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Központi orvosi ügyelet

PROGRAMAJÁNLÓ 2008. MÁJUS

Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)
A városi ügyelet a

2008. május 8. 17 óra
A Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora
2008.május 9. 17 óra
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak
kulturális bemutatója
2008. május 10 15 óra
„Madárka, madárka V.” című – népdal versenyt szervez
a Dunakanyar Népművészeti Egyesület és a váci Madách Imre
Művelődési Központ általános iskolások részére.
A népdal versenyre 4 korosztályban lehet jelentkezni,
1 kötelező és 2 szabadon választható,
magyar népdallal / max. 3-3 versszakkal /.
Jelentkezési határidő: 2008.05.01.
Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ
Vác, Dr. Csányi László krt. 63. sz.
Információ: www.dkne.hu

2008. május 10. szombat 18 óra
Körutazás operett országban Kalocsai Zsuzsa estje
a Dunakanyar Fotóklub szervezésében
Vendég: Benkóczi Zoltán, Házigazda: Seregély István rendező
A belépőjegy ára: 1.600 Ft
2008. május 15. 19 órakor
VII. Nemzetközi Gitárfesztivál
Közreműködnek: Konarak Reddy( India), Andreas Georgiou
(Görögo.), Claus Boesser Ferrari(Németo.) Szabó Sándor (Vác),
A belépőjegy ára elővételben: 1400 Ft, az előadás napján: 1700 Ft
2008 május 23. 17 óra
A Petőfi Sándor Általános Iskola hagyományos iskolai évadzáró
zenés rendezvénye
2008. május 31. szombaton 18 óra
A Szarvasi Tessedik Folklór Együttes műsora
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
A belépés díjtalan!

K I Á L L Í T Á S O K
2008. április 25. 18 óra
Sajdik Ferenc kiállítása
Váci képek- váci hangulatok címmel. Munkácsy-díjas, Érdemes
Művész
(Papp László - gyűjteményéből)
A kiállítást megnyitja: Kernács Gabriella művészettörténész
A kiállítás megtekinthető: 2008. május 25-ig
2008. május 29-én csütörtökön 16 óra
Emeleti Galéria
Kiállítás az oktatási intézmények dolgozóinak alkotásaiból
Vác Városi Pedagógusok Szakszervezete szervezésében
Megnyitja: Dr. Szatlóczkyné Dr. Gajdóczki Zsuzsanna, PhD
kultúrtörténész
A kiállítás megtekinthető 2008. június 15-ig, vasárnap
kivételével minden nap 10-18 óráig.

620-620/1465-ös
melléken, vagy közvetlen
vonalon, a

620-691-es
telefonszámon érhető el.
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

A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

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

2008. május 17. 10.30
Bartók Béla Zeneiskola Fúvószenekarának műsora
helyszín: Vác, Főtér
művészeti vezető: Kápolnai Jenő

Információ és jegyértékesítés:
Madách Imre Művelődési Központ • Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. • Jegypénztár:(27) 518-206 • Információ: (27) 316-411 •
www.mimk.vac.hu • Tourinform: 2600 Vác, Március 15 tér, Tel: (27)316-160 • www.tourinformvac.hu • www.ticketportal.hu

G Y E R M E K N A P
2 0 0 8 . M Á J U S 2 5 .
Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ
10:00 Miskolci Csodamalom Bábszínház:
A négy kópé meséi (színházterem)
Magyar népmesékből készült előadás.
A belépőjegy ára: 300 Ft
11:00 Aszfaltverseny
(rossz idő esetén az intézmény épületében)
11:00 Familia Gladiatoria kiállítása és bemutatója. Vezető:
Weixelbaum János (zeneudvar)
12:00 Az aszfaltverseny eredményhirdetése (Aula)
13:30 Orsi és Zsuzsi gyermekkoncertje (Aula)
14:30 Fábián Éva mesemondó
15:30 Táncshow: váci művészeti csoportok bemutatói
Fitt Fut Alapítvány, Silverstar Művészképző Iskola, Miami
Sporttánc Egyesület, Váci Jeszenszky Balett (Aula)
16:30 bemutató és táncház a Váczi Néptáncegyüttessel.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
04.28-05.04.
05.05.-05.11.
05.12.-05.18.
05.19.-05.25.

4
5
6
7

5
6
7
1

Szerda Csüt.
6
7
1
2

7
1
2
3

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

Péntek

Szo.

Vas.

1
2
3
4

2
3
4
5

3
4
5
6

Művészeti vezető: Czinóber Klára, Gellért Orsolya és
Karánsebessy Balázs (Aula)
18:00 Torres Dani koncert (Színházterem)
A belépőjegy ára: 400 Ft
A nap folyamán kézműves foglalkozásokkal (bábkészítés,
gyöngyfűzés, csuhéjátékok készítése, fazekasfoglalkozás stb.),
arcfestéssel, ugrálóvárral, körhintával, mentő-, tűzoltó-, és
rendőrautó bemutatóval várjuk a gyermekeket!
Közreműködők:
Dunakanyar Népművészeti Egyesület
Váci Baptista Misszió kézművesei
Tradíció Céh Alapítvány
Támogatók:
Pingvin Cukrászda • Dunakanyar Autócentrum
Floch Cukrászat • Korall Diszkont
DMRV • The House of Cornelius – Hungary Kft.
Lyra Könyvesház

Gyógyszertárak elérhetőségei
1. Fekete Kígyó Gyógyszertár • Széchenyi u. 37. • 227/312-388
2. Alsóvárosi Gyógyszertár • Zöldfa u. 1. • 227/311-157
3. Deákvári Gyógyszertár • Deákvári főtér 30. • 227/510-805
4. Központi Gyógyszertár • Köztársaság út 23. • 227/501-630
5. Vácz-Remete Gyógyszertár • Magyar u. 3. • 227/305-997
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár • Radnóti út 2. • 227/504-176
7. Szent Rókus Gyógyszertár • Zrínyi u. 9. • 227/501-385

Vácott született váci lakosok: Rottenhoffer Zoltán és Hidvégi Anita fia Máté,
Illó Sándor és Schvarcz Mónika lánya Panna, Hegedűs László és Hogál
Szilvia fia Márk, Rádler Tamás és Rádi Erika fia Marcell, Nagy László és Papp
Gizella fia Máté, Valter Szilárd és Bodó Beáta fia Bálint, Dinka Csaba és
Rocska Viktória fia Levente, Fecser János és Bodor Anikó lánya Réka,
Galántai Sándor és Seres Hajnalka fia Áron, Kettler András és Lovas Beáta
fia Kende, Fodor Krisztián és Adamcsek Erika fia Rajmund, Gémes Tamás
és Eckhardt Sára fia Dániel, Dr. Redl Péter és Dr. Mészáros Ildikó fia
Benedek, Csóri Balázs és Marosi Eszter lánya Zoé, Simon Attila és Dónusz
Éva lánya Lorina, Herbert Tamás és Kalla Zsófia lánya Bianka, Aczél Viktor
és Paulinyi Réka fia Márton, Kürtös Gábor és Lehoczky Zita fia Ákos, Kovács
Péter és Karsai Szilvia lánya Éva, Sziklai Tibor és Fekete Henrietta lánya
Eszter, Hadházi Attila és Dr. Marton Anita fia Bálint, Kovács Tamás és
Kovács Dorottya lánya Ramóna, Kocsis Tamás és Balogh Annamária fia
Tamás, Morovi Attila és Szőllősi Beatrix fia Nikolasz, Kis-Vén László és
Demeter Valéria lánya Veronika, Palotás Péter és Mogyoróssy Anita lánya
Adrienn, Cziráky Gergő és Balogh Lívia lánya Csenge, Farkas Csaba és
Juscsák Márta lánya Lotti, Chovanecz Tamás és Molnár Éva fia Csongor.
Elhunyt váciak: Tóth Ernő /1930/, Krulik Lászlóné sz.: Jakab Erzsébet
/1949/, Noltész Istvánné sz.: Dávid Mária /1945/, Karpiak Jacek /1953/,
Csukovics Attila /1948/, Horváth Zoltánné sz: Grúz Mária /1953/, Deme
László /1961/, Zsebeházy László /1947/, Bátyi Ferenc /1970/, Ladócsi Pálné
sz.: Bálint Ilona /1922/, Matkovics Csaba /1956/, Dénes Jánosné sz.:
Mészáros Mária /1932/, Oroszi Károlyné sz.: Bucsek Erzsébet /1941/,
Dobos Jánosné sz.: Polyák Julianna /1911/, Ferenczi Lajosné sz.: Siska
Mária /1921/, Hanczik Gyula /1922/, Csonka Tamás /1973/, Csámpai László
/1947/, Barta György /1924/, Zeller Tibor /1929/, Velki István /1944/, Garai
Istvánné sz:Makrai Erzsébet /1936/, Szőllősi Imréné sz: Nagy Mária /1935/,
Gergely Sándorné sz: Hübschl Anna /1915/, Várkövi Lászlóné sz.: Vigh
Veronika /1944/, Balázs Antalné sz:Varga Magdolna /1924/, Antal Józsefné
sz:Szelényi Teréz /1924/, Rákóczi Pálné sz:Nagy Piroska /1947/, Kacsári
Józsefné sz: Dora Mária /1924/, Pintér Jenőn sz:Szovics Emma /1926/, Bodó
Pál /1975/, Balassi Istvánné sz:Radványi Éva /1937/, Szijjártó Lajosné sz:
Német Matild /1940/, Misik Józsefné sz.: Zemniczki Margit /1927/, Gimesi
György /1951/, Farkas Csaba /1975/, Sárkány Zoltán /1940/, Balogh Pál
/1949/, Harami Tamás /1954/, Szakács Miklós /1941/, Dávid Béla /1927/,
Wrzava Pál /1928/, Varga Jánosné sz.: Biró Matild /1929/.
Házasságot kötött váciak: Vanicsek Ferenc és Sinka Judit, Balázs
Zoltán és Kávai Nóra, Sági István és Tenják Erika, Mészáros László és
Novák Csilla, Kalácska Miklós és Hrozina Szabina, Csonka Attila és
Rácz Kinga, Kikillai Gábor és Kohlmann Zsuzsanna, Molnár Ákos és
Józsa Enikő, Mihály Csaba és Krizsán Marietta, Duba Ádám és Fekete
Anita, Pisák Richárd és Aszalós Mónika.

Spo r t h í r e k
A

VÁCI CSAPATOK KÖVETKEZŐ HAZAI PROGRAMJA

Április 30. 17 óra: VÚLTC – Makó
Május 3. 17 óra: Váci KSE – Dunaferr
Május 4. 17 óra: Váci KSE – Dunakeszi
Május 10. 17:30 óra: VÚLTC – Mezőkövesd
Május 17. 17 óra: Váci NKSE – FTC
Május 24. 18 óra: VÚLTC – Tuzsér
Május 25. 17 óra: Váci NKSE – Mogyoród

Zárszámadás
Eredményes évet zárt a város, növelni tudta vagyonát az
elmúlt évben, és az induló költségvetés 7-8 százalékkal
emelkedett az év folyamán, értékelte a 2007. évet a város
polgármestere a zárszámadáson. A bevételek csaknem 13
milliárd 205 millió forintra, a kiadások közel 12 milliárd 839
millió forintra teljesültek. Fejlesztésre, felújításra 760 milliót
költött az önkormányzat, a jó teljesítés mellett azonban,
Fördős Attila képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy
számolni kell az intő jelekkel: sem a tervezett
ingatlanértékesítés, sem a tervezett iparűzésiadó-bevétel nem
teljesült, a vállalkozók árbevétele csökkent. A pénzmaradvány
366 millió forint, amelynek csaknem fele, 145 millió forint,
szabad felhasználású összeg. A képviselő-testület ezt a keretet
osztotta fel a legfontosabbnak ítélt feladatokra, és készített
egy nyitott keretet is. Ez utóbbiba azokat sorolta, amelyeket
szintén fontosnak tart, de csak újabb források révén tart
megvalósíthatónak. A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelet elfogadását követően, a képviselő-testület
módosította az idei költségvetési rendeletet, több mint 612
millió forinttal. Ezzel a 2008. évi költségvetés bevételi
főösszege már meghaladja a 13 milliárd 604 millió forintot.

Nagyköveti látogatás

Anyakönyvi hírek

2008-ban nyáron indul a Váci Nyár programsorozat, melynek
része a Városházi esték, a Főtéri Zenés Hétvégék és a
Templomi hangversenyek. Az utóbbi két programsorozat
díjtalanul látogatható.

Kedd

Folytatódhat a belváros megújítása

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
S ZÁJSEBÉSZET
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

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

Fogorvosi ügyelet

Váci Nyár - Főtéri Zenés Hétvégék

Hét (2008) Hétfő

Felelõs kiadó:
Dr. Dora Péter jegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

Elfogadta a képviselő-testület a Főutca-főtér program II.
ütemének közterület-rendezési tervét. A tervezési terület
csaknem két hektár, és két elkülöníthető rész, a Széchenyi utca
és környéke, valamint a Katona Lajos utca, az Eszterházy
utcától a Fürdő utcáig terjedő terület megújítását tartalmazza.
A tervben szerepel a Városkapu tér kialakítása a Széchenyi és
Görgey utcák találkozásánál, a Duna-parti rondella megépítése
és a két egykori városkapu, a Hatvani és a Rév kapu jelzésszerű
megjelenítése, amelyeknek formájára a lakosság már szavazott,
sőt, rajzpályázat keretében, a gyerekek is bemutatták
elképzeléseiket, és lakossági fórumon is véleményt
nyilvánítottak a város dolgai iránt érdeklődő váciak.
Az előkészítésben jelentős részt vállalt a Városközpont
Rehabilitációs Munkacsoport, amelynek szekciói egy-egy
szakterületen alakították ki álláspontjukat. Többek között,
megfogalmazták azt a véleményt is, hogy legyen összehangolt a
belváros térburkolata, a nem városi tulajdonú épületek
homlokzat-felújításának segítésére találjanak megoldást.
Városképi szempontból fontosnak tartották, hogy a Köztársaság
úti Sörösház, valamint a Széchenyi utca 14-es számú épület
felújítása a következő két év költségvetésében helyet kapjon. A

közlekedési szekció a program által érintett területekre a
főtérihez hasonló közlekedési szabályok előírását tartotta
szükségesnek. A Duna-parti sétányon végig lehetne közlekedni. A
promóciós munkacsoport a lakosság folyamatos tájékoztatását, a
projekt részletes ütemtervének megismertetését végezte és végzi.
A városházán tartott lakossági fórumon, közel száz
érdeklődőnek mutatták be a tervezők a Főutca-főtér program
II. ütemének tervét. A fórumon a legtöbbet vitatott kérdés a
közlekedés és a parkolás alakulása volt, s a hozzászólók
egyhangúlag sürgették a volt csirkepiac területére tervezett
mélygarázs megépítését. A belváros revitalizációja a
járműforgalom, a parkolás további korlátozásával jár, ám ez
már a korábban elfogadott közlekedési koncepcióból is
következik. Az intézkedési terv azonban úgy készül el, hogy a
végleges közlekedési rend kialakításáról még a kivitelezés
megkezdése előtt dönthetnek a képviselők.
Miután a képviselő-testület elfogadta a belváros megújítását
szolgáló program II. ütemének tervét, elkezdődhet az
engedélyezési eljárás, és a város benyújthatja pályázatát az
uniós forrás elnyerésére, a mintegy másfél milliárdos projekt
megvalósításához.

Köszönet a
tűzoltóknak

Több támogatás

Az elmúlt hat évben a tavalyi volt a legnehezebb a Váci
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság számára,
összesen 817 esetben kellett kivonulniuk. A vonulásokon
belül, rekord számú volt a műszaki mentés, szám szerint 431.
Egy-egy vihar után ötven-hatvan helyről is kaptak jelzést, ami
időnként szinte megoldhatatlan feladat elé állította az
állományt. De a tűzoltóság fokozatosan alkalmazkodott a
megváltozott viszonyokhoz, felkészült a szélsőséges időjárás
okozta károk elhárítására. Vác városa az elmúlt évben 274
esetben adott munkát tűzoltóinak. A 2007-ben végzett
tevékenységről Szakszik Ákos alezredes, tűzoltóparancsnok
számolt be a képviselő-testületnek, amely köszönetét fejezte
ki a parancsnoknak és az egész személyi állománynak
áldozatkész munkájáért. Szakszik Ákos a közelmúltban
szakmai elismerésben is részesült: tűzoltósági tanácsosi címet
adományoztak részére.

Április elsejétől nyújthatók be a pályázatok a társas
lakóépületek korszerűsítési támogatására. Az önkormányzat
több éve támogatja a korszerűsítéseket, és az erre elkülönített
kereten túl, kötelezettséget vállalt arra is, hogy igény esetén
50 millió forintig hitelt is vesz fel, hogy kielégíthesse a
támogatási igényeket. E mellett, a gazdasági miniszter, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter újabb
pályázatokat írt ki az energiafelhasználás ésszerűsítése, a
felújítások támogatására. Az önkormányzati pályázatok az év
végéig folyamatosan nyújthatók be, az ÖKO-program
pályázatai október közepéig, az iparosított technológiával
épített lakóépületek és termofor kémények felújítására kiírt
pályázatok szeptemberig adhatók be. A támogatható
korszerűsítések köre széles, és maga a támogatás is jelentős
lehet. Erről részletes tájékoztatást ad a most módosított
önkormányzati rendelet. De mint az eredeti rendelet
kezdeményezője és egyik kidolgozója, Hajdu Sándor korábbi
képviselő mondta, az elmúlt évek tapasztalata az, hogy az
igények kisebbek voltak, mint a rendelkezésre álló keret.

A város vendége volt Jari Vilén, Finnország magyarországi
nagykövete, aki, többek között, találkozott a Finn-Magyar
Baráti Társaság tagjaival is, majd délután előadást tartott a
városházán. A nagykövet beszélt a két ország kapcsolatairól,
azok fejlődéséről, a kihívásokról, amelyekkel Európa kisebb
népeinek szembe kell nézniük, és az Európai Unión belüli
szorosabb együttműködés fontosságáról. Jari Vilén szerint a
társadalom öregedése mindkét országban gondot jelent, és
mindkét országban napirenden van a társadalombiztosítás
reformja, a felsőoktatás átalakítása, a közigazgatás reformja,
és a hatékony energiapolitika kialakítása. A tapasztalatok
cseréjében a nagykövetség igyekszik segíteni. A nagykövet
beszélt arról is, hogy a finn szabályt követő,
kompromisszumra, konszenzusra kész társadalom, és
sikereinek titka, akár a gazdaságban, akár a közoktatásban
nagyrészt ennek tudható be. Látogatásának végén Jari Vilén
ajándékokat adott át, a Finn-Magyar Baráti Társaságot a finn
irodalomból összeállított könyvcsomaggal lepte meg.

Védett felújítás
Módosította az önkormányzat a védett épületek
felújításának támogatási rendszeréről szóló rendeletét is,
hogy az elhúzódó építkezések miatt fel nem használt
összegekhez más pályázók hozzájuthassanak. A módosítás
értelmében, ha a támogatott építkezést a vállalt határidőre
nem tudja befejezni a pályázó, csak egyszer kérhet halasztást,
azaz az összeg következő évi felhasználását.
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Hozzájárulás a
magánerős
közművesítéshez
A belterületbe vont településrészek közművesítésének
támogatására vonatkozó rendeletet alkotott a képviselőtestület. A közművesítési támogatás a közművel ellátható,
magánszemélyek tulajdonában lévő lakóingatlanokra
vonatkozik, amelyeket saját használatukra kívánnak
fejleszteni, közművesíteni. A város közigazgatási területén a
közművesítési támogatás mértéke a beruházási költség 15
és 30 százaléka között van. A legmagasabb a támogatás
szennyvízcsatorna-hálózat
létesítése
esetén,
a
legalacsonyabb a gázhálózat esetében, az útépítést 20
százalékban támogatja az önkormányzat. A megkezdett
magánerős közműépítéshez már nem adható támogatás. Az
április elsején életbe lépett rendelet elsősorban az újonnan
belterületbe vont településrészek beépítését kívánja
segíteni. Ugyanis, a kórház környékén, Törökhegyen,
Papvölgy, Bácska, Altány dűlő területén és a város déli
részén a beépítés akadálya volt az infrastruktúra hiánya.

Lions-adomány
a kórháznak
A sürgősségi gyermekellátást szolgáló eszközt vásárolt a
kórház gyermekosztálya, amelynek árát kétharmad
részben a Lions adománya fedezte. A Kőkapuról
elnevezett váci Lions Klub 150 ezer forintot gyűjtött össze
a gyermekosztály számára, amit a klub elnöke, Török
László és elnökhelyettese, Szabóné Fadgyas Zsuzsa adott
át a kórház decemberi ünnepségén. Mostanra az
adományból megvásárolták a pulzoximétert, amely a
kritikus állapotú újszülöttek, csecsemők és gyermekek
szakszerű ellátásához, a szívfrekvencia és a vér
oxigéntelítettségének
korrekt
monitorozásához
nélkülözhetetlen. A meglévő, elavult, nagy fokban
mozgásérzékeny pulzoximéterek fokozatos cseréje, a
műszerpark korszerűsítése fontos cél az intézmény
számára.

Bizottsági ülés a
klímaváltozásról
A klímaváltozás lehetséges egészségi kockázatai a 2007. év
tapasztalatai alapján, legfontosabb teendőink címmel
nyilvános ülést tartott az egészségügyi bizottság a városháza
nagytermében. Az ülésen Kiss Ernő, a Thézeusz Alapítvány
titkára a globális felmelegedés okairól, már bekövetkezett és
várható hatásairól beszélt. Az előrejelzések szerint
gyakoribbak lesznek a hőhullámok, csökken a csapadék,
aszály, vihar, hirtelen időjárás-változások várhatóak. A
kutatók szerint, az éghajlatváltozás a GDP 5-20 százalékát is
felemésztheti. Dr. Páldy Anna főorvos, az Országos
Környezet-egészségügyi Intézet főigazgató helyettese, az
elmúlt egy-két év tapasztalatairól és a várható tendenciáról
beszélt. Statisztikai adatok és a tavaly júliusi hőhullám
hatásai alapján elemezte a hőmérséklet-emelkedéssel járó
baleseti és halálozási kockázatot. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a pollenszezon tíz hónapra nőtt, megjelent a nyári
típusú szmog, több, eddig Európában ismeretlen fertőző
betegség jelent meg. Mint mondta, szükség van a
„klímatudatos magatartásra”, s bár az alkalmazkodás
elsősorban az egyének dolga, az önkormányzatnak is vannak
feladatai. Ezek között említette a szociálisgondozó-hálózat
felkészítését, a locsolást, a hűvös helyiségek listájának
közzétételét, szükség esetén az ivóvíz-osztást. Az
egészségügyi bizottság elnöke, dr. Jakab Zoltán kiemelte, a
nyílt ülés megrendezését a bizottság azért kezdeményezte,
mert fontosnak ítéli a lakosság egészségi állapotára kiható
környezeti ártalmak következményeivel, előrejelzésével,
megelőzésével kapcsolatos információk széleskörű
megismertetését.
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Egy nap a Szeptembertől várja a diákokat
Ligetnek Átadták a TISZK központját
Mintegy 600 zsák hulladékot és avart gyűjtöttek össze,
hat konténert raktak tele
szeméttel azok felnőttek és
diákok,
akik
a
már
hagyományos ligettakarításon – az Adj egy napot a
Ligetnek! akción – részt
vettek. A Ligetben, a
templom és a horgásztó
környékén, a tanösvénynél
és a Gombás-patak árterületének egy részén összeszedett szemetet, avart a
Remondis Kft. ingyen szállította el. A szervezőknek és a
résztvevőknek nyilatkozatban fejezte ki köszönetét dr.
Bóth János polgármester.

Drágább
a távhő
Négy százalékkal nőtt a
távhőszolgáltatás hődíja és
csaknem tíz százalékkal az
alapdíja április elsejétől. Ez
egy átlagos méretű lakásnál
nyáron
nem
egészen
hétszáz, télen, közel ezernégyszáz forinttal növeli a
kiadásokat, azonban azokban a lakásokban, ahol
hőszabá-lyozót szerelnek
fel, illetve korszerűsítik a
rendszert, 30-40 százalékos
megtaka-rítást is elérnek.
Rakonczai Róbert, a Váci
Távhő
Kft.
ügyvezető
igazgatója elmondta, hogy
ahol sikeresen pályáztak az
egycsöves rendszer átalakítására,
40
százalékos
megtakarítást is elértek. A
kft. egyébként tett és tesz
kísérleteket annak érdekében, hogy olcsóbb energiához jusson. A díjemelés
nélkül mintegy 30 millió
forint
hiányozna
az
önkormányzati tulajdonú
kft. költségvetéséből, és ez
az üzembiztonság rovására
menne. Mint dr. Bóth János
polgármester elmondta, ha
az önkormányzat pótolná a
kieső összeget, akkor közvetve az is fizetne, aki nem
veszi igénybe a távfűtést,
viszont több pályázat is
segíti a lakóépületek korszerűsítését, és ezzel az
energia-felhasználás hatásfokának javítását.

Március 28-án átadták a Naszály-Galga Térségi Integrált Szakképző Központ váci
képzőhelyét, a Király Endre Ipari Szakközépiskola mintegy 1,1 milliárd forintért felújított
egykori kollégiumépületét. A régió integrált tudásközpontját körülbelül 320 millió forint
értékű eszközökkel, korszerű gépekkel, berendezésekkel, az oktatáshoz szükséges interaktív
táblákkal szerelték fel. Közel ugyanekkora összeget költöttek a szakmai anyagokra,
programokra is. Az átalakított és teljesen felújított épületben korszerű tanműhelyeket,
tantermeket és közösségi tereket alakítottak ki.
Az ünnepélyes átadáson dr. Kékesi Tibor ügyvezető mondott köszöntőt, majd Szűcs Lajos, a
megyei közgyűlés elnöke, dr. Bóth János polgármester és a Piarista Rend Tartományfőnökség
képviseletében Guba András, a gödi piarista szakképző iskola igazgatója közösen vágta át a
Naszály-Galga TISZK avatószalagát. A központi tanműhelyben hét partneriskola diákjai végzik
majd gyakorlatukat, az iskolarendszerű szakképzésben egy tanműhelyre átlagosan heti
harminc tanítási óra jut, a fennmaradt időt a felnőttképzés, a vállalati képzések teszik ki. A
tanárok száma ötven-nyolcvan között lesz, a központhoz azonban csak a műhelyfőnökök
tartoznak majd. Konzorciumi tag a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény is, így a
speciális oktatást igénylő gyerekek is korszerű képzésben részesülhetnek.
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Sikeres tavaszi fesztivál
Március 14-től április 6-ig tartott a hatodik Váci Tavaszi Fesztivál, amelyet dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter nyitott meg, a reneszánsz évéhez kapcsolódó - Dobai Jánosnak a
Mátyás király és a Hunyadiak életét, a kor eseményeit, szereplőit, a fennmaradt emlékeket
bemutató - nagyszabású kiállítással együtt. A város nem elégedett meg a világi vigalom sikerével,
és az évek folyamán elérte, hogy egész évben legyenek kulturális programsorozatok. A tavaszi
fesztivál már bebizonyította, hogy a főváros közelében is érdemes ilyen nagyszabású kulturális
eseményt rendezni, sőt, a Budapesti Tavaszi Fesztivállal párhuzamosan, ahhoz kapcsolódva nyújt
színvonalas és vonzó programokat. A koncepció, hogy világhírű és helyi művészek együtt
szerepeljenek, bevált, és nem túl magas jegyárak sokak számára elérhetővé tették a
programokon való részvételt. A programkínálatban húsz rendezvény és hat kiállítás szerepelt.
Ezekre közel hétezren voltak kíváncsiak.

Szobor a Földváry téren

Újraavatták a Hajnalt

Új diák-polgármester
A hagyományoknak megfelelően, a Föld napján, megválasztották a város új diákpolgármesterét. Egy éven át Gulyás Ildikó, a közgazdasági szakközépiskola diákja őrizheti a
város jelképes kulcsát, amelyet a város polgármesterétől vett át. A választási kampány reggel
kezdődött a főtéren, kilenc órától a már szintén hagyományos környezetvédelmi és
kommunikációs versenyre került sor a városházán. Ebben első helyen a közgazdasági, második
helyen a Király Endre iskola csapata végzett, és végül a két iskola jelöltjei között dőlt el az is, hogy
ki lesz egy éven át Vác diák-polgármestere.

Egészségtábor
Május 7-e a beadási határideje az Egészségtábor
környezetvédelmi, drog- és baleset-megelőzési pályázatnak,
amelyet A Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány, a
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Vác Város
Környezetvédelméért Alapítvány hirdetett meg az általános
iskolák 6-7 osztályos tanulói számára. Az eredményhirdetésre
május 14-én 17 órakor kerül sor a művelődési házban. A
legjobb 30 pályamunka készítője négy napos balatoni
táborozáson vehet részt.

Pályázatot hirdetett a Mozgáskorlátozottak KözépMagyarországi Regionális Egyesülete képzőművészeti és
kézműves, irodalmi alkotások és rövid videók készítésére, a
tenni akarás, a kitartás, egymás segítése az akadályok
leküzdésében, sérült és ép emberek együttműködése
témáiban. A pályázatok beküldési határideje május 15. Az
alkotásokat szakértő zsűri bírálja el, valamennyi kategóriában.
I., II., III. díjat adnak ki. Az eredményhirdetésre és a díjak
átadására június 6-án, a Fogyatékossággal Élő Emberek
Regionális Esélyegyenlőségi Napja megnyitó ünnepségén, a
Madách Imre Művelődési Központban kerül sor. A
gyermekrajzokból, képzőművészeti és kézműves alkotásokból
ugyanakkor kiállítás is nyílik.

Több mint 15 millió forintos kárt okozott az önkormányzatnak a március első két napjának
időjárása. A vihar következtében három óvodában és öt iskolában keletkeztek károk, a
legnagyobb a Boronkay középiskolában. A Deákvári vízfogó és a Gombás patak ligeti hídja is
megsínylette vihart. A biztosító által nyújtott kártérítésen felül, az önkormányzat közel 13
millió forintot igényel a vis maior keretből.

Kistérség

Parktervek

Pályázat az
esélyegyenlőségről

Vis maior pályázat

HÍRHASÁB
A tavalyinál lényegesen
többre, 95 millió forint
normatív támogatásra számít
az idén a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás. Az összeg
elsősorban oktatási,
pedagógiai szakszolgálati,
gyermekjóléti célokat szolgál.

Újraavatták Kucs Béla szobrászművész Hajnal című
alkotását, amely 1964-től a Forte-gyár területén állt, s most a
Földváry lakótelep nyugati oldalának füves részét díszíti. A
márciusi ünnepségen dr. Váradi Iván Attila önkormányzati
képviselő ismertette az áthelyezés történetét. A Forte-gyár
bezárásának kapcsán dr. Váradi Iván Attila és Makrai Zsolt
javasolta, hogy gyárudvaron található szobrot helyezzék át a
város valamelyik forgalmas pontjára, Miskei Ferencné
képviselő váci cégeket és támogatókat keresett meg annak
érdekében, hogy vállalják az áthelyezést és az újbóli felállítást.
Az avatáson dr. Bóth János polgármester méltatta az 1925. és
1984. között élt Munkácsy-díjas művész életpályáját, aki
bányászcsalád gyermekeként dolgozott téglagyárban,
bányában, volt mozdonyvezető, majd 1946-ban részt vett a
Derkovits Kollégium megalakításában. 1948-tól 1953-ig a
Képzőművészeti Főiskola növendéke volt, olyan mesterekkel,
mint Pátzay Pál és Mikus Sándor.

*
A Duna-partot takarította
a közelmúltban a Göncöl
Alapítvány közművelődési
munkacsoportja, az ártéri tanösvénytől indulva,
Sződliget felé, a kerékpárút mentén. A huszonöt
aktivista összegyűjtötte a
Duna által partra vetett
nagy mennyiségű szemetet, és felszámolta az
illegális hulladéklerakókat.
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Nehezebb bontani
Az önkormányzati tervtanács véleményét is ki kell kérni
ahhoz, hogy védett területen álló építményt el lehessen
bontani, miután a képviselő-testület módosította az építészeti
és természeti értékek védelméről szóló rendeletét. A
jóváhagyást a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság
adja meg. Az egyedileg védett építmény bontása azonban csak
a védelem megszüntetése után engedélyezhető.

Terv készült a Zrínyi és
Erzsébet utcák által határolt
terület parkosítására, amelyet
lakossági fórumon vitattak
meg az érintettek. A
kezdeményező Gyombolai
Péter egyéni képviselői
keretéből jelentős összeget
kíván fordítani erre a
feladatra.

Esélyegyenlőségért
A gyermek- és ifjúságvédelem
hónapja alkalmából
konferenciát rendezett a
Szociális Szolgáltatások Háza
és a Vác-Püspökszilágy
Gyermekjóléti Társulás. A
téma az esélyegyenlőség
megteremtésével kapcsolatos
társadalmi, gyermekvédelmi,
pedagógiai és egészségügyi
tennivalók elemzése volt.

Segít a hitközség
Az autóbalesetben elhunyt
Farkas Csaba családjának,
három kisgyermekének
anyagi és erkölcsi
támogatását vállalta fel a Váci
Zsidó Hitközség és
személyesen elnöke, Turai
János. A hitközség a tragédiát
követően folyószámlát
nyitott, amelyen keresztül
bárki támogathatja a családot.

Váci csata
Huszadik alkalommal
érkezett Vácra a Tavaszi
Emlékhadjárat, felelevenítve
a váci csata egyes
mozzanatait. Ezt követően
vehette át Csereklye Sándor,
a Váci Huszárbandérium
elnöke a Magyar Huszár és
Hagyományőrző Szövetség
által alapított kitüntetést
hagyományőrző
tevékenységéért.

Bormúzeum
A Curia épületében megnyílt
a város első bormúzeuma. A
múzeumban több mint egy
évszázada palackozott
borokat is láthatnak az
érdeklődők.

Tájékoztató
Általános iskolákban tartottak
tájékoztatókat a Corvinus
Egyetem tájépítész hallgatói a
szelektív hulladékgyűjtés
fontosságáról. A hallgatók
feladata az is, hogy erről a
témáról kiadványt
készítsenek.

Világbajnok
A Vác Város Sportjáért
kitüntetést kapta Molnár
Klaudia, a Váci Reménység
SE 16 éves sportolója, aki a
fogyatékkal élők Tallinban
megrendezett, fedett pályás
atlétikai világbajnokságán
megnyerte az ötpróbát és a
váltó tagjaként is aranyérmet
szerzett.

