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Anyakönyvi hírek

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

Hét (2008) Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas.
06.23.-06.29. 5 6 7 1 2 3 4
06.30.-07.06. 6 7 1 2 3 4 5
07.07.-07.13. 7 1 2 3 4 5 6
07-14.-07-20. 1 2 3 4 5 6 7
07.21.-07.27. 2 3 4 5 6 7 1

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18, szerda: 8-16

péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal 

zöld száma: 06/ 80 890-020

az okmányirodában
hétfõ:  9-18, kedd: 8-16,

szerda: 10-16, péntek: 8-12 
csütörtök: zárva

Ebédidő 12.30 és 13 óra között

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit 

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

- ha bárhol halomban 
lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-30/559-5855

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti 

hétvégi fogászati ügyeletek 
megszűntek!

Legközelebbi 
ingyenes ügyelet: 
SZÁJSEBÉSZET
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

Vácott született váci lakosok: Demkó Roland és Zórád Beáta fia
Dávid, Balán András és Bereczki Gabriella lánya Alida, Daróczy Gábor
és Botos Barbara fia Mátyás, Kohlács Csaba és Scheibert Andrea lánya
Kata, Sándor Attila és Vigh Erzsébet fia Attila, Terényi Attila és Juscsák
Gabriella lánya Luca, Bartos Krisztián és Fábián Fédra lánya Panna,
Blaskó Tibor és Ledvényi Gabriella lánya Dóra, Benye Péter és
Ponicsán Gabriella lánya Jázmin, Bea Gábor és Hupuczi Márta lánya
Márta, Tömöri Gyula és Kalácska Enikő lánya Alexa, Bűdi Zoltán és
Besztercei Betty lánya Boglárka, Stircula József és Gulyás Enikő fia
Ákos, Prontvai Tamás és Imró Melinda lánya Flóra.

Elhunyt váciak: Kovács János /1921./, Kosztovics József /1941./, Bartók
Éva /1954./, Kovács László /1940./, Bodnár Istvánné sz.: Szabados
Terézia /1937./, Nemcsik Tamásné sz.: Jancsovics Anna /1919./,
Neubrandt Mihályné sz.: Farkas Erzsébet /1922./, Jánoska József
/1914./, Franyó Attila /1988./, Sleng Ferenc /1934./, Verőcei Béla /1921./,
Nagy Béláné sz.: Magyar Gizella /1947./, Csemniczky Jánosné sz.:
Kovács Etelka /1913./, Kockár Károlyné sz.: Sztankovics Erzsébet
/1920./, Pusztai Mihály /1926./, Srám Istvánné sz.: Plachi Mária /1914./,
Némedi Ferencné sz.: Márta Borbála /1929./, Pető Sándorné sz: Vetési
Erzsébet /1927./, Dr. Klenyán Mihály /1940./, Kiss János /1942./, Szőcs
Tamás /1948./, Fusch Józsefné sz: Bító Teréz /1942./, Uzonyi Gábor
/1929./, Rózsahegyi Lászlóné sz.: Czilik Julianna /1934./, Moys József
/1932./, Füstös István /1936./.

Házasságot kötött váciak: Krasznai László és Násfay Lívia, Varga Gábor
és Hajdu Alexa, Bachman László és Kondek Zsuzsanna, Dékány
Tamás és Csomortáni Katalin, Czeczon István és Ruzsai Tünde,
Szurmai József és Urbán Bettina, Záhorszki Gábor és Dulay Barbara,
Greff Ádám és Kis-Lőrincz Éva, Cecalacean Dorin és Karácsony
Andrea, Kőfalvi Zsolt és Király Magdolna, Kiss Zoltán és Rákóczi
Anita, Pető Viktor és Dr. Nógrádi Zsófia, Kocsis Zsolt és Kolozsi
Melinda, Bolczek Antal és Kovács Éva, Bula András és Janecskó Edina,
Váczi József és Vörösmarty Viktória, Kovács Béla és Horváth Éva,
Lábai Csaba és Kresák Tímea, Szarvas Csaba és Hatvani Ildikó.

Váci Világi Vigalom: 
hagyomány és megújulás

A hagyományokat megtartva, de mint minden évben, most
is új elemekkel színesítve rendezik meg a tizenhatodik Váci
Világi Vigalmat, hangzott el a július 25-én nyíló, háromnapos
vigalom beharangozó sajtótájékoztatóján, amelynek stíluso-
san a Kőkapu étterem adott helyet. A nyitóceremónia hagyo-
mányosan a barokk jegyében zajlik, ismét sor kerül a barokk
jelmezversenyre, és mint rendezvénysorozat fővédnöke, 
dr. Bóth János polgármester elmondta, továbbra is az igényes,
de széles rétegnek szóló szórakoztatást tartják szem előtt.
Megjelenik a barokk életöröm, a látványosság, mozgalmasság,
és hangsúlyt kap a reneszánsz éve is. Új helyszín lesz a meg-
újult zsinagóga és a Pannónia udvar, amely DDC Reneszánsz
udvarrá alakul. A művelődési központ harmadik éve szervezi
a vigalmat, és Iványi Károlyné igazgató arról beszélt, hogy a
helyi előadók és alkotók mellett, sztárokkal is vonzóbbá
kívánják tenni a rendezvényt. Jelen lesznek a testvérvárosok
együttesei, és szerepet kapnak a civil szervezetek is. A szóra-
koztató műsorok fő helyszíne a Duna-part lesz, a Belváros az
igényesebb műsoroknak ad helyet, beleértve a templomi
hangversenyeket is. Bár nagy súlyt helyeztek a rendezvény
reklámozására, de jövőre még nagyobb kampányt kell folytat-
niuk. A vendéglátást az idén váci cég, az Interveniál Kft. szer-
vezheti meg, amelynek képviselője örömmel nyugtázta, hogy
a helyi gasztronómiai vállalkozások megmutathatják magukat,
s továbbra is várják a jelentkezőket.

Tisztább a levegő
Az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleménye sze-

rint a városban a porszennyezettség mintegy 12 százalékkal
kevesebb, mint korábban. A mérőállomások elmúlt tizenkét
havi eredményeinek összesítéséből kiderül, hogy az ülepedő
por éves szintű terhelése mindössze 43 százaléka volt az
egészségügyi határértéknek. A kadmiumterhelés a norma 15
százaléka alatt maradt, az ólomterhelés szintje igen alacsony
volt, két mérőpontnál érte csak el a határérték egyharmadát.
A higany és egyéb fémek az ülepedő porban a kimutathatósá-
gi határ közelében voltak. A polgármester szerint kevés olyan
város van, ahol ilyen széles körben zajlanak a mérések. 1995-
től az automata monitorállomás mellett, a város további
kilenc pontján mérik az imissziót. Mérőpont működik a
Szérűskertben, a Gombási út és a Szélső sor kereszteződésé-
nél, a Zrínyi utcában, a Deákvári fasorban, a Migazzi téren, a
Csányi körúton, a Kosdi út-Domb utca sarkán, a Vám utcában
és a szennyvíztelep közelében.

Elkészült a város közlekedésfejlesztési programja
Épülhet a Kosdi úti csomópont

A koncepció hat fő célt tűzött ki: a közlekedésből származó
környezetterhelés csökkentését, a közlekedésbiztonság javítá-
sát, a tömegközlekedés előnyben részesítését, a forgalom-lebo-
nyolítás színvonalának emelését, a városrészek összekötésének
javítását, a parkolás korszerűsítését. A programterv már tartal-
mazza a megoldásokat is, szerepel benne a lehetséges parkolók
kialakításának helye, a kerékpárutak lehetséges nyomvonala, a
kialakítandó csomópontok terve vagy vázlata, a korlátozott for-
galmú övezetek kialakítása – ahol a gyalogos közlekedés élvez
elsőbbséget –, a teherforgalom korlátozása, de a program fog-
lalkozik Deákvár és a 2-es főút összekötésével is. A tömegközle-
kedés átalakításának programján még dolgoznak a szakembe-
rek. Viszont a talán legtöbbet vitatott kérdésben, a parkolás
megoldásában, már kialakult az álláspont. A több szintes parko-
lókból az első építése már a nyáron elkezdődik, további lehető-
ség van például, a Postapark alatt, a művelődési központnál
vagy a vasútállomás mellett koncentrált parkolóhelyet kialakíta-
ni. A cél az, hogy ne tömörüljenek a belvárosban a gépkocsik. A
Piac utcai mélygarázs építésének idejére a büntetés-végrehajtá-
si intézet alatti területen alakítanak ki parkolót.

Több körforgalmú csomópont kiépítése is szerepel a
programtervben, például a déli iparterületen, a Földváry
téren és a Kosdi út és Telep utca kereszteződésében. Ez
utóbbi valósulhat meg leghamarabb, miután eredményesen
pályázott az önkormányzat ennek támogatására. A forgalom
lassítását és a balesetveszély csökkenését szolgáló beruhá-
záshoz a terveket már 2005-ben elkészítette saját költségén
az önkormányzat, ám a vegyes – állami és önkormányzati –
tulajdon miatt, a város egyedül nem léphetett. Dr. Bóth
János a Parlamentben kérdést is intézett az akkori gazdasági
és közlekedési miniszterhez, de a válaszból kiderült, hogy az
államnak nincs kötelezettsége a vegyes tulajdonban lévő
utak kereszteződésében szükségessé vált körforgalom kiala-
kításában. Viszont a nyertes pályázat révén, a megállapodást
követően, az állam és az önkormányzat közös finanszírozá-
sában már elkezdődhet a beruházás. A programterv további
elemei, a konkrét intézkedések is többnyire ilyen módon,
pályázat révén elnyert támogatással, valósulhatnak majd
meg, ha csak az önkormányzat költségvetéséből nem telik
saját beruházásban megvalósítani. 

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 
620-620/1465-ös 

melléken, vagy közvetlen
vonalon, a 
620-691-es 

telefonszámon érhető el.

Ügyeleti idõ:

Hétfõ: 19-7 óráig

kedd: 19-7 óráig

szerda: 19-7 óráig

csütörtök: 19-7 óráig

hétvégén:

péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána követke-
zõ nap 7 óráig

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdődően 7
hetente ismétlődő rend szerint, látnak el ügyeleti szolgálatot.

Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási idő végé-
től, 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.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Várjuk a XVI. Váci Világi Vigalmon létesítendő kézműve-
sek utcájába 

– iparművészek, 
– képzőművészek, 
– kereskedők jelentkezését. 

Esztétikus árubemutatás elvárt!
Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:

Vác Piac Kft, tel.: 27/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1991.
október 14-én fogadta el  32/1991. (X. 14.) számú ren-
deletét a városi kitüntetések alapításáról és adományo-
zásáról.

A kitüntetések (a város érdekében kifejtett kiemelke-
dő munka elismerésére):

Vác Város Díszpolgára, Pro Urbe 
személyi és közösségi

A kitüntetések átadása a Szent István napi ünnepsé-
gen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepé-
lyesen történik.

A 32/1991. (X. 14.) rendelet 6. §-ának (1) bekezdése
értelmében „a városi kitüntetések adományozására
bárki javaslatot tehet.” Amennyiben javaslatot kíván
tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat
indokait 2008. június 30-ig juttassa el a Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Kabinet titkárságára (132. szoba).

Dr. Dora Péter sk.
Vác, 2008. június 10.

Az Interveniál Kft. és a Transz-Ker Kft. a XVI. Váci Világi
Vigalom gasztronómiai szervezőjeként felhívja a váci, Vác kör-
nyéki vállalkozók figyelmét kitelepülési és megjelenési lehe-
tőségre. Reklám és marketing lehetőségek termék- és árube-
mutatóval, molinós hirdetési felületek a fesztiválsátrakon stb. 

Érdeklődni lehet: 
a 06-30/509-7330 telefonszámon, 

vagy az intervenialkft@freemail.hu e-mail címen.

Nincs szervezett bűnözés, nincs közterületi prostitúció, Vác
nyugodt város, mondta beszámolójában a Váci
Rendőrkapitányság vezetője. Magyari Sándor rendőr alezredes,
kapitányságvezető szerint nem nőtt az erőszakos bűncselekmé-
nyek száma, főként a vagyon elleni bűncselekmények vannak
jelen, elsősorban a lopás és a csalás. A közterületi bűncselekmé-
nyek visszaszorulásában nagy szerepe van az utóbbi években fel-
állított térfigyelő kameráknak. A kábítószerrel való visszaélés miatt
elrendelt nyomozások száma nőtt, de a kábítószerek elsősorban
a büntetés-végrehajtási intézetekben vannak jelen. Bár megjelent
a kábítószer egyes középiskolákban is, ám sem kemény drogok-
kal, sem terjesztő-hálózattal nem találkoztak a rendőrök. A képvi-
selő-testület elé került beszámolójában azonban a rendőrkapi-
tány szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy büntetendő a kábí-
tószer-átadásnak az a formája is, ha valaki barátját kínálja meg
könnyű droggal, és súlyosabb a helyzet, ha ez a barát még nincs
18 éves.

A Váci Rendőrkapitányság 35 települést magában foglaló illeté-
kességi területén 2007-ben több volt a közúti közlekedési baleset,
mint az előző évben. Az anyagi kárral járó balesetek száma 300
volt, több mint 160 személyi sérüléssel járó baleset történt, és 13
baleset halállal végződött. Egyébként mintegy 2800 személyt bír-
ságoltak meg, a helyszíni bírság meghaladta a 15 millió forintot. A
balesetek bekövetkeztében továbbra is jelentős szerepet játszik a
gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása. Az ittas járművezetés és
más szabályszegések miatt, több mint 400 esetben kezdeményez-
ték a járművezetéstől való eltiltást, azonban a kifogások, a szociá-
lis helyzet miatt számos esetben ez nem valósult meg.

Mint Magyari Sándor elmondta, a határőrség integrációja nem
hozta meg a várt változást, és lényegesen többen távoztak a kapi-
tányságról, mint ahányat felvettek. A kapitányságvezető szerint
ennek oka, hogy a térségben jók a munkalehetőségek, s ezért pél-
dául kevesen jelentkeznek rendőri szakközépiskolába. Úgy véli,
megoldást jelenthetne, ha az önkormányzat ösztöndíjat adna
azoknak a fiataloknak, akik vállalják, hogy a későbbiekben a helyi
kapitányságon teljesítenek szolgálatot.

Az idén életbe lépett törvénymódosítás révén az önkormányzat
a rendőrséggel együttműködve járulhat hozzá a közbiztonság javí-
tásához: az új szabályok szerint, ott lehet térfigyelő kamerákat elhe-
lyezni, ahol azt a rendőrség megalapozottnak, az önkormányzat
pedig elfogadhatónak tartja. Azonban a térfigyelésnek, a közvetí-
tett képek kezelésének és rögzítésének szigorú feltételei vannak.

Júniusban két fórumon is várták a lakosság észrevételeit Vác Város Közlekedési Koncepciójával
kapcsolatosan, sőt, mindkét időpont előtt internetes fórumot tartott a város polgármestere. A
képviselő-testület által már korábban elfogadott koncepció most elkészült programtervének
lényeges elemei pedig megtalálhatóak a város honlapján. 

Elfogadta a képviselő-testület Vác Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját és ezzel együtt antiszegregációs
tervét, amelyek megléte elengedhetetlen feltétele a Főtér-
főutca projekt második ütemére vonatkozó pályázat benyújtá-
sának. Az uniós források elnyerésére benyújtott önkormány-
zati pályázatoknak tartalmazniuk kell a település távlati fej-
lesztési stratégiáját, amelynek megléte természetesen a város
számára is fontos. A több mint száz oldalas integrált városfej-
lesztési stratégia és az azt kiegészítő, mintegy negyven oldalas
antiszegregációs terv rövidesen megtalálható lesz a város
honlapján. 

Integrált
Városfejlesztési
Stratégia

Vác nyugodt város 
Ösztöndíjat javasol a rendőrkapitány

Bemutatkozott a képvise-
lő-testület ülésén az újonnan
megválasztott diák-polgár-
mester, Gulyás Ildikó, aki
elmondta, fontosnak tartja,
hogy létrejöjjön a diákklub,
ahol maguk rendezhetnének
programokat, de szükség
lenne ifjúsági programokra
az intézményekben is, főleg
nyáron. Szorgalmazta a kör-
nyezetvédelmi nevelést, a
klímaváltozással kapcsolatos
konferencia rendezését, a
város tisztasága érdekében
több szemetesedény elhelye-
zését. Diáktársai véleményét
is tolmácsolva, elmondta,
hogy szükség lenne a szállás-
helyek bővítésére, ezen belül
olcsó szállás biztosítására a
diákoknak. A turizmus szem-
pontjából lényegesnek tartja,
hogy a város templomai nyi-
tottak, látogathatók legye-
nek. A diákok vállalnák, hogy
nyáron információs ponto-
kon nyújtanának segítséget a
Vácra érkező turistáknak.

Július 3. és 6. között rendezi meg a
Gregorián Társaság és a Váci Püspökség a
IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivált. A
fesztiválra kilenc szkóla kapott meghívást,
három földrészről, Ausztriából, Észtország-
ból, Japánból, Magyarországról, Olasz-
országból és Venezuelából érkeznek. Élő-
ben hallhatók olyan együttesek, amelyek a
Rómából kiinduló új tudomány, a gregorián
szemiológia kutatásainak eredményeit épí-
tik be interpretációjukba. A szakma pedig a
kutatásokról hallhat előadásokat. 

A fesztivál fő célja, hogy a résztvevők a
gregorián éneket ott ismerjék meg és
éljék át, ahol az keletkezett, a liturgiá-
ban. Dr. Seregély István, Takács Nándor
és dr. Beer Miklós celebrálják a váci misé-
ket. A nyílt nap keretében több hazai és
határon túli szkóla mutatkozik be, ezen a

napon kódexmásoló és jelvénykészítő
műhely is fog működni. A fesztivál ideje
alatt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
szakmai és képzőművészeti kiállítások
lesznek. 

A megnyitóra a székesegyházban kerül
sor július 3-án, hat órakor, ezt követően
kezdődik az első hangverseny. Július 4-
én a Fehérek templomában és a székes-
egyházban is lesz hangverseny, 5-én a
szkólák két hangversenyt is tartanak a
székesegyházban, 6-án délelőtt tíz órakor
pedig gregorián szentmisét rendeznek.

Július 3-tól 6-ig

Gregorián fesztivál
Június 15-től augusztus 31-

ig meghosszabbított nyitva
tartással várja a vendégeket a
Tourinform Iroda, a Magyar
Turizmus Zrt. támogatásával.
A nyári nyitva tartás hétköz-
nap 9-19 óráig, szombat-
vasárnap 10-20 óráig tart.

Turistabarát
Tourinform 

Városunkban is évről évre növekszik az allergiás megbetegedé-
sek száma, egyedül az allergizáló nővények szaporodásá-
nak és elterjedésének visszaszorítása eredményezhet
megfelelő életminőséget. Dr. Dora Péter jegyző felhívta
a termőföldek és ingatlanok tulajdonosainak, illetve a
földhasználóknak a figyelmét a növényvédelemről szóló
törvény előírásaira, amelyek értelmében a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágzását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig fenntartani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, a törvény növényvédelmi bírsággal fenyegeti, és ennek
összege legalább húszezer, de akár kétmillió forint is lehet.
Nagyon sok múlik a megelőzésen, a helyes művelési technológián,
a szakszerű növényvédelmi és fenntartási feladatok időben történő
elvégzésén. Csak a jogkövető magatartás és az összehangolt munka
eredményezhet javulást. 

A parlagfű ellen

Diák-program

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a XVI. Váci Világi
Vigalom időtartama alatt (július 25-27.) lehetőségük nyílik
kitelepülni, tevékenységüket megismertetni, népszerűsíteni.
Sátrat, pultot saját erőből kell biztosítani. Amennyiben szán-
dékukban áll a bemutatkozás, kérjük, jelezzék a Tourinform
Irodában, regisztráció és helybiztosítás céljából.

Tourinform Vác
2600 Vác, Március 15 tér 17. Tel: 27/316-160

vac@tourinform.hu

HIRDETMÉNY

Felhívások a XVI. Váci Világi Vigalomban való közreműködésre
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HÍRHASÁB

Támogatás Ipolyságnak
Másfél millió forinttal támo-

gatja az önkormányzat

Ipolyság város magyar 

tannyelvű iskoláját és 500

ezer forinttal a Honti Napok

megrendezését. Az összegre

az általános tartalék nyújt

fedezetet. 

15 éves a váci Lions 
Fennállásának 15. évforduló-

ját ünnepelte a Kőkapu

Lions Klub. Az országban

elsők között, 1993-ban 

alakult klub ünnepségére

meghívást kaptak az alapító

tagok, az alapításban segéd-

kezők, valamint a váci klub

által rendszeresen támoga-

tott szervezetek.

10 éves a Szivárvány
10 éves a halmozottan sérült

fiatalokat segítő Szivárvány

Klub. Tevékenységét két

évvel ezelőtt a Váci

Fogyatékos Emberekért 

díjjal ismerte el az

önkormányzat. 

Virágos Vác
Csaknem 3800 lakás tulajdo-

nosa szépítheti környezetét,

miután a családi házas 

kategóriában közel 1500-an

jelentkeztek, társasházak

közül 196 nevezett a 

versenyre, az intézmények

képviselői pedig 118 darab

virágcsomagot vettek át.

Váci Körkép
Felújították a művelődési

központ aulájában lévő Váci

Körképet. A 2000-ben 

elkészült, a Magyar Kultúra

Napján átadott körkép 

felújítását a Front Grafika 

végezte. 

Egészségnap
Egészségnap keretében

adták át a díjakat azoknak az

általános iskolai osztályok-

nak, amelyek csatlakoztak az

ÁNTSZ Kistérségi Intézete

által támogatott, dohányzás-

mentes ifjúságért kezdemé-

nyezéshez. Az osztályok vál-

lalták, hogy a verseny öt

hónapja alatt senki sem

dohányzik. 

Sebesség
Az M2-es főúton érvényes 

90 km/ó sebességhatár felül-

vizsgálatát kezdeményezte

Ferjancsics László képvise-

lő. Véleménye szerint, a 

forgalom eleve nagyobb

sebességű, és rosszabb

minőségű utaknál is fel-

emelték a sebességhatárt.

Emléktábla a tábornoknak
Emléktáblát állíttatott a magyar szabadságharc 1849. április

10-i csatájában a Józef Wysocki honvéd tábornok vezetésével
harcoló lengyel légió emlékére a város önkormányzata, az
Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesülettel közösen a Diadal
téren. A kőszentes hídi csata közelében lévő ház falán elhelye-
zett emléktáblát közösen leplezte le Joanna Stempinska, a
Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete és dr. Bóth
János polgármester. A polgármester köszöntőjében elmond-
ta, hogy a magyar szabadságharcban nagy szerepet vállaltak a
lengyelek és a mintegy két és fél ezres lengyel légió, amelynek
Wysocki ezredes, később tábornok volt a parancsnoka. A
nagykövet magyarul elmondott beszédében példaképnek
nevezte a tábornokot, s nagyra értékelte, hogy emlékének
megörökítését nemcsak a hivatal, hanem civil szervezetek,
állampolgárok is kezdeményezték. A felavatott emléktáblát
megáldotta a lengyel egyház képviselője mellett dr. Beer
Miklós megyés püspök is, majd a jelenlévő szervezetek képvi-
selői elhelyezték koszorúikat.

Felavatták 
az országzászlót

Az önkormányzat és a Váci Városvédők és Városszépítők
Egyesülete által szervezett ünnepség keretében avatták fel a
Duna-parton elhelyezett országzászlót. Az ünnepség fővéd-
nökségét dr. Beer Miklós megyés püspök vállalta, az ünnep-
ség szónoka Pálos Frigyes prépost-kanonok volt. A nemzet
identitásának és egységének jelképeként épített emlékmű
talapzata 1939-ben készült el, majd egy áradás után, 1942-ben
helyreállították, de zászlószentelésre akkor sem került sor.
Most három díszlövéssel tisztelegve húzták fel a nemzeti
lobogót a felújított Duna-parti emlékhely zászlórúdjára. A
zászló azonban félárbócon maradt, emlékeztetve Trianonra. A
talapzatban urnát helyeztek el, amelybe hetvenkét egykori
vármegye földje került, amelyet a trianoni békediktátum
nyolcvannyolcadik évfordulójára sikerült összegyűjteni. Az
ereklyés országzászlót a történelmi egyházak képviselői szen-
telték fel, illetve áldották meg. Az ünnepségen a Szent Cecília
kórus, Nábelek Anita, Péter Pál, valamint a Váci Huszár- és
Nemzetőr Bandérium működött közre.

Felülvizsgálják 
a finanszírozást

A váci kórház is részt vesz abban a felmérésben, amelynek
célja a gyógyítás finanszírozásának felülvizsgálata. Az önkor-
mányzat egészségügyi bizottságának elnöke, dr. Jakab Zoltán
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy tíz kórházban kezdődik
el az egyes betegségekhez kapcsolt HBCS (humán betegség
csoport) pontok tényleges értékének megállapítása, mivel
kisebb-nagyobb különbség mutatkozik a ráfordítás és az
Országos Egészségügyi Pénztár által fizetett összeg között. 
Dr. Erős András főigazgató szerint a HBCS pontok értéke
tizenöt éve nem változott, és ma már lehetetlen akkora
összegből elvégezni egy műtétet, amekkora összeget az OEP
fizet érte. A váci és kilenc másik kórház felmérése alapján fog-
ják kiszámítani az új és reális összeget, amelyet a pénztár fizet
majd egy-egy beavatkozásért, illetve, az ehhez szükséges anya-
gokért, a megelőző vizsgálatért stb. A főigazgató szerint, ez év
szeptemberéig a kórházak elkészülnek a felméréssel, amely-
ben az intézmények kiválasztott dolgozói megfelelő díjazásért
vesznek részt. Fontos lépés lenne a jelenleg érvényes teljesít-
ményvolumen-korlát felülvizsgálata is, bár a súlyponti kórház-
ban, mint amilyen a váci, például a traumatológián nincs 
korlátozás.  

Oktatók sokszínű tárlata

Pedagógusok napja

Átadták a Váci Katedra-díjakat

A közművelődési és oktatási osztályának vezetője, Nagy László köszöntötte a város 1100 peda-
gógusának képviselőit a művelődési központban, majd a Deákvári Főúti Óvoda kisgyermekei, a
Földváry Károly Általános Iskola tanulói, a Bartók Béla Zeneiskola, a Madách Imre Gimnázium
diákjai köszöntötték műsorukkal, óvónőiket, tanítóikat, tanáraikat. Dr. Molnár Lajos alpolgár-
mester, kiváló pedagógiai munkájuk elismeréseként, hat pedagógusnak adta át a Váci Katedra
Pedagógiai Díjat. A huszonhárom jelöltből a képviselő-testület Pócs Imréné óvónőnek, az
Alsóvárosi Óvoda pedagógusának, Hatvani Istvánné tanítónak, a Petőfi Sándor Általános Iskola
pedagógusának, dr. Imecs Lászlóné tanítónak, a Juhász Gyula Általános Iskola pedagógusának,
dr. Gyarmati Györgyné tanárnak, a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és
Kollégium pedagógusának, Rauscher István tanárnak, a Piarista Gimnázium pedagógusának,
valamint Nagy Lászlóné tanárnak, a Bartók Béla Zeneiskola zenepedagógusának ítélte a díjat. A
pedagógusnap alkalmából az oktatási és kulturális miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adományozott – több évtizedes eredményes nevelő-oktató munkájuk elismeréseképpen –,
nyugdíjba vonulásuk alkalmából Antal Irén óvónőnek, Balogh Gyuláné tanítónak, Szabóné
Pápa Dorottya tanárnak, Genselmann Jánosné tanítónak, Szakács Zoltánné tanárnak és dr.
Schmutzer Istvánné tanárnak. A művelődési és oktatási bizottság elnöke, Laczi István jutalmat
adott át negyvenkét óvodai és iskolai pedagógusnak, eredményes felzárkóztató, képességfej-
lesztő és tehetséggondozó munkájukért. Hagyományosan, a bizottság az „Oktatást segítő mun-
káért” kitüntetésről is döntött, ezt az elismerést ketten vehették át.

A csaknem egy évtizedig tartó rekonstrukció után, június
elsején átadták Vác felújított zsinagógáját. Az 1862 és 1864
között – Alois Cacciari olasz építőmester tervei alapján – fel-
épített romantikus stílusú templomot szinte romjaiból
élesztette újjá a Váci Zsidó Hitközség és annak elnöke, Turai
János. Az átadási ünnepségen Izrael Állam magyarországi
nagykövete, Aliza Bin-Nun köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik segítettek az újjáépítésben, mert, mint mondta, a
zsinagóga az identitástudatot jelképezi. Az avatási szertartást
prof. Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi
vezette, aki örömét fejezte ki, hogy a zsidóság egy megújult
templomot avathat. A Mazsihisz elnöke, dr. Feldmájer Péter
is köszönetet mondott azoknak, akik újraalkották azt, ami
már elveszettnek látszott. Ahogy fogalmazott, Turai János, a
Váci Zsidó Hitközség elnöke vállalta, hogy az 1944-ben
kizökkent időt visszazökkenti a helyére. Dr. Bóth János pol-
gármester elmondta, hogy felújításához az önkormányzat 27
és fél millió forinttal járult hozzá, s hogy újra áll a zsinagó-
ga, válasz a szélsőséges megnyilvánulásokra is. 

Turai János hitközségi elnök arról beszélt, hogy az elpusz-
tított hajdani hitközség, közel kétezer ember értelmetlen
halála Auschwitz-ban, azt parancsolta, hogy ezt az épületet
bármilyen áron is meg kell menteni, mert nem tűnhet el
nyom nélkül egy olyan közösség emléke, amely szerves alko-
tó eleme volt ennek a városnak, a régiónak. Az avatási
ünnepségen ott voltak a társegyházak képviselői is, az ese-
ményen Tóth Emil főkántor és az Ádám Mária vezette
Goldmark Kórus, valamint szavalattal a Boronkay középisko-
la diákjai működtek közre. 

A jelenleg legkorszerűbb sterilizáló berendezésekhez juthat
a váci kórház a Celitron Medical Technologies Kft.-vel való
együttműködés révén. A hosszú távú együttműködés mindkét
fél számára előnyös lenne, a kórház kedvezményes áron jut-
hatna gőz-sterilizátorokhoz, a Celitron Medical Technologies
Kft. számára pedig referencia intézmény lehetne a Jávorszky
Ödön Kórház. Erről tartottak tájékoztatót a cég képviselői, 
dr. Zvi Maron és Carmel Ithzak, valamint dr. Erős András. A
főigazgató elmondta, a kórház jelenleg egy ötszázhatvan lite-
res autoklávval rendelkezik, amely a központi sterilizálóban
van. Ha több osztályt kisebb méretű, húsz-harminc literes
készülékkel látnának el, akkor a nagyobb forgalmú osztályok
helyben tudnák elvégezni a sterilizálást. 

Kórházi együttműködés

Az egészségügyi bizottság javaslatára az önkormányzat támo-
gatni kívánja a 12-13 éves korú leányok védőoltásban való
részesítését a méhnyakrák kialakulásának megelőzése érdeké-
ben. A bizottság a kampány keretében, az Egészséges Ifjúságért
Alapítvánnyal karöltve, széleskörű ismeretterjesztő, figyelemfel-
hívó, népességnevelő programot akar megvalósítani. Dr. Jakab
Zoltán, a bizottság elnöke elmondta, a mintegy 90 ezer forint-
ba kerülő védőoltás nagy anyagi terhet jelentene a legtöbb szü-
lőnek, ezért az önkormányzat vállalja az első két oltás költsé-
gét. A kezdeményezést indokolta az is, hogy a méhnyakrák az
egyik legtöbb áldozatot szedő betegség, és az egyetlen olyan
rákos megbetegedés, amely ellen most már létezik védőoltás.
Az oltásban az önkormányzati fenntartású oktatási intézmé-
nyekben tanuló, állandó váci lakóhellyel rendelkező leányok
részesülhetnek. Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány társelnöke,
Horváth Szabolcsné dr. közölte, hogy egy civil szervezet és egy
önkormányzat együttműködésével is példát szeretnének
mutatni. Keresik a lehetőséget arra, hogy a harmadik oltás költ-
ségét magukra tudják vállalni. Császárné Nikolausz Krisztina
képviselő a tervezett kampányról beszélt, amelybe szeretné
bevonni a képviselő-testület összes hölgytagját.

Védőoltás a méhnyakrák ellen

Megújult Vác romantikus stílusú zsinagógája

A pedagógusnapi ünnepséget megelőzően kiállítás nyílt az oktatási intézmények dolgozói-
nak műveiből a művelődési ház emeleti galériájában. A száztizenöt alkotó sokszínű tár-
latát, amely sorrendben már a tizenharmadik, dr. Szatlóczkyné Dr. Phd. Gajdóczki
Zsuzsanna kultúrtörténész, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára nyitotta meg. 

Vác Város Levéltára kiadásában megjelent a
Váci Történelmi Tár ötödik kötete, Szarka
Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a
török hódítás korában, 1526-1686 című mun-
kája. Az önkormányzat támogatásával megje-
lent kiadványt a váci püspökség egykori gaz-
dasági épületében, a Vörösházban mutatta be
Horváth M. Ferenc levéltár-igazgató, majd
Kéringer Mária levéltáros beszélt a Szarka-
hagyaték sorsáról, Varga Lajos segédpüspök
a váci egyházmegyei történetírásról. Tringli
István és Molnár Antal történészek a korról

és magáról a műről beszéltek. Szarka Gyula
(1889–1974) középiskolai tanár egész életét a
váci egyházmegye múltjának, elsősorban
török kori történetének a feltárására szentel-
te. Molnár Antal szerint, aki a kötet bevezető
tanulmányának is szerzője, Szarka Gyula négy
évtizedes munka eredményeként, az adatok
teljességével járult hozzá az ismert történelmi
tényekhez. Az 521 oldalas kötet melléklete
Pongrácz György váci püspök által 1675-ben a
váci egyházmegyéről készített színes térképé-
nek másolata. 

A történelmi tár új kötete

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola kórusának
műsorával és dr. Bóth János polgármester köszöntőjével kez-
dődött a fogyatékossággal élő emberek idei esélyegyenlőségi
napja. A rendezők, a Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete, a Pest Megyei Esélyek
Háza és több más szervezet, az idei regionális esélyegyenlősé-
gi nap mottójául egy Széchenyi-idézetet választottak: Akkor
élsz, ha másokért élsz... Ezt ismerte el a város, amikor a kép-
viselő-testület által alapított, a Vácon Élő Fogyatékos
Emberekért egyéni díját Floch Istvánnénak, a Floch
Cukrászat tulajdonosának ítélte, aki ugyan nem hivatásszerű-
en tevékenykedik a különféle sérültséggel élő emberekért, de
elkötelezett és önzetlen támogatója a Vácott működő, fogya-
tékosokkal foglalkozó intézményeknek, egyesületeknek, civil
szervezeteknek. A díjat dr. Bóth János, Vác Város Fogyatékos-
ügyi Tanácsának elnöke adta át, a kitüntetett pedig a díjjal
járó összeget Vác Város Szociális Közalapítványa számára
ajánlotta fel. A Vácon Élő Fogyatékos Emberekért közösségi
díjat az idén harminc éves Dunakanyari Látássérültek
Egyesületének ítélték. A díjat Mundi Mártonné elnök vette át.
Átadták a képzőművészeti és az irodalmi pályázat díjait is,
majd szakmai programok és színpadi bemutatók zajlottak. A
látogatók előtt megnyílt a tapintható világ, az a sötét szoba,
amelyben fogalmat alkothattak arról, milyen is, amikor látni
nem, csak tapintani tudják világukat.

Az esélyegyenlőség
regionális napja 
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gatja az önkormányzat

Ipolyság város magyar 

tannyelvű iskoláját és 500

ezer forinttal a Honti Napok

megrendezését. Az összegre

az általános tartalék nyújt

fedezetet. 

15 éves a váci Lions 
Fennállásának 15. évforduló-

ját ünnepelte a Kőkapu

Lions Klub. Az országban

elsők között, 1993-ban 

alakult klub ünnepségére

meghívást kaptak az alapító

tagok, az alapításban segéd-

kezők, valamint a váci klub

által rendszeresen támoga-

tott szervezetek.

10 éves a Szivárvány
10 éves a halmozottan sérült

fiatalokat segítő Szivárvány

Klub. Tevékenységét két

évvel ezelőtt a Váci

Fogyatékos Emberekért 

díjjal ismerte el az

önkormányzat. 

Virágos Vác
Csaknem 3800 lakás tulajdo-

nosa szépítheti környezetét,

miután a családi házas 

kategóriában közel 1500-an

jelentkeztek, társasházak

közül 196 nevezett a 

versenyre, az intézmények

képviselői pedig 118 darab

virágcsomagot vettek át.

Váci Körkép
Felújították a művelődési

központ aulájában lévő Váci

Körképet. A 2000-ben 

elkészült, a Magyar Kultúra

Napján átadott körkép 

felújítását a Front Grafika 

végezte. 

Egészségnap
Egészségnap keretében

adták át a díjakat azoknak az

általános iskolai osztályok-

nak, amelyek csatlakoztak az

ÁNTSZ Kistérségi Intézete

által támogatott, dohányzás-

mentes ifjúságért kezdemé-

nyezéshez. Az osztályok vál-

lalták, hogy a verseny öt

hónapja alatt senki sem

dohányzik. 

Sebesség
Az M2-es főúton érvényes 

90 km/ó sebességhatár felül-

vizsgálatát kezdeményezte

Ferjancsics László képvise-

lő. Véleménye szerint, a 

forgalom eleve nagyobb

sebességű, és rosszabb

minőségű utaknál is fel-

emelték a sebességhatárt.

Emléktábla a tábornoknak
Emléktáblát állíttatott a magyar szabadságharc 1849. április

10-i csatájában a Józef Wysocki honvéd tábornok vezetésével
harcoló lengyel légió emlékére a város önkormányzata, az
Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesülettel közösen a Diadal
téren. A kőszentes hídi csata közelében lévő ház falán elhelye-
zett emléktáblát közösen leplezte le Joanna Stempinska, a
Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete és dr. Bóth
János polgármester. A polgármester köszöntőjében elmond-
ta, hogy a magyar szabadságharcban nagy szerepet vállaltak a
lengyelek és a mintegy két és fél ezres lengyel légió, amelynek
Wysocki ezredes, később tábornok volt a parancsnoka. A
nagykövet magyarul elmondott beszédében példaképnek
nevezte a tábornokot, s nagyra értékelte, hogy emlékének
megörökítését nemcsak a hivatal, hanem civil szervezetek,
állampolgárok is kezdeményezték. A felavatott emléktáblát
megáldotta a lengyel egyház képviselője mellett dr. Beer
Miklós megyés püspök is, majd a jelenlévő szervezetek képvi-
selői elhelyezték koszorúikat.

Felavatták 
az országzászlót

Az önkormányzat és a Váci Városvédők és Városszépítők
Egyesülete által szervezett ünnepség keretében avatták fel a
Duna-parton elhelyezett országzászlót. Az ünnepség fővéd-
nökségét dr. Beer Miklós megyés püspök vállalta, az ünnep-
ség szónoka Pálos Frigyes prépost-kanonok volt. A nemzet
identitásának és egységének jelképeként épített emlékmű
talapzata 1939-ben készült el, majd egy áradás után, 1942-ben
helyreállították, de zászlószentelésre akkor sem került sor.
Most három díszlövéssel tisztelegve húzták fel a nemzeti
lobogót a felújított Duna-parti emlékhely zászlórúdjára. A
zászló azonban félárbócon maradt, emlékeztetve Trianonra. A
talapzatban urnát helyeztek el, amelybe hetvenkét egykori
vármegye földje került, amelyet a trianoni békediktátum
nyolcvannyolcadik évfordulójára sikerült összegyűjteni. Az
ereklyés országzászlót a történelmi egyházak képviselői szen-
telték fel, illetve áldották meg. Az ünnepségen a Szent Cecília
kórus, Nábelek Anita, Péter Pál, valamint a Váci Huszár- és
Nemzetőr Bandérium működött közre.

Felülvizsgálják 
a finanszírozást

A váci kórház is részt vesz abban a felmérésben, amelynek
célja a gyógyítás finanszírozásának felülvizsgálata. Az önkor-
mányzat egészségügyi bizottságának elnöke, dr. Jakab Zoltán
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy tíz kórházban kezdődik
el az egyes betegségekhez kapcsolt HBCS (humán betegség
csoport) pontok tényleges értékének megállapítása, mivel
kisebb-nagyobb különbség mutatkozik a ráfordítás és az
Országos Egészségügyi Pénztár által fizetett összeg között. 
Dr. Erős András főigazgató szerint a HBCS pontok értéke
tizenöt éve nem változott, és ma már lehetetlen akkora
összegből elvégezni egy műtétet, amekkora összeget az OEP
fizet érte. A váci és kilenc másik kórház felmérése alapján fog-
ják kiszámítani az új és reális összeget, amelyet a pénztár fizet
majd egy-egy beavatkozásért, illetve, az ehhez szükséges anya-
gokért, a megelőző vizsgálatért stb. A főigazgató szerint, ez év
szeptemberéig a kórházak elkészülnek a felméréssel, amely-
ben az intézmények kiválasztott dolgozói megfelelő díjazásért
vesznek részt. Fontos lépés lenne a jelenleg érvényes teljesít-
ményvolumen-korlát felülvizsgálata is, bár a súlyponti kórház-
ban, mint amilyen a váci, például a traumatológián nincs 
korlátozás.  

Oktatók sokszínű tárlata

Pedagógusok napja

Átadták a Váci Katedra-díjakat

A közművelődési és oktatási osztályának vezetője, Nagy László köszöntötte a város 1100 peda-
gógusának képviselőit a művelődési központban, majd a Deákvári Főúti Óvoda kisgyermekei, a
Földváry Károly Általános Iskola tanulói, a Bartók Béla Zeneiskola, a Madách Imre Gimnázium
diákjai köszöntötték műsorukkal, óvónőiket, tanítóikat, tanáraikat. Dr. Molnár Lajos alpolgár-
mester, kiváló pedagógiai munkájuk elismeréseként, hat pedagógusnak adta át a Váci Katedra
Pedagógiai Díjat. A huszonhárom jelöltből a képviselő-testület Pócs Imréné óvónőnek, az
Alsóvárosi Óvoda pedagógusának, Hatvani Istvánné tanítónak, a Petőfi Sándor Általános Iskola
pedagógusának, dr. Imecs Lászlóné tanítónak, a Juhász Gyula Általános Iskola pedagógusának,
dr. Gyarmati Györgyné tanárnak, a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és
Kollégium pedagógusának, Rauscher István tanárnak, a Piarista Gimnázium pedagógusának,
valamint Nagy Lászlóné tanárnak, a Bartók Béla Zeneiskola zenepedagógusának ítélte a díjat. A
pedagógusnap alkalmából az oktatási és kulturális miniszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adományozott – több évtizedes eredményes nevelő-oktató munkájuk elismeréseképpen –,
nyugdíjba vonulásuk alkalmából Antal Irén óvónőnek, Balogh Gyuláné tanítónak, Szabóné
Pápa Dorottya tanárnak, Genselmann Jánosné tanítónak, Szakács Zoltánné tanárnak és dr.
Schmutzer Istvánné tanárnak. A művelődési és oktatási bizottság elnöke, Laczi István jutalmat
adott át negyvenkét óvodai és iskolai pedagógusnak, eredményes felzárkóztató, képességfej-
lesztő és tehetséggondozó munkájukért. Hagyományosan, a bizottság az „Oktatást segítő mun-
káért” kitüntetésről is döntött, ezt az elismerést ketten vehették át.

A csaknem egy évtizedig tartó rekonstrukció után, június
elsején átadták Vác felújított zsinagógáját. Az 1862 és 1864
között – Alois Cacciari olasz építőmester tervei alapján – fel-
épített romantikus stílusú templomot szinte romjaiból
élesztette újjá a Váci Zsidó Hitközség és annak elnöke, Turai
János. Az átadási ünnepségen Izrael Állam magyarországi
nagykövete, Aliza Bin-Nun köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik segítettek az újjáépítésben, mert, mint mondta, a
zsinagóga az identitástudatot jelképezi. Az avatási szertartást
prof. Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi
vezette, aki örömét fejezte ki, hogy a zsidóság egy megújult
templomot avathat. A Mazsihisz elnöke, dr. Feldmájer Péter
is köszönetet mondott azoknak, akik újraalkották azt, ami
már elveszettnek látszott. Ahogy fogalmazott, Turai János, a
Váci Zsidó Hitközség elnöke vállalta, hogy az 1944-ben
kizökkent időt visszazökkenti a helyére. Dr. Bóth János pol-
gármester elmondta, hogy felújításához az önkormányzat 27
és fél millió forinttal járult hozzá, s hogy újra áll a zsinagó-
ga, válasz a szélsőséges megnyilvánulásokra is. 

Turai János hitközségi elnök arról beszélt, hogy az elpusz-
tított hajdani hitközség, közel kétezer ember értelmetlen
halála Auschwitz-ban, azt parancsolta, hogy ezt az épületet
bármilyen áron is meg kell menteni, mert nem tűnhet el
nyom nélkül egy olyan közösség emléke, amely szerves alko-
tó eleme volt ennek a városnak, a régiónak. Az avatási
ünnepségen ott voltak a társegyházak képviselői is, az ese-
ményen Tóth Emil főkántor és az Ádám Mária vezette
Goldmark Kórus, valamint szavalattal a Boronkay középisko-
la diákjai működtek közre. 

A jelenleg legkorszerűbb sterilizáló berendezésekhez juthat
a váci kórház a Celitron Medical Technologies Kft.-vel való
együttműködés révén. A hosszú távú együttműködés mindkét
fél számára előnyös lenne, a kórház kedvezményes áron jut-
hatna gőz-sterilizátorokhoz, a Celitron Medical Technologies
Kft. számára pedig referencia intézmény lehetne a Jávorszky
Ödön Kórház. Erről tartottak tájékoztatót a cég képviselői, 
dr. Zvi Maron és Carmel Ithzak, valamint dr. Erős András. A
főigazgató elmondta, a kórház jelenleg egy ötszázhatvan lite-
res autoklávval rendelkezik, amely a központi sterilizálóban
van. Ha több osztályt kisebb méretű, húsz-harminc literes
készülékkel látnának el, akkor a nagyobb forgalmú osztályok
helyben tudnák elvégezni a sterilizálást. 

Kórházi együttműködés

Az egészségügyi bizottság javaslatára az önkormányzat támo-
gatni kívánja a 12-13 éves korú leányok védőoltásban való
részesítését a méhnyakrák kialakulásának megelőzése érdeké-
ben. A bizottság a kampány keretében, az Egészséges Ifjúságért
Alapítvánnyal karöltve, széleskörű ismeretterjesztő, figyelemfel-
hívó, népességnevelő programot akar megvalósítani. Dr. Jakab
Zoltán, a bizottság elnöke elmondta, a mintegy 90 ezer forint-
ba kerülő védőoltás nagy anyagi terhet jelentene a legtöbb szü-
lőnek, ezért az önkormányzat vállalja az első két oltás költsé-
gét. A kezdeményezést indokolta az is, hogy a méhnyakrák az
egyik legtöbb áldozatot szedő betegség, és az egyetlen olyan
rákos megbetegedés, amely ellen most már létezik védőoltás.
Az oltásban az önkormányzati fenntartású oktatási intézmé-
nyekben tanuló, állandó váci lakóhellyel rendelkező leányok
részesülhetnek. Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány társelnöke,
Horváth Szabolcsné dr. közölte, hogy egy civil szervezet és egy
önkormányzat együttműködésével is példát szeretnének
mutatni. Keresik a lehetőséget arra, hogy a harmadik oltás költ-
ségét magukra tudják vállalni. Császárné Nikolausz Krisztina
képviselő a tervezett kampányról beszélt, amelybe szeretné
bevonni a képviselő-testület összes hölgytagját.

Védőoltás a méhnyakrák ellen

Megújult Vác romantikus stílusú zsinagógája

A pedagógusnapi ünnepséget megelőzően kiállítás nyílt az oktatási intézmények dolgozói-
nak műveiből a művelődési ház emeleti galériájában. A száztizenöt alkotó sokszínű tár-
latát, amely sorrendben már a tizenharmadik, dr. Szatlóczkyné Dr. Phd. Gajdóczki
Zsuzsanna kultúrtörténész, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára nyitotta meg. 

Vác Város Levéltára kiadásában megjelent a
Váci Történelmi Tár ötödik kötete, Szarka
Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a
török hódítás korában, 1526-1686 című mun-
kája. Az önkormányzat támogatásával megje-
lent kiadványt a váci püspökség egykori gaz-
dasági épületében, a Vörösházban mutatta be
Horváth M. Ferenc levéltár-igazgató, majd
Kéringer Mária levéltáros beszélt a Szarka-
hagyaték sorsáról, Varga Lajos segédpüspök
a váci egyházmegyei történetírásról. Tringli
István és Molnár Antal történészek a korról

és magáról a műről beszéltek. Szarka Gyula
(1889–1974) középiskolai tanár egész életét a
váci egyházmegye múltjának, elsősorban
török kori történetének a feltárására szentel-
te. Molnár Antal szerint, aki a kötet bevezető
tanulmányának is szerzője, Szarka Gyula négy
évtizedes munka eredményeként, az adatok
teljességével járult hozzá az ismert történelmi
tényekhez. Az 521 oldalas kötet melléklete
Pongrácz György váci püspök által 1675-ben a
váci egyházmegyéről készített színes térképé-
nek másolata. 

A történelmi tár új kötete

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola kórusának
műsorával és dr. Bóth János polgármester köszöntőjével kez-
dődött a fogyatékossággal élő emberek idei esélyegyenlőségi
napja. A rendezők, a Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete, a Pest Megyei Esélyek
Háza és több más szervezet, az idei regionális esélyegyenlősé-
gi nap mottójául egy Széchenyi-idézetet választottak: Akkor
élsz, ha másokért élsz... Ezt ismerte el a város, amikor a kép-
viselő-testület által alapított, a Vácon Élő Fogyatékos
Emberekért egyéni díját Floch Istvánnénak, a Floch
Cukrászat tulajdonosának ítélte, aki ugyan nem hivatásszerű-
en tevékenykedik a különféle sérültséggel élő emberekért, de
elkötelezett és önzetlen támogatója a Vácott működő, fogya-
tékosokkal foglalkozó intézményeknek, egyesületeknek, civil
szervezeteknek. A díjat dr. Bóth János, Vác Város Fogyatékos-
ügyi Tanácsának elnöke adta át, a kitüntetett pedig a díjjal
járó összeget Vác Város Szociális Közalapítványa számára
ajánlotta fel. A Vácon Élő Fogyatékos Emberekért közösségi
díjat az idén harminc éves Dunakanyari Látássérültek
Egyesületének ítélték. A díjat Mundi Mártonné elnök vette át.
Átadták a képzőművészeti és az irodalmi pályázat díjait is,
majd szakmai programok és színpadi bemutatók zajlottak. A
látogatók előtt megnyílt a tapintható világ, az a sötét szoba,
amelyben fogalmat alkothattak arról, milyen is, amikor látni
nem, csak tapintani tudják világukat.

Az esélyegyenlőség
regionális napja 
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A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

IX. évfolyam 6. szám • 2008. június ingyenes kiadvány

4 2008. június

Anyakönyvi hírek

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

Hét (2008) Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas.
06.23.-06.29. 5 6 7 1 2 3 4
06.30.-07.06. 6 7 1 2 3 4 5
07.07.-07.13. 7 1 2 3 4 5 6
07-14.-07-20. 1 2 3 4 5 6 7
07.21.-07.27. 2 3 4 5 6 7 1

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18, szerda: 8-16

péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal 

zöld száma: 06/ 80 890-020

az okmányirodában
hétfõ:  9-18, kedd: 8-16,

szerda: 10-16, péntek: 8-12 
csütörtök: zárva

Ebédidő 12.30 és 13 óra között

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit 

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

- ha bárhol halomban 
lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-30/559-5855

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti 

hétvégi fogászati ügyeletek 
megszűntek!

Legközelebbi 
ingyenes ügyelet: 
SZÁJSEBÉSZET
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

Vácott született váci lakosok: Demkó Roland és Zórád Beáta fia
Dávid, Balán András és Bereczki Gabriella lánya Alida, Daróczy Gábor
és Botos Barbara fia Mátyás, Kohlács Csaba és Scheibert Andrea lánya
Kata, Sándor Attila és Vigh Erzsébet fia Attila, Terényi Attila és Juscsák
Gabriella lánya Luca, Bartos Krisztián és Fábián Fédra lánya Panna,
Blaskó Tibor és Ledvényi Gabriella lánya Dóra, Benye Péter és
Ponicsán Gabriella lánya Jázmin, Bea Gábor és Hupuczi Márta lánya
Márta, Tömöri Gyula és Kalácska Enikő lánya Alexa, Bűdi Zoltán és
Besztercei Betty lánya Boglárka, Stircula József és Gulyás Enikő fia
Ákos, Prontvai Tamás és Imró Melinda lánya Flóra.

Elhunyt váciak: Kovács János /1921./, Kosztovics József /1941./, Bartók
Éva /1954./, Kovács László /1940./, Bodnár Istvánné sz.: Szabados
Terézia /1937./, Nemcsik Tamásné sz.: Jancsovics Anna /1919./,
Neubrandt Mihályné sz.: Farkas Erzsébet /1922./, Jánoska József
/1914./, Franyó Attila /1988./, Sleng Ferenc /1934./, Verőcei Béla /1921./,
Nagy Béláné sz.: Magyar Gizella /1947./, Csemniczky Jánosné sz.:
Kovács Etelka /1913./, Kockár Károlyné sz.: Sztankovics Erzsébet
/1920./, Pusztai Mihály /1926./, Srám Istvánné sz.: Plachi Mária /1914./,
Némedi Ferencné sz.: Márta Borbála /1929./, Pető Sándorné sz: Vetési
Erzsébet /1927./, Dr. Klenyán Mihály /1940./, Kiss János /1942./, Szőcs
Tamás /1948./, Fusch Józsefné sz: Bító Teréz /1942./, Uzonyi Gábor
/1929./, Rózsahegyi Lászlóné sz.: Czilik Julianna /1934./, Moys József
/1932./, Füstös István /1936./.

Házasságot kötött váciak: Krasznai László és Násfay Lívia, Varga Gábor
és Hajdu Alexa, Bachman László és Kondek Zsuzsanna, Dékány
Tamás és Csomortáni Katalin, Czeczon István és Ruzsai Tünde,
Szurmai József és Urbán Bettina, Záhorszki Gábor és Dulay Barbara,
Greff Ádám és Kis-Lőrincz Éva, Cecalacean Dorin és Karácsony
Andrea, Kőfalvi Zsolt és Király Magdolna, Kiss Zoltán és Rákóczi
Anita, Pető Viktor és Dr. Nógrádi Zsófia, Kocsis Zsolt és Kolozsi
Melinda, Bolczek Antal és Kovács Éva, Bula András és Janecskó Edina,
Váczi József és Vörösmarty Viktória, Kovács Béla és Horváth Éva,
Lábai Csaba és Kresák Tímea, Szarvas Csaba és Hatvani Ildikó.

Váci Világi Vigalom: 
hagyomány és megújulás

A hagyományokat megtartva, de mint minden évben, most
is új elemekkel színesítve rendezik meg a tizenhatodik Váci
Világi Vigalmat, hangzott el a július 25-én nyíló, háromnapos
vigalom beharangozó sajtótájékoztatóján, amelynek stíluso-
san a Kőkapu étterem adott helyet. A nyitóceremónia hagyo-
mányosan a barokk jegyében zajlik, ismét sor kerül a barokk
jelmezversenyre, és mint rendezvénysorozat fővédnöke, 
dr. Bóth János polgármester elmondta, továbbra is az igényes,
de széles rétegnek szóló szórakoztatást tartják szem előtt.
Megjelenik a barokk életöröm, a látványosság, mozgalmasság,
és hangsúlyt kap a reneszánsz éve is. Új helyszín lesz a meg-
újult zsinagóga és a Pannónia udvar, amely DDC Reneszánsz
udvarrá alakul. A művelődési központ harmadik éve szervezi
a vigalmat, és Iványi Károlyné igazgató arról beszélt, hogy a
helyi előadók és alkotók mellett, sztárokkal is vonzóbbá
kívánják tenni a rendezvényt. Jelen lesznek a testvérvárosok
együttesei, és szerepet kapnak a civil szervezetek is. A szóra-
koztató műsorok fő helyszíne a Duna-part lesz, a Belváros az
igényesebb műsoroknak ad helyet, beleértve a templomi
hangversenyeket is. Bár nagy súlyt helyeztek a rendezvény
reklámozására, de jövőre még nagyobb kampányt kell folytat-
niuk. A vendéglátást az idén váci cég, az Interveniál Kft. szer-
vezheti meg, amelynek képviselője örömmel nyugtázta, hogy
a helyi gasztronómiai vállalkozások megmutathatják magukat,
s továbbra is várják a jelentkezőket.

Tisztább a levegő
Az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleménye sze-

rint a városban a porszennyezettség mintegy 12 százalékkal
kevesebb, mint korábban. A mérőállomások elmúlt tizenkét
havi eredményeinek összesítéséből kiderül, hogy az ülepedő
por éves szintű terhelése mindössze 43 százaléka volt az
egészségügyi határértéknek. A kadmiumterhelés a norma 15
százaléka alatt maradt, az ólomterhelés szintje igen alacsony
volt, két mérőpontnál érte csak el a határérték egyharmadát.
A higany és egyéb fémek az ülepedő porban a kimutathatósá-
gi határ közelében voltak. A polgármester szerint kevés olyan
város van, ahol ilyen széles körben zajlanak a mérések. 1995-
től az automata monitorállomás mellett, a város további
kilenc pontján mérik az imissziót. Mérőpont működik a
Szérűskertben, a Gombási út és a Szélső sor kereszteződésé-
nél, a Zrínyi utcában, a Deákvári fasorban, a Migazzi téren, a
Csányi körúton, a Kosdi út-Domb utca sarkán, a Vám utcában
és a szennyvíztelep közelében.

Elkészült a város közlekedésfejlesztési programja
Épülhet a Kosdi úti csomópont

A koncepció hat fő célt tűzött ki: a közlekedésből származó
környezetterhelés csökkentését, a közlekedésbiztonság javítá-
sát, a tömegközlekedés előnyben részesítését, a forgalom-lebo-
nyolítás színvonalának emelését, a városrészek összekötésének
javítását, a parkolás korszerűsítését. A programterv már tartal-
mazza a megoldásokat is, szerepel benne a lehetséges parkolók
kialakításának helye, a kerékpárutak lehetséges nyomvonala, a
kialakítandó csomópontok terve vagy vázlata, a korlátozott for-
galmú övezetek kialakítása – ahol a gyalogos közlekedés élvez
elsőbbséget –, a teherforgalom korlátozása, de a program fog-
lalkozik Deákvár és a 2-es főút összekötésével is. A tömegközle-
kedés átalakításának programján még dolgoznak a szakembe-
rek. Viszont a talán legtöbbet vitatott kérdésben, a parkolás
megoldásában, már kialakult az álláspont. A több szintes parko-
lókból az első építése már a nyáron elkezdődik, további lehető-
ség van például, a Postapark alatt, a művelődési központnál
vagy a vasútállomás mellett koncentrált parkolóhelyet kialakíta-
ni. A cél az, hogy ne tömörüljenek a belvárosban a gépkocsik. A
Piac utcai mélygarázs építésének idejére a büntetés-végrehajtá-
si intézet alatti területen alakítanak ki parkolót.

Több körforgalmú csomópont kiépítése is szerepel a
programtervben, például a déli iparterületen, a Földváry
téren és a Kosdi út és Telep utca kereszteződésében. Ez
utóbbi valósulhat meg leghamarabb, miután eredményesen
pályázott az önkormányzat ennek támogatására. A forgalom
lassítását és a balesetveszély csökkenését szolgáló beruhá-
záshoz a terveket már 2005-ben elkészítette saját költségén
az önkormányzat, ám a vegyes – állami és önkormányzati –
tulajdon miatt, a város egyedül nem léphetett. Dr. Bóth
János a Parlamentben kérdést is intézett az akkori gazdasági
és közlekedési miniszterhez, de a válaszból kiderült, hogy az
államnak nincs kötelezettsége a vegyes tulajdonban lévő
utak kereszteződésében szükségessé vált körforgalom kiala-
kításában. Viszont a nyertes pályázat révén, a megállapodást
követően, az állam és az önkormányzat közös finanszírozá-
sában már elkezdődhet a beruházás. A programterv további
elemei, a konkrét intézkedések is többnyire ilyen módon,
pályázat révén elnyert támogatással, valósulhatnak majd
meg, ha csak az önkormányzat költségvetéséből nem telik
saját beruházásban megvalósítani. 

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 
620-620/1465-ös 

melléken, vagy közvetlen
vonalon, a 
620-691-es 

telefonszámon érhető el.

Ügyeleti idõ:

Hétfõ: 19-7 óráig

kedd: 19-7 óráig

szerda: 19-7 óráig

csütörtök: 19-7 óráig

hétvégén:

péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána követke-
zõ nap 7 óráig

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdődően 7
hetente ismétlődő rend szerint, látnak el ügyeleti szolgálatot.

Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási idő végé-
től, 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.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Várjuk a XVI. Váci Világi Vigalmon létesítendő kézműve-
sek utcájába 

– iparművészek, 
– képzőművészek, 
– kereskedők jelentkezését. 

Esztétikus árubemutatás elvárt!
Érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken:

Vác Piac Kft, tel.: 27/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1991.
október 14-én fogadta el  32/1991. (X. 14.) számú ren-
deletét a városi kitüntetések alapításáról és adományo-
zásáról.

A kitüntetések (a város érdekében kifejtett kiemelke-
dő munka elismerésére):

Vác Város Díszpolgára, Pro Urbe 
személyi és közösségi

A kitüntetések átadása a Szent István napi ünnepsé-
gen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepé-
lyesen történik.

A 32/1991. (X. 14.) rendelet 6. §-ának (1) bekezdése
értelmében „a városi kitüntetések adományozására
bárki javaslatot tehet.” Amennyiben javaslatot kíván
tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat
indokait 2008. június 30-ig juttassa el a Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Kabinet titkárságára (132. szoba).

Dr. Dora Péter sk.
Vác, 2008. június 10.

Az Interveniál Kft. és a Transz-Ker Kft. a XVI. Váci Világi
Vigalom gasztronómiai szervezőjeként felhívja a váci, Vác kör-
nyéki vállalkozók figyelmét kitelepülési és megjelenési lehe-
tőségre. Reklám és marketing lehetőségek termék- és árube-
mutatóval, molinós hirdetési felületek a fesztiválsátrakon stb. 

Érdeklődni lehet: 
a 06-30/509-7330 telefonszámon, 

vagy az intervenialkft@freemail.hu e-mail címen.

Nincs szervezett bűnözés, nincs közterületi prostitúció, Vác
nyugodt város, mondta beszámolójában a Váci
Rendőrkapitányság vezetője. Magyari Sándor rendőr alezredes,
kapitányságvezető szerint nem nőtt az erőszakos bűncselekmé-
nyek száma, főként a vagyon elleni bűncselekmények vannak
jelen, elsősorban a lopás és a csalás. A közterületi bűncselekmé-
nyek visszaszorulásában nagy szerepe van az utóbbi években fel-
állított térfigyelő kameráknak. A kábítószerrel való visszaélés miatt
elrendelt nyomozások száma nőtt, de a kábítószerek elsősorban
a büntetés-végrehajtási intézetekben vannak jelen. Bár megjelent
a kábítószer egyes középiskolákban is, ám sem kemény drogok-
kal, sem terjesztő-hálózattal nem találkoztak a rendőrök. A képvi-
selő-testület elé került beszámolójában azonban a rendőrkapi-
tány szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy büntetendő a kábí-
tószer-átadásnak az a formája is, ha valaki barátját kínálja meg
könnyű droggal, és súlyosabb a helyzet, ha ez a barát még nincs
18 éves.

A Váci Rendőrkapitányság 35 települést magában foglaló illeté-
kességi területén 2007-ben több volt a közúti közlekedési baleset,
mint az előző évben. Az anyagi kárral járó balesetek száma 300
volt, több mint 160 személyi sérüléssel járó baleset történt, és 13
baleset halállal végződött. Egyébként mintegy 2800 személyt bír-
ságoltak meg, a helyszíni bírság meghaladta a 15 millió forintot. A
balesetek bekövetkeztében továbbra is jelentős szerepet játszik a
gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása. Az ittas járművezetés és
más szabályszegések miatt, több mint 400 esetben kezdeményez-
ték a járművezetéstől való eltiltást, azonban a kifogások, a szociá-
lis helyzet miatt számos esetben ez nem valósult meg.

Mint Magyari Sándor elmondta, a határőrség integrációja nem
hozta meg a várt változást, és lényegesen többen távoztak a kapi-
tányságról, mint ahányat felvettek. A kapitányságvezető szerint
ennek oka, hogy a térségben jók a munkalehetőségek, s ezért pél-
dául kevesen jelentkeznek rendőri szakközépiskolába. Úgy véli,
megoldást jelenthetne, ha az önkormányzat ösztöndíjat adna
azoknak a fiataloknak, akik vállalják, hogy a későbbiekben a helyi
kapitányságon teljesítenek szolgálatot.

Az idén életbe lépett törvénymódosítás révén az önkormányzat
a rendőrséggel együttműködve járulhat hozzá a közbiztonság javí-
tásához: az új szabályok szerint, ott lehet térfigyelő kamerákat elhe-
lyezni, ahol azt a rendőrség megalapozottnak, az önkormányzat
pedig elfogadhatónak tartja. Azonban a térfigyelésnek, a közvetí-
tett képek kezelésének és rögzítésének szigorú feltételei vannak.

Júniusban két fórumon is várták a lakosság észrevételeit Vác Város Közlekedési Koncepciójával
kapcsolatosan, sőt, mindkét időpont előtt internetes fórumot tartott a város polgármestere. A
képviselő-testület által már korábban elfogadott koncepció most elkészült programtervének
lényeges elemei pedig megtalálhatóak a város honlapján. 

Elfogadta a képviselő-testület Vác Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját és ezzel együtt antiszegregációs
tervét, amelyek megléte elengedhetetlen feltétele a Főtér-
főutca projekt második ütemére vonatkozó pályázat benyújtá-
sának. Az uniós források elnyerésére benyújtott önkormány-
zati pályázatoknak tartalmazniuk kell a település távlati fej-
lesztési stratégiáját, amelynek megléte természetesen a város
számára is fontos. A több mint száz oldalas integrált városfej-
lesztési stratégia és az azt kiegészítő, mintegy negyven oldalas
antiszegregációs terv rövidesen megtalálható lesz a város
honlapján. 

Integrált
Városfejlesztési
Stratégia

Vác nyugodt város 
Ösztöndíjat javasol a rendőrkapitány

Bemutatkozott a képvise-
lő-testület ülésén az újonnan
megválasztott diák-polgár-
mester, Gulyás Ildikó, aki
elmondta, fontosnak tartja,
hogy létrejöjjön a diákklub,
ahol maguk rendezhetnének
programokat, de szükség
lenne ifjúsági programokra
az intézményekben is, főleg
nyáron. Szorgalmazta a kör-
nyezetvédelmi nevelést, a
klímaváltozással kapcsolatos
konferencia rendezését, a
város tisztasága érdekében
több szemetesedény elhelye-
zését. Diáktársai véleményét
is tolmácsolva, elmondta,
hogy szükség lenne a szállás-
helyek bővítésére, ezen belül
olcsó szállás biztosítására a
diákoknak. A turizmus szem-
pontjából lényegesnek tartja,
hogy a város templomai nyi-
tottak, látogathatók legye-
nek. A diákok vállalnák, hogy
nyáron információs ponto-
kon nyújtanának segítséget a
Vácra érkező turistáknak.

Július 3. és 6. között rendezi meg a
Gregorián Társaság és a Váci Püspökség a
IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivált. A
fesztiválra kilenc szkóla kapott meghívást,
három földrészről, Ausztriából, Észtország-
ból, Japánból, Magyarországról, Olasz-
országból és Venezuelából érkeznek. Élő-
ben hallhatók olyan együttesek, amelyek a
Rómából kiinduló új tudomány, a gregorián
szemiológia kutatásainak eredményeit épí-
tik be interpretációjukba. A szakma pedig a
kutatásokról hallhat előadásokat. 

A fesztivál fő célja, hogy a résztvevők a
gregorián éneket ott ismerjék meg és
éljék át, ahol az keletkezett, a liturgiá-
ban. Dr. Seregély István, Takács Nándor
és dr. Beer Miklós celebrálják a váci misé-
ket. A nyílt nap keretében több hazai és
határon túli szkóla mutatkozik be, ezen a

napon kódexmásoló és jelvénykészítő
műhely is fog működni. A fesztivál ideje
alatt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
szakmai és képzőművészeti kiállítások
lesznek. 

A megnyitóra a székesegyházban kerül
sor július 3-án, hat órakor, ezt követően
kezdődik az első hangverseny. Július 4-
én a Fehérek templomában és a székes-
egyházban is lesz hangverseny, 5-én a
szkólák két hangversenyt is tartanak a
székesegyházban, 6-án délelőtt tíz órakor
pedig gregorián szentmisét rendeznek.

Július 3-tól 6-ig

Gregorián fesztivál
Június 15-től augusztus 31-

ig meghosszabbított nyitva
tartással várja a vendégeket a
Tourinform Iroda, a Magyar
Turizmus Zrt. támogatásával.
A nyári nyitva tartás hétköz-
nap 9-19 óráig, szombat-
vasárnap 10-20 óráig tart.

Turistabarát
Tourinform 

Városunkban is évről évre növekszik az allergiás megbetegedé-
sek száma, egyedül az allergizáló nővények szaporodásá-
nak és elterjedésének visszaszorítása eredményezhet
megfelelő életminőséget. Dr. Dora Péter jegyző felhívta
a termőföldek és ingatlanok tulajdonosainak, illetve a
földhasználóknak a figyelmét a növényvédelemről szóló
törvény előírásaira, amelyek értelmében a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágzását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig fenntartani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, a törvény növényvédelmi bírsággal fenyegeti, és ennek
összege legalább húszezer, de akár kétmillió forint is lehet.
Nagyon sok múlik a megelőzésen, a helyes művelési technológián,
a szakszerű növényvédelmi és fenntartási feladatok időben történő
elvégzésén. Csak a jogkövető magatartás és az összehangolt munka
eredményezhet javulást. 

A parlagfű ellen

Diák-program

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a XVI. Váci Világi
Vigalom időtartama alatt (július 25-27.) lehetőségük nyílik
kitelepülni, tevékenységüket megismertetni, népszerűsíteni.
Sátrat, pultot saját erőből kell biztosítani. Amennyiben szán-
dékukban áll a bemutatkozás, kérjük, jelezzék a Tourinform
Irodában, regisztráció és helybiztosítás céljából.

Tourinform Vác
2600 Vác, Március 15 tér 17. Tel: 27/316-160

vac@tourinform.hu
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