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ingyenes kiadvány

2008. január

Téli Ünnepi Napok 2008
Január 12-é
én, szombaton 15 órakor
JÁNOS V ITÉZ
Modern musical, bemutatja a Tini Dance Tánciskola
Koreográfus: Steidl Anita. Petõfi Sándor mûve alapján a
forgatókönyvet írta és a darabot rendezte: Néderné
Szabó Mónika. Elõadják a Petõfi Sándor Általános Iskola
tanulói, Steidl Anita növendékei.
Január 12-é
én, szombaton 19 órakor
KONCERT A K ÁVÉZÓBAN
Fellépõ zenekarok: Tonessence, Hangmás, Panic Radio,
Cartoon Jamiroquai Tribute.

Február 2-áán, szombaton
MADÁCH J ÓTÉKONYSÁGI R ENDEZVÉNY
Madách jótékonysági kulturális mûsor és
Madách Jótékonysági Bál
Február 3-áán, vasárnap 18 órakor
OPERETT - M USICAL - R EVUE G ÁLAEST
A váci Jeszenszky ® Produkció mûsora
Fellépõk: Eperjesi Erika, Peller Anna, Peller Károly,
Benkó János, Toldi Tamás. Sztárvendég: Oszvald Marika.
www.vacibalett.hu

Január 15-é
én, kedden 10 és 14 óra
Január 16-áán, szerdán 10 óra
Január 17-é
én, csütörtökön 10 óra
MESEBÉRLET
Fabula Bábszínház: Makk tündér csodái

Február 12-é
én, kedden 10 órakor
RENDHAGYÓ I RODALOMÓRA
Túlpart együttes elõadása
XX. századi klasszikus magyar költõk versei.
A belépõjegy ára:500 Ft

Január 22-é
én, kedden 18 órakor
MAGYAR K ULTÚRA N APJA
Hazánkért - irodalmi összeállítás a váci Fónay Márta –
HUMÁNIA – Drámai Mûhely elõadásában. Díjátadás.

Február 16-áán 19 órakor
A F ARKAS T RIÓ É S B ARÁTAI Z ENEKAR É S A V ÁCI
NAGYONÜTÕSÖK K ÖZÖS K ONCERTJE
Közremûködik: Fazekas László marinbán és Toldi Tamás
Farkas Trió és Barátai Zenekar tagjai: Farkas Péter, Farkas
Virág, Farkas Zsófi, Chmelik Áron, Dorotovics Ádám,
Misik Zoltán. Váci Nagyonütõsök tagok: Kovács Péter, ifj.
Fazekas László.

Január 24-é
én, csütörtökön 11.30
IFJÚSÁGI H ANGVERSENYBÉRLET
”Kamarabarátság„
Közremûködnek a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanulói: László Bence (cselló), Homoki
Gábor (hegedû), Nagy Csaba (zongora).
Január 26-áán, szombaton
TÁTIKA
15 órakor gyermek kategória,
18 órakor Junior és felnõtt kategória
A Silverstar Mûvészképzõ Iskola szervezésében
Jelentkezési lapok a Madách Imre Mûvelõdési Központ
információs pultjánál szerezhetõk be vagy letölthetõ a
www.tatika.extra.hu weboldalról.
Február 1-jjén, pénteken 8 órakor
MADÁCH – N AP
A váci Madách Imre Gimnázium tanulói és tanárai
névadójukra emlékeznek.

Február 19-é
én kedden 10 és 14 óra
Február 20-áán szerdán 10 óra
Február 21-é
én csütörtökön 10 óra
CSALÓKA P ÉTER F ORRÁS S ZÍNHÁZ
Február 26-áán, kedden 10 és 14 órakor
MÁTYÁS K IRÁLY K RÓNIKÁI
Forrás Színház elõadásában

KIÁLLÍTÁSOK
Január 22-é
én 17 órakor
BAKSAI J ÓZSEF
MUNKÁCSY-D
D ÍJAS F ESTÕMÛVÉSZ K IÁLLÍTÁSA
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Megtekinthetõ: február 17-ig.

Filmklub a Madách Imre Mûvelõdési Központban
FILMKLUB

GYERMEK FILMKLUB

Január 17. csüt. 18 óra
SÖTÉTKÉK, M AJDNEM F EKETE
Spanyol játékfilm, 2007

Január 12. szombat 15 óra
ELVITTE A V ÍZ
Amerikai, angol animációs film, 2006

Január 31. csüt. 18 óra
ÕFELSÉGE P INCÉRE V OLTAM
Cseh, szlovák film, 2006

Január 19. szombat 15 óra
TÁNCOLÓ T ALPAK
Ausztrál, amerikai animációs film

KORTÁRS MAGYAR FILMNAPOK:

Január 26. szombat 15 óra
SEGÍTSÉG, H AL L ETTEM!
Német, ír, dán animációs film

Feburár 14. csütörtök 18 óra
PORCELÁNBABA
Magyar filmdráma, 2004
Feburár 16. szombat 15 óra
NOÉ B ÁRKÁJA
Magyar filmdráma, 2006
Feburár 21. csütörtök 18 óra
DEALER
Magyar filmdráma, 2004

Feburár 2. szombat 15 óra
L’ECSÓ
Amerikai animációs film, 2007
Feburár 9. szombat 15 óra
ATLANTISZ, A Z E LVESZETT B IRODALOM
Amerikai animációs film, 2001

Feburár 28. csütörtök 18 óra
LORA – H OL V AGY N AGY S ZERELEM?
Magyar romantikus dráma

Bõvebb információ kérhetõ a (27)316-411-es telefonszámon a mûvelõdési központban.
A belépõjegy ára: 300 Ft. Gyermekek és nyugdíjasok részérebelépés ingyenes!

Kórházi telefon
J ANUÁR 7- TÕL
MEGVÁLTOZOTT A
J ÁVORSZKY Ö DÖN
K ÓRHÁZ
TELEFONSZÁMA !
A kórház a
(27) 620-6
620-as központi
telefonszámon érhetõ el.
Telefax: (27) 314 693.
A 620-620 telefonszám
hívása után, az eddig
használt mellékeket
továbbra is változatlanul
lehet tárcsázni, de több
osztály önálló fõvonalat
kapott. A régi és új
számok egy ideig
párhuzamosan mûködnek. A megszûnõ vonal
szövegbemondással
tájékoztat a
számváltozásról.
További információ a
www.javorszky.hu
weboldalon található.

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

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

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
Január 7 -1
13.
Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.
Január 14-2
20.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
Január 21-2
27.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér
Január 28-3
3.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

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-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Elindul a Fõutca program

Tisztelt Váci Polgárok! Kedves Barátaim!

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 példányban
A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja
rendszeresen,
- ha egy példánynál
többet kap,
- ha bárhol halomban
lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-30/559-5855

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

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

Fogorvosi ügyelet

Minden beavatkozás térítésköteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.
Ingyenes ügyelet
Szent Rókus kórház
Budapest, Gyula Pál u. 2.
Térítésköteles:
szombat és vasárnap 8-12

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok: Tóth Krisztián és Horváth Rozália
lánya Lilla, Máthé Albert és Hidasi Kinga lánya Kitti, Debreczeni
János és Kovács Mónika fia Botond, German János és Sykó
Mónika fia Márk, Sáros Tibor és Bõhm Erzsébet lánya Eszter,
Andrényi Attila és Kispál Krisztina lánya Cintia, Kata Szilárd és
Vincze Adrienn lánya Gréta, Réczi Zsolt és Veres Tünde fia
Csanád, Lõrinczi Zoltán és Harsányi Adrienn fia Zoltán, Horlik
Zoltán és Csolák Veronika fia Nimród, Selmeczi György és
Herczeg Katalin fia Ákos, Tamási Gábor és Zádeczki Mónika fia
Noel, Hegyes Pál és Szunyog Ilona lánya Henrietta, Jelovcac
Muamer és Nádasdi Mónika lánya Sára.
Házasságot kötött váciak: Bogdán Ferenc és Baranyi Aranka,
Krebsz Péter és Gazdag Judit, Schliszka Károly és Dr. Simonyi
Zsuzsanna, Orszáczki Tamás és Básti Ildikó.
Elhunyt váciak: Mizser János (1937.), Dr. Guthy Piroska (1945.),
István Lászlóné sz.: Burger Katalin (1941.), Tóth Lajosné sz.:
Mészáros Ilona (1912.), Vastag László (1943.), Mack Istvánné sz.:
Sándor Gabriella (1926.), Havasi János (1921.), Dr. Hidvéginé
Bártai Éva (1944.), Cseri Mária (1927.), Seres Jánosné sz: Terényi
Terézia (1926.), Mérai Endréné sz: Láda Edit (1928.), Sándor Lajos
(1921.), Oláh Gábor (1938.), Franyó Károly (1927.), Tóth Lászlóné
sz:Kozák Mária (1921.), Haulik János (1948.), Körber Károlyné sz:
Vecsera Erzsébet (1922.), Tóth Sándor (1923.).

Újévi köszöntõ

A Fõtér, fõutca program megvalósításának következõ
lépéseként decemberben a Város(rész)központ Revitalizáció
Munkacsoport elé kerültek a nagyrészt a Széchenyi utcához
kötõdõ felújítási tervek. Ezek a Széchenyi utca belvárosi szakaszán kívül, az Eszterházy utcát, az Eszterházy és Fürdõ utcaSzentháromság tér közötti szakaszt érintik. A terveket a
meghívásos tervpályázaton nyertes Pagony Táj- és Kertépítész
Iroda tervezõje, Illyés Zsuzsa ismertette. A munkacsoport,
valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagjai a célterületrõl, a megújítandó területnek a fõtérrel való
kapcsolatáról, az érintett utcák karakterének kialakításáról
mondták el véleményüket, észrevételüket. Az Eszterházy utca
megújításával kapcsolatban vita alakult ki az egykori Révkapu

megjelenítésérõl, a Széchenyi utca tekintetében a
Postaparkkal való kapcsolat és a volt Hatvani kapu helyének
jelzése vetett fel kérdéseket. Dr. Bóth János polgármester
elmondta, megjelent a pályázati kiírás, ezért a programterv
alapján meg kell határozni a revitalizáció irányát és területét.
A megújítandó terület nagyságát meghatározza az, hogy a
kiírás a projektek költségét 1,5 milliárd forintban maximálta.
A pályázathoz el kell készíteni az integrált városfejlesztési
stratégiát is, és mint Philipp Frigyes fõépítész közölte, az
engedélyes tervet március közepéig be kell nyújtani.
Lapunk mellékleteként láthatják olvasóink azokat az
elképzeléseket, terveket, amelyekrõl a revitalizációval
foglalkozó munkacsoport véleményeket vár.

Egymillióval
Változatlan
díjazott mobilitás jegyárak

Nõtt a rendõri
állomány

Oklevéllel és egymillió forinttal díjazta a
mobilitás városi hetének megszervezését a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
Kiss János képviselõ tájékoztatója szerint,
az önkormányzatnak az Európai Mobilitási
Hét és az Európai Autómentes Nap
szervezése során végzett kiemelkedõ
munkáját oklevéllel jutalmazta dr. Kákosy
Csaba gazdasági és közlekedési miniszter.
A város tevékenységét egymillió forintos
díjjal ismerték el, és Vác – három magyar
város egyikeként – az Európa-díjra is
pályázhat. A képviselõ bemutatta a minisztérium 2008-as naptárát, amelynek
egyik lapját Burik Anina rajza díszíti. Mint
már hírt adtunk róla, a Földváry iskola
diákja nyerte a minisztérium által a mobilitási héthez kapcsolódóan meghirdetett
pályázat fõdíját.

Harmincöt volt határõr állt munkába a
Váci Rendõrkapitányságon. A schengeni
övezethez való csatlakozást követõen,
január 1-jével megszûnt a határõrség, a
szervezet vagyonát és személyi állományát
a rendõrség vette át. A schengeni külsõ
határokon a megyei rendõr-fõkapitányságok szervezetébe integrálták a 30 határrendészeti kirendeltséget kapitánysági
jogállással. Mint a Váci Rendõrkapitányság
vezetõje, Magyari Sándor rendõr alezredes elmondta, az integrációval kapcsolatban egy új egység jött létre, a
Határrendészeti és Közrendvédelmi
(Folytatás a második oldalon.)

Nem módosítja a helyi autóbuszjegy
árát az önkormányzat. A képviselõtestület úgy döntött, hogy január elsejével nem változtat a helyi tömegközlekedés tarifáin, annak ellenére, hogy
ezt kérte a Volánbusz Zrt. A
közlekedési társaság szerint a helyi
közlekedés
fenntartása
jelentõs
veszteséget okozott a 2007. évben is, és
a jelenlegi konstrukcióban a szolgáltatást nem tudja fenntartani. A
veszteség ellensúlyozására további
költségvetési támogatást kért, illetve a
jegyek és bérletek árának 2008-tól való
emelését kezdeményezte az önkormányzatnál. A képviselõ-testület mindkét igényt elutasította.

Harmincöt volt határõr
erõsíti a kapitányságot

Elbúcsúztunk a 2007-es esztendõtõl, és – ki családi,
baráti körben, ki nagyobb társaságban és sajnos voltak,
akik egyedül – köszöntöttük az újévet. Vannak, akik némi
szorongással, de vannak, akik lelkesen, derûlátóan
kezdték az évet. Úgy gondolom, hogy az ismert
nehézségek, bizonytalanságok ellenére sincs okunk a
pesszimizmusra. Talán biztatóbbnak látnánk a jövõt, ha
értékelnénk mindazt, ami történt: az egészségügy
hatékonyabbá, színvonalasabbá tételét szolgáló átalakítástól a határok megnyitásáig, a szociális háló kiterjesztésétõl az államháztartási hiány csökkenéséig. És ha
önostorozás helyett kissé körülnéznénk: vajon a sokak
által példának hozott országok valóban mindenben
megelõztek bennünket?
Ami szûkebb hazánkat, Vácot illeti, az elmúlt évben is
jelentõsen fejlõdött a város, presztizse nõtt. A rendelkezésre álló forrásokkal jól gazdálkodtunk, tehát, jó
alapokról indíthattuk az új évet. Költségvetésünk egyensúlyban tartása mellett, felújításainkkal, fejlesztéseinkkel
sikerült egyre élhetõbbé tenni a várost, megfelelnünk a
váciak igényeinek. Jelentõs eredmény, hogy kiemelt súlyponti intézmény lett a kórház, folytatódott az oktatási
intézmények ütemezett felújítása, nõtt a bölcsõdei
férõhelyek száma, és az egyházaknak is tudtunk támogatást adni épületeik megújításához. Folytatódott az
útkorszerûsítési program, saját üzemeltetésbe vettük a
fizetõparkolókat. A pályázatok nyújtotta minden
lehetõséget megragadtunk és megragadunk, hogy terveinket meg tudjuk valósítani.
Az idei évben a fejlesztések töretlenül folytatódhatnak, ha továbbra is jól pályázunk. Ki kell használnunk a
kistérségi együttmûködés lehetõségeit, és munkálkodni
kell azon, hogy az együttmûködés eredményes legyen
mind a TISZK beindításában, mind a Zöld Híd programban. Folytatni kívánjuk a városközpont rehabilitációját, a
kórház rekonstrukcióját, az iskolák, óvodák felújítását.
Már esett szó arról, hogy terveink között szerepel a laktanya hasznosításának elindítása, az útfelújítások folytatása, a közlekedésfejlesztés, a Duna-part megújítására
készült program elkezdése, a Liget-rehabilitáció
elindítása. A felsorolás természetesen nem teljes, még
számos olyan konkrét terv van, amelynek megvalósítása
elkezdõdhet ebben az esztendõben.
A tervek megvalósulásának azonban csak egyik
feltétele a pénz, a költségvetés biztosította keret.
Legalább ilyen fontos feltétel az, hogy a város lakossága
akarja és támogassa a fejlesztéseket, és hogy a felhatalmazásuk alapján döntési helyzetben lévõ képviselõket ne
pártpolitikai célok, hanem a város érdekei vezéreljék. Ha
ez így lesz, akkor valóban minden okunk megvan az optimizmusra. Ennek reményében kívánok minden váci polgárnak eredményes, boldog 2008-as esztendõt!
Dr. Bóth János
polgármester

Határtalan Európa
A schengeni övezet kiterjesztésével, december 21-én
megszûnt az Európai Unió több belsõ határa: 24 országból
álló, határok nélküli térség jött létre. Magyarországról szabad
az út Ausztria, Szlovákia és Szlovénia felé, eltûntek a
sorompók, nincsenek határõrök. A Schengeni Egyezmény
életbe lépésének alkalmából közös ünnepi programot rendezett Vác és Ipolyság december 20-án, Határok nélkül,
békében, barátságban jelmondattal. A program éjfélkor az
ünnepélyes határbontással és tûzijátékkal fejezõdött be.
(Részletek a 3. oldalon.)
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Megosztott feladatok:
a betegszállítást
a kórház végezteti
Két autóval mûködik a
Jávorszky betegszállító
Különvált a mentés és a betegszállítás január elsejétõl,
térségünkben az utóbbi feladatot a Jávorszky betegszállító látja
el. Az életmentés, utcai mentés, a kísérõt, orvost, ápolót
igénylõ, súlyos, rossz állapotban lévõ betegek szállítása
továbbra is az Országos Mentõszolgálat feladata. A krónikus
betegek szállítását, például, mûvese-kezelésre, kórházi vizsgálatra, mûtét után haza, az Országos Betegszállító Egyesület
végzi. A mentés és a betegszállítás különválásával együtt megalakult az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ). Az új
irányító szervezet feladata a távolsági betegszállítás és a szükség szerinti átcsoportosítás összehangolása. A Jávorszky Ödön
Kórház ellátási területén a betegszállítást a kórház alvállalkozója végzi. A szolgálat már 2007. augusztus 1-jétõl
mûködik. A szállításra két jármû áll rendelkezésre, az egyik
csak ülõhelyekkel rendelkezik, a másikban a fekvõbeteg is
elhelyezhetõ. Az ülõben kilenc személy szállítására van egy
idõben lehetõség, a fekvõben egy fekvõ és három ülõhely van.
2008. január 1-jétõl továbbra is azon betegek szállítását végzik,
akik nem igényelnek sem betegkísérõt, sem mentõápoló vagy
mentõorvosi felügyeletet. Az ellátási területükrõl a kórházból
való hazaszállításokat, a kórházba való beszállításokat,
valamint a háziorvosok által kért szakrendelésekre való utaztatásokat végzi a betegszállító. A szállítást kérõ orvos feladata
és jogköre eldönteni, hogy betegszállító autót vagy mentõautót kér pacienséhez. A diszpécserszolgálat a 620-620/1384es melléken vagy a 06-30-663-2400 mobilszámon érhetõ el.

Változatlan távhõ-díj
2008. január 1-jétõl is az egy éve megállapított távhõ-szolgáltatási díjtételek maradnak érvényben. A Váci Távhõ Kft.
eredményes mûködésének köszönhetõen, egyelõre nincs
szükség a távhõ-szolgáltatás díjának emelésére. Az árak változatlan szinten tartását elsõsorban a Vásár téri hõközpont
folyamatos felújítása, a fejlesztések tették lehetõvé. 2004-tõl,
a német szénsegély program keretében, 26 kompakt
hõközpont kezdte meg mûködését, a biztonságos és energiatakarékos mûködés érdekében sor került a Földváry téri
távvezeték akna-tolózár cseréjére, hõmennyiségmérõ
beépítésére, korszerû keringtetõ szivattyú beállítására,
valamint 3 nagykazán mûszaki revíziójára. Az egy éve változatlan díjtételek természetesen módosulhatnak a földgáz és a villamos energia árának növekedésével.

Közterület használata

Január elsejével hatályba lépett a közterületek használatáról
szóló rendelet módosítása. A rendeletmódosítás a korábbi rendelet felülvizsgálata, a különbözõ javaslatok beépítése után
született meg, újraszabályozva közterület-használatot. A rendelet hatályba lépésével együtt tíz százalékkal nõttek a
közterület-használati díjak is. A 2005-tõl érvényes díj, például az
építési anyag közterületen való tárolása esetében, január elsejétõl négyzetméterenként és havonta 1100 forintra nõ a
belvárosban. Az üzemképtelen jármû tulajdonosának az idén
már 3300, illetve 5500 forintot kell fizetnie naponta, ha az utcán
tárolja lerobbant autóját, illetve munkagépét.

Emelkedik a nyugdíj
és a családi pótlék
Januárban már 5 százalékkal több lesz a nyugdíj, és a korrekciós program révén, az év végéig átlagosan 6,5 százalékkal
emelkedik az ellátás összege. Az 1991-1996 között megállapított nyugdíjak ennél nagyobb mértékben nõnek. Változik az
új nyugdíjak megállapításának szabálya, azok járnak jól, akik
hosszú szolgálati idõvel rendelkeznek. Szigorodnak az elõre
hozott nyugdíj melletti munkavégzés feltételei. Növekszik a
rendszeres szociális ellátásban részesülõk járandósága,
emelkedik a gyes, a gyed és a családi pótlék összege. Egy vagy
két gyermek esetén a családi pótlék 4,5 százalékkal, több
gyermekes családban – vagy gyerekét egyedül nevelõ szülõ
esetében – 7-8 százalékkal nõ.

2008. január

Nõtt a rendõri
állomány
(Folytatás az elsõ oldalról.)
Osztály, mely 23 fõvel a Váci
Rendõrkapitányság alárendeltségében mûködik. Az osztály
a rendõri feladatok ellátása
mellett, a schengeni csatlakozásból
eredõ
határrendészeti feladatokat – a
határõrizet kivételével – természetesen továbbra is ellátja.
A kapitányság összesen 35
határõrt vett át január 1-jétõl, a
többiek más kapitányságokon
kaptak beosztást. Elsõsorban
az Õr-járõr Alosztály, a
rendõrõrsök, valamint az
Igazgatásrendészeti Osztály
állományát erõsítették. A
bûnügyi egység erõsítése már
korábban megkezdõdött. A
határõrök változatlan illetménnyel, hivatásos státuszuk
megõrzése mellett álltak
munkába a kapitányságon. A
technikai hátteret, valamint az
általuk használt gépkocsikat az
állománnyal együtt átvették. A
napi szolgálatok erõsítésével
minden területen folyamatosan jelen tudnak lenni,
így a lakosság számára is
érzékelhetõvé válik a létszámemelkedés.

Járulékfizetés,
orvosi ellátás
A
kormány
döntése
nyomán, 2008-ban is jár
orvosi ellátás a biztosítási
jogviszonnyal nem rendelkezõknek. Vagyis, az idén sem
lehet a betegektõl az ellátást
megtagadni, valamint velük
az ellátás költségét megtéríttetni még akkor sem, ha nem
szerepelnek az OEP nyilvántartásában. Viszont január
elsejétõl
az
Országos
Egészség-biztosítási Pénztár a
jogviszonnyal nem rendelkezõ betegek adatait átadja az Adó és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatalnak, az
APEH
pedig
vizsgálatot
kezdeményezhet, és az elévülési idõre – öt évre – visszamenõleg behajtja az elmaradt
járulékokat. A Jávorszky
Ödön Kórház áprilistól
ellenõrzi az általa kezelt
betegek jogosultságát. Dr.
Erõs András fõigazgató
elmondta, hogy az elmúlt
hónapokban a kórházban
megfordult betegek TAJ-kártyájának
adategyeztetése
során, mintegy háromszáz
emberrõl derült ki, hogy nem
szerepel a biztosító nyilvántartásában. Kétszáz beteg nyilatkozott arról, hogy tud a
fennálló problémáról, és már
megtették a kellõ lépéseket,
száz embernek viszont, aki a
kórházban szembesült a helyzetével, az OEP honlapjáról
letölthetõ
formanyomtatványt kellett kitöltenie. Õk
a jogosultságuk tisztázása,
rendezése érdekében a
megyei egészségbiztosítási
pénztárhoz vagy az adóhatósághoz fordulhatnak.

Új tûzoltóautó, erdõtüzekhez

2008. január

Határtalan Európa
A kiterjesztett Schengeni Egyezmény életbe
lépésének alkalmából közös ünnepi programot rendezett Vác és Ipolyság december 20án, Határok nélkül, békében, barátságban jelmondattal. A 22 évvel ezelõtt megkötött
Schengeni Egyezmény, majd az 1990-ben
megszületett végrehajtási megállapodás
értelmében a tagállamok határain megszûnik a
határellenõrzés. Magyarország és Szlovákia
december 21-ével csatlakozott a schengeni
térséghez, s ennek elõestéjén a két testvérváros
önkormányzata közös eseménysorozatot
szervezett Ipoly-ságon. Ugyanúgy együtt ünnepelt a két város, mint 2004-ben, az unióhoz
való csatlakozáskor. A program délben, a
vendéglátó polgármester ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét az ipolysági városháza
színháztermében. A köszöntõ után a két polgármester – dr. Bóth János magyarul, ing. Lõwy
János szlovákul – mondta el a közösen megfogalmazott ünnepi beszédet. Beszédükben,
többek között, hangsúlyozták, hogy a határok
átjárhatósága még inkább kötelez bennünket

A városháza elõtt mutatták be azt az erdõtüzek felszámolására szolgáló új tûzoltóautót,
amelyet a város polgármestere vett át decemberben az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság épületében. Az erdõtüzes tûzoltó-gépjármû értéke 115 millió forint, a sikeresen pályázó önkormányzat 23 millió forint önrészt fizetett ki. A fõigazgatóságon, a polgármesterek nevében, dr. Bóth János mondott köszönetet a minisztériumnak és a biztosító
társaságoknak is, akiknek törvény szabta keretek között kell támogatniuk a hazai tûzvédelem
fejlesztését. Mint mondta, már negyedik alkalommal állhat itt váci képviselõ városát képviselve, a nagy értékû tûzoltógépjármûvek, felszerelések ünnepélyes átadásán. A korszerûsítésnek köszönhetõ, hogy a tûzoltóság mûködési területén jelentõs mértékben nõ a
lakosság tûzvédelmi biztonsága. Az emberek életének biztonságosabbá tétele, értékeik
megvédése az egyik fõ feladata az önkormányzatoknak.
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HÍRHASÁB
Kitüntetés Ipolyságon

térségünk
érdekében
a
szorosabb
együttmûködésre. A schengeni övezethez való
csatlakozás egyfajta XXI. századi egyesülés,
amely számtalan lehetõséget rejt magában.
Megszûnik a belsõ határellenõrzés, ami 24
ország 3,6 millió négyzetkilométerére érvényes.
Mint hangsúlyozták, a mi korosztályunk tudja
ezt igazán értékelni, mert mi szögesdrótokból
font határkerítések mögött nõttünk fel.
Gyermekeink, unokáink számára ez holnaptól
történelem lesz.
Az ünnepi beszédet vitafórum követte, több
témában, szakértõ elõadókkal. Az elsõ fórumot
Magyarok Csehszlovákiában 1938-1948 között
címmel tartották, érzékeltetve azt is, hogy a
határok lebontása után is maradnak még vitás
kérdések, amelyeket meg és ki kell beszélni. A
programok a város több helyszínén folytatódtak, majd az ünneplõk a határra vonultak a
jelképes határbontásra, tûzijátékkal is ünnepelve a határtalanná váló Európát. A rendezvény költségeihez egy váci magánszemély,
Szíjjártó János is hozzájárult.

Ipolyság Város elsõ írásos
említésének 770. évfordulója alkalmából kitüntetést
adományozott a
testvérváros dr. Bóth
Jánosnak, Vác polgármesterének és Mándli
Gyulának, a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár igazgatójának.

A fogyatékossággal
élõkért

Két héten át volt látható a mûvelõdési központban a Téli
Tárlat, a város legrangosabb képzõmûvészeti programja.
Köszöntõjében dr. Bóth János polgármester a 2007. év kulturális rendezvényeinek méltó lezárásaként értékelte a kiállítást, amelyet Bakonyvári M. Ágnes mûvészettörténész nyitott meg, méltatva a sokszínû, sokféle stílusirányzatot megjelenítõ tárlatot, az alkotók munkáit. Az idei Téli Tárlat fõdíját a
zsûri Budai Enikõ fotómûvésznek ítélte, második díjat kapott
Orvos András festõmûvész, a harmadik díjat Bardócz Lajos
grafikusmûvésznek ítélték. Különdíjat kapott Lelkes A.
Gergely, Szalma Edit és Bálint Zsombor. A díjazottakat
dr. Molnár Lajos alpolgármester köszöntötte.

Dokumentumok a
levéltárnak
Levéltárba kerülnek a testületi elõterjesztések és az ülések
jegyzõkönyvei. Vác Város Önkormányzata 35/2007.(XII.20.)
számú rendeletével módosította az önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(V.08.) rendeletét. A
január elsején életbe lépõ módosítás értelmében a képviselõtestület üléseire készített elõterjesztések iratanyagának egy
példánya, valamint az ülések jegyzõkönyveinek egy példánya
Vác Város Levéltárába kerül. A dokumentumok így, a jogszabályokban elõírt módon, az irattári õrzési idõ letelte elõtt is
kutathatóvá válnak.

Szemétszállítás
A szemétszállítás díjának tíz százalékos emelését hagyta
jóvá a képviselõ-testület, módosítva a kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét. A Remondis Duna
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. – az Otto Kft. jogutódja
– díjkalkulációja elsõsorban az inflációból fakadó többletköltségeket tartalmazza. A változás a lakosságot nem érinti, a
közszolgáltatás díját a város költségvetésébõl fizeti. A városban ugyanis, mint ismert, 1995-ben az önkormányzat
bevezette a magánszemélyek kommunális adóját, és a – 2002ben módosított rendelet szerint – a kommunális adó mellett
a lakosságnak nem kell külön szemétdíjat fizetni.

Póttámogatás
Póttámogatást szavazott meg a Vác Városi Labdarúgó SE és
a Vác Város Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány
számára a képviselõ-testület. A város NB II-es futball, illetve
NB I-es és NB II-es kézilabda egyesülete öt-ötmillió forintot
kapott. Dr. Bóth János polgármester, mint már korábban is,
nem az újabb és újabb támogatási igények benyújtását,
hanem szponzorok felkutatását vélte járható útnak. Csereklye
Károly alpolgármester úgy fogalmazott, hogy ez legyen az
utolsó rendkívüli támogatás, és az elkövetkezendõkben ne
foglalkozzanak többletkérésekkel.

A Fogyatékossággal Élõ Váci
Emberekért elnevezésû
kitüntetõ cím odaítélésére
az idén január 31-ig lehet
javaslatot tenni. A kitüntetõ
címmel az önkormányzat a
fogyatékos személyek érdekében tartósan kiemelkedõ
tevékenységet ismeri el. A
javaslatokat a Váci
Fogyatékosügyi Tanács
elnökének, dr. Bóth János
polgármesternek kell
benyújtani. A díjat a fogyatékossággal élõ emberek
esélyegyenlõségének
napján, május 5-én adják át.

Kodály 125
Kórushangversennyel
emlékeztek meg decemberben Kodály Zoltán
születésének 125. évfordulójáról, a váci baptista
templomban. A hangversenyen közremûködött
az Új Harmónia Kórus, a
Karolina Katolikus Általános
Iskola és a Piarista
Gimnázium Énekkara,
valamint Bogányi Gergely és
Lachegyi Imre.

Nyertes orvosok
Az elnyerhetõ támogatási
összeg maximumát, kétmillió forintot kapott a kórház
három gasztroenterológusa,
dr. Szalóki Tibor, dr.
Liebhardt József és dr.
Molnár Csaba a Richter
Gedeon a Magyar
Egészségügyért Közhasznú
Alapítvány pályázatán. Az
összeget az orvosok az
osztály mûszerezettségének
javítására fordítják.

Kézilabdások a
kórházban
A Váci NKSE élvonalban
szereplõ kézilabdásai az év
végi ünnepek elõtt ismét
meglátogatták a váci
kórházban a karácsonyt a
betegágyban töltõ gyermekeket. A játékosok Kapos
György klubelnök vezetésével osztották szét az
osztályon a maguk által
gyûjtött játékokat, sportszereket és kabalafigurákat.

Schirilla: mint a papa
Január 5-én számára ideális
idõjárási viszonyok között
úszta át ismételten a Dunát
Vácnál Schirilla György. Az
egészséges életmódot ezzel
az erõpróbával is propagáló
sportember ezzel immár 37.
alkalommal késztette
csodálatra a most is szép
számmal jelenlévõ érdeklõdõket, és beérte legendás
édesapja teljesítményét.
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Megosztott feladatok:
a betegszállítást
a kórház végezteti
Két autóval mûködik a
Jávorszky betegszállító
Különvált a mentés és a betegszállítás január elsejétõl,
térségünkben az utóbbi feladatot a Jávorszky betegszállító látja
el. Az életmentés, utcai mentés, a kísérõt, orvost, ápolót
igénylõ, súlyos, rossz állapotban lévõ betegek szállítása
továbbra is az Országos Mentõszolgálat feladata. A krónikus
betegek szállítását, például, mûvese-kezelésre, kórházi vizsgálatra, mûtét után haza, az Országos Betegszállító Egyesület
végzi. A mentés és a betegszállítás különválásával együtt megalakult az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ). Az új
irányító szervezet feladata a távolsági betegszállítás és a szükség szerinti átcsoportosítás összehangolása. A Jávorszky Ödön
Kórház ellátási területén a betegszállítást a kórház alvállalkozója végzi. A szolgálat már 2007. augusztus 1-jétõl
mûködik. A szállításra két jármû áll rendelkezésre, az egyik
csak ülõhelyekkel rendelkezik, a másikban a fekvõbeteg is
elhelyezhetõ. Az ülõben kilenc személy szállítására van egy
idõben lehetõség, a fekvõben egy fekvõ és három ülõhely van.
2008. január 1-jétõl továbbra is azon betegek szállítását végzik,
akik nem igényelnek sem betegkísérõt, sem mentõápoló vagy
mentõorvosi felügyeletet. Az ellátási területükrõl a kórházból
való hazaszállításokat, a kórházba való beszállításokat,
valamint a háziorvosok által kért szakrendelésekre való utaztatásokat végzi a betegszállító. A szállítást kérõ orvos feladata
és jogköre eldönteni, hogy betegszállító autót vagy mentõautót kér pacienséhez. A diszpécserszolgálat a 620-620/1384es melléken vagy a 06-30-663-2400 mobilszámon érhetõ el.

Változatlan távhõ-díj
2008. január 1-jétõl is az egy éve megállapított távhõ-szolgáltatási díjtételek maradnak érvényben. A Váci Távhõ Kft.
eredményes mûködésének köszönhetõen, egyelõre nincs
szükség a távhõ-szolgáltatás díjának emelésére. Az árak változatlan szinten tartását elsõsorban a Vásár téri hõközpont
folyamatos felújítása, a fejlesztések tették lehetõvé. 2004-tõl,
a német szénsegély program keretében, 26 kompakt
hõközpont kezdte meg mûködését, a biztonságos és energiatakarékos mûködés érdekében sor került a Földváry téri
távvezeték akna-tolózár cseréjére, hõmennyiségmérõ
beépítésére, korszerû keringtetõ szivattyú beállítására,
valamint 3 nagykazán mûszaki revíziójára. Az egy éve változatlan díjtételek természetesen módosulhatnak a földgáz és a villamos energia árának növekedésével.

Közterület használata

Január elsejével hatályba lépett a közterületek használatáról
szóló rendelet módosítása. A rendeletmódosítás a korábbi rendelet felülvizsgálata, a különbözõ javaslatok beépítése után
született meg, újraszabályozva közterület-használatot. A rendelet hatályba lépésével együtt tíz százalékkal nõttek a
közterület-használati díjak is. A 2005-tõl érvényes díj, például az
építési anyag közterületen való tárolása esetében, január elsejétõl négyzetméterenként és havonta 1100 forintra nõ a
belvárosban. Az üzemképtelen jármû tulajdonosának az idén
már 3300, illetve 5500 forintot kell fizetnie naponta, ha az utcán
tárolja lerobbant autóját, illetve munkagépét.

Emelkedik a nyugdíj
és a családi pótlék
Januárban már 5 százalékkal több lesz a nyugdíj, és a korrekciós program révén, az év végéig átlagosan 6,5 százalékkal
emelkedik az ellátás összege. Az 1991-1996 között megállapított nyugdíjak ennél nagyobb mértékben nõnek. Változik az
új nyugdíjak megállapításának szabálya, azok járnak jól, akik
hosszú szolgálati idõvel rendelkeznek. Szigorodnak az elõre
hozott nyugdíj melletti munkavégzés feltételei. Növekszik a
rendszeres szociális ellátásban részesülõk járandósága,
emelkedik a gyes, a gyed és a családi pótlék összege. Egy vagy
két gyermek esetén a családi pótlék 4,5 százalékkal, több
gyermekes családban – vagy gyerekét egyedül nevelõ szülõ
esetében – 7-8 százalékkal nõ.

2008. január

Nõtt a rendõri
állomány
(Folytatás az elsõ oldalról.)
Osztály, mely 23 fõvel a Váci
Rendõrkapitányság alárendeltségében mûködik. Az osztály
a rendõri feladatok ellátása
mellett, a schengeni csatlakozásból
eredõ
határrendészeti feladatokat – a
határõrizet kivételével – természetesen továbbra is ellátja.
A kapitányság összesen 35
határõrt vett át január 1-jétõl, a
többiek más kapitányságokon
kaptak beosztást. Elsõsorban
az Õr-járõr Alosztály, a
rendõrõrsök, valamint az
Igazgatásrendészeti Osztály
állományát erõsítették. A
bûnügyi egység erõsítése már
korábban megkezdõdött. A
határõrök változatlan illetménnyel, hivatásos státuszuk
megõrzése mellett álltak
munkába a kapitányságon. A
technikai hátteret, valamint az
általuk használt gépkocsikat az
állománnyal együtt átvették. A
napi szolgálatok erõsítésével
minden területen folyamatosan jelen tudnak lenni,
így a lakosság számára is
érzékelhetõvé válik a létszámemelkedés.

Járulékfizetés,
orvosi ellátás
A
kormány
döntése
nyomán, 2008-ban is jár
orvosi ellátás a biztosítási
jogviszonnyal nem rendelkezõknek. Vagyis, az idén sem
lehet a betegektõl az ellátást
megtagadni, valamint velük
az ellátás költségét megtéríttetni még akkor sem, ha nem
szerepelnek az OEP nyilvántartásában. Viszont január
elsejétõl
az
Országos
Egészség-biztosítási Pénztár a
jogviszonnyal nem rendelkezõ betegek adatait átadja az Adó és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatalnak, az
APEH
pedig
vizsgálatot
kezdeményezhet, és az elévülési idõre – öt évre – visszamenõleg behajtja az elmaradt
járulékokat. A Jávorszky
Ödön Kórház áprilistól
ellenõrzi az általa kezelt
betegek jogosultságát. Dr.
Erõs András fõigazgató
elmondta, hogy az elmúlt
hónapokban a kórházban
megfordult betegek TAJ-kártyájának
adategyeztetése
során, mintegy háromszáz
emberrõl derült ki, hogy nem
szerepel a biztosító nyilvántartásában. Kétszáz beteg nyilatkozott arról, hogy tud a
fennálló problémáról, és már
megtették a kellõ lépéseket,
száz embernek viszont, aki a
kórházban szembesült a helyzetével, az OEP honlapjáról
letölthetõ
formanyomtatványt kellett kitöltenie. Õk
a jogosultságuk tisztázása,
rendezése érdekében a
megyei egészségbiztosítási
pénztárhoz vagy az adóhatósághoz fordulhatnak.

Új tûzoltóautó, erdõtüzekhez
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Határtalan Európa
A kiterjesztett Schengeni Egyezmény életbe
lépésének alkalmából közös ünnepi programot rendezett Vác és Ipolyság december 20án, Határok nélkül, békében, barátságban jelmondattal. A 22 évvel ezelõtt megkötött
Schengeni Egyezmény, majd az 1990-ben
megszületett végrehajtási megállapodás
értelmében a tagállamok határain megszûnik a
határellenõrzés. Magyarország és Szlovákia
december 21-ével csatlakozott a schengeni
térséghez, s ennek elõestéjén a két testvérváros
önkormányzata közös eseménysorozatot
szervezett Ipoly-ságon. Ugyanúgy együtt ünnepelt a két város, mint 2004-ben, az unióhoz
való csatlakozáskor. A program délben, a
vendéglátó polgármester ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét az ipolysági városháza
színháztermében. A köszöntõ után a két polgármester – dr. Bóth János magyarul, ing. Lõwy
János szlovákul – mondta el a közösen megfogalmazott ünnepi beszédet. Beszédükben,
többek között, hangsúlyozták, hogy a határok
átjárhatósága még inkább kötelez bennünket

A városháza elõtt mutatták be azt az erdõtüzek felszámolására szolgáló új tûzoltóautót,
amelyet a város polgármestere vett át decemberben az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság épületében. Az erdõtüzes tûzoltó-gépjármû értéke 115 millió forint, a sikeresen pályázó önkormányzat 23 millió forint önrészt fizetett ki. A fõigazgatóságon, a polgármesterek nevében, dr. Bóth János mondott köszönetet a minisztériumnak és a biztosító
társaságoknak is, akiknek törvény szabta keretek között kell támogatniuk a hazai tûzvédelem
fejlesztését. Mint mondta, már negyedik alkalommal állhat itt váci képviselõ városát képviselve, a nagy értékû tûzoltógépjármûvek, felszerelések ünnepélyes átadásán. A korszerûsítésnek köszönhetõ, hogy a tûzoltóság mûködési területén jelentõs mértékben nõ a
lakosság tûzvédelmi biztonsága. Az emberek életének biztonságosabbá tétele, értékeik
megvédése az egyik fõ feladata az önkormányzatoknak.
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HÍRHASÁB
Kitüntetés Ipolyságon

térségünk
érdekében
a
szorosabb
együttmûködésre. A schengeni övezethez való
csatlakozás egyfajta XXI. századi egyesülés,
amely számtalan lehetõséget rejt magában.
Megszûnik a belsõ határellenõrzés, ami 24
ország 3,6 millió négyzetkilométerére érvényes.
Mint hangsúlyozták, a mi korosztályunk tudja
ezt igazán értékelni, mert mi szögesdrótokból
font határkerítések mögött nõttünk fel.
Gyermekeink, unokáink számára ez holnaptól
történelem lesz.
Az ünnepi beszédet vitafórum követte, több
témában, szakértõ elõadókkal. Az elsõ fórumot
Magyarok Csehszlovákiában 1938-1948 között
címmel tartották, érzékeltetve azt is, hogy a
határok lebontása után is maradnak még vitás
kérdések, amelyeket meg és ki kell beszélni. A
programok a város több helyszínén folytatódtak, majd az ünneplõk a határra vonultak a
jelképes határbontásra, tûzijátékkal is ünnepelve a határtalanná váló Európát. A rendezvény költségeihez egy váci magánszemély,
Szíjjártó János is hozzájárult.

Ipolyság Város elsõ írásos
említésének 770. évfordulója alkalmából kitüntetést
adományozott a
testvérváros dr. Bóth
Jánosnak, Vác polgármesterének és Mándli
Gyulának, a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár igazgatójának.

A fogyatékossággal
élõkért

Két héten át volt látható a mûvelõdési központban a Téli
Tárlat, a város legrangosabb képzõmûvészeti programja.
Köszöntõjében dr. Bóth János polgármester a 2007. év kulturális rendezvényeinek méltó lezárásaként értékelte a kiállítást, amelyet Bakonyvári M. Ágnes mûvészettörténész nyitott meg, méltatva a sokszínû, sokféle stílusirányzatot megjelenítõ tárlatot, az alkotók munkáit. Az idei Téli Tárlat fõdíját a
zsûri Budai Enikõ fotómûvésznek ítélte, második díjat kapott
Orvos András festõmûvész, a harmadik díjat Bardócz Lajos
grafikusmûvésznek ítélték. Különdíjat kapott Lelkes A.
Gergely, Szalma Edit és Bálint Zsombor. A díjazottakat
dr. Molnár Lajos alpolgármester köszöntötte.

Dokumentumok a
levéltárnak
Levéltárba kerülnek a testületi elõterjesztések és az ülések
jegyzõkönyvei. Vác Város Önkormányzata 35/2007.(XII.20.)
számú rendeletével módosította az önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(V.08.) rendeletét. A
január elsején életbe lépõ módosítás értelmében a képviselõtestület üléseire készített elõterjesztések iratanyagának egy
példánya, valamint az ülések jegyzõkönyveinek egy példánya
Vác Város Levéltárába kerül. A dokumentumok így, a jogszabályokban elõírt módon, az irattári õrzési idõ letelte elõtt is
kutathatóvá válnak.

Szemétszállítás
A szemétszállítás díjának tíz százalékos emelését hagyta
jóvá a képviselõ-testület, módosítva a kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét. A Remondis Duna
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. – az Otto Kft. jogutódja
– díjkalkulációja elsõsorban az inflációból fakadó többletköltségeket tartalmazza. A változás a lakosságot nem érinti, a
közszolgáltatás díját a város költségvetésébõl fizeti. A városban ugyanis, mint ismert, 1995-ben az önkormányzat
bevezette a magánszemélyek kommunális adóját, és a – 2002ben módosított rendelet szerint – a kommunális adó mellett
a lakosságnak nem kell külön szemétdíjat fizetni.

Póttámogatás
Póttámogatást szavazott meg a Vác Városi Labdarúgó SE és
a Vác Város Kézilabdasportjáért Közhasznú Alapítvány
számára a képviselõ-testület. A város NB II-es futball, illetve
NB I-es és NB II-es kézilabda egyesülete öt-ötmillió forintot
kapott. Dr. Bóth János polgármester, mint már korábban is,
nem az újabb és újabb támogatási igények benyújtását,
hanem szponzorok felkutatását vélte járható útnak. Csereklye
Károly alpolgármester úgy fogalmazott, hogy ez legyen az
utolsó rendkívüli támogatás, és az elkövetkezendõkben ne
foglalkozzanak többletkérésekkel.

A Fogyatékossággal Élõ Váci
Emberekért elnevezésû
kitüntetõ cím odaítélésére
az idén január 31-ig lehet
javaslatot tenni. A kitüntetõ
címmel az önkormányzat a
fogyatékos személyek érdekében tartósan kiemelkedõ
tevékenységet ismeri el. A
javaslatokat a Váci
Fogyatékosügyi Tanács
elnökének, dr. Bóth János
polgármesternek kell
benyújtani. A díjat a fogyatékossággal élõ emberek
esélyegyenlõségének
napján, május 5-én adják át.

Kodály 125
Kórushangversennyel
emlékeztek meg decemberben Kodály Zoltán
születésének 125. évfordulójáról, a váci baptista
templomban. A hangversenyen közremûködött
az Új Harmónia Kórus, a
Karolina Katolikus Általános
Iskola és a Piarista
Gimnázium Énekkara,
valamint Bogányi Gergely és
Lachegyi Imre.

Nyertes orvosok
Az elnyerhetõ támogatási
összeg maximumát, kétmillió forintot kapott a kórház
három gasztroenterológusa,
dr. Szalóki Tibor, dr.
Liebhardt József és dr.
Molnár Csaba a Richter
Gedeon a Magyar
Egészségügyért Közhasznú
Alapítvány pályázatán. Az
összeget az orvosok az
osztály mûszerezettségének
javítására fordítják.

Kézilabdások a
kórházban
A Váci NKSE élvonalban
szereplõ kézilabdásai az év
végi ünnepek elõtt ismét
meglátogatták a váci
kórházban a karácsonyt a
betegágyban töltõ gyermekeket. A játékosok Kapos
György klubelnök vezetésével osztották szét az
osztályon a maguk által
gyûjtött játékokat, sportszereket és kabalafigurákat.

Schirilla: mint a papa
Január 5-én számára ideális
idõjárási viszonyok között
úszta át ismételten a Dunát
Vácnál Schirilla György. Az
egészséges életmódot ezzel
az erõpróbával is propagáló
sportember ezzel immár 37.
alkalommal késztette
csodálatra a most is szép
számmal jelenlévõ érdeklõdõket, és beérte legendás
édesapja teljesítményét.
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Téli Ünnepi Napok 2008
Január 12-é
én, szombaton 15 órakor
JÁNOS V ITÉZ
Modern musical, bemutatja a Tini Dance Tánciskola
Koreográfus: Steidl Anita. Petõfi Sándor mûve alapján a
forgatókönyvet írta és a darabot rendezte: Néderné
Szabó Mónika. Elõadják a Petõfi Sándor Általános Iskola
tanulói, Steidl Anita növendékei.
Január 12-é
én, szombaton 19 órakor
KONCERT A K ÁVÉZÓBAN
Fellépõ zenekarok: Tonessence, Hangmás, Panic Radio,
Cartoon Jamiroquai Tribute.

Február 2-áán, szombaton
MADÁCH J ÓTÉKONYSÁGI R ENDEZVÉNY
Madách jótékonysági kulturális mûsor és
Madách Jótékonysági Bál
Február 3-áán, vasárnap 18 órakor
OPERETT - M USICAL - R EVUE G ÁLAEST
A váci Jeszenszky ® Produkció mûsora
Fellépõk: Eperjesi Erika, Peller Anna, Peller Károly,
Benkó János, Toldi Tamás. Sztárvendég: Oszvald Marika.
www.vacibalett.hu

Január 15-é
én, kedden 10 és 14 óra
Január 16-áán, szerdán 10 óra
Január 17-é
én, csütörtökön 10 óra
MESEBÉRLET
Fabula Bábszínház: Makk tündér csodái

Február 12-é
én, kedden 10 órakor
RENDHAGYÓ I RODALOMÓRA
Túlpart együttes elõadása
XX. századi klasszikus magyar költõk versei.
A belépõjegy ára:500 Ft

Január 22-é
én, kedden 18 órakor
MAGYAR K ULTÚRA N APJA
Hazánkért - irodalmi összeállítás a váci Fónay Márta –
HUMÁNIA – Drámai Mûhely elõadásában. Díjátadás.

Február 16-áán 19 órakor
A F ARKAS T RIÓ É S B ARÁTAI Z ENEKAR É S A V ÁCI
NAGYONÜTÕSÖK K ÖZÖS K ONCERTJE
Közremûködik: Fazekas László marinbán és Toldi Tamás
Farkas Trió és Barátai Zenekar tagjai: Farkas Péter, Farkas
Virág, Farkas Zsófi, Chmelik Áron, Dorotovics Ádám,
Misik Zoltán. Váci Nagyonütõsök tagok: Kovács Péter, ifj.
Fazekas László.

Január 24-é
én, csütörtökön 11.30
IFJÚSÁGI H ANGVERSENYBÉRLET
”Kamarabarátság„
Közremûködnek a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanulói: László Bence (cselló), Homoki
Gábor (hegedû), Nagy Csaba (zongora).
Január 26-áán, szombaton
TÁTIKA
15 órakor gyermek kategória,
18 órakor Junior és felnõtt kategória
A Silverstar Mûvészképzõ Iskola szervezésében
Jelentkezési lapok a Madách Imre Mûvelõdési Központ
információs pultjánál szerezhetõk be vagy letölthetõ a
www.tatika.extra.hu weboldalról.
Február 1-jjén, pénteken 8 órakor
MADÁCH – N AP
A váci Madách Imre Gimnázium tanulói és tanárai
névadójukra emlékeznek.

Február 19-é
én kedden 10 és 14 óra
Február 20-áán szerdán 10 óra
Február 21-é
én csütörtökön 10 óra
CSALÓKA P ÉTER F ORRÁS S ZÍNHÁZ
Február 26-áán, kedden 10 és 14 órakor
MÁTYÁS K IRÁLY K RÓNIKÁI
Forrás Színház elõadásában

KIÁLLÍTÁSOK
Január 22-é
én 17 órakor
BAKSAI J ÓZSEF
MUNKÁCSY-D
D ÍJAS F ESTÕMÛVÉSZ K IÁLLÍTÁSA
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Megtekinthetõ: február 17-ig.

Filmklub a Madách Imre Mûvelõdési Központban
FILMKLUB

GYERMEK FILMKLUB

Január 17. csüt. 18 óra
SÖTÉTKÉK, M AJDNEM F EKETE
Spanyol játékfilm, 2007

Január 12. szombat 15 óra
ELVITTE A V ÍZ
Amerikai, angol animációs film, 2006

Január 31. csüt. 18 óra
ÕFELSÉGE P INCÉRE V OLTAM
Cseh, szlovák film, 2006

Január 19. szombat 15 óra
TÁNCOLÓ T ALPAK
Ausztrál, amerikai animációs film

KORTÁRS MAGYAR FILMNAPOK:

Január 26. szombat 15 óra
SEGÍTSÉG, H AL L ETTEM!
Német, ír, dán animációs film

Feburár 14. csütörtök 18 óra
PORCELÁNBABA
Magyar filmdráma, 2004
Feburár 16. szombat 15 óra
NOÉ B ÁRKÁJA
Magyar filmdráma, 2006
Feburár 21. csütörtök 18 óra
DEALER
Magyar filmdráma, 2004

Feburár 2. szombat 15 óra
L’ECSÓ
Amerikai animációs film, 2007
Feburár 9. szombat 15 óra
ATLANTISZ, A Z E LVESZETT B IRODALOM
Amerikai animációs film, 2001

Feburár 28. csütörtök 18 óra
LORA – H OL V AGY N AGY S ZERELEM?
Magyar romantikus dráma

Bõvebb információ kérhetõ a (27)316-411-es telefonszámon a mûvelõdési központban.
A belépõjegy ára: 300 Ft. Gyermekek és nyugdíjasok részérebelépés ingyenes!

Kórházi telefon
J ANUÁR 7- TÕL
MEGVÁLTOZOTT A
J ÁVORSZKY Ö DÖN
K ÓRHÁZ
TELEFONSZÁMA !
A kórház a
(27) 620-6
620-as központi
telefonszámon érhetõ el.
Telefax: (27) 314 693.
A 620-620 telefonszám
hívása után, az eddig
használt mellékeket
továbbra is változatlanul
lehet tárcsázni, de több
osztály önálló fõvonalat
kapott. A régi és új
számok egy ideig
párhuzamosan mûködnek. A megszûnõ vonal
szövegbemondással
tájékoztat a
számváltozásról.
További információ a
www.javorszky.hu
weboldalon található.

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

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

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
Január 7 -1
13.
Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.
Január 14-2
20.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
Január 21-2
27.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér
Január 28-3
3.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

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-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Elindul a Fõutca program

Tisztelt Váci Polgárok! Kedves Barátaim!

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 példányban
A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja
rendszeresen,
- ha egy példánynál
többet kap,
- ha bárhol halomban
lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-30/559-5855

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

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

Fogorvosi ügyelet

Minden beavatkozás térítésköteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.
Ingyenes ügyelet
Szent Rókus kórház
Budapest, Gyula Pál u. 2.
Térítésköteles:
szombat és vasárnap 8-12

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok: Tóth Krisztián és Horváth Rozália
lánya Lilla, Máthé Albert és Hidasi Kinga lánya Kitti, Debreczeni
János és Kovács Mónika fia Botond, German János és Sykó
Mónika fia Márk, Sáros Tibor és Bõhm Erzsébet lánya Eszter,
Andrényi Attila és Kispál Krisztina lánya Cintia, Kata Szilárd és
Vincze Adrienn lánya Gréta, Réczi Zsolt és Veres Tünde fia
Csanád, Lõrinczi Zoltán és Harsányi Adrienn fia Zoltán, Horlik
Zoltán és Csolák Veronika fia Nimród, Selmeczi György és
Herczeg Katalin fia Ákos, Tamási Gábor és Zádeczki Mónika fia
Noel, Hegyes Pál és Szunyog Ilona lánya Henrietta, Jelovcac
Muamer és Nádasdi Mónika lánya Sára.
Házasságot kötött váciak: Bogdán Ferenc és Baranyi Aranka,
Krebsz Péter és Gazdag Judit, Schliszka Károly és Dr. Simonyi
Zsuzsanna, Orszáczki Tamás és Básti Ildikó.
Elhunyt váciak: Mizser János (1937.), Dr. Guthy Piroska (1945.),
István Lászlóné sz.: Burger Katalin (1941.), Tóth Lajosné sz.:
Mészáros Ilona (1912.), Vastag László (1943.), Mack Istvánné sz.:
Sándor Gabriella (1926.), Havasi János (1921.), Dr. Hidvéginé
Bártai Éva (1944.), Cseri Mária (1927.), Seres Jánosné sz: Terényi
Terézia (1926.), Mérai Endréné sz: Láda Edit (1928.), Sándor Lajos
(1921.), Oláh Gábor (1938.), Franyó Károly (1927.), Tóth Lászlóné
sz:Kozák Mária (1921.), Haulik János (1948.), Körber Károlyné sz:
Vecsera Erzsébet (1922.), Tóth Sándor (1923.).

Újévi köszöntõ

A Fõtér, fõutca program megvalósításának következõ
lépéseként decemberben a Város(rész)központ Revitalizáció
Munkacsoport elé kerültek a nagyrészt a Széchenyi utcához
kötõdõ felújítási tervek. Ezek a Széchenyi utca belvárosi szakaszán kívül, az Eszterházy utcát, az Eszterházy és Fürdõ utcaSzentháromság tér közötti szakaszt érintik. A terveket a
meghívásos tervpályázaton nyertes Pagony Táj- és Kertépítész
Iroda tervezõje, Illyés Zsuzsa ismertette. A munkacsoport,
valamint a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagjai a célterületrõl, a megújítandó területnek a fõtérrel való
kapcsolatáról, az érintett utcák karakterének kialakításáról
mondták el véleményüket, észrevételüket. Az Eszterházy utca
megújításával kapcsolatban vita alakult ki az egykori Révkapu

megjelenítésérõl, a Széchenyi utca tekintetében a
Postaparkkal való kapcsolat és a volt Hatvani kapu helyének
jelzése vetett fel kérdéseket. Dr. Bóth János polgármester
elmondta, megjelent a pályázati kiírás, ezért a programterv
alapján meg kell határozni a revitalizáció irányát és területét.
A megújítandó terület nagyságát meghatározza az, hogy a
kiírás a projektek költségét 1,5 milliárd forintban maximálta.
A pályázathoz el kell készíteni az integrált városfejlesztési
stratégiát is, és mint Philipp Frigyes fõépítész közölte, az
engedélyes tervet március közepéig be kell nyújtani.
Lapunk mellékleteként láthatják olvasóink azokat az
elképzeléseket, terveket, amelyekrõl a revitalizációval
foglalkozó munkacsoport véleményeket vár.

Egymillióval
Változatlan
díjazott mobilitás jegyárak

Nõtt a rendõri
állomány

Oklevéllel és egymillió forinttal díjazta a
mobilitás városi hetének megszervezését a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
Kiss János képviselõ tájékoztatója szerint,
az önkormányzatnak az Európai Mobilitási
Hét és az Európai Autómentes Nap
szervezése során végzett kiemelkedõ
munkáját oklevéllel jutalmazta dr. Kákosy
Csaba gazdasági és közlekedési miniszter.
A város tevékenységét egymillió forintos
díjjal ismerték el, és Vác – három magyar
város egyikeként – az Európa-díjra is
pályázhat. A képviselõ bemutatta a minisztérium 2008-as naptárát, amelynek
egyik lapját Burik Anina rajza díszíti. Mint
már hírt adtunk róla, a Földváry iskola
diákja nyerte a minisztérium által a mobilitási héthez kapcsolódóan meghirdetett
pályázat fõdíját.

Harmincöt volt határõr állt munkába a
Váci Rendõrkapitányságon. A schengeni
övezethez való csatlakozást követõen,
január 1-jével megszûnt a határõrség, a
szervezet vagyonát és személyi állományát
a rendõrség vette át. A schengeni külsõ
határokon a megyei rendõr-fõkapitányságok szervezetébe integrálták a 30 határrendészeti kirendeltséget kapitánysági
jogállással. Mint a Váci Rendõrkapitányság
vezetõje, Magyari Sándor rendõr alezredes elmondta, az integrációval kapcsolatban egy új egység jött létre, a
Határrendészeti és Közrendvédelmi
(Folytatás a második oldalon.)

Nem módosítja a helyi autóbuszjegy
árát az önkormányzat. A képviselõtestület úgy döntött, hogy január elsejével nem változtat a helyi tömegközlekedés tarifáin, annak ellenére, hogy
ezt kérte a Volánbusz Zrt. A
közlekedési társaság szerint a helyi
közlekedés
fenntartása
jelentõs
veszteséget okozott a 2007. évben is, és
a jelenlegi konstrukcióban a szolgáltatást nem tudja fenntartani. A
veszteség ellensúlyozására további
költségvetési támogatást kért, illetve a
jegyek és bérletek árának 2008-tól való
emelését kezdeményezte az önkormányzatnál. A képviselõ-testület mindkét igényt elutasította.

Harmincöt volt határõr
erõsíti a kapitányságot

Elbúcsúztunk a 2007-es esztendõtõl, és – ki családi,
baráti körben, ki nagyobb társaságban és sajnos voltak,
akik egyedül – köszöntöttük az újévet. Vannak, akik némi
szorongással, de vannak, akik lelkesen, derûlátóan
kezdték az évet. Úgy gondolom, hogy az ismert
nehézségek, bizonytalanságok ellenére sincs okunk a
pesszimizmusra. Talán biztatóbbnak látnánk a jövõt, ha
értékelnénk mindazt, ami történt: az egészségügy
hatékonyabbá, színvonalasabbá tételét szolgáló átalakítástól a határok megnyitásáig, a szociális háló kiterjesztésétõl az államháztartási hiány csökkenéséig. És ha
önostorozás helyett kissé körülnéznénk: vajon a sokak
által példának hozott országok valóban mindenben
megelõztek bennünket?
Ami szûkebb hazánkat, Vácot illeti, az elmúlt évben is
jelentõsen fejlõdött a város, presztizse nõtt. A rendelkezésre álló forrásokkal jól gazdálkodtunk, tehát, jó
alapokról indíthattuk az új évet. Költségvetésünk egyensúlyban tartása mellett, felújításainkkal, fejlesztéseinkkel
sikerült egyre élhetõbbé tenni a várost, megfelelnünk a
váciak igényeinek. Jelentõs eredmény, hogy kiemelt súlyponti intézmény lett a kórház, folytatódott az oktatási
intézmények ütemezett felújítása, nõtt a bölcsõdei
férõhelyek száma, és az egyházaknak is tudtunk támogatást adni épületeik megújításához. Folytatódott az
útkorszerûsítési program, saját üzemeltetésbe vettük a
fizetõparkolókat. A pályázatok nyújtotta minden
lehetõséget megragadtunk és megragadunk, hogy terveinket meg tudjuk valósítani.
Az idei évben a fejlesztések töretlenül folytatódhatnak, ha továbbra is jól pályázunk. Ki kell használnunk a
kistérségi együttmûködés lehetõségeit, és munkálkodni
kell azon, hogy az együttmûködés eredményes legyen
mind a TISZK beindításában, mind a Zöld Híd programban. Folytatni kívánjuk a városközpont rehabilitációját, a
kórház rekonstrukcióját, az iskolák, óvodák felújítását.
Már esett szó arról, hogy terveink között szerepel a laktanya hasznosításának elindítása, az útfelújítások folytatása, a közlekedésfejlesztés, a Duna-part megújítására
készült program elkezdése, a Liget-rehabilitáció
elindítása. A felsorolás természetesen nem teljes, még
számos olyan konkrét terv van, amelynek megvalósítása
elkezdõdhet ebben az esztendõben.
A tervek megvalósulásának azonban csak egyik
feltétele a pénz, a költségvetés biztosította keret.
Legalább ilyen fontos feltétel az, hogy a város lakossága
akarja és támogassa a fejlesztéseket, és hogy a felhatalmazásuk alapján döntési helyzetben lévõ képviselõket ne
pártpolitikai célok, hanem a város érdekei vezéreljék. Ha
ez így lesz, akkor valóban minden okunk megvan az optimizmusra. Ennek reményében kívánok minden váci polgárnak eredményes, boldog 2008-as esztendõt!
Dr. Bóth János
polgármester

Határtalan Európa
A schengeni övezet kiterjesztésével, december 21-én
megszûnt az Európai Unió több belsõ határa: 24 országból
álló, határok nélküli térség jött létre. Magyarországról szabad
az út Ausztria, Szlovákia és Szlovénia felé, eltûntek a
sorompók, nincsenek határõrök. A Schengeni Egyezmény
életbe lépésének alkalmából közös ünnepi programot rendezett Vác és Ipolyság december 20-án, Határok nélkül,
békében, barátságban jelmondattal. A program éjfélkor az
ünnepélyes határbontással és tûzijátékkal fejezõdött be.
(Részletek a 3. oldalon.)

