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2006. július

Mozimûsor
július 14-16.

TÚL A SÖVÉNYEN
pént., vas.: 16, 18 ó. /Over the Hedge/
Színes szinkronizált amerikai animációs
július 17-19.
hétfõ, szerda: 18 ó. vígjáték

július 13-19.

POSEIDON /Poseidon/
csüt., szerda: 20 ó. Színes amerikai katasztrófa film

július 20-26.

A SZAVAK TITKOS ÉLETE /La vida secreta
csüt., szerda: 16 ó. de las palabras/ – Színes norvég film

július 20-26.

SUPERMAN VISSZATÉR /Superman Returns/
cs., sze.: 18, 20.30 ó. Színes szinkronizált amerikai kalandfilm
Július 27-ttõl, a vetítés szünetel, augusztus 17-é
én szeretettel
várjuk a Karib tenger kalózai c. film bemutatójával.

2006. július
28, 29, 30.
Ízelítõ a programokból:
VÁROSHÁZA

UDVARA :

Július 29. szombat 20 óra
Operett est
Július 30. vasárnap 19.30 óra
Szakcsi Lakatos Béla
TEMPLOMI

ingyenes kiadvány

HANGVERSENYEK :

Július 29. szombat 11 óra
Székesegyház
Miklósi András orgonamûvész hangversenye
Július 29. szombat 19 óra
Fehérek temploma
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Július 30. vasárnap 18 óra
Székesegyház
Mozart est
DUNA-PARTI

NAGYSZÍNPAD :

Július 28. péntek 21 óra
Gáspár Laci koncertje

Július 30. vasárnap 19 óra
Hard együttes koncertje
Július 30. vasárnap 21 óra
Back to Black koncert
KONSTANTIN

TÉR :

Július 28. péntek 18 óra
Nyitóceremónia és ünnepélyes felvonulás
Július 28. péntek 19 óra
Princess együttes koncertje
Július 28. péntek 22 óra
Carl Orff: Carmina Burana
Július 29. szombat 16 óra
Givataym mûvészeti csoportjai
Július 29. szombat 17 óra
Anavim Klezmer Band
Július 29. szombat 20 óra
Cotton Club Singers

Július 29. szombat 21 óra
Zanzibar együttes koncertje

Július 30. vasárnap 17 óra
Ábrányi Tibor és az Új
Harmónia Fúvósegyüttes

Július 30. vasárnap 17 óra
A Nomad együttes koncertje

Július 30. vasárnap 20.30 óra
ExperiDance – A pokol színei

A FESZTIVÁL

FELSOROLT PROGRAMJAI DÍJTALANUL LÁTOGATHATÓK!

Bõvebben tájékozódhatnak az alábbi helyeken:
www.mimk.vac.hu www.vac.hu www.tourinformvac.hu

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
Ingyenes ügyelet
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház
Szentkirályi u. 40.
Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
július 15-1
16.
Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel: 307-093
július 22-2
23.
Dr. Kékessy Annamária
Vác, Zeínyi u. 9.
Tel.: 302-721
július 29-3
30.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u.9.
Tel: 311-386
augusztus 5-6
6.
Dr. Ulmann Klára
Vác, Földváry tér 15.
Tel: 310-031
augusztus 12-1
13.
Dr. Bea Imre
Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel: 307-094
augusztus 26-2
27.
Dr. Dobó Katalin
Szõdliget, Tinódi u. 18-20.
Tel. : 590-345

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
július 10-116.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.

július 17-223.

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Fodor Tamás és Faludi Zsófia lánya Zsófia, Varga Attila és Tari
Krisztina fia Zétény, Illyés Csaba és Korona Szilvia lánya Gréta,
Dudás Krisztián és Zováth Orsolya fia Ákos, Nagy Márk és Novák
Mónika fia Domonkos, Fehér Attila és Markos Melinda fia Attila,
Lõrik Attila és Máté Brigitta lánya Laura, Téglás Tibor és Kalina
Veronika fia Tibor, Németh Kálmán és Lakatos Szabina fia Kevin,
Tóth Tibor és Barna Erzsébet fia Dániel, Bottó Gábor és Kiss
Ibolya fia Bence, Poelinca Cosmin és Ligeti Andrea fia Kristóf,
Vuklovszki János és Molnárf Mónika lánya Helga.

Házasságot kötött váciak:
Turóczi András és Zsolna Andrea, Soltész Zsolt és Nagy Szilvia,
Kozma György és Tímár Lívia, Gergely András és Ocskay
Alexandra, Kurdi Csaba és Tóth Erika, Siklósi Péter és
Burgermeister Judit, Szilágyi Imre és Kiss Ágnes, Kovács Péter és
Mogyoródi Márta, Babik Attila és Havasi Klára.

Elhunyt váciak:
Kovács Gyuláné sz.: Kudicska Mária /1932./, Miszlai János /1946./,
Sárközi-Jakab Gyuláné sz.: Rabe Irma /1922./, Puskarcyk József
/1923./, Szabó József /1939./, Szalai János /1947./, Babik János /1915./,
Dim Jánosné sz.: Kovács Margit /1920./, Potondi Béla /1934./,
Karácsony Antal /1937./, Lengyel Zoltán /1937./, Kollár Károly
/1930./, Becseics János /1923./, Latrovszki József /1935./, Lizony
Endre /1948./, Sulyánszki Dezsõné sz.: Kazár Aranka
/1936./.Huszák Istvánné sz.: Zsemberi Mária /1927./, Voknát
Lászlóné sz.: Bodor Magdolna /1928./, Károly Gyula /1928./.

Felelõs kiadó:
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-455
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13000 példányban

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

Esély közoktatási ösztöndíj
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése pályázatot
hirdet Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja, a nem önkormányzati intézményben,
korai fejlesztésben és gondozásban részesülõ, illetve sajátos
nevelési igényû gyerekek segítése. Elõnyben részesül a
beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a
pszichés fejlõdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermek, aki az
ösztöndíjra szociálisan rászorult.
Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján,
a szorgalmi idõszak tíz hónapjára lehet elnyerni, kifizetése
két egyenlõ részben történik. Az ösztöndíj mértéke az
intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegével megegyezõ, vissza nem térítendõ támogatás.
Az Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati
anyag beszerezhetõ Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai Fõosztály Oktatási
Osztályán (1052 Budapest, Városház u. 7), az adatlap letölthetõ a www.pestmegye.hu honlapról. A pályázat beadási
határideje október elseje. A pályázat elbírálásának határideje november másodika. A pályázók a döntésrõl írásban
értesülnek.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban
hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
zöld száma:
06/ 80 890-0
020

Ügyfélfogadás
az okmányirodában
hétfõ: 9-18
kedd: 8-16
szerda: 10-16
csütörtök: zárva
péntek: 8-12 között
Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Helyi Európa Terv Tanács alakult
Közös koncepció a városfejlesztésre
Június 1-én megalakult a Helyi
Európa Terv Tanács, amelynek feladata
egy városfejlesztési koncepció megalkotása. A tanács elnöke az önkormányzat városfejlesztési bizottságának
vezetõje lett.
Az elnök szerint hazánk soha nem
látott mértékû fejlesztések elé néz, és a
2007-2013-as európai költségvetési
idõszakban fontos, régen vágyott
beruházások hajthatók végre Vácon is.
Ehhez azonban programra van szükség,

mivel nem mindegy, hogyan használjuk
fel a térségünkbe jutó több milliárd
forint uniós fejlesztési támogatást. A cél,
hogy ez a forrás legészszerûbben
kerüljön felhasználásra, megteremtve
egy szebb jövõ alapjait Vácott. Ennek
megvalósítása érdekében alakult a Helyi
Európa Terv Tanács, amely a lakosság
közremûködésével kívánja a városfejlesztési koncepciót megalkotni, és a
város lakóinak közremûködésével
megvalósítani.

Közös magyar-szlovák pszichiátria
A váci kórház kivásárolja a képalkotó diagnosztikát
Non-profit szervezetet hoz létre a
Jávorszky Ödön Kórház közösen az
Ipolysági
Általános
Kórház
és
Poliklinikával, egy krónikus pszichiátriai
betegeket ellátó otthon felépítésére és
mûködtetésére. Az új létesítmény az
ipolysági kórház területén épülne meg,
mintegy 350 millió forintért, és nyolcvan-száz
beteget
látna
el.
Az
építkezéshez szükséges telket, jelképes
összegért, ötven évre adja bérbe
Ipolyság (Sahy) városa. A beruházást egy
magyar befektetõ csoport finanszírozza,
és nagyobbrészt magyarországi betegeket lát majd el.
Július elsejétõl a kórház saját maga
mûködteti radiológiáját, kivásárolva a
Labscreen Kft. által üzemeltetett
csaknem fél milliárd forint értékû
képalkotó diagnosztikai berendezést,
röntgengépeket, komputer-tomográfot.
Mint ismert, a kórház 2003-ban írt ki

pályázatot a képalkotó diagnosztika teljes körû mûködtetésére.
Az elavult berendezések korszerûbbre való váltása már nem volt halogatható, ráadásul, a használhatatlanná vált
CT miatt a betegeknek más intézményekben kellett elvégeztetni a vizsgálatot. A kórház a Labscreen Kft.-vel
kötött mûködtetési szerzõdést, amely
vállalta a több mint húsz éves
átlagéletkorú átvilágító-berendezések
teljes cseréjét, a képal-kotó diagnosztika
teljes megújítását. Idõközben azonban
úgynevezett teljesítményvolumen-korlátot vezettek be, amely a külsõ
üzemeltetõ számára üzleti szempontból
nem bizonyult elõnyösnek. A már
megújított gépparkot – hitel igénybevételével – már a kórház mûködteti. A
korszerû radiológia egyébként feltétele
is annak, hogy az intézmény aktív
kórház maradhasson.

A Helyi Európa Terv Tanács alakuló
ülésén elkészítette azt az ütemtervet,
amelynek mentén haladva körülbelül
négy hónap alatt elkészülhet a Váci
Európa Terv. A közeljövõben véleménygyûjtõ kérdõíveket juttatnak el a váciakhoz, kérve, hogy minél többen töltsék
ki, és válaszaikat, véleményüket juttassák el a terv készítõihez, így az itt
élõk közösen alkothatják meg, alakíthatják ki a város fejlesztésének fõ
irányvonalát, a Helyi Európa Tervet.

Sikeresek a nyelvi elõkészítõk

Több mint ötezer diák
A beiratkozások után kiderült, hogy a
korábbiaknál több, háromszáz feletti
lesz az új óvodások száma a következõ
nevelési évben. A város három önkormányzati óvodájában a létszám meghaladja az ezret.
Az öt önkormányzati általános
iskolában két és fél ezer diák tanul majd,
a négy középiskola összlétszáma mintegy kétezer-hétszáz lesz. A nyelvi
elõkészítõ osztályokba 189 gyereket vettek fel, ez az összes felvettnek az egyharmada. Három általános iskolában – az
Árpádban, a Petõfiben és a Radnótiban –
eggyel csökken az osztályok száma, a
középiskolák közül a Madách gimnáziumban lesz fejlesztés.
A felnõttoktatásban – amely három
középiskolában folyik esti tagozaton – el
kell érni, hogy a három, illetve négyéves
képzés során a kimaradók száma
csökkenjen.

Balatoni nyaralás

július 24-330.

Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.

július 31-aaugusztus 6.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.

Vác-Deákváron, frekventált környezetben

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

(Sas utca - Deákvári fõút sarok)

Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u. 2.

új építésû, irodának, rendelõnek is alkalmas

augusztus 7-113.

augusztus 14-220.
augusztus 21-227.

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

Német-osztrák
ügyfeleink
részére
ELADÓ
INGATLANOKAT
KERESÜNK!

06-1/210-4673

társasházi lakások reális áron eladók.
Érdeklõdni lehet a

27/311-881-es telefonszámon
TERVEZÉS – KIVITELEZÉS
www.frontgrafika.hu
27/502-120

Negyvenhat gyerek és négy pedagógus üdülhetett a Balaton mellett, a város költségén. Az önkormányzat a rászorult, tíz-tizenkét
éves gyerekek számára tette lehetõvé a balatoni nyaralást. Az önkormányzati fenntartású iskolákból kiválasztott gyerekek
Fonyódligeten, a Pest Megyei Önkormányzat Gyermeküdülõjében töltöttek egy hetet. Az iskolák külön hozzájárulásának köszönhetõen, számos program, kirándulás színesítette nyaralásukat.

Óriásplakátok csábítják az idegeneket

Vác a Dunakanyar szíve
Városmarketing-kampányt
indít a város, hogy ráirányítsa
a figyelmet Vác egyedülálló
kulturális értékeire, különleges adottságaira. A kampánnyal a város presztízsének növelését, az idegenforgalom emelkedését szeretnék elérni, ezzel támogatva a vendéglátásban érdekelt
vállalkozások tevékenységét
is. A középpontban az
újjászületõ fõtér áll, amely
szeptemberre már elkészül,
és – a tervek szerint – számos
program helyszíne lesz.
A július elejétõl augusztus
végéig tartó városmarketingkampány elindításáról dr.
Bóth János polgármester tartott tájékoztatót.
Emlékez-tetett arra, hogy a
2005. évi Virágos Magyarországért versenyben Vác a
Magyar Turizmus Rt. díját
nyerte el, amely egymillió
forint értékben biztosít
lehetõséget a várospropa-

gandára. Ezt az összeget az
önkormányzat még megtoldja, és ebbõl óriásplakátok
készülnek, amelyeket a
fõvárosban és az agglomerációban helyeznek ki. A kampány elsõsorban ezekre a
plakátokra
épül,
de
várhatóan erre felfigyel a
média is, felkeltve az ország
érdeklõdését Vác iránt.
A plakátokon a megújuló
fõtér egyik látványterve
látható, a felirat pedig azt
hirdeti,
hogy
Vác
a
Dunakanyar szíve, és híd a
tájak, kultúrák között.
Az óriásplakátok, mint azt
a váci Tourinform iroda
vezetõje,
Lukács
Ilona
elmondta, a tervezõ hozzájárulásával, a Tourinform
gondozásában készültek el.
Ez azonban csak egyik eleme
annak a propaganda tevékenységnek, amelyet az
iroda a város népszerûsítése
érdekében végez.

A kavicsbánya ellen
Aláírásgyûjtés Szõdligeten

Mint arról lapunk elõzõ számában beszámoltunk, Vác érintett területén kétszáznál több aláíró tiltakozott a Lasselsberger
Hungária Kft. bányanyitási terve ellen. A város polgármestere
pedig – május 16-án – levélben fordult a környezetvédelmi
felügyelõséghez, közölve, hogy az önkormányzat nem járul
hozzá a kavicsbánya létesítéséhez szükséges környezetvédelmi
engedély kiadásához.
Szõdliget képviselõ-testülete két nappal késõbb, május 18-án
hozott határozatában viszont felhatalmazta a község polgármesterét, hogy a Lasselsberger Hungária Kft.-vel a támogatási szerzõdést megkösse. Az elõterjesztés szerint, a bányanyitáshoz a településszerkezeti terv és az építési szabályzat
módosítására van szükség, a tervek elkészítését pedig a kft.
finanszírozná, úgynevezett településfejlesztési támogatásból.
A döntést követõen, helyi népszavazás kezdeményezésére
aláírásgyûjtést indított két szõdligeti lakos, Kemenes Lajos és
Juhász Béla, a Szõdligeti Közért Egyesület elnöke. Az aláírásgyûjtõ-íven szereplõ kérdés, hogy „Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szõdliget Önkormányzata ne módosítsa a településrendezési
tervet és így mondjon nemet a sóderbánya nyitására?”, illetve,
hogy „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészséges környezetet tilos
aprópénzre váltani?”
Juhász Béla szerint az elmúlt hónapokban a Lasselsberger
Hungária Kft. úgy kereste meg Vácot, Csörögöt és Szõdligetet,
hogy nem közölte: ugyan három településen, de egymáshoz
közeli területeken folyna bányamûvelés. A bányaterület így
összességében meghaladja a 25 hektárt, ezért nem csak
elõzetes, hanem részletes környezetvédelmi hatástanulmányra
is szükség lenne, mivel a kitermelés nagy terület jelentõs
számú lakosa számára okozna komoly megterhelést,
kellemetlenségeket.
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Díjak, dícséretek, jutalmak

Semmelweis-nap a kórházban

Elkészült a levéltár épülete
Rendelet
A napokban befejezõdik a költözés
a levegõ
védelmében
Rendeletet hozott az
önkormányzat a kerti hulladékok égetésérõl.
A július elsején életbe
lépett rendelet szerint, az
egészséges kerti hulladékot
elsõsorban
hasznosítani
kell, égetése csak a szigorú
szabályok betartása mellett
lehetséges. Az égetésre két
idõszakot jelöl meg a rendelet, október 15. és november 30., valamint március 15.
és április 30. között. Az
égetés alkalmanként legfeljebb négy órán át tarthat. A
rendelet megszegõi szabálysértést követnek el, és ezért
pénzbírsággal sújthatóak.
A rendelet megalkotásában szerepet játszott az
is, hogy a polgármesteri
hivatalba számos lakossági
bejelentés érkezett a szabálytalan hulladékégetések
miatt

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a
kórházban, ahol dr. Bóth János polgármester a
Vác Város Egészségügyéért kitüntetést adta át
dr. Mátrai Sándor orvosigazgató-helyettesnek.
A fõigazgató tíz kórházi dolgozót részesített
dicséretben: dr. Szentgyörgyi Ervint, dr.
Gyurkovics Ivánt, Marosi Attilánét, Dianné
Lényi Margitot, Piskatóriszné Gyetván Mártát,
Pintér Imrénét, Czeglédi Miklósnét, Mészáros
Erzsébetet, Erdélyi Józsefet és Gazdag Istvánt.

Oklevelet vehettek át a huszonöt, illetve
harminc éves jubileumukat ünneplõk. A
kórház tudományos bizottsága két orvos, dr.
Bénik Tamás és dr. Szász Tibor pályamunkáját
ismerte el Ruzicska-díjjal, amelyet dr.
Szentgyörgyi Ervin tudományos igazgatóhelyettes adott át.
A Semmelweis-nap alkalmából szakmai
kitüntetésben részesültek a kórház központi
mûtõjének dolgozói. A kitüntetést az Egészségügyi Minisztériumban vették át.

Elismerés Vác Város Közszolgálatáért
Vác Város Közszolgálatáért kitüntetõ címet adományozta a képviselõ-testület Kalász József
elemzõ közgazdásznak. Az ötvenegy éves közgazdász 2001 óta a hivatal köztisztviselõje,
munkáját gazdasági elemzõként végzi, feladatai közé tartozik a közbeszerzés elõkészítése és
lebonyolítása is. A kitüntetést a Köztisztviselõk Napján adta át a város polgármestere.

Intézményvezetõk kinevezése
Öt intézmény vezetõi posztjaira benyújtott
pályázatokról döntött a képviselõ-testület.
Ülésén titkos szavazással választotta meg a
következõ öt évre egy óvoda, három iskola és
a Családsegítõ Központ irányítóit.
A Kisvác-középvárosi Óvoda vezetõje ismét
Kovács Ágnes lett, aki 2001 óta
intézményvezetõ. A Bartók Béla Zeneiskola
igazgatójául, négy pályázó közül, Farkas Pál
karmestert – a Váci Szimfonikus Zenekar
vezetõjét –, az iskola tanárát választották
meg. A Juhász Gyula Általános Iskolát a
következõ öt évben is az eddigi igazgató,

Kocsi Károly vezeti, viszont változás áll be az
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola
és Karacs Teréz Kollégium irányításában. Az
eddigi iskolaigazgató, Bayer János helyett
Õsi János lesz az intézmény vezetõje, aki
1997 óta tanít az iskolában.
A Családsegítõ Központ élére Klinger
Mária pszichológust választotta meg a
képviselõ-testület.
A zeneiskola eddigi igazgatóját, Ábrahám
Balázst, nyugdíjazása alkalmából, az oktatási
miniszter Pedagógus Szolgálati Érdeméremben részesítette.

Holokauszt-megemlékezés
A Vácon és a Dunakanyarban élt zsidóság deportálásának 62. évfordulóján megemlékezõ
istentiszteletet tartott a Váci Zsidó Hitközség, a központi izraelita temetõ és sírkertben.
Beszédet mondott Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke, a gyászszertartást Fröhlich
Róbert fõrabbi, dandártábornok vezette. A megemlékezésen jelen volt Zoltai Gusztáv, a
MAZSIHISZ ügyvezetõ igazgatója, valamint Lajtai István fõtanácsadó.
Két évvel ezelõtt avatták fel a holokauszt emlékmûvet és emlékparkot az izraelita temetõ
sírkertjében, a Vácról és Észak-Pest megye településeirõl deportált és elpusztított zsidók
emlékére. 1944. májusában, a kijelölt városrész hatvannyolc házában – a gettóban – 1701 helybeli és 188 vidéki zsidót helyeztek el. Vácon ugyanis zsidónak minõsült a választásra jogosultak csaknem tizenöt százaléka, közöttük a képviselõ-testület hat tagja. Június végén a
csendõrök bevagonírozták a gettó lakóit, akiket elõször a monori gyûjtõtáborba, majd
Auschwitzba hurcoltak, ahonnan kevesebb, mint egy tizedük jött vissza.

Elkészült
Vác
Város
Levéltárának új épülete, és
jelenleg már belsõ berendezése, bútorozása folyik,
majd
június
közepétõl
megkezdõdött az iratanyag
elhelyezése is. Az idei költségvetésben a felújításra 105
millió forintot irányoztak elõ,
amely a szükséges berendezésekkel még egy-kétmillióval nõhet, tájékoztatott
Ferjancsics László alpolgármester.
A levéltár új otthonában az
eddig Vácon õrzött 3700
folyóméter
iratanyagból
mintegy 650 folyóméter váci
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A híradósok emlékére
Tisztelet az egykori katonavárosnak

iratanyagot tudnak elhelyezni.
Mint
ismert,
miután a ferences
rend bejelentette
igényét a levéltár
váci osztályának
helyet adó egykori kolostorára, az
önkormányzat
úgy döntött, hogy
Vác tartsa meg „történeti
memóriáját”. A Pest Megyei
Levéltár váci osztályának
megszüntetése után megalapította Vác Város Levéltárát, elhelyezésére a Tragor
Ignác Múzeum épületét adta
át a megyei önkormányzat. A
rossz állapotban lévõ ház
felújítása – amelynek során
szinte csak az épület frontja
maradt meg – a tervezettnél
hosszabb idõt vett igénybe.
Dr. Horváth M. Ferenc igazgató tájékoztatása szerint, a
Múzeum utca 4. számú
házba való költözés július 15ig lebonyolódik.

Vác Város Szociális Munkáért
A városban tartósan végzett kiemelkedõ szociális munka elismerésére, a képviselõ-testület
„Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetõ címet alapított, amely adományozható a város
közigazgatási területén mûködõ szociális intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek. A kitüntetést évente egy személy kaphatja. A kitüntetés adományozására bárki javaslatot tehet, részletes indoklással. A javaslatokat augusztus 15-ig lehet benyújtani a városházán, a szociális és egészségügyi bizottság elnökének. A kitüntetés adományozója a képviselõ-testület, a kitüntetõ címet a Szociális Munkások Napján, november 12-én a polgármester adja át.

Korlátozott közlekedés
Március 15. téren a rekonstrukciós munkák a teljes
területen
megkezdõdtek,
ezért a fõtér munkaterület,
amelyen sem gépjármûvel
történõ, sem a gyalogos
közlekedés nem biztosított. A
polgármesteri hivatal kéri a
lakosságot, hogy a Március 15.
teret csak és kizárólag a
legszükségesebb ideig és
mértékben vegyék igénybe. A
téren átmenni nem lehet, a
lezárt terület kikerülésére a
teret övezõ utcákat használ-

ják, a gyalogos közlekedés
kizárólag a térfalak mellett
lehetséges. A házasságkötõ
terem a Szarvas köz felõl, a
polgármesteri hivatal a Tabán
utcai gazdasági kapu felõl
közelíthetõ meg. A fenti korlátozás a rekonstrukciós munkák befejezéséig, szeptember
15-ig áll fenn. Az építési
területen bekövetkezõ balesetért a felelõsség az elõírások
be nem tartóit terheli. A
hivatal köszöni a lakosság
megértését és türelmét.

79. Bélyegnap – Vácon

Emlékoszlop õrzi június 9-étõl az egykori
Sallai Imre, majd Esze Tamás Laktanya elõtt a
váci híradósok emlékét. A Vác városa által 1943ban felajánlott területen már abban az évben
beindult a híradósok képzése, és 1947-tõl
folyamatosan híradósok lakták. Végleges formáját 1953-ban nyerte el a laktanya. 1961-ben a
15. híradóezred bázisa lett, majd 1965-tõl híradó
kiképzõ központként is mûködött. 1982-ben Pro
Urbe-díjjal tüntette ki a város a híradóezredet. A
2001. évi honvédelmi napon pedig a 15. Esze
Tamás Híradóezred parancsnoka, ünnepi
beszéd helyett elbúcsúzott a várostól. Június
végéig ugyanis az utolsó aktív katona is elhagyta
Vácot, amely öt évvel ezelõtt megszûnt katonavárosnak lenni.
Minderrõl a váci Híradó téren, a híradós
emlékhely – az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas
Egyesület és a Katonai Emlékbizottság, valamint
a Madách Imre Mûvelõdési Központ által ren-

dezett – avató ünnepségén beszélt Szilveszter
Sándor nyugalmazott mérnök alezredes. Mint
mondta, ez a váci laktanya volt a magyar honvédség híradós bölcsõje, és ennek emlékét õrzi
mostantól a volt laktanya bejáratával szemben
álló, híradós jelvénnyel díszített emlékoszlop és
az emléktábla. Az egykori laktanyát nemrégen
adta át a kormány a városnak, és ennek eredményeként megállhat a 28 hektáros ingatlan és
építményei romlása, a terület a város szerves
részévé válik.
Az emlékmûvet, a város nevében, Tóth Árpád
alpolgármester leplezte le, számos aktív és
nyugállományú tiszt és fõtiszt jelenlétében. Az
ünnepségen részt vettek és koszorúztak a laktanya egykori parancsnokai, akiket külön is
köszöntött a rendezõ honvéd nyugdíjas
egyesület elnöke, Mayer Zoltán. Ezzel már öt
helyen õrzi az egykori katonaváros a honvédek
emlékét.

Együttmûködés a klímaprogram megvalósításában
Együttmûködési megállapodást köt az önkormányzat a Thézeusz Alapítvánnyal a klímaprogram elindítása érdekében. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elõsegítésére az önkormányzat egy Vác térségi klímaváltozás-programot tart szükségesnek. Ennek érdekében kíván
együttmûködni a Thézeusz Tudománnyal a Vészhelyzetek Megelõzéséért Közhasznú Alapítvánnyal. Az alapítvány részt vállal a helyi klímaprogram elindításában és lebonyolításában.

A mûvelõdési központ adott otthont a 79. Bélyegnap
eseményeinek és a filatelisták nemzetközi kiállításának. A
Magyar Bélyeggyûjtõk Országos Szövetsége által rendezett
bélyegnapi kiállításon, a Madách Imre Mûvelõdési
Központban, a hazai és külföldi gyûjtõk mintegy négyszáz
keretoldalon mutatták be gyûjteményeiket, és olyan magyar
kiállítási anyagokat, amelyek már díjakat nyertek külföldön. A
Magyar Posta Zrt. a 79. Bélyegnap alkalmából bélyegblokkot
és bélyegpárt adott ki. A megnyitón Tóth Árpád alpolgármester köszöntötte a résztvevõket, és a felbélyegzett
bélyegnapi borítékok elsõ darabjait õ látta el az elsõ napi
bélyegzõvel. A kiállítás ideje alatt alkalmi postahivatal
mûködött a mûvelõdési központban, és külön megemlékeztek a 160 éves magyar vasútról. A bélyegnapi ünnepségen díjakat, elismeréseket is átadtak.

HÍRHASÁB
Költségvetés
Több mint 185 millió forinttal módosította költségvetését az önkormányzat.
Így az idei költségvetés
fõösszege már meghaladta a
14 és fél milliárd forintot.

Elsõ lakás
Pontosította az elsõ lakáshoz
jutás támogatásáról szóló
rendeletét az önkormányzat.
Ennek értelmében annak,
akinek jövedelme hat hónap
átlagában legalább 25 százalékkal csökken – és rendszeresen törlesztett –, az önkormányzat a visszatérítendõ
támogatás utolsó húsz százalékát elengedi.

Fûtéskorszerûsítés
Csaknem öt és fél millió
forinttal támogatja az önkormányzat a Zöldfa u. 17-23.
számú társasház fûtéskorszerûsítését. Ennek segítségével
hatvan lakásban alakítják ki
a helyi mérési lehetõséget is.

Feloldott tilalom
Hatályon kívül helyezte a
képviselõ-testület a volt
Senior területére elrendelt
változtatási tilalmat. Az
önkormányzat ott szeretné
létrehozni tudásbázis
központját.

Sportkiállítás a
Vörösházban

Vác története

Nagy-ttér, Piac-ttér, Városház-ttér
A város közgyûlése 1888. áprilisában bizottságot hozott létre
Csávolszky József elnöklete alatt, dr. Freysinger Lajos, dr. Csányi
János, Vörös Károly és Révész Béla képviselõk részvételével, a
terek és utcák hivatalos nevének megállapítására. A bizottság
július 8-i, 55. számú végzésével 163 utcának és térnek adott
végleges elnevezést. A mai Március 15. téren állt Szent Mihály
templomot 1763-ban lebontották, helyén óriási tér maradt, amelyet Nagy-résznek, Nagy-térnek neveztek. Aztán a XIX. században
Nagy-piacnak, Fõ-piacnak, Piac-térnek, majd Városház-térnek
kezdték nevezni. A névadományozási bizottság ezt a nevet javasolta meghagyni. De újabb változás következett be a tér nevében,
amikor – az 1896. március 16-i közgyûlésen – Schuszter
Konstantin püspököt a város díszpolgárává választották, és
tiszteletére Konstantin térnek nevezték el a fõteret.
Újabb névváltozás 1945 után következett: Sztálin tér lett. Az
1956-os forradalomban, az ifjúság követelésére, eltörölték nevét,
Március 15. térre változtatták. (De hogy a Konstantin név sem
vesszen el, a Székesegyház térbõl lett Konstantin tér.) Nemcsak a
tér neve, hanem maga a tér is változott. Volt kikövezett piactér,
ahol a kereskedõk sátraikban árulták portékájukat, díszítette az
elsõ világháború hõseinek emlékmûve, majd 1951-ben – Pogány
Frigyes és Horlév Miklós építészek tervei alapján – a lesüllyesztett
fõtér díszkutat kapott, díszkivilágítást, hatalmas területet parkosítottak, és a házak felújításával az egyik legszebb mûemléki
együttes lett. Újabb alakítást jelentett Szent János szobrának felállítása. Ez év õszére pedig remélhetõleg felveszi végleges formáját.
Vásárhelyi József

A tervek szerint augusztusban már látogatható lesz a
váci sport dicsõ múltját
bemutató állandó kiállítás.
A Vörösház emeleti részén
kialakított teremben az elképzelések szerint sportági
tematika szerint, egyesületi
bontásban helyezik majd el
a Nemzet Sportvárosának
több mint egy évszázados
sportemlékeit. Írásos dokumentumok, serlegek, érmek
és sporteszközök is
láthatóak majd.

Stadionfelújítás
Az éves fenntartási költségen felül 5 millió 700 ezer
forintot fordít az önkormányzat a szükséges felújítási és karbantartási munkák
elvégzésére a Vác Városi
Stadionban.
Miközben Gergely Károly
vezetõedzõ
irányításával
június 22-tõl megkezdte a
felkészülést az élvonalba felkerült labdarúgó együttes, a
hazai bajnokiknak otthont
adó stadiont az MLSZ és a
különbözõ szakhatóságok
által elõírt követelményeknek megfelelõen kell fejleszteni. Mint azt Tóth
Kornél, Vác Város Sportintézményeinek
igazgatója
elmondta, 41 pontból álló
tervet állítottak össze a szakemberek. Ennek költsége
elõreláthatóan közel tízmillió
forint, amelynek harmadát a
létesítményt
ingyenesen
használó Dunakanyar-Vác
Labdarúgó Kft. szponzori
támogatásból állja.

