
i n g y e n e s  k i a d v á n y

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

2009. februárX. évfolyam 2. szám

Új, többcélú helyiséggel gazdagodott a művelődési központ. A kamaraterem színházi előadások, konferenci-
ák, ünnepségek megrendezésére is tökéletes színteret kínál.

Kamaraterem a művelődési központban 

A charta szövetsége
Az alapszabály elfogadásával és az ügyvivői testület 

megválasztásával megalakult a Vác Város Környezet-
védelmi Charta szövetsége. Az alapító tagok a charta 
díszkötésű példányainak aláírásával erősítették meg 
együttműködési készségüket.

Díjazott tanösvény
Harmadik díjban részesült a Vác Város Polgármes-

teri Hivatala és a Vác Város Környezetvédelméért Ala-
pítvány által a Gyadai tanösvény kialakítása címmel az 
Európa Tanács Táj Díjára benyújtott pályázat. A siker-
hez sokan járultak hozzá.
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A 22 alapító tag nagy többségének 
részvételével megalakult a Vác Város Kör-
nyezetvédelmi Charta szövetsége. A műve-
lődési központban megrendezett alakuló 
ülésen köszöntőjében dr. Bóth János pol-
gármester elmondta, hogy miután a kép-
viselő-testület elfogadta a stratégiai dokumentumot, elkezdődhetett a szervezés. Nahlik 

György az Ad hoc bizottság, majd a kontrollcsoport létrejöttét és a DDC Kft-vel együtt 
kidolgozott tájékoztatási és társadalmi ellenőrzési rendszer működését elevenítette fel, 
amely alapja volt a charta megalkotásának. 

Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, 
a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más 
intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. A charta aláírói kötele-
zettséget vállalnak, hogy a fentieket Vác városában és annak vonzáskörzetében közösen 
megvalósítják - figyelemmel „Az Európai Városok Chartájára” és a „Fenntartható Európai 
Régiók Hálózatára” -, és ennek keretében környezetvédelmi koncepciót és programot 
készítenek. A létrehozott környezetvédelmi koncepciót az önkormányzat valósítja meg 
a társadalmi szereplőkkel. Az együttműködés alapelvei között szerepel a megelőzés, a 
gyakorlati, cselekvő környezetvédelem elve, a partnerség, egyenrangú, tartalmi együtt-
működés, amely a feladatok közös megoldására irányul. A környezetért való felelősség, 
a szennyező fizet elvének alkalmazása, átlátható működés és a nyilvánosság bevonása. 
Az együttműködés kiterjed a környezet-és természetvédelemre, az épített környezet és 
területfejlesztésre, energia, közlekedés területére, az egészséges emberi környezet és ké-
miai biztonságra, oktatás és szemléletformálásra, sport és szabadidőre, valamint a helyi és 
térségi feladatokra a globális problémák megoldása, kezelése céljából. Ilyenek az éghajlat-
változás, az élővilág sokféleségének pusztulása, a veszélyhelyzetek, stb.

A chartához bármely jogi személy csatlakozhat a charta és az annak elválaszthatatlan 
mellékletét képező önkéntes együttműködési szerződés aláírásával. Az önkéntes együtt-
működési szerződés a chartát képviselő és a csatlakozó szervezet között jön létre, tartal-
ma a csatlakozónak a chartában foglalt célkitűzések megvalósítására irányuló vállalásai, 
és az érintettek együttműködése. 

A résztvevők elfogadták a szövetség alapszabályát, majd megválasztották a háromta-
gú ügyvívő testületet. A testület elnöke Nahlik György biológus, a charta szervezője lett, 
tagjai Beckné Alapi Julianna vegyészmérnök, a városi környezetvédelmi iroda vezetője 
és Vácy Károly vegyészmérnök, volt önkormányzati képviselő. A testület megbízatása 
három évre szól, létrejöttével együtt megszűnik a 2004-ben létrehozott társadalmi kont-
rollcsoport. Az alakuló ülés befejező aktusaként a résztvevők aláírták a charta díszkötésű 
példányait.

A charta 
szövetsége

Helyzet a 
munkaerőpiacon
Nő a regisztráltak 
száma, de toborzást 
is tartanak

A kormány számításai szerint, Ma-
gyarországon az év első hónapjának 
végéig mintegy húszezren vesztették el 
állásukat a pénzügyi-gazdasági válság 
miatt. A gazdaság talpra állításának elő-
segítésére öt újabb gazdaságfejlesztési 
pályázat nyílt meg az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Ope-
ratív Programja keretében. A pályázatok-
kal elsősorban a munkahely-megtartó 
beruházásokat támogatják. 

Arról, hogy miként alakulnak a mun-
kalehetőségek a térségben, dr. Sabacz 

Róbertet, a Közép-magyarországi Regi-
onális Munkaügyi Hivatal Váci Kiren-
deltségének vezetőjétől kértünk rövid 
összefoglalót.

Mint a kirendeltség-vezető elmond-
ta, 2008. ősze óta folyamatosan tapasz-
talható a regisztráltak számának növe-
kedése, ezzel egyidejűleg az álláshelyek 
bejelentésének elmaradása. 2008. de-
cember 20-án 3200 regisztrált álláske-
resőt tartott nyilván a váci kirendeltség. 
Az azt megelőző hónapban közel 300 
fővel nőtt a regisztráltak létszáma, és ez 
a bővülés azóta is tart, januárban közel 
800 fő beáramlása történt meg. A mun-
káltatók ősz óta folyamatosan jelzik el-
bocsátási problémáikat vagy igényüket 
a válság kezeléséhez. Számos nagyobb 
és kisebb vállalkozás is jelezte leépítési 
szándékaikat, melyek nem ritkán cso-
portos létszámleépítés keretében való-
sulnak meg.

A cégek többségét érintő létszám-
csökkenés, vagy létszámstop ellenére 
vannak munkáltatók, akik meglehető-
sen nagy számban kerestek és keresnek 
munkavállalókat. Ezek az álláshely be-
jelentések jelen munkaerő-piaci hely-
zetben rendkívül sokat jelentenek szá-
munkra és ügyfeleink számára is. Ősszel 
a gödi Samsung keresett gyártósori ösz-
szeszerelőket, idén februárban egy má-
sik gödi cég számára szervezünk több-
fordulós csoportos toborzást, akik nagy 
létszámban keresnek gyártósori össze-
szerelőket, présgépkezelőket, fröccsön-
tő gépkezelőket, továbbá targoncásokat 
és karbantartókat. Februárban, a mű-
velődési központban, kétszer is szer-
veznek toborzást, egyszer a betanított 
munkásoknak, egyszer a karbantartói és 
targoncás állásra jelentkezőknek. Febru-
árban ugyanez a cég tart toborzást Szo-
bon is fenti állások betöltésére.
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Harmadik díjban részesült a Vác Város Polgármesteri Hivatala 
és a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány által a Gyadai tan-
ösvény kialakítása címmel az Európa Tanács Táj Díjára benyújtott 
pályázat. A díjról szóló oklevelet a környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter, nyilvános ünnepség keretében adta át.

Az eddig folytatott konzervatív pénz-
ügypolitikának köszönhetően, a város 
nem adósodott el, mondta dr. Bóth János 
polgármester Deákváron, a Petőfi isko-
lában tartott lakossági fórumon. A fóru-
mot közösen tartotta a 12. választókörzet 
képviselője, dr. Bóth János és a 14. körzet 
képviselője, dr. Molnár Lajos alpolgármes-
ter. A polgármester szerint a készülő költ-
ségvetés biztosítani fogja az intézmények 
zavartalan működését, a bevételek közül 
az iparűzési adót óvatosan tervezték. Az 
induló beruházásokhoz, a kórház-rekonst-
rukcióhoz, az Árpád iskola felújításához, 
a Kosdi úti csomópont megépítéséhez 
és a Főtér-főutca program folytatásához 
szükséges önrész biztosított. A képviselői 

keret felhasználására érkezett javaslatokat 
szakemberekkel már megvizsgáltatták, dr. 
Molnár Lajos elmondta, hogy körzetében 
a Szélső soron lévő garázssor és környéke 
rendbe tétele, a vízelvezetés megoldása 
ígérkezik a legnagyobb feladatnak. A kör-
nyezetszennyezéssel kapcsolatos kérdésre 
válaszolva dr. Bóth János elmondta, hogy 
Vác rendelkezik az egyik legjobban kiépí-
tett levegőszennyezettség-mérő hálózattal, 
ezért is rendelhette el a közelmúltban a 
szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Török-
hegy gondjaival kapcsolatban leszögezte, 
hogy a város, ami rajta múlik, megteszi, ám 
ahhoz, hogy út és villany legyen, a lakosság-
nak is közre kell működnie. Rendelet sza-
bályozza, hogy a létrehozott közműtársu-
lást, illetve a közművek kiépítését milyen 
százalékban támogatja az önkormányzat.

Levédette a Váci Világi Vigalom nevét és 
emblémáját az önkormányzat a Magyar Sza-
badalmi Hivatalnál, ugyanis ez a hagyomá-
nyos kulturális esemény teljes egészében a 
város szellemi terméke. A védjegy-bejelen-
tésről a város polgármestere tájékoztatta a 
sajtó képviselőit. 

Jogpont Hálózat – elér Vácra is

Fórum Deákváron

Védett a vigalom 

2009 februárjában jogsegély-szolgálat kezdi meg tevékenységét JOGPONT Hálózat 
néven Magyarország hét régiójában. A szolgáltatás Európai Uniós forrásból, az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásában valósul meg. A JOGPONT Hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújt munkavál-
lalóknak, munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerőpiacra való belépésben, 
a munka-, tb-jogi, valamint a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadással. A JOGPONT 
Hálózat konzorciumban működik, régiónként más-más projektgazdával. A konzorciumi 
partnerek: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Magyar Iparszövet-
ség (OKISZ), Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), Általános Fogyasztási Szövet-
kezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Kereskedők és Ven-
déglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ). A hét magyarországi régióban 
tevékenykedő országos JOGPONT Hálózat megvalósításában a Társadalmi Párbeszéd 
Központ közreműködik. A konzorcium tagjainak célja általános munkaügyi, munkajo-
gi, cégjogi és társadalombiztosítási tanácsadást folytató jogsegélyszolgálat kialakítása. A 
Közép-Magyarországi kistérségekben 12 tapasztalt jogász (ügyvéd) dolgozik, akik közül 
többen, több szolgáltatási ponton is fogadják az ügyfeleket. A régióban közel 1 230 000 
aktív munkavállaló, valamint 8000 mikro-, kis- és középvállalkozás számít kiemelt célcso-
portnak, ugyanakkor munkanélküliek, hátrányos helyzetű, csökkent munkaképességű, 
inaktív vagy vállalkozást indító személyek is megjelennek majd az ügyfeleink között. A 
projektiroda címe 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. E-mail: kmregio@jogpont.hu. 
Tel.: 06/1/321-6673, fax: 06/1/323-2651. A váci JOGPONT-on elérhető dr. Egyed István 

(cím: 2600 Vác, Köztársaság u. 5.) páros héten, hétfőn 14 és 18 óra között. 
(Forrás: jogpont.hu)

Díjazott a Gyadai tanösvény  
Harmadik hely az Európa Tanács Táj Díj nemzeti pályázatán 

A város közterületein január 31-től tilos a szeszes ital fogyasztása, miután a képviselő-
testület módosította a közterületek használatáról szóló rendeletét. A rendeletmódosítást 
Ferjancsics László és Makrai Zsolt önálló képviselői indítványként terjesztette be. Ezt 
megelőzően sajtótájékoztatót tartott Makrai Zsolt, amelyen arról beszélt, hogy lakótele-
pi képviselőként folyamatosan hall panaszokat a közterületeken való randalírozás miatt, 
a parkokat, a Duna-partot elcsúfítják az eldobott üres italos dobozok, üvegek. Úgy véli, 
hogy az úgynevezett csikkrendelet életbe lépésével együtt, a tiltott helyen való dohányzás 
mellett, a közterületi alkoholfogyasztás tilalma is betartatható, ellenőrizhető és szankcio-
nálható. A képviselő-testület ülésén, indítványukat indokolva, arról beszélt, hogy a döntés 
kiegészíti a január elsején életbe lépett, a közterületi dohányzást korlátozó rendeletet, és 
hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a közterület rendjének megtartása érdekében. 

Dr. Dora Péter jegyző szerint a rendeletmódosítás segítséget jelent a rendőrségnek, 
de a szabályok betartatása a közterület-felügyeletnek is feladata. A tiltott helyen való do-
hányzáshoz hasonlóan, a köztéri alkoholfogyasztás is szabálysértésnek minősül. Ez alól 
természetesen kivételek az engedéllyel tartott rendezvények, illetve a vendéglátó helyek 
teraszai. Mint elmondta, a dohányzást tiltó táblákat folyamatosan kihelyezik, és a közterü-
let-felügyelet már ellenőrzi a rendelet betartását.

A képviselő-testület értékelte a polgármesteri hivatal dolgozói számára meghatározott 
feladatok teljesítését és kitűzte az erre az évre szóló tennivalókat. Ennek alapján kerül 
sor a közigazgatásban dolgozók teljesítményének értékelésére. Az elmúlt évben a hiva-
tal a költségvetési rendeletben elfogadottakat szem előtt tartva, eredményesen végezte 
munkáját, bár Fördős Attila képviselő szerint, nem minden tervezett bevétel teljesült, 
és a főmérnökségnek is körültekintőbben kellene végeznie tevékenységét. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy a pályázati határidők tartása nem könnyű, ennek ellenére az 
önkormányzat számára minden fontos és célszerű pályázati lehetőséggel élt a hivatal. A 
választókörzeti pénzalapokat ütemesen használták fel, és csaknem teljesen elvégezték 
a feladatokat. Az egész évben biztosított volt az intézmények folyamatos – takarékos, de 
megfelelő szintű – működése. A lakosság jobb tájékoztatása érdekében bővült az önkor-
mányzat honlapja, és 13 ezer példányban megjelent egy olyan városi telefonkönyv, amely 
egyben segíti az ügyintézést is. A hivatal munkájának elismerését jelenti az is, hogy ismét 
megkapta az ISO minősítést.Az idei feladatok között is kiemelt a lakosság tájékoztatása, a 
szolgáltatás színvonalának javítása. Fontos tennivaló a volt laktanya területének hasznosí-
tása, és új feladat a kórház rekonstrukciójával kapcsolatos munka. Ebben az évben kerül 
sor az Európai Parlament képviselőinek megválasztására, és ennek lebonyolítása is a hi-
vatal dolga. Az elmúlt évhez hasonlóan, a költségvetés végrehajtásával, a pályázatokkal, 
intézmények működtetésével, útfelújításokkal, köztisztasággal stb. kapcsolatos feladatok 
megoldása természetesen most is követelmény a hivatal dolgozói számára.

Csikk- és alkoholmentes közterület

Ismét ISO minősítés a hivatalnak

Fotó: vaconline.hu

Fotó: vaconline.hu

A közös munka, az összefogás elismerése a pályázat díjazása, 
mondta dr. Bóth János polgármester azon a sajtótájékoztatón, 
amelyen bemutatta az erről szóló oklevelet. Felelevenítette, hogy 
a tanösvény felépítésére az önkormányzat, a Vác Város Környezet-
védelméért Alapítvány az Ipoly Erdő Zrt.-vel együtt nyert a Tetra 
Alapítványtól támogatást, a tanösvény kialakításában pedig nagy 
szerepe volt a Corvinus Egyetem tájépítész hallgatóinak és a DDC 
Kft. anyagi támogatásának. A nemzeti tájdíj-pályázaton elért ered-
mény jelentőségét az is emeli, hogy az oklevelet négy miniszté-
rium közösen adta ki. Bíró György környezetvédelmi tanácsadó 
elmondta, hogy a tájvédelemmel foglalkozó egyetemisták – a Gya-
korló Város program keretében - az idén tavasszal újabb fejleszté-

seket fognak végezni a tanösvényen, a díj pedig várhatóan tovább 
növeli a tanösvény népszerűségét.

A bírálóbizottság döntése szerint, a tanösvény kialakítása a 
Gyadai-réten egy szeletét képezi Vác Város Önkormányzata pél-
daértékű természet- és tájvédelmi, -fejlesztési tevékenységének. A 
projekt pozitív példát ad egy a környezeti nevelést ökoturisztikai 

eszközökkel segítő tanösvényről. A lakosság környezeti szemléle-
tének formálásán keresztül közvetett módon járul hozzá a táji ér-
tékek megőrzéséhez. A program hazai viszonylatban példaértékű 
eleme, hogy a létrehozott tanösvény kezelése, folyamatos fejleszté-
se megoldott. Példaértékűnek tekinthető az épített elemek művé-
szi igényű tervezése és kivitelezése. A program folytatása esetén, a 
felsorolt elemeket folyamatként bemutatva, komplex anyagként a 
program ismét benyújtható a következő évi tájdíj pályázatra. Táji 
örökségünk megőrzéséért címmel ismertetőt adott ki az egyez-
mény végrehajtásáért felelős négy minisztérium az Európai Táj 
Egyezményről – amelyhez 2008-ban csatlakozott Magyarország 
- és az Európa Tanács Táj Díjáról. A kiadványban szerepelnek a 
nemzeti pályázat díjazott projektjei, és részletesen bemutatja a 
Gyadai-rétet, a tanösvényt és annak kialakítását.
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Gazdag leletanyagra bukkantak a Kultu-
rális Örökségvédelmi Szakszolgálat munka-
társai a tervezett mélygarázs területén vég-
zett megelőző feltárási munkálatok során. 
A mintegy 3700 négyzetméteres területen 
több, a 13–18. századig tartó korszak leletei 
és objektumai kerültek elő. 

Az egyik, 90 centiméter átmérőjű 
tárológödörben 13 darab teljesen ép An-
jou-kori kerámiaedényt és körülbelül 
ugyanennyi edény töredékét találták meg. 
A leletegyüttes – épsége miatt – meglehe-
tősen ritkának számít. A 650–700 évvel 
ezelőtt készült edények mellett cseppes és 
festett üvegpoharak töredékei is előkerül-
tek, melyek, a titkos receptek alapján pa-
pírvékony falúvá kialakított velencei üveg-
poharak darabjai voltak. Az üvegek után 
fokozatosan bontakozott ki a kerámia lelet-
csoport: két bécsi kancsó, egy nagyméretű, 
ún. grafitos és kettős perembélyeges bécsi 
fazék, több lábos, valamint budai típushoz 
tartozó edények. A tárgyak a mai talajszint 
alatt mintegy 4 méter mélyen, egy méter 
vastagságban hevertek egymáson, közöt-
tük föld, famaradványok, tégladarabok és 
néhány további üvegtöredék feküdt. A ke-
rámiatárgyak a 14. században használatos 
asztali edények közé tartoznak.

A területen a legkorábbi objektum-
együttes egy Árpád-korra keltezhető kettős 
árokrendszer, mely feltehetően védelmi 
funkciót töltött be. Az árokhoz tartozó szál-
láshely építményei az ároktól északnyugat-
ra, távolabb helyezkedtek el. Az Árpád-kor 
után, a 14. században vendégnépeket, ún. 
hospeseket telepítettek a városba, így kü-
lön magyar és német városrész alakult ki. 
Az ásatási helyszín a polgárváros német vá-
rosrészébe esett. Itt futott végig a 15. századi 
városfal, amelynek egy része előkerült. Ez a 
terület feltehetően az egykori központban 
álló házakhoz tartozó telkek hátsó, a város-
falhoz futó telekrésze lehetett, melyben a 
tárolóvermek, gödrök mellett faszerkezetű 
házak maradványai is előkerültek. A hely-
színen található négy kőkút feltárása még a 
régészek előtt áll. 

Forrás: Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat

Napirenden a Levél utcai közlekedés

A lakópark megépülését követően 
megnövekedett a Levél utca forgalma, a 
közlekedés egyre nehézkesebbé vált. A 
helyzet még kritikusabbá válik a Cserjés 
lakópark megépülésével, ezért – mint dr. 

Bóth János polgármester mondta – meg-
oldást kell találni a közlekedésre. A Levél 
utca szélesítésére és a Bimbó utcai torko-
lat átépítésére tett indítványt Mokánszky 

Zoltán képviselő, ami – a főmérnökség tá-
jékoztatása szerint – több mint 23 millió fo-
rintba kerülne. A Levél utca - Naszály út és 
Bimbó utca közötti – szakaszának kiszélesí-
tése, a szükséges csatornaépítéssel együtt, 
16 és fél millió forintba, az úttorkolat átépí-
tése – az elektromos hálózat csaknem két 
és fél milliós átalakítási költségével együtt 

– több mint 6 és fél millió forintba kerül-
ne. Csereklye Károly alpolgármester javas-
latára – az öntöde végén feltételezetten 
megépülő hipermarket – a városfejleszté-
si bizottság elé kerül ez a beruházás, s ha 
a bizottság támogatja, a képviselő-testület 
beépítheti a 2009. évi költségvetésbe. 

Az útépítés-útfelújítás hangsúlyosan 
szerepel a ciklus programjában, de az ez 
évi költségvetési koncepció – a takarékos-
ság alapelvéből kiindulva – elsősorban 
pályázatok révén támogatott beruházások-
kal számol. A koncepció szerint a felújí-
tásoknak elsősorban az állagmegóvást és 
az akadálymentesítést kell szolgálniuk, és 
fejlesztés csak kivételes esetben történhet 
kizárólag önkormányzati forrásból.

Új Volvo autóbuszokat állított üzembe 
február elején a Volánbusz Zrt. a Buda-
pest – Dunakeszi – Göd – Sződliget – Vác, 
valamint a Budapest – Dunakeszi – Fót – 
Budapest elővárosi vonalakon. A tizenhét 
új csuklós busz egyikét sajtótájékoztató 
keretében mutatták be a főtéren, ahol min-
den érdeklődő kívül-belül megnézhette. A 
Volvo 7700 A típusú, alacsonypadlós, lég-
kondicionált autóbuszok a lengyelországi 
Wroclawban készültek, motorjuk 360 ló-
erős, és megfelel az Euro-4 károsanyag-ki-
bocsátási normának. De mint a Volánbusz 
egyik szakembere elmondta, bizonyos ada-
lékanyaggal az Euro-5 szabvány feltételeit 
is teljesíti. Az utasok számára 52 párnázott, 
fejtámlás ülőhely és 60 állóhely áll rendel-
kezésre. Az alacsony padló megkönnyíti a 
fel- és leszállást a babakocsival közlekedők, 
mozgáskorlátozottak számára, a járművön 
belül pedig külön hely van, ahol biztonsá-
gosan lehet babakocsival, illetve kerekesz-
székkel utazni. Az 
új, korszerű buszok 
nemcsak a mozgá-
sukban korlátozot-
tak utazását könnyí-
tik meg, hanem a 
szöveges és hangos 
utastájékoztatás ré-
vén a siketek, na-
gyothallók, illetve a 
gyengénlátók köz-
lekedését is bizton-
ságosabbá teszik. A 
közösségi közleke-
dés korszerűsítésé-
nek fontosságáról 
beszélt a sajtótájé-
koztatón dr. Bóth 

János polgármester, 
értékelve azt, hogy a 
nagyszámú ingázó, a 
bejáró diákok vagy a 
kórházat felkeresők 
jobb, kulturáltabb 
feltételek között 

utazhatnak. Fajcsák Lajos, a Volánbusz Zrt. 
forgalmi és kereskedelmi igazgatója el-
mondta, hogy a Budapest – Vác és a Buda-
pest – Fót elővárosi vonalain a Volánbusz 
járművei évente másfél millió kilométert 
tesznek meg és mintegy kétmillió utazást 
bonyolítanak le. A most beállított 17 jármű-
vel együtt 49-re gyarapodott a cég Volvo-
flottája, és ezzel a társaság csaknem ezer 
járműből álló buszparkjának átlagéletkora 
tíz év alá csökkent. A darabonként 70 mil-
lió forintba kerülő járművek – állam által 
finanszírozott - beszerzése azt is lehetővé 
tette, hogy a 17 legrosszabb állapotú, leg-
öregebb autóbuszt kivonják a forgalomból. 
A korszerű autóbuszok karbantartására, 
javítására is felkészült a cég európai szín-
vonalú fóti telepén. Javul a fővárosi végál-
lomás színvonala is: még az idén megújítják 
az újpesti végállomás forgalomtechnikai 
részét, ezt követően pedig sor kerülhet a 
környezet megfelelő kialakítására. 

A január közepén bekövetkezett a rend-
kívüli időjárási viszonyok jelentősen meg-
növelték a kórház betegforgalmát. E miatt 
kórház menedzsmentje intézkedési tervet 
dolgozott ki. A helyzetre jellemző volt, hogy 
a sürgős betegellátó osztály nem egészen 
egy nap alatt hatvanöt traumás sérültet re-
gisztrált, illetve látott el, és ebből mintegy 
ötven - többnyire az idősebb korosztályból 
- az időjárási viszonyok miatt szenvedett 
különböző balesetet, elsősorban végtagsé-
rüléseket. A kórház traumatológiai osztálya 
megerősítette orvosi és nővéri készenléti 
ügyeletét, a különböző osztályokon lévő 
üres ágyakat mobilizálták, azaz átirányí-
tották a traumatológiai osztályra. Abban 
az időszakban a műtétek is megtöbbszö-

A kórház készenlétben állt

Infl uenza

Ütemterv szerint 
folytatódik 
a csatornaépítés

Kerámiák 
az Anjou-korból 

Új Volvo buszok Új Volvo buszok 
a Volánbusz helyközi járataina Volánbusz helyközi járatain

röződtek, ezért biztosítani kellett a megfe-
lelő személyzetet és a műtéti hátteret. Az 
Egészségügyi Minisztérium körlevélben tá-
jékoztatta a kórházakat, hogy finanszírozza 
az időjárás miatt bekövetkezett betegforga-
lom-növekedést. 

Február elején látogatási tilalmat ren-
deltek el a kórház egyes osztályain, majd az 
egész intézményben, miután az influenzás 
megbetegedések száma elérte a járvány 
szintjét. A legtöbb megbetegedés a 15 és 30 
év közötti korosztálynál fordult elő.

Az elmúlt év végén értékelték a térségi 
csatorna-beruházásban részt vevő telepü-
lések polgármesterei, a Váci Víziközmű 
Társulat, mint társberuházó, a Bara-menti 
Csatornaépítő Konzorcium, mint kivi-
telező, az Önkormányzati Minisztérium, 
mint támogató, valamint a Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt., mint lebonyolító kép-
viselői az addig elvégzetteket. 

Az őrbottyáni polgármester megkö-
szönte mindazok munkáját, akik előké-
szítették a kormányzati döntést, külön 
kiemelte a térség országgyűlési képvise-
lőinek, Tóth Andrásnak és dr. Bóth Já-

nosnak, valamint az Önkormányzati Mi-
nisztérium képviselőinek a segítségét. A 
minisztérium küldöttei gratuláltak a pro-
jekthez és az elért eredményekhez. 

Január végén ismét kooperációs meg-
beszélést tartottak a résztvevők, és mint 
elhangzott, az idei munkák az eddig el-
készült utcák javításával kezdődnek. A 
további hálózatépítés a kiviteli ütemterv 
szerint folytatódik. Kérték, hogy a lako-
sok nyolc nappal korábban kapják meg 
az értesítést az utcában tervezett munká-
latokról. 

A tervezést végző Gemenc Bau Kft. 
képviselője szerint mindhárom tervező-
csoport elkészült a munkaközi tervekkel, 
kiválasztották a szivattyúkat, folyik az 
egyeztetés a gázszolgáltatóval, a telefon-
szolgáltatóval és a vízhálózat üzemelte-
tőjével. Szóba került a rendszer szagtala-
nítása, hogy a térségi átemelőkbe olyan 
biofilter kerüljön, ami megakadályozza a 
bűz felszínre kerülését. Fontosnak tartot-
ta a lakosság megfelelő tájékoztatását ar-
ról, milyen veszélyekkel jár a csapadékvíz 
csatornarendszerbe való vezetése.

A Csatamező, a Bolgár, a Kovács, a 
Nyári Pál, a Makay utcákban, az Ulrich 
közben befejeződött a csatornaépítés, a 
Götz utcában várhatóan március elején 
kezdődik és a hónap közepére be is feje-
ződik. Csatamezőn a 2. számú főút mellett 
március közepén kezdenek a kivitelezők, 
és várhatóan május közepére végeznek. 
A 2104 számú út mellett szintén március 
közepén kezdenek, és május végére ké-
szülnek el.

A kivitelező felhívta a figyelmet arra, 
hogy a gerincvezetékek, illetve házi be-
kötések kiépítése csak a folyamat első 
lépése. A második az elkészült szakaszok 
műszaki felülvizsgálata, amelynek kere-
tében folyamatosan végzik a víztartási 
próbákat. 

Fontos, hogy az épületből kilépő veze-
téket csak a teljes rendszer átadása, illet-
ve üzembe helyezése után lehet rákötni. 
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velét. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy 
a terület lehatárolását nem támasztják alá 
jogszabályok, és szükség van a törvény, il-
letve a kormányrendelet pontosítására. A 
fórum résztvevői megállapodtak abban, 
hogy a két országgyűlési képviselő törvény-
módosítást indítványoz a parlamentben.

A nagyvízi meder - mint a fórumon a 
vízügyi igazgatóság képviselője megfogal-
mazta - a vízfolyást vagy állóvizet magában 
foglaló terület, amelyet az árvíz levonulá-
sa során a víz rendszeresen elborít. Ezt a 
besorolást a nem védett területek kapják. 
Ezt a számítható árvízszint, illetve a legna-
gyobb árvíz alapján jelölték ki, hogy rög-
zítsék, mely területek lehetnek érintettek 
(amelyekre végül a mederkezelési tervek 
készülnek). Szerinte mindennek szüksé-
gességére a legutóbbi árvizek - illetve a ma-
gas, hirtelen megjelenő árvizek növekvő le-
hetősége - irányították rá a figyelmet, bár a 
jogszabályok már korábban is megvoltak. A 
kijelölés az emberek biztonságát szolgálja, 
és ha állandó védmű épül, a terület mente-
sül a besorolás alól. 

Tomori Pál képviselő kezdeményezésé-
re is tartottak lakossági fórumot - a közgaz-
dasági középiskolában -, ahol hozzászólók, 
ugyanúgy, mint a sződligeti egyeztetésen, az 
ingatlanok elértéktelenedéséről beszéltek, 
tartva attól, hogy a tulajdoni lapra történő 
bejegyzést követően nem lesz biztosítható 

ingatlanuk, nem kapnak hitelt felújítására, 
s az eljárás nem intézkedik a kártalanítás-
ról. Dr. Dora Péter jegyző elmondta, hogy 
ez az államigazgatási eljárás nem folytatha-
tó, mert a vonatkozó jogszabályok ellent-
mondanak egymásnak és az alkotmánynak, 
emellett sérti az állampolgárok jogát. Az el-
járás felfüggesztését követően, a második 
szakaszra, a tényleges határozat meghoza-
talára, természetesen már nem kerül sor. 
Ha a törvényből kikerül a nagyvízi meder 
jelleg kijelölése, a probléma megoldódik. 
A törvény az árvíz elleni védekezésre első-
sorban az államot, másodsorban az önkor-
mányzatot, harmadsorban pedig az egyént 
kötelezi, és ez megfelelően működött mind 
2002. évi, mind 2006. évi árvíz során. 

A város képviselő-testülete, szintén 
Tomori Pál egyéni képviselői indítványá-
ra, január 19-i ülésén tárgyalt egy tiltakozó 
határozat elfogadásáról. A határozat szerint 
a testület és a lakosság tiltakozik az eljárás 
ellen - amely csak Vácon mintegy félezer 
ingatlant érint -, és a nagyvízi meder jelleg 
felülvizsgálatát, korrigálását kéri. Kötelezi 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy minden 
jogi eszközt használjon fel ennek érdeké-
ben. Mint dr. Bóth János polgármester – a 
határozattal egyetértve – elmondta, hogy 
az eljárás megindulása után a jogi megol-
dást keresték, és ezt fogalmazta meg a mi-
niszternek írt levelében.

A Váci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum februári ülésén mu-
tatta be a város drogtérképét annak készítője, Ritter Ildikó. Mint 
hangsúlyozta, a felmérés megteremti annak lehetőségét, hogy a 
következő időszakban cselekvési tervek szülessenek a kábítószer-
fogyasztás visszaszorítására. Erre akkor is szükség van, ha a meg-
állapítások szerint, Vácon az országos és az európai átlagnál keve-
sebben élnek drogokkal. A 18 és 40 év közötti korosztály körében 
végzett felmérés azt mutatja, hogy a megkérdezettek 17,4 százaléka 
használt már valamilyen kábítószert, a droghasználók 8,2 százaléka 
pedig még nem volt 14 éves, amikor kipróbálta. Az elsőként hasz-
nált illegális szer a legtöbb esetben marihuána volt, és baráttól, 
ismerőstől kapta. A megkérdezettek fele nyilatkozott úgy, hogy a 
kannabisz-származékokhoz való hozzáférés Vácon sem okoz gon-
dot, és többek szerint, iskolán belül is fiataloktól megszerezhető. 
A drogtérkép elkészítéséhez külön vizsgálták a kábítószer elter-
jedtségét a 10. osztályos diákok körében. Közülük minden ötödik 
kipróbált már valamilyen kábítószert (vagy inhalánst), és szinte 
egyformán voltak érintettek a fiúk és a lányok. A fogyasztóknak 
több mint a fele pedig többször is használt már valamilyen szert. 
És minden tizenkettedik fiatal azt jelezte, hogy az iskolában jutott 
hozzá. Egyébként a megkérdezett fiataloknak mintegy 70 százalé-
ka a dohányzást is kipróbálta már, és csaknem mindegyikük fo-
gyasztott már alkoholt (kétharmaduk jelezte, hogy le is részege-
dett legalább egyszer).

A drogtérkép elkészítése során feltérképezték az iskolai drog 
prevenció helyzetét is. Az önkormányzati fenntartású általános és 
középiskolák mindegyikében volt már ilyen program. Azonban, 
mint Ritter Ildikó mondta, az iskolák nem akarnak szembesülni a 
drogproblémával, egyrészt, mert rossz fényt vetne az intézményre, 
másrészt, mert nem tudnak mit kezdeni vele. Ezért további drog-
megelőzési programokra lenne szükség az oktatási intézmények-
ben. Felvetődött a rendőrség szerepe, felelőssége is. Latorovszky 

Gábor, a Váci Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője 
elmondta, hogy a városban nem a kereskedelem dominál, eddig 

csak saját fogyasztásra szolgáló mennyiséget találtak a drogozók-
nál. Az ő esetükben az úgynevezett elterelés a követendő lépés. A 
Ritter Ildikó által vezetett vizsgálat eredményei azt jelzik, hogy a 
városban is indokolt lenne egy drogambulancia létrehozása. Ha ez 
működne, az elterelésre kötelezettek nagy része itt kezeltetné ma-
gát - az aktív fogyasztók azonban inkább máshol, hogy ne derüljön 
ki -, de védetten, elkerülve a megbélyegzést. A drogambulancia az 
utógondozást is vállalhatná.

Az egyeztető fórum elnöke, dr. Bóth János polgármester fel-
kérte a szakbizottságokat – az oktatási, az ifjúsági, a szociális és az 
egészségügyi bizottságot -, hogy a drogtérképnek nevezett doku-
mentumot tárgyalják meg, és tegyenek javaslatokat az ebből adó-
dó feladatokra. A javaslatok ismeretében a szükséges lépésekről a 
képviselő-testület dönt majd.

Vác Városában 1997 decemberében 
megalakult a városi drog-prevenciós mun-
kacsoport, mely 1998 márciusától éves 
munkaterv alapján dolgozott a város önkor-
mányzata mellett, annak támogatásával. A 
szervezés feladatait az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány látta el, s tagjai a drogfogyasztás 
megelőzésével foglalkozó szervezetek kép-
viselői voltak. Mindazon szervezetek, akik 
eddig is együttműködtek egymással a mun-
kacsoporton belül, 2005-ben nyilatkozatot 
tettek, hogy továbbra is részt kívánnak ven-
ni a drogmegelőzésben, de más szervezeti 
formát kell keresni, mert a munkabizottság 
kereteit a tevékenységek már túlnőtték. Az 
országban 2000-től már több helyen létre-
jöttek a kábítószerügyi egyeztető fórumok, 
amelyek keretén belül lehetőség van az 
egységes fellépésre, a szervezésre, állásfog-
lalásra, és nem utolsó sorban a KEF jelent-
kezhet a különböző szervezetek által kiírt 
pályázatokra programjaival.

Vác Város Képviselő-testülete 2005. 
novemberében szándéknyilatkozatot tett, 
melyben kijelentette, hogy támogatja a Vá-

rosi Drog-prevenciós Munkacsoport Vác 
Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummá 
történő átalakulását. A fórum vezetője a 
város mindenkori polgármestere.  A szer-
vezési feladatokat a szakmai társelnök és a 
titkár látja el. Tehát, nem egy új szervezet 
jött létre, hanem a korábbi munkacsoport 
új néven folytatta a már régen megkezdett 
munkát. 

Első feladatként létrehozták a KEF mun-
kacsoportjait, amelyek mobilak, létezik kö-
zöttük az átjárhatóság, az adott feladatnak 
megfelelően. Az elmúlt években szeren-
csés módon több szervezet is jelezte csat-
lakozási szándékát a KEF-hez, ezért ma már 
tagjai között tudhatja pl. a büntetés-végre-
hajtási intézetet, az egyházak képviselőit és 
egyéb civil szervezetek vezetőit is. A helyi 
közösség drogellenes politikájának motor-
ja a Váci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, 
mely összehangolja a helyi intézkedéseket 
és kezdeményezéseket, valamint fórumot 
teremt az országos célokkal párhuzamosan 
a helyi közösség területén működő intéz-
mények számára.  

Elkészült és a www.kef.vac.hu címen 
február 3-tól már el is érhető a Váci Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum honlapja. A 
Dunaweb által készített honlapot az egyez-
tető fórum ülésén mutatták be és hagyta 
jóvá a testület. A lapon hírek, fotóalbumok, 
kutatási eredmények, a tevékenységek le-
írása található, természetesen archívum is 
társul az oldalhoz, és elérhetők a témával 
foglalkozó intézményekről szóló informá-
ciók, illetve az ott dolgozó szakemberek 
neve. A honlapot folyamatosan bővítik, és 
tervezik interaktív fórumok létesítését. 
Ezek egyike egy élő fórum lenne, amelyen, 
bizonyos rendszerességgel, szakemberek 
válaszolnának a feltett kérdésekre.

Minden hatodik már kipróbálta

Elkészült a város átfogó drogtérképe

Munkacsoportból egyeztető fórumKEF-honlap

Nagyvízi meder
A vízügyi igazgatóság 
felfüggesztette az eljárást

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság kezdeményezé-
sére közigazgatási eljárás indult a Duna, 
Zagyva és Ipoly folyók által érintett ingat-
lanok nagyvízi meder jelleg kijelölésére. Az 
eljárást 2008. november 24. napján indítot-
ta el a Közép-Duna-völgyi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség. A vízügyi igazgatóság 2009. január 
19. napján kérte az eljárás felfüggesztését, 
a megfogalmazás szerint, az érintett ingat-
lanok listájának felülvizsgálatáig, de legké-
sőbb 2009. december 31. napjáig, tekintet-
tel a felülvizsgálati kérelmek nagy számára. 
A kijelölési eljárással érintett ingatlanok 
tulajdonosai – nemcsak magánszemélyek – 
ugyanis nem értettek egyet a nagyvízi me-
derhez történő sorolással, illetve kérték a 
tényállás tisztázását helyszíni szemle, szak-
értő kirendelésével. 

Mindez már megfogalmazódott a janu-
ár 13-án, Sződligeten tartott regionális la-
kossági fórumon is, ahol az érintett lakosok 
mellett, ott volt több Duna menti település 
polgármestere, dr. Bóth János és Harrach 

Péter országgyűlési képviselők, valamint 
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság és a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőség képviselői. 
A fórumon dr. Bóth János már az eljárás 
felfüggesztésének szükségességét hangsú-
lyozta, és ismertette a miniszternek írott le-

Dunakanyar Elsõ

(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett)
Cím: Nagymaros, Váci út 13. • Telefon: 06 20 9 730 790

E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 12-18, szombat 10-13 óráig

Pénzügyi problémáira találunk megoldást.
19 bank és 8 pénzintézet ajánlatából segítünk.
� Hitel kiváltás, BÁR listásoknak is
� Jövedelemigazolás nélkül hitel
� Gyorshitel
� Külterület, zárkert hitel megoldható
� Fedezet nélküli személyi kölcsön
� Szabad felhasználású jelzáloghitelek

� Államilag támogatott hitelek
� Végrehajtás – kiváltása
� Mikro- és kisvállalkozói hitel, 

projektfinanszírozás
� Folyószámla, autó hitel-lízing 

(cégeknek is)
Lakás- és vagyon biztosítás • Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
Baleset- és felelõsségbiztosítás • Utasbiztosítás • Befektetés
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Március 20-án, a 25 éves 
Váci Szimfonikus Zenekar 
gálakoncertjével kezdődik 
az idei, immár hetedik Váci 
Tavaszi Fesztivál. A fesztivál 
fővédnöke, a város polgár-
mestere szerint, Vác már 
évek óta a fesztiválvárosok 
sorába tartozik, részese an-
nak az egész ország kulturá-
lis életét megmozgató rendezvénysorozatnak, aminek elindítója és 
központja a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A Váci Tavaszi Fesztivál bele-
illeszkedik az egész évet átívelő, tartalmas programba, amely a nyári 
főtéri rendezvényekből, a Városházi esték, a Váci Világi Vigalom, az 
Őszi Művészeti Hetek és a Téli Ünnepi Napok eseményeiből áll össze. 
Évről évre a közönség fokozott figyelme kíséri ezeket a rendezvénye-
ket, ami lemérhető a látogatottság kedvező alakulásával, a teltházas 
estékkel. A polgármester szerint, aki belelapoz a 2009. évi Váci Tava-
szi Fesztivál programjába, találkozhat a zene, a színház, az irodalom, a 
tánc és a képzőművészet jeles művészeinek neveivel, akik idehozzák 
művészetük legjavát, hogy a váci közönség elé lépjenek vele. A város 
kiváló együttesei, híres szólistái mellett ismert és kedvelt vendég elő-
adóművészek is szerepelnek a hangversenyeken, színházi előadáso-
kon és egyéni előadói esteken. Vác azon kevesek közé tartozik, ahol 
nem csökken a rendezvények száma, és  nagyrészt a művelődési köz-
pont vonzó programjainak köszönhetően, a látogatottság sem.

A fesztivál beharangozóján Iványi Károlyné, a Madách Imre 
Művelődési Központ igazgatója ismertette a hetedik alkalommal 
megrendezendő, március 20-tól április 10-ig tartó eseménysorozat 
kiemelt programjait. Elmondta, hogy a Haydn Emlékév alkalmából 
bemutatják a Nelson misét, megemlékeznek Radnóti Miklós szü-
letésének 100. évfordulójáról, a Színházi Világnap alkalmából szín-
padra kerül Az üvegcipő, Molnár Ferenc vígjátéka, sor kerül Kapocs 

Zsóka Karády-estjére, és a művelődési központban fellép a Buda-
pest Klezmer Band is. A Váci Szimfonikus Zenekar nyitókoncertjén 
Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész működik 
közre. A tizennégy program közül három ingyenes, a többinél igye-
keztek a mérsékelt jegyárakkal is esélyegyenlőséget biztosítani a váci 
és a környékbeli közönségnek. 

A művelődési központban tartott tájékoztatón ott volt Farkas Pál 

karmester, a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő szimfonikusok 
vezetője is. Röviden megemlékezett a zenekar kialakulásáról, elődje-
iről, majd arról a másfél évtizedről, amely alatt ő irányította az egyre 
nagyobb sikereket elérő együttest. Mint mondta, amellett, hogy hely-
ben aktívan részt vesznek a zenei életben, például, óvodásoknak, 
iskolásoknak tartanak előadásokat - és most már felnőttek számára 
is kibocsátottak hangversenybérletet -, egyre több meghívásnak tesz-
nek eleget, és több színházzal is kapcsolatban állnak.

Értékeljük örökségünket, a magyar kultúrát, és adjuk to-
vább az új nemzedékeknek, mondta a Magyar Kultúra Napján 
elhangzott köszöntőjében dr. Beer Miklós megyés püspök. A 
művelődési központban tartott ünnepség rendezője az idén 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt. A műsorban, a főiskola 

hallgatói és tanárai 
mellett, fellépett 
Lőte Enikő zongo-
raművész, Hideg 

Anna mesemondó 
és Németh Kristóf 

színművész is. A 
főiskola program-
ját követően került 
sor a városi kitün-
tetések átadására.

A képvise-
lő-testület a Vác 
Város Művelődé-

séért kitüntető címet a Váci Szimfonikus Zenekarnak ítélte, 
az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka 
elismerésére alapított Vác 
Város Művészeti Díját pe-
dig Bednarik Anasztázia 
orgonaművésznek. A Köz-
művelődést Segítő Munká-
ért elnevezésű elismerésben 
Csizmadia László, a művelő-
dési központ munkatársa ré-
szesült. A fennállásának 25. 
évfordulóját ünneplő szim-
fonikusok nevében Farkas 

Pál, a zenekar alapító tagja 
és tizenötödik éve vezetője, 
karmestere vette át a díjat. 
Bednarik Anasztázia ugyan 
elsősorban orgonaművész-
ként kapta az elismerést, 
de igen jelentős pedagógusi 
munkája is: 1987 óta tanít or-
gonát a Bartók Béla Zeneiskolában, majd 1988-tól a Pikéthy Ti-
bor Zeneművészeti Szakközépiskolában is, 2007–ben doktori 
fokozatot is szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 
1993-ban Neufeld-díjjal, 1998-ban pedig Váci Katedra pedagó-
giai kitüntetéssel ismerték el munkásságát. A díjakat dr. Mol-

nár Lajos alpolgármester, illetve Laczi István bizottsági elnök 
és Nagy László osztályvezető adta át a művelődési központ 
színháztermében.

A hetedik alkalommal sorra kerülő Váci Tavaszi Fesztivál beha-
rangozóján, a művelődési központ újonnan kialakított kamarater-
mében dr. Bóth János polgármester ismertette az intézményben 
az elmúlt évek során végzett munkákat. Mint mondta, 2005-től kez-
dődően mintegy 83 millió forintot fordított az önkormányzat az 
intézmény fejlesztésére. Korszerűsítették a művelődési központ 
színháztermét, fény- és hangtechnikáját, az energiatakarékosság 
érdekében folyamatosan végezték az ablakcseréket, több helyen 
kicserélték az álmennyezeteket, megújították a tűzjelző rendszert, 
folyamatosan cserélték a helyiségek padlóit, tavaly pedig kialakí-
tották a színházi előadásokra is alkalmas kamaratermet. 

A Madách Imre Művelődési Központ hosszú távú célja, hogy 
magát az épületet is fejlessze a kor igényeinek megfelelően. A kor-
szerű szolgáltatás kialakításához szükségesnek tartja az energia-
takarékosságot és az esélyegyenlőség megteremtését. A 2006-ban 
megkezdett fejlesztésekhez szükséges anyagi forrást az intézmény 
pályázati úton, valamint az önkormányzat támogatásával gaz-
dálkodta ki. Az intézményi nyílászárócserék eredményeképpen 
költséghatékonyabbá vált a gazdálkodás, mindamellett, hogy az új 
ablakok dekoratívabbak és sokkal jobban illeszkednek a művelő-

dési központ stílu-
sához. Fontos eleme 
a fejlesztéseknek 
a tavaly kiépült a 
r i a s z t ó re n d s ze r, 
amely ebben az év-
ben kiegészült egy 
elektromos tűzjelző 
rendszerrel, így gon-
doskodik az intéz-
ménybe látogatók 
és dolgozók bizton-
ságáról. Kiemelke-
dik a fejlesztések 
közül a régóta terve-
zett ötlet megvalósí-
tása, egy százhúsz 
fő befogadására 
alkalmas kamarate-
rem - színpaddal és 
teljes berendezéssel 
együtt felszerelve. A 
nyár folyamán meg-

kezdett ablakcsere után, ősszel indultak el a munkálatok, és de-
cember hó végére elkészült a terem. Az új helyiség alkalmas több 
funkció betöltésére, nemcsak kamaratermi előadásoknak nyújt 
elegáns helyszínt, hanem konferenciák és szakmai előadások 
megrendezésére is tökéletes színteret kínál. A Madách Imre Mű-
velődési Központ közművelődési intézményként és fesztiválszer-
vezőként is úgy gondolja, hogy a térségben szükség van egy olyan 
rugalmas szerveződésű közintézményre, amelyben megvalósítha-
tó a fesztiválprogramoktól kezdve, a kistérségi napokon keresztül, 
a szélesebb igényeket kielégítő szakmai konferencia is. Mindemel-
lett fontosnak tekinti az intézmény a környezettudatos fejlődést, 
továbbá az esélyegyenlőség megteremtését segítő eszközök kiépí-
tését a jövőben. 2008-ban közel 20 millió forintot használt fel épü-
letének korszerűsítésre és az új kamaraterem kialakítására.

Mint dr. Bóth János elmondta, az esélyegyenlőséget a fizikai 
akadályok megszüntetésével is elő akarják mozdítani: elkészültek 
a tervek egy lift beépítésére. A polgármester szerint a művelődési 
központra érdemes volt és érdemes költeni, mivel egyre több és 
színvonalasabb programot nyújt az érdeklődőknek, a város és kör-
nyezete lakosságának.

Lapunk megjelenésével egy időben, február 21-én 14 órától – 
Kergessük el együtt a telet! mottóval – farsangi kocsonya- és jel-
mezversenyt rendez az önkormányzat, a Curia Borház, a Remete 
Pince és a Tourinform iroda közösen. A télkergető farsangi mulat-
ságot a program fővédnöke, a város polgármestere nyitja meg. A 
legjobb otthonról hozott kocsonyát, a legjobb jelmezeket díjazzák. 
Délután négykor pedig elkezdődik a téltemetés, zenével és tánc-
cal. A programban közreműködnek a Táncsics Mihály Szakképző 
Iskola diákjai.

20 éves a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola. 
Az intézménynek több mint száz diákja van, akik a zenei képzés 
mellett érettségit is szereznek. Az évforduló alkalmából iskolatör-
téneti kiállítást és koncertet rendeztek. 

80. születésnapját ünnepelte Vác legidősebb díszpolgára, a 
Donaueschingenben élő Herbert Bayer. Vác polgármesterének 
köszöntőjét és ajándékát egy küldöttség vitte a németországi test-
vérvárosba.

A Boronkay Műszaki Középiskola és Gimnázium négy diákjá-
nak tudományos pályázatát díjazta a Magyar Tudományos Akadé-
mia. Az országosan is kiemelkedő eredményért dicséretben része-
sítette az intézményt Hiller István kulturális miniszter. 

Jól szerepeltek a váci középiskolák a Mező Ferenc Szellemi Di-
ákolimpia megyei döntőjében. Az V-VI. korcsoportban a második 
helyen végzett a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gim-
názium csapata, harmadik a Madách Imre Gimnázium csapata lett, 
a gimnazistákat követte az I. Géza király Közgazdasági Szakközép-
iskola és Karacs Teréz Kollégium csapata.  

Seregély Istvánnak a váci székesegyházról készült, Léptünk 
koppan ódon köveken című filmjét mutatja be a Dunakanyar Fo-
tóklub február 21-én, szombaton 17 órakor a művelődési központ 
8-as termében.

Örökifjak címmel rendezett közös kiállítást az Osztrák Fotó-
művész Szövetség és a Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior 
Alkotócsoportja a Magyar Alkotóművészek Házában. A kiállításon 
a Dunakanyar Fotóklub tagjai közül Fejér Zoltán és Kocsis Iván 
művei szerepelnek. A tárlat március 1-jéig tekinthető meg. (Buda-
pest, az Olof Palme sétány 1.)

Farsang a főtéren

Két évtized

A legidősebb díszpolgár

Miniszteri dicséret

Szellemi diákolimpia 

Léptünk koppan…

Örökifjak

A Magyar Kultúra Napján

Művelődési és művészeti díjak
A kor igényeihez alkalmazkodva

Elkészült a művelődési 
központ kamaraterme 

Sokszínű tavaszi fesztivál
Tizennégy program – három hét alatt

Intézményvezetői pályázat
Pályázatot írt ki a képviselő-testület Vác Város Önkormányzata 

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgatói állására, mivel a 
jelenlegi igazgató megbízása június 30-án lejár. A pályázatot a város 
jegyzőjének kell benyújtani. A nyertes pályázó öt évre kap megbí-
zást a szociális intézmény vezetésére.
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Sporthírek – röviden 
Asztalitenisz

A Váci Reménység a listavezető ceglé-
diekhez utazott és megsemmisítő, 18:0-s 
vereséget szenvedett. Ezzel a mieink a 
csapatbajnokság idei két fordulójában le-
játszott 36 mérkőzésükből egy győzelem 
mellett 35 alkalommal hagyták el vesz-
tesen az asztalt. A csapat a tíz együttest 
felvonultató mezőny nyolcadik helyén 
áll és legközelebb a hónap végén az er-
zsébetieket fogadja.

Kézilabda
Élvonalbeli kézilabdázóink a remélt-

nél is sokkal könnyebben szerezték meg 
a győzelmet a fővárosban: Vasas SC – Váci 
NKSE 20-32 (10-18). A már megszokott 
Juhász Edina bravúrok mellett ezúttal az 
átlövők (Veszeli Judit, Szilágyi Anett és 
Gyetván Krisztina) bizonyultak az együt-
tes húzóembereinek. A fordulás után 
hamar megvolt a tízgólos különbség, így 
következhetett a szép számban elutazó 
és lelkes váci közönség „rászámolása”. 

Sakk
Megyei rangadón aratott fölényes sike-

rével őrzi dobogós helyét a tabellán NB II-
es sakkcsapatunk: Gödöllői SBE - Váci SC 
4:8. A mieink az eddigi hat fordulóban 40,5 
pontot gyűjtöttek, ezzel egy ponttal lema-
radva a fótiaktól, harmadikok a táblázaton. 

Labdarúgás
Négy előkészületi találkozót játszot-

tak NB II-es focistáink. A Nógrád megyei 
bajnokságban szereplő Berkenyét verték 
Tóth János edző tanítványai 11-1-re, majd 
a Dunakeszi ellen 5-1 volt az eredmény. 
A Vác-Újbuda LTC együttese a Mór gárdá-
ját 5-0-ra verte, majd a TFSE csapata ellen 
győzött 8-1-re. 

A Magyar Labdarúgó Szövetségben elké-
szítették a labdarúgó NB II tavaszi menet-
rendjét. A Keleti csoportban érdekelt Vác-
Újbuda LTC a következő időpontokban lép 
pályára: 
III. 7. szo. 14.30: Vecsés - VÚLTC; 
III. 14. szo. 14.30: VÚLTC - Tököl; 
III. 22. vas. 15.00: Bőcs - VÚLTC; 
III. 29. vas.  6.00: VÚLTC - Békéscsaba; 
IV. 5. vas. 16.30: BKV Előre - VÚLTC; 
IV. 11. szo. 16.30: VÚLTC - Jászberény; 
IV. 18. szo. 15.00: FTC - VÚLTC; 
IV. 25. szo. 17.00: Szolnok - VÚLTC; 
V. 3. vas. 17.30: VÚLTC - ESMTK; 
V. 9. szo. 17.30: Cegléd - VÚLTC; 
V. 16. szo. 18.00: VÚLTC - MTK II; 
V. 23. szo. 18.00: Kazincbarcika - VÚLTC; 
V. 30. szo. 18.00: VÚLTC -Baktalórátháza; 
VI. 7. vas. 18.00: DVSC II - VÚLTC; 
VI. 13. szo. 18.00: VÚLTC - Makó.
(Forrás: vac.hu – sportszerkesztő)

Biztonság a mindennapokban

Esélyek Háza az egyenlő esélyekért

Végh Balázs - dob, ütőhangszerek, Bíró 
Eszter – ének

Vendég: Dunai Tamás
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az 

előadás napján: 2000 Ft

Március 24-én, kedden 19 órakor
Ma a tiéd vagyok! 

Kapócs Zsóka Karády-estje
A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az 

előadás napján: 1500 Ft

Március 27-én, pénteken 19 órakor
A Színházi Világnap alkalmából: 
Molnár Ferenc: Az üvegcipő

Vígjáték három felvonásban
Főbb szerepekben: Vágó Kriszta, Dörner 
György, Szőcs Erika, Jakab Ádám, Bánffy 

György (Kossuth- és Jászai-díjas, kiváló és 
érdemes művész), Horváth Zsuzsa (Jászai- 

és Déryné-díjas) Koreográfus: Demcsák 
Ottó (Harangozó-díjas)

Rendezte : Pataki András
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, az 

előadás napján: 2200 Ft

Március 28-án, szombaton 19 órakor
InTimE - 2008

Frenák Pál Társulat előadása
Koreográfus: Frenák Pál

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 
előadás megtekintését 14 éven felülieknek 

ajánljuk. 
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, az 

előadás napján: 2200 Ft

Március 20-án, pénteken 19 órakor
A 25 éves Váci Szimfonikus Zenekar 

gálakoncertje 
Erkel: Ünnepi nyitány; Csajkovszkij: b-moll 

zongoraverseny, Olasz capriccio
Közreműködik: Bogányi Gergely Liszt- és 

Kossuth-díjas zongoraművész
Vezényel: Farkas Pál karmester

A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az 
előadás napján: 2300 Ft

Március 21-én, szombaton 15 órakor
Szeresd a testvéred!

 Halász Judit előadása gyerekeknek és 
felnőtteknek

A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, az 
előadás napján: 1100 Ft

Március 22-én, vasárnap 19 órakor
Az „Idestova” zenés - verses előadása 

Farkas Virág – tangóharmonika, fuvola, 
Nábelek Anita – ének, mese, Farkas Péter - 
gitár, Bardócz L. Csaba – versek, ének, gitár

A belépőjegy ára elővételben: 500 Ft, az 
előadás napján: 800 Ft

Március 23-án, hétfőn 19 órakor
A Budapest Klezmer Band koncertje

Közreműködnek:
Jávori Ferenc - zongora, ének, Gazda Ben-

ce - hegedű, ének, Kohán István – klarinét, 
Tamás Gábor - harsona, ének, Nagy Anna 

– harmonika, Kiss Gábor – nagybőgő, 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
Esélyegyenlőségi Főosztályának szakmai 
koordinálásával az ország valamennyi me-
gyéjében és a fővárosban is működik az 
úgynevezett Esélyegyenlőségi Koordináci-
ós Iroda – ismertebb nevén az Esélyek Háza. 
Az országos lefedettséggel működő hálózat 
az elmúlt esztendők során valamennyi me-
gyében megnyitotta kapuit. A Pest megye 
teljes területére kihatóan működő iroda 
az országban huszadikként kezdte meg 
tevékenységét tavaly márciusban. A Pest 
Megyei Esélyek Házának működtetésének 
jogát a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyar-
országi Regionális Egyesülete nyerte el egy 
sikeres meghívásos pályázaton. A fennállá-
sának harmincadik évfordulóját 2008-ban 
ünneplő érdekképviseleti szervezet az ed-
digi célcsoport, vagyis a fogyatékossággal 
élő személyek érdekképviselete mellett 
felvállalták a romák, a hátrányos helyzetű 
településen élők, a gyermekek, a nők és az 
idősek problémáinak orvoslását is. 

Az Esélyek Háza hálózat a társadalmi 
tudat formálását az előítéletek felszámo-
lását, a tartósan munkanélküliek munka-
erőpiacra való lehetséges visszahelyezését 
tekinti főfeladatának, továbbá a diszkrimi-
nációs ügyekben és az egyenlő bánásmó-
dot sértő problémák orvoslása érdekében 
ingyenes jogi segítségnyújtás is működik. 
Az Esélyek Házának munkatársai a célcso-
portok számára rendszeresen igyekeznek 
különféle programokat szervezni, amelyek 
elsősorban az ismeretterjesztésre helyezik 
a főhangsúlyt. A közelmúltban a Vácott 
és a környékbeli önszerveződő nyugdíjas 
klubok, idősekkel foglalkozó civil és állami 
szervezetek képviselői számára szerveztek 
szakmai kerekasztalt, amelyre Pest megye 

számos településéről érkeztek résztvevők. 
A találkozó célja a közös gondolkodás, a fél-
éves programtervek megbeszélés, valamint 
további együttműködések kialakítása volt. 
E találkozón merült fel annak az ötlete, 
hogy havi rendszerességgel szerveznének 
az Esélyek Háza munkatársai hasznos elő-
adásokat. Ezek egyikén az élet különböző 
területein jelentkező, bűnözéssel kapcso-
latos veszélyforrásokra, valamint azok 
elkerülési, megelőzési módjára hívják fel 
figyelmet. 

A Biztonság a mindennapokban című 
ingyenes előadáson a Váci Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályának vezetője, 
Latorovszky Gábor százados ad gyakorla-
ti tanácsokat a résztvevőknek. Az előadás 
mindenekelőtt az idős embereket szólít-
ja meg, de a szervezők szeretettel várnak 
minden érdeklődőt. Az összejövetel alkal-
mával a résztvevők azt is megtudhatják, 
hogy mi a teendő a konkrét esetekben, ha 
az elővigyázatosság nem volt elegendő, és 
ismerőseik, szomszédjuk vagy ők maguk 
bűncselekmények áldozataivá váltak. A 
program februárban két helyen valósul 
meg, Vácon és Csörögben. A váci előadás 
időpontja február 24-én 16 óra, helyszíne 
a Madách Imre Művelődési Központ (dr. 
Csányi L. krt. 63.) Mint az a bevezetőben 
is olvasható, a nők szintén célcsoportnak 
tekintendők. Nőnap alkalmából, március 
5-én, csütörtökön az ismert és közkedvelt, 
egykori televíziós személyiség, Endrei Ju-

dit látogat Vácra. A Mindörökké nő című 
nőnapi teadélután alkalmával kötetlen 
formában beszélgethetnek a jelenlévők. 
A 17 órakor kezdődő ingyenes program a 
Madách Imre Művelődési Központ Maklári 
termében lesz. 

Január 23-án a váci rendőrkapitányság 
ügyeletes tisztje a térfigyelő kamerán ész-
lelte, amint a Széchenyi úton a vasútállomás 
előtti területen két gyanúsan viselkedő fér-
fi egy erősen ittas személyt leszólított. Az 
egyik férfi elterelte a sértett figyelmét, ez 
idő alatt a másik férfi benyúlt a sértett sze-
mély kabátjának zsebébe, és onnan eltulaj-
donította annak pénztárcáját. Az ügyeletes 
tiszt azonnal értesítette az esetről a szolgá-
latot teljesítő járőröket, akik a helyszínre 
mentek és igazoltatták az elkövetőket. Az 
igazoltatás során az egyik férfi gépkocsijá-
nak hátsó üléséről előkerült az eltulajdoní-
tott pénztárca. 

A térfigyelő kamerának és a gyors rend-
őri intézkedésnek köszönhetően a pénz-
tárca a benne található értékekkel együtt 
visszakerülhetett tulajdonosához. Az ügy-
ben lopás miatt indult eljárás. (Forrás: vac.
hu – rendőrségi hírek)

Zsebest látott a kamera Héraklész-díjasok

Egyesületi bérlet

Immár hagyományosan az év elején 
rendezte meg a NUSI (Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet) a Héraklész-programban 
szereplő sportolók és edzők jutalmazását. 
A díjazottak a sportági szövetségek aján-
lásával kerületek kiválasztásra. Ötvenöt 
sportoló és felkészítő edzőik vehették át 
kitüntetéseiket az Uránia Filmszínházban 
megrendezett gálán. A kitüntetettek kö-
zött szerepelt a Vác Városi Evezős Club két 
sportolója, Szabó Katalin és Galambos Pé-

ter, valamint felkészítő edzőjük, Rapcsák 

Károly mesteredző.

Egyesületi bérletet vezetett be február 
elsejétől a városi uszoda és strand. Ezután 
az egyesületek vásárolják meg a bérleteket 
és döntik el, hogy kinek juttatják.

Filmklub 

Aranylemezes Toldi Tamás

Magyar János kiállítása 

Március 12. csütörtök 18 óra
In Bruges

angol-belga vígjáték, 2008
A belépőjegy ára: 300 Ft.

Nyugdíjasoknak és diákoknak a belépés 
díjtalan!

Március 7-én, szombaton 18 órakor 
„Jöhet egy vallomás”

Tarnai Kiss László magyar nóta és könnyű-
zenei koncertje

Közreműködnek:
Budai Beatrix, Dr. Fehér Eszter, Dócs Péter 

nótaénekesek
Kísér: Budai Béla és zenekara

A belépőjegy ára elővételben:1300 Ft, az 
előadás napján: 1600 Ft

A programokról bővebb információ a 
www.mimk.vac.hu oldalon található.

További információ
Madách Imre Művelődési Központ

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel:(27)316-411

www.mimk.vac.hu
E-mail: informacio@mimk.vac.hu

Toldi Tamás énekes és dalszövegíró 
Vácon elsőként lett Aranylemezes szöveg-
író. Heilig Gáborral közösen írtak dalokat a 
2007-ben megjelent Majsai Gábor SWING, 
SWING, SWING című albumához, amely 
2008-ra bearanyozódott. Az albumot ko-
rábban már jelölték Fonogram-díjra az Év 
legjobb jazz albuma kategóriában. Toldi Ta-
más két váci zenekarnak is tagja.

Magyar János tanár, festő- és szobrász-
művész alkotásaiból nyílt kiállítás a Magyar 
Kultúra Napján, a művelődési központban. 
Az elsősorban akvarelljeiről ismert alkotó 
szobrait és olajképeit is bemutatja a tárla-
ton, amelyet dr. Feledy Balázs művészeti 
író ajánlott a közönség figyelmébe. Magyar 
János műveinek kiállítása február 28-ig te-
kinthető meg az emeleti galériában.
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Anyakönyvi hírek

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

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

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

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16,

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

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

A Váci Hírnök pdf formátumban is 
elérhető a www.vac.hu honlapon.

Felelõs kiadó: 
Dr. Dora Péter jegyzõ

Szerkesztésért felelõs: 
Borgó János 

Szerkesztõség:
Vác Város 

Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.

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

E-mail: 
sajto@varoshaza.vac.hu

Nyomdai munkák: 
Multiszolg Bt.

Tipográfia: 
Front Grafika Kft.

Terjeszti: 
4 Types Kft.

Megjelenik: 
havonta 13.000 példányban

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.

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

06-30/9-345-144

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

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

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

Hét (2009) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
02.23.-03.01. 5 6 7 1 2 3 4
03.02.-03.08. 6 7 1 2 3 4 5
03.09.-03.15. 7 1 2 3 4 5 6
03.16.-03.22. 1 2 3 4 5 6 7
03.23.- 03.29. 2 3 4 5 6 7 1

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Egészségügyi pályázat

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

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

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

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

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

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

utána következõ nap 7 óráig.

Vác Város Önkormányzatának Egészségügyi Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy 
területére vonatkozó egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenységek támogatásá-
ra, önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezetek részére. 

A részletes pályázati kiírás és a benyújtáshoz szükséges dokumentumok a www.vac.hu 
oldalról letölthetők a pályázat menüpont alól.

Pályázati határidő: 2009. március 15. További információ kérhető a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális Osztályán (Tel: 27/513-486).

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK: 
Ghencian Sándor és Sorban Andrea fia 

Máté, Schmidt Szilárd és Hesz Krisztina lá-
nya Jázmin, Izsóf Attila és Szalkai Éva lánya 
Boglárka, Lafkó Tibor és Miksó Anna fia Ti-
bor, Szegner Ferenc és Dr. Vastag Jácinta lá-
nya Fatima, Pauer Gábor és Szalai Zsuzsan-
na lánya Lili, Csuhai Sándor és Pap Anna 
fia Dénes,Vegso Attila és Klinger Ágnes 
lánya Ágnes, Somogyi Árpád és Nagy Réka 
lánya Emese, Bajusz Tibor és Kovács Éva 
lánya Anna, Cseke Gábor és Bacskai Ildikó 
lánya Gréta, Ladócsi János és Lédermajer 
Mónika fia Ákos, Tamás Gergely és Tóth 
Gabriella fia Gergely, Janecskó János és 
Kocsis Orsolya lánya Natália, Pereházy Gá-
bor és Mille Tünde fia Zalán, Kiss László és 
Andrej Zsuzsanna fia László, Rostás Csaba 
és Klaáb Adrienn fia Gergő, Földesi István 
és Tóth Katalin lánya Fanni, Pádár Péter és 
Árminiszky Edina fia Benedek, Bojasz Zol-
tán és Katona Szilvia lánya Norina, Kucsera 
András és Nagy Katalin fia András, Kiss 
Tibor és Bénik Elvira lánya Anna, Csitneki 
Balázs és Rendes Veronika lánya Bíborka

ELHUNYT VÁCIAK: 
Bognár Béla /1939/, Fodor Lászlóné 

sz.: Darvas Ilona /1923/, Kolozsvári Ferenc 
/1936/, Békési Józsefné sz.: Mészáros Ju-
lianna /1938/, Bulejsza Ferencné sz.: Bar-
na Margit /1925/, Kettler Katalin /1949/, 
Bundik Lászlóné sz.: Szabó Ágnes /1928/, 
Pilinyi Sándorné sz: Éhen Mária /1932/, 
Madár László /1956/, Székely Miklósné 
sz: Rácskay Marianna /1924, Pancsák 
Andrásné sz:Pető Margit /1949/, Torda 
Lászlóné sz:Nábelek Magdolna /1925/, Zsig-
mond Istvánné sz:Puskás Györgyi /1949/, 
Kereszturi Gyula /1931/, Szorcsik Lajosné 
sz:Rojkovics Rozália /1934/, Csizmarik Jó-
zsef /1940/, Németh Lászlóné sz:Trávnyik 
Anna /1950/, Tóth Barnabásné sz:Kovács 
Erzsébet /1934/, Péter Péterné sz.: Seres Gi-
zella /1948/, Vészits Demeter /1937/, Tóth 
István /1934/, Tácsik Mária /1926/, Dénes 
Gábor /1940/, Werk Szabolcs /1971/, Sipos 
György /1939/, Müller Józsefné sz: Pata-
ki Aranka /1936/, Jeszenszki Mártonné 
sz:Csepregi Zsuzsanna /1944/, Joó Tamás 
/1936/, Csalovszki János /1938/, Hajdu Ist-
ván /1952/, Andrási Gyula /1932/, Drop 
István /1928/, Tóth Istvánné sz:Kristófi 
Gizella /1927/, Barta Ferenc /1936/, Koz-
ma Péter /1942/, Együd Lajos /1946/, Patai 
László /1929/




