
i n g y e n e s  k i a d v á n y

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

2008. decemberIX. évfolyam 12. szám

Ünnepivé vált a hangulat a városban. Három váci családnak is köszönhetően, a Belvárosban, Kisvácon, Alsóvárosban állított az ön-
kormányzat karácsonyfát, Deákváron pedig élő fenyőfa kapott díszeket. A karácsonyi hangulatot emeli a díszvilágítás, amely szebb, gaz-
dagabb a tavalyinál, és az idén a főtéren egy adventi koszorút is elhelyeztek. Az önkormányzat azoknak is szebbé tette karácsonyát, akik 
nem tudnak gyönyörködni a kivilágított városban, a főtéri élő betlehemben: több mint háromezer-háromszáz hetven éven felüli kap 
ajándékot.

Advent – az ünnep eljövetelére várva

Idősek védelmében
Az ünnepek előtt fontosnak tartotta felhívni az idősebbek fi-

gyelmét az óvatosságra a rendőrkapitányság, pontokba foglalva, 
mit célszerű tenni, hogy gátlástalan emberek ne keserítsék meg 
életüket, ne váljanak tolvajok áldozatává. A lényeges tudnivalókat 
pontokba foglalta.

Jó éve volt Vácnak
Az eddig ismert adatok alapján, eredményes évet zár a város, 

jutott az intézmények megfelelő működtetésére és fejlesztésekre 
is. Több beruházás valósult meg vagy indult el ebben az évben. Az 
utolsó negyedévben szigorítani kell gazdálkodásunkban, készülve 
a várhatóan nehezebb 2009-es évre.
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Bartha Gyula, 
a szociális osztály 
vezetője részesült 
az idén a Vác Város 
Szociális Munkáért 
kitüntetésben. Az 
elismerést a szoci-
ális munka napján 
rendezett ünnepsé-
gen adta át az osz-
tályvezetőnek dr. 

Bóth János polgár-
mester. 

A Szociális Mun-
kások Nemzetkö-
zi Szervezete által 
1997. november 12-
ére meghirdetett 
nemzetközi szociá-
lis akció napjának 
évfordulóján, az 
idén is – november 
14-én - megrendez-
ték szakmai napju-
kat a város szociális 
intézményei. Az ön-
kéntességről, az in-
tézmények és civil 
szervezetek együtt-
működéséről, az elkészült szociális térképről szólt a konferencia, amelyen bemutatkoz-
tak a szociális munkát segítő civil szervezetek is. 

A nap második felében került sor az ünnepségre, amelyen Klinger Mária, a Szociális 
Szolgáltatások Háza igazgatója beszélt az elesettek érdekében végzett, nagy toleranciát 
és empátiát igénylő munkáról. Mint mondta, szociális munkásnak lenni jóval több, mint 
egyfajta foglalkozást űzni, sokkal inkább szolgálat, a szó legnemesebb értelmében. A pol-
gármester javaslatára, 2001-től a város kitüntetéssel is elismeri ezt a szolgálatot. 

A kitüntetés átvételét követően Bartha 
Gyula a területen dolgozó szociális mun-
kások áldozatkészségét hangsúlyozta. 
Közülük többen szintén elismerésben ré-
szesültek: Veszelei Sándorné, a Bölcsődék 
és Fogyatékosok Intézménye igazgatója, 
Egerszegi Sándor, az Idősek Otthona és 
Klubja igazgatója, Klinger Mária, a Szociális 
Szolgáltatások Háza igazgatója, Lőrincz Atti-

la, a Vác-Püspökszilágy Gyermekjóléti Szol-
gálat családgondozója, Szászik Györgyné 
területi védőnő, Mészáros Lászlóné, a Köl-
csey utcai Bölcsőde vezetője és Szelényi 

Sándorné, a Zrínyi utcai Bölcsőde vezetője. 
Az ünnepeltek számára fiatalok adtak hang-
versenyt.

Tisztelt Váci Polgárok!
Az év végéhez közeledve, fontosnak 

és szükségesnek tartom, hogy némi át-

tekintést adjak a város helyzetéről. Ami 

talán a legfontosabb, az önkormányzat 

költségvetése stabil, nincsenek adóssá-

gaink, az idén is biztosítottuk az intéz-

ményrendszer zavartalan működését, 

az oktatás, az egészségügyi, a szociális 

ellátás megfelelő szinten való fenntar-

tását. Ebben az évben is jelentős össze-

geket költöttünk óvodáink, iskoláink 

karbantartására, felújítására. Büszkék 

lehetünk rá, hogy városunkban talált 

otthonra a szakképző központ, amely 

ősszel kezdte meg első tanévét. Fontos 

programunk volt útjaink állapotának 

további javítása, és az idei év végére 

már a város szinte valamennyi össze-

kötő útját korszerűsítettük. Az idén 

adtuk át az alsóvárosi kerékpárutat is. 

Bár nem az önkormányzat költségveté-

séből épül, de készül Vác reprezentatív 

déli kapuja, a kialakított körforgalom-

mal. Épülhet jövőre a Kosdi úti körfor-

galmi csomópont is, miután sikerült 

pályázattal megteremteni anyagi fel-

tételeit. És elkezdődhet jövőre a kórház 

rekonstrukciójának negyedik üteme, 

nyertes pályázatunknak köszönhetően. 

Reményeink szerint, a jövő évben más 

jelentős változás is elkezdődik: a lakta-

nya területének hasznosítása. Folyta-

tódik a Zöld Híd program, amelynek 

hatását 2009-ben már érezni fogják a 

váciak, és tervezzük a távfűtési rend-

szer korszerűsítésének megkezdését is. 

Az Őrbottyán-Vác közötti csatornaépí-

tés is rendben folyik.

Természetesen tudom, hogy az 

egész világot érintő pénzügyi és gazda-

sági válság bennünket sem kímél, de 

pánikra nincs okunk. Az önkormány-

zatnak szigorúan takarékos gazdálko-

dást kell folytatnia, készen arra, hogy a 

váratlan pénzügyi gondokat áthidalja. 

Ám Vácott és térségében még mindig 

nagyobb a kínálat munkahelyekből, 

mint máshol az országban, és úgy 

gondolom, hogy az ellátások színvo-

nalát, a szociális támogatásokat sem 

kell csökkenteni, a rászorulók jövőre is 

számíthatnak az önkormányzat segít-

ségére. Az idén is, hagyományainkhoz 

híven, megajándékozzuk hetven év fe-

letti polgárainkat, kicsit megszépítve 

és megkönnyítve az ünnepeket. Az ün-

nep fényét szeretnénk emelni a város-

részenként felállított karácsonyfával, 

a díszkivilágítással, és az idei megle-

petéssel, a főtéren elhelyezett adventi 

koszorúval. Úgy gondolom, mindezzel 

hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy bé-

kés, boldog legyen az ünnep, és béké-

ben, a nehézségek ellenére bizakodás-

sal kezdődjön az új év.

Dr. Bóth János polgármester

Elesettek ügyének szolgálata 

Elismerés a szociális munkáért

Nyilatkozat

2006 januárjában, nagy nyilvánosság előtt súlyosan rágalmazó és becsü-
letsértő kijelentést tettem Dr. Bóth János polgármestert, Ferjancsics László 
alpolgármestert, ill. Lajtai István politikai főtanácsadót érintően.

A bírósági büntető eljárás hatására ezen megalapozatlan állításaimat visz-
szavonom, az érintett személyeket ezúton megkövetem.

Imre Zsolt volt városi és országgyűlési képviselő

Vác, 2008. 12. 8.

Az idei kitüntetett, Bartha Gyula 
1997. óta vezeti a polgármesteri hivatal 
szociális osztályát, jelentős szerepet vál-
lalva a város és az önkormányzat szociá-
lis ellátórendszerének a fejlesztésében. 
A méltatás szerint, eredményesen irá-
nyítja a szociális igazgatási és a gyám-
ügyi feladatokat, szaktudása biztos hát-
teret biztosít a város szociális munkásai 
számára, a szakma iránti elkötelezettsé-
ge és szeretete, rendszerszemléleti gon-
dolkodásmódja példaértékű és érték-
formáló a város szociális életében.
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Mintegy félszáz szakember és érdeklő-
dő jelenlétében tartottak Vác, Sződliget és 
Göd települést érintő nyilvános közlekedés 
szakmai fórumot a városházán. Dr. Bóth Já-

nos polgármester, országgyűlési képviselő 
köszöntője után kitért a tervezett váci Du-
na-híd kérdésére. Reményének adott han-
got, hogy amennyiben megtörténik a dön-
tés ennek megépítésére, úgy hat esztendő 
múlva már igénybe vehető lesz a térség 
közlekedését alapjaiban megkönnyítő léte-
sítmény. Pelsőczi Géza, a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztési Zrt. irodavezetője sze-
rint a térség közúti közlekedésében fontos 
változást hozhat az a 2012-ig megvalósuló 
projekt, amely a 2/A út kétszer kétsávosra 
való bővítését tartalmazza. Ennek az illeté-
kes közlekedési hatóságnál történő enge-
délyezési eljárása a napokban indul, majd a 
tervek szerint 2010-ben kezdenék a kivite-
lezést. Kérdésre elmondta, hogy az átadás 
után a sebességhatár 110 km/h lesz és az 
autóút használatáért fizetni kell. Csak 2013 
után indulhat viszont a váci vasútállomás 
átalakítása. Ez vágány- és peronbővítést, 
valamint P+R parkoló kiépítését foglalja 
magába. Egy aluljárórendszer is megvaló-
sul, amelyen keresztül az utasok biztonsá-
gosabban közelíthetik meg a vonatokat, 
illetve közvetlen összeköttetést biztosít a 
MÁV-állomás mellé áthelyezendő buszpá-
lyaudvarra és megoldja a két városrész kö-
zötti gyalogosközlekedés mai problémáit.

Fejlődő város, környezettudatos polgárok
- avagy környezettudatos-e városunk lakossága?

Közlekedésfejlesztés: 
híd, autópálya, vasútállomás 

Köztér, közösségi hely: legyen igazi központ a Deákvári főtér

Az utóbbi időben városunkban jelentős, a környezetünket érintő változás ment vég-
be. Mennyire óvjuk mi, lakosok a környezetünket, s mit teszünk környezetünk állapotá-
nak javítása érdekében? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ egy felmérés keretében. 

A 33 kérdést tartalmazó kérdőívet mintegy 300 váci lakos töltötte ki, képviselve a 
lakosság véleményét. Jelen cikkben csak a legfontosabbakról lesz szó.

Az illegális hulladék-elhelyezést ma is jelentős problémának tartják az emberek. Ezt 
támasztja alá a város több milliós kiadása is, melyet ezen lerakók felszámolására fordít.

Örvendetes az a tény, hogy a lakosság kétharmada szelektíven gyűjti a hulladékot, 
amely országos átlagban is kimagaslónak tekinthető. A cselekvési szándék növekedését 
jelzi, hogy még többen részt vennének benne, ha több gyűjtősziget lenne, és közelebb 
helyezkedne el a megkérdezettek otthonához. A veszélyes hulladék gyűjtésében viszont 
csak a megkérdezettek alig egynegyede vesz részt, noha 66% ítélte jónak ennek össze-
gyűjtését.

A megkérdezettek háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy vásárlása során az egészséges 
termékeket részesíti 
előnyben. Viszont ke-
vesebb mint egyhar-
mada törekszik arra, 
hogy minél kevesebb 
és környezetbarátabb 
csomagolású termé-
ket válasszon. Ezen a 
területen még sok a 
tennivalónk. 

Fontos területet 
érintett a takarékos-
ság témaköre. Az or-
szágos felmérés ered-
ményét megközelítve, 
városunk polgárainak 
65%-a takarékoskodik 
az árammal és a víz-
zel. Sajnos a csoma-
goló anyagokkal való 
takarékoskodásban 

még akad tennivalónk: a megkérdezettek mindössze 23%-a takarékoskodik vele.
Az utolsó kérdésblokkban rákérdeztünk az önkormányzat, illetve a lakosság környe-

zetvédelmi tevékenységére. A megkérdezettek kritikus szemléletét tükrözi, hogy a leg-
többen a „tehetnének többet is” kategóriát jelölték meg a lakosság tevékenységét illető-
en. Az önkormányzat eggyel jobb értékelést kapott, ami az önkormányzat utóbbi években 
megnyilvánuló, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységét dicséri. 

Sokan tettek javaslatot a legfontosabb környezetvédelmi problémák megoldására.
Ebből a rövid összefoglalóból is jól látható, hogy a város lakossága nyitott és érzékeli a 

környezettel kapcsolatos problémákat. Azonban a felismeréstől még több embernek kell 
eljutnia az aktív cselekvésig, hogy egy valóban környezet- és emberbarát város polgárai 
lehessünk.

Megyeriné Runyó Anna adjunktus
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A Deákvári Lokálpatrióta Egyesülés szorgalmazza, hogy ennek a városrésznek is legyen olyan központja, olyan tere, ahova a polgárok 
szívesen elmennének beszélgetni, pihenni. A Deákvári főtér játszótere népszerű, amióta be van kerítve, többen látogatják, de ahhoz, 
hogy a tér megteljen élettel, más feltételeket is biztosítani kellene. Mint Iványi Károly elmondta, a vezetőség három tagja részt vett egy 
olyan konferencián, amelyen tíz budapesti és három agglomerációs köztér – többek között a Deákvári főtér – funkcionális újragondo-
lása volt a téma. Ahhoz, hogy ez a program megvalósuljon, szükséges a helyi közösségnek, mint az adott köztér legavatottabb szakértő-
jének hangját hallatnia, ezért szeretné, ha mindenki elmondaná javaslatait.  A lokálpatrióta egyesülés feladatának tartja az észrevételek, 
információk összegyűjtését és továbbítását az illetékeseknek. Például azt, hogy főként a forgalmasabb kereszteződésekben eligazító táb-
lákat helyezzenek ki, elsősorban az ide érkezők eligazodásának segítésére. A felhívás – Fogjunk össze Deákvárért! – most elsősorban a 
lehullott falevelek összegyűjtésére, a vízelvezető csatornák és lefolyók kitakarítására vonatkozik. Iványi Károly, az egyesülés elnöke várja 
a városrészért tenni akarókat személyesen a Széchenyi utca 7. szám alatti irodában vagy a 06 20 / 9420-896-as telefonszámon, illetve az 
ivanyikaroly@pannonmail.hu  e-mail címen.
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Hat év alatt 406 millió forintot fordított 
állami segítséggel az önkormányzat a város 
útjainak felújítására, ebből 14 kilométer út 
készült el, legutóbb a Pogányvári köz és az 
Újhegyi út. Ezt a megújult Újhegyi út át-
adásánál mondta el dr. Bóth János polgár-
mester. Az intenzív útfelújítás a Naszály út 
rendbetételével kezdődött 2002-2003-ban. 
Hat év alatt huszonöt út készült el állami 
támogatással, saját erőből tizennyolc utcát 

korszerűsített az önkormányzat, négy új 
utcából három a lakosság hozzájárulásával 
épült ki. Útépítésre több mint 240 millió 
forintot fordított saját költségvetéséből a 
város. Évente tehát több mint két kilomé-
ter út épült, illetve újult meg, és már szinte 
valamennyi összekötő út jó állapotú burko-
lattal rendelkezik. Így a jövőben már sor 
kerülhet a kisebb utcák korszerűsítésére 
is. (A megújult utak jegyzéke és adatai a 
www.vac.hu honlapon a Közlemények me-
nüpont alatt, az utcajegyzék dokumentum-
ban olvashatóak.)

Az Újhegyi út Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott, 
nyertes pályázat alapján, ötven százalékos 
állami támogatással valósult meg, a Pogány-
vári köz, önkormányzati forrásból, Kriksz 

István kezdeményezésére, a választókörze-
ti keret felhasználásával kapott aszfaltbur-
kolatot és csatornát.

 A tizennégy körzeti képviselő csaknem 
mindegyike fontosnak tartotta, hogy az ön-
kormányzat által biztosított 2008. évi vá-
lasztókörzeti keretből – ahol szükség volt 
rá - utak és járdák felújítására is fordítson 
kisebb-nagyobb összegeket. A képviselő ja-
vaslatára készült el az 1. számú körzetben a 
Liliom utca és Buki sor között a betonozott 
járda, a Látóhegyi út karbantartása, a 2. szá-
mú körzetben a Pogányvári köz, a 4. számú 
körzetben a Báthory és Attila utcai útjaví-
tás. Az 5. számú körzetben, a Petőfi utcában 
újult meg a járda egy szakasza, a 6. számú 
körzetben a Törökhegyi úton aszfaltozták 
újra a járdát, illetve egy új szakasz is épült, a 
Rádi úti lakótelepen elkészült a belső utak 

aszfaltozása, a 7. számú körzetben a Vásár 
utcában újítottak fel egy járdaszakaszt, a 
8. számú körzetben pedig a Zöldfa utcá-
ban végeztek hasonló munkát. A 9. számú 
körzetben a Deákvári fasor járdájának egy 
szakaszát tették rendbe, Márialigeten és 
Václigeten útjavítást, útkarbantartást vé-
geztek. A 10. számú körzetben a Váltó, a Vá-
gány és a Sorompó utcákat aszfaltozták, az 
Orgona, Nárcisz, Mályva, Viola és Botond 

utcákban kátyúzást végeztek. A 11. számú 
körzetben a Nógrádi utca felső szakaszá-
nak újrakövezése mellett, az Akó, Altányi, 
Szentgyörgyi utcákban és a Szeder fasor vé-
gén kőszórással javították az utak állapotát. 
A 12. számú választókörzetben az Arany Já-
nos utcában lapjárda épült, a 13. számú kör-
zetben az Újhegyi úti óvoda előtt felújítot-
ták a lapjárdát, a Csillag utcát aszfaltozták, 
a 14. számú körzetben a Szélső soron járda 
épült, a Rezeda és Rozmaring utcák végén 
az útépítést fejezték be.

Hat év alatt tizennégy kilométerHat év alatt tizennégy kilométer
Tervszerűen újulnak meg az utak 
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Nem támogatott költségvetési koncepció 

Eredményes háromnegyed év

Büntetlen hiányzás

Elutasított hitel

Közös képviselők konferenciája 

Elbocsátás a GE-nél, 
felvétel a Samsungnál 

Novemberi ülésén elfogadta a képviselő-testület az idei költségvetés első háromne-
gyed évi teljesítéséről szóló beszámolót. A szeptember végéig eltelt időszak mérlege po-
zitív, a bevétel a tervezettnél több, a kiadás viszont kevesebb. A bevétel megfelel az elvárt-
nak, a kiadások pedig biztosították az intézményhálózat fenntartását. Az önkormányzat 
költségvetésének főösszege kilenc hónap alatt 1,3 milliárd forinttal nőtt, és meghaladta a 
14 milliárd 320 millió forintot. Az ülésen a testület ismét módosította – immár nyolcadik 
alkalommal – a költségvetés főösszegét, amely így további 87 és fél millió forinttal nőtt, 
közelítve a 14 és fél milliárd forinthoz. A várhatóan igen jó eredménnyel záruló év, a stabil 
városi költségvetés ellenére, dr. Bóth János polgármester óvatos, körültekintő és takaré-
kos költségvetési koncepciót terjesztett elő, amely a 2009. évben számol a folyamatos kor-
rekció lehetőségével, hangsúlyozza az ésszerű takarékosságot. A koncepció egyébként 
a helyi bevételeknél az ideivel közel azonos induló költségvetési főösszeggel számol. A 
polgármester szerint a célokat nem kell feladni, legfeljebb – a globális pénzügyi válság 
hatására kialakuló gazdasági problémák miatt – az ütemezésen, a mértéken kell gondol-
kozni. A kórház-rekonstrukció, a Kosdi úti körforgalom kiépítése, a Zöld Híd program 
folytatódik, nem kell lemondani az útpályázatokról, a laktanyával kapcsolatos fejleszté-
sekről, a távfűtési rendszer korszerűsítéséről, az óvoda- és iskola-felújításokról sem, és 
foglalkozni kell a mélygarázshoz tartozó „köszönőház” létesítésével is. Fördős Attila kép-
viselő néhány bizonytalansági tényezőre hívta fel a figyelmet – amelyek többsége nem 
költségvetési forrásból valósul meg -, mint a regionális csatorna-beruházás, a mélygarázs-
hoz épülő „köszönőház”, a tervezett új orvosi rendelő és templom együttese, valamint a 
Boronkay középiskola bővítése pályázaton nyert összegből. Bár érdemi vita nem volt, a 
koncepció nem kapta meg a többség igenlő szavazatát. (11 támogató szavazatot kapott)  
Dr. Dora Péter jegyző szerint ez nem okoz problémát: a költségvetési koncepciónak csak 
a megtárgyalása kötelező, elfogadása nem.

Nem fogadta el a képviselők többsége 
Ferjancsics László és Makrai Zsolt egyéni 
képviselői indítványát, amely a munkaterv 
szerint összehívott képviselő-testületi és 
bizottsági ülésekről való igazolatlan hiány-
zást szankcionálná. Ferjancsics László már 
korábban is indítványozta, hogy az éles po-
litikai szembenállás miatt akadozó munkát 
ezzel is segítsék elő. Makrai Zsolt azt hang-
súlyozta, hogy a bizottságok működése néha 
ellehetetlenül, döntésképtelenné válnak, a 
szankciókkal ennek kívánják elejét venni. 
Indítványuk szerint az igazolatlanul távol-
maradók tiszteletdíjából három-húszezer 
forint közötti összeget vontak volna le. 

A Váci NKSE 12 millió, a Vác Városi Lab-
darúgó Sportegyesület 5 millió forint hitelt 
kért az önkormányzattól. A hét önkormány-
zati képviselő kezdeményezésére összehí-
vott rendkívüli testületi ülésen az önálló 
képviselői indítvány kellő számú támogató 
szavazat híján eredménytelen volt.

A Váci Közös Képviselők Klubja, a Thézeusz Alapítvány közreműködésével, másod-
szor rendezett konferenciát és kiállítást a művelődési központban, a lakóépületek ener-
giatakarékosságáról, karbantartásáról. Román Gabriella, a klub elnöke több olyan kiál-
lítót és előadót hívott meg, amelyek és akik az energiafelhasználás csökkentésében, a 
fűtéskorszerűsítésben, az épületek szigetelésében, nyílászárók korszerűsítésében segít-
séget tudnak nyújtani a társasházaknak. Az élet ugyanis rákényszeríti erre a társasházak 
lakóit, képviselőit, mint azt megnyitójában dr. Bóth János polgármester is mondta. Vác 
csaknem 14 ezer lakásának fele társasházban van, ezek korszerűsítését az önkormányzat 
jelentősen támogatja, bár az előző években ezt nem használták ki teljesen. Az idén vi-
szont elfogyott a támogatásra szolgáló 10 millió forintos keret, és a jövő évi nagy része is 
le van már kötve. Azonban, ha szükséges, a város további összeget is áldoz erre, mondta a 
polgármester. 

A konferenciát megelőzően, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége 
beválasztotta az etikai bizottságba Hajdu Sándort, Váci Közös Képviselők Klubja alapí-
tóját, akinek önkormányzati képviselőként nagy érdemei voltak abban, hogy a társasház-
korszerűsítések támogatásának rendszere kialakult a városban.

Ötven dolgozójától válik meg a General 
Electric Hungary Zrt. váci fényforrásgyára, 
de a gödi Samsung gyár valamennyi elbo-
csátottnak tudna munkát biztosítani. Ezt 
dr. Bóth János polgármester és dr. Sabacz 

Róbert, a Közép-magyarországi Regionális 
Munkaügyi Hivatal váci kirendeltségének 
vezetője jelentette be közös sajtótájékozta-
tóján. A gödi gyárban januártól nyolcvan új 
dolgozót kívánnak foglalkoztatni, sőt, mint 
dr. Sabacz Róbert elmondta, a továbbiak-
ban még mintegy négyszáz új munkatársra 
lenne szükség. 

A Samsung létszámigényeinek kielégí-
tése érdekében a munkaügyi kirendeltség 
csoportos toborzást is rendezett, ám a be-
hívott, több mint háromszáz munkanélküli-
ből csupán hetven érdeklődött a munkale-
hetőség iránt.  A kirendeltség segített a GE 
és a Samsung közötti közvetlen kapcsolat 
létrehozásában is.
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Kampány a megelőzésért

Cukorbetegek napja

Nagycsaládban élő gyerekeknek ajándékozott huszonnégy 
használt mobiltelefont a kórház. Az ajándékot dr. Erős András fő-
igazgató adta át a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöké-
nek, Csámpai Györgynek.

Itzhak Carmel, a Celitron Medical Technologies Kft. ügyve-
zető igazgatója és dr. Erős András főigazgató mutatta be azt a két 
sterilizáló berendezést, amelyhez a korábbi megállapodás alapján 
jutott a kórház. A váci székhelyű Celitron révén egy 90 literes és 
23 literes autoklávot helyeztek el az intézményben, az előbbit a 
központi sterilizálóban, az utóbbit a fül-orr-gégészeti osztályon. 
A két berendezés mobil, csak áramot és vizet igényel, tehát ipari-
gőz-csatlakozás nem szükséges hozzá. A nagyobbik sterilizátor al-
kalmas egy-egy műtét műszereinek csíramentesítésére, a kisebbik 
az ambuláns vizsgálat eszközeinek gyors sterilizálására szolgál. A 
kórház eddig egy ötszázhatvan literes autoklávval rendelkezett, s 
ha több osztályt kisebb méretű, húsz-harminc literes készülékkel 
látnának el, akkor helyben, olcsóbban tudnák elvégezni a steri-
lizálást. Mind dr. Bóth János polgármester, mind pedig dr. Erős 
András főigazgató szerint elismerést jelent, hogy e világszínvona-
lú berendezések referencia-intézményeként működhet a kórház. 
Itzhak Carmel megerősítette, hogy az együttműködés folytatódik, 
a második ütemben a veszélyeshulladék-megsemmisítő készülhet 
el, a harmadik ütemben a központi sterilizáló fejlesztése valósul-
hat meg.

Az AIDS Világnapja alkalmából az ÁNTSZ Kistérségi Intézete 
és a Váci Polgárok Egészségért Egyesület szervezésében, az önkor-
mányzat támogatásával, szakemberek tartottak felvilágosító elő-
adást a középiskolások számára. A művelődési központban rende-
zett programon a megelőzésre, mint egyetlen megoldásra, hívták 
fel a figyelmet. Ma már több AIDS-szűrő intézmény is működik, a 
legközelebbiek a fővárosban. 

A mindennapi tevékenységet segítő eszközökhöz jutott a váci 
mentőállomás. Az ehhez szükséges összeget, 300 ezer forintot, 
Tomori Pál képviselő kezdeményezésére, az önkormányzat bizto-
sította a választókörzeti keretből a mentőállomás Pro Vita Alapít-
ványa számára.

A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMÜ) 2008. utolsó 
negyedévében könnyíteni kíván azon a pénzügyi terhen, amit a 
villamosenergia költsége jelent szolgáltatási területének legna-
gyobb egészségügyi intézményei számára. Ezért az év utolsó há-
rom hónapjában a Jávorszky Ödön Városi Kórház számára nettó 
1,37 Ft / kWh kedvezménnyel biztosítja a villamos energiát. Így 
a kórház X-XII. havi várható fogyasztása alapján a nettó kedvez-
mény 939 ezer 820 forint, a bruttó kedvezmény 1millió 127 ezer 
784 forint.

Egészségnapot rendezett a Jávorszky Ödön Kórház a Cukorbe-
tegek Világnapja alkalmából a művelődési központban. A kiállítás, 
az előadások, a SzűrőPonton végzett vizsgálatok elsősorban a cukor-
betegséggel voltak kapcsolatosak. A mintegy százhúsz érdeklődő 
közül a legtöbben a vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mé-
résen vettek részt. A vizsgálati eredmények legalább is figyelemfel-
hívóak voltak: egy tizedüknél magasnak bizonyult a vércukorszint, 
csaknem egyharmaduknál emelkedettnek vagy magasnak találták 
a vérnyomást, s a magas vérnyomás a diabétesz társbetegségeként 
is szokott jelentkezni. A cukorbetegség szövődménye lehet az úgy-
nevezett diabéteszes láb, és a szakemberek a megvizsgáltak több-
ségénél találtak elváltozást. A kórházban egyébként már május óta 
működik a diabéteszes láb szakrendelés, a rehabilitációs rendelé-
sen, a H pavilonban, 
hétfőnként 9 és 11 
óra között. A cukor-
betegségtől független 
csontrugalmasság-
vizsgálatot is végez-
tek, és ott a vizsgál-
taknak a felénél lett 
pozitív az eredmény. 
Mindezek tükrében 
nagyon is indokolt az, 
amit megnyitójában 
a város polgármeste-
re is hangsúlyozott: 
nagyobb gondot kell 
a megelőzésre fordítani. A kórház felvételi körzetében egyébként 
mintegy 15 ezer lehet a cukorbetegek száma, ám csak a fele kezel-
teti betegségét. Holott, mint dr. Kékesi Gábor főorvos elmondta, 
a cukorbetegségek kezelésében az utóbbi évtizedekben óriási volt 
a fejlődés, ma a diabétesz mindkét típusa jól karbantartható. Az 
előadások külön foglalkoztak a felnőttek és külön a gyermekek 
cukorbetegségével.

Új sterilizálók a kórházban 
Együttműködés a váci Celitronnal

Mobiltelefon ajándékba 

AIDS-világnap

Eszközök a mentőknek

Kedvezmény a kórháznak
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Négy jól tanuló, nehéz körülmények között élő diák további ta-
nulásának segítésére a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lo-
vagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége tíz hónapon keresztül 
havi ötvenezer forintot bocsát három váci középiskola rendelke-
zésére. Erről kötött megállapodást Sir Prof. Dr. Popper György, 
a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm 
Perjelségeinek Szövetsége Nagymester – Régens általános helyet-
tese Magyar nagyperjele, dr. Bóth János polgármester, valamint a 
három oktatási intézmény – a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola, a Madách Imre Gimnázium és 
a Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – igazgatója. 
Az ünnepélyes aktuson jelen volt a rend nagymestere, Prince José 

Cosmelli és az adományozó lovag, a Sierra Leone-i Sir Antar. 
A vendégeket, a három iskola vezetőjét és a diákokat dr. Mol-

nár Lajos alpolgármester köszöntötte, majd Sir Prof. Dr. Popper 
György nagyperjel elmondta: az együttműködés a Boronkay 
György Műszaki Középiskola és Gimnázium öt diákjának támo-
gatásával kezdődött, amely sikeresnek bizonyult. Most Sir Antar 
újabb összeget ajánlott fel, ezért - a lovagrend tagjainak és a város 
vezetőinek javaslatára – a támogatást újabb három váci középis-
kolára terjesztették ki. Feltétel volt, hogy kiemelkedő színvonalú 
iskolák rászoruló diákjai kapjanak segítséget tanulmányaik foly-
tatásához. A megállapodás szerint, az iskolák biztosítják, hogy az 
átutalt összeget ennek elősegítésére fordítják. 

Novemberben ünnepség keretében köszöntötte a színes diplomás pedagógusokat dr. Molnár Lajos alpolgármester, műsort adtak 
a Bartók Béla Zeneiskola növendékei és az alsóvárosi óvodások. Az önkormányzat ajándékait a város polgármestere nyújtotta át, és az 
intézményvezetők is átadták saját ajándékaikat.

Arany diplomában részesült: Kiss Mátyásné (Alsóvárosi Óvoda), Rüll Mária (Juhász Gyula Általános Iskola), Sándor Gézáné (Cházár 
András iskola), Pellei Róbertné (közgazdasági szakközépiskola), Borovits János (Boronkay középiskola), Turza Vilmosné (Radnóti isko-
la), dr. Alt Gyula (országos szakfelügyelő), dr. Vakli Lászlóné (Petőfi iskola). 

Gyémánt diplomát kapott: Vásárhelyi Józsefné (Petőfi iskola), Tóth Lászlóné (Karolina iskola), Bánhidi Lászlóné (Karolina iskola), 
Faluhelyi Józsefné (Táncsics szakképző iskola), Havassy László (Petőfi iskola)

Vas diplomát kapott: Fejér Ferencné (Petőfi iskola), Vásárhelyi József (Földváry iskola)
Gránit diplomában Bíró Sándor részesült (Cházár András Többcélú Közoktatás Intézmény). 

Tíz általános iskolás és harminc középiskolás részesül a Duna-
Dráva Cement Kft. ösztöndíjában, amelynek összege – tíz hónapon 
át - havi hat-, illetve nyolcezer forint. A DDC negyedik éve támogat-
ja a város tehetséges tanulóit. A pályázatokat az iskolák nyújtják 
be, a kuratórium azokat választja ki, akik kiemelkedő szorgalmuk, 
tanulmányi eredményeik mellett, a zene, a művészet vagy a sport 
területén is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.  

Az országos adományozási akcióhoz kapcsolódva, a Váci Bap-
tista Gyülekezet is gyűjti a cipős dobozokba csomagolt ajándéko-
kat. A dobozokba csomagolt játékokat, tanszereket, édességeket a 
térségben élő rászorulóknak juttatják el.  Az ajándékcsomagokat 
a baptista templomban és a Gombás út 66. szám alatti a parókián 
lehet leadni.

A ma iskolájának szelleme a falakon túli világot is megérinti, de 
nem mindegy hogy mi történik egy tanórán kívüli foglalkozáson. 
Iskolánk is nagy hangsúlyt fektet a szabadidős programok szerve-
zésére. Ehhez azonban alapos felkészülés, tervezés és feladatmeg-
osztáson alapuló csapatmunka kell. Így kerülhetett sor ebben a 
tanévben is az immáron 4. éve tartó jelmezes őszi töklámpás fel-
vonulásra, ahol szülők, gyerekek világító töklámpásokkal rótták az 
esti órákban Deákvár utcáit. Diákjaink a gyalogtúra előtti napok-
ban tökből készült kompozíciókkal, alkotásokkal kápráztatták el az 
iskola közösségét. Novemberben meghirdettük a „Gasztronómia a 
tök” címmel, a tökből készült ételek parádéját. A felsős osztályok 
által készített finomságokat, mesterszakácsok zsűrizték. Ezekben 
a napokban derűs hangulatban valósult meg egy horgászverseny 
a közeli horgásztónál, fiúk-lányok részvételével. Ezek az alkalmak 
megerősítést nyújtanak azoknak a gyerekeknek is, akiket a tanu-
lásban kevés sikerélmény ér. Kiváló horgász, legjobb szakács, aki 
teljesítménykényszer nélküli teljesítményt nyújt. 

Az ősz derekán iskolánkban vendégszerepelt a nagyszerű mu-
zsikus, Gryllus Vilmos is. Koncertjén a közismert „Daloskönyvé-
ből” és számtalan gyermekek által kedvelt dalaiból csendültek fel 
dallamok. Ebben a tanévben „Mesterségem címere…” programunk 
lehetőséget biztosít 8. osztályos diákjainknak, hogy közvetlen kör-
nyezetben ismerkedhessenek meg, ismert és kevésbé ismert szak-
mákkal, és ezáltal,  könnyebben dönthessenek a pályaválasztás 
során. Decemberben a diákönkormányzat támogatásával ajándék-
készítések sorozata vette kezdetét, a tanulók saját készítésű aján-
dékkal lephetik meg karácsonyra szeretteiket.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az iskolai költ-
ségvetést kiegészítve városunkban élő vállalkozók, üzletek vezetői, 
a szülői támogatás, iskolánk alapítványa hozzásegítenek a szabad-
idős tevékenységek lebonyolításához. Többnyire természetbeli 
adományt nyújtanak. Köszönetünket pedig akképp fejezzük ki, 
hogy cserébe meghívjuk őket rendezvényeinkre. 

Az iskolai programok értékei abban rejlenek, hogy nem csu-
pán a gyermekek meglévő igényeit elégítik ki, hanem új, általunk 
pozitívnak, hatékonynak tartott igények iránt is felkeltik az érdek-
lődést.

Szádoczki Gabriella
szabadidő-szervező

Újabb máltai adomány  

Szeretet, cipős dobozban
DDC-ösztöndíj

Arany, gyémánt, vas, gránit – színes diplomás pedagógusok

Szabadidő-szervezés 
a Radnóti iskolában
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Függőhidat avatott fel a Gyadai tanösvényen Szabó Imre 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter november közepén. A 
létesítmény Hubina István mérnök tervei alapján, a Vác Város 
Környezetvédelméért Alapítvány, a Duna-Dráva Cement Kft. 
támogatásával és az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetének közremű-
ködésével épült meg. A területen a Budapesti Corvinus Egyetem 
tájépítész karának hallgatói végeznek évek óta tájvédelmi és táj-
építész munkákat, a tanösvényt 2005-ben adták át a már korábban 
helyi védettség alá helyezett Gyadai réten. A függőhíd avatásán a 
város polgármestere mondott köszönetet a közreműködőknek, 
közöttük a gyakorló város program keretében tevékenykedő egye-
temistáknak, Szarkándi János, a DDC Kft. elnök-vezérigazgatója a 
további fejlesztések támogatását ígérte. Szabó Imre miniszter az új 
létesítmény kapcsán az ökoturizmus és a környezettudatos neve-
lés fontosságáról beszélt.

Kiszel Vilmost, Göncöl Alapítvány elnökét választotta regioná-
lis tanácsosává az IUCN, a Világ Természetvédelmi Unió. Az unió-
nak közel száz ország és több mint ezer társadalmi szervezet a tag-
ja. A Göncöl Alapítvány váci székháza ad otthont az IUCN magyar 
nemzeti bizottságának. 

A Naszály-Galga TISZK vár minden olyan növényt, amelyik már 
kinőtte az otthonát, gondozása nem megoldható gazdája számára 
vagy pedig egyszerűen csak unalmassá vált a gondozói számára. 
A TISZK világos, napfényes, tágas helyen történő elhelyezést tud 
nyújtani, megfelelő mennyiségű öntözéssel és gondoskodással. 
(Információ: 27/518 408, cím: 2600 Vác, Naszály út 31.)

Elkészült a Duna-parti fasor kezelési terve, amely feltétele a 
város természeti értéke és történelmi emléke helyi védettség alá 
helyezésének. Ez a szándék már korábban is megfogalmazódott, 
a közelmúltban Debreczeni János képviselő szorgalmazta a fo-
lyamat elindítását. A dr. Bóth János polgármester által tartott la-
kossági fórumon dr. Csima Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének vezetője ismertette a 
védetté nyilvánításhoz szükséges értékvizsgálat eredményét és a 
védettségre javasolt terület kezelési tervét. Az 1100 méter hosszú 
fasor 195 fája ugyan nem képvisel kiemelkedő botanikai értéket 
– bár a fák egy része értékesnek nevezhető -, de településképi je-
lentősége igen nagy. Szinte nincs is olyan Duna menti település, 
amelyet a folyam felől összefüggő fasor kísér. A fák hetven százalé-
ka vadgesztenye, a régi platánfák közül már csak néhány maradt. A 
fák közül tíz beteg, ezeket ki kell vágni, sok fa szorul koronaalakí-
tásra. A tanszékvezető szerint, a fasor Ady Endre sétányi szakasza 
van a legrosszabb állapotban, ott teljes felújítást kellene végezni. 
Mindennek ismeretében dönthet az önkormányzat a kezelési terv 
elfogadásáról és a védetté nyilvánításról.

Huszonkét frissen ültetett magas-kőrisfa felett vállalt védnök-
séget a Földváry Károly Általános Iskola huszonkét kisdiákja. A hu-
szonkét fából kettőt maguk ültettek el a Duna-part ligeti részén, 
majd mindenki a saját fáján elhelyezte az általa készített varázs-
táblát. A 2/B. osztály gyerekei remélik, hogy ezek a képpel és va-
rázsmondatokkal díszített táblák a rongálóktól is megvédik a kis 
fákat. 

Mint ismert, a fa-
ültetés része volt an-
nak a programnak, 
amelyre eredménye-
sen pályázott az ön-
kormányzat. Az elnyert 
csaknem négymillió és 
az önrészként hozzá-
tett egymillió forintból 
elsősorban az illegá-
lis hulladéklerakókat 
szüntették meg, az 
összeg egy részét pe-
dig információs táblák 
kihelyezésére és a ke-
rékpáros pihenőben 
ülőpad, szemetesek 
felszerelésére hasz-
nálták fel. A program 
része volt a környezeti 
nevelés erősítése és 
új fák ültetése is. A program szervezője, Beckné Alapi Julianna 
mellett, részt vett a faültetésben dr. Bóth János polgármester és 
Nahlik György, a környezetvédelmi aktivista is.  

Fát ültettek a kisdiákokFát ültettek a kisdiákok 

Regionális tanácsos

Növényeket fogad örökbe a TISZK

Függőhíd a tanösvényen

Védett lehet a Duna-parti fasor 
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Szeretnénk azt elérni, amit mások, sok akadály van, s ezeket 
úgy tudjuk leküzdeni, ha megismerjük a világot, és felszínre hoz-
zuk saját értékeinket, fogalmazta meg a művelődési központban 
tartott fogyatékosügyi konferencia célját és értelmét dr. Chikán 

Csaba, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesületének elnöke. 

Az egyesület és a Pest Megyei Esélyek Háza által szervezett 
tanácskozás témája a fogyatékossággal élő fiatalok képzési, elhe-
lyezkedési és szabadidős lehetősége volt, és mint a MEOSZ egyik 
munkatársa hangsúlyozta, ezek megteremtéséhez közös fellépés, 
összefogás szükséges. Segítséget adhat az idén elfogadott ifjúsági 
stratégia, illetve az álláskulcs projekt, amelynek megvalósulását 
már harmincnyolc rehabilitációs menedzser segíti. A nyitott tár-
sadalom előszobája a nyitott iskola, és nyitott iskolák nélkül aligha 
lehet nyitott a társadalom. Erről az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet tudományos munkatársa beszélt, idézve a 2007. évi Lisszaboni 
Nyilatkozatot a befogadó nevelésről-oktatásról: mindenki kapja 
meg a lehetőséget annak megválasztására, hol szeretne tanulni, és 
legyen meg a szükséges speciális segítség is. 

A lisszaboni úgynevezett Európai Meghallgatás után kiadott 
nyilatkozatban a fogyatékossággal élő fiatalok arra jutottak, hogy 
le kell dönteni a bennük és a másokban – fogyatékosság nélkül 
élőkben – meglevő akadályokat, túl kell lépniük saját fogyatékos-
ságukon, és akkor a világ is jobban elfogadja őket. 

A Pest Megyei Esélyek Háza egy másik találkozó szervezésében 
is részt vett. Székhelyén a Nonprofit Információs és Oktató Köz-
pont Alapítvánnyal és a Kismarosi Teleház Alapítvánnyal közösen 
rendezték meg a Kistérségi Civil Találkozót. Ezen, többek között, 
szó volt a váci kistérség területfejlesztési lehetőségeiről, a civil 
szervezetek ebben való közreműködéséről, a civil szervezetek és 
az önkormányzatok kapcsolatáról, a Regionális Civil Egyeztetések 
Program tapasztalatairól. 

Korlátok közt szabadon 

Az idősek védelmében
A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt 

időszakban megnövekedett azon bűncselekmények száma, ame-
lyek során az elkövetők az időskorúak túlzott jóhiszeműségét, fi-
gyelmetlenségét és óvatosságuk hiányát kihasználva, különböző 
ürügyekkel kicsalják, eltulajdonítják a sértettek értékeit. Ezen bűn-
cselekmények megelőzése érdekében a Váci Rendőrkapitányság 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy az alábbi szabályokat tartsa be.

1. Lakásuk ajtaját, családi házuk kapuját, bejárati ajtaját zárják 
kulcsra, ne nyissák ki idegeneknek, csak ha meggyőződtek arról, 
hogy ki és miért keresi őket, de az ajtónyitást követően is legyenek 
óvatosak, kissé bizalmatlanok.

2. Ne legyenek túlságosan jóhiszeműek a bizalmukba férkőzni 
kívánó idegenekkel szemben, főleg buszra való várakozás, utazás, 
vásárlást követő sorban állás során!

3. Ne fogadjanak bizalmukba ismeretleneket, ne engedjenek 
be idegeneket a lakásukba!

4. Még számlafizetés esetén az ismerős pénzbeszedő se tudja 
azt, hogy hol tartják a pénzüket, annak helyét ne mutassák meg 
senkinek, lehetőleg tartsák spórolt pénzüket bankban, és vásárlás 
esetén is inkább kártyával fizessenek!

5. A bankkártyájuk mellett ne tárolják PIN-kódjukat (igyekez-
zenek azt megjegyezni vagy a kártyájuktól jól elkülönített helyre 
feljegyezni)!

6. Ne engedjék, hogy napi programjuk, mindennapos maga-
tartásuk kiismerhető legyen (pl. mikor mennek vásárolni, mikor 
vesznek fel pénzt, vagy mikor kapnak nyugdíjat)!

7. Kérjék meg családtagjaikat, rokonaikat, szomszédaikat, hogy 
napi rendszerességgel tartsák önökkel a kapcsolatot!

8. Lehetőség szerint szerezzenek be mobiltelefont (amit tart-
sanak mindig maguknál), illetve szerezzenek be vezeték nélküli 
csengőt, amelynek megnyomásával baj esetén jelezhetnek szom-
szédjuknak!

9. Ne adjanak munkát idegennek, még ha fizikai teherbírásuk 
romlása miatt jó lenne egy kis segítség (igyekezzenek családon be-
lül segítséget kérni, vagy ha nincs rá lehetőségük, egy jó ismerős 
ajánlásával szerezzenek be egy megbízható állandó segítőt)!

10. Ha mégis megtörténne a baj, a rendőrség mindent megtesz 
az elkövetők elfogása érdekében, ezért haladéktalanul tegyenek 
bejelentést a rendőrség 107-es vagy 112-es segélyhívószámán, vagy 
a legközelebbi rendőri szervnél, illetve a körzeti megbízottnál!

Csatlakozás a Szociális Chartához
Csatlakozott a város  az Önkormányzati Szociális Chartához, 

amely alapelvként szögezi le a társadalom szétszakadásának meg-
akadályozását, az esélyegyenlőtlenség mérséklését, azt, hogy az 
ellátás középpontjában a szociális segítségre szoruló polgár áll. 
Az aláírók tudomásul veszik, hogy van egy réteg, amely számára a 
szociális eszközök nyújtják a megélhetés kizárólagos forrását. 
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Címerablakok a levéltárban 

Megválasztották a Váci Értéktár igazgatóját

Az anyanyelv megbecsült váci ápolói

Finnország nemzeti ünnepe 

A város hat pecsétlenyomata, valamint Vác és Pest megye címe-
re díszíti a városi levéltár belső ablakait. Köblitz Birgit Ferenczy 
Noémi-díjas üvegművész alkotásait prof. Dr. Gecsényi Lajos, a Ma-
gyar Országos Levéltár főigazgatója avatta fel, hangsúlyozva, hogy 
a levéltár a helyi identitás meghatározó intézménye, a város törté-
nelmi szimbólumainak megjelenítése a közösség azonosságtuda-
tát erősíti. 

Mint dr. Horváth Ferenc levéltár-igazgató elmondta, mindeb-
ben nagy szerepe volt a polgármesternek, aki hosszú ideje szorgal-
mazta az önálló levéltár létrehozását. Dr. Bóth János polgármester 
a reneszánsz éve méltó zárásának nevezte a címerablakok átadását 
– amelyek közül kettő e korszakból való -, és méltatta Vác Város 
Levéltára tevékenységét. 

Az intézmény három év alatt tízmillió forintot nyert külön-
böző pályázatokon, folytatta és a jövő évben folytatni is fogja a 
könyvkiadást, sőt új sorozat megjelentetését is tervezi. Avatása óta 
állománya lényegesen - több mint kétszáz irat-folyóméterrel - gya-
rapodott, a közelmúltban pedig elkészültek vendégszobái, ame-
lyek az itt kutató szakemberek rendelkezésére állnak.

Mérai Dóra régészt, művészettörténészt választotta meg a kép-
viselő-testület a Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
igazgatójának. A szeptember végén kiírt pályázatra ketten jelent-
keztek, mind a művelődési és oktatási bizottság, mind a testület 
többsége Mérai Dórát támogatta. Az új igazgató megbízatása öt 
évre szól, és december elsejétől tölti be a tisztséget. Mint ismert, 
az önkormányzat önálló, városi fenntartású közgyűjtemény létesí-
tését határozta el, és júliusi ülésén elfogadta alapító okiratát is. Az 
indításához szükséges működési engedélyt már kiadta az Oktatá-
si Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya. Az intéz-
mény január elsejével kezdi meg működését. 

A nyelvművelők országos társadalmi szervezete, az Anyanyelv-
ápolók Szövetsége december 6-án tartotta tisztújító közgyűlését. 
Az 1989 óta működő egyesület elnökségébe ez alkalommal két 
váci is bekerült. Elnökségi tag lett Orosz Tamás gyógyszerészhall-
gató, akit egyben a szövetség titkárának is megválasztottak, vala-
mint Dóra Zoltán, városunk közismert nyelvész pedagógusa.

Ünnepséget rendezett a Finn Köztársaság nemzeti ünnepén az 
önkormányzat és a Váci Finn - Magyar Társaság. A finn független-
ség napján, a Bartók Béla Zeneiskola hangversenytermében tar-
tott megemlékezésen jelen volt a Finn Köztársaság magyarországi 
nagykövete, Jari Vilén és felesége is. A vendégeket a társaság elnö-
ke, Iványi Károly köszöntötte, majd dr. Bóth János polgármester 
szólt a finnországi testvérvároshoz, Järvenpää-hez fűződő kapcso-
latokról. A Magyar - Finn Társaság elnöke, dr. Szíj Enikő követen-
dő példaként emlegette Finnországot, amelytől megtanulhatnánk, 
hogyan lehet a hátrányokból előnyt kovácsolni. Bereczki András, 
Észtország tiszteletbeli főkonzulja is a finn csodát emelte ki ün-
nepi beszédében: hogyan jött létre az egykor Európa perifériáján 
lévő területből jól működő ország, sokak - köztük az észtek - pél-
daképe. Finnországról szóltak azok a versek is, amelyek az ünnepi 
műsorban felhangzottak, szépen tagolva a Bartók Béla Zeneiskola 
növendékeinek hangversenyét. 
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December 29-én, hétfőn 19 óra
Emlékezz Jampi!!! 

Fergeteges elő-szilveszteri buli a 
Fónaysokkal

Közreműködik: Toldi Tamás és Wernke 
Ádám magánénekesek, Tini Dance Társu-
lat Steidl Anita koreográfus vezetésével és 

az Acoustic Trio.hu
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, 

az előadás napján: 1300 Ft

Január 3-án, szombaton 15.30 órakor 
és 19 órakor

Újévi hangverseny
A 25 éves Váci Szimfonikus Zenekar Újévi 
Opera -Operett – Musical Gálakoncertje
Közreműködnek: az Interoperett művé-
szei: Molnár Marica, Keszler Éva, Teremi 

Trixi, Boncsér Gergely, Balogh Csaba, 
Bozsó József, Szegedi Csaba.

a Triasz Varietasz művészei: Híves Mária, 
Tóth Ivett, Ocsko Aladár

és a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: 
Farkas Pál

A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, 
az előadás napján 2500 Ft.

Január 6. kedd 10 és 14 óra, január 7. szerda 
10 óra, 8. csütörtök 10 óra, január 9. pén-

tek 10 óra, 
Fabula Bábszínház: Mazsola

A belépőjegy ára: 500 Ft

Január 15. 11 óra 30.
Swing, jazz, rock és latin

Chameleon Small Band együttes dzsessz-
történeti műsora.

A belépőjegy ára: 600 Ft

December 19-én, pénteken 18 óra 
Szlovák Karácsony

A váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében

Fellép: a dubnicai Vrsatec folklór tánc-
együttes

A belépés díjtalan!

December 19-én, pénteken 16 órakor, 
december 20-án, szombaton 11 órakor 
és 16 órakor, valamint december 21-én, 

vasárnap 11 órakor
Élő Betlehem

Helyszín: Március 15. tér
Zenés gyermekműsorokkal, betlehemi 

játékokkal, élő állatokkal és meglepetéssel. 
Közreműködik: a Váczi Néptáncegyüttes, 
a Katáng együttes, a Holló együttes, László 
Imre Nótakör, Contactus Country együt-
tes és a Földváry Károly Általános Iskola 

gyermekkórusa.

December  21. vasárnap 17 óra 
A Váci Harmónia Kórus 

karácsonyi ünnepe
A belépés díjtalan!

December 27-én, szombat 19 óra
Stand Up Comedy

Bödőcs Tibor és Hadházi László kabaré 
műsora

A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, 
az előadás napján: 1500 Ft

A Katona Lajos Városi Könyvtár ünnepi nyitva tartása
 Felnőtt könyvtár Gyermekkönyvtár Hangtár
December 29. (hétfő) 9-18.45 óráig 10-18 óráig 13-18.45 óráig
December 30. (kedd) 9-18.45 óráig 10-18 óráig 13-18.45 óráig
December 31. (szerda) 8-14 óráig 8-14 óráig 8-14 óráig
Január 7. (szerda) 9-15.45 óráig 9-15.45 óráig 9-15.45 óráig

December 24 -től (szerda) – december 28 -ig (vasárnap), 
valamint január 1 -től (csütörtök) – január 4 -ig (vasárnap) a könyvtár zárva tart

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Alapítványi Mikulás 

Gyerek fi lmklub 

Nyugat 100 busz 

A Cházár András és a Simon Antal ok-
tatási intézmények, valamint a Tabán utcai 
napközi tanulói, gyerekei számára rende-
zett Mikulás-estet a Szövetség Vácért Ala-
pítvány a művelődési központban.

December 27. szombat 15 óra 
102 kiskutya

Amerikai családi vígjáték, 2000
A belépés díjtalan!

A Nyugat című folyóirat indulásának 
századik évfordulója alkalmából vándorki-
állításon mutatja be a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum a korszakos jelentőségű folyóirat tör-
ténetét és fontosabb alkotóit. A Nyugat 100 
busz júniustól járja az országot, két napig, 
november 27-28-án, a szérűskerti oktatási 
központban, a Boronkay középiskola előtt 
parkolt. 
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Sporthírek – röviden 
Asztalitenisz

Egy-egy nagy különbségű győzelmet 
és vereséget könyvelhettek el november-
ben NB I-es asztaliteniszezőink. A Váci 
Reménység előbb 14:4 arányban vere-
séget szenvedett hazai környezetben a 
budaörsiektől, majd ugyanilyen sikert 
ért el a Malév otthonában. Az őszi szezon 
decemberi utolsó fordulójában a mieink 
hazai asztalokon kaptak ki a BVSC SI má-
sodik csapatától 11:7-re, így a nyolcadik 
helyen várhatják a tavaszi folytatást.

Atlétika
A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play 

és Etikai bizottsága döntött az idei sport-
szerűségi díjak odaítéléséről. A több 
mint három évtizedes történetében a 
bírálóknak most kellett a legbőségesebb 
javaslathalmazból kiválasztania a díjazot-
takat. Végül négy díj és nyolc elismerő 
diploma sorsáról született határozat. En-
nek értelmében utóbbi kitüntetésben ré-
szesül Kanyó Zsolt, kerekesszékes atléta. 
A Váci Reménység SE sportolója. külön-
leges kerekesszéket tervezett, de ezt az 
esélyegyenlőség érdekében vetélytársai 
rendelkezésére bocsátotta. 

Sakk
A jó kezdést gyenge folytatás követte 

a mieink részéről az NB II-es csapatbaj-
nokságban. A Váci SC Újszászon 6,5:5,5, 
majd a HASE II vendéglátójaként 7:5 
arányban maradt alul. Csapatunk három 
együttest előz meg a 12 gárdát számláló 
csoportban.

Ülőröplabda
Véget ért az ülőröplabda bajnokság 

2008-as sorozata. A pontvadászat má-
sodik, csapatonként féltucat meccset 
jelentő felvonásán javítottak a váciak. A 
Mozdulj SE öt győzelem mellett csak a 
veretlenül bajnok nyíregyházi gárdától 
kapott ki. Összesítésben a mieink mérle-
ge nyolc diadal és négy vereség. Az ezzel 
megszerzett 20 pont eggyel kevesebb, 
mint a másodikként záró tatabányai Hu-
manitás ponttermése. Így a tavalyi baj-
nok váciak ezúttal bronzérmesek lettek.

Vízilabda
Újabb két fordulón vannak túl az OB 

II/A osztályban szereplő férfi vízilabdá-
saink. A harmadik körben egy találkozón 
voltak a mieink érdekeltek, ezen nagy 
csatában 9-7-re kikaptak a dunaújvárosi-
aktól. Simább meccsek következtek a ne-
gyedik fordulóban, ahol előbb a csoport 
legjobbjától, a PVSK-tól 15-6-os vereséget 
szenvedtek, majd a Kertészeti Egyetem 
gárdáját 17-10-re verték. A február végén 
esedékes folytatás előtt a Váci VSE a hat 
csapatos csoport 3. helyén áll négy győ-
zelemmel és három vereséggel.

Futott a város apraja-nagyja

Minden eddiginél többen, közel ezren vettek részt a 12. Mikulás-futáson. A verseny 
előtt a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, örömmel említve, hogy a Mikulás-
futások az elmúlt évtized alatt a város legrangosabb tömegsport rendezvényeivé váltak. 
Az oktatási intézmények versenyét az Árpád Fejedelem Általános Iskola, míg a sportegye-
sületek versenyét a Vác Városi Evezős Club nyerte.

Az ovisok 200 méteres versenye után együtt rajtolt el a népes mezőny, melyben a 11,5 
kilométeres és a 6 kilométeres táv mellett, a 2 kilométeres „buli-futáson” is sokan vet-
tek részt. Egyre többen futnak babakocsival vagy kutyával, voltak görkorisok, mikulás- és 
krampuszjelmezes futók, így valóban igen színes mezőnyt alkottak a versenyzők.

(Kép és szöveg: Selymes Nóra)

A tavaly alakult Vác Stars baseballcsapat 
az idén rajtolt a hivatalos magyar bajnokság 
harmadosztályában, a Váci Lakóterületi SE 
szárnyai alatt.

Gyengébb tavaszi kezdés után az őszi 
rájátszást megnyerve, a csapat összesítés-
ben a harmadik helyen végzett, amely a ba-
seballban kiemelkedő példa. A csapat mö-
gött jelentős amerikai szakmai stáb áll, és 
külföldi kapcsolatok, szponzorok támogat-
ják, hogy 2009-ben a váci csapat magasabb 
osztályba léphessen. (Bővebb információ: 
www.vacstars.atw.hu)

Testvérvárosi diák-sportgála megrende-
zését szorgalmazza Debreczeni János kép-
viselő. A Nemzet Sportvárosa címet elnyert 
Vác ugyanis rendelkezik a lebonyolításhoz 
szükséges feltételekkel. A kezdeményezés 
nyomán kialakulhatna, hogy minden év-
ben más város ad otthont a versenyeknek. 

Vác Stars Baseball

Testvérvárosi sportgála

BAJNOKI EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I:
VNKSE - Nyíradony 28-30
Győr – VNKSE 34-25

Férfi kézilabda NB I/B:
Pápa – VKSE 19-30
VKSE – Alba Regia 25-37
Pécs –VKSE 30-25
VKSE – PLER II 25-26
Tata – VKSE 32-21

Férfi kézilabda Magyar Kupa:
Vecsés – VKSE 25-28

Labdarúgó NB II:
VÚLTC – DVSC II 0-1
Makó – VÚLTC 5-1

Labdarúgó Liga Kupa:
DVSC – VÚLTC 4-0
VÚLTC – DVTK 0-2
VÚLTC – Nyíregyháza 4-2
Vasas – VÚLTC 7-1
VÚLTC – Bőcs  4-2
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK:
Klapwijk Arjan Jakob és Csereklye Er-

zsébet Krisztina, Berta Zsolt és Kókai Mag-
dolna.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK: 
Cs. Nagy Tamás és Liebhardt Bernadett 

lánya Violetta, Perjési Gábor és Bagyánszki 
Erika lánya Petra, Csörögi György és 
Soós Szilvia fia Máté, Homonnai Csaba és 
Dékány Evelin lánya Szófia, Szabó István 
és Somodi Renáta lánya Nóra, Izsóf János 
és Béres Enikő fia Hunor, Szabadi Tamás és 
Légrádi Katalin lánya Gréta, Baksa Csaba 
és Erdei Ildikó lánya Sára, Lakatos Olivér 
és Alföldi Nikoletta fia Rómeó, Jaczó Ádám 
és Kardos Krisztina fia Ádám, Berényi At-
tila és Bercse Erzsébet lánya Szilvia, Nagy 
Bence és Ludmány Zsuzsa lánya Kincső, 
Tóth Ferenc és Enyődi Melánia lánya Flóra, 
Csizek Árpád és Jójárt Krisztina lánya Luca, 

Nagy István és Bú Krisztina fia Dominik, 
Horváth János és Papp Kinga lánya Laura, 
Dilong Sándor és Bacsa Szilvia lánya Szil-
via.

ELHUNYT VÁCIAK: 
Kettler András /1951/, Rákóczi László 

/1946/, Csókás Lászlóné sz: Lábai Gizel-
la /1932/ Sánta Ferencné sz: Dudás Irma 
/1920/, Kolman Gyula /1932/, Kovács Vera 
/1942/, Jeszenszky Ferenc /1943/, Várkonyi 
Mihályné sz: Bársony Erzsébet /1917/, Ne-
mesi János /1936/ Szekeres János /1937/, 
Czinóder Ferencné sz: Vasas Ilona /1955/, 
Kalácska Lajosné sz: Bedrus Erzsébet /1939/, 
Kalácska Péter /1956/, Magyar Józsefné sz: 
Hollókői Mária /1956/, Szalay András /1940/ 
Kövesdi Tiborné sz: Kertész Katalin /1948/, 
Bata Miklós /1947/, Drábik Géza /1942/, 
Brena Béla /1940/, Kiss Lászlóné sz: Kármán 
Anna /1934/, Horányi István /1939/, Keresz-
tesi Mihály /1937/, Török Péter /1930/

Anyakönyvi hírek

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

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

A polgármesteri hivatal zöld száma: 06/ 80 
890-020

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16,

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

December 24-én az ügyfélfogadás szünetel

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

Felelõs kiadó: 
Dr. Dora Péter jegyzõ

Szerkesztésért felelõs: 
Borgó János 

Szerkesztõség:
Vác Város 

Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tel.: 06-27/513-400, 06-27/513-430
Fax: 06-27/513-414

E-mail: 
sajto@varoshaza.vac.hu

Nyomdai munkák: 
Multiszolg Bt.

Tipográfia: 
Front Grafika Kft.

Terjeszti: 
4 Types Kft.

Megjelenik: 
havonta 13.000 példányban

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.

2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,

06-30/9-345-144

1. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-388
2. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157
3. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
4. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
5. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti út 2. •  27/301-178
7. Szent Rókus Gyógyszertár •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdő-
dően 7 hetente ismétlődő rend szerint látnak el ügyeleti 
szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatar-
tási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és 
ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején 
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Hét (2008-2009) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
12.15-12.21. 2 3 4 5 6 7 1
12.22.-12.28. 3 4 5 6 7 1 2
12.29.-01.04. 4 5 6 7 1 2 3
01.05.-01.11. 5 6 7 1 2 3 4
01.12.- 01.18. 6 7 1 2 3 4 5

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet: 

Szájsebészet
Budapest VIII. ker. Szentkirá-

lyi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 
620-620/1465-ös melléken, 
vagy a 620-691-es telefonszá-
mon érhető el.

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

tök: 19-7 óráig, Hétvégén: 
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

Ünnepnapon: az ünnepna-
pot megelõzõ nap 19-tõl az 

utána következõ nap 7 óráig.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték Szabó Sándort –  a 
Pefém sződligeti gyáregységének nyugdíjas igazgatóját – hogy hosszantartó betegsége 
után elhunyt, temetése 2008. december 19-én, 13 órakor lesz a gödi újtemetőben 
(Nemeskéri út) minden egyéb értesítés helyett.

Szabó Sándorné

Tisztelt Partnereink, 
Fogyasztóink! 

A DMRV Zrt. ezúton mond köszönetet 
a társasházi közösségi képviselőknek 
- mint partnereinknek - az egész évben nyújtott áldozatos munkájukért. 
A további eredményes együttműködés reményében kívánunk 
Békés, boldog ünnepeket, sikeres újesztendőt 
mindannyiuknak, valamint fogyasztóinknak.
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