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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 követ-
kezõ nap 7 óráig

Anyakönyvi hírek

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

Március 17-23.
Vácz Remete Gyógyszertár

Magyar u. 3.
Március 24-30.

Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.

Március 31-Április 6.
Szent Rókus Gyógyszertár

Zrínyi u. 9.

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

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

hétfõ:  9-18, kedd: 8-16,
szerda: 10-16, péntek: 8-12 

csütörtök: zárva
Minden nap 12.30 és 13 óra

között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

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: Lestyánszki Zoltán és Pintér Laura
lánya Laura, Puskás László és Lénárt Anna lánya Vanda, Stefkó
Antal és Radzik Orsolya fia Botond, Kürtösi József és Vavrek
Adrienn lánya Klaudia, Hanzli Tibor és Rácz Viktória lánya
Viktória, Tóth Tamás és Cs. Nagy Judit lánya Judit, Bugyinszki
Balázs és Széles Hajnalka fia Maxim.

Házasságot kötött váciak: Lehoczki Csaba és Franyó Hajnalka.

Elhunyt váciak: Csalovszki Jánosné sz: Balázs Erzsébet /1942/,
Bossányi Ferenc /1938/, Ördög Andrásné sz: Radics Rózsa
/1945/, Szabó György /1932/, Holecz Ferenc /1920/, Ambrus
Jánosné sz: Ugrosdy Margit /1917./, Csákyné Zelenik Julianna
/1950/, Matkovicz János /1921/, Görgényi Gyula /1946/, Király
Tamás /1939/, Eberhardt Zoltánné sz: Takács Rózsa /1926/,
Cserháti Józsefné sz. Lőwenstein Margit /1907/, Kovács Lajos
/1938/, Kiss Sándorné sz:Zsebeházy Mária /1932/, Hámory
Jenőné sz: Hitel Marianna /1925/, Kiss József /1922/, Kondor
István /1922/, Dobos Andrásné sz: Drasovszki Mária /1912/,
Kertész Géza /1931/.

Elkezdődik a volt 
laktanya értékesítése

Több mint három hektárt kíván értékesíteni versenytárgya-
láson az önkormányzat a volt híradós laktanya területéből
kereskedelmi, szolgáltató célokra. A megengedett legnagyobb
beépítettség ötven százalék, a legkisebb kialakítandó zöld
felület húsz százalék. Az ingatlan, amelyen nyolc épület talál-
ható, a Gombási útról közelíthető meg. Az ingatlan értékesí-
tési indulóára 13.000 Ft/m2 + áfa, a licitlépcső 1 millió Ft. A
pályázatok május 15-ig nyújthatók be írásban, a versenytárgya-
lás május 19-én 8 órakor lesz a polgármesteri hivatalban. 

Készül a város
drogtérképe 
Honlap segíti a tájékozódást

Az idén nyárra elkészül a város drogtérképe, és szeptember-
ben elindulhat a városi drogprevenciós honlap is. Miután a
képviselő-testület elfogadta a kábítószer-fogyasztás visszaszo-
rítására készült városi stratégiát, az ebből adódó feladatokat
és ütemtervet határozta meg legutóbbi ülésén Vác Város
Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma. 

A drogtérképet mindenképpen külső szakembereknek kell
elkészíteniük, valószínűleg azok végzik ezt a munkát is, akik a
stratégiát kidolgozták. Az elkészülő dokumentum tartalmazza
majd a kérdőíves felmérésekből levonható következtetéseket,
az iskolák megelőző tevékenységét, a kezelést biztosító intéz-
ményrendszer felmérését. A drogprevenciós honlap tartalmaz
majd állandó anyagokat és folyamatosan frissülő aktualitáso-
kat, amelyeket a KEF tagjai gyűjtenek össze, és egy bizottság
válogat ki. A tervek szerint, a Vác.hu weblapról is elérhető
honlapon fórumot is nyitnak. A honlap szeptembertől lesz
olvasható.

Virágos Vácért
A Virágos Vácért Mozgalom szervezői idén is virágosításra

hívják a város lakóit. A verseny három kategóriában folyik. A
kertes házak esetében a társadalmi zsűri az utcafrontot vizs-
gálja, de figyelembe veszi a ház környékének általános rende-
zettségét, a növények ápoltságát és az utcáról is látható elő-
kertet. A társasházak és lakásszövetkezetek kategóriájában az
idén sem lakásonként kell pályázni, a lakók nevében csak a
társasház közös képviselője ill. lakásszövetkezeti elnök
pályázhat, a lakások számának megjelölésével. Az elbírálás
során az értékelő zsűri az egész épület összhatását vizsgálja, a
balkonok, erkélyek, ablakok virágosítását, valamint az előker-
tek tisztaságát, növényzetük ápoltságát. Az intézmények kate-
góriában ugyancsak az összhatást vizsgálja az értékelő zsűri,
az adott intézményhez tartozó külső és belső területek,
növényzet gondozottságát. Az egyes intézmények eltérő lehe-
tőségei miatt három típust különböztetünk meg: oktatási
intézmények, továbbá egyházi, egészségügyi, szociális intéz-
mények, sportlétesítmények, valamint vendéglátóhelyek,
üzletek, üzemek, cégek. A verseny védnökei: dr. Bóth János
polgármester és dr. Beer Miklós megyés püspök.

A jelentkezési határidő április 7. A virágpalánták kiosztásá-
nak pontos ideje és helye a jelentkezési lapon megtalálható,
de a helyi médián keresztül is értesülhetnek az érdeklődők.

Fórum a csatornázásról
Az idén elkezdődnek a munkák Csatamezőn és Márialigeten

Hat településen közel hatezer ingatlan szennyvízének elve-
zetését oldja meg az idén kezdődő csatorna-beruházás, amely
a korábbi lehetőségeknél jóval kedvezőbb feltételekkel való-
sulhat meg. Ezt a Vác és Térsége Regionális Önkormányzati
Közműberuházási és Üzemeltetési Területfejlesztési Társulás
által rendezett lakossági fórumon mondták el az érintett tele-
pülések polgármesterei a művelődési központban. 

Vácon, Márialigeten és Csatamezőn, közel négyszáz ingat-
lant érint a csatornázás, ám ez, mint dr. Bóth János mondta, a
városrész szempontjából igen fontos. Ha nem jön létre a tár-
sulás, akkor a déli terület szennyvíz-elvezetése még sokáig
nem oldódott volna meg. A korábbi eredménytelen pályáza-

tok után, most a lehető legnagyobb támogatást sikerült elérni,
az 5,9 milliárd forintos beruházást 5,1 milliárddal támogatja a
központi költségvetés. A jelenlévő lakosok kérdéseire is vála-
szolva, a vízközmű társulat elnöke elmondta, továbbra is
élnek a korábban megkötött lakástakarék-pénztári szerződé-
sek – és újak is köthetők –, amelyek lehetővé teszik a részlet-
fizetést és jelentős, állami támogatással járnak. A beruházás
keretében az ingatlanok bekötési csonkjaiig építik ki a szenny-
vízcsatorna-hálózatot. A rákötés az ingatlantulajdonosok
dolga, és egy éven belül el is kell végezniük. A hat települést
érintő beruházásra rövid idő, mindössze másfél év áll rendel-
kezésre, ezért közel egy időben indul a beruházás mindenütt.

A VÁCI CSAPATOK KÖVETKEZŐ HAZAI PROGRAMJA

Március 29. 15 óra: 
VÚLTC – Kazincbarcika labdarúgó (NB II. Keleti csoport)

Március 29. 17 óra: 
Váci KSE – Gyöngyös II. férfi kézilabda (NB II. Északi csop.)

Április 12. 16.30:
VÚLTC – BKV Előre (labdarúgó)

Április 13. 17 óra: 
Váci KSE – Mór (férfi kézilabda)

Április 19. 17 óra:   
VÚLTC – Szolnok (labdarúgó)

Április 26. 17 óra: 
Váci NKSE – Derecske (női kézilabda)

Április 30. 17 óra: 
VÚLTC – Makó (labdarúgó)

Kétéves gazdálkodási menedzserasszisztens-képzést indít a
Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködve az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz
Kollégium a következő tanévben. A felsőfokú képzés megin-
dítása érdekében háromoldalú együttműködési megállapo-
dást köt az iskola, annak fenntartója, az önkormányzat és a
Corvinus egyetem. A szakmai képzési rendszer megváltoztatá-
sát az indokolta, hogy a szakközépiskolában csökkent az
érdeklődés a hosszabb középfokú képzés iránt, és előnyben
részesítenék a diákok az azonos képzési idejű, de felsőfokú
szakképzéseket. Ez a forma azért is előnyös, mert az iskola
képző intézményként csatlakozik az egyetemi oktatáshoz, és a
két év beszámítható a főiskolai, egyetemi alapképzésben.

Spo r t h í r e k
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Intézményvezetői
pályázatok

Felsőfokú szakképzés

Információ és  jegyértékesí tés :
Madách Imre Művelődési Központ: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,Jegypénztár:(27) 518-206

mimk@dunaweb.hu, informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
Tourinform: 2600 Vác, Március 15 tér, Tel: (27)316-160, www.tourinformvac.hu

Négy intézmény vezetői állására írt ki pályázatot a képvise-
lő-testület, mivel a határozott időre szóló megbízások az idén
lejárnak. Pályázni lehet a Deákvári Óvoda vezetői állására, a
Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatói, a Földváry Károly Általános Iskola igazgatói és a
Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatói állására.

A januári számunk mellékleteként közzétett felhívásra –
amely a Főutca-főtér program II. üteme kapcsán egy fontos
kérdésben kérte a lakosság véleményét –, csaknem száznyolc-
vanan válaszoltak. A kérdőíven a Hatvani kapu és a Rév kapu
általuk jónak tartott látványtervét kellett kiválasztani, de lehe-
tőség volt észrevételeket, javaslatokat is tenni. A válaszolók
többsége elfogadta valamelyik változatot, a jelentős számú
kisebbségi vélemény szerint azonban nem kell több kapu,
másra kellene fordítani a pénzt. A Hatvani kapu esetében a
legtöbb (49) támogató szavazatot az első változat kapta, keve-
sebben szavaztak a második és negyedik változatra, a harma-
dik nem kapott támogatást. Néhány az érdemi vélemények

közül: legyen hagyományos építmény, de kevésbé testes a ter-
vezettnél, legyen funkciója is, illeszkedjen a főtér hangulatá-
hoz, legyen helye ott egy ivókútnak is. A Rév kapu esetében
jóval több volt a támogató, mint az elutasító válasz. A többség
(73) az első változatot tartotta jónak, a második változatra
ennek valamivel több mint harmada szavazott csak. A válasza-
dók véleményéből az derült ki, hogy a Rév kapu esetében is
hagyományos, a múltat felidéző építményt képzelnek el, ame-
lyen emléktáblák is tájékoztatják az embereket, s úgy épüljön
meg, hogy ne nyomja el a mögötte lévő házat.

Vác Város Önkormányzata februári testületi ülésén 13 milliárd
forintot meghaladó főösszeggel fogadta el a város költségvetését.
A büdzsében 103 millió 750 ezer forint szerepel a váci sportegye-
sületek közvetlen támogatására. A végső összeg – amely már tar-
talmazza az ülésen a kézilabdának és a labdarúgásnak megszava-
zott öt-ötmilliós emelést is – 97 millió 150 ezer forint költségve-
tési, valamint 6 millió 600 ezer forint pályázati segítséget foglal
magában. A legnagyobb támogatást a Váci NKSE élvonalbeli kézi-
labdásai kapták: ők közel 35 millióval számolhatnak. A pályázati
keretre március 28-ig lehet benyújtani az igényeket, ezekről az
ifjúsági és sportbizottság áprilisi ülésén döntenek majd.

Százmillió forint
a sportegyesületeknek

Hatvani kapu, Rév kapu

Véleményt mondtak a váciak

Hét éve döntött úgy a képviselő-testület, hogy érdekeltségi ala-
pot hoz létre a polgármesteri hivatal szervezetei és a költségveté-
si szervek sikeres pályázatainak anyagi elismerésére. Az érdekelt-
ségi alap négymillió forint, amelyet két kategóriában osztanak
szét. A tavaly évben a benyújtott 127 pályázatból 82 volt sikeres –
10 elbírálása még nem történt meg –, és ez több mint 260 millió
forint támogatást jelentett a városnak. Az első kategória két díja-
zottja, a kórház 59 milliót, a főmérnökség csaknem 30 milliót
nyert pályázaton. A második kategóriában kilenc szervezetet
díjaztak, sorrendben a Madách gimnáziumot, a Boronkay közép-
iskolát, a Földváry iskolát, a művelődési központot, a közgazda-
sági szakközépiskolát, az Árpád fejedelem iskolát, a városi könyv-
tárat, a tűzoltó-parancsnokságot és a Petőfi iskolát.

Sikeres pályázók

A MÁV Vagyonkezelő Zrt. értékesíteni kívánja a tulajdonában
lévő deákvári, Párta utcai ingatlant, és felszólította az önkor-
mányzatot, hogy éljen elővásárlási jogával. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy a több mint 900 négyzetméteres, beépítetlen
területet megvásárolja. Az 1,6 millió forintos vételárat az önkor-
mányzat a pályázati céltartalék szabad részéből fedezi.

Ingatlanvásárlás

Hatvani kapu, 1. változat Rév kapu, 1. változat

2008. március 21. péntek 19 óra
Tökházak – Zenés pódiumest 

Novellák és részletek a Tökházak című kisregényből. 

2008. március 26. 19 óra
Minden csak komédia

Haumann Péter önálló estje

2008. március 27. csütörtök 19 óra
Rideg Sándor – Tímár Péter: Indul a bakterház

A Szabadkai Népszínház előadása

2008. március 28. péntek 19 óra
Carmina Burana

A Budapest Balett Társulatának előadása

2008. március 29. szombat 15 órától
Indiai est a Calcutta Trióval

Indiai képek, festmények kiállítása, gasztronómiai bemutató,
ékszer- és ruhakiállítás, filmvetítés 

2008. március 29. szombat 18 órától
A Calcutta Trió estje 

Bittner Meenakshi Dóra indiai táncosnő közreműködésével

2008. március 30. vasárnap 16 óra
Hastánc-gála – Agra hastáncosnő és tanítványai

2008. március 31. hétfő 19 óra
Palya Bea - Weöres Sándor: Psyché

2008. április 2. szerda 19 óra
Jonathan Russel és a Bohém Ragtime Jazz Band 

2008. április 3. csütörtök 19 óra
Két férfi, egy nő meg egy férfi

A L’art Pour L’art Társulat legújabb műsora

2008. április 4. péntek 19 óra
Fenyő Miklós - Novai Gábor: Hotel Menthol-musical

2008. április 5. szombat 16 óra
Nógrádi János költő emlékműsora

2008. április 5. szombat 18 óra
Puccini: Messa di Gloria. Helyszín: Baptista Imaház

2008. április 6-án, vasárnap 19 órakor
Zorán koncert
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Rajzpályázat

Átadták a díjakat a városköz-
pont revitalizáció munkacso-
port által kiírt rajzpályázat
nyerteseinek a városházán. A
pályázatot három témában
hirdette meg a munkacso-
port, a középkori város új
kapuiról, a Duna és a város
kapcsolatáról, valamint a
leendő kedvenc helyről várt
műveket. A könyvjutalmakat
dr. Bóth János polgármester
adta át, a két első díjat egy
általános iskolásnak, Lami
Editnek és egy középiskolás-
nak, Dóra Ádámnak.

Névjegyzék
A polgármesteri hivatal
főmérnöksége elkészítette a
vállalkozások névjegyzékét,
amelyet a városi honlapon
tett közzé. A listán azok a ter-
vező, építőipari kivitelező és
karbantartó cégek szerepel-
nek, amelyeket referenciái
alapján alkalmasnak talált.

Rekultiváció
A Zöld Híd programban
részt vevő települések pályá-
zatot nyújtanak be, hogy a
megszűnő három nagy lera-
kótelep mellett, 33 kisebb
hulladéklerakó rekultiváció-
ja is megtörténhessen. A
pályázati önrész biztosításá-
hoz a város önkormányzata
is hozzájárul.

Támogatás a 
tűzoltóságnak
Több mint nyolc és fél mil-
lió forint kiegészítő támoga-
tást kapott az önkormányza-
ti hivatásos tűzoltóság a köz-
ponti költségvetésből. Az
állami kiegészítő támogatás
elsősorban a túlszolgálati
díjak fedezetéül szolgál. Az
összeg kisebb része a nyug-
állományba vonuló tűzoltók
számára kifizetett járandósá-
gokhoz nyújt fedezetet.

Megújul a tornaterem
8 millió forintot szavazott
meg a képviselő-testület a
közgazdasági szakközépisko-
la tornatermének 
parketta-felújítására. 
A hibák decemberben
jelentkeztek, és néhány 
hét elteltével szinte az egész 
tornaterem használhatatlan-
ná vált.

Ezüst nyár
A Magyar Nemzeti Üdülési

Alapítvány pályázatot írt ki
62. életévüket betöltött,
öregségi nyugellátásban
részesülők részére, akiknek
havi teljes összegű ellátása
nem haladja meg a 75 ezer
forintot. A pályázat április 15-
ig kell eljuttatni a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány
részére. 

Közérdekű muzeális gyűjtemény 
A megyének és a városnak is lesz váci múzeuma

Szűréssel az életért Három különböző fenntartású múzeuma
lesz a jövőben Vácnak, egyházi, megyei és
városi. Az eredeti terv ugyanis – amelyet tavaly
fogadott el a képviselő-testület – nem valósul-
hat meg, mivel nem jött létre egyetértés a
megyei és a városi önkormányzat között.
Vagyis, a megye nem egyezett bele bizonyos
ingatlanok és műtárgyak átadásába. A város így
is rendelkezik jelentős saját tulajdonú gyűjte-
ményekkel, amelyeket eddig csak részben
tudott bemutatni. Több mint másfél ezer dara-
bos a Hincz-gyűjtemény, nem sokkal kevesebb
a Gádor-hagyaték, városi tulajdonban van 
mintegy ezer kortárs képzőművészeti alkotás,
és több száz darabos a nemrég megvásárolt

öntöttvas-gyűjtemény is. A Memento Mori kiál-
lítás fejlesztése egyelőre nyitott kérdés 
Dr. Molnár Lajos alpolgármester szerint. Az
önkormányzati fenntartású múzeum létreho-
zásával új helyzet teremtődik; a három múze-
um-fenntartónak együtt kell működnie, sőt,
szakmai megállapodásokat is kellene kötnie.
Az alpolgármester a városi múzeumot a főté-
ren javasolja elhelyezni, fenntartását, működ-
tetését pedig a Váci Múzeumért Közalapítvány
kezébe adná. A város képviselő-testülete dön-
tött a közérdekű muzeális gyűjtemény megala-
pításáról, és az ehhez szükséges előkészítésre,
a feladat- és ütemterv elkészítésére az áprilisi
testületi ülésig adott időt.

Utazás kiállítás
Minden idők leggazdagabb és legszínesebb kínálatát láthat-

ták az érdeklődők február 28. és március 2. között a 31. Utazás
kiállítás és társrendezvényei alkalmával a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpontban. Ötven ország 924 kiállítójának
bemutatkozását és a különböző programokat mintegy 65
ezren tekintették meg. Mint a váci Tourinform iroda vezetője,
Lukács Ilona elmondta, továbbra is kelendő az igényes pros-
pektus, de a jövő a CD és a DVD, ebből kell városi szinten is
szakemberekkel, tematika szerint minél többet készíttetni. A
tavalyi évben, pályázati forrásból, a váci irodában is elhelyez-
tek egy kivetítő monitort, amelyen Vác és környéke, valamint
Magyarország nevezetességeiről filmeket sugároznak az
érdeklődés felkeltésére, egyben megkönnyítve a várakozást is. 

Máltai adomány diákoknak

Öt nehéz helyzetű, de igen jól tanuló diák további tanulásának segítésére a Jeruzsálemi
Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége tíz hónapon
keresztül havi kétezer dollárnak megfelelő összeget bocsát a Boronkay György Műszaki
Középiskola, Gimnázium és Kollégium rendelkezésére. Erről írt alá együttműködési megálla-
podást Sir Prof. Dr. Popper György, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend
Autonóm Perjelségeinek Szövetsége Nagymester – Régens általános helyettese Magyar nagy-
perjele, dr. Bóth János polgármester és Fábián Gábor iskolaigazgató. 

A megállapodás szerint, az iskola biztosítja, hogy az átutalt összeget az általa javasolt gyere-
kek tanulásának szükség szerinti elősegítésére fordítja. Az ünnepélyes aláíráson Sir Prof. Dr.
Popper György elmondta, hogy az ezer éves lovagrend feladatának tekinti a nehéz sorsú gye-
rekek támogatását. A váci középiskolának adományozott összeg egy Angolában élő, Sierra
Leone-i moszlim lovagtól származik, arról a kontinensről, ahova a máltaiak gyakran visznek
támogatást. A választás a város segítőkészsége és az iskoláról szerzett kiváló referenciák miatt
esett a Boronkay középiskolára. A nagyperjel hangsúlyozta, hogy a támogatás a tíz hónap letel-
tével is folytatható lesz, az együttműködést meg fogják hosszabbítani.

Az idén is sikeresen pályázott a kórház cse-
csemő- és gyermekosztálya az Egy Szív a
Gyermekekért Alapítványnál. A tavalyi évben,
a pályázat révén, több mint egymillió forint
értékben  vásárolhatott egy korszerű sárgaság-
mérő készüléket, ebben az évben, hasonló
összegben egy hatfunkciós betegellenőrző
monitort szerezhetett be az osztály. A sikeres
pályázatnak köszönhetően, lehetővé vált a kri-

tikus állapotú, szállítás előtt álló, vagy szoros
obszervációt igénylő újszülöttek, csecsemők,
gyermekek többparaméteres monitorizálása. 

A sürgősségi gyermekellátásban, az elmúlt
évben, mintegy 240 esetben volt szükség a
folyamatos műszeres ellenőrzésre, például
koponyasérülés, áramütés, légzészavar, 
mérgezések, súlyos allergiás reakciók stb. 
esetében. 

Az idén elsőként Vácra érkezett meg a SZ.É.P. szűrőbusza, a kormány által tavaly elindított
Szűréssel az Életért Program keretében. A városban is nagy érdeklődést váltott ki az akció,
sokan várakoztak a vizsgálatokra. A programon részt vett, és az elsők között végeztette el a szű-
rővizsgálatokat dr. Bóth János polgármester és dr. Beer Miklós megyés püspök. Az egész napos
szűrés keretében elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát derítették fel,
vérnyomást, vércukor- és koleszterinszintet mértek, ellenőrizték a testzsír-százalékot. A kapott
adatok alapján a kockázati tényezőket egy speciális program értékelte ki, a busz mellett felál-
lított sátorban pedig orvos értékelte a vizsgálatok eredményét, tanácsot adva a további teen-
dőkre. A kormány által indított programban tavaly mintegy 150 ezer ingyenes szűrést végeztek,
és több mint 10 ezer betegségre vagy további vizsgálatokat igénylő figyelmeztető jelre derült
fény. A kezdeményezés célja az is, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára,
felelősségünkre a saját egészségünkért.

Betegellenőrző monitor
Egymilliós műszeradomány a kórháznak

Dr. Brusznyai Árpád, a mártírhalált halt tanár, az idén töltötte volna be 84. életévét, és fél
évszáda lett a megtorlások áldozata. Az évfordulón az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátu-
sa posztumusz Professor Emeritus címet adományozott dr. Brusznyai Árpádnak. Neki állít emlé-
ket Sebő József Moirák című drámája is, amelynek színpadi változatát az ötvenedik évfordulón
a veszprémi Pannon Várszínház adta elő, Vándorfi László rendezésében, a váci középiskolák
diák közönségének. A mártír tanár emléke előtt tisztelgő előadáson ünnepi köszöntőt mondott
és dr. Brusznyai Árpád váci kötődéséről beszélt Szilágyi Erzsébet, a Boronkay középiskola tör-
ténelem tanára. Brusznyai a Veszprémben töltött éveket megelőzően, majd az 1956-os forradal-
mat követően ebben a városban élt. Lánya, unokái és dédunokája ma is váci lakosok.

A város művelődésügyének egyik jelentős
szervezete a Váci Múzeumi Egylet (Váci
Múzeum Egyesület), amely hivatalosan 1896-
ban alakult meg. A helyi sajtó azonban már
1881-ben beszámolt a lövőházban tartott
régészeti tárgyú felolvasásról. A régészetet
tanult ifj. Varázséji Gusztáv lapszerkesztő és
városi tanácsnok, Szinte Gáborral együtt, ása-
tásokat végzett Pogányvár, Bolhavár és a
Hétkápolna környékén. Ifj. Varázséji a régé-
szeti és egyéb tárgyak gyűjtésével alapozta
meg – és kezdeményezte is – a váci múzeumi
egyesület létrehozását és egy leendő múzeum
alapítását. 1887-ben bekövetkezett halálakor
több mint háromezer összegyűjtött muzeális
tárgyát vették leltárba. Elképzeléseit
Freysinger Lajos közjegyző és Csávolszky
József kanonok valósította meg. Csávolszky
1887 novemberében megalakította a Váci
Múzeum és Régészeti Bizottságot, és célul
tűzte ki a további emlékek gyűjtését, és egy
múzeum létesítését. A múzeumi egyesület a
polgárosodó Vácon 1895. február 9-én jött
létre. Bauer Mihály gimnáziumi tanár házát
ajánlotta fel a múzeum céljára, javaslatot téve

a múzeum és a könyvtár megteremtésére.
Bauer kidolgozta a Váci Múzeum Egylet alap-
szabályát, amelyet a Belügyminisztérium
1896. március 4-én jóvá is hagyott. Az egylet
az év végén, december 27-én, tartotta alakuló
közgyűlését, amelyen Csávolszky Józsefet
választották meg elnöknek és dr. Tragor
Ignácot titkárnak. A múzeum igazgatójának
Bauer Mihályt tették meg. Hivatalos lapjuk a
Vác és Vidéke újság lett. 

A múzeumot 1898. február 27-én nyitották
meg, azt követően megnyílt a könyvtár is. A
lokálpatrióta Tragor Ignác, a váci közélet
egyik legaktívabb résztvevője, összeköttetése-
ivel az egyesületbe szervezte a város jelentő-
sebb polgári és értelmiségi elemeit. A múze-
um többször költözött, a Bauer házból 1902-
ben, városi bérleménybe, majd a Siketnéma
Intézetből a káptalan könyvtárába. A házat,
amely a legutóbbi időkig otthont adott a
múzeumnak, Pauer Imre adományozta a
városnak, kifejezetten múzeum céljára. Az
időközben hatalmassá vált gyűjtemény azon-
ban kinőtte az épületet.

Vásárhelyi József

Száztíz éves a váci múzeum

Emlékezés Brusznyai ÁrpádraRendelet a szociális ellátásokról
Rendeletet hozott a képviselő-testület a

személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról. A március elsején
életbe lépett rendelet, többek között, ponto-
sító rendelkezéseket tartalmaz, meghatározza
az étkezésre jogosultak főbb csoportjait, sza-
bályozza a bölcsődei felvétel rendjét.
Rendelkezik a helyi szociálpolitikai kerekasz-
tal – civil szervezetek részvételével történő –
működtetéséről, amelynek feladata a szolgál-
tatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok végrehajtásának figyelemmel kísé-
rése. Az új szabályoknak megfelelően szabá-
lyozza a térítési díjakat is, amelynek alapja a
szolgáltatás önköltségének és a normatív álla-

mi hozzájárulásnak a különbözete. A rendelet
– a térítési díjak 10 százalékos emelése mel-
lett – a számított intézményi térítési díjnál ala-
csonyabb összeget határoz meg, hogy minél
több rászoruló vehesse igénybe az ellátást. A
házi segítségnyújtásért például, a számított
díj felénél is kevesebbet fizet az, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150
százalékát. A személyes gondoskodást nyújtó
ellátások közül az étkeztetésben, a házi segít-
ségnyújtásban, az idősek klubjában és a haj-
léktalanok átmeneti szállásán a térítési díjnak
eleve csupán a felét fizeti az, akinek a jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum 1,4-szeresét.

Mint arról előző számunkban már beszámoltunk, az úgynevezett zónázó vonatok
Alsóvároson történő megállását kezdeményezték önkormányzati képviselők. A javaslattal a
város polgármestere megkereste a MÁV-START Zrt. illetékeseit, ám ők egyelőre nem látnak
lehetőséget erre: a Vác-alsóvárosi megállás csak az ütemes menetrendi struktúra, így a zónázó
közlekedés felborítása mellett lenne lehetséges, ami éppen az elérni kívánt célt lehetetleníte-
né el. Ferjancsics László és Makrai Zsolt önálló képviselői indítványa azonban a képviselő-tes-
tület elé került, amely úgy döntött, hogy a nemleges válasz ellenére kezdeményezi a vonat
megállítását. Arra utasította a város polgármesterét, hogy ez ügyben járjon el a Vasúti
Hivatalnál, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál és a MÁV Start Zrt.-nél.

Megállítanák a zónázót

A március eleji vihar miatt, elővigyázatosságból, el kellett
távolítani a Bécsi kapu egyik zászlótartó oszlopát. A városban
a legnagyobb kárt a Boronkay középiskola szenvedte el.
Megrongálódott az iskolaépület tetőszerkezete, a viharos szél
nagy területen felszakította az egész tetőt, a szarufákkal
együtt. A kár több millió forint is lehet. 

Zászlórúd a földön 
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