hirnok2008majus:VaciHirnok2008

2008.05.26.

11:46

Page 1

IX. évfolyam 4. szám • 2008. május
4

ingyenes kiadvány

2008. május

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Programajánló

A városi ügyelet a

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

Madách Imre
Művelődési Központ
Június 1. vasárnap 10 óra
Ezüstcsillag gála
A Tánccal az Egészségért TSE fesztiválja.
Június 2. hétfő 17 óra
Óz a nagy varázsló c. mesejáték
Szereplők a Földváry Károly Általános iskola tanulói.
Június 3. kedd 17.30
A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény növendékeinek év végi
táncgálája
Június 4. szerda, 18 óra
„II. Rákóczi Ferenc és a franciák” Bernard Le Calloc’h
könyvbemutatója.
Június 7-én szombat 18 óra
Néptánc gála, a Váczi Néptáncegyüttes hagyományos
évadzáró gálája.
Június 8. 10 óra
Welldance Gála 2008.
Június 14. szombat 15 óra
Talentum Alapfokú Művészeti Iskola Váci Tagozata és a
Silverstar Művészképző Iskola tanévzáró gálaműsora.
Június 15. vasárnap 17 óra
Dancer Shadows évzáró táncgálája
Június 11. szerda
Szépségverseny

620-691-es

Városházi esték

telefonszámon érhető el.

Június 13. péntek 19 óra
Adagio, Homonnay Zsolt és Balczó Péter tenor, Nagy
Sándor bariton.

Barokk jelmezverseny

Hétfõ:

19-7 óráig

kedd:

19-7 óráig

szerda:

19-7 óráig

csütörtök:

19-7 óráig

hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

a XVI. Váci Világi Vigalomban
A jelentkezők végig kísérik Mária Teréziát és díszes menetét
a Kőkaputól Vác főteréig, majd a városházán felvonulnak
a zsűritagok előtt. A részletes pályázati feltételek
megtalálhatóak weblapunkon és kiadványainkon.
A jelentkezés határideje: 2008. július 20.
Jelentkezni a Madách Imre Művelődési Központban
név és elérhetőség megadásával lehet.
Értékelés és díjkiosztás:
2008. július 26-án 11 óra Vác, Városháza udvara.

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

Templomi hangversenyek
Június 15. vasárnap 18 óra
A 2008-ban 70 éves fennállását ünneplő
Vox Humana Énekkar és Bednarik Anasztázia
orgonaművész koncertje a Ferences Templomban.
Június 21. szombat 20 óra
Új Harmónia Fúvósegyüttes hangversenye
a Fehérek templomában
Június 22. vasárnap 11 óra
Az Újpesti Baptista Harangzenekar koncertje
a Baptista Imaházban

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

Fogorvosi ügyelet

a polgármesteri hivatalban

A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

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

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

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

Vácott született váci lakosok: Morovi Attila és Szőllősi Beatrix fia
Nikolasz, Kis-Vén László és Demeter Valéria lánya Veronika, Kovács
Péter és Karsai Szilvia lánya Éva, Sziklai Tibor és Fekete Henrietta
lánya Eszter, Hadházi Attila és Dr. Marton Anita fia Bálint, Kovács
Tamás és Kovács Dorottya lánya Ramóna, Kocsis Tamás és Balogh

Kiállítások

Június 20. 17 óra
A Tini Dance Team évzáró táncműsora

Június 6-án, pénteken 18 órakor
Fekete István fotóművész és Orvos András festőművész
"Fekete képek" c. kiállítása a Curia Galériában
Június 13-án, pénteken 17 órakor
Nagy B. István Képzőművész Kör évzáró kiállítása

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Épül a Zöld Híd

Annamária fia Tamás, Kucsera Zoltán és Bai Katalin fia Zoltán, Vincze
Norbert és Szunyog Beatrix lánya Júlia, Duray István és Szabó Erika
fia Dominik, Kertész Gyula és Nagy Marianna fia Gyula, Kálmán
Károly és Harsányi Viktória fia Gergő, Bostyán Attila és Acsai Krisztina
fia Dávid, 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.
Elhunyt váciak: Garai Istvánné sz:Makrai Erzsébet /1936/, Szőllősi
Imréné sz: Nagy Mária /1935/, Gergely Sándorné sz: Hübschl Anna
/1915/, Várkövi Lászlóné sz.: Vigh Veronika /1944/, Kiss Lászlóné sz:

Információ és jegyértékesítés:

Szacskó Erzsébet /1933/, Keczkó Pál /1947/, Dornai Istvánné sz:

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

Pencsev Mária /1938/, Bognár Józsefné sz: Bartos Ilona /1934/, Kőszegi
Gyuláné sz: Paluska Ilona /1942/,
Kiss Ferenc /1929/, Heincz Károlyné sz: Tóth Julianna /1934/, Juhász
Mihályné sz:Prencsok Mária /1916/, Csányi Vilmos /1938/, Dr. Láng

Az engedélyezési eljárások lezárultával most már felgyorsulhat a Zöld Híd Program, a Pest megye északkeleti részére és Nógrád megye nyugati részére kiterjedő, 106 települést érintő hulladék-gazdálkodási
rendszer megvaló-sulása. Erről Gyenes Szilárd, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvé-delmi Önkormányzati Társulás projektvezetője adott tájékoztatást. Mint
elmondta, mivel kilenc település utasította el, hogy helyet biztosítson a hulladékkezelő központnak, csak
két meglévő korszerűsítése volt a járható út. Ez hároméves késést okozott, és a térség szélén alakulhatnak
ki a központok, ami a közlekedés szempontjából hátrányos.
Az Európai Unió előírása szerint azonban 2009. december 31-ig be kell fejezni a teljes
beruházást. A Zöld Híd Program keretén belül három nagy gyűjtőkörzetben (Kerepes,
Nógrádmarcal, Vácrátót) két hulladékkezelő központ és egy átrakó állomás létesül, kialakítanak
kilenc hulladékudvart, köztük Vác területén is, és megépül 486 szelektív gyűjtő sziget. A
rendszer garantálja az öt fajta gyűjtési típus esetében (ömlesztett hulladékgyűjtés,
gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés, zöldhulladék-gyűjtés, hulladékudvarokban történő gyűjtés és
veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése) a hulladékok megfelelő begyűjtését, optimális
hasznosítását, illetve előírások szerinti ártalmatlanítását. A program részeként meg kell
szüntetni a három korszerűtlen nagy lerakót, beleértve a csörögit is. A három nagy lerakótelep
rekultivációja több mint egymilliárd forintba kerül, de 33 kisebb lerakó felszámolására külön
pályázatot adott be a társaság. A projektet az Európai Unió Kohéziós Alapja 50 százalékban, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 40 százalékban, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium 5 százalékban támogatja. A fennmaradó 5 százalék önerőt a
társulásban résztvevő 106 önkormányzatnak kell biztosítania.

Mint arról már hírt adtunk, közérdekű muzeális gyűjtemény megalapításáról döntött a város
képviselő-testülete, és az ehhez szükséges előkészítésre, a feladat- és ütemterv elkészítésére az
áprilisi testületi ülésig adott időt. Az elkészült tervezet szerint, június végéig meg kell találni a
megfelelő, központi fekvésű épületet a gyűjtemények elhelyezésére, szeptember közepéig el kell
készíteni az intézmény alapító okiratát. Ennek alapján lehet benyújtani a kérelmet a
szakminisztériumhoz a működési engedély kiadására. Szeptemberre el kell készülnie az
intézmény előzetes költségvetésének is, október végéig pedig rendezni kell a Váci Múzeumért
Közalapítvány helyzetét. (Emlékezetes, hogy Pest Megye Önkormányzata közölte, nem kíván a
továbbiakban társalapítóként részt venni az 1997-ben közösen létrehozott Váci Múzeumért
Közalapítványban.)
A terv szerint, az új, helyi muzeális intézmény 2009. január elsejével kezdi meg működését.
Ekkortól tehát három különböző fenntartású múzeuma lesz Vácnak: egyházi, megyei és városi.
Annak ellenére, hogy a megye nem egyezett bele bizonyos ingatlanok és műtárgyak átadásába, a
város rendelkezik jelentős gyűjteményekkel (Hincz-gyűjtemény, Gádor-gyűjtemény, kortárs
képzőművészeti gyűjtemény, öntöttvas-gyűjtemény). De igény van egy várostörténeti kiállítás
összeállítására is. A cél, hogy egy új, korszerű, biztonságosan működtethető muzeális intézménye
legyen a városnak, amely reprezentálja a nagy múltú várost és vonzza a látogatókat.

Európa Fesztivál

Jenőné sz: Frank Anna /1924/, Kovács János /1921/, Kosztovics József

Jakab Béla
kitüntetése
A Magyar Labdarúgásért Érdemérem ezüst fokozatát
adományozták Jakab Bélának. A városi sportfőtanácsos a
Magyar Labdarúgó Szövetség közgyűlésén vehette át a
kitüntetést, a sportág érdekében végzett több évtizedes
tevékenységéért.

Sporttámogatás
800 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzat tíz
pályázó alapítványnak az ifjúsági és sport pályázati alapból. Az
ifjúsági és sportbizottság javaslatára tíz alapítvány kapott
segítséget programjainak megvalósításához, elsősorban
táboroztatásokhoz, túrákhoz.

A város sportjáért

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Hét (2008) Hétfő
05.26-06.01. 1
06.02.-06.08. 2
06.09.-06.15. 3
06.16.-06.22. 4
06.23.-06.29. 5

Kedd
2
3
4
5
6

Szerda Csüt.
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1

Péntek
5
6
7
1
2

Szo.
6
7
1
2
3

Vas.
7
1
2
3
4

A képviselő-testület döntése értelmében, a háromoldalú szerződés aláírását követően
megkezdődhet a mélygarázs építése a volt csirkepiac területén. A kiviteli tervek ugyanis már
jogerős engedéllyel rendelkeznek. A föld alatti parkoló beruházása 2 milliárd 100 millió
forintba kerül, ez az összeg mintegy 400 millióval kevesebb az eredetileg számítottnál. A
pénzügyi konstrukció szerint, a mélygarázs üzemeltető a város kezességvállalása mellett, húsz
év alatt fizeti ki majd a parkoló árát, amelyet a befolyó parkolási díjak fedeznek, illetve, ha
szükséges, költségvetéséből egészíti ki. A képviselő-testület 2006 nyarán fogadta el a Piac
utcában létesítendő központi parkoló rendezési tervét, építési elképzelését. A cél az volt, hogy
az önkormányzatnak ne kelljen saját forrásból megépítenie a létesítményt, amelyre a belváros
megújítása után nagy szükség van. A szerződés aláírásához még az is szükséges volt, hogy a
képviselő-testület által megszavazott módosításokhoz a szerződő felek is hozzájáruljanak.

Közművesítési hozzájárulás
Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez való hozzájárulásról döntött a képviselőtestület, módosítva kilenc éve hozott rendeletét. E szerint a város közigazgatási területén
történő közművesítéskor, az érintett ingatlanokra felosztandó hozzájárulás az összköltség 7085 százaléka. Szennyvízcsatorna-hálózat építése esetén 70 százalék, vízhálózat, villamoshálózat
és útépítés esetén 80 százalék, gázelosztó-vezetékhálózat esetén pedig 85 százalék. A május
elsején hatályba lépett rendelet szerint, a közművesítési hozzájárulást az
ingatlantulajdonosnak a közmű üzembe helyezését követő egy éven belül ki kell fizetnie az
önkormányzat részére.

Körzetmódosítás Kistérségi nap
Felülvizsgálta, és ahol szükséges volt, módosította a
háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket az
önkormányzat. A felülvizsgálatra ötévenként kerül sor, hogy
az időközben bekövetkezett változásokat – például, új utcák
kialakulása következtében -, arány-eltolódásokat átvezessék,
rendezzék. A módosításokra az érintett orvosokkal való
egyeztetés után tett javaslatot az egészségügyi bizottság. A
módosított rendeletről a városi főorvos tájékoztatta az
érintetteket, a lakosságot pedig az illetékes orvosok
tájékoztatják a változásokról.

/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/,

Vác Város Sportjáért kitüntetést vett át Molnár Klaudia dr.
Bóth János polgármestertől és Mokánszky Zoltán
szakbizottsági elnöktől, a képviselő-testület áprilisi ülésén. A
Váci Reménység SE tizenhat éves sportolója a Tallinban
megrendezett Fogyatékkal élők fedettpályás atlétikai
világbajnokságán megnyerte az ötpróbát és a 4X200 méteres
váltó tagjaként is aranyérmet szerzett. Az önkormányzat
támogatja Molnár Klaudia felkészítését az Angliában
rendezendő Európa Bajnokságra is.

Olcsóbb lesz a mélygarázs

2010-ben már működnie kell

Alakul a muzeális gyűjtemény

Anyakönyvi hírek

Június 18. 19 óra
Leyla, zenés- táncos vígjáték. Rendező: Szitás Barbara

Június 28-29-én 10 órától
Zentel Róbert Szektorlabda Emlékverseny
a Happy Pack Váci Szektor SE szervezésében

Ügyeleti idõ:

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

Nagy Béláné sz.: Magyar Gizella /1947/.
Házasságot kötött váciak: Mészáros László és Novák Csilla, Balázs
Zoltán és Kávai Nóra, Sági István és Tenják Erika, Meszlényi Gábor és
Makrai Melinda, Kalencsik Ádám és Madarász Olga, Krasznai László és
Násfay Lívia, Varga Gábor és Hajdu Alexa, Bachman László és Kondek
Zsuzsanna, Dékány Tamás és Csomortáni Katalin, Czeczon István és

Lakbér, áfa nélkül

Ruzsai Tünde, Szurmai József és Urbán Bettina, Záhorszki Gábor és
Dulay Barbara.

Gyógyszertárak elérhetőségei
1. Fekete Kígyó Gyógyszertár •
2. Alsóvárosi Gyógyszertár •
3. Deákvári Gyógyszertár
•
4. Központi Gyógyszertár
•
5. Vácz-Remete Gyógyszertár •
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
7. Szent Rókus Gyógyszertár •

Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•
Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti út 2.
•
Zrínyi u. 9.
•

27/312-388
27/311-157
27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/301-178
27/501-385

Európa Fesztivál elnevezéssel, az Európai Unióhoz való
csatlakozás évfordulóján, a munka ünnepén, négynapos
programsorozatot rendezett az önkormányzat. A Dunaparton, a zenepavilonnál felállított színpadon egymást
követték a táncbemutatók, a zenei együttesek produkciói,
szinte valamennyi helyi csoport fellépett, de voltak
országosan ismert előadók is. A koncerteken, bemutatókon
kívül, számos más program is várta a felnőtteket és a
gyerekeket. A négynapos fesztivál tűzijátékkal zárult.

Az önkormányzat nem érvényesíti az áfát, bár a törvény
értelmében ez évben megszűnt az alanyi áfamentesség a
lakóingatlanok bérbe adása vagy értékesítése esetén. A
városban, élve a mentesség lehetőségével, áprilistól nem kell
a húsz százalékos áfát megfizetni a lakóingatlan bérbe adása
esetén.
A képviselő-testület ugyanakkor módosította a 2005.
júliusától érvényben lévő lakbéreket: hozzávetőlegesen tíz
százalékkal nőnek.

A harmadik kistérségi napot rendezték meg április végén a
művelődési központban. Ezúttal a Cserhátalja mikrotérség
települései, Csörög, Kisnémedi, Püspökszilágy, Sződ,
Vácduka, Váchartyán, mutatkoztak be. A Szent György-nap
jegyében megtartott eseményt dr. Bóth János, a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnöke nyitotta
meg, utalva arra, hogy a kistérségi együttműködés nemcsak
gazdasági, hanem kulturális téren is megvalósul. A részt vevő
települések múltjukat és jelenüket tablókon mutatták be,
együtteseik, művészeti csoportjaik, iskolásaik, óvodásaik
pedig a művelődési központ színháztermében adtak műsort.
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Kortárssegítő
konferencia
Stressz, trauma, deviancia címmel kétnapos kortárssegítő
konferenciát szervezett az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, a
szlovákiai és magyarországi fiatalokkal foglalkozó
szakembereknek és a kortárssegítésben részt vevő fiataloknak.
A konferencia fővédnökségét Juraj Migaš, a Szlovák
Köztársaság magyarországi nagykövete vállalta, aki már
harmadízben vesz részt az alapítvány által szervezett
konferencián. A nagykövet az együttműködés fontosságát
hangsúlyozta e témában is, dr. Beer Miklós megyés püspök
pedig arról beszélt, hogy az egyháznak is felelőssége értelmes
célokat adni a fiataloknak. Dr. Czeizel Endre, az alapítvány
elnöke közölte, hogy Vác is bekapcsolódik a stresszmentes
iskoláért mozgalomba, dr. Molnár Lajos alpolgármester az
iskolaváros óriási felelősségét és a határokon átnyúló
kapcsolat, a kölcsönös segítés jelentőségét emelte ki. Az idei
rendezvényt, az önkormányzat mellett, támogatja az
International Visegrad Fund is, amelynek képviselője, Forrai
Kristóf elmondta, hogy hasonlóak a problémák a visegrádi
országok mindegyikében, ezért támogatásukkal a közös
munkát szeretnék elősegíteni. A konferencián először
előadásokra került sor, majd vitacsoportokban folytatták a
résztvevők a munkát.

Az alsóvárosi
zöldterületekért
Az elmúlt évi pénzmaradvány úgynevezett zárt keretének
felosztása mellett, a képviselő-testület összeállított egy listát,
amelyben a további igényeket rangsorolta. Ebből, a múlt évi
pénzmaradvány nyitott keretéből, igényelt – négy alsóvárosi
képviselő nevében – Makrai Zsolt 35 millió forintot az
alsóvárosi zöldterületek fejlesztésére. Mint elmondta, 5 millió
forintból el lehetne végezni a Damjanich utcai játszótér
bővítését, amelyhez képviselői keretükből is hozzájárulnak. A
pénz nagyobbik részét viszont a Zöldfa utcai, patakparti
játszótér továbbépítésére, bővítésére, sportpálya és parkoló
kiépítésére szeretnék fordítani. Az alsóvárosi képviselők,
egyéni indítványként, a júniusi képviselő-testületi ülésre
ismét benyújtják javaslatukat.

Ellenőrzött
intézmények
Tizenkét ellenőrzést végzett az elmúlt év során a
polgármesteri hivatal ellenőrzési osztálya. A vizsgálatok során
semmi olyat nem tapasztalt, ami bármilyen büntető- vagy
szabálysértési eljárás megindítására adott volna okot, és
fegyelmi vagy kártérítési eljárás indításának sem volt alapja. A
jelentés szerint, a vizsgált intézmények a lehetőségeknek
megfelelően gazdálkodtak, a kiadási és bevételi előirányzatok
kisebb-nagyobb eltéréssel teljesültek. A korábbi vizsgálatoknál
megállapított hibák nagy részét már megszüntették. Az
ellenőrzési osztály vizsgálatot folytatott a gazdasági hivatalnál,
a sportintézményeknél, a Tourinformnál, a közgazdasági
szakközépiskolában, Madách Gimnáziumban, a művelődési
központban, a tűzoltó-parancsnokságnál, a kórházban, a
Szociális Szolgáltatások Házánál. Három intézményben, ahol
külső vállalkozó végzi a takarítást, azt vizsgálta, hogy ennek
eredményeképpen milyen mértékű volt a megtakarítás. A
kórházban, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság határozatára,
célvizsgálatot végzett a tartozásállomány mértékének
megállapítására. Az ellenőrzési osztály mellett, az intézmények
belső ellenőrei is végeznek vizsgálatokat.
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Díjazott városi honlap
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HÍRHASÁB
Érett diákok

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnökségének határozata alapján e-Go
elismerésben részesült Vác Város Önkormányzatának honlapja. Kategóriájában, 291 város
között, második helyezést ért el az önkormányzat által kialakított és működtetett, a lakosság
igényeinek mindenben megfelelő honlap, jelentette be dr. Bóth János polgármester,
megköszönve a munkát a polgármesteri kabinetnek, a DunaWeb Kft.-nek, és mindenkinek,
akinek része volt abban, hogy a város honlapja még funkcionálisabbá, kereshetőbbé,
átláthatóbbá és esztétikusabbá váljon. Flamich Péter, a DunaWeb Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy váratlan és meglepetésszerű volt ez a díjazás, melyet a www.vac.hu oldalért kapott
közösen az önkormányzat és a weblapfejlesztő cég. Az oldalak vizsgálatát a Tárki, a Gooogle,
az Altavista és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége végezte.

Április utolsó és május első
napján ballagtak a váci
középiskolák végzős diákjai,
több mint kilencszázan. Az
érettségik magyar nyelv- és
irodalom vizsgákkal
kezdődtek, Vácon 660
nappali és 78 esti tagozatos
diák volt érdekelt.

30 éves a Radnóti

Egészségtábor 2008
Az egyházi épületek felújításának támogatásáról döntött a képviselő-testület, ugyanúgy, mint a tavalyi évben. Az önkormányzat
költségvetéséből most 34 millió forintot utal át az egyházaknak, de további összegekre is számíthatnak. Dr. Bóth János
polgármester és Csereklye Károly alpolgármester személyesen vitte el az erről szóló megállapodásokat. Először a felújítás utolsó
szakaszában lévő zsinagógát tekintették meg, ott a még hátralévő munkákhoz járul hozzá az önkormányzat. Az evangélikus
parókia, illetve épületegyüttes felújítása is befejezéshez közeledik, a tető átépítését, a téglaburkolat javítását, a szigetelést
hamarosan befejezik, amelyhez szintén hozzájárul a város. A székesegyházban a nagy orgona tisztítására és felhangolására van
szükség, a szentélyben lévő elektromos orgonát pedig korszerűbbre kívánja cserélni püspökség. A város hozzájárulásával, ha
áttételesen is, a templomi hangversenyeket is segíti. A piarista templom és rendház rendbe tétele is napirenden van, ezt
támogatja az önkormányzat. A tető után, elsősorban a templom egyik megrepedt oszlopát kell kijavítani. A város vezetői a kisváci
református templomot is meglátogatták, ahol most a torony, illetve a toronysisak újrafedése a következő feladat, ehhez is jelentős
hozzájárulást vállalt a város. Az alsóvárosi református imaházban az akadálymentesítés megoldását támogatja az önkormányzat.

OLLÉ program

Irány az olimpia

Lezárult az OLLÉ program közbeszerzési eljárásának első
fordulója, és ezzel az önkormányzat jogosulttá vált a műfüves
pálya megépítésére. A város több mint egy éve nyújtotta be
jelentkezését az MLSZ és az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által kiírt pályázatra. A beruházás költségét 15 év
alatt kell az önkormányzatnak törlesztenie.

Olimpiai kvótát szerzett Aubéli Ottó, a Gumi-Profi Váci Forma
SE nehézsúlyú szabadfogású birkózója, aki a varsói selejtezőben
egy-egy román, francia és spanyol versenyző legyőzésével jutott
a fináléba. Az evezős Hirling Zsolt után ő a második váci
sportoló, aki kijut a pekingi nyári olimpiai játékokra.

Nap az
egyenlő
esélyért
A már hagyományos
Regionális Esélyegyenlőségi Napot június 6-án
rendezi meg a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
és a Pest Megyei Esélyek
Háza. A rendezvényt dr.
Bóth János nyitja meg,
majd a pályázatok eredményhirdetésére kerül sor.
Ezt követően adja át a
város polgármestere a „Vác
Városában Élő Fogyatékos
Emberekért" díjat. Délelőtt
konferenciára kerül sor,
amelynek keretében megemlékeznek a Dunakanyari Látássérültek Egyesülete,
illetve
jogelődje
megalakulásának
harmincadik évfordulójáról. A
nap során bemutatják a
„tapintható világot” , vagyis
a látók által bejárható sötét
szobát, különböző elvégzendő feladatokkal. Délután színpadi bemutatókra,
ép és sérült fiatalok
produkcióira kerül sor a
színházteremben. A nap
bállal zárul.

Hörömpő Gergely egykori váci református lelkész
fényképeiből rendeztek Ipolyságon kiállítást, amelyet Horváth
M. Ferenc, Vác Város Levéltárának igazgatója nyitott meg. A
csaknem tíz éve elhunyt Hörömpő Gergely 1942 és 1980 között
volt a váci gyülekezet lelkipásztora és a többnyire reformátusok
lakta Kisvác lelkes fotográfusa. Az 1920-as évek végén kezdett el
fényképezni, de a kiállított képeket zömmel a 60-as, 70-es
években készítette. Fotóin egy valós világot örökített meg, a
református templomot, a parókiát, Kisvác öreg házait, a Dunát
és természetesen az embereket. Mint Horváth M. Ferenc
fogalmazott, a küzdő ember jelenik meg előttünk a maga
dolgos hétköznapjaiban, s a képeken ott látjuk a múltat, benne
a magunk jelen életét és jövőbeni sorsát. A lelkész fotóit
először 2005-ben, egy Vácott megrendezett kiállításon mutatta
be a városi levéltár. (Fotó: Štrba Péter)

Mintegy fél ezer pályamű érkezett a Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány, a Pest
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány által
meghirdetett, Egészségtábor 2008 pályázatra. A váci és a környékbeli általános iskolások, már
hagyományosan, a környezetvédelemhez, drog- és baleset-megelőzéshez kapcsolódó
alkotásokkal pályázhattak. Ezekből kiállítást is rendeztek a művelődési központban, a legjobb
művek készítőinek jutalma az Egészségtáborban való részvétel. A balatoni egészségtáborozásra
harminc hatodik és hetedik osztályos tanuló utazhat május 29-én, a táborozás június elsejéig tart.

Aláírások egy pályáért
Kétszázhatvan aláírást gyűjtöttek össze fiatalok egy kerékpáros és gördeszka-pálya
létesítéséért. Az ötlet nem új, az önkormányzat már évekkel korábban tervezte egy ilyen pálya
megépítését, sőt, 2003-ban már több mint kétmillió forintot el is különített erre a célra. Akkor,
kivitelező hiányában, nem készült el a létesítmény. A közelmúltban megalakult Váci Bringás és
Extrém Sport Egyesület viszont nemcsak szeretne egy ilyen pályához jutni, hanem
létrehozásában is közre akar működni, és majdan üzemeltetését is vállalná. Az ügyet két
képviselő, Kiss János és Kiss Zsolt vállalta fel, és javaslatot tett a helyszínre is. Ez a Diadal
térnek a benzinkút mögötti területe lenne, amely jelenleg kihasználatlan, központi helyen van,
s még sincs túl közel a lakóházakhoz.

Értékmentők
Három váci diák részesült elismerésben a Város- és
Faluvédők Szövetsége által meghirdetett pályázaton. A
Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért című
országos örökségvédelmi pályázatra mintegy kétezer mű
érkezett, amelyekből kiállítást rendeztek a Budapesti
Történeti Múzeumban. A tárlatot dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár nyitotta meg, és a megnyitóval
együtt adták át a pályázat díjait is. Harmadik díjat nyert Bükki
Beatrix és Gubányi Zsófia, a Földváry Károly Általános Iskola
8. osztályos tanulója, valamint Dávid Alexandra, az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola 11. osztályos diákja.
Mindhármuk felkészítő tanára dr. Váradi Iván Attila volt.

Fennállásának 30.
évfordulóját ünnepelte a
Radnóti Miklós Általános
Iskola. Az önkormányzati
intézmény 1978-ban nyitotta
meg kapuit a deákvári
lakótelepen, erre emlékeztek
az iskolai ünnepséggel és az
iskolatörténeti kiállítás
megnyitásával.

Boronkay-nap
Névadójára emlékezett a
hagyományos Szent Györgynapi ünnepség keretében a
Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola és
Gimnázium. Az intézmény
egykori tanára, Boronkay
György szobrának
megkoszorúzása után az
iskola diákjai adtak műsort.

Faültetés Deákváron
Kétszázötven facsemetét és
bokrot ültettek el a deákvári
vízfogónál a város általánosés középiskolásai, a DunaDráva faültetési verseny
keretében. A mellett, hogy a
beültetett növényzet
megakadályozza az eróziót,
mintegy fél millió forint
értékű növényzettel lett
gazdagabb a település.

Lakástörlesztés
Még 145 egykori
önkormányzati lakás árának
részleteit törlesztik a vevők.
2007-ben a korábbi években
értékesített 24 lakás árának
utolsó részletét is kifizették a
vásárlók.

Városi vagyon
Több mint 29 és fél milliárd
forint az önkormányzati
vagyon bruttó értéke,
növekedése tavaly
meghaladta a 2 milliárd
forintot. A vagyon nagyságát
a beruházások, fejlesztések és
beszerzések növelik.

Rajzpályázat
Tiszta levegőt mindenkinek!
mottóval rajz- és
fotópályázatot hirdetett a
Gazdasági és Közlekedési, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium az idei Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Nap alkalmából. Az
óvodások, iskolások
pályaműveiket június 30-ig
küldhetik be a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium
„Európai Mobilitási Hét rajzés fotópályázat”, 1880
Budapest, Pf. 111. címre.
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Kortárssegítő
konferencia
Stressz, trauma, deviancia címmel kétnapos kortárssegítő
konferenciát szervezett az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, a
szlovákiai és magyarországi fiatalokkal foglalkozó
szakembereknek és a kortárssegítésben részt vevő fiataloknak.
A konferencia fővédnökségét Juraj Migaš, a Szlovák
Köztársaság magyarországi nagykövete vállalta, aki már
harmadízben vesz részt az alapítvány által szervezett
konferencián. A nagykövet az együttműködés fontosságát
hangsúlyozta e témában is, dr. Beer Miklós megyés püspök
pedig arról beszélt, hogy az egyháznak is felelőssége értelmes
célokat adni a fiataloknak. Dr. Czeizel Endre, az alapítvány
elnöke közölte, hogy Vác is bekapcsolódik a stresszmentes
iskoláért mozgalomba, dr. Molnár Lajos alpolgármester az
iskolaváros óriási felelősségét és a határokon átnyúló
kapcsolat, a kölcsönös segítés jelentőségét emelte ki. Az idei
rendezvényt, az önkormányzat mellett, támogatja az
International Visegrad Fund is, amelynek képviselője, Forrai
Kristóf elmondta, hogy hasonlóak a problémák a visegrádi
országok mindegyikében, ezért támogatásukkal a közös
munkát szeretnék elősegíteni. A konferencián először
előadásokra került sor, majd vitacsoportokban folytatták a
résztvevők a munkát.

Az alsóvárosi
zöldterületekért
Az elmúlt évi pénzmaradvány úgynevezett zárt keretének
felosztása mellett, a képviselő-testület összeállított egy listát,
amelyben a további igényeket rangsorolta. Ebből, a múlt évi
pénzmaradvány nyitott keretéből, igényelt – négy alsóvárosi
képviselő nevében – Makrai Zsolt 35 millió forintot az
alsóvárosi zöldterületek fejlesztésére. Mint elmondta, 5 millió
forintból el lehetne végezni a Damjanich utcai játszótér
bővítését, amelyhez képviselői keretükből is hozzájárulnak. A
pénz nagyobbik részét viszont a Zöldfa utcai, patakparti
játszótér továbbépítésére, bővítésére, sportpálya és parkoló
kiépítésére szeretnék fordítani. Az alsóvárosi képviselők,
egyéni indítványként, a júniusi képviselő-testületi ülésre
ismét benyújtják javaslatukat.

Ellenőrzött
intézmények
Tizenkét ellenőrzést végzett az elmúlt év során a
polgármesteri hivatal ellenőrzési osztálya. A vizsgálatok során
semmi olyat nem tapasztalt, ami bármilyen büntető- vagy
szabálysértési eljárás megindítására adott volna okot, és
fegyelmi vagy kártérítési eljárás indításának sem volt alapja. A
jelentés szerint, a vizsgált intézmények a lehetőségeknek
megfelelően gazdálkodtak, a kiadási és bevételi előirányzatok
kisebb-nagyobb eltéréssel teljesültek. A korábbi vizsgálatoknál
megállapított hibák nagy részét már megszüntették. Az
ellenőrzési osztály vizsgálatot folytatott a gazdasági hivatalnál,
a sportintézményeknél, a Tourinformnál, a közgazdasági
szakközépiskolában, Madách Gimnáziumban, a művelődési
központban, a tűzoltó-parancsnokságnál, a kórházban, a
Szociális Szolgáltatások Házánál. Három intézményben, ahol
külső vállalkozó végzi a takarítást, azt vizsgálta, hogy ennek
eredményeképpen milyen mértékű volt a megtakarítás. A
kórházban, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság határozatára,
célvizsgálatot végzett a tartozásállomány mértékének
megállapítására. Az ellenőrzési osztály mellett, az intézmények
belső ellenőrei is végeznek vizsgálatokat.
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HÍRHASÁB
Érett diákok

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnökségének határozata alapján e-Go
elismerésben részesült Vác Város Önkormányzatának honlapja. Kategóriájában, 291 város
között, második helyezést ért el az önkormányzat által kialakított és működtetett, a lakosság
igényeinek mindenben megfelelő honlap, jelentette be dr. Bóth János polgármester,
megköszönve a munkát a polgármesteri kabinetnek, a DunaWeb Kft.-nek, és mindenkinek,
akinek része volt abban, hogy a város honlapja még funkcionálisabbá, kereshetőbbé,
átláthatóbbá és esztétikusabbá váljon. Flamich Péter, a DunaWeb Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy váratlan és meglepetésszerű volt ez a díjazás, melyet a www.vac.hu oldalért kapott
közösen az önkormányzat és a weblapfejlesztő cég. Az oldalak vizsgálatát a Tárki, a Gooogle,
az Altavista és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége végezte.

Április utolsó és május első
napján ballagtak a váci
középiskolák végzős diákjai,
több mint kilencszázan. Az
érettségik magyar nyelv- és
irodalom vizsgákkal
kezdődtek, Vácon 660
nappali és 78 esti tagozatos
diák volt érdekelt.

30 éves a Radnóti

Egészségtábor 2008
Az egyházi épületek felújításának támogatásáról döntött a képviselő-testület, ugyanúgy, mint a tavalyi évben. Az önkormányzat
költségvetéséből most 34 millió forintot utal át az egyházaknak, de további összegekre is számíthatnak. Dr. Bóth János
polgármester és Csereklye Károly alpolgármester személyesen vitte el az erről szóló megállapodásokat. Először a felújítás utolsó
szakaszában lévő zsinagógát tekintették meg, ott a még hátralévő munkákhoz járul hozzá az önkormányzat. Az evangélikus
parókia, illetve épületegyüttes felújítása is befejezéshez közeledik, a tető átépítését, a téglaburkolat javítását, a szigetelést
hamarosan befejezik, amelyhez szintén hozzájárul a város. A székesegyházban a nagy orgona tisztítására és felhangolására van
szükség, a szentélyben lévő elektromos orgonát pedig korszerűbbre kívánja cserélni püspökség. A város hozzájárulásával, ha
áttételesen is, a templomi hangversenyeket is segíti. A piarista templom és rendház rendbe tétele is napirenden van, ezt
támogatja az önkormányzat. A tető után, elsősorban a templom egyik megrepedt oszlopát kell kijavítani. A város vezetői a kisváci
református templomot is meglátogatták, ahol most a torony, illetve a toronysisak újrafedése a következő feladat, ehhez is jelentős
hozzájárulást vállalt a város. Az alsóvárosi református imaházban az akadálymentesítés megoldását támogatja az önkormányzat.

OLLÉ program

Irány az olimpia

Lezárult az OLLÉ program közbeszerzési eljárásának első
fordulója, és ezzel az önkormányzat jogosulttá vált a műfüves
pálya megépítésére. A város több mint egy éve nyújtotta be
jelentkezését az MLSZ és az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által kiírt pályázatra. A beruházás költségét 15 év
alatt kell az önkormányzatnak törlesztenie.

Olimpiai kvótát szerzett Aubéli Ottó, a Gumi-Profi Váci Forma
SE nehézsúlyú szabadfogású birkózója, aki a varsói selejtezőben
egy-egy román, francia és spanyol versenyző legyőzésével jutott
a fináléba. Az evezős Hirling Zsolt után ő a második váci
sportoló, aki kijut a pekingi nyári olimpiai játékokra.

Nap az
egyenlő
esélyért
A már hagyományos
Regionális Esélyegyenlőségi Napot június 6-án
rendezi meg a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
és a Pest Megyei Esélyek
Háza. A rendezvényt dr.
Bóth János nyitja meg,
majd a pályázatok eredményhirdetésére kerül sor.
Ezt követően adja át a
város polgármestere a „Vác
Városában Élő Fogyatékos
Emberekért" díjat. Délelőtt
konferenciára kerül sor,
amelynek keretében megemlékeznek a Dunakanyari Látássérültek Egyesülete,
illetve
jogelődje
megalakulásának
harmincadik évfordulójáról. A
nap során bemutatják a
„tapintható világot” , vagyis
a látók által bejárható sötét
szobát, különböző elvégzendő feladatokkal. Délután színpadi bemutatókra,
ép és sérült fiatalok
produkcióira kerül sor a
színházteremben. A nap
bállal zárul.

Hörömpő Gergely egykori váci református lelkész
fényképeiből rendeztek Ipolyságon kiállítást, amelyet Horváth
M. Ferenc, Vác Város Levéltárának igazgatója nyitott meg. A
csaknem tíz éve elhunyt Hörömpő Gergely 1942 és 1980 között
volt a váci gyülekezet lelkipásztora és a többnyire reformátusok
lakta Kisvác lelkes fotográfusa. Az 1920-as évek végén kezdett el
fényképezni, de a kiállított képeket zömmel a 60-as, 70-es
években készítette. Fotóin egy valós világot örökített meg, a
református templomot, a parókiát, Kisvác öreg házait, a Dunát
és természetesen az embereket. Mint Horváth M. Ferenc
fogalmazott, a küzdő ember jelenik meg előttünk a maga
dolgos hétköznapjaiban, s a képeken ott látjuk a múltat, benne
a magunk jelen életét és jövőbeni sorsát. A lelkész fotóit
először 2005-ben, egy Vácott megrendezett kiállításon mutatta
be a városi levéltár. (Fotó: Štrba Péter)

Mintegy fél ezer pályamű érkezett a Területi Összefogással a Megelőzésért Alapítvány, a Pest
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány által
meghirdetett, Egészségtábor 2008 pályázatra. A váci és a környékbeli általános iskolások, már
hagyományosan, a környezetvédelemhez, drog- és baleset-megelőzéshez kapcsolódó
alkotásokkal pályázhattak. Ezekből kiállítást is rendeztek a művelődési központban, a legjobb
művek készítőinek jutalma az Egészségtáborban való részvétel. A balatoni egészségtáborozásra
harminc hatodik és hetedik osztályos tanuló utazhat május 29-én, a táborozás június elsejéig tart.

Aláírások egy pályáért
Kétszázhatvan aláírást gyűjtöttek össze fiatalok egy kerékpáros és gördeszka-pálya
létesítéséért. Az ötlet nem új, az önkormányzat már évekkel korábban tervezte egy ilyen pálya
megépítését, sőt, 2003-ban már több mint kétmillió forintot el is különített erre a célra. Akkor,
kivitelező hiányában, nem készült el a létesítmény. A közelmúltban megalakult Váci Bringás és
Extrém Sport Egyesület viszont nemcsak szeretne egy ilyen pályához jutni, hanem
létrehozásában is közre akar működni, és majdan üzemeltetését is vállalná. Az ügyet két
képviselő, Kiss János és Kiss Zsolt vállalta fel, és javaslatot tett a helyszínre is. Ez a Diadal
térnek a benzinkút mögötti területe lenne, amely jelenleg kihasználatlan, központi helyen van,
s még sincs túl közel a lakóházakhoz.

Értékmentők
Három váci diák részesült elismerésben a Város- és
Faluvédők Szövetsége által meghirdetett pályázaton. A
Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért című
országos örökségvédelmi pályázatra mintegy kétezer mű
érkezett, amelyekből kiállítást rendeztek a Budapesti
Történeti Múzeumban. A tárlatot dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár nyitotta meg, és a megnyitóval
együtt adták át a pályázat díjait is. Harmadik díjat nyert Bükki
Beatrix és Gubányi Zsófia, a Földváry Károly Általános Iskola
8. osztályos tanulója, valamint Dávid Alexandra, az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola 11. osztályos diákja.
Mindhármuk felkészítő tanára dr. Váradi Iván Attila volt.

Fennállásának 30.
évfordulóját ünnepelte a
Radnóti Miklós Általános
Iskola. Az önkormányzati
intézmény 1978-ban nyitotta
meg kapuit a deákvári
lakótelepen, erre emlékeztek
az iskolai ünnepséggel és az
iskolatörténeti kiállítás
megnyitásával.

Boronkay-nap
Névadójára emlékezett a
hagyományos Szent Györgynapi ünnepség keretében a
Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola és
Gimnázium. Az intézmény
egykori tanára, Boronkay
György szobrának
megkoszorúzása után az
iskola diákjai adtak műsort.

Faültetés Deákváron
Kétszázötven facsemetét és
bokrot ültettek el a deákvári
vízfogónál a város általánosés középiskolásai, a DunaDráva faültetési verseny
keretében. A mellett, hogy a
beültetett növényzet
megakadályozza az eróziót,
mintegy fél millió forint
értékű növényzettel lett
gazdagabb a település.

Lakástörlesztés
Még 145 egykori
önkormányzati lakás árának
részleteit törlesztik a vevők.
2007-ben a korábbi években
értékesített 24 lakás árának
utolsó részletét is kifizették a
vásárlók.

Városi vagyon
Több mint 29 és fél milliárd
forint az önkormányzati
vagyon bruttó értéke,
növekedése tavaly
meghaladta a 2 milliárd
forintot. A vagyon nagyságát
a beruházások, fejlesztések és
beszerzések növelik.

Rajzpályázat
Tiszta levegőt mindenkinek!
mottóval rajz- és
fotópályázatot hirdetett a
Gazdasági és Közlekedési, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium az idei Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Nap alkalmából. Az
óvodások, iskolások
pályaműveiket június 30-ig
küldhetik be a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium
„Európai Mobilitási Hét rajzés fotópályázat”, 1880
Budapest, Pf. 111. címre.
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Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Programajánló

A városi ügyelet a

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

Madách Imre
Művelődési Központ
Június 1. vasárnap 10 óra
Ezüstcsillag gála
A Tánccal az Egészségért TSE fesztiválja.
Június 2. hétfő 17 óra
Óz a nagy varázsló c. mesejáték
Szereplők a Földváry Károly Általános iskola tanulói.
Június 3. kedd 17.30
A gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény növendékeinek év végi
táncgálája
Június 4. szerda, 18 óra
„II. Rákóczi Ferenc és a franciák” Bernard Le Calloc’h
könyvbemutatója.
Június 7-én szombat 18 óra
Néptánc gála, a Váczi Néptáncegyüttes hagyományos
évadzáró gálája.
Június 8. 10 óra
Welldance Gála 2008.
Június 14. szombat 15 óra
Talentum Alapfokú Művészeti Iskola Váci Tagozata és a
Silverstar Művészképző Iskola tanévzáró gálaműsora.
Június 15. vasárnap 17 óra
Dancer Shadows évzáró táncgálája
Június 11. szerda
Szépségverseny

620-691-es

Városházi esték

telefonszámon érhető el.

Június 13. péntek 19 óra
Adagio, Homonnay Zsolt és Balczó Péter tenor, Nagy
Sándor bariton.

Barokk jelmezverseny

Hétfõ:

19-7 óráig

kedd:

19-7 óráig

szerda:

19-7 óráig

csütörtök:

19-7 óráig

hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

a XVI. Váci Világi Vigalomban
A jelentkezők végig kísérik Mária Teréziát és díszes menetét
a Kőkaputól Vác főteréig, majd a városházán felvonulnak
a zsűritagok előtt. A részletes pályázati feltételek
megtalálhatóak weblapunkon és kiadványainkon.
A jelentkezés határideje: 2008. július 20.
Jelentkezni a Madách Imre Művelődési Központban
név és elérhetőség megadásával lehet.
Értékelés és díjkiosztás:
2008. július 26-án 11 óra Vác, Városháza udvara.

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

Templomi hangversenyek
Június 15. vasárnap 18 óra
A 2008-ban 70 éves fennállását ünneplő
Vox Humana Énekkar és Bednarik Anasztázia
orgonaművész koncertje a Ferences Templomban.
Június 21. szombat 20 óra
Új Harmónia Fúvósegyüttes hangversenye
a Fehérek templomában
Június 22. vasárnap 11 óra
Az Újpesti Baptista Harangzenekar koncertje
a Baptista Imaházban

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

Fogorvosi ügyelet

a polgármesteri hivatalban

A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

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

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

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

Vácott született váci lakosok: Morovi Attila és Szőllősi Beatrix fia
Nikolasz, Kis-Vén László és Demeter Valéria lánya Veronika, Kovács
Péter és Karsai Szilvia lánya Éva, Sziklai Tibor és Fekete Henrietta
lánya Eszter, Hadházi Attila és Dr. Marton Anita fia Bálint, Kovács
Tamás és Kovács Dorottya lánya Ramóna, Kocsis Tamás és Balogh

Kiállítások

Június 20. 17 óra
A Tini Dance Team évzáró táncműsora

Június 6-án, pénteken 18 órakor
Fekete István fotóművész és Orvos András festőművész
"Fekete képek" c. kiállítása a Curia Galériában
Június 13-án, pénteken 17 órakor
Nagy B. István Képzőművész Kör évzáró kiállítása

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Épül a Zöld Híd

Annamária fia Tamás, Kucsera Zoltán és Bai Katalin fia Zoltán, Vincze
Norbert és Szunyog Beatrix lánya Júlia, Duray István és Szabó Erika
fia Dominik, Kertész Gyula és Nagy Marianna fia Gyula, Kálmán
Károly és Harsányi Viktória fia Gergő, Bostyán Attila és Acsai Krisztina
fia Dávid, 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.
Elhunyt váciak: Garai Istvánné sz:Makrai Erzsébet /1936/, Szőllősi
Imréné sz: Nagy Mária /1935/, Gergely Sándorné sz: Hübschl Anna
/1915/, Várkövi Lászlóné sz.: Vigh Veronika /1944/, Kiss Lászlóné sz:

Információ és jegyértékesítés:

Szacskó Erzsébet /1933/, Keczkó Pál /1947/, Dornai Istvánné sz:

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

Pencsev Mária /1938/, Bognár Józsefné sz: Bartos Ilona /1934/, Kőszegi
Gyuláné sz: Paluska Ilona /1942/,
Kiss Ferenc /1929/, Heincz Károlyné sz: Tóth Julianna /1934/, Juhász
Mihályné sz:Prencsok Mária /1916/, Csányi Vilmos /1938/, Dr. Láng

Az engedélyezési eljárások lezárultával most már felgyorsulhat a Zöld Híd Program, a Pest megye északkeleti részére és Nógrád megye nyugati részére kiterjedő, 106 települést érintő hulladék-gazdálkodási
rendszer megvaló-sulása. Erről Gyenes Szilárd, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvé-delmi Önkormányzati Társulás projektvezetője adott tájékoztatást. Mint
elmondta, mivel kilenc település utasította el, hogy helyet biztosítson a hulladékkezelő központnak, csak
két meglévő korszerűsítése volt a járható út. Ez hároméves késést okozott, és a térség szélén alakulhatnak
ki a központok, ami a közlekedés szempontjából hátrányos.
Az Európai Unió előírása szerint azonban 2009. december 31-ig be kell fejezni a teljes
beruházást. A Zöld Híd Program keretén belül három nagy gyűjtőkörzetben (Kerepes,
Nógrádmarcal, Vácrátót) két hulladékkezelő központ és egy átrakó állomás létesül, kialakítanak
kilenc hulladékudvart, köztük Vác területén is, és megépül 486 szelektív gyűjtő sziget. A
rendszer garantálja az öt fajta gyűjtési típus esetében (ömlesztett hulladékgyűjtés,
gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés, zöldhulladék-gyűjtés, hulladékudvarokban történő gyűjtés és
veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése) a hulladékok megfelelő begyűjtését, optimális
hasznosítását, illetve előírások szerinti ártalmatlanítását. A program részeként meg kell
szüntetni a három korszerűtlen nagy lerakót, beleértve a csörögit is. A három nagy lerakótelep
rekultivációja több mint egymilliárd forintba kerül, de 33 kisebb lerakó felszámolására külön
pályázatot adott be a társaság. A projektet az Európai Unió Kohéziós Alapja 50 százalékban, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 40 százalékban, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium 5 százalékban támogatja. A fennmaradó 5 százalék önerőt a
társulásban résztvevő 106 önkormányzatnak kell biztosítania.

Mint arról már hírt adtunk, közérdekű muzeális gyűjtemény megalapításáról döntött a város
képviselő-testülete, és az ehhez szükséges előkészítésre, a feladat- és ütemterv elkészítésére az
áprilisi testületi ülésig adott időt. Az elkészült tervezet szerint, június végéig meg kell találni a
megfelelő, központi fekvésű épületet a gyűjtemények elhelyezésére, szeptember közepéig el kell
készíteni az intézmény alapító okiratát. Ennek alapján lehet benyújtani a kérelmet a
szakminisztériumhoz a működési engedély kiadására. Szeptemberre el kell készülnie az
intézmény előzetes költségvetésének is, október végéig pedig rendezni kell a Váci Múzeumért
Közalapítvány helyzetét. (Emlékezetes, hogy Pest Megye Önkormányzata közölte, nem kíván a
továbbiakban társalapítóként részt venni az 1997-ben közösen létrehozott Váci Múzeumért
Közalapítványban.)
A terv szerint, az új, helyi muzeális intézmény 2009. január elsejével kezdi meg működését.
Ekkortól tehát három különböző fenntartású múzeuma lesz Vácnak: egyházi, megyei és városi.
Annak ellenére, hogy a megye nem egyezett bele bizonyos ingatlanok és műtárgyak átadásába, a
város rendelkezik jelentős gyűjteményekkel (Hincz-gyűjtemény, Gádor-gyűjtemény, kortárs
képzőművészeti gyűjtemény, öntöttvas-gyűjtemény). De igény van egy várostörténeti kiállítás
összeállítására is. A cél, hogy egy új, korszerű, biztonságosan működtethető muzeális intézménye
legyen a városnak, amely reprezentálja a nagy múltú várost és vonzza a látogatókat.

Európa Fesztivál

Jenőné sz: Frank Anna /1924/, Kovács János /1921/, Kosztovics József

Jakab Béla
kitüntetése
A Magyar Labdarúgásért Érdemérem ezüst fokozatát
adományozták Jakab Bélának. A városi sportfőtanácsos a
Magyar Labdarúgó Szövetség közgyűlésén vehette át a
kitüntetést, a sportág érdekében végzett több évtizedes
tevékenységéért.

Sporttámogatás
800 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzat tíz
pályázó alapítványnak az ifjúsági és sport pályázati alapból. Az
ifjúsági és sportbizottság javaslatára tíz alapítvány kapott
segítséget programjainak megvalósításához, elsősorban
táboroztatásokhoz, túrákhoz.

A város sportjáért

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Hét (2008) Hétfő
05.26-06.01. 1
06.02.-06.08. 2
06.09.-06.15. 3
06.16.-06.22. 4
06.23.-06.29. 5

Kedd
2
3
4
5
6

Szerda Csüt.
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1

Péntek
5
6
7
1
2

Szo.
6
7
1
2
3

Vas.
7
1
2
3
4

A képviselő-testület döntése értelmében, a háromoldalú szerződés aláírását követően
megkezdődhet a mélygarázs építése a volt csirkepiac területén. A kiviteli tervek ugyanis már
jogerős engedéllyel rendelkeznek. A föld alatti parkoló beruházása 2 milliárd 100 millió
forintba kerül, ez az összeg mintegy 400 millióval kevesebb az eredetileg számítottnál. A
pénzügyi konstrukció szerint, a mélygarázs üzemeltető a város kezességvállalása mellett, húsz
év alatt fizeti ki majd a parkoló árát, amelyet a befolyó parkolási díjak fedeznek, illetve, ha
szükséges, költségvetéséből egészíti ki. A képviselő-testület 2006 nyarán fogadta el a Piac
utcában létesítendő központi parkoló rendezési tervét, építési elképzelését. A cél az volt, hogy
az önkormányzatnak ne kelljen saját forrásból megépítenie a létesítményt, amelyre a belváros
megújítása után nagy szükség van. A szerződés aláírásához még az is szükséges volt, hogy a
képviselő-testület által megszavazott módosításokhoz a szerződő felek is hozzájáruljanak.

Közművesítési hozzájárulás
Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez való hozzájárulásról döntött a képviselőtestület, módosítva kilenc éve hozott rendeletét. E szerint a város közigazgatási területén
történő közművesítéskor, az érintett ingatlanokra felosztandó hozzájárulás az összköltség 7085 százaléka. Szennyvízcsatorna-hálózat építése esetén 70 százalék, vízhálózat, villamoshálózat
és útépítés esetén 80 százalék, gázelosztó-vezetékhálózat esetén pedig 85 százalék. A május
elsején hatályba lépett rendelet szerint, a közművesítési hozzájárulást az
ingatlantulajdonosnak a közmű üzembe helyezését követő egy éven belül ki kell fizetnie az
önkormányzat részére.

Körzetmódosítás Kistérségi nap
Felülvizsgálta, és ahol szükséges volt, módosította a
háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket az
önkormányzat. A felülvizsgálatra ötévenként kerül sor, hogy
az időközben bekövetkezett változásokat – például, új utcák
kialakulása következtében -, arány-eltolódásokat átvezessék,
rendezzék. A módosításokra az érintett orvosokkal való
egyeztetés után tett javaslatot az egészségügyi bizottság. A
módosított rendeletről a városi főorvos tájékoztatta az
érintetteket, a lakosságot pedig az illetékes orvosok
tájékoztatják a változásokról.

/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/,

Vác Város Sportjáért kitüntetést vett át Molnár Klaudia dr.
Bóth János polgármestertől és Mokánszky Zoltán
szakbizottsági elnöktől, a képviselő-testület áprilisi ülésén. A
Váci Reménység SE tizenhat éves sportolója a Tallinban
megrendezett Fogyatékkal élők fedettpályás atlétikai
világbajnokságán megnyerte az ötpróbát és a 4X200 méteres
váltó tagjaként is aranyérmet szerzett. Az önkormányzat
támogatja Molnár Klaudia felkészítését az Angliában
rendezendő Európa Bajnokságra is.

Olcsóbb lesz a mélygarázs

2010-ben már működnie kell

Alakul a muzeális gyűjtemény

Anyakönyvi hírek

Június 18. 19 óra
Leyla, zenés- táncos vígjáték. Rendező: Szitás Barbara

Június 28-29-én 10 órától
Zentel Róbert Szektorlabda Emlékverseny
a Happy Pack Váci Szektor SE szervezésében

Ügyeleti idõ:

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

Nagy Béláné sz.: Magyar Gizella /1947/.
Házasságot kötött váciak: Mészáros László és Novák Csilla, Balázs
Zoltán és Kávai Nóra, Sági István és Tenják Erika, Meszlényi Gábor és
Makrai Melinda, Kalencsik Ádám és Madarász Olga, Krasznai László és
Násfay Lívia, Varga Gábor és Hajdu Alexa, Bachman László és Kondek
Zsuzsanna, Dékány Tamás és Csomortáni Katalin, Czeczon István és

Lakbér, áfa nélkül

Ruzsai Tünde, Szurmai József és Urbán Bettina, Záhorszki Gábor és
Dulay Barbara.

Gyógyszertárak elérhetőségei
1. Fekete Kígyó Gyógyszertár •
2. Alsóvárosi Gyógyszertár •
3. Deákvári Gyógyszertár
•
4. Központi Gyógyszertár
•
5. Vácz-Remete Gyógyszertár •
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
7. Szent Rókus Gyógyszertár •

Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•
Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti út 2.
•
Zrínyi u. 9.
•

27/312-388
27/311-157
27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/301-178
27/501-385

Európa Fesztivál elnevezéssel, az Európai Unióhoz való
csatlakozás évfordulóján, a munka ünnepén, négynapos
programsorozatot rendezett az önkormányzat. A Dunaparton, a zenepavilonnál felállított színpadon egymást
követték a táncbemutatók, a zenei együttesek produkciói,
szinte valamennyi helyi csoport fellépett, de voltak
országosan ismert előadók is. A koncerteken, bemutatókon
kívül, számos más program is várta a felnőtteket és a
gyerekeket. A négynapos fesztivál tűzijátékkal zárult.

Az önkormányzat nem érvényesíti az áfát, bár a törvény
értelmében ez évben megszűnt az alanyi áfamentesség a
lakóingatlanok bérbe adása vagy értékesítése esetén. A
városban, élve a mentesség lehetőségével, áprilistól nem kell
a húsz százalékos áfát megfizetni a lakóingatlan bérbe adása
esetén.
A képviselő-testület ugyanakkor módosította a 2005.
júliusától érvényben lévő lakbéreket: hozzávetőlegesen tíz
százalékkal nőnek.

A harmadik kistérségi napot rendezték meg április végén a
művelődési központban. Ezúttal a Cserhátalja mikrotérség
települései, Csörög, Kisnémedi, Püspökszilágy, Sződ,
Vácduka, Váchartyán, mutatkoztak be. A Szent György-nap
jegyében megtartott eseményt dr. Bóth János, a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnöke nyitotta
meg, utalva arra, hogy a kistérségi együttműködés nemcsak
gazdasági, hanem kulturális téren is megvalósul. A részt vevő
települések múltjukat és jelenüket tablókon mutatták be,
együtteseik, művészeti csoportjaik, iskolásaik, óvodásaik
pedig a művelődési központ színháztermében adtak műsort.

