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Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.

Tel.: 311-525, 306-090

Ügyeleti iidõ:

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

Anyakönyvi hírek

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

június 112-118.
Központi Gyógyszertár

Március 15. tér 22.
június 119-225.

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u.3.

június 226-jjúlius 22.
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós u.2.
július 33-99.

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

július 110-116.
Fekete Kígyó Gyógyszertár

Széchenyi u. 37.

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
H.: 14-18, Sze.: 8-16, P.: 8-12

A polgármesteri hivatal 
zöld száma: 06/ 880 8890-0020

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

H.:  9-18, K.: 8-16, Sze.: 10-16,
Cs.:  zárva, P.:  8-12 között

Minden nap 12.30 és 13 óra között
ebédidõ miatt az ügyfélfogadás

szünetel!

A VVáci HHírnök tterjesztésével
kapcsolatos éészrevételeit 

- ha nem kapja rendszeresen, 
- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/ 559-5855

Fogorvosi ügyelet
Ingyenes üügyelet

Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház 
Szentkirályi u. 40.

Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12

június 224-225.
Dr. Gedeon Tamás

Vác, Szent János u. 16.
Tel.: 302-633

július 11-22.
Dr. Havassy Veszela

Rád, Petõfi u. 8.
Tel.: 374-274
július 88-99.

Dr. Karácsony Zsuzsanna
Verõce, Losonci u. 2.

Tel: 350-018

Mozimûsor
ANYÁTLANOK  /Nobody Knows, Dare mo
shiranai/ Színes japán film

UNDERWORD: EVOLÚCIÓ  /Underword:
Evolution/ Színes szinkr. amerikai film

TÓTUMFAKTUM  /Factotum/
Színes norvég film

X-MEN: AZ ELLENÁLLÁS VÉGE  /X-Men:
The Last Stand/ Színes szinkr. amerikai sci-fi

TÚL A BARÁTSÁGON /Brokeback
Mountain/ Színes amerikai film

TÉTOVA TANGÓ /Je ne suis pas la pour
etre aimé/ Színes francia film

ÖSSZEKUTYULVA /The Shaggy dog/
Színes szinkronizált amerikai film

SZIKLÁK SZEME  /The Hills Have Eyes/
Színes amerikai film

június 15-20.
csüt.- kedd 18 ó.

június 15-20.
csüt.- kedd 20 ó.

június 22-27.
csüt.- kedd 16 ó.

június 22-27.
csüt.- kedd 18 ó.

június 22-27.
csüt.- kedd 20 ó.

jún 29-júl. 4.
csüt.- kedd 16 ó.

jún 29-júl. 4.
csüt.- kedd 18 ó.

jún 29-júl. 4.
csüt.- kedd 20 ó.

Vácott sszületett vváci llakosok: 
Fodor Tamás és Halmai Melánia lánya Fruzsina, Nagy László
és Papp Gizella fia Kristóf, Alföldi Árpád és Simon Katalin
lánya Lilla, Mitasz Tamás és Hustyava Mónika lánya Laura,
Daróczi Imre és Mák Mónika lánya Emese, Varga Attila és
Kohári Mária fia Márton
Házasságot kkötött vváciak:
Mózes György és Takserer Ibolya, Gebefügi Csaba és Kovács
Ildikó, Lépold Károly és Vígh Anita, Szabó László és Berczeli
Ágnes, Kovács András és Korbély Krisztina, Sztregovai Zoltán
és Neisz Júlia, Kozma Gábor és Bartal Bernadett, Szilner
Richárd és Molnár Zsófia, Endrész Zsolt és Márkus Krisztina,
Schmidt Richárd és Szabó Kitti
Elhunyt vváciak:
Lózs Lajosné sz.: Tóth Julianna /1923./, Kurdi Lajos /1928./,
Kuti Lajosné sz.: Simon Mária /1929./, Szlépka Lajosné sz.:
Láng Ilona /1933./, Czemmel Józsefné sz.: Lakatos Ilona
/1930./, Salamon Balázsné sz.: Velki Erzsébet /1949./, Ligeti
Pálné sz.: Kiss Ágnes /1927./, Málnai Péterné sz.: Cser Antónia
/1930./, Varju Gyuláné sz.: Söregi Mária /1915./, Iványi László
/1937./, Krupa Sándor /1942./, Mészáros József /1924./, Teasdale
Róbertné sz.: Majer Mária /1925./, Molnár Lajosné sz.: Csere
Margit /1919./, Bayer Lajosné sz.: Kollár Mária /1920./.

Közös tiltakozás a kavicsbánya ellen 

Alakul a város fõterének új arca
Május 29-ével új, látványos szakasz

kezdõdött a fõtér újjáépítésében. A
közbeszerzési eljárás lezárult, és – mint
azt Ferjancsics László alpolgármester
közölte – megkötötték a kivitelezõi
szerzõdést a nyertes pályázóval. Ez a
három cégbõl álló Fõtér Konzorcium,
amely már meg is kezdte az építési
munkát. Ezt megelõzõen mintegy 200

millió forint értékû közmûfelújítást
végeztek a téren, a három fõtéri ház
homlokzat-felújítása mintegy 70 millió
forintba kerül. A fõtér átépítésének új,
befejezõ szakasza május 29-én
elkezdõdött, ez pedig azzal járt, hogy a
Március 15. tér területe és az Eszterházy
utca Tabán utcától fõtérig terjedõ sza-
kasza munkaterület lett, és lezárták a

forgalom elõl. A lezárás elõreláthatólag
szeptember közepéig meg is marad. A
polgármesteri hivatal kéri a
közlekedõket, hogy vegyék figyelembe a
megváltozott forgalmi rendet, és az
építési munkák ideje alatt a fõtérre ne
hajtsanak be, és ott ne parkoljanak.
Amennyiben ezt nem tartják be, gépjár-
mûvüket elszállítják. 

Június 114., 221. éés 228 sszünnap

2006. július 28. péntek
17 óra Nyitóhangverseny – Fehérek temploma
17 óra Németh Árpád festõmûvész kiállítása –

Lyra Könyvesház Torony Galériája
17 óra Rubeola Szindroma after-rock Vácról –

Voice City színpad
18 óra Nyitóceremónia és ünnepélyes

felvonulás a barokk jegyében –
Konstantin tér

18 óra Mazsola dögös punk not dead – Voice
City színpad

19 óra  A Princess együttes koncertje –
Konstantin tér

19 óra Pont: Let's go, my darling!  – Voice City
színpad

20 óra Crossfire Dübörgõs metál Csoki révén
felsõfokon  – Voice City színpad

21 óra  Gáspár Laci és zenekarának koncertje –
Duna-parti nagyszínpad

21 óra D'archangel Progresszív rock igénye-
seknek  – Voice City színpad

22 óra Carl Orff: Carmina Burana – Konstantin tér
22 óra Solution Nu metal – Voice City színpad
23 óra Incubus cover Incubus tribute – Voice

City színpad
23 óra  Utcabál a Derby zenekarral – Duna-parti

nagyszínpad

2006. július 29. szombat
10 óra Bábakalács Társ.: Porondon a bolondom

bolondos bábjáték életrõl és játékról –
Városháza

10 óra Barokk jelmezverseny és díjátadó ünnepség –
Apor Vilmos Kat. Fõisk., Konstantin tér 

11 óra Dance Aerobik bemutató – Fitt - Fut Park
11 óra Miklósi András orgonamûvész koncertje

– Székesegyház
11 óra Baptista Központi Énekkar koncertje –

Baptista Imaház
14 óra Maszk Bábszínpad: Furfangos csodadok-

torok – Városháza
14 óra Danubius Dance Team mûsora – Fitt -

Fut Park
15 óra Maszk Bábszínpad: Borok, dalok, bábok

– Városháza
15 óra  Pampalini Afrikában a Szeleburdi

Meseszínház elõadásában – Fitt - Fut
Park

16 óra  Akrobatikus Rock and roll bemutató –
Fitt - Fut Park

16 óra Menj hát dalom, repüljön fürge szárnyad… –
Apor Vilmos Kat. Fõisk., Konstantin tér

16 óra Folklór mûsorok – Városháza
16 óra Ritmus - tánc - zene, musical és tánc-show

– Duna-parti nagyszínpad
17 óra Új Szalon Váci Alkotómûvészek Egyesületének

kamarakiáll. – Arcus Galéria, Március 15. tér
17 óra Formáció Dark-rock Érsekvadkertrõl –

Voice City színpad
16 óra Givataym Ifjúsága Énekegyüttes és

Givataym Ifjúsági Táncegyüttese –
Konstantin tér

17 óra Rózsa Sándor a betyárok Jancsija a Tóni
Bábszínháza elõadásában – Fitt - Fut Park

17 óra Anavim Klezmer Band koncertje –
Konstantin tér

17. 30 ó. Uracs Gábor és Cs. Nagy Tamás hang-
versenye – Deákvári Katolikus templom

18 óra Szent Cecília Kórus hangversenye –
Székesegyház

18 óra Szepes András  és Katona Dóra hang-
versenye – Evangélikus templom

18 óra Crockodeal együttes koncertje – Duna-
part nagyszínpad

18 óra A Legszebb Férfikor – Nem csak a
húszéveseké a világ – Voice City Színpad

19 óra A Liszt Ferenc Kamarazenekar hang-
versenye – Fehérek temploma

19 óra Petõfi Sándor: A helység kalapácsa – Apor
Vilmos Katolikus Fõiskola, Konstantin tér

19 óra Countaktus Country country music -
Voice City színpad

20 óra Operett-est – Városháza
20 óra Farkas Trió és barátai családi muzsikálás

– Voice City színpad
20 óra Cotton Club Singers: Abba Jazz –

Konstantin tér
21 óra Zanzibar együttes koncertje – Duna-parti

nagyszínpad

21 óra Crosstown Blues Blues, meg ami kell –
Voice City színpad

22 óra Cartoon – Voice City színpad
23 óra További Magyar Hangok – Voice City

színpad
23 óra Utcabál a MADE IN együttessel – Duna-

parti nagyszínpad

2006. július 30. vasárnap
10 óra Ládafia Mûhely: Vásári bábcirkusz –

Városháza
11 óra Bednarik Anasztázia orgonahang-

versenye – Ferences templom
11 óra A Méhkirálynõ  a Ficak Bábszínház

elõadása – Fitt - Fut Park 
11 óra Bardócz L. Csaba (gitár) szomorkásan

vidám, komolyan tréfás dalai – Apor
Vilmos Kat. Fõiskola, Konstantin tér

11 óra Countaktus Country együttes gyermek-
mûsora – Váci strand

13.30 óra Évkerék Társulat: Világszárnya az égitest
szabadító – Városháza

14 óra Harcmûvészeti és Tai-Chi bemutató –
Fitt - Fut Park 

15 óra Brighella Kompánia: Az aranyszõrû
bárány – Városháza

15 óra A Stargate Mûvészképzõ Iskola mûsora –
Fitt - Fut Park 

15 óra M.Á.S.I.K. együttes koncertje – Duna-part
nagyszínpad

16 óra Somos együttes: Moldvai csángó zene,
táncház – Városháza

16 óra KIYO-KITO TAIKO Japándob bemutató –
Fitt - Fut Park 

16 óra  A Katáng együttes mûsora – Apor Vilmos
Katolikus Fõiskola, Konstantin tér

17 óra Cantare Mundi  – Evangélikus templom
17 óra MÉG Színház: Élet halál vetélkedése –

Városháza
17 óra Váci Dob-Jam ifj. Fazekas László dob és

Kovács Péter ütõshangszerek  – Voice City
színpad

17 óra Ábrányi Tibor és az Új Harmónia
Fúvósegyüttes koncertje – Konstantin
tér

17 óra A Nomad együttes koncertje – Duna-part
nagyszínpad

18 óra A Stargate Mûvészképzõ Iskola
növendékeinek mûsora – Váci strand

18 óra Jazztoday együttes koncertje – Városháza 
19 óra Vivaldi Kamarazenekar hangversenye –

Fehérek temploma
18 óra Az óriásszekrény – zenés pódiumest és

könyvbemutató
18 óra Vidám költészet – Margaréta Kávéház,

Széchenyi utca
18 óra Panic Radio Indie rock – Voice City szín-

pad
19 óra Hard együttes koncertje – Duna-part

nagyszínpad
19 óra Váci Gitárzenekar koncertje – Apor Vilmos

Katolikus Fõiskola, Konstantin tér
19 óra Clairvoyance, a Wanted tehetségkutató

verseny 2. helyezettje – Voice City szín-
pad

19.30 óra Szakcsi Lakatos Béla: Gipsy Jazz –
Városháza

20.30 óra ExperiDance: A pokol színei tánc-show –
Konstantin tér

20 óra Végtelen Alter-rock – Voice City színpad
21 óra Flúg, az idei váci Voice City

Tehetségkutató Verseny gyõztese – Voice
City színpad

21 óra Back To Black koncert – Duna-part
nagyszínpad

23 óra Tûzijáték

Állandó programok:

Csapra vverés:
sörsátor, ökörsütés és egyéb ínyencségek a Duna-part

vendéglátóhelyein
Kézmûvesek uutcája: 

különbözõ népmûvészeti, iparmûvészeti és
kézmûves mesterek kínálják portékáikat 

a Duna-parti sétányon
Manófalva jjátszóház:

játszóház és gyermekfelügyelet 0-15 éves korig 9-20
óráig a Zenepavilonnál, a Duna-parton

Május 16-án dr. Bóth János polgármester levélben fordult a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõséghez, közölve, hogy az önkormányzat
nem járul hozzá Lasselsberger Hungária Kft. részére – a ka-
vicsbánya megnyitásához szükséges – környezetvédelmi
engedély kiadásához. A kft. ugyanis két bányatelek-fektetési
eljárást kezdeményezett tavaly Vác területén, és a terület
átsorolását kérte az önkormányzattól. Késõbb módosította
kérelmét: egyelõre csak egy 23 hektárnyi területen kívánt
bányászati tevékenységet folytatni. Vác képviselõ-testülete
2005. júniusi ülésén határozatot hozott, amely szerint nem ért
egyet a bányászati tevékenységgel érintett területek
átsorolásával. Vagyis, nem támogatta, hogy – a város
településrendezési tervével ellentétben – kavicsbánya
létesüljön Márialiget és Václiget között. A Magyar Bányászati
Hivatal azonban a bányatelket megállapította, ugyanis, a föld-
ben található javakkal nem az önkormányzat, hanem az állam
rendelkezik. A város annyit tehetett, hogy megtagadta a szak-
hatósági hozzájárulást, ám a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
ezt is felülbírálta. Közben elkészült a Zsellér-dûlõbe tervezett
külfejtéses bánya elõzetes környezeti hatástanulmánya, amit
– az elõírások szerint – közszemlére is tettek a váci
városházán.

A hatástanulmány nyilvánosságra hozatala újabb tiltakozási
hullámot indított el: a tervezett bányatelek környékén aláírás-
gyûjtés indult, és már kétszáztizenheten juttatták el tiltakozá-
sukat az önkormányzathoz. Kiss János környezetvédelmi
tanácsnok – aki a körzet önkormányzati képviselõje is –
egyszerûen képtelenségnek tartja, hogy egy fejlõdésnek
indult területen, egy kialakuló kertvárosba beékelõdve
kavicskitermelés folyjon éveken át, óriási teherautó-forgalom-
mal súlyosbítva. Ráadásul, a már elfogadott fejlesztési terv

szerint, a következõ években két sávval bõvül a 2/A fõút, ame-
lyet a lakóövezettõl véderdõvel kell elválasztani, a fákat pedig
éppen a tervezett bánya területére kell telepíteni.

Dr. Bóth János polgármester – dr. Kovács Tibor címzetes
fõjegyzõvel közösen – május 18-án sajtótájékoztatót tartott,
amelyen ismét leszögezte: a tiltakozó lakosokkal, a három
helyi civil szervezettel egyetértve, az önkormányzat is elu-
tasítja a bánya létesítését, és nem járul hozzá az engedély
kiadásához. A tájékoztató keretében ismertették azt a levelet
is, amelyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez juttattak el. A
levél kitér arra, hogy a két lakott terület, Márialiget és
Václiget közé beékelõdve, azok közvetlen szomszédságában
egy kavicsbánya mûködtetése teljesen elfogadhatatlan,
súlyosan sértené az ott élõ lakosság nyugalmát, pihenéshez
való alkotmányos jogát. A kitermeléssel, szállítással járó zaj,
rezgés, a munkagépek okozta levegõszennyezés és a diffúz
porszennyezés a két településrészt jelentõsen terhelné. 
A szállítási útvonal közvetlenül lakóépületek mellett vezet, a
tervezett forgalom igen jelentõs. A forgalom Vác város felé
is irányulna, amely a város jelenleg is elviselhetetlenül 
nagy forgalmát, közlekedésbõl eredõ levegõszen-
nyezettségét, zaj- és rezgésterhelését tovább fokozná. Mivel
Václiget lakossága a vízszükségletét kizárólag a fúrt kutakból
tudja fedezni, a talajvízszint további süllyedése az itt élõk
számára súlyos következményekkel járna, és sújtaná az
egész élõvilágot.

A május 16-i keltezésû levél – amelyet dr. Bóth János nem-
csak polgármesterként, hanem a választókerület ország-
gyûlési képviselõjeként is aláírt – azzal zárul, hogy a
Lasselsberger Hungária Kft. részére a környezetvédelmi
engedély kiadásához nem járulnak hozzá.

A kormány által a köszönet napjává nyilvánított május 
19-én többen részesültek elismerésben az árvíz idején
végzett kiemelkedõ munkájukért. 

Az árvízvédelmi feladatok ellátásában és a katasztrófa
elhárításában tanúsított helytállásáért a kormány
köszönetét fejezte ki a polgármesternek. A kormány,
többek között, jutalomban részesítette Faggyas Attila
tûzoltó zászlóst, Féja Csaba pv. alezredest, a váci katasztró-
favédelmi kirendeltség vezetõjét és a váci fegyházból
Hegedûs Zsolt bv. õrnagyot. 

A Pest megye területén végzett árvízi védekezésben, men-
tési munkálatokban kimagasló teljesítményt nyújtók
tiszteletére, Pest Megye Védelmi Bizottsága ünnepséget
rendezett május 23-án délelõtt a megyeházán. A sikeres
helytállásért a kitüntetéseket Szabó Imre, a Pest Megyei
Védelmi Bizottság és Pest Megye Közgyûlése elnöke adta át. 

A védelmi bizottság elnöke jutalmát vehette át Mlatlik
Péter r. fõtörzsõrmester, a Váci Rendõrkapitányság járõre,
Burgermeister Gábor r. fõtörzsõrmester, a Váci Rendõr-
kapitányság megbízott nyomozója, dr. Bóth János, Vác pol-
gármestere és Szikora Miklós, Vác fõmérnöke.
Díszoklevelet kaptak azok, akik a május 19-én, a köszönet
napján, a parlamentben vették át az elismeréseket.

A köszönet napjai
Elismerés a helytállásért

22000066.. 
július 

28. 229. 330.

A Jávorszky Ödön Kórházba látogatott George H. Walker,
az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, 
a férfiak egészséghete elnevezésû rendezvénysorozat 
alkalmából. 

A prevenciós program a nagykövet kezdeményezésére
indult el 2004-ben, és mint mostani látogatása során George
H. Walker kihangsúlyozta, Vác az elsõk között csatlakozott
hozzá. A nagykövet a kórház vezetõinek társaságában
megtekintette az urológiai, kardiológiai osztályokat, majd a
csecsemõ- és gyermekosztályt, végül  a vérellátó állomás
tevékenységével ismerkedett meg. Ezt követõen George H.
Walker sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Magyarországon
a férfiak sokkal rövidebb ideig élnek, mint Európa nyugati
felén, és ezért – a szív- és keringési betegségek mellett – a
daganatos megbetegedések, ezen belül a prosztatarák okol-
ható. Mint mondta, az Egyesült Államok évtizedes tapaszta-
latai szerint, a korai felismerés megállíthatja ezt a folyama-
tot, és erre saját példáját hozta fel. Végül elismerését fejezte
ki a kórházban látott hatékony megelõzõ és gyógyító
munkáért.

A Pest Megyei Önkormányzat és a Közép-magyarországi
Regionális Egészségügyi Tanács szervezésében Vácon június
6-tól június 10-ig tartottak szûrõvizsgálatokat a férfiak
egészséghete alkalmából.

Férfiak egészséghete
Nagyköveti látogatás a kórházban
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HÍRHASÁB
MMeeggbbíízzóólleevvééll
Dr. Bóth János átvette
országgyûlési képviselõi
megbízólevelét a választási
bizottság elnökétõl, 
dr. Oroszi Sándortól. A
megbízólevél tartalmazza,
hogy a Pest megyei 2. számú
egyéni választókerületben
dr. Bóth János Istvánt
országgyûlési képviselõvé
megválasztották.

BBiizzttoossííttéékk
Az önkormányzati rendelet
módosítása alapján, a nem
lakás célú helyiségek
esetében, a pályázat
benyújtásakor fizetendõ 
biztosíték legalább
háromhavi bérleti díj. A
pályázat nyertesének a
versenytárgyaláson elért díj-
nak megfelelõ összegre kell
kiegészítenie a biztosítékot.

GGyyaakkoorrllóó vváárrooss
A gyakorló város program
keretében az idén a
Corvinus Egyetem ötvenöt
hallgatója vett részt egy-
hetes gyakorlaton Vácon,
amelynek során megter-
vezték és elvégezték a
Gyadai tanösvény tovább-
építését. Terveiket,
ötleteiket kiállításon is
bemutatták a mûvelõdési
központ aulájában.

RReennddkkíívvüüllii sszzúúnnyyoogg-
iirrttááss
Ferjancsics László
alpolgármester
kezdeményezésére rend-
kívüli szúnyogirtást tartot-
tak, mivel a vérszívó rovarok
elszaporodása miatt az
önkormányzat nem várha-
tott a június közepén
esedékes elsõ szúnyog-
irtásig. Vácon közel egy
évtized után földi perme-
tezésre is sor került, ezúttal
a liget és a Kõhíd park
között a Duna-parton.

ÉÉppüülleettffeellúújjííttááss
Módosította a lakóépületek
korszerûsítésének támo-
gatásáról szóló rendeletét az
önkormányzat, beépítve az
új Panelprogramot a helyi
rendeletbe. Az idén a város
10 millió forintos keretet
különített el a támogatásra.

KKiittüünntteettéésseekk
Június 15-ig lehet még
javaslatot tenni a városi
kitüntetésekre: a Vác Város
Díszpolgára címre, valamint
a Pro Urbe személyi és
közösségi díj kitüntetettjére.
Az elismeréseket a 
Szent István-napi 
ünnepségen adják át.

Lotz Károlyról, a XIX. század egyik legismertebb magyar mesterérõl, a hálás utókor utcát
nevezett el városunkban. Õ volt az a mûvész, aki 1849. július közepén, nagybátyja lakásából,
végignézte a váci csatát, és rajzot, majd festményt is készített róla.

Lotz Károly 1833. december 16-án született Németországban, apja német, anyja magyar szár-
mazású volt. Apja halála után hazaköltöztek Magyarországra, Vácott telepedtek le, nagy-
bátyjuknál, Sengly Pál nyugalmazott huszár ezredesnél. 1844 õszén édesanyja beíratta a

kegyesrendi gimnáziumba, ahol már feltûnt
rajztehetsége. Mivel a szobrászat vonzotta,
hogy megtanulja a mesterséget, elszegõdött
tanulónak a váci Kollár Gedeon kõfaragó
mesterhez. Keményen dolgozott, de a kopá-
csolást, a vésõ és a fakalapács hangját nem-
sokára erõsebb zaj, fegyverek ropogása,
ágyúdörgés, patkócsattogás váltotta fel. 

A város fõutcáján – mint a hadak útján – hol
fejvesztett menekülõk, hol diadalmas
bevonulók jelentek meg. Lotz Károly a Sendly-
ház ablakából nézte a magyar csapatok vissza-
vonulását. Az orosz túlerõ támadása elõl kel-
lett kitérni, és Leiningen tábornok vállalta a
visszavonulás fedezését. A tüzérség, a trén csi-
galassúsággal vonult fujtató, terhüket cipelõ
lovakkal, tétován tolongó katonákkal.
Leiningen ellentámadást indított, és egy idõre
sikerült is Szõdig, Csörögig, a dukai dom-
bokig visszaszorítani az oroszokat, de a
megerõsített csapatok újra beözönlöttek a
városba.
Lotz izgatottan figyelte az eseményeket. Az

öldöklõ küzdelmet egyetlen pillanatban, görcsös mozdulatlanságban – mégis a mozgás illú-
ziójával – rögzítette a papíron. A képen pikáikat elõreszegezõ kozákok, kardjaikkal vagdalkozó
magyar vitézek, ágyúk, felfordult kocsik – maga a megkomponált káosz –, és a rajz középpont-
jában, a dühödt összecsapás jelképeként, egy földön elterült ló, levegõben kapálózó lábaival.
Így örökítette meg Lotz Károly a második váci csatát, saját tapasztalata alapján. Késõbb ez lett
az egyik leghitelesebb képe a gigantikus erejû magyar élni akarásnak.

Vásárhelyi József

Vác története
AA vvááccii ccssaattaa ffeessttõõjjee

Az oktatási intézmények dolgozóinak
tizedik kiállításával kezdõdött az idei pedagó-
gusnap programja, melyet a mûvelõdési
központban Pázmány Ágnes, a Magyar
Rajztanárok Országos Egyesületének titkára
nyitott meg. Erre az alkalomra, az önkor-
mányzat támogatásával, kis kiadvány is meg-
jelent, amely felsorolja azt a közel két-
százötven kiállítót, aki a tíz év alatt bemu-
tatkozott a pedagógusnapi tárlatokon. Ezt
követõen kezdõdött meg a Bartók Béla
Zeneiskolában a pedagógusnapi ünnepség,
amelyen a polgármester mondott köszöntõt,
és a hagyományoknak megfelelõen, kitün-

tetések átadására is sor került. 
A Váci Katedra kitüntetésben részesült

Raszler Rita óvónõ, Bakter Ferencné tanító,
Rácz Sándorné tanár, Nagy Gézáné tanár,
Falvayné Sisak Ágnes zenepedagógus és 
dr. Molnár Lajosné gyógypedagógus.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott
Berényi Jánosné óvónõ, Chikán Enikõ tanító
és Tóth Józsefné tanító. Az Oktatást Segítõ
Munkáért elismerésben Berta Józsefné dajka
és Kávai Györgyné iskolatitkár részesült. A
szakszervezet Eötvös József Emlékérmét
Szigeti Jánosnénak, a szakszervezet nyugdí-
jas tagozata vezetõjének ítélték.

Játszótér a bérlakásokhoz
Kilencven gyermek vár a játékokra

Ápolók Nemzetközi Napja

Pedagógusok köszöntése
Az oktatásban dolgozók jubileumi kiállítása Az izraeli Givatayim és Vác között 1993 óta áll fenn

testvérvárosi kapcsolat, amely az eltelt idõszak alatt változó
intenzitással mûködött. Egy évvel ezelõtt nagy sikerrel
mutatkozott be Vácott a Givatayim tánccsoport, ezt
követõen egy izraeli delegáció a vigalom rendezvényein vett
részt.

Az idén május végén dr. Bóth János polgármester, ország-
gyûlési képviselõ, Lajtai István fõtanácsadó és dr. Váradi
Iván Attila önkormányzati képviselõ, iskolaigazgató a két
város közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében Izraelbe
látogattak. A küldöttséget a givatayimi polgármester Efi
Stenzler és dr. Gyenge András magyar nagykövet fogadta.
Mint dr. Váradi Iván Attila elmondta, a tárgyalások ered-
ményeképpen az együttmûködés ebben az évben több pon-
ton erõsödik. A közelgõ Váci Világi Vigalom közönsége egy
givatayimi fiatalokból álló tánc- és kultúregyüttes mûsorát
tekintheti meg, majd szeptember 3-án, a Zsidó Nyári
Fesztivál egyik eseményének színhelye a Madách Imre
Mûvelõdési Központ lesz.

A mostani izraeli programban különbözõ oktatási és kul-
turális intézmények látogatása szerepelt. A váci delegáció
lerótta kegyeletét a jeruzsálemi Yad Vashem múzeumban.
Az izraeli parlament, a Knesszet falai között dr. Bóth János
munkapárti vezetõkkel találkozott. Mód nyílt Simon Perez
Béke Nobel-díjas volt miniszterelnökkel való találkozásra is
(képünkön).

Testvérvárosi látogatás

Zsidó Nyári Fesztivál – Vác, 2006 elnevezéssel rendezvényt
tart szeptember 3-án a mûvelõdési központban a Váci Zsidó
Hitközség. A szervezõk között van a Magyar-Izraeli Baráti Kör
Országos Egyesület, Vác Város Önkormányzata, a Madách
Imre Mûvelõdési Központ és a Tourinform Iroda is. A ren-
dezvény szerves része, de önálló programja a Zsidó
Idegenforgalmi és Kulturális Központ által augusztus 27. és
szeptember 3. között tartandó Nyári Zsidó Fesztiválnak. Ezzel
Vác elsõ ízben csatlakozik a ma már világhírû rendezvény-
sorozathoz. A rendezõk szeretnének maradéktalanul
megfelelni a rendezvénnyel szemben támasztott szigorú
követelményeknek, hogy Vác tagja lehessen a Nyári Zsidó
Fesztivál megrendezésére jogosult városoknak. A fesztivál ren-
dezvényeit több földrészen hirdetik és népszerûsítik. 

Váci Zsidó Hitközség elnöke, az elõkészítõ- és rendezõbi-
zottság vezetõje, Turai János által adott tájékoztatás szerint,
már megalakult a rendezvényt elõkészítõ bizottság is, amely a
mûvelõdési központ szinte minden helyiségében tervez prog-
ramokat. Az elképzelések szerint, lesz zsidó könyvek, Holt-
tengeri kozmetikumok, izraeli ékszerek, ajándéktárgyak,
kóser borok, tradicionális sütemények bemutatója és vására,
utazási irodák hozzák el kínálatukat, bemutatják a zsidó kony-
ha remekeit. Az esti gálamûsorban pedig neves együttesek
lépnek fel.

A város számára mindig fontos volt az egészségügy, a kórház, amelyben a legbiztosabb pon-
tot az ápolók jelentik, mondta dr. Bóth János köszöntõjében, az Ápolók Nemzetközi Napja
alkalmából rendezett városházi összejövetelen. A tizenhét évvel ezelõtt az ápolók szakmai és
etikai érdekeinek képviseletére alapított Magyar Ápolási Egyesület elnöke, Bugarszky Miklós
a jelen és a jövõ feladatairól beszélt, majd Kárpáti Zoltán ápolási igazgató – együtt a város
polgármesterével – elismerõ okleveleket adott át. Elismerésben részesült a Jávorszky Ödön
Kórházban 26 éve dolgozó Almássy Tamásné, az intézményben több mint három évtizede dol-
gozó Doknár Józsefné, valamint Nagy Erika, aki 23 éve a kórház munkatársa. Ugyancsak itt
adták át az év védõnõje elismerést, ezt Gáspár Lászlóné érdemelte ki. 

Ötmillió forint költséggel játszótér épül a
Külsõ-Rádi út 23. szám alatt lévõ épületek zárt
udvarán. Mint ismert, ezen a területen,
központi támogatással, negyvenöt szociális
bérlakás épült fel az elmúlt években. Jelenleg
az ott lévõ hét épületben összesen hatvanöt
család él. A közel kilencven gyereknek nincs
hol játszania, és ez már évek óta gondot
jelent, ezért Kiss János a körzet képviselõje

kérte az önkormányzattól, hogy a D. épület
mögötti füves területen építsen ki egy ját-
szóteret. A kérést méltányolva, a képviselõ-
testület – a szakbizottságok támogatásával –
ötmillió forintot szavazott meg erre a célra.
Megvalósítására a város fõkertésze kapott
felkérést. A parképítés költségeit a költ-
ségvetés fejlesztési fejezetének módosításával
biztosítja az önkormányzat.

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Karacs kollégium rekonstrukciójának állami támo-
gatására. Közel 720 millió forint költséggel kívánja felújítani a Karacs kollégiumot az önkor-
mányzat, és ehhez címzett támogatásra pályázik. A támogatás elnyerésének feltétele a 15 száza-
lékos önrész vállalása, amelyet a következõ három évi költségvetésébõl kíván biztosítani. A
felújítási tervek elkészítéséhez már az idei költségvetésében megteremtette a fedezetet az
önkormányzat.

Tervek a kollégium felújítására

Az önkormányzati rendelet módosítása
alapján, amennyiben a szociális segélyben
részesülõ nem tesz eleget együttmûködési
kötelezettségének, három hónapon át csak a
segélyösszeg 75 százalékát kapja, és jogosult-
sága a negyedik hónap elsõ napjával
megszûnik. Amennyiben súlyosan megszegi
az együttmûködési kötelezettséget –
például, a felajánlott és számára megfelelõ
munkát nem fogadja el vagy a munkaviszony
miatta nem jön létre –, a következõ hónap
elsõ napjától megszûnik a segély folyósítása.

A szociális étkeztetésre való jogosultságot
önkormányzati rendelet szabályozza. E
szerint, szociálisan rászorultaknak azok
tekinthetõk, akik nem képesek az étke-
zésüket biztosítani, és a családjukban az egy
fõre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj minimumának 250 szá-
zalékát, egyedül élõk esetében a 330 száza-
lékát. 

Jelenleg ötvenkét családos és százhu-
szonöt egyedülálló – fõleg idõsek – veszik
igénybe a szociális étkeztetést.

Változások a szociális ellátásban

Harmadszorra hirdette meg az önkormányzat a fõtéri Curia épületet, ám – mint Krauze
István, a gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke elmondta – csak egy komoly érdek-
lõdõ volt. Az épület igen értékes, de a legszebb részét jelenleg a földhivatal foglalja el. A bérbe
adásra meghirdetett épületrész négy szintje – pincével és padlással – mintegy 660
négyzetméter, azonban csak a pincerendszer rendbehozatala több tízmilliós forintos
ráfordítást igényel. A bérleti díj minimumát az önkormányzat évi 10 ezer forintban határozta
meg négyzetméterenként, de mint Ferjancsics László alpolgármester hangsúlyozta, csak olyan
tevékenység képzelhetõ el az épületben, amely illeszkedik az õszre elkészülõ fõtér arcu-
latához. Az eredeti elképzelés szerint, a volt okmányiroda, a gyógyszertár és az egykori szer-
számbolt a vendéglátást szolgálná, és a tér lehetõséget teremt a kitelepülésre is.

Idõközben ajánlatot kapott a képviselõ-testület egy kft.-tõl, amely bormúzeumot létesítene
az épület pincéjében és a földszinten, az emeleten pedig városi galériát, idõszaki kiállítóter-
met alakítana ki. Az ajánlattevõ vállalná az épületrész üzemeltetését, fenntartását is.

Gazdára vár a Curia épülete

Adj lehetõséget a másik embernek, hogy
fontosnak érezze magát! Ez volt a jelmondata
az idei regionális esélyegyenlõségi napnak,
amelyet a Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete május
26-án rendezett meg a Madách Imre
Mûvelõdési Központban. Vácon 2000 óta ren-
dezik meg az esélyegyenlõségi napot, hogy
felhívják a társadalom figyelmét a fogyatékos
személyek mindennapi problémáira. Az
egész napos program fõvédnöke dr. Bóth
János polgármester, országgyûlési képviselõ
és dr. Beer Miklós váci megyés püspök volt.
Az eseményt Philipp Frigyes fõépítész, a
városi fogyatékosügyi tanács titkára nyitotta
meg, számot adva arról, hogy hároméves

mûködése alatt mit ért el a tanács. Példa-
értékûnek nevezte az összefogást a fogya-
tékkal élõk helyzetének megkönnyítésére, az
önkormányzat erõfeszítéseit intézményeinek
akadálymentesítésére. Az akadálymentesítési
program keretében folyik jelenleg a járdák
átalakítása és akadálymentes munkahely
kialakítása a városházán. 

Az Esélyegyenlõségi nap programjának
részeként került sor a korábban meghirde-
tett, Én és ép társam, Én és sérült társam
címû írásmû- és rajzpályázat értékelésére, és
kiállítás is nyílt a rajzpályázatra készült
alkotásokból. Ezt követõen az értelmi akadá-
lyozottsággal élõ fiatalok helyzetérõl ren-
deztek konferenciát.

*   *   *
"A Fogyatékossággal Élõ Váci Emberekért" elnevezéssel egyéni és közösségi kitüntetést

alapított a képviselõ-testület. Adományozására bárki javaslatot tehet, a javaslatokat a Váci
Fogyatékosügyi Tanács véleményezi és terjeszti a képviselõ-testület elé. A kitüntetõ plakettet
elõször az idén decemberben, a jövõ évtõl kezdve pedig az Esélyegyenlõség napján adják át.

Regionális esélyegyenlõségi nap

Adjon lehetõséget a másik embernek…

Német-osztrák 
ügyfeleink részére

E L A D Ó
I N G A T L A N O K A T

keresünk!
06-1/210-4673
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