot nyújtott be címzett
támogatásra, a rekonstrukció negyedik ütemének megvalósítására. Ehhez a mintegy negyedmilliárd forint önrészt az önkormányzat biztosítja. Ugyancsak biztosítja az önrészt ahhoz a
pályázathoz, amelyen két altatógéphez
szeretne hozzájutni az intézmény, hogy eleget
tegyen az úgynevezett minimumfeltételnek.

Minden napra egy tûzeset

Százezer lakos biztonsága
Harminckilenc településre összesen 642
esetben vonultak ki a váci tûzoltók a tavalyi
évben, nagyobb részt tûzesetekhez, de
növekvõ számban mûszaki mentésre is.
A Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság a 2003-as évnél nyugodtabbat zárt tavaly. Jelentõsen csökkent a tûzesetek száma, igaz nagy arányban megnõtt a
mûszaki mentés. Mint Szakszik Ákos alezredes, tûzoltóparancsnok elmondta, a mentési
munkálatokban szerzett tapasztalatok megmutatták, hogy a képzést, a felszerelést
milyen irányban kell bõvíteni. Ez nemcsak a
megnövekedett forgalom, a közlekedési balesetek szaporodása miatt fontos, hanem fel
kell készülni olyan eseményekre is, mint a
tavaly õszi orkán, amely után fákat kellett
eltávolítani, vagy a szintén õsszel történt
kompbaleset, de két esetben a kútból mentést is meg kellett oldaniuk.
A tûzoltásban elsõsorban a tizenhat év
feletti átlagéletkorú jármûpark okoz gondot,
amelyen csak részben segít, hogy májusra vár-

ják a pályázaton nyert új gépjármû-fecskendõt. De gondot jelent a nehéz és sokszor
életveszéllyel járó munkát végzõ tûzoltóknak
az is, hogy április elején, egy hét alatt, mintegy negyven avar- és bozóttûzhöz riasztották
õket, és nem kivételes eset, hogy órákig is
hagyják harapózni a lángokat, s a kiérkezõ
tûzoltóknak már hatalmas területen kell beavatkozniuk. Ráadásul, vannak, akik nemcsak
többletmunkát okoznak nekik, hanem jól
szórakoznak
a
keményen
dolgozó
tûzoltókon.
Szakszik Ákos szerint, tûzoltói egyre
kevesebb segítséget kapnak a lakosságtól, és
kénytelenek már számolni ezzel a tendenciával. Mivel a távolabbi települések eléréséhez,
rossz körülmények között, akár hatvan perc
is szükséges, a parancsnok úgy véli, sokat
segíthetne, ha ismét lennének önkéntes
tûzoltók, különösen Szob, Acsa és DunakesziFót térségében. A kormány jelentõs támogatást is nyújtana a megalakuló köztestületi
tûzoltóságoknak.
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Szobrot kapott a névadó

Harminc éves a Földváry iskola

Szigorúbb közterület-felügyelet
Meghosszabbított munkaidõben tevékenykedik a közterület-felügyelet, hogy elejét vegye a
rongálásoknak. Április utolsó hétvégéjétõl kezdve, pénteken délután és szombaton is folyamatos
ellenõrzést végeznek a közterület-felügyelõk, mivel a város vezetése tarthatatlannak ítélte, hogy
évente mintegy tízmillió forint kár keletkezik a város vagyonában. Ferjancsics László alpolgármester szerint péntek-szombaton megnõ a forgalom, elsõsorban a kereskedelmi egységeknél, és igen sokan nem veszik figyelembe a szabályokat, rongálják a zöldterületet, ugyanúgy,
mint a látogatási idõben a büntetés-végrehajtási intézetnél, illetve a Kõkapu környékén. A
közterület állapotával, a rongálásokkal kapcsolatos észrevételeket munkaidõben a város
jegyzõjének lehet megtenni, munkaidõn kívül a hivatal zöld számán fogadják a bejelentéseket.

Elkezdõdött a közgazdasági felújítása

Három évtizede, 1975. március 26-án
avatták fel a város lakótelepének tizenhat tantermes iskoláját, a mai Földváry Károly Általános Iskolát. Az elõadóteremmel, tornateremmel, politechnikai mûhellyel, orvosi szobával
és ötszáz fõ étkeztetésére alkalmas konyhával
is rendelkezõ intézmény kezdetben 640
gyereket fogadott. A létszám 1978-ban már
elérte az ezret, 1982-ben pedig bõvíteni kellett, mert 1240-re nõtt a tanulók száma. A
szükségmegoldásként alkalmazott forfa épületeket 2002-ben váltotta ki az új épületszárny,
amelynek finanszírozását az önkormányzat és
az IBM vállalta, tavaly pedig elkészült az iskola
új sportudvara.
A fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplõ váci Földváry iskola jubileumi
programja keretében, április 7-én felavatták a
névadó, Földváry Károly honvéd ezredes
mellszobrát, Szpisják Pál alkotását. Az iskola
elõtt megrendezett ünnepségen dr. Bóth
János köszöntötte az intézmény jelenlegi és
volt pedagógusait, köztük az alapító igazgatót,
Vásárhelyi Józsefet. A polgármester méltatta

azt az erõfeszítést, amelyet ebben a klasszikusan lakótelepi iskolában tettek, elsõsorban a
demográfiai hullám idején.
Az intézmény tizenöt éve vette fel
Földváry Károly ezredes – Vác késõbbi díszpolgára – nevét, ahol emlékét április 7-étõl mellszobra õrzi. A szobrot, az iskola diákjainak és
tanárainak jelenlétében leplezték le. A program áprilisban tanulmányi és sportversenyekkel folytatódott, az iskolai színjátszók
elõadást tartottak a mûvelõdési központban,
és megrendezték a volt diákok és a volt
tanárok találkozóját is.
Az évforduló alkalmából az iskola
emlékkönyvet adott ki. A jelenlegi igazgató,
dr. Váradi Iván Attila által szerkesztett kiadvány feleleveníti az iskola történetét, bemutatja a névadót, Földváry Károlyt, visszaemlékezéseket közöl, ismerteti a statisztikai adatokat, a tanulmányi és sporteredményeket,
azoknak a névsorát, akik a harminc év alatt az
intézmény dolgozói voltak, szerepel benne a
jelenlegi tanulók névsora. Az emlékkönyvet
kis fotóalbum is kiegészíti.
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Vác és Ipolyság közös pályázata

Európa Fesztivál
Biofal épül a 2-es út mellett az évfordulón
Vácon és Ipolyságon, valamint a városok
mellett lévõ egy-egy községben egyszerre
épül biofal, a közösen elnyert uniós támogatásból.
A városban négy iskola diákjai ültettek
sótûrõ növényeket a 2-es fõút belsõ szakaszán, a Földváry térnél, a Postapark és az
Árpád iskola elõtt, hogy a nagy forgalmú út
mellett kialakuló biofal megfogja az ülepedõ
port és a nehézfémeket. Ugyanezt a munkát
végezték az ipolysági iskolák és a verõcei
iskola diákjai is. Vác és Ipolyság – két község-

gel együtt – közösen nyújtott be Phare-pályázatot a Határon átívelõ partnerség a levegõtisztaság védelmében, az ipolysági és váci kistérségben címmel, és a nyertes pályázat révén
részben elémehetnek bizonyos környezetvédelmi problémáknak. A résztvevõ településeken levegõtisztasági méréseket végeztek, környezetvédelmi tervet, majd programot készítettek, amely megvalósításának egyik része a
biofal-ültetés. A programban, a határ mindkét
oldalán, az önkormányzatok mellett, iskolák,
intézmények, vállalkozások is részt vesznek.

Háromnapos Európa Fesztivált rendezett az önkormányzat az Európai Unióhoz való csatlakozás egy éves évfordulóján. A tavalyi ünnepséghez hasonlóan, az évfordulóról is
közösen emlékezett meg Vác és testvérvárosa, Ipolyság. Az
elsõ napi programokat követõen, a második napon, mintegy
száz fõ részvételével testvérvárosi sportnapot tartottak, délután pedig a két polgármester közösen nyitotta meg az
"Európai Unióban…2004" címû fotódokumentációs kiállítást, amely a csatlakozási ünnepség váci és ipolysági
eseményeit örökítette meg. Mint dr. Bóth János polgármester utalt rá, a sorsfordító napokat számon tartjuk,
mint az egy évvel ezelõttit is, amikor Ipolysággal együtt kaptunk lehetõséget, esélyt a közös cselekvésre. Ing. Lõwy János
(képünkön) ipolysági polgármester reményét fejezte ki,
hogy a két ország között is olyan gyümölcsözõ lesz a kapcsolat, mint Vác és Ipolyság között. A második nap színes programja az éjféli köszöntõvel ért véget, a harmadik napon,
május elsején, szintén egész napos szórakozás várta a Dunaparton a váciakat és a vendégeket.

Elkezdõdött az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola rekonstrukciója, egyelõre a
szükséges bontási munkákkal. Az iskolaépület felújítására a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adta ki az építési engedélyt, a nyílt közbeszerzési eljárás során tíz cég
kérte ki a dokumentációt. A közbeszerzési bizottság úgy döntött, hogy ajánlata alapján, az
Exclusiv Bau Kft. végezheti el a kivitelezési munkát, amelynek költsége közel 362 millió
forint. A kivitelezés befejezési határideje augusztus 26-a.

Rendkívüli ügyfélfogadás
A biofal a Postaparknál a játszó gyerekek egészségét védi

Elismerés a honlapért
Elismerését fejezte ki Donaueschingen fõpolgármestere Vác megújult honlapjáért. Thorsten
Frei fõpolgármester dr. Bóth János polgármesternek írt levelében köszönetet mondott azért, hogy
felhívta figyelmét Vác megújult honlapjára. Elismeréssel írt az új oldalról, amely külön örömet
okozott azzal, hogy az információkat német nyelven is lehet olvasni. Mint ismert, a város megújult
honlapja már Vác testvérvárosainak nyelvén is élvezhetõ. Donaueschingen polgármestere levelében közölte, törekednek arra, hogy a német város honlapján viszont magyarul is olvashatóvá
váljanak az információk.

MEGÚJULT A KÓRHÁZ

UTAK ÉS INFRASTRUKTÚRA

• A 750 millió forint értékû kórházrekonstrukció májusban befejezõdik. A hotel épület délnyugati
szárnyának teljes körû épületgépészeti, valamint a "H" pavilon felújítását foglalja magában.
• A hotel épület északkeleti szárnyában 20 millió forint értékû meszelést, mázolást végzünk.
• Megkezdjük a labor-diagnosztika korszerûsítését.
• Megépül a kórház területén az új Tüdõgondozó, új berendezésekkel, mintegy 70 millió forintért.

• Deákváron elkészült a Temetõ és az Újhegyi út keresztezésében a körforgalom 40 millió forintért.
• Elkészíttetjük a Telep utca-Kosdi út keresztezõdésében kialakítandó körforgalom tervét és megkezdjük a kivitelezés elõkészítését.
• Elkészítjük a Karcsú Arzén utca felújításának tervét és ez évben újraépítjük azt.
• Tovább folytatjuk az utak, járdák javítását, részleges felújítását.
• Folytatjuk a Papvölgy-Bácskadûlõ-Törökhegyi részen az infrastrukturális beruházásokat.
• Deákváron megépítjük a Levél utca és a Deákvári fõút között a kerékpárutat.

OKTATÁS - KULTÚRA
• Megkezdtük és szeptemberre befejezzük a Közgazdasági Szakközépiskola 400 millió forint értékû
felújítását.
• Megújul a Madách Imre Mûvelõdési Központ (akusztika, fénytechnika) és tovább folytatjuk az
intézmény akadálymentesítését.
• Az Eötvös utcai óvodában kicserélésre kerülnek a nyílászárók, a homlokzata felújításra kerül (15 millió Ft).
• Novemberre elkészül a versenysport céljára is hasznosítható mûfüves pálya 120 millió forint értékben.
• A Boronkay György Mûszaki Középiskolánál sportpálya kialakítására kerül sor.
• Várhatóan még ebben az évben befejezõdik a Levéltár új helyének kialakítása 70 millió forintért.

VÁROSRENDEZÉS, REHABILITÁCIÓ
• Folytatjuk a városközpont rehabilitációját.
• Megkezdjük a Damjanich tér teljes felújítását, és várhatóan befejezzük az I. világháborús emlékmû
felújítását és felállítását.
• Megújul a Konstantin tér önkormányzati területe, megkezdõdik az utcai padok cseréje.
• Folytatjuk a korábban megkezdett pad-parkprogramunkat.
• Új játszóteret építünk a Gombás-patak partján, megújul a Rádi úti lakótelep több önkormányzati
park, és új játékszereket telepítünk a Kõhíd lakótelepen, valamint a Jázmin téren és a Béke téren.
• Tovább támogatjuk a magántulajdonban lévõ társasházak felújítását.

Május 6-ától rendkívüli ügyfélfogadást tart az
okmányiroda péntekenként, egészen július 8-áig. A 13 óra 16
óra közötti idõszakban lakcímváltozás, személyi igazolvány,
útlevél, valamint vezetõi engedély és más gépjármûvel kapcsolatos ügy egyaránt intézhetõ. Ugyanakkor már el lehet
indítani az ügyintézést – az útlevél kivételével – ugyanezen
ügyekben az interneten is, mégpedig oly módon, hogy az
okmányirodába csak az aláírás miatt kell bemenni – amelyhez
idõpontot is lehet kérni elektronikus úton –, így az ügyintézés 10-15 perccel is rövidülhet. A kitöltendõ okmányok
megtalálhatóak a www.magyarorszag.hu weboldalon.

A tizenhetedik váci csata

Vác története
Örömünnep a városban
1949. május 17-én a városban kihirdették
a függetlenségi nyilatkozatot: „A két városi
hatóság felsõbbségileg megtartandónak
rendelt Függetlenségi Ünnepély megtartására,
a mai, vagyis május 17-ik, azaz az Úrnak
mennybemenetele napját határozta – e napon
minden vallás felekezetû egyházakban szokott
szertartás mellett ájtatosságok s ünnepélyhez
alkalmazott egyházi beszédek tartatván, hol
egyszersmind a függetlenségi nyilatkozat egész
terjedésében felolvastatott, s midõn a Székes
egyházban 9 órakor megkezdett Isteni szolgálat, ájtatosság után az egyházi beszéd
bevégeztetett, 11 órakor a Székesegyházi téren
az elõre kihirdetett népgyûlés tartatott, melyben a Magyar Nemzet függetlenségi nyilatkozata felolvastatott… A haza szeretet mindenkiben feléledvén a népgyûlés védelmet, és
a Magyar haza megmentésére áldozat
készséget nyilvánított és ugyancsak ezen népgyûlésbûl az Ünnepély örök emlékére Vác
város közönsége részérül 12 újonczok

tökéletesen felszerelve beállítandók és az
Ország védelmére által adandók megajánltattak…“ Hadd álljon itt néhány gondolat a váci
papneveldei tanulmányigazgató, Bolgár József
prédikációjából: „Mint szabad hazánk szabad
fia szólok e napon hozzátok, a független magyar honnak szabad polgáraihoz, nem kényszerített szózat hangzik ma e templom boltjai
között… Mire minden jó hazafi kebele a mai
napon õszinte örömmel telik el, mert ki a hitszegõ Habsburg Lotharingeni házat a magyar
kormányra még ezek után is visszaóhajtaná, az
legháládatlanabb fia lenne a hazának…“
Beszédének ezen részéért Bolgár Józsefet
kötél általi halálra ítélték, hogy mégis életben
maradt, azt annak köszönheti, hogy a külföld
nyomására Ferenc József Haynaut felmentette,
aki bosszúból amnesztiát adott 209 akasztásra
váró elítéltnek. Az egyházmegye azonban bûnbánatra és vezeklésre ítélte, bezáratva a máriabesnyõi domonkos rend zárdájába.
Vásárhelyi József

HÍRHASÁB
Közbeszerzési terv
Összesített közbeszerzési
tervet készített a közbeszerzési bizottság. Az idén elõször kötelezõen elkészített
tervben hatvannyolc tétel
szerepel, amelynek egy
részére már szerzõdéssel is
rendelkezik az önkormányzat, és több közbeszerzési
eljárás van folyamatban.
Új körzet
Új védõnõi körzetet alakítanak ki, a feladatfinanszírozást felváltó fejkvóta rendszer bevezetése miatt. Az új
védõnõi státusz létrehozásával és a deákvári új körzet
kialakításával tizenkettõre
nõ a körzetek száma. A két
ifjúsági védõnõ a Boronkay
középiskola státuszában van.
Szakkönyvtámogatás
Az áprilisi munkabérrel
együtt utalják át a pedagógusok számára a szakkönyvvásárláshoz való hozzájárulást. Erre a célra az idei
költségvetésben több mint
négymillió forintot különített el az önkormányzat.
Új pálya
Nyílt közbeszerzési eljárást
indított a képviselõ-testület
az oktatási központban létesülõ mûfüves labdarúgópálya
kialakítására, miután az engedélyezési és kiviteli tervek
már rendelkezésre állnak.
Érdekeltség
Igazságosabb lesz a pályázati
érdekeltségi rendszer a polgármester javaslatára, mivel
ezután két kategóriába sorolják a résztvevõket. Az idén
hárommillió forintot osztottak
ki az önkormányzati szervezetek legeredményesebben
pályázó közösségei között.
Vállalkozó takarítók
Közalkalmazottak helyett vállalkozók végezhetik a jövõben
a Boronkay Mûszaki Középiskola és Gimnázium épületének takarítását, mivel, a számítások alapján, ez megtakarítást eredményezhet. A vállalkozó kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárást írnak ki.
Kilépés
Vác kilép a Vasutas Települések Szövetségébõl, miután a
tagsággal járó jogosítvány formálissá vált, a szövetség nem
tudott érdekérvényesítõ szerepet betölteni. A város 1994tõl volt tagja a szövetségnek.

Tizenhetedszer vívták meg az utódok a váci csatát, és mint
1849-ben, ez is a magyarok gyõzelmével végzõdött. A hagyományoknak megfelelõen, az idén is csataszínházzal
emlékezett meg a város a szabadságharc április 10-i gyõztes
ütközetérõl. A Váci Huszár és Nemzetõr Bandérium, illetve a
Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség tagjainak díszszemléjét követõen megkezdõdött a váci csata
újravívása, ágyúdörgéssel, történészi magyarázattal és
tapssal kísért, látványos gyalogos és huszárrohamokkal.
Mint 1849-ben, most is csatát vesztettek Götz tábornok csapatai Damjanich honvédjei ellenében.

Egyszervolt Kisvác
Ezzel a címmel, id. Hörömpõ
Gergely, a néhány éve elhunyt
református lelkész fényképeibõl rendezte meg elsõ kiállítását Vác Város Levéltára. A
mûvelõdési központban kilencven fotó mutatta be, egyfajta történelmi visszatekintést nyújtva, a hatvanas, hetvenes évek Kisvácát, az ott élõ
emberek életét.

