
Jó évet zárt a város, hangzott el az önkormányzat 2005. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló kapcsán. Az
önkormányzatnak az elmúlt évben nem voltak pénzügyi gondjai,
az eredeti költségvetés fõösszege az év végére mintegy 13 száza-
lékkal nõtt, és ennek 15 százalékát felújításra-fejlesztésre fordítot-
ta a város. A vagyongyarapodás értéke meghaladta az egymilliárd
forintot. A 2005. évet félmilliárd forint pénzmaradvánnyal zárta le
az önkormányzat. Többek között ez is indokolta, hogy már
módosítani kellett a 2006. évi költségvetést, amely így már 14 mil-
liárd forint fölé emelkedett. A módosítás révén növekedett a
fejlesztésre fordítható összeg, a társasházak felújítására szolgáló
keretet 10 millió forintra töltötték fel, és pályázati céltartalékként
újabb 34 millió forintot különítettek el.

Lakóingatlanonként 100 ezer forint támogatást nyújt az önkor-
mányzat Márialiget és Václiget dûlõ lakosainak a gázelosztó-
vezeték kiépítéséhez. A támogatás feltétele, hogy a tulajdonos
állandó jelleggel ott éljen. Ennek a feltételnek 56 ingatlan tulaj-
donosa felelt meg. A vissza nem térítendõ támogatást természete-
sen csak a gázelosztó-vezeték megépítéshez lehet felhasználni.
Kiss János, a körzet képviselõje szerint az önkormányzat dön-
tésével és segítségével megkezdõdhet az infrastruktúra kiépítése
ezen a területen is.

Jó évet zárt a város
Félmilliárdos pénzmaradvány

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

Tel.: 311-525, 306-090

ÜÜggyyeelleettii  iiddõõ::

hétfõ: 19-7 óráig
kedd: 19-7 óráig
szerda: 19-7 óráig
csütörtök: 19-7 óráig

hhééttvvééggéénn::
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
üünnnneeppnnaappoonn::
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 7 óráig

Anyakönyvi hírek

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

mmáájjuuss  88--1144..

Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u. 2.

mmáájjuuss  1155--2211..

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
mmáájjuuss  2222--2288..

Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.
mmáájjuuss  2299--jjúúnniiuuss  44..

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri 

hivatalban

FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ

SSzzeerrkkeesszzttéésséérrtt  ffeelleellõõss::  
Borgó János 

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
Vác Város 
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
TTeell..:: 513-400, 513-455
FFaaxx:: 513-414
EE--mmaaiill::  sajto@varoshaza.vac.hu

NNyyoommddaaii  mmuunnkkáákk::
Multiszolg Bt.

TTiippooggrrááffiiaa:: Front Grafika Kft.

TTeerrjjeesszzttii:: 4 Types Kft.

MMeeggjjeelleenniikk::
havonta 13000 példányban

hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12

A polgármesteri hivatal 
zöld száma:

0066//  8800  889900--002200

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!

AA  VVááccii  HHíírrnnöökk  tteerrjjeesszzttéésséévveell
kkaappccssoollaattooss  éésszzrreevvéétteelleeiitt  

- 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
IInnggyyeenneess  üüggyyeelleett

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

TTéérrííttéésskköötteelleess
szombat és vasárnap 8-12

mmáájjuuss  1133--1144..
Dr. Molnár Csilla

Vác, Földváry tér 15.
Tel.: 301-471

mmáájjuuss  2200--2211..
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u.9.
Tel: 311-386

mmáájjuuss  2277--2288..
Dr. Ulmann Klára

Vác, Földváry tér 15. 
Tel: 310-031
jjúúnniiuuss  1100--1111..
Dr. Bea Imre

Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel.: 307-094

Mozimûsor
VADKALAND /The Wild/
Színes szinkronizált amerikai animációs
film

ELEMI ÖSZTÖN 2. /Basic Instict 2./
Színes amerikai erotikus thriller

PINGVINEK VÁNDORLÁSA
Színes francia természetfilm

MISSION: IMPOSSIBILE III.
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

A RÓZSASZÍN PÁRDUC /The Pink Panther/
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

EGY GÉSA EMLÉKIRATAI
/Memoirs of Geisha/ Színes amerikai film

JÉGKORSZAK 2.: AZ OLVADÁS – Színes
szinkr. amerikai komputer-animációs film

május 13-14.
szo., vas.: 16, 18 ó.

május 15-16.
hétfõ, kedd: 18 ó.

május 11-16.
csüt., kedd: 20 ó.

május 18-23.
csüt., kedd: 15.30 ó.

május 18-23.
cs., k.: 17.30, 20 ó.

május 25-30.
csüt., kedd: 18 ó.

május 25-30.
csüt., kedd: 20 ó.

május 26-28.
péntek, vas.: 16 ó.

VVááccootttt  sszzüülleetteetttt  vvááccii  llaakkoossookk::  
Czerovszki Attila és Kosdi Szilvia lánya Anita, Rábai Lajos és Noé
Mónika fia Boldizsár, Batta Sándor és Lestyánszki Enikõ fia
Balázs, Makrai Kornél és Pindes Rita fia Gergõ, Tomori Pál és
Márczy Anna lánya Piroska, Palotás Péter és Mogyoróssy Anita
lánya Napsugár, Zachar Gábor és Selmeci Éva fia Hunor,
Jakubecz Gyula és Alaksa Zsuzsanna lánya Adrienn, Magos
Attila és Szabó Judit fia Máté, Rácz János és Horváth Irén lánya
Bernadett, Pálmafy Zsolt és Kiss Eszter fia Balázs, Csata Antal és
Kner Zsuzsanna lánya Boglárka, Déry Bertalan és Palková
Denisa lánya Fruzsina, dr. Kormosói László és Oroszki Liliána
fia András, Erõs István és Tányéros Szilvia lánya Hanna, Szilágyi
László és Becsó Sarolta fia Benedek, Koncz Gábor és Csulik
Klára lánya Hanna

HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttt  vváácciiaakk::
Bobák Tamás és Együd Nikoletta, Birkás Imre és Gulyás Anikó,
Cziráky Gergõ és Balogh Lívia, Fejes Norbert és Gál Szilvia,
Burján István és Hajdu Zsuzsanna

EEllhhuunnyytt  vváácciiaakk::
Gencs Aurél /1929./, Varga János /1928./, Lomen Andrásné sz.:
Csányi Ildikó /1963./, Burján Béla /1926./, Budavári László /1952./,
Szikora Gyula /1925./, Szalóczy Sándor /1932./, Cservenyák Jolán
/1920./, Gombai János /1937./, Balogh István /1937./, Kovacsik
Ferenc /1927./, Kassai Lajosné szül: Arany Erzsébet /1931./, Bielisz
Pálné szül: Kristóf Erzsébet /1933./, Kulcsár Józsefné szül: Molnár
Éva /1951./, Kreicz Miklósné szül: Müller Mária /1950./, Szajdán
Gyuláné sz.: Gubovics Mária /1943./, Kubovits Jánosné sz.: Szabó
Róza /1925./, Takács Józsefné sz.: Oroszi Teréz /1922./, Dudás
József /1933./, Bognár Béla /1927./, Szabó Péter /1964./, Somogyi
Lászlóné sz.: Sebestyén Irén /1953./, Dóra Károly /1939./, Nagy
Jánosné sz.: Schaffranek Katalin /1933./, Bakos János /1950./,
Chován Ferencné sz.: Farkas Mária /1929./, Seres Ferenc /1946./,
Nemes Kálmán /1951./, Neubrandt József /1929./, Pazsitka
Józsefné sz.: Balázsi Gizella /1932./, Lõrik István /1949./, Szabó
Ferencné sz.: Doma Erzsébet /1931./, Toma Mihályné sz.: Seres
Erzsébet /1929./.

Finisben a közmûcsere

Újjászületõ fõtér

Jelentõs állami támogatással 

Kétszer tizenegy utca újul meg

Elismerés az árvízi védekezésért
Régen volt ilyen szervezett a védekezés, mint most,

mondta az árvízvédelemben résztvevõk munkáját értékelve 
dr. Bóth János. A polgármester, aki a helyi védelmi bizottság
elnöke, külön összejövetelen mondott köszönetet minda-
zoknak, akik szervezetten mûködtek közre a város
védelmében. A március végi, április eleji napokon végzett
kemény és eredményes munkát értékelve, a polgármester
leszögezte, hogy a 2002. évi tapasztalatokat felhasználva, a
mostani védekezést jobban megszervezték, s a hatékony
védekezésben közrejátszott a korábbinál jobb kommuniká-
ciós rendszer is. Külön kiemelte a különbözõ szervezetek,
intézmények – tûzoltóság, rendõrség, büntetés-végrehajtás,
polgári védelem, középiskolák –, valamint a polgármesteri
hivatal dolgozóinak közremûködését. Többeket kitün-
tetésre is felterjesztett, a köztisztviselõket pedig megjutal-
mazta. Mindazok, akik a szervezett védekezésben
közremûködtek, emléklapot kaptak. 

Az elõzetes számítások szerint, az árvíz elleni védekezés
közel nyolcvanmillió forintba került. Ennek csaknem felét
megelõlegezte a kormány, a fennmaradó összeget a közpon-
ti vis maior keretbõl kapja meg az önkormányzat. A
helyreállítási munkák költségeirõl – amelyek közé a
takarítás, fertõtlenítés mellett, a jelentõs volumenû útjavítás
költsége is beletartozik –, még nincs összesítés. 

A szerzõdés szerinti határidõnél jóval
elõbb elkészült fontos közlekedési
útvonalat, a – már szinte folyamatossá
vált útrekonstrukció keretében felújított
– Huszár utcát már átadták a forgalom-
nak. Az utca négy centiméter vastag asz-
faltszõnyeget kapott, és ezt megelõzõen
közvilágítása is megújult. Az átadáson –
melyen részt vett Csontos Csaba, a
körzet képviselõje is – dr. Bóth János
polgármester elmondta, hogy a
kivitelezés több mint 9 millió forintos
költségének fele részét állami támo-
gatásból, fele részét a város költ-
ségvetésébõl fedezték. A Huszár

utcában csaknem négyezer négyzet-
méteres aszfaltburkolatot fektettek le.
Elkészült a Telep utca felújítása is.
Szintén négy centiméteres új aszfalt-
réteget kapott a korábban kátyúkkal
tarkított utca, összesen több mint
háromezer-ötszáz négyzetméteren. A
beruházás költsége meghaladta a 10 mil-
lió forintot, amelynek egyik felét állami
támogatásból, másik felét a városi költ-
ségvetésbõl fedezte az önkormányzat. A
Penta Kft. mindkét utcában a határ-
idõnél jóval elõbb fejezte be a munkát.

Alapos elõkészítés után, rekordidõ
alatt újították fel a kivitelezõk a

Jávorszky Ödön sétányt és az Argenti
Döme teret. A gyors munkára azért volt
szükség, mert teljesen le kellett zárni a
területet, és a kórház csak a Mentõs
közön keresztül volt elérhetõ, illetve, az
autóbuszok csak a Kosdi úti ideiglenes
megállóhelyig vitték az utasokat. A
Naszály úti vasúti aluljáró is új aszfalt-
burkolatot kap. A következõ lépésben a
Karcsú Arzén és a Jókai utca kap új
burkolatot. Tóth Árpád alpolgármester
közölte, hogy az útfelújítások folytatód-
nak, és a tizenegy utca most befejezõdõ
korszerûsítése után újabb tizenegy
átépítéséhez kezdenek hozzá. 

Sport
május 20. szombat 18 óra

Dunakanyar-Vác - Baktalórántháza
NB II-es labdarúgó mérkõzés, Helyszín: Vác Városi Stadion

május 26. péntek 18 óra
Váci NKSE - Békéscsaba

NB I-es kézilabda mérkõzés, Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka
május 27. szombat 11 óra

Vízilabda mérkõzés
Helyszín: Sportuszoda

május 28. vasárnap 17 óra
Váci KSE - Fehérgyarmat

NB I/B-s kézilabda mérkõzés, Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka
május 28. vasárnap 18 óra

Dunakanyar-Vác - Jászapáti
NB II-es labdarúgó mérkõzés, Helyszín: Vác Városi Stadion 

MMáájjuuss  1177..  ééss  3311..  sszzüünnnnaapp

Kultúra
„Szép primadonna, csodál a világ...”
Kalocsai Zsuzsa estje 

Debreczeni Zsófia festõmûvész kiállítása

A Váczi Néptáncegyüttes gálamûsora 

Ukrán zenei est
Makausz Zsuzsa (zongora) és Scsur
Alexander (klarinét, szaxofon, tárogató)

A Jazz vendégség évadzáró koncertje
ART' AMIG TART 
(Kávézó)

Családi Gyermeknap: aszfaltrajzverseny,
Szaffi – népzenés gyermekszínmû, Vitéz
László Aranyországban – bábelõadás, „Az
üveghegyen túl…” – mesés zenejáték,
táncház, könnyûzenei koncert 

BERNARD LE CALLOC'H 
Elõadással egybekötött könyvbemutató

Koncert a Kávézóban
Fellépnek: Cherokee, Sinathrop és a
D'archangel

május 15.
hétfõ 19 ó.

május 20.
szombat 17 ó.

május 20.
szombat 18 ó.

május 26.
péntek 18 ó.

május 27.
szombat 20 ó.

május 28.
vasárnap 10 ó-tól

június 3.
szombat 15 ó.

június 10.
szombat 19 ó.

Elkészült a Március 15. tér 23-as számú épületének homlok-
zat-felújítása, és nemsokára megújulnak a 19-es és a 15-ös szám
alatti épületek is. A következõ lépésben hozzákezdenek a
gyógyszertárnak helyet adó ház felújításához is. Ez utóbbi az
önkormányzat finanszírozásában készül majd el, míg a három
másik épület rendbe tételét – amely mintegy 70 millió forintba
kerül – a Fõutca-fõtér program nyertes pályázatából fedezik.
Hamarosan sor kerül a Fehérek temploma homlokzatának
megszépítésére is.

Közben folynak a közmûfelújítások a fõtéren. Mint Szikora
Miklós fõmérnök elmondta, a szennyvízcsatorna-hálózat teljes
egészében, a vízvezeték-hálózat részben készült el, a várhatóan
40 millió forintos költséget a DMRV Rt. állja. Az elektromos
hálózat, a közvilágítás rekonstrukcióját az Elmû Rt. végzi,
ennek a munkának a költsége elérheti a 150 millió forintot is. A
megállapodás alapján ennek nagyobbik részét az elektromos
mûvek, kisebbik részét az önkormányzat fizeti a pályázaton
elnyert összegbõl. A rekonstrukció keretében kicserélik a kan-
delábereket is, és díszvilágítást is kap a tér. Ugyancsak megújul-
nak a csapadékvíz-csatornák is, a körülbelül 10 millió forintos
költséget szintén a pályázati pénzbõl fedezi a város.

Magának a térnek a megépítése késik, ugyanis, a kötelezõen
kiírt közbeszerzési eljárás eredményét az egyik pályázó megtá-
madta. Ezért a közbeszerzési döntõbizottság új eljárás lefoly-
tatását írta elõ. Az új pályázatok leadásának határideje a napok-
ban zárul, s ha meglesz a nyertes – miután már rendelkezik
építési engedéllyel a város – megkezdõdhet a fõtér kiépítése.

MMaaddáácchh  IImmrree  MMûûvveellõõddééssii  KKöözzppoonntt
Vác, Csányi krt. 63., Tel: 316-411, www.mimk.vac.hu

Törvénymódosítás szabá-
lyozta újra a lakások és he-
lyiségek bérletét, ezen belül a
lákások bérbeadásának felté-
teleit. A módosítás a szociális
helyzet alapján, a költség-
alapon és a piaci alapon
bérbe adható önkormányzati
lakásokat különböztet meg.
Ennek figyelembe vételével
módosult az önkormányzat
lakásrendelete is, amely
május elsején lépett életbe. A
módosított rendelet elsõsor-
ban a bérlõ szociális helyzetét
veszi figyelembe a bérlet jel-
legének meghatározásakor,
és nem zárja ki a költség-
alapú vagy piaci alapú bérbe
adásra történõ kijelölést sem.
A rendelet alapján a lakásbér-

leti szerzõdésben meg kell
határozni a bérleti jogviszony
idõtartamát, jellegét, a nem
szociális lakás esetén az
óvadék összegét és feltételeit.
A piaci alapon bérbe adott –
összkomfortos és komfortos
– lakások esetén ugyanis,
óvadék is kérhetõ az ajánlat-
tevõtõl. A költségalapon
bérbe adott lakások körét és a
bérleti díj összegét a
képviselõ-testület határozza
meg. A félkomfortos, komfort
nélküli és szükséglakások fel-
használásáról a lakásügyi
bizottság dönt. A bérlõ szo-
ciális helyzetének jelentõs
változásával a bérleti jogvi-
szony jellege és a bérleti díj is
megváltoztatható.

Változások 
a lakásbérletben

Német-osztrák 
ügyfeleink
részére 

ELADÓ 
INGATLANOKAT

keresünk!

06-1/210-4673

Országos 
ingatlan iroda, 

helyi képviseletei 
megnyitására

VEZETÕKET KERES

átképzéssel!

06-1/210-4904
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Elismerésben részesültek a városháza akadály-
mentesítésében résztvevõk az építészeti nívódíj pályázat
keretében. Az Év akadálymentes épülete 2005. elnevezésû
pályázaton, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elis-
merésben részesítette a városháza akadálymentesítésében
közremûködõket. Az oklevélen építtetõként az önkor-
mányzat, tervezõként Dragonits Márta, kivitelezõként a
General Mayer Építõipari Kft. szerepel.

Az önkormányzat az utóbbi idõben több lépést is tett a
mozgásukban korlátozottak elõtt álló akadályok felszá-
molására. Legutóbb pedig a város legforgalmasabb
csomópontjában tette biztonságossá az átkelést a vakok és
gyengénlátók számára.

Napóra az iskolán

2 2006. május 2006. május 3

HÍRHASÁB

VVáállaasszzttááss
69 százalékos részvétel mel-
lett, az országgyûlési
választás 2. fordulójában 
dr. Bóth János a szavazatok
53,7 százalékát szerezte
meg, és ezzel megnyerte a
választást a Vácot, Gödöt,
Szõdligetet magában foglaló
Pest megye 2. sz. választó-
kerületében. Imre Zsolt a
szavazatok 46,3 százalékát
szerezte meg. Vácon 
dr. Bóth János 9867 szavaza-
tot (55 százalék) kapott, míg
Imre Zsolt 8030 szavazatot
(45 százalék).

IInnttéézzmméénnyyvveezzeettõõkk
További öt évre bízta meg
Egerszegi Sándort a
képviselõ-testület az Idõsek
Otthona és Klubja igaz-
gatásával. A Madách Imre
Mûvelõdési Központ
intézményvezetõjének
Iványi Károlynét választotta
meg a testület. Egy éves idõ-
tartamra Lengyel Lászlót
bízta meg a
Településszolgáltatási Kht.
ügyvezetõi tisztségének
betöltésével a testület,
miután az elõzõ ügyvezetõ
megbízatása megszûnt.

KKoorrttáárrsssseeggííttõõkk
Deviánsokból kortárssegítõk
címmel kétnapos
nemzetközi konferenciát
rendezett az Egészséges
Ifjúságért Alapítvány. A
kortárskonferencia fõvéd-
nöke dr. Szili Katalin, az
Országgyûlés elnöke, véd-
nökei dr. Bóth János pol-
gármester, dr. Czeizel Endre
genetikus és Juraj Migaš
szlovák nagykövet volt.

VVááccii  HHííddéérrtt
Jogi tagként belépett a Váci
Hídért Egyesületbe a
képviselõ-testület. Az
egyesület március 31-én, a
váci hídról rendezett konfe-
rencián alakult meg.

ÉÉlleellmmiisszzeerr--aaddoommáánnyy
Hatvanöt rászoruló számára
osztják ki azt az adományt,
amelyet a Budapesti
Élelmiszerbank, az önkor-
mányzattal kötött
együttmûködési megál-
lapodás keretében, a város-
nak juttat. A 80 kiló liszt és
180 kiló tészta a bank által
élelmiszerfeleslegbõl össze-
gyûjtött készletbõl szár-
mazik.

ÉÉrrttéékkvvééddeelleemm
Hétmillió forintot különített
el az önkormányzat az
értékvédelmi pályázati
keretbõl a fõtéri – a Fõtér-
pályázat területét érintõ –
ingatlanok felújítására. A
védett épületek felújításához
megpályázható összeg vissza
nem térítendõ támogatás.

Az országban 1848 júniusában zajlottak le az országgyûlési választások. A választási alkalom
ismét pezsgésbe hozta a város életét. Láthatóvá váltak a pártcsoportosulások: a konzervatívok,
akik egyben az egyházi köröket is képviselték, és a szabadelvûek. Ez utóbbi párt két jelöltet is
állított: Podmaniczky Frigyest és Hajnik Pált.

Hajnik Pál a város szülötte volt, 1808. január 18-án született, iskoláit is itt végezte, majd
Pesten szerzett ügyvédi diplomát. A márciusi események elõtt az ellenzék vezéregyénisége
volt, és õ volt a szónoka annak a Pozsonyba induló küldöttségnek, amely március 18-án, a
fõváros nevében, megvitte a 12 pontot az országgyûlésnek. Az Életképek tudósítója ezt írta
róla: „Ezen férfiúnak egész élete egy nyílt bizonyíték a polgárhazafiság, szabadelvûség és a 
becsületesség mellett”.

Természetes, hogy a váci polgárok nagy többsége a város szülötte mellett foglalt állást,
Podmaniczky – látva esélytelenségét – vissza is lépett a jelöléstõl. Június 25-én, a püspöki
palota nagytermében tartott választáson, közakarattal, felkiáltással, egyhangúlag Hajnikot
választották meg a váci választási kerület országgyûlési képviselõjévé. A püspöki székhely a
választásban nem volt aktív, az alsópapság viszont lelkes, a forradalmi változásokkal egyetértõ
magatartást tanúsított.

Július 5-én, fényes külsõségek között, István fõherceg – nádor – nyitotta meg az elsõ nép-
képviseleti országgyûlést a pesti régi Vigadó nagytermében. Eldördültek az üdvözlõ
ágyúlövések, felvonult a díszelgõ nemzetõrség, elhangzottak az ünnepi beszédek, majd a
képviselõk azonnal munkához láttak. Ha komolyan gondoljuk egy ország önrendelkezését,
külsõ és belsõ biztonságát, akkor annak mindenek elõtt fegyveres erõvel és jó pénzzel
feltöltött államkincstárral kell rendelkeznie. Sajnos, most egyik sincs! A magyar katonák
külföldön szolgálnak és pénzünk felett is a bécsi kormány rendelkezik. A magyar kézen forgó
bankjegyeket is a bécsi bank bocsátotta ki, az ezüstpénzt a spekuláció kezdte kiszivattyúzni az
országból. A Batthyány-kormány alig néhány százezer forintot talált a kasszában.

A kormány a nemzet áldozatkészségére hagyatkozott, kiáltványban fordult a haza polgárai-
hoz. Folyt a gyûjtés a megyékben, városokban, s ekkor 1848 talán legszebb napjai következtek:
sikerült összegyûjteni a pénzkibocsátáshoz szükséges nemesfém fedezetet, és megjelenhetett
a 1 és 2 forintos értékálló pénz, mintegy 12 és fél millió névértékben.

Vásárhelyi József

Vác története
KKöözzaakkaarraattttaall  vváállaasszzttoottttaakk  kkééppvviisseellõõtt

Öt díjat hozott haza az Utazás kiállításról, a
Turizmus Trend idegenforgalmi szakmai
magazin által meghirdetett versenyrõl a Váci
Tourinform iroda. A versenyre hét kategó-
riában lehetett nevezni, a váci iroda a régiót
bemutató, a várost bemutató kiadvány és
téma katalógus tekintetében mérettette meg
magát. A szakértõkbõl álló szakmai zsûri mel-
lett a kategóriákban nagyközönség is díjazta a
kiadványokat. A közel száz pályázatból a váci
iroda öt pályázata kapott díjat. Régiós kiad-
ványként a Vác és Környéke Szállás és
Étteremjegyzék a nagyközönség elsõ díját
nyerte el, a téma katalógus kategóriában szin-
tén a nagyközönség jutalmazta elsõ hellyel
ezt a prospektust. A városi kiadványok
kategóriájában a Belvárosi sétaútvonalak a
szakmai zsûri második díját szerezte meg,

nagyközönségi kategóriában szintén második
helyet kapott. A nagyközönségi díj harmadik
helyével díjazták Vác várostérképét. 

Mint a Tourinform iroda vezetõje, Lukács
Ilona elmondta, valamennyi kiadvány pályáza-
ti úton elnyert támogatásból valósult meg. A
grafikai és nyomdai munkálatokat a váci Front
Grafika Kft., a fotókat pedig Tumbász András
készítette. Támogatók Vác Város Polgármesteri
Hivatala, a Közép-Magyarországi Fejlesztési
Tanács és Pest Megye Önkormányzatának
Hivatala voltak. A kiadványokkal, a belföldi
megjelenések mellett, Londonban, a WTM
nemzetközi utazási kiállításon is bemutatkozik
a Váci Tourinform iroda. A megjelenés költ-
ségeit Vác a Virágos Magyarországért verseny-
ben, a Magyar Turizmus Zrt. által odaítélt
különdíjból finanszírozza.

Sportpálya a Boronkayban

Nívódíj a városházának

Öt díjat nyert a Tourinform

A Földváry-napok alkalmából rendezett ünnepségen avatta fel a
város polgármestere a Földváry Károly Általános Iskola falán
elhelyezett napórát és a Vácot ábrázoló mozaikot. A nagy
méretû mozaikkép Németh Árpád alkotása, a napórát, pedig a
festõmûvész terve alapján, Tamás Pál iparmûvész készítette.
Ezen alkalommal jelentette be Váradi Iván Attila igazgató, hogy
felújítások kezdõdnek az iskolában.

Elkészült a Boronkay György Mûszaki
Középiskola és Gimnázium új sportpályája. A
25 millió forintos költséggel megépített,
közel kétezer négyzetméteres, bitumenes
sportpályát és lelátót dr. Bóth János pol-
gármester adta át a Boronkay középiskola
diákjainak. A létesítmény elkészültéhez nagy
segítséget nyújtott az önkormányzatnak a
DDC Kft. Mint a polgármester elmondta, a

három középiskola felépítését követõen, – az
elmúlt 3 évben – eddig mintegy 220 millió
forintot költöttek az iskolaváros humani-
zálására. 

A sportpályával együtt, a mellett, elkészült a
névadó síremléke is. A Boronkay György ham-
vait tartalmazó síremléket a hagyományos
Szent György-napi ünnepség keretében 
avatták fel. 

A tavasz közeledtével sor került a deákvári
kerékpárút felavatására, amely a város saját
beruházásában készült el. A több mint fél
kilométer hosszú, két méter széles
kerékpárút az elsõ, amely kifejezetten
városi célokat szolgál. Az átadási ünnepsé-
gen a polgármester elmondta, hogy a
városvezetés az útépítéshez igyekszik hoz-
zákapcsolni kerékpárút építését: tavaly elõtt
a Temetõ út felújításakor a kerékpárosok

számára kiszélesítették a járdát, majd tavaly
megépítették a deákvári körforgalmú
csomópontot, végül ehhez igazítva, a bicik-
liutat. A körzet egyik önkormányzati
képviselõje, dr. Kármán Ferenc tájékoz-
tatása szerint a deákvári kerékpárút össze-
sen 16 és fél millió forintba került, és ennek
köszönhetõen Deákvárról már biztonsá-
gosan megközelíthetõ a három iskola és a
vasútállomás is.

Kerékpárral, védett útvonalon

Önkormányzati tervtanács létrehozásáról döntött a képviselõ-testület, feladatául szakmai
segítõ, véleményezõ és tanácsadó tevékenységet jelölve ki. A tervtanács véleményét elsõsor-
ban a településrendezési tervek elõkészítése és az építészeti-mûszaki tervek hatósági engedé-
lyezése során kell felhasználni. Az öttagú tervtanács elnöke a város fõépítésze, a többi tagot –
szakembereket – a polgármester kéri fel. A zsûriként mûködõ tervtanács véleménye alapján
az építésügyi hatóság az engedély kiadását feltételekhez kötheti vagy meg is tagadhatja.
Tevékenységétõl azt várják, hogy a létrehozandó – vagy bõvítendõ, helyreállítandó – épít-
mények illeszkedjenek a tájba, a településképet ne rontsák, az épített örökség védett értékei
megmaradjanak.

Önkormányzati tervtanács alakul

Bár az elmúlt évben volt fegyveres rablás a városban, lelep-
leztek kábítószerkereskedõ-hálózatot, a megye tizenhárom
rendõrkapitányságából a vácit nevezte a nyugalom szigetének
a fõkapitány. A Váci Rendõrkapitányság illetékességi területén
– amelyhez harmincöt település tartozik – nincs jelen a
szervezett bûnözés, s bár 681 lakosra jut egy rendõr, a bûn-
cselekmények felderítési aránya javult. A bûncselekmények
száma ugyan némileg növekedett, de tapasztalható a város
két polgárõr szervezetének pozitív hatása és a térfigyelõ
kamerák mûködésének megelõzõ hatása. A bûnmegelõzési
munka fontos területe az iskola: a Boronkay középiskolában
évek óta tartanak drogprevenciós elõadásokat, a Sellye
középiskolában az Ellen-szer elnevezésû program oktatása
folyik, és szintén az ifjúság védelmében mûködik a kábító-
szer ellenes egyeztetõ fórum is.

*  *  *
A város képviselõ-testülete támogatta Magyari Sándor

rendõr alezredes kinevezését a Vác Városi Rendõrkapitányság
élére. A huszonnégy éve hivatásos rendõrként – és több éven
át kapitány-helyettesként – tevékenykedõ Magyari Sándor kin-
evezési parancsát állománygyûlés keretében, május 2-án
ismertették a kapitányság munkatársai elõtt. Az állomány-
gyûlésen Tóth Árpád alpolgármester vett részt, értékelve az
eddigi jó együttmûködést és megfogalmazta a jövõbeni
elképzeléseket. 

Vác biztonságos város

E-pályázat
Csaknem 210 millió forint-

nak megfelelõ eurós támo-
gatásra nyújt be pályázatot
az önkormányzat, egy elekt-
ronikus oktatási rendszer
bevezetésére – tájékoztatott
Ferjancsics László alpol-
gármester. Az úgyneve-
zett Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok keretében
meghirdetett pályázat révén
Vácon, a kistérség központ-
jában, meghonosítható len-
ne az e-learning rendszer és
az internetes oktatási portál.
Ez kezdetben az önkor-
mányzati dolgozók oktatását
szolgálná, majd – a tapaszta-
latok felhasználásával – meg-
kezdõdhetne a képzés a
lakosság körében is. A
pályázat feltétele a 31 és fél
milliós önrész vállalása.

Milliárdos
közbeszerzés

Ballagtak a középiskolások

Május elsõ hétvégéjén a város kilenc középiskolájának több
mint ezer végzõs diákja vett búcsút az alma matertõl.
Pénteken három, szombaton hat iskola tartotta ballagási
ünnepélyét. Hétfõn pedig megkezdõdtek az érettségi vizsgák
valamennyi középfokú intézményben.

141 közbeszerzési eljárást
kezdett meg a tavalyi évben
az önkormányzat. Több-
ségük úgynevezett egyszerû
eljárás volt, tíz pedig nyílt
eljárás. Ez utóbbiak közé 
tartoztak a nagyobb volu-
menû beruházások – mint
például, a mûfüves pálya
kivitelezésére hirdetett köz-
beszerzési eljárás –, ezek tet-
ték ki a teljes összegnek
csaknem a felét. A 141
közbeszerzési eljárás nettó
értéke meghaladta az egy-
milliárd 227 millió forintot. A
képviselõ-testület elfogadta
a 2006. évi közbeszerzési ter-
vet is, amelyben tíz tétel
esetében nyílt közbeszerzési
eljárás megindításáról is
határozott.

Már hat térfigyelõ
kamera mûködik 

A Csányi körút egy szakaszát és a Földváry téri lakótelep
egy részét tartja szemmel a legújabb térfigyelõ kamera,
amelyet a város polgármestere adott át az elmúlt hónap-
ban. Ezzel már három kamera mûködik a Földváry
lakótelepen, és összesen hat kamera szolgálja a közbizton-
ságot és a közlekedés biztonságát a városban.

Mint ismert, a térfigyelõ-rendszer elõször négy kamerával
épült ki, amelyek a város legforgalmasabb területeit
ellenõrzik. Az ötödik kamerát tavaly õsszel adták át a
Földváry Károly Általános Iskola szomszédságában. A nap
huszonnégy órájában folyamatosan felvett képeket a
rendõrségen lévõ központban figyelik. Mint Ferjancsics
László alpolgármester elmondta, eddig a város mintegy 18
millió forintot fordított a térfigyelõ-rendszer kiépítésére,
üzemeltetése ebben az évben 8 millió forintba kerül. Az
anyagi lehetõségek függvényében, a térfigyelõ-rendszer
kiépítése a jövõben is folytatódik. 
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