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A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

2009. májusX. évfolyam 5. szám

Ballag már a vén diák… 
 Április utolsó és május második napján búcsúztak a végzős diákok iskolájuktól. A város kilenc középiskolájá-

ban összesen több mint ezerszáz tanuló ballagott, túlnyomó többségük számára május negyedikén elkezdődtek 
az érettségi vizsgák.

Átlag felett a váci iskolák
A városi iskolák átlagteljesítménye messze felülmúl-

ja az ország és a közép-magyarországi régió átlagát, a 
2008-as, nemrég nyilvánosságra hozott kompetencia-
mérés alapján. Kiemelkedő a Földváry és a Boronkay 
diákjainak teljesítménye.

Emlékezni és emlékeztetni
Emlékezni és emlékeztetni kell a hatvanöt éve tör-

tént tragédiára, hogy soha többé ne ismétlődhessen 
meg. Ezt hangsúlyozták a szónokok az Élet Menete Ala-
pítvány által kezdeményezett holokauszt vándorkiállí-
tás váci megnyitóján. 
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Az avatáson dr. Bóth János polgár-
mester elmondta, a beruházást úgy 
tervezték, hogy a lehető legkisebb mér-
tékben csökkentse a zöldterületet. A 49 
kiépített parkolóhelyből négy kizáró-
lag a mozgássérültek számára készült. 

A parkoló mögötti szabad tér adta 
lehetőség kihasználására Kiss János 

képviselő a legjobb megoldásnak egy 
szabadidő-park kialakítását tartja. A 
körzet képviselője, dr. Váradi Iván At-

tila is fontosnak nevezte a lakótelepen 
élő tízezer ember körülményeinek, 
komfortérzetének javítását, örvende-
tesnek tartva, hogy a Földváry-emlékév 
alkalmából a szabadsághős nevét vise-
lő lakótelep tovább szépül, egy új jár-
daszakasz után, most egy új, korszerű 
parkoló épült. 

Az avató ünnepségen a lakótelepi 
oktatási intézmény, a Földváry Károly 
Általános Iskola tanulói adtak műsort.

Közel fél száz autó elhelyezésére szolgáló parkoló készült 
el a Földváry lakótelepen, a Zöldfa utcában. A több mint tíz-
millió forint költséggel, négy alsóvárosi képviselő kezde-
ményezésére megvalósult beruházás egy több éve meglévő 
gondot orvosol. Szinte minden szempontból sikeres év 

volt a tavalyi a város számára: a költségvetés 
megfelelő keretet biztosított a működés-
hez, felújításhoz, fejlesztéshez, eredménye-
sek voltak az önkormányzat és intézményei 
által benyújtott pályázatok, a város vagyo-
na pedig számottevően nőtt. A 2008-ban 
a költségvetés egyensúlyban volt – és ez 
az egyensúly fenn is maradt -, a bevételek 
megközelítették a 14 és fél milliárd forin-
tot, a kiadások pedig valamivel 13 milliárd 
600 millió alatt maradtak. Miközben dr. 

Bóth János polgármester eredményesnek 
minősítette a pénzügyi évet, emlékeztetett 
arra, hogy ebben az októbertől visszafogott 
kiadásoknak is része volt. Elfogadásra ja-
vasolta a költségvetési beszámolót a meg-
bízott könyvvizsgáló is. A zárszámadást 
követően, több mint egymilliárd forinttal 
módosította a 2009. évi költségvetését a 
képviselő-testület, ezzel az előző évi pénz-
maradványt is beemelve az idei büdzsébe. 
Csereklye Károly alpolgármester javasolta, 
hogy a pénzmaradvány még nem lekötött 
részének felhasználásáról az első félév vé-
gén döntsenek, és ugyanezt kérte a polgár-
mester is, mivel ez az összeg fedezhetné a 
várható pályázatok önrészét. Indítványuk 
nem kapta meg a megfelelő támogatást, 
így a képviselők dönthettek mintegy 83 
millió forint elosztásáról. Ebből az összeg-
ből hétmillió forint, pályázati önrészként, 
a kórház szakrendelőjének korszerűsítését 
szolgálja, emellett fél millió forinttal meg-
emelték az egy-egy képviselői körzet által 
felhasználható keretet, támogatásban része-
sült a Reménység Egyesület, a határon túli 
magyarság, a református egyház, a baptista 
gyülekezet, az alsóvárosi térfigyelő kame-
rák elhelyezése, a Damjanich téri játszótér 
eszközeinek bővítése, több utca felújítása. 
Ennek következményeként, mint kiderült, 
nem maradt tartalék - az energetikai fejlesz-
tések és közvilágítás korszerűsítés címen 
kiírt - az energiatakarékos világításra való 
áttérést támogató pályázatra. Ezért aztán 
a szükséges önrészt – visszapótlási kötele-
zettséggel - az elkülönített lakásszámláról 
fedezi az önkormányzat.

26 közbeszerzési eljárást bonyolított le 
az elmúlt évben a közbeszerzési munka-
csoport, az eljárások lefolytatását követően 
23 esetben került sor szerződéskötésre, há-
rom eredménytelen volt. Az eljárások tár-
gyainak nettó összértéke 365 millió forint 
volt.

Parkoló a lakótelepieknek Sikeres évet 
zárt a város 

77 millió forinttal 
gazdálkodhatnak a körzetek

Közbeszerzés
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Történelmi az együttműködés a város 
és a fogyatékkal élőket felkaroló, képviselő 
szervezetekkel, hangsúlyozta dr. Bóth János 
polgármester azon a konferencián, amelyet 
a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesülete rendezett a városhá-
zán. A konferencia a fogyatékkal élő embe-
rek szervezetei és a települési önkormány-
zatok együttműködésének eredményeit és 
lehetőségeit – a jó tapasztalatokat és a jó öt-
leteket - vitatta meg. A város polgármestere 
emlékeztetett arra, hogy Vác már több mint 
két évszázada helyet adott a siketek intéze-
tének, épületet adott át a mozgáskorlátozot-
taknak, ahol lakóotthont, foglalkoztatót ala-
kíthattak ki, hét éve fogyatékosügyi tanácsot 
hozott létre, és az önkormányzat fokozatosan 
megoldotta a legfontosabb közintézmények 
és közlekedési csomópontok akadálymen-
tesítését. Az egyesület elnöke, dr. Chikán 

Csaba szerint már vannak jó jogszabályok, a 
jogalkalmazásra azonban nagyobb figyelmet 
kellene fordítani. A helyi hivataloknak nagy 
szerepe lenne abban, hogy a mozgássérül-
tek beilleszkedhessenek a helyi társadalom-
ba, ne legyenek kirekesztettek, magányosak. 
Megengedhetetlen, hogy a fogyatékkal élők 
problémája csak szociális kérdés legyen, ez 
emberi probléma is. A konferencián részt 
vett dr. Szűcs Lajos, a megyei önkormányzat 
elnöke, és előadást tartott dr. Hegedűs Lajos, 

a MEOSZ elnöke is.

Vissza a társadalomba címmel rendezte 
meg az Egészséges Ifjúságért Alapítvány a 
hetedik magyar-szlovák kortárssegítő kon-
ferenciáját, amelynek fővédnöke ismét 
Juraj Migaš, a Szlovák Köztársaság nagykö-
vete volt. A nagykövet megnyitója előtt el-
mondta, hogy fontosnak tartja a két ország 
fiataljainak együttműködését a drogellenes 
kampányban. Juraj Migaš bejelentette, hogy 
nagykövetként utoljára vesz részt ezen a 
rendezvényen, a kialakult jó kapcsolatért 
köszönetet mondott Vácnak és dr. Bóth 

János polgármesternek. A konferencia 
záróeseménye volt annak a programnak, 
amely az elítéltek társadalomba való vissza-
illeszkedését segítette. A megvalósításához 
a város önkormányzata mellett, a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium pályázata 
nyújtott anyagi segítséget. A konferencián 
előadások hangzottak el a rendőrség szere-
péről a kábítószer-problémák kezelésében 
- a váci rendőrkapitányság tapasztalatairól 
Latorovszky Gábor rendőr őrnagy szólt -, 
a kábítószer-bűnözésből való kilépés lehe-
tőségéről, és arról, hogy sikerül-e kizárni 
a drogokat a börtönből. A konferencián, 

többek között, részt vett Csóti András bv. 
vezérőrnagy, főtanácsos és Vatai Gyula bv. 
ezredes, a Váci Fegyház és Börtön parancs-
noka - akik elsősorban a társadalomba való 
visszailleszkedés problémáiról beszéltek -, 
valamint Portörő Péter, az SZMM Nemze-
ti Kábítószerügyi Koordinációs osztályá-
nak igazgatója, aki a visszailleszkedéshez 
szükséges támogató rendszer fontosságát 
emelte ki. A konferenciát a kortárssegítők 
tréningje követte, és az érdeklődők rend-
őrség-történeti kiállítást nézhettek meg a 
művelődési központban, valamint két kü-
lönböző kiállítást a fegyház épületében.

Állásbörzét tartott a Közép-magyaror-
szági Regionális Munkaügyi Központ Váci 
Kirendeltsége április végén a művelődési 
központban. A nagy érdeklődést kiváltó 
börzén 23 cég mintegy ötven munkakör-
ben ajánlott közel kétszáz állást. 

Az ifjúsági és sportbizottság határozata 
alapján a képviselő-testület elfogadta, hogy 
több mint egymillió forint támogatásban 
részesítsen kilenc alapítványt. Az alapítvá-
nyok sportrendezvényekhez, versenyek-
hez, túrák szervezéséhez, gyermeknapi 
programhoz pályáztak az ifjúsági és sport 
pályázati alap támogatására.

A Földváry Károly Általános Iskola és 
Boronkay György Műszaki Középiskola és 
Gimnázium bizonyult a legjobbnak a saját 
kategóriájában az önkormányzati fenntar-
tású intézmények közül a tavalyi kompe-
tenciamérés alapján. Az évente végzett or-
szágos felmérés az általános iskola 4., 6. és 
8. osztályában, valamint a középiskola 10. 
osztályában matematikából és szövegér-
tésből következtet az elsajátított ismeretek 
alkalmazásának képességére, készségére. A 
mérési eredmények pedig értékes támpon-
tot adnak az intézményeknek és fenntartó-
iknak, segíthetnek a fejlesztési tervek kidol-
gozásában.

A 4. osztályok kivételével az eredmények 
már ismertek, mindhárom évfolyamon a 
városi átlag messze felülmúlja az országos 
átlagot és a közép-magyarországi régió átla-
gát. A 6. évfolyamon mind matematikából, 
mind szövegértésből a Földváry iskola volt 
a legjobb (szövegértésből például, az orszá-
gos átlag 519, a budapesti átlag 547 volt, a 
Földváry iskola átlaga 574). A 8. évfolyamon 
matematikából szintén a Földváry érte el a 
legtöbb pontot (66 ponttal többet, mint az 
országos átlag), szövegértésből az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola hatodikosai voltak 
a legjobbak (az országos 506 pontos átlag-
hoz képest 547 pontot értek el).

A középiskolák közül meggyőző fölény-
nyel bizonyult a legjobbnak a Boronkay. Ma-
tematikából a 490 pontos országos átlagnál 
több mint száz ponttal értek el többet, szö-
vegértésben pedig mintegy kilencven pont-
tal múlták felül az országos átlagszintet. De 
a Madách Gimnázium és az I. Géza Király 
Közgazdasági Szakközépiskola pontszáma 
is jóval magasabb mint az országos és a re-
gionális átlag.

Állásbörze: kerestek 
és kínáltak is

Pályázati alap

Átlag felett a váciak

Kompetenciamérés 
az iskolákban

Vissza a társadalomba 

A gazdasági válság hatása a szakképzés-
re címmel megrendezett konferenciára, 
mint Imre Zsolt ügyvezető igazgató meg-
fogalmazta, együttgondolkodásra hívták 
a szakembereket. A reálgazdasági válság 
hatása azonban bizonyos szempontból 
pozitív is lehet, erre hívta fel a figyelmet 
dr. Bóth János polgármester, mivel – mint 
mondta - a válság kapcsán a szakmák is 
megméretődnek, és a válság új irányt szab-
hat a pályaorientációnak, változást ered-
ményezhet a felnőttképzésben is. Ezt a le-
hetőséget pedig ki kell használni.

Változások eddig is voltak, az unióhoz 
való csatlakozás után megindult a szerkeze-
ti átalakítás a szakképzésben, mondta elő-
adásában Nagy László, a Nemzeti Szakkép-
zési és Felnőttképzési Intézet főigazgatója. 
Az új Országos Képzési Jegyzék átláthatób-
bá tette az átmenet lehetőségét egyik szak-
mából a másikba, bevezették a kompeten-
cia alapú oktatást, az új, moduláris – tehát 
nem szigorúan elkülönített tantárgyakból 
álló - szakképzési rendszerről már tapasz-
talatok is vannak. A képzés minőségének 
és tartalmának fejlesztésére jelentős tá-
mogatási összeg áll rendelkezésre, ebből 
finanszírozható például, a pályakövetési 

rendszer, a minőségbiztosítás fejlesztése, 
a tanulószerződések rendszere. A szakmai 
követelményeknek megfelelő szakképe-
sítési vizsgához feladatbankot is létrehoz-
nak, és igyekeznek az új Országos Képzési 
Jegyzék szerinti szakmákhoz tankönyveket 
is kidolgozni. 

Áprilisra a regisztráltak száma megköze-
lítette a négyezret a régióban, a munkanél-
küliségi ráta 4, 5 százalékra nőtt, mondta 
dr. Sabacz Róbert, a Közép-Magyarországi 
Regionális Munkaügyi Központ Váci Ki-
rendeltségének vezetője. Az idén a regiszt-
ráltak számának növekedéséhez az Út a 
munkához program is hozzájárul, ugyanis, 
a közfoglalkoztatásban való részvételhez 
először regisztráltatni kell magukat a mun-
kanélkülieknek, ezt követően jutnak mun-
kához (a program beindulásával pedig 
természetesen csökken a regisztrált mun-
kanélküliek száma). Tavaly több mint 2500 
ügyfelüknek sikerült elhelyezkednie, miu-
tán a képző intézményekkel a munkáltatók 
változó igényei alapján kötnek szerződést. 
Gondot jelent azonban, hogy pontosan 
azokra a szakmai képzésekre nincs - vagy 
alig van – igény, amelyek után szinte bizto-
san álláshoz jutnának a jelentkezők.

A válság hatása a szakképzésre Önkormányzatok a fogyatékkal élőkért  
Piacképes és gyakorlatorientált programokkal, tizenhá-
rom szakmacsoportban biztosít esélyt, lehetőséget az elhe-
lyezkedésre az első tanévének befejezése előtt álló Naszály-
Galga TISZK. Ezért kereste és keresi a pénzpiaci, gazdasági 
válság okozta hatások kivédésének, tompításának lehetősé-
gét, és ezt szolgálta áprilisban megrendezett szakmai kon-
ferenciája is.
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Egyhetes programot szervezett a Föld napjához kapcsolódva 
az önkormányzat polgármesteri kabinetje, a Vác Város Környezet-
védelméért Alapítvány és a Váci Diákönkormányzat. Az első ese-
mény az április 18-i, hagyományos Naszály-túra volt, a következő 
programra a deákvári óvodákban került sor. Ott a Gyakorló Város 
Program keretében újra Vácra látogató egyetemisták, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának hallgatói tartottak kör-

nyezetvédelmi foglalkozásokat. Játékos formában segítettek meg-
ismerni a kicsiknek, hogyan, milyen forrásokból termelhető ener-
gia, és azt is, hogy miképpen spórolhatunk az árammal. 

Több éves hagyományt követve, április 22-én rendezték meg 
a középiskolások környezetvédelmi kommunikációs versenyét és 
a diákpolgármester-választást. A nap a diákpolgármester-jelöltek 
kampányával kezdődött, majd következett a kommunikációs ver-
seny, amelyen a várossal kapcsolatos témakörökben vetélkedett 
hét iskola hét-hétfős csapata. Az eredményhirdetést a főterén fel-
állított színpadon – ahol egyébként együttesek is szórakoztatták a 

fiatalokat – tartották meg. A versenyt a Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium csapata nyerte - második a Madách 
Gimnázium, harmadik az I. Géza Király Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és Karacs Teréz Kollégium csapata lett -, és Vác új di-
ák-polgármestere is a Boronkay iskolából került ki. A sorrendben 
kilencedik diák-polgármester Lám Bence, aki dr. Bóth János pol-
gármestertől vehette át a város kulcsát. 

Az eseménysorozat befejezéseként, április 24-én, az általános 
iskolások számára rendeztek kerékpáros környezetvédelmi ver-
senyt, amelyen váci és a környékbeli általános iskolák felső tago-
zatosainak 10 fős csapatai vettek részt. A verseny a regionális ke-
rékpárút váci szakaszán zajlott, tíz helyszínen kellett feladatokat 
megoldaniuk – többek között a közlekedés, környezetvédelem, 

A város adott otthont a VII. Középiskolás Közlekedésbiztonsá-
gi Kupa országos döntőjének. A kétnapos rendezvény ünnepélyes 
megnyitója április 27-én volt a főtéren, ahol dr. Komáromi Endre 

rendőr ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának ak-
kor hivatalban lévő vezetője beszélt arról a több évtizedes kezde-
ményezésről, amelynek célja a közlekedésbiztonság javítása. Mint 
mondta, a kívánatos cél az, hogy minden középiskolás diák jogo-
sítványhoz jusson. 

A város nevében dr. Molnár Lajos alpolgármester, a házigazda 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nevében Török Csaba rendőr 
alezredes köszöntötte a résztvevőket, akik az ország megyéit kép-
viselték a döntőben. Az első napon az elméleti, a második napon 
gyakorlati tudásukról adtak számot. A Duna-parton kiépített ru-
tinpályán, illetve Vác belvárosában kerékpáros, segédmotoros és 
személygépkocsi-vezető járműkategóriában vetélkedtek a közép-
iskolások. 

A záróünnepségen a díjakat a legeredményesebb versenyzők-
nek dr. Bóth János polgármester, Palágyi István az ORFK-OBB 
vezető főtanácsosa, Török Csaba rendőr alezredes a PMRFK Köz-
lekedésrendészeti Osztály vezetője adta át.

Vác városa adott otthont a II. Dunakanyar Autóvadász Kupá-
nak, melyet Göd és Vác város Zsaru-Car csapata közösen rende-
zett meg, a Váci és a Dunakeszi Rendőrkapitányságok illetékességi 
területén. A rendezvényen 14 csapat, 40 autóvadász és 55 rendőr 
vett részt, kamerával és speciális szoftverrel ellátott kocsikkal. A 
csapatok összesen 33 ezer 200 autót ellenőriztek. A 14 csapat kö-
zül a legeredményesebb a váci Zsaru-Car csapata lett, immáron 24. 
alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. A csapat 22 forga-
lomból kivont és lejárt műszaki érvényességű autó forgalmi enge-
délyét vette el, egy bűncselekmény miatt körözött személyt fogott 
el, illetve egy lízingcsalás miatt körözött autót szűrt ki.

Földnap egy héten át – óvodásoknak, iskolásoknak Közlekedésbiztonsági kupa 
Középiskolások országos döntője

Sikeres autóvadászok

természetvédelem, egészséges életmód témakörében -, majd a Gö-
rög templom kertjébe érkeztek meg a csapatok. Ott még az iskolák 
százlábúi is vetélkedtek, ötletesebbnél ötletesebb módon jelenítve 
meg a rovart. A beérkezőket dr. Bóth János polgármester köszön-
tötte, majd Lám Bence diák-polgármester és Ványi Lászlóné kép-
viselő adta át a díjakat. Az első helyen a Cházár András többcélú 
intézmény diákjai végeztek – ők vehették át a vándorkupát is -, a 
második helyen a speciális iskola és a Karolina iskola csapatai osz-
toztak, harmadik a Simon Antal iskola lett.

A város képviselő-testülete határozatban tiltakozott a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vagyongazdálkodási Tanácsának dön-
tése ellen, amely a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kettéosztásá-
ról intézkedik. A döntés értelmében a DMRV Zrt. Duna Jobbparti 
Üzemigazgatóságát át kell adni a tatabányai székhelyű Észak-du-
nántúli Regionális Vízműnek, a megmaradt szolgáltatási terület 
vagyonkezelése pedig a kazincbarcikai Észak-magyarországi Regi-
onális Vízműhöz kerül. 

A döntés ellen, két nap alatt, hatszáz tiltakozó aláírást gyűjtöt-
tek össze a csaknem ezer főt foglalkoztató vízmű dolgozói, ame-
lyet eljuttattak több illetékesnek is. Iván Gábor, a városfejlesztési 
és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, hogy a vagyon-
kezelő semmilyen előzetes tájékoztatást nem adott a készülő dön-
tésről, amely a jobb parti ellátási terület 22 települése 150 ezer 
fogyasztójának víziközmű-szolgáltatását érinti. Ezzel a lépéssel az 
ország egyik legeredményesebben működő vízművének munka-
helyei is veszélybe kerülnek. 

A vagyongazdálkodási tanács a jobb parti terület átadásának 
határidejéül május 31-ét jelölte meg, ezért a képviselő-testület fel-
kérte a város polgármesterét, hogy járjon el a döntés felfüggeszté-
se és visszavonása érdekében. 

A város a DMRV-ért
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Két új fedett autóbusz-megállót adott át rendeltetésének dr. 

Bóth János polgármester a Külső Rádi úton. Mint mondta, ezzel 
a környék lakóinak és Zollner Elektronik Kft. dolgozóinak kéré-
sét is teljesítették. A Valcol Kft. által gyártott korszerű buszvárókat 
üvegszálas poliészter tető fedi, oldalai edzett biztonsági üvegek-
ből készültek, Vác logójával díszítve. A darabonként több mint 
egymillió forintba kerülő buszvárók létesítését a Servitum Reklám 
Kft-vel kötött szerződés tette lehetővé. Csatári Endre elmondta, 
hogy a kft. a két új buszváró létesítésén felül vállalta, hogy legalább 
egy buszmegállót még az idén felújít. A hosszabb távú program ke-
retében azokat a várókat, amelyek korszerűsíthetők, át fogják ala-
kítani, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, lebontják és újat 
építenek helyettük. Igyekeznek egységessé tenni a megállóhelye-
ket, vállalva azok karbantartását is. A szerződés szerint, ennek fe-
jében a város a közterületein lévő reklámhelyekkel való gazdálko-
dást adja át a Servitum Reklám Kft. részére. Az átadáson a Zollner 
Elektronik Kft. vezetői és dolgozói is képviseltették magukat.

Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a közterület-
használatról szóló rendeletét az önkormányzat. A rendelet gátat 
kíván szabni a városképet rontó kereskedelmi tevékenységnek. A 
kormányrendelettel összhangban csak szűk körű kivételt enged, 
alkalmi vásár, mozgóbolt esetében. Ez utóbbi tevékenységek díja 
a belvárosban naponta és négyzetméterenként 760 forint, egyéb 
területen 580.

Új buszvárók, 
a város logójával 

Közterület-használat

Útravaló ösztöndíj

A gyermekek védelmében

Emlékezni 
és emlékeztetni
Holokauszt kiállítás az állomáson

Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is si-
keresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Útrava-
ló” Ösztöndíjprogram - „Út a középiskolába” programjában való 
részvételre. A 2008/2009-es tanévben 3 mentortanár és 6 tanuló 
- három 7. osztályos és három 8. osztályos - pályázatát fogadták el. A 
program átfogó célja a hátrányos és halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése. 

Iskolánk lakótelepi iskola, a környezetünkben élő családok kö-
zött gazdasági, szociális és kulturális téren is jelentős különbsé-
gek vannak. A családok nehéz anyagi helyzete is hozzájárul ahhoz, 
hogy iskolánkban sok a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű 
diák. Ugyanakkor ezek között a gyerekek között is sokan tehetsé-
gesek, számukra az iskola, a sikeres pályaválasztás, a szakma meg-
szerzése nyújthat esélyt egy jobb életminőség elérésére.

A program során a 7. vagy 8. osztályos tanulót egy mentori fel-
adatokat ellátó tanár segíti a tanulásban és felkészíti érettségit adó 
középiskolában való továbbtanulásra. A mentor rendszeresen fog-
lalkozik a patronált diákjával, kapcsolatot tart az osztályfőnökkel 
és a szaktanárokkal. Családlátogatások és fogadó órák során a szü-
lőkkel is megbeszéli a gyermek iskolai előmenetelével kapcsolatos 
teendőket. A tanév során a pályázó diák és a mentor is ösztöndíj-
ban részesül. Reményeink szerint az ösztöndíjprogram is hozzájá-
rul ahhoz, hogy iskolánk tanulói közelebb kerüljenek céljaikhoz, 
megtalálják és megállják helyüket a világban.

Nagy László Sándorné programfelelős tanár

167 családban 325 gyerek részesült rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben az elmúlt évben, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást 162 kapott, összesen 217 esetben. Beiskolázási segély-
ként csaknem négy és fél millió forintot utalt ki az önkormány-
zat, az illetékes szakbizottság több mint tíz és fél millió forinttal 
támogatta 272 gyerek intézményi étkeztetését. A juttatások mel-
lett, a Vác-Püspökszilágy Gyermekjóléti Társulás jelzőrendszert 
működtet, családgondozást végez, szabadidős tevékenységet szer-
vez. Az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás és a megelőző 
munka eredménye, hogy csökkent a hatósági beavatkozás, össze-
sen huszonnégy védelembe vétel – együttműködésre való kötele-
zés – történt. A gyámhivatal három esetben emelt ki – ideiglenes 
hatállyal – gyermeket családjából. A családok erdőkertesi átmene-
ti otthonát két család vette igénybe. A szociális osztály vezetője, 
Bartha Gyula szerint, a város nemrég elkészült szociális térképe 
alapján ki kellene dolgozni egy komplex stratégiát a gyermekjóléti 
szolgálat számára. A megjelenő problémák, a jelzések alapján be 
kellene vezetni az iskolai szociális munkát. A cél, mint eddig is, 
hogy elősegítsék a gyermekek családban történő nevelését, és eh-
hez szakmai, anyagi segítséget adjanak a szülőknek.

Egy korabeli marhavagon állt négy napon keresztül a vasútállo-
máson, hasonló azokhoz, amelyek főleg Auschwitzba szállították a 
magyarországi – és köztük a váci – zsidóságot. Az ő sorsukat idézi 
fel az Élet Menete Alapítvány által indított holokauszt vándorkiál-
lítás, amelynek – május 4-e és 8-a között – Vác volt a harmincne-
gyedik állomása. 

A vagonban képek, jellegzetes tárgyak és Radnóti-idézetek, a 
vagon előtt bőröndök halmaza és egy csendőrruhába öltöztetett 
bábú emlékeztettek a múlt századi tragédiára. Emlékezni és emlé-
keztetni kell erre, hangsúlyozták a szónokok is a kiállítás megnyi-
tóján, hogy hasonló soha többé ne fordulhasson elő. Az oktatás 
feladata, hogy az új generációk is tudják, mi történt a múlt század 
legsötétebb korszakában, hívta fel a jelenlévők figyelmét Gordon 

Gábor, az Élet Menete Alapítvány elnöke, dr. Molnár Lajos alpol-
gármester pedig felelevenítette a városban 1944-ben történteket, 
a gettó felállításától az auschwitzi haláltáborba indulásig. Turai 

János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke is a két és fél ezer váci és 
környékbeli zsidó kiirtására és saját családja tragédiájára emléke-
zett, egy gödöllői túlélő, Forgács János elvesztett, meggyilkolt csa-
ládjáról és saját sorsáról beszélt. 

Verő Tamás rabbi mondott imát, Novák Ilona, vándorkiállítás 
kezdeményezője a vagonban látható tárgyakról, jelképekről be-
szélt, elsősorban a megnyitón résztvevő diákoknak.

(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

Dunakanyar Elsõ

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

A magyar fürdőket egyre érzékenyebben érin-
tő gazdasági válság ellenére is megnyílt a két és fél 
milliárd forintból épülő Vizes Nyolcas Szentendrei 
Uszoda és Szabadidőközpont. Az üzemeltető szerint 
az új komplexumot nemcsak a szentendreiek, de a 
környező települések lakói is használni fogják. A 
családi wellness - szabadidő részleg mellett, a me-
nedzserszűrő orvosdiagnosztikai központon át a 
gyerekeknek kialakított „gyerekfarmon” várják kör-
nyék lakóit. 

Több mint 20 év után teljesül Szentendre egykori közis-
mert személyiségének, Kováts Lajos bácsinak az álma, aki 
az 1987-ben a városra hagyott vagyonát városi uszoda épí-
tésére szánta.  2009-re megépült az uszoda, amelynek falán 
emléktáblával tisztelegnek majd Lajos bácsi előtt.

Kanev László, a komplexumot üzemeltető társaság ügy-
vezető igazgatója elmondta, a 21. századi technikával fel-
szerelt többszintes, multifunkciós létesítményben fontos 
szerepet kap az egészség megőrzése, hiszen wellness és 
gyógyászat, orvosdiagnosztikai központ, menedzserszűrés 
és gyógyszertár is lesz az épületben. Az ügyvezető hozzá-
tette, a gazdasági válság túléléséhez és a fellendüléshez 
azonban az kell, hogy minél szélesebb szolgáltatási körrel 
jelenjenek meg minden korosztály számára kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítva. A május elsején átadott fürdőkomp-
lexumban így tematikus játszóház-gyermekfoglalkoztató, 
sportbolt és vendéglátóegységek is helyet kapnak.

A központ a fő hangsúlyt az uszodára helyezi, így az első 
emeleten lévő uszodaszinten egy lelátóval ellátott, 33,3 
méteres, 8 pályás úszómedence várja a sportolni, kikap-
csolódni vágyókat. A tervek szerint a tanfolyamok mellett 
sportrendezvényeket, versenyeket is rendeznek majd. Az 
úszómedence és tanmedence mellett a napi munka fára-
dalmait az élménymedencéből, szaunákból, masszázs szo-
bákból, pihenőkből álló wellness-részlegben vagy épp 
a hatszáz négyzetméteres fitneszteremben lehet ki-
pihenni. A második emeleten elhelyezkedő fitneszrészleg 
felett tetőterasszal várják a vendégeket.

Kanev László rámutatott: fontos szerepet szánnak a ren-
dezvény- és konferencia termeknek, amelyekhez bowling 
pálya is kapcsolódik. Az alagsorban egy 1860 négyzetméte-
res mélygarázst építettek ki, így nem terhelik a környéket 
parkoló autókkal.

Az ügyvezető szerint mintegy 20 kilométeres körből ér-
keznek majd hozzájuk vendégek, Budapesttől Visegrádig.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az Esélyek Házaival 
együttműködve, az S.P.A. Tudásbázis Kft. közreműködésével: 
„Együtt az egyenlőségért!” - jelmondattal, az Esélyegyenlőség Nap-
jához kapcsolódva, országos szabadtéri fesztivált rendez egy bu-
dapesti és hét vidéki helyszínen, a Progress közösségi foglalkozta-
tási és társadalmi szolidaritási program támogatásával. A fesztivál 
beépül a Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális 
Egyesülete és a Pest megyei Esélyek Háza május 15-i, hagyományos 
Regionális Esélyegyenlőségi Nap programjába, amelyre lapzártánk 
után kerül sor a művelődési központban és a Rózsakertben.

A szabadtéri fesztivál célja: a faji és etnikai, vallási és hitbéli 
meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális orientáció 
alapján történő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.

Együtt az egyenlőségért
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A tavalyinál több, csaknem 96 millió forintos normatív támo-
gatásra számíthat az idén a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás. A népesség növekedésével a tagdíj-bevétel – 
lakosonként 100 forint - is nőtt. A több mint hétmillió forintból 
1,6 millióval a kórházban lévő hétvégi gyermekgyógyászati ügye-
let működését támogatja a társulás, közel ekkora összeggel ren-
delkezik a sport-koordinációs bizottság, és külön összeg szolgál a 
kulturális események támogatására. A társulás elsősorban közszol-
gálati feladatokat lát el, logopédiai, gyógytestnevelési szolgáltatást 
nyújt, a gyermekjóléti alapellátási feladaton belül a gyermekjóléti 
szolgáltatást, valamint a mozgókönyvtárak működtetését vállalja. 
Tavaly eredményesen pályázott a téli közmunkaprogram támoga-
tására, így harminc – Vácon három – közmunkás dolgozhatott. 
Ugyancsak pályázat révén jutott támogatáshoz komplex szabad-
idős sportrendezvények megtartásához, valamint a Vác-Gödöllő 
regionális kerékpárút megterveztetéséhez. Mint a kistérségi tár-
sulás elnöke, dr. Bóth János elmondta, elsősorban a nyertes pályá-
zatoknak köszönhetően a társulás 2008-ra eredetileg tervezett 107 
milliós költségvetése év közben jelentősen megnőtt.

Az egészségügyi bizottság javaslatára, a képviselő-testület 2 
millió 750 ezer forinttal támogatja a megelőzést és egészségmeg-
őrzést szolgáló alapítványokat. A támogatásra az alapítványok pá-
lyázatot nyújtottak be.

Tizenhat alapítvány részesül összesen közel másfél millió fo-
rintos támogatásban a művelődési és oktatási pályázati alapból. A 
szakbizottság határozatát megerősítette a képviselő-testület, így 
ifjúsági tábor rendezéséhez, túra szervezéséhez, kiállítás rendezé-
séhez, kézműves foglalkozás lebonyolításához és több más prog-
ramhoz is kapnak támogatást alapítványok.

A dohányzásról való leszokást segítő program indult az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskolán, az ÁNTSZ segítségével. A két hónapig 
tartó programot a váci Tüdőgondozó Intézet vezető főorvosa is 
segíti. Azok között, akik igazoltan leszoknak a dohányzásról érté-
kes nyereményeket sorsolnak ki, a nyilvános eredményhirdetésre 
június 2-án kerül sor.

Gyimesi Ildikót választotta meg a képviselő-testület a Bölcső-
dék és Fogyatékosok Intézménye igazgatójának. A hét pályázó kö-
zül kiválasztott új vezető július elsején veszi át a városi intézmény 
irányítását.

Kistérségi társulás

Pénz a gyermekorvosi ügyeletre

Prevenció támogatása

Alapítványi programok

Leszoktató

Új intézményigazgató

Együttműködés az iskolákkal Lokálpatriótáknak és turistáknak

Történelmi városkalauz

Az igazgatók nagyra értékelték azt a segítséget, amit az intéz-
mény nyújt már évek óta az iskolai rendezvények előkészítésében 
és lebonyolításában. Iványi Károlyné köszönetét fejezte ki az igaz-
gatóknak a korábbi együttműködésükért, melynek keretében éven-
te több ezer diák látogatja az intézmény gyerekprogramjait, illetve 
azért, hogy segítik programjaik népszerűsítését. Szó volt a Váci Vi-
lági Vigalom keretében immár negyedik éve megrendezésre kerülő 
barokk jelmezversenyről is, amely a városban és környékén élő csa-
ládokat játékos, kreatív formában vonja be a rendezvénybe. A július 
25-i hagyományos ünnepélyes felvonulásba most is várnak ötletes 
jelmezes résztvevőket, akik kedvet éreznek egy kis történelmi uta-
záshoz. A jelmezeket a zsűri idén is értékes nyereményekkel díjazza, 
de minden résztvevő ötletét értékelik a szervezők. 

Az iskolaigazgatók javasolták, hogy idén gondolkodjanak együtt 
az intézmények a Radnóti Miklós és Földváry Károly emlékév kap-
csán, és szervezzenek közös műsort az Őszi Művészeti Hetek prog-
ramsorozatban. Iványi Károlyné igazgató szerint, a megbeszélés 
során elhangzott számos jó ötlet és ajánlat, így bizonyára a jövőben 
is szívesen működnek együtt a váci oktatási intézmények és a mű-
velődési központ. Közös céljuk a kultúraközvetítés, csupán a szak-
terület különbözik, azonban így sikeresebb az együtt gondolkodás 
és a cselekvés.

Történelmi városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak 
címmel, az önkormányzat kiadásában, színes, 336 oldalas, közel 
1300 fotót és illusztrációt tartalmazó különleges bedekker készült. 
A két nyelven – magyarul és angolul - kiadott kötet bemutatójára, 
nagy érdeklődés mellett, május 8-án került sor a városi levéltár-
ban. Bevezetőjében a kötet szerkesztője, dr. Horváth M. Ferenc, a 
Vác Városi Levéltár igazgatója is hangsúlyozta, hogy nem hagyo-
mányos útikalauzt készítettek, a korábban megjelent városkalau-
zoktól eltérően, nagy hangsúlyt kapott a város történelmi múltja, 
minden történelmi emléke. A várostörténeti összefoglalót és a 
városnéző fejezetet neves történészek és helyi szakemberek írták, 
a fényképeket helybeli fotóművészek készítették. Nagy gondot 
fordítottak a kötet tervezésére, nyomdai előkészítésére, ezeket az 
Arcus.hu Kft. végezte. 

A kötet kiadója, az önkormányzat nevében köszöntőt mondó 
dr. Bóth János polgármester is arról beszélt, hogy egy olyan úti-
kalauzt akartak kiadni, amely többet nyújt olvasóinak, mint egy 
szokásos bedekker. A könyv átfogó képet nyújt a városról, segít 
felfedezni értékeit. elolvassa ezt a könyvet, elhiszi a város szlogen-
jét: Vác a Dunakanyar szíve… Ám, mint a polgármester mondta, 
az már rajtunk múlik, hogy sikerül-e az idegenforgalom számára 
vonzóvá tenni a város értékeit. 

 A kötetet dr. Katona Tamás történész mutatta be, felidézve 
Vác történelmét, amely egy harmonikus, jellegzetes kisvárost ala-
kított ki, a maga sokszínűségével. Ha nem is maradt meg minden 
épített emlék, több mint ezer év történelme veszi körül az itt élő-
ket, az ide látogatókat. A könyvbemutatót a Bartók Béla Zeneis-
kola és a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 
növendékeinek közreműködése színesítette.

Zsidó kulturális fesztivál

Megnyílt a IV. Váci Zsidó Kulturális 
Fesztivál, amely júniusban és júliusban 
is kínál programokat. A zsinagógában 
tartott május 9-i megnyitón dr. Molnár 

Lajos alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy a fesztivál fontos részét képezi a 
város kulturális kínálatának. Az önkor-
mányzat, miként a zsinagóga újjáépíté-
sét, a hagyományok őrzését és a zsidó 
hitközség kulturális tevékenységét is támogatja, remélve, hogy a 
fesztivál a következő években is része lesz a városi programoknak. 
A megnyitón Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke a váci 
zsidóság történetéről tartott előadást az érdeklődőknek. Május 
10-én a Sabbatsong együttes adott koncertet, június 21-én Klein 

Judit énekművész ad hangversenyt, a Dávid Klezmer Quintet köz-
reműködésével, július 5-én pedig a Golda Meir szalonzenekar és 
Markovics Zsolt szegedi rabbi lesz a váci zsinagóga vendége.

Európa Fesztivál
Az Európai Unióhoz való csatlakozás ötödik évfordulóján, 

május elsején és másodikán színes műsor, kirakodóvásár, vidám-
park, enni- és innivaló várta azokat, akik a Duna-parti majálisra 
látogattak. Az önkormányzat által rendezett Európa Fesztiválon 
a zenepavilon előtt felállított színpadon zenés-táncos műsorok, 
helyi együttesek bemutatói, koncertek szórakoztatták a váciakat. 
Többek között fellépett a Crockodeal, az Uniszex és a Sugarloaf 
együttes, a kétnapos program utcabállal zárult. 

Május első hétvégéjén tartotta éves közgyűlését a Gyermek és 
Ifjúsági Lelki Segély Szolgálatok Országos Szövetsége (GYITOSZ) 
Ózdon. A szolgálat munkájához kapcsolódik az Életút Alapítvány, 
erről előzetesen az alapítvány kuratóriuma döntött, illetve a köz-
gyűlésen a tagszervezetek szövetsége egyhangúlag megszavazta. A 
szövetség üdvözölte a váci alapítvány szándékát és elhatározását, 
mivel az ország északi térsége Komáromtól egészen Ózdig lefedet-
len ezzel a segítő szolgálati tevékenységgel.

Az alapítvány képviselője, dr. Bóthné Wágner Aranka a köz-
gyűlésen elmondta, hogy az alapítvány tíz éve működő civil szer-
vezet. Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok és fiatal felnőttek 
képzés révén történő felzárkóztatására szegődtek. Ismerik a ne-
héz sorsú fiatalok problémáit, és próbálnak segítséget nyújtani 
azok megoldásához. E tevékenység kapcsán már régebb óta foglal-
koztak a lelki segély szolgálat beindításával.

A gondolat végérvényesen annak kapcsán érett meg az alapít-
vány szakembereiben, hogy az elmúlt évben Európai Uniós támo-
gatással létrehozhatták a „VITA” Váci Ifjúsági Szolgáltató Irodát. Az 
új szolgáltatási tevékenység beindulásával úgy érzik, hogy az ano-
nim telefonos lelki segély nyújtásának lehetősége olyan kommuni-
kációs csatornát jelenthet a gyerekek és fiatalok számára, amelyen 
keresztül sokkal őszintébben, nyitottabban, merészebben fogal-
mazhatják meg az őket foglalkoztató problémákat, és kérhetnek 
segítséget azok megértéséhez, feldolgozásához és megoldásához. 
Ezzel a megelőző tevékenységgel nagymértékben csökkenthető a 
krízishelyzetek kialakulása, a gyermek és fiatalkori öngyilkosságok 
száma. A szolgálat szervezéséről, önkéntes segítők bevonásának 
módjáról a közeljövőben ad hírt az alapítvány.

Lelki segély telefonon
GYITOSZ-tagszervezet lett 
az Életút Alapítvány

Az eddigi együttműködés és a következő fél év 
közös feladatai szerepeltek a művelődési köz-
pont igazgatója és az önkormányzati fenntartá-
sú általános iskolák igazgatóinak április köze-
pén tartott találkozóján.
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Sporthírek – röviden 

Kézilabda
Az első osztályú női kézilabda bajnok-

ság alsóházi rájátszásában a Fáy utcában 
szerepelt a Váci NKSE csapata. Nyári 
József edző lányai a szünetet követően 
gyorsan négygólos előnyre tettek szert, 
főleg Gyetván Krisztina beállításának kö-
szönhetően. A Vasas ellenállását a meccs 
háromnegyedére sikerült megtörni, és 
biztos nagy gólarányú győzelmet aratni: 
Vasas SC - Váci NKSE 23-31 (13-12

Evezés
Szeged mellett rendezték meg a XXVI. 

dr. Simády Béla nemzetközi emlékver-
senyt. A kétnapos versenyen összesen 
huszonkét egyesület képviseltette ma-
gát. A Vác Városi Evezős Club versenyzői 
többször is felállhattak a dobogóra. A 
női felnőtt normálsúlyú kétpárevezősök 
mezőnyében mindkét nap a Verőci Lídia 
(Mohácsi TE) - Szabó Katalin (Vác VEC) 
kettős végzett az élen. A felnőtt férfiaknál 
az első nap normál súlyban, a második 
nap könnyűsúlyú kétpárevezősben a Var-
ga Tamás - Galambos Péter bajai-váci ket-
tős állhatott fel a dobogó tetejére. Az első 
nap nyert a férfi veterán kétpárban a Noé 
Gábor (Vác VEC), Simon Tamás (Tisza) 
kettős és a női serdülő kétpárban a Kurdi 
Laura, Bácskai Dominika páros.

Labdarúgás
Az NB II-es bajnokság Keleti-csoport-

jában a középmezőnyben helyet foglaló, 
8. helyezett Cegléd és az egy ponttal mö-
götte álló Vác-Újbuda LTC csapata mér-
kőzött meg a hétvégi fordulóban. Restart 
Ceglédi VSE - Vác-Újbuda LTC 1-4 (1-1).

 Úszás
Hajdúszoboszló adott otthont a IX. 

Árpád Kupa úszóversenynek, melyen az 
ország számos egyesülete képviseltette 
magát. A csapatversenyben a Váci Vízmű 
SE a 11. helyen végzett.

Május 21. 19 óra
Stand up comedy: 

Kőhalmi Zoltán és Csenki Attila
A nagy sikerre való tekintettel ismét Stand 

up comedy Vácott!
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az 

előadás napján: 2000 Ft

Június 12-én, pénteken 19 órakor
A Legszebb Férfikor együttes koncertje

Tagok: Csipán László – dobok, ének, 
Majnik László – gitár, ének,Pénzes Ákos – 
gitár, billentyűs hangszerek, Wanderlich 

Béla – basszusgitár, ének
A belépőjegy ára: 500 Ft

Június 3-án, szerdán, 18 órakor
Bernard Le Calloc’h előadása: „Orosz 
ügynök a Himalájában a XIX. század 

elején.”
Könyvbemutató: Az örök peregrinus. 

Kőrösi Csoma Sándor életútja képekben” 

Madách Imre 
Művelődési Központ

programajánló

Kiállítások

Városházi Esték - 2009 

Főtéri Zenés Esték 

Oktatási intézmények 
programjai

Könyvbemutató

Civil szervezetek
programjai

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

A belépőjegyek megválthatóak az 
alábbi helyeken:

Madách Imre Művelődési Központ 
jegypénztárában

Tourinform Iroda Vác
www.tourinformvac.hu

Ticketportal
www.ticketportal.hu

Május 15. 18 óra
Borsányiné Tarnay Zsófia kiállítása

Megtekinthető: június 15-ig

Május 28. 16. óra
Oktatási Dolgozók Pedagógus-napi 

Kiállítása
Megtekinthető: június 14-ig

Június 13.
Nagy B. István Képzőművész Kör 

kiállítása

Június 19-én, pénteken 19 óra
A zongorista és Én

Zsédenyi Adrienn koncertje
Swing, jazz és kalandozás a régmúltban.
A belépőjegy ára elővételben: 1800 Ft, az 

előadás napján: 2100 Ft

Június 13. szombat 10 óra
Váczi Néptáncegyüttes - népzenei 

együttessel, táncházzal
A helyszín: Vác, Március 15. tér

Művészeti vezetők: Czinóber Klára,Gellér 
Orsolya, Karánsebessy Balázs

Június 27. szombat 18 óra
A Dagda együttes és

az Acoustic Trio.hu koncertje
A helyszín: Vác, Március 15. tér

Június 28. 17 óra
Tóka Szabolcs orgonaművész 

hangversenye
Helyszín: Baptista Imaház, Vác, Mentős 

köz 1.
A templomi hangversenyekre a belépés 

díjtalan!

Május 22-én, pénteken 17 órakor
A Petőfi Sándor Általános Iskola és a 
Deákvári Gyermekekért Alapítvány 

jótékonysági hangversenye 
helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola

Június 2-án, kedden 17.30 órakor és június 
9-én, kedden 17.30 órakor

A gödi Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény növendékeinek év végi táncmű-
vészeti rendezvénye

A belépés díjtalan!

Május 22-én, szombaton 17 órakor
Parnasszus

A Dunakanyar Fotóklub rendezésében.
B. Müller Magda fotóművész könyvbemu-

tatója
A könyvet és szerzőjét bemutatja: Kocsis 

Iván fotóművész

Május 23. 
„Ruszin Nemzeti Ünnep” Vácott

Helyszín: Fehérek temploma
 Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkor-

mányzat és a Váci Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében.

Június 7-én 18 órakor
Néptánc-gála 

A Váczi Néptáncegyüttes hagyományos 
évadzáró gálája 

 Művészeti vezetője: Czinóber Klára, 
Gellér Orsolya és Karánsebessy Balázs 
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft az 

előadás napján: 1000 Ft.

Június 13-án, szombaton 17 órakor
 „Van három jó barátom”

Három énekkar közös, baráti hang-
versenye

A házigazda: a váci Serenus Kórus; kar-
nagy: Brusznyai Margit/

A vendégek: a Nagymarosi Női Kar; kar-
nagy: Patrik Judit

és a Nagymarosi Férfikar; karnagy: Juhász 
Orsolya

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Egy környezetbarát módszerre, a szer-
ves eredetű és biológiailag lebomló szerves 
anyagok komposztálására szeretné rávenni 
a lakosságot a polgármesteri hivatal kör-
nyezet- és természetvédelmi irodája. 

A program bevezetéseként Beckné Ala-

pi Julianna környezetvédelmi referens 
óvodák, iskolák és az egyházmegyei ható-
ság képviselőit hívta meg egy bemutatóval 
egybekötött előadásra. Egyrészt azért, mert 
az oktatási intézményekben – különösen a 
konyhát üzemeltetőkben – keletkezik jelen-
tős mennyiségű biológiailag lebomló szer-
ves anyag, amely komposztálható, másrészt 
azért, mert jó eszköz lehet a környezettu-
datos nevelésben, a gyerekek pedig segít-
hetik is a módszer otthoni meghonosítását. 
Mint Beckné Alapi Julianna elmondta, az 
iroda húsz fából készült komposztládát is 
vásárolt, amelyeket az előadást követően 

átadtak a vállalkozó kedvű intézmények 
részére. 

Az idén megvalósuló Zöld Híd Program 
nemcsak a hulladékkezelés korszerűsítésé-
re, hanem – az Európai Unió irányelveinek 
megfelelően - az elszállítandó háztartási 
hulladék csökkentésére is nagy hangsúlyt 
tesz. Ehhez pedig szükséges, hogy a kertes 
házakban hasznosítható hulladék ne a sze-
métbe kerüljön. 

A komposztálás egyébként nem új ke-
letű, a korábbi generációk számára termé-
szetes volt. Maga a folyamat is természetes, 
magától beindul, bár – mint az előadásban 
elhangzott – biotechnológiával, csekély 
mennyiségű adalékanyaggal, lényegesen 
meggyorsítható. Nem mellékes az sem, 
hogy a komposzt feleslegessé teszi a vi-
rágföld vásárlását, és tulajdonképpen egy 
megújuló energiaforrást jelent.

Május elsején tragikus kimenetelű bal-
eset történt a 2-es számú főúton, a rendőr-
ség tájékoztatója szerint. A reggeli órákban 
egy személygépkocsi - amelyben négy fia-
tal utazott - Vác irányából Rétság felé közle-
kedett. Haladása során egy jobbra ívelő ka-
nyarban - eddig tisztázatlan okból - áttért a 
szemközti sávba, és a szalagkorlátnak ütkö-
zött, majd arról visszasodródva az úttestre, 
nekiütközve a vele szemben, szabályosan 
közlekedő személygépkocsinak. Az ütkö-
zés következtében a Suzuki hátsó ülésén 
utazó 29 éves férfi a helyszínen, míg a mel-
lette utazó 22 éves férfi a kórházba szállí-
tást követően elhunyt. A gépjármű 19 éves 
vezetőjét súlyos, életveszélyes sérülésekkel 
szállították kórházba, a vezető mellett utazó 
16 éves fiú könnyű sérüléseket szenvedett. 
A vétlen gépjármű vezetője sérülés nélkül 
szállhatott ki az erősen megrongálódott 
gépkocsiból. A baleset körülményeit a Váci 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya vizsgálja.

Nem ez az első, és sajnos, valószínű-
leg nem is az utolsó tragédia, ami ezen az 
úton történt. Azt a rendőri jelentésekből 
tudni lehet, hogy például, március végén 
valaki azért szenvedett halálos balesetet, 
mert figyelmetlenül kísérelt megfordulni 
autójával, januárban azért halt meg valaki 
ugyanezen az úton, mert olyan sebességgel 
próbált előzni, hogy már elvesztette ural-
mát járműve felett. A rendőrség legutóbb 
húsvét előtt hívta fel a járművezetők figyel-
mét a közlekedés szabályainak betartására. 
De talán a mellékelt kép hatásosabb lesz a 
felhívásnál…

Tragédiák a 2-es főúton 

Jakab Béla kitüntetéseRadnóti 100

Radnóti Miklós születésének 100. év-
fordulója alkalmából emlékünnepséget 
tartottak a nevét viselő általános iskolában, 
és megkoszorúzták az aulában álló Radnó-
ti-szobrot is. Vers-összeállítással, előadással 
emlékeztek meg a költőről, és megren-
dezték az iskola hagyományos tanulmányi 
versenyét is. A Radnóti-napok alkalmából 
kiállítás is nyílt az intézmény aulájában. 
A költőre emlékeztek egyik versével a IV. 
Váci Zsidó Kulturális Fesztivál május 9-i 
megnyitóján is. 

Segítség a komposztáláshozSegítség a komposztáláshoz  

A Magyar Labdarúgásért Emlék-
érem ezüst fokozatában részesült Ja-

kab Béla, Vác város sportfőtanácsosa, 
a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke. A kitüntetést az MLSZ köz-
gyűlésén, az új telki edzőközpontban 
adta át Joseph Blatter, a FIFA, Michel 

Platini, az UEFA és Kisteleki István, az 
MLSZ elnöke.
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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. •  27/504-176
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.
05.18.- 05.24. 3 4 5 6 7 1 2
05.25-05.31. 4 5 6 7 1 2 3
06.01.-06.07. 5 6 7 1 2 3 4
06.08.-06.14. 6 7 1 2 3 4 5
06.15.- 06.21. 7 1 2 3 4 5 6

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

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 Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
sága 2010 évre pályázatot hirdet védett épületek, valamint védett területen* álló, de egyidejűleg 
nem védett épületek felújításának, korszerűsítésének, külső és az ezzel összefüggő belső helyreál-
lítás estén a külső homlokzat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállí-
tásának anyagi támogatására. Pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 1.

Pályázat mellékletei (2-2 példányban):
- jogerős építési engedély és engedélyezett tervdokumentáció;
- költségvetés;
- a kivitelezés ütemezése;
- az önerő mértékét vállaló nyilatkozat.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítész Irodán kell leadni. A pályázattal kapcsolatos 

részletes információval Seregi Emőke főépítészi munkatárshoz fordulhatnak (513-475). Pályázati 
űrlap a www.vac.hu honlapról letölthető a nyomtatványok címszó alatt.

* Védett terület: Barabás utca – Köztársaság út – Szent János utca – Csányi krt. – Földváry tér  - 
Diadal tér – Gombás patak – Duna-part által határolt terület.

Vác, 2009. április 22.
 Iván Gábor s.k.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK: 
Cecalacean Dorin és Karacsony Andrea 

fia: Alex, Dr. Rosta Zoltán és Pósfai Andrea lá-
nya: Réka, Zsoldos Endre és Varga Adrienn lá-
nya: Emma, Bogdán Attila és Domokos Tünde 
fia: Bence, Kelemen Viktor és Kalmár Mária 
fia: András, Szabó Zoltán és Sütő Edith lánya: 
Noémi, Bakos Zoltán és Mezei Ágota lánya: 
Karolina, Horváth Tamás és Petrás Zsuzsanna 
lánya Lara, Werner Ákos és Auer Gabriella fia 
Máté, Német János és Csölle Tímea lánya Tí-
mea, Kozsdi Balázs és Saskó Georgina lánya 
Johanna, Szlizs Tibor és Iván Beáta fia Balázs, 
Németh Gábor és Rapavi Dóra lánya Lili. 
Palágyi Attila és Fűrész Györgyi fia Zétény, 
Vojtek Viktor és Boros Ildikó lánya Vivien, 
Tőkés Tamás és Haffner Katalin fia Tamás, 
Molnár Viktor és Csala Mária lánya Dorottya.

ELHUNYT VÁCIAK: 
Raczkowski Zsigmondné sz. Mocsáry Er-

zsébet /l9l9/, Szalay Andrásné sz. Nagy Erzsé-
bet /l941/, Szabó Endre /l938/, Lakatos János 
/l944/, Gombály Tibor /l935/, Zelenik Csaba 
/l97l/, Roll Dezső /l936/, Kiss Lajos /l939/, 
Csernai Gyula /l931/, Pécsi Istvánné sz. Jónás 
Mária/ /l926/, Pincze István /1951/, Horváth 
Gáborné sz.: Kiss Teréz /1944/, Tóth János 
/1927/, Hegedűs Józsefné sz.: Koszecz Teréz 
/1935/, Hornicsek Istvánné sz.: Preisz Mar-
git /1922/, Szabó Józsefné sz.: Nagy Valéria 
/1933/, Velki László /1958/, Rácz Istvánné sz.: 
Tolerián Erzsébet /1922/, Tóth István /1949./, 
Orsik Aranka sz.: Sas Aranka /1937/, Kiszelák 
Ferenc /1951/, Zsembery Zoltánné sz.: Bicsák 
Magdolna /1935/, Virágh Györgyné sz.: Paska 
Margit /1927/.

APRÓHIRDETÉS • Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 2.500 nm építési telek. 
    Irányár: 20 millió forint. Érd: (+36)30/445-3954
• Vác-Deákváron, 63 m2, 2 és fél szobás, egyedi fűtésű, 
    felújított lakás, garázzsal kiadó, Tel.: 06-30/9315-007




