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Sportpályát avattak a Madách gimnáziumban
Sok szereplő összefogásával, a Duna-Dráva Cement Kft. jelentős mértékű támogatásával valósult meg a több
célt is szolgáló sportudvar a Madách Imre Gimnáziumban.

Földváry-emlékév

Középkori boronaház

Földváry Károly születésének 200. évfordulóját ünnepli a város. Az idei Földváry-napokon névadójára és
a váci csata 160. évfordulójára emlékezik színes programmal és egy kiadvánnyal a Földváry Károly Általános Iskola.

Az épülő mélygarázs területén a régészek egy
2,6 × 2,5 méter kiterjedésű, boronaszerkezetű építményt tártak fel, amely 130 cm magasságig teljes épségben állt. A ház a 14. század végére már nem is volt
használatban.

Közfoglalkoztatási terv

Út a munkához

Városi kollektív szerződés
A sajtó nyilvánossága előtt írta alá a
módosított kollektív szerződést dr. Bóth
János polgármester és Dudás László SZEFügyvivő. Dr. Bóth János az önkormányzat,
Dudás László a város költségvetési intézményei munkavállalói érdekképviselete nevében kötötte meg a módosított,
kibővített kollektív szerződést.
Ezt megelőzően a városi érdekegyeztető tanács megtárgyalta
a javaslatot, amelynek költségkihatása már bekerült az önkormányzat idei költségvetésébe.
A módosított kollektív szerződés értelmében a munkabéren felüli juttatások – étkezési
hozzájárulás, munkaruha-vásárlás támogatása stb. - nőnek, öszszegük mintegy 76 millió forint.
Ez a bérköltség két százaléka, és
ez vállalható az önkormányzat
számára, mondta a polgármester, hozzátéve, hogy az elmúlt
tíz évben nem kellett vissza-

lépni. Dudás László ügyvivő hangsúlyozta,
hogy a kollektív megállapodás eredménye
a garantált és a tényleges illetmény közötti
különbség, és nagy jelentősége van annak,
hogy Vácon ez nem csökken, sőt évről évre,
lépésenként növekszik.

Ismét elismerését és köszönetét fejezte
ki a képviselő-testület a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak áldozatkész munkájáért, miután Szakszik Ákos parancsnok,
tűzoltósági tanácsos beszámolt az elmúlt
évi munkáról. A parancsnokság munkáját az
átfogó megyei ellenőrzési is jónak értékelte. A 2008. év bizonyos szempontból könynyebb volt, mint a korábbi néhány – míg
2007-ben 817, tavaly csak 663 vonulásuk volt
-, leginkább azért, mert műszaki mentéshez
ritkábban hívták őket. De természetesen,
voltak olyan napok is, amikor akár tizenhét
esetben is ki kellett vonulniuk, és ez nagy
állóképességet igényel az állománytól. Mint
az alezredes elmondta, sokat segítene, ha
megalakulnának az önkéntes tűzoltóságok
– működési területükön csak Diósjenőn,
Vámosmikolán és Nógrádon van -, erre lenne is pénz, az üzemeltetés azonban a települések feladata lenne. A parancsnokság
létszáma tizenegy fővel nőtt, ám így már 23
kezdő tűzoltó van az állományban. A technikai feltételek az erdőtüzes jármű beállításával javultak, de jó néhány megpályázott
eszközt még nem kaptak meg, és javításra
szorul a gépezetes létra is. Amit tudnak, maguk is javítanak, de Szakszik Ákos szerint, a
következő években szükség lesz a magasból
mentő gépjármű és a műszaki mentő cseréjére, illetve új beszerzésére.
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Az idén sem kellett visszalépni

Köszönet a
tűzoltóknak
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A város terveiben már régen szereplő tudásbázis terve most megvalósulhat, mondta
dr. Molnár Lajos alpolgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gimnázium vezetőivel együtt jelentette be, hogy 680 millió forintot fordíthat fejlesztésre az intézmény. A középiskola, amely egyik alapítója a Centroszet
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-nek, a szakképzési társaság két nyertes pályázatának
köszönhetően jut a beruházáshoz szükséges összeghez. Az egyik pályázat révén tananyag,
informatikai infrastruktúra és tehetséggondozás módszerének kidolgozására kap támogatást, a másik nyertes pályázat egy 1900 négyzetméteres iskolabővítést tesz lehetővé,
ahol új, a csúcstechnológiát képviselő laboratóriumokat rendeznek be, hogy a jövő szakembereit korszerű feltételek mellett tudják képezni. Fábián Gábor igazgató szerint tudatosan felkészültek erre, a háttérfeltételek birtokában egy több ezer oldalas pályázatot
nyújtottak be. A fejlesztések elsősorban a környezetvédelem, a vegyészet és az energetika
területét érintik. Az előzményekhez tartozik, hogy a város és a középiskola befogadta
a magánalapítvány által fenntartott az ifjúsági kutatólabort is, amely, mint vezetője, dr.
Tóth Eszter mondta, önálló radiológiai és mikrobiológiai kutatásokat végez. Dian János
műszaki igazgatóhelyettes szerint az új gépészeti, elektronikai és környezetvédelmi oktatóhelyek kiegészítik a meglévő, továbbműködő műhelyeket. Két speciális számítógépteremmel is bővül az iskola informatikai infrastruktúrája. A tudásbázis, amely várhatóan
2010 szeptemberére valósul meg, a fiatalok természettudományos pályára való irányítását
szolgálja, illetve, olyan szakembereket képez, amelyekre az elkövetkezendő években egyre nagyobb szükség lesz.
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Természettudományok tudásbázisa

Százötven-százhatvan rendszeres segélyben részesülő lenne bevonható a közfoglalkoztatási programba Vácon. Őket tizenhárom önkormányzati fenntartású intézmény
alkalmazná, hat-nyolcórás munkaidővel. A
márciusban elfogadott közfoglalkoztatási
terv, összhangban az Út a munkához programmal, azt célozza, hogy a munkára képes,
tartósan munkanélküli személyek nagyobb
mértékben vegyenek részt közcélú tevékenységben, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Ez a munkaerőpiacra
való visszakerülés első lépcsője lehet. A
közfoglalkoztatásban nem vonják be az
egészségkárosodottakat és az 55 év felettieket – ők továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak -, az ő kivételükkel bevonnák a
rendelkezési támogatásban részesülőket, az
álláskeresési ellátásból kikerülőket és a regisztrált álláskeresőket. A foglalkoztatottak
minimálbérben (71 ezer 500 forint), illetve
végzettségük szerinti bérminimumban részesülnek, a közfoglalkoztatás költségeinek
95 százalékát a központi költségvetés állja.
A közfoglalkoztatáshoz egy szervezőt is alkalmaznak – egy éves időszakra -, az állásra
pályázatot írtak ki.
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Módosította a gépjármű-elhelyezés
feltételeiről szóló rendeletét az önkormányzat, megoldásokat keresve a parkolás
rendezésére. Az építésügyi jogszabályok
meghatározzák, hogy az építtetőnek hány
várakozóhelyet kell biztosítania, ám ennek
betartatásához nincsenek meg mindig a
feltételek. Az sem lehet megoldás, hogy az
önkormányzat viselje a parkolók kialakításának költségeit. A módosított rendelet két
megoldást kínál. Az egyik megoldás a közterület felhasználásával létesülő közparkoló, amelynek költségeit az építtető viseli,
de továbbra is közparkolóként működik. A
másik megoldás, hogy a kötelezően előírt
parkolókat összevontan az önkormányzat
vállalja át az építtetőtől, aki a rá jutó összeget átutalja az önkormányzatnak.

Kötelező energia- Sikeres pályázatok
tanúsítvány
Négymillió forint
tíz szervezetnek

Az önkormányzathoz benyújtott, energia-megtakarítást célzó pályázat esetén, az
elnyert támogatás utolsó részlete átutalásának feltétele energia-tanúsítvány benyújtása. Az energia-tanúsítványt jogszabály
teszi kötelezővé, ezért módosította ezzel
a kitétellel a képviselő-testület a városi lakóépületek felújításának és korszerűsítésének támogatásáról szóló rendeletét. Az
önkormányzat 2003-ban alkotott rendeletet
a társasházak és szövetkezeti lakóépületek
energetikai korszerűsítésével kapcsolatos
támogatásról.

Közbeszerzési terv
Elfogadta a képviselő-testület a módosított közbeszerzési szabályzatot, amely
nagyobb felelősséget ró a közbeszerzési
munkacsoport vezetőjére. Ugyancsak jóváhagyta a testület az idei közbeszerzési tervet, amely az összes előrelátható közbeszerzést - árubeszerzést, építési beruházást és
szolgáltatás-megrendelést – tartalmazza. Az
idei tervben a több mint húsz önkormányzati tétel mellett, már külön szerepelnek az
intézmények tételei, mivel egy tavalyi határozat alapján önálló közbeszerzők lettek.

Nyolc éve határozott arról a képviselő-testület, hogy létrehoz egy érdekeltségi
alapot, amelyből az eredményesen pályázó önkormányzati szervezeteket jutalmazza. Az elbírálásnál szempont a benyújtott
pályázatok száma és az elnyert támogatás
nagysága, de nem számít bele az önkormányzati forrásból származó összeg.
Az elmúlt évben a legeredményesebbnek a Jávorszky Ödön Kórház és a polgármesteri hivatal főmérnöksége bizonyult.
Az előbbi két pályázaton több mint 2 milliárd forintot nyert el, az utóbbi 13 pályázaton csaknem 216 millió forintot. A két
szervezet kollektívája összesen 2 millió
400 ezer forint jutalomban részesült az érdekeltségi alapból. A másik kategóriában
hét önkormányzati fenntartású iskolát és a
művelődési központot díjazták, összesen 1
millió 600 ezer forinttal. A legtöbb pályázatot a Boronkay, az I. Géza és a Madách
középiskolák nyújtották be, és ők is végeztek az első három helyen, de a gimnázium
osztozott az Árpád fejedelem iskolával a
harmadik helyen.

Új és megújuló játszóterek
Minden száz gyerekre jut egy
Több mint 12 millió forintos költséggel elkészült a Duna-parton a város játszótere, amelyet dr. Bóth János polgármester avatott
fel. Ez a játszótér nem csak egy városnegyed igényeit elégíti ki, az
egész városé, mint ahogy a Duna-partra is az egész városból jönnek kikapcsolódni, sétálni, játszani. Mint a polgármester elmondta, a pályázaton nyert 3,6 millió forinthoz az önkormányzat 8,5 milliót tett hozzá, hogy olyan játszóteret alakítson ki, amelynek nyolc
játéka több korosztályt is szolgál. A városban jelenleg 53 játszótér
van, nyolcvan-száz gyerekre jut egy. Az elmúlt években tervszerűen korszerűsítették, fejlesztették a régebbieket, jelenleg is hat játszótér felújítása folyik, ezek között van a Magyar utcai is.

bekerítik. Mint emlékezetes, tavaly Lajostelep gyarapodott új játszótérrel. Ugyancsak az elmúlt évben bővült új játékokkal a Dunapart másik, kisebbik játszótere is.

Tervek extrémsport-pályára
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Hely kell a
gépkocsiknak

Megszüntette a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség a Duna, Zagyva és
Ipoly folyók által érintett ingatlanok nagyvízi meder jellegének kijelölési eljárását.
Ezt a képviselő-testület legutóbbi ülésén
jelentette be a város polgármestere. Mint
ismert, a közigazgatási eljárást a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság kérelmére indította a felügyelőség 2008. november 24-én, majd – az
élénk lakossági tiltakozást követően – a vízügyi igazgatóság kérelmére, január 19-én
felfüggesztette. Dr. Bóth János polgármester, országgyűlési képviselő minőségében,
az eljárás megindítását követően levélben
hívta fel a szakminiszter figyelmét az eljárással kapcsolatos kifogásokra. Többek között arra, hogy a terület lehatárolását nem
támasztják alá jogszabályok, a vonatkozó
kormányrendelet pedig pontatlan. Végül,
sikerült elérni, hogy az eljárást ebben a
térségben megszüntessék. A polgármester
elmondta, hogy a döntés értelmében nem
jelölik ki a nagyvízi medret a Dunakanyarban, azonban az árvíz elleni védekezés változatlanul feladata a településeknek. Ebben
komoly segítséget jelenthet a nemrég kiírt
árvízvédelmi pályázat, amelynek révén a
város is támogatást remél a védekezéshez.

•

A Földváry lakótelepen, a Zöldfa utca beépítetlen oldalán új parkolóhelyet alakítanak
ki. A földmunkákkal, az alapozással már végeztek is a kivitelezők. A parkolóépítést az alsóvárosi képviselők kezdeményezték, mivel a lakótelepen a gépkocsik száma jóval meghaladja azt a mennyiséget, amellyel annak idején számoltak. A több mint 10 millió forintos
költséggel készülő létesítmény a napokban elkészül.

Nem jelölnek ki
nagyvízi medret

Mintegy egyharmadával bővül, és új játékokkal gyarapodik a
Magyar utcában lévő játszótér. A város legnagyobb, hajó jellegű
komplex játékával rövid időn belül elkészül a teljes játszópark. A
játékok alatt gumiburkolat lesz, a gyerekek biztonsága érdekében,
a felnőttek kényelmét padok szolgálják, a játszóteret pedig be is

Egy úgynevezett freestyle, azaz szabadstílusú sportpálya makettjeiből és rajzaiból nyílt kiállítás az Árpád Fejedelem Általános
Iskolában. A tavaly meghirdetett pályázaton olyan parkot kellett
tervezni a fiataloknak, amely megfelel az extrémkerékpárosoknak,
gördeszkásoknak és görkorcsolyázóknak. Az extrém sportpálya
ötletét már évekkel ezelőtt felvetette Kiss János képviselő, akinek
reményei szerint, még az idén megépülhet a park. A Földváry téri
benzinkút mögötti szabad térre tervezett létesítmény létrejöttéhez támogatást ajánlott fel a Duna-Dráva Cement Kft.

Váci Hírnök

Parkolók a lakótelepen
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Száll egy pofon a szélben címmel – a
KFT együttes egyik számából vett mottóval - rendezte meg idei fórumát a VácPüspökszilágy Gyermekjóléti Társulás. A
téma az iskolai agresszió volt, ennek okait és hatásait vitatták meg a résztvevők. A
Szociális Szolgáltatások Házának igazgatója, Klinger Mária szerint, már a váci az
oktatási intézményekben is tapasztalhatók
erőszakos megnyilvánulások, a téma ezért
is nagyon időszerű.

Otthoni segítségnyújtás időseknek
A szociális térkép kutatásának fontos része volt a házi gondozás iránti igény felmérése. Az eredmények szerint az ápolásra szoruló személyt (gyakorisági sorrendben) a családtagok, a házi segítségnyújtó szolgálat, illetve szakápoló és orvosi asszisztens látják el. A
Szociális Szolgáltatások Háza egyik egysége, a házi segítségnyújtás hétköznapokon segíti a
Vácon élő, koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva nehéz helyzetben lévő embereket.
A szolgáltatás előnye, hogy a rászoruló saját, megszokott környezetében, életritmusában,
saját igényei szerint jut ellátáshoz. A jelentkezőket, rászorulókat egy állapot- és igényfelmérés, továbbá a jegyző által végzett jövedelemvizsgálat után látják el szakképzett, lelkiismeretes gondozónők, előre megbeszélt, egyeztetett időpontokban és gyakorisággal. Az
állapotfelmérés alapján azon igénylő kerülhet a szolgáltatás rendszerébe, akinek gondozási szükséglete nem haladja meg a napi 4 órát.
A gondozónők igény szerint segítenek a mosdatásban, fürdetésben, a környezet rendbetételében, a gyógyszerek kiváltásában, felíratásában; a bevásárlásban, postai ügyintézésben és étkeztetésben. A fentieken kívül az intézmény szociális étkeztetés keretében
biztosítja az igénylőknek a napi egyszeri meleg ételt (házhoz szállítással). Az ellátott étlapon választhat két menü közül, és diétás étkezésre is van lehetőség. Az ételt az ÁNTSZ
előírásának megfelelő csomagolásban, egyszer használatos, fóliázott dobozokban szállítják ki. A felmérés kimutatta, hogy akik már kapcsolatba kerültek a fenti szolgáltatásokkal,
elégedettek voltak vele.
Az intézmény felkereshető személyesen vagy telefonon. Felvételkor személyi igazolvány,
TB-kártya, nyugdíjszelvény szükséges. Ügyfélfogadás: hétfő - csütörtök 8-15 óra, péntek 8-12
óra között. Cím: 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefonszám: 06-27/319-321

A Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata 2009 áprilisától kezdődően
Vácon, a Deákvári fasor 2. szám alatt lévő Szociális Szolgáltatások Házában minden hónap
második keddjén, 10 és 13 óra közötti időben ügyfélfogadást tart.
Az áldozatsegítő szolgálat munkatársai büntetőügyekkel kapcsolatban ingyenes tájékoztatást adnak jogaikról, az elérhető szociális és társadalombiztosítási, egészségügyi ellátásokról, valamint szakjogászi segítséget tudnak biztosítani. Emellett anyagi támogatást
is tudnak adni bűncselekmény áldozatainak, a bűncselekmény elkövetésétől számított
három munkanapon belül. A sértett és együtt élő családtagja, ha személy elleni erőszakos,
szándékos bűncselekmény áldozata lett, állami kárenyhítésre is jogosult lehet, amelyhez
szintén segítséget nyújtanak az iroda munkatársai. Bővebb tájékoztatást a 06-27-501-955
telefonszámon a Váci Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensétől, Kemény Izabellától lehet kérni.

Váci Hírnök
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Áldozatsegítő szolgálat
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Bűnmegelőzési felhívás
A PMRFK Váci Rendőrkapitánysága ezúton is felhívja a lakosság figyelmét, hogy az
utóbbi időben elszaporodtak a környéken a gépjármű-feltörések. Az elkövetők a gépjárműben hagyott értéktárgyak miatt rongálták meg a gépkocsikat, és eltulajdonították az ott
hagyott táskákat, mobiltelefonokat, pénztárcákat.
Kérjük az állampolgárokat, hogy ne hagyjanak semmilyen értéktárgyakat jól látható
helyen a gépjárművekben!

Egyenlő hozzáférés

A kompetencia alapú oktatás, az egyenlő hozzáférés megteremtésére kiírt uniós
pályázaton 159 millió forint támogatást
nyert a város, jelentette be dr. Bóth János
polgármester. A pályázatot a Naszály-Galga
TISZK készítette, és nyolc városi fenntartású intézmény - négy általános, két középiskola, óvoda és a zeneiskola - csatlakozott
hozzá. Az elnyert összeghez az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania. Dr.
Kékesi Tibor, a szakképző központ ügyvezető igazgatója elmondta, az összeget pedagógus-továbbképzésre, tanszerekre, innovációra költhetik. Szeptemberig lezajlik
a mintegy 250 pedagógus továbbképzése,
és a következő tanévben már megújult formában folyik az oktatás, amelyet mentorok
segítenek. A továbbképzéshez a helyet a
TISZK biztosítja, és az elnyert összegből
a képzésben részt vevő pedagógusok helyettesítése is fedezhető. Dr. Molnár Lajos
alpolgármester szerint a program az alapfokú oktatási intézményekre koncentrál,
elsősorban annak érdekében, hogy a diákok sikeresen folytassák majd középfokú
tanulmányaikat. Az oktatási osztály vezetője, Nagy László úgy véli, hogy ha az óvodában kezdik, még nagyobb a program hatékonysága. A tizennyolc hónapos program
hatásáról a következő kompetenciamérés
adhat majd képet.

Sok szereplő összefogásával valósulhatott meg a már évekkel ezelőtt megtervezett
sportudvar a Madách Imre Gimnáziumban, mondta dr. Bóth János polgármester a pénteken megtartott avatón. A három hónap alatt megépült több célú pálya 19 millió forintba
került, ebből 10 milliót az önkormányzat vállalt, a Duna-Dráva Cement Kft. 6 millió forinttal támogatta létrejöttét. A DDC, mint Szarkándi János vezérigazgató mondta, felelősséget érez a társadalomért, környezetéért, ezért támogat sok városi, iskolai beruházást, és
lehetőségeihez képest, a jövőben is igyekszik támogatni hasonló létesítményeket. Soós
Zoltán iskolaigazgató szerint egy régi álom valósult meg, és ehhez az önkormányzaton,
a cementműveken, az Ipoly Erdő Részvénytársaságon kívül mások, elsősorban az iskola
alapítványa, maguk a diákok is hozzájárultak. A pályát már birtokukba vették a diákok, a
következő lépés az öltöző kialakítása lesz.

Környezetvédelem pólókon

Városunk kulturális intézményei - figyelemmel felhasználóik igényeire - folyamatosan dolgoznak önálló honlapjaik
fejlesztésén, tartalmi bővítésén. A Madách
Imre Művelődési Központ már jó ideje
eredményesen működteti internetes oldalát (www.mimk.vac.hu) szolgáltatásainak
népszerűsítése érdekében. A közelmúltban megújult a Katona Lajos Városi Könyvtár (www.klvk.vac.hu), valamint Vác Város
Levéltára (www.vacarchivum.hu) honlapja
is, mindkettő kínál érdekességet a lokálpatriótáknak és a város iránt távolabbról
érdeklődőknek egyaránt. Az intézményalapítás heteit élő Váci Értéktár most tervezi
elektronikus úton való elérhetőségének
megteremtését. A honlapok „tudása”, információtartalma rendszeresen bővül, s
ezzel mindenki számára könnyebbé válik
a kulturális szolgáltatások igénybevétele, a
közgyűjtemények használata.

Finn-magyar
évforduló
25 éves évfordulóját ünnepli ebben az
évben Vác és Järvenpää közötti kapcsolat.
Az eltelt évek alatt, ennek révén, sok váci
polgár járt Finnországban. A Finn-Magyar
Baráti Társaság váci csoportja kéri mindazok jelentkezését, akik részt vettek ezeken
az utakon. Célja az emlékek felelevenítése,
régen látott ismerősök, barátok találkozása,
és nem utolsósorban számvetés elmúlt 25
év eseményeivel. A jelentkezést május 15-ig
várják. E-mail: ivanyikaroly@pannonmail.
hu, MOB-SMS: 06 20 9 420 896, személyesen vagy levélben: Sarokház Ingatlanközvetítő Iroda, 2600 Vác, Széchenyi u.7.

Rendőrség
-történeti kiállítás

Bölcsődefejlesztés
Csaknem húszmilliós bölcsődefejlesztésre pályázik az önkormányzat, biztosítva
az ehhez szükséges közel négy millió forint
önrészt. Sikeres pályázat esetén felújítják a
Zrínyi, a Kölcsey és a Szegfű utcai bölcsődék játszóudvarait. Ahol szükséges, sor kerülhet a nyílászárók cseréjére, és új bútorokat is beszerezhetnek.

Honlapok lokálpatriótáknak és világcsavargóknak

Dr. Beer Miklós megyés püspök és Bódi László Cipő nyitotta meg az elmúlt két évtized
környezetvédelmi és tömegsport akcióira készült, Bíró György által tervezett pólók kiállítását a Görög Templom Kiállítóteremben. Az elmúlt húsz évben évente 3-4 alkalommal,
például, a Föld napjára, a Váci Környezetvédelmi Napokra, az Ültess fát! akcióra nyomtak
pólókat. Ezek, mint dr. Beer Miklós megyés püspök mondta, arra emlékeztetnek bennünket, hogy valamit tettünk, ami értékesebbé, szebbé változtatta világunkat. A kiállításnyitót
zenés-táncos program előzte meg a pólókkal feldíszített főtéren.

Április 15 és április 30-a között a váci
Madách Imre Művelődési Központban
látható a Rendőrség-történeti Múzeum
vándorkiállítása. A kiállítás keretében
megtekinthetők többek között rendőrségi
egyenruhák, bilincsek, rendőri felszerelések. A Váci Rendőrkapitányság felhívja fel
a tisztelt lakosság figyelmét, hogy emellett
szintén április15-től látható a „Ne kábíts”
című kiállítás is, amely a rendőrég által - a
kábítószer-bűnözés elleni harc során - lefoglalt bűnjelekből lett összeállítva.
A kiállítás rendezői a fent megjelölt
időszakban várják az érdeklődőket.

20 0 9. á p r i l i s

Vác Város Önkormányzata és a Szociális Szolgáltatások Háza 2008-ban szociális térképet készíttetett azért, hogy több információval rendelkezzen a váciak életkörülményeiről
és életszínvonaláról. A kutatás során a véletlenszerűen kiválasztott háztartásokban 979
kérdőívet vettek fel és értékeltek ki. A kérdések a következő témákat érintették: a család
összetétele, szociális helyzete, a szociális szolgáltatásokról való ismerete. A kérdőíveket
névtelenül töltötték ki a résztvevők, és azokhoz a kérdezőkön kívül csak a kutatást összegző, illetve a szociális térképet elkészítő CivilArt Alapítvány munkatársai fértek hozzá.
Az elkészült kutatási anyag eredményei alapján a Szociális Szolgáltatások Háza csoportjai megvalósítási tervet dolgoznak ki a szociális szolgáltatások hatékonyabb tervezéséhez,
illetve új, a lakosság igényeit a jelenleginél jobban kielégítő szolgáltatások bevezetéséhez.
A felmérést végzők ezúton szeretnénk megköszönni a váciaknak, hogy válaszaikkal segítettek elkészíteni városunk szociális térképét.

Felavatták a Madách sportudvarát

•

Száll egy pofon…

Váci Hírnök

Szociális térkép a városról
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Váci Hírnök

•
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Egymillió forintot csoportosít át a választókörzeti keretből a
Botond utca felújítására a körzet képviselője, Mokánszky Zoltán,
a képviselő-testület jóváhagyásával. A képviselő korábbi, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy szerinte a Botond
utca a legrosszabb állapotban lévő szilárd burkolatú út, kátyúzni
már nem is érdemes. Teljes aszfaltozása mintegy hétmillió forintba kerülne, az erre vonatkozó javaslatai azonban a képviselő-testülettől eddig nem kapták meg a szükséges támogatást. Abban bízik,
hogy a zárszámadást követően, a pénzmaradványból sikerül a hiányzó összeget megszerezni.
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Középkori boronaház a mélygarázs területén
A Vác belvárosában épülő mélygarázs
területén 2009 márciusában a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat régészei
négy kutat és egy középkori boronaház
maradványait tárták fel. Utóbbi kuriózumnak számít ebből a korszakból. A tavaly
ősszel kezdődött váci munkálatok során a
régészek januárban egy 14. századra keltezhető edénycsoport teljesen ép darabjaira
bukkantak, s márciusban újabb különlegességek kerültek elő a lelőhelyről.

A tavaszi akcióban több mint háromszáz váci lakos élt a háztartási veszélyes hulladékok ingyenes leadásának lehetőségével
a három kijelölt átvevőhelyen. A közreműködő Remondis Duna
Kft. teherautói mintegy húsz hordó fáradt olajat, festékmaradékot, higítót szállítottak el, akkumulátorokból nyolc mázsa gyűlt
össze, és 140 gumiköpenyt is leadtak a váciak. Meglepő talán az
volt, hogy négy tonnát nyomott az átvett elektronikus hulladék
összsúlya. A legnagyobb mennyiség Deákváron gyűlt össze, csak
többszöri fordulóval tudták elszállítani. Mint az erről szóló sajtótájékoztatón dr. Bóth János polgármester elmondta, az önkormányzat a kommunális veszélyeshulladék-gyűjtésre 2,5 millió, az
elektronikushulladék-gyűjtésre 1,2 millió, használtelem-gyűjtésre
pedig 1 millió forintot tervezett be. Jövőre, a Zöld Híd Program
keretében megvalósuló hulladékudvar működésbe lépésével, az
eddigi akciós gyűjtések helyett, folyamatos lesz az átvétel. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szigorúbban fel fognak
lépni azok ellen, akik utak mellett, külterületen raknak le hulladékot, szennyezve a környezetet. Ebben a rendőrség és a polgárőrség segítségét is igénybe fogják venni.
Beckné Alapi Julianna környezetvédelmi referens arról számolt be, hogy a tavaly ötmillió forintos költséggel megszüntetett
három illegális hulladéklerakó közül kettőt ismét használatba vettek felelőtlen emberek. A szemétlerakás, szemetelés folytatódik,
a hulladékhalmok pedig nemcsak taszító látványt nyújtanak, hanem például, erősen szennyezik a talajvizet is.
Az adj egy napot a ligetnek mottóval megrendezett a hagyományos ligettakarítás is szinte hiábavalónak bizonyult. A város
önkormányzata és a Vác Városért Környezetvédelmi Alapítvány
által szervezett április 3-4-i akció résztvevői – diákok és civil szervezetek - több mint 400 zsák szemetet, falevelet gyűjtöttek össze,
amelyet a Remondis Kft. el is szállított. A következő napon azonban, mint Bíró György beszámolt róla, a stadionbeli rendezvény
után, újra tele lett az egész park szeméttel, palackokkal. A ligetbe
beálltak autókkal és összetapostak mindent. Megkereste dr. Dora
Péter jegyzőt, aki akkor már intézkedett a liget újratakarításáról.

Kátyúzási szezon
Az elmúlt hetekben a közútkezelő kijavította a 2-es főút váci
bevezető szakaszának felületi hibáit, és a városon belül is folyik
a kátyúzás. A közelmúltban új, Angliában már alkalmazott aszfaltjavítási technológiát is bemutatott egy cég. Az ismertető szerint
ennek előnye, hogy kisebb költséggel, környezetbarát módon, a
feltört aszfalt visszaépítésével történik a kátyúzás, és tartósabb is
lesz a kijavított felület.

A teljes, mintegy 3700 négyzetméteres
területen összesen 7 kút volt, ami meglehetősen soknak számít. Ezek között található
két, körülbelül a 17. századra keltezhető,
egyforma szerkezetű kút, legalul nagyméretű, fenyőből készült gyűrűvel, melyhez
belülről – a hordókhoz hasonlóan, abroncsszerűen – 31 darab, 160–180 cm hoszszú fadeszkát illesztettek, külső oldalára
pedig a Naszályból származó faragott kváderköveket helyeztek egymás fölé. A kutak
mintegy 3,5 m mélyek voltak.
Ennél korábbi, a 15–16. század fordulójára keltezhető egy jóval mélyebb, mintegy

5,5 méter mély kút, felül vegyesen rakott
kövekből, legalul faszerkezettel: egymásba
csapolt gerendákkal és abroncsos deszkákkal. Lehetséges, hogy ehhez tartozott az a
kilinccsel felszerelt csapóajtó is, amit a kút
alján találtak meg. Mindegyik kút olyan jól
megalkotott, erős megtartású építmény
volt, hogy egészen a 20. század második
feléig tisztították és használták őket, egyikből egy második világháborús szovjet géppisztoly is előkerült.
Régészeti szempontból mégis a legérdekesebb az a kút és ház volt, amelyre utolsóként találtak rá. A kút kőgyűrűje mellett
kezdetben egy deszkafal vonala és néhány
kiálló cölöp vált láthatóvá egy erősen kénes
szagú, iszapos talajban, közöttük néhány
késő Árpád-kori cseréptöredékkel. A fokozatos mélyítés és aprólékos bontás után a
régészek egy 2,6 × 2,5 méter kiterjedésű,
boronaszerkezetű építményt tártak fel,
amely 130 cm magasságig teljes épségben
állt! A ház négy nagyméretű talpgerendára
támaszkodott; alatta a Dunáról származó,
rendkívül erős kavicságyat terítettek szét,
majd a ház középvonalába párnafát fektettek, amelyen deszkapadlót alakítottak ki. A
deszkapadló alá egy kikészített bőr (talán
mellény) maradványa szorult be, feltehetően a ház építésekor maradhatott ott. A ház
oldalfalát 3–5 cm vastag deszkafalak képezték, amelyek a talpgerendákba illesztett
cölöpöknek támaszkodtak. Az építmény a
14. század végére már nem is volt használatban, erre vall legalábbis az, hogy a ház
feltöltésében 13 –14. századi kerámiaanyag
volt. A ház a középkori járószinthez képest
mélyebben helyezkedett el, az építménybe
létrán jutottak le, melynek maradványai
szintén előkerültek. Azt, hogy véletlenül,
vagy tudatosan építették a ház mellé néhány száz évvel később a kutat, a jelenlegi
adatok alapján még nem tudni. Tény azonban, hogy ez a kút mentette meg a boronaházat a pusztulástól, ugyanis a kút kősorait
erős gerendaszerkezet tartotta, amelyen
keresztül folyamatosan víz szivárgott a

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

szomszédos középkori faházba, megőrizve
azt az utókornak.
Éghajlatunk miatt rendkívüli ritkaságnak számít, hogy a föld alól több száz éves
ép faház került elő – párhuzamait a régészek egyelőre csak észak-európai vidékeken ismerik, Magyarországon nem. Ritkasága miatt a ház funkciója talány: vajon a
vízforrás mellé épült, és azt valamilyen
módon használta? Pincéje, tárolóhelyisége
lehetett egy fölötte álló, később elbontott
háznak? A válaszra egyelőre még várni kell,
ugyanis a régészek a gyors ütemben feltárt
és kiemelt faanyagot csak néhány napja
kezdték feldolgozni, a leletek megóvása és
restaurálása a fák esetében éveket jelenthet. Utána azonban remélhetőleg minden
kérdésre választ találva, kiállításon, visszaépítve lehet majd bemutatni a nagyközönségnek.

A mélygarázs területének feltárása Vác
történetében kiemelkedő jelentőségű, leletei számos új adattal gazdagítják az egykori
püspöki város történetét.
Dr. Mészáros Orsolya ásatásvezető régész
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
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Egymillió a Botond utcára

Van, aki szétszórja, van, aki összegyűjti

Váci kutak feltárása

•

Több éves előkészítés és számos – jogi, társadalmi, pénzügyi
– konfliktus után, megkezdődhetett a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása. Igaz, a Kerepes Ökörtelek-völgyi központ kivitelezése, szintén jogviták miatt, csúszásban van.
Megtörtént az üzemeltetéshez szükséges gépek beszerzése is,
októberig valamennyit leszállítják. Megkezdődtek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok kivitelezései munkálatai
is, Vácon, még folynak a tárgyalások elhelyezésükről. A várhatóan 2010 elejétől elinduló új hulladékgazdálkodási rendszer részeként létesülő gyűjtőszigeteken papír, műanyag és fehér üveg
hulladékaikat helyezhetik majd el a lakosok. A fémhulladékokat a
hulladékudvarokban lehet majd elhelyezni, amelyeket Vácon, Balassagyarmaton, Aszódon, Fóton, Gödöllőn, Kerepesen, Nagymaroson, Rétságon és Veresegyházon hoz létre az Észak–Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. A hulladékudvaroktól távolabb
eső helységekbe mobil hulladékbegyűjtő járművek fognak járni.
A hulladék újrahasznosítása, feldolgozása kiemelt szerepet kap a
Zöld Híd Programban. Ennek köszönhetően jelentősen csökkenthető a lerakóra kerülő hulladékok mennyisége. Gyenes Szilárd
projektvezető szerint azt remélik, hogy a térség lakosai a jövőben
jobban odafigyelnek majd a vásárlási szokásaikra, a környezettudatosabb életvitelre, és ebből fakadóan a hulladéktermelés csökkentésére.
A térség három nagy lerakójának, köztük a csöröginek, a rekultivációját már előkészítették azzal, hogy kiépült a depóniagáz
gyűjtésére szolgáló hálózat. Egy új pályázat révén a kisebb lerakók
rekultivációjára is sor kerülhet. Ez érinti a váci, már használaton
kívüli lerakót is. Gyenes Szilárd elmondta, hogy a bezárásra ítélt
hulladéklerakók működését július közepén meg kell szüntetni.

Több tonna hulladék

Váci Hírnök

Zöld Híd: már a program
megvalósítása folyik

(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
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Kétszáz éve született az iskola névadója

Könyvbemutató

Kukatúrától a diákpolgármesterválasztásig

zenei, képzőművészeti anyaggal is szolgál.
A kettős évforduló tiszteletére a
tápióbicskei és a váci Földváry iskola közös történelmi vetélkedőt szervezett, felső
tagozatos tanulóknak. A levelező feladatok
után, a versengésre, iskolánként két-két csapat részvételével, április 3-án, Tápióbicskén
került sor. (Mint ismert, 1849. április 4-én
Tápióbicskén a dicsőséges tavaszi hadjárat
egyik sikeres csatája zajlott, csakúgy, mint
pár nappal később Vácott, mindkettőben kiemelkedő szerepet játszott Földváry Károly.)

A Földváry-emlékév rendezvényei keretében április 15-én Földváry-gálára került
sor a művelődési központban, és programmal készül az iskola november 26-ára,
Földváry Károly születésének napjára is.

20 0 9. á p r i l i s

A Földváry Károly Általános Iskola a hagyományos Földváry-napok keretében ünnepelte névadója, a legendás honvédezredes születésének 200. évfordulóját, és ezzel
együtt, a váci csata 160. évfordulóját. Az április 8-i ünnepélyes megnyitón dr. Váradi
Iván Attila iskolaigazgató elmondta, hogy
a kettős évforduló tiszteletére vetélkedőt
rendeztek a tápióbicskei Földváry iskolával, népdalversenyt tartottak, Kossuth-emlékkiállítást nyitottak meg az iskolában,
képzőművészeti alkotások készültek és
rajzpályázatot hirdettek. A megnyitót követően műsort adtak az iskola diákjai, felelevenítve a névadó életét és korát.
A Földváry emlékév alkalmából emlékkönyvet is kiadtak, CD melléklettel. A Veres
Enikő magyar-történelem szakos tanárnő
szerkesztette kiadvány elsősorban diákoknak készült, Földváry Károlyról és a részvételével megvívott váci csatáról. A kötet,
a történelmi áttekintés mellett, irodalmi,

TISZK-rajzpályázat

•
Váci Hírnök
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Bernard Le Calloc’h Párizsban él, de
minden év júniusát Magyarországon tölti.
Felkeresi Gödöllőn a premontreiek gimnáziumát, ahol 1945 után két éven át tanított,
míg az iskolát nem államosították. Több
helyen tart előadásokat, Vácra tízedik éve
jár, és hatodik könyvét jelenteti meg a Váci
Városvédők és Városszépítők Egyesülete, a
Kucsák Könyvkötészet és Nyomda előállításában. Bernard Le Calloc’h rendhagyónak számító legújabb Kőrösi Csoma Sándor könyve a korábbiaktól annyiban eltérő,
hogy fényképek segítségével (és ahhoz
kapcsolódó kísérő szöveggel) járjuk be azt
az utat, melyet Kőrösi Csoma Sándor megtett „Nagyenyedtől a Himalájáig”. A „Nagy
utazás...” a Balkánon, Egyiptomon, Szírián,
Mezopotámián át Közép-Ázsiába viszi el az
olvasót, hogy az erdélyi lelkésszel, tudóssal,
végül eljusson Indiába, majd Ladakba, és
ahol. Kőrösi Csoma Sándor „utazása 1823.
június 20-án” véget ért, Zanglába. „Az örök
peregrinus. Kőrösi Csoma Sándor életútja képekben” című kötetet Somodiné dr.
Dobó Katalin szerkesztette, a több száz
képet a szerző készítette. A könyv bemutatójára június 3-án, szerdán, 18 órakor a
váci művelődési központban kerül sor. A
könyvbemutató előtti előadásának címe:
„Orosz ügynök a Himalájában a XIX. század elején.” Mint a szerző megállapítja, teljesen ismeretlen téma, noha az ügy Kőrösi
Csoma Sándor himalájai tartózkodásához kapcsolódik. Június 10-én, 10 órakor
az Idősek Akadémiáján (Vác, Budapesti
főút 61.) Bernard Le Calloc’h Ibrahim
Müteferrikáról, II. Rákóczi Ferenc török
tolmácsáról tart előadást. Ezen a helyszínen is dedikálja új könyvét a szerző.

Mintegy 40 millió forintos költséggel újítja fel a Katona Lajos Városi Könyvtár homlokzatát, nyílászáróival együtt, az önkormányzat. Az elképzelés szerint az épület visszanyeri
eredeti kinézetét, fényét. Ezzel együtt felújítják az épület előtti járdaszakaszt, akadálymentessé téve a könyvtár bejáratát. A munkálatok várhatóan április végén befejeződnek.

Képzőművészeti pályázatot írt ki a
Naszály-Galga TISZK a partnerintézményeiben tanuló diákok számára. 22 pályázótól 44
pályamű érkezett be. A legjobb festmények,
grafikák, fényképek készítői értékes zenelejátszókat és oklevelet kaptak, a legjobb
graffiti pedig felkerülhet a TISZK épületén
belül egy 16 négyzetméteres falfelületre is.
A pályaműveket vándorkiállítás keretében
Vácon, Gödöllőn és Aszódon mutatják be a
TISZK partneriskoláinak folyosóin.

Lapzártánkkal egy időben – ha az időjárás közbe nem szólt - a hagyományos Naszály-túrával kezdődött az idei Föld napi rendezvénysorozat, amelyet a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány, Vác Város
Polgármesteri Hivatala és a Váci Diákönkormányzat rendezett. A program szerint, április 18-án, szombaton reggel 9 órakor különjáratú buszok vitték a buszpályaudvartól Katalinpusztáig a résztvevőket, ahol a
kukatúraként is ismert gyalogtúra kezdődött. A program ingyenes volt,
és az ígéret szerint - turistatérképet és ebédet is kaptak a résztvevők.
Az április 21-i nap az óvodásoknak szól. Reggel 9 órától a Gyakorló Város Program keretében foglalkozásokat tartanak a nagycsoportosoknak. A tájépítész egyetemisták Energia címmel tartanak interaktív játékos ismeretterjesztést a deákvári óvodákban. A
következő napon, április 22-én, a Föld napján, a középiskolások
hagyományos környezetvédelmi kommunikációs versenye következik, együtt az ugyancsak már hagyományos diákpolgármesterválasztással. A kampány reggel már nyolc előtt elkezdődik a főtéri
színpadon, ahol bemutatkoznak a jelöltek. A kommunikációs verseny 9 órakor
kezdődik a városháza tanácstermében,
ahol a résztvevő
iskolák hét fős csapatai a várossal kapcsolatos témakörökben vetélkednek. A
szavazás a Március
15. téren és az iskolacentrumban törtéHárom polgármester együtt
nik, a szavazatokat
(Archív felvétel)
a városháza tanácsteremben számlálják össze. Ezt követően, délután négy óra körül
kerül sor a főtéri színpadon az új diákpolgármester beiktatására. A
város polgármestere átadja neki a város jelképes kulcsát és a csokoládéból font polgármesteri láncot. A délután további részében
váci zenekarok szórakoztatják a fiatalokat.
Április 24-én, pénteken 9 órakor a kistérség általános iskolásainak
kerékpáros környezetvédelmi versenye kezdődik. A versenyen a váci
és a környékbeli általános iskolák felső tagozatainak tíz fős csapatai
vesznek részt. Az állomáshelyeken gyűjtött és az előzetes feladatok teljesítéséből adódó pontok összege alapján dől el, hogy melyik csapat
milyen helyezést ér el. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a fél 2 után
kerül sor, a Görög Templom Kiállítóhelyen. A versenyt a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke értékeli, a díjakat a város polgármestere és az új diákpolgármester adja át a csapatoknak.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt Vácra, a Duna-parton
megrendezendő EURÓPA FESZTIVÁLRA 2009. május 1-2. között.
Színvonalas programokkal, kézműves kirakodóvásárral, vidámparkkal, meglepetésekkel várjuk a látogatókat.
Május 1., péntek
10 óra
11 óra
12 óra
13 óra
14.30
15.50
16.50
17.35
18.30
20 óra

Mazsorett bemutató
Földváry Károly Általános Iskola diákjainak műsora
Talentum Alapfokú Művészeti Iskola bemutatója
Silverstar zenés-táncos műsora
Farkas Trió és Barátai koncert
Kottazűr koncert
Welldance Sporttánc Egyesület műsora
Tini Dance műsora
Crockodeal koncert
UNISEX koncert

Május 2., szombat
10 óra
11 óra
12 óra
13 óra
14 óra
15 óra
16 óra
17 óra
18 óra
19 óra
20 óra

Váci Fúvószenekar műsora Ábrahám Balázs vezényletével
Földváry Károly Általános Iskola diákjainak műsora
Silverstar zenés-táncos műsora
Váci Nótakör műsora
SIVA táncbemutató
Contactus Country koncertje
Miami Táncegyesület műsora
Acoustic Trio.hu koncert
Imé és tanítványai hastánc show
SUGARLOAF koncert
Utcabál a Sárga Taxi együttessel

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
Gasztronómiai kitelepülés:
Interveniál Kft.-Transz-Ker Kft. Konzorcium
20 0 9. á p r i l i s

Föld napja: egyhetes program

•

Le Calloc’h Vácon

Váci Hírnök

Földváry Károly emlékéve
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Április 25-én 16 óra
Kézműves foglalkozás
a Dunakanyar Népművészeti Egyesülettel.
Április 25-én, szombaton 15 órakor
Egy régi-régi dal mesél…
Zenés nosztalgia délután a László Imre
Nótakör szervezésében.
Belépőjegy ára: 400 Ft
Május 7-én, csütörtökön 19 órakor
VIII. Nemzetközi Akusztikusgitár
Fesztivál
Walter Lupi, Edoardo Bignozzi ,Michael
Young ,Heidrich Roland,Szabó Sándor
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az
előadás napján: 1800 Ft
Május 20-án, szerdán 19 órakor
„Ha én rózsa volnék” tour 2009.
Péter Szabó Szilvia (NOX együttes ) önálló
estje
A belépőjegy ára: 3.990 Ft
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

Május 31-én, vasárnap 10 órától
Hagyományos aszfaltrajzverseny, ugrálóvár, körhinta, arcfestés, lufihajtogatás,
mentő-, tűzoltó és rendőrautó bemutató,
kézműves foglalkozás, bábelőadás, táncbemutatók, táncház,
sztárfellépő Király Viktor.
Helyszín: Vác, Március 15. tér

Váci Hírnök
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Május 22-én, pénteken 17 órakor
A Petőfi Sándor Általános Iskola és a
Deákvári Gyermekekért Alapítvány
jótékonysági hangversenye
helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola

Civil szervezetek
programjai
Április 26-án, vasárnap 9 órától
Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó regionális bemutató
Bővebb információ: www.pmkult.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A belépés díjtalan!
Április 30-án, csütörtökön 19 órakor
„Linelina”hastánc est
Silverstar Produkció
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az
előadás napján: 1800 Ft
Május 9-én, szombaton 16 órakor
Vox Humana Énekkar tavaszi
koncertje
Közreműködik: Cs. Nagy Ildikó zongoraművész
Vezényel: Lógó Tibor
Részletes műsor az énekkar honlapján:
www.voxhumana.vac.hu
Május 15. péntek, 10.óra
Esélyegyenlőségi nap
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Pest Megyei
Esélyek Háza szervezésében. Bővebb információ: 06-27/502-660-as telefonszámon.

Május 15. 18 óra
Borsányiné Tarnay Zsófia kiállítása
Megtekinthető: június 15-ig

Közel száz, korábban Vácott kézilabdázó hölgy vett részt a Király Endre Szakközépiskola tornatermében megrendezett nosztalgia találkozón. A megjelenteket dr. Bóth János
polgármester fogadta egy-egy szál szegfűvel, majd megnyitójában köszönetet mondott
azokért a sikerekért, amelyek hozzájárultak a Nemzet Sportvárosa cím elnyeréséhez. Lebán Tibor egy nagyméretű tortával köszönte meg a múlt szép győzelmeit. A legendás
mester, Sulyánszki Dezső által szervezett eseményen az örökifjú hölgyek egymással vívott
mérkőzéseken csillogtatták meg még manapság is ámulatba ejtő tudásukat, majd hétméteres dobó viadalon mérték össze erejüket. A nagy sikerű eseményt egy jóízű ebéd közbeni véget nem érő emlékidézés tette felejthetetlenné.

Május 29. 16. óra
Oktatási Dolgozók Pedagógus-napi
Kiállítása
Megtekinthető: június 14-ig

Május 16. szombat 15 óra
Verdák
színes amerikai animációs film, 116 perc,2006
A belépés díjtalan!

Filmklub
Május 16. szombat 17 óra
Bon Jovi – Rock in Rio
Koncertfilm
A belépőjegy ára: 300 Ft

IV. Váci Zsidó
Kulturális Fesztivál
Május 9. szombat 18 órától
megnyitó a Váci Zsinagógában
Turai János előadása a váci zsidóság és a
zsinagóga történetéről
Május 10. vasárnap 18 órától
a Váci Zsinagógában
Sabbatsong Együttes
Masa Tamással és Masa Anikóval
A belépőjegy ára elővételben: 1300 Ft, az
előadás napján: 1500 Ft

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

Június 21. vasárnap 18 órától
a Váci Zsinagógában
Klein Judit önálló estje
a Dávid Klezmer Quintet közreműködésével
A belépőjegy ára elővételben: 1300 Ft, az
előadás napján: 1500 Ft

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

Május 23.
„Ruszin Nemzeti Ünnep” Vácott
Helyszín: Fehérek temploma
Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Váci Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében.

Július 5. vasárnap 18 órától
a Váci Zsinagógában
Golda Meir szalonzenekar műsora
közkívánatra: Markovics Zsolt szegedi rabbi
A belépőjegy ára elővételben: 1300 Ft, az
előadás napján: 1500 Ft

Atlétika
Közel száz fogyatékkal élő sportoló
számára rendeztek köszöntő ünnepséget az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Márvány-termében. Az
ünnepségen a Váci Reménység két sportolója is a díjazottak között volt. A 2008ban elért kimagasló eredményeiért dr.
Gyenesei István miniszter elismerő oklevelét Török Ottó szakállamtitkár nyújtotta át a két váci atlétának: Keresztesi
Erikának és Molnár Klaudiának. Mindkét
versenyző edzője Szikora Gyula.

Evezés

Gyermek ﬁlmklub

Május 22-én, szombaton 17 órakor
Parnasszus
A Dunakanyar Fotóklub rendezésében.
B. Müller Magda fotóművész könyvbemutatója
A könyvet és szerzőjét bemutatja: Kocsis
Iván fotóművész

•

20 0 9. á p r i l i s

Városi gyermeknap

Május 8-án, pénteken 17 órakor
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
felső tagozatos tanulóinak kulturális
bemutatója

Április 30.
Belánszky Ferenc kiállítása
Megtekinthető: május 25-ig

Sporthírek – röviden

Eredmények
Asztalitenisz – NB I:
Váci Reménység – Kőbánya 11-7
Pénzügyőr II – Váci Reménység 12-6

Kézilabda – NB I:

Vízilabda
A váci medencében biztosította alapszakaszbeli második helyezését vízilabda
együttesünk. A mieink a dunaújvárosiakat
verték 9-8-ra, ezzel a pontveszteség nélkül
csoportgyőztes pécsiek mögött biztosították helyüket a feljutásért vívandó rájátszás
mezőnyében.

Váci NKSE – Debrecen 29-29
Nyíradony – Váci NKSE 32-28

Kézilabda – NB I/B:
Ercsi – Váci KSE 23-23
Váci KSE – Szentendre 23-19
Rinyamenti KC – Váci KSE 25-25

Labdarúgás – NB II:
Bőcs – Vác-Újbuda LTC 1-2
Vác-Újbuda LTC – Békéscsaba 3-0
BKV Előre – Vác-Újbuda LTC 2-4
Vác-Újbuda LTC – Jászberény 2-3

Kézilabda
A Váci NKSE felnőtt NB I-es kézilabda csapatának rájátszásbeli programja a
9-12. helyért:
04. 17. p.

16.00: Pécs – VNKSE;

04. 22. sze. 18.00: VNKSE – Vasas;
05. 02. szo. 18.00: VNKSE – Kiskunhalas;
05. 08. p.

18.00: Vasas – VNKSE;

05. 15. p.

18.00: VNKSE – Pécs;

05. 29. p.

8.00: Kiskunhalas – VNKSE

Március 22-én hagyományos ünnepség keretében köszöntötte a szabadtéri
idényt a Vác Városi Evezős Club. Vácy
Károly köszöntője után felavatták a decemberben elhunyt legendás sportember, Patay László emlékére állított sírkövet, majd szokásos módon a Dunán
elhelyezett koszorúval vette kezdetét a
szezon.
Csepelen tartották meg válogatott kerettagok részére kötelező hat kilométeres
hosszútávú versenyt. A VVEC sportolói
közül a nők normálsúlyú versenyében
nyert Szabó Katalin, a férfi könnyűsúlyúak viadalán pedig Galambos Péter haladt
át elsőként a célvonalon.

Ülőröplabda
Három helyszínen összesen 11 csapat
részvételével megkezdődtek az ülőröplabda Euroliga idei küzdelmei. A Mozdulj SE Vác Tatabányán egy-egy horvát és
bosnyák rivális mellett a hazaiakkal mérte össze tudását. A mieink fantasztikus
küzdeni tudással, három nagyon szoros
csatában győzték le ellenfeleiket. Eredményeik: Mozdulj SE – Tuzla 3-2; - Zágráb
3-1; - Tatabánya 3-2. A váciak a Zágrábbal
együtt jutottak az őszi elődöntő körbe,
amelynek a rendezési jogát - Lózs Zoltán
egyesületi elnökhelyettes tájékoztatása
szerint - szeretné a váci klub pályázat útján elnyerni.

www.v-8.hu

Nyitás: 2009. május 1.
10-18 óráig zenés programok
és vizilabda mérkôzések!
Nyolcszor jobb, mint máshol!
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Április 25-én,15 óra
Családi mesedélután:
Maszk Bábszínpad - A kis Hagymafiú
története
A belépőjegy ára: 450 Ft

Április 24-én, pénteken 17 órakor
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
alsó tagozatos tanulóinak kulturális
bemutatója.

Április 23.
Bálint Zsombor kiállítása
Vác, Curia Galéria
Megtekinthető: május 18-ig

Nosztalgiáztak a hölgyek

•

programajánló

Kiállítások
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A környezetvédelmi iroda elérhetősége
A Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája tájékoztatja Vác lakosságát, hogy az
ingyenesen hívható „zöld szám” - 06-80/890-020 - mellett kibővített elérhetőséget biztosít
minden, környezetéért felelősséget érző állampolgár számára. Sürgős, esetleg azonnali
helyszínelést igénylő bejelentések esetén kérjük, hívja a következő mobil telefonszámot:
06/30-681-6015. A szám elérhető hétköznap, szabad- és ünnepnapokon is reggel 8 órától
este 8 óráig.
Várjuk a bejelentéseket a következő esetekben: illegális hulladéklerakás, kiporzás,
égetés, levegőszennyezés, talaj-, talajvíz-, élővíz-szennyezés, zaj-, és rezgésproblémák, parlagfűvel borított, gondozatlan területek, természetvédelmi területek rongálása.

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

APRÓHIRDETÉS
Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 2.500 nm építési telek. Irányár: 20 millió forint.
Érd: (+36)30/445-3954

Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK:
Somogyi Mátyás /1913/, Papp Gyuláné sz.:
Lieszkovszki Mária /1935/, Horváth Jánosné
sz.: Zsibrita Magdolna /1943/, Bossányi
Istvánné sz.: Letfusz Amália /1930/. Balogh
Sándor /1934/, Sólyom Istvánné sz.: Lengyel
Katalin /1926/, Éhen János /1953/,Bíró Sándor
/1907/, Sapka György /1944/, Kurdi Mihályné
sz.: Seres Magdolna /1927/, Csánki András
/1933/, Varga Jánosné sz.: Fehér Erzsébet
/1932/, Králik Sándorné sz.: Király Erzsébet
/1943/, Szottfried Árpádné sz.: Básti Margit
/1928/, Cserny Józsefné sz.: Nagy Judit /1954/,
Pajor Andrásné sz.: Simon Edit /1931/,Lukács
Jánosné sz.: Boi Erzsébet /1913/, Bába
Józsefné sz.: Szabó Julianna /1934/, Kovács
Jánosné sz: Bucsú Éva /1957/, Bocskai László
/1946/, Csáki György /1923/, Perlei Béláné sz:
Pajor Karolina /1925/, Tóth Bálintné sz.: Borissza Klára /1938/, Kisparti Jánosné sz.: Kiss
Mária /1930/, B. Nagy Imre /1918/.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK:
Csákvári Gábor és Demény Zita fia
Márton, Vimmer György és Raffael Rita
fia Márk, Palugyai Patrik és Csüllög Eszter fia Gergő, Madari Szilárd és Szabó
Rita lánya Anna, Muszkatal Ferenc és
Gazsi Beatrix fia Attila, Német László és Németh Zsuzsanna lánya Regina,
Skripek Károly és Dóra Katalin lánya
Emma, Fábián Tamás és Turi Anita lánya Izabel, Míves Gábor és Povázsay
Éva lánya Virág, Molnár Tamás és Horváth Ágnes fia Zétény, Moór Zoltán és
Mezőfi Andrea fia András, Áron Ferenc
és Bodnár Melinda fia Levente, Lakatos István és Kolompár Gabriella lánya
Dzsenifer, Múzer Tibor és Simák Adrienn lánya Viktória, Pesti Csaba és Skuril
Mónika fia Viktor, Török Gábor és Kertész Katalin fia Gergő.

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

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.

Váci Hírnök

•
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

14

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

•
•
•
•
•
•
•

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

27/312-388
27/311-157
27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/504-176
27/501-385

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdődően 7 hetente ismétlődő rend szerint látnak el ügyeleti
szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási 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)
04.20.- 04.26.
04.27.-05.03.
05.04.-05.10.
05.11.-05.17.
05.18.- 05.24.

H.
6
7
1
2
3

K.
7
1
2
3
4

Sze.
1
2
3
4
5

Cs.
2
3
4
5
6

P.
3
4
5
6
7

Szo.
4
5
6
7
1

V.
5
6
7
1
2

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)
A
városi
ügyelet
a
620-620/1465-ös melléken,
vagy a 620-691-es telefonszámon érhető el.
Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 19-7 óráig, Hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelõzõ nap 19-tõl az
utána következõ nap 7 óráig.

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

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
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.

Egyre közelebb Önhöz!
Vácon nyitotta meg legújabb ﬁókját az UniCredit Bank
2009. március 26-tól új bankﬁókban várja és szolgálja ki váci ügyfelei pénzügyi igényeit az UniCredit
Bank. Fiókjainkban mind a lakossági, mind a vállalati, vállalkozói ügyfelek gyorsan és kényelmesen
intézhetik banki ügyeiket.
A fióknyitás kapcsán Fodor Mihállyal, a váci új UniCredit bankfiók
igazgatójával beszélgettünk.

A váci fiók milyen termékekkel,
szolgáltatásokkal várja az UniCredit
Bank jelenlegi és leendő ügyfeleit?

Örülünk, hogy Vácon is fiókot nyitottunk! Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
2008-ban is folytatta dinamikus fejlődését, melynek részeként az egy éve még 81
tagú bankfiókhálózatunk az idei év végén
már 115 egységet számlál. Természetesen
tapasztaljuk, hogy az internetes és telefonos bankolás napról napra népszerűbbé
válik, tudjuk azonban azt is, hogy partnereinknek nagyon fontos a rendszeres személyes kapcsolattartás.

Teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat
kínálunk – a számlanyitástól a hitelnyújtásig, a befektetéstől a projektfinanszírozásig. Nagy hangsúlyt fektetünk a magas
színvonalú kiszolgálásra, és folyamatosan,
rugalmasan alkalmazkodunk a változó
piachoz és az ügyfelek egyéni igényeihez. Meggyőződésünk, hogy csak akkor
tudunk növekedni és sikeresek lenni, ha
munkatársaink jó szakemberek, és ha
szolgáltatásainkat az ügyfelek könnyen,
kényelmesen és közvetlenül elérik. Ennek
érdekében bővítjük fiókhálózatunkat.
Egyik legfontosabb célunk, hogy ügyfélelégedettség szempontjából a hazai piac
vezető bankjává váljunk.

A magyar UniCredit Bank az
UniCredit Csoport része. Mit érdemes tudni ez utóbbiról?
Az UniCredit Csoport bölcsője ott
ringott, ahonnan Európa újkori pénzügyi
fejlődése elindult. Évszázados lombardbajor-osztrák pénzügyi hagyományok
gazdagítják az UniCredit Group múltját,
és ugyanakkor mi vagyunk a kontinens
egyik legdinamikusabban fejlődő bankcsoportja. Nemcsak Olaszországban, Németországban és Ausztriában tartozik az
UniCredit a vezető, meghatározó pénzügyi
házak közé, hanem azt külön is érdemes
tudni, hogy Közép- és Kelet-Európában
nagy előnnyel piacvezetők vagyunk. Több
mint 3400 fiók, 70 000 munkatárs, 27 millió magán- és vállalati ügyfél a régiónkban
- ezek a tavaly év végi számok magukért
beszélnek. Szakmai munkánkat díjak is
igazolják, csak példaképp említem, hogy
2007-ben az angol The Banker tekintélyes
pénzügyi szaklap az UniCreditnek ítélte
„Az év bankja” Közép- és Kelet-Európában
díjat, idehaza pedig nemrég kaptuk meg a
Superbrand címet.
Hogyan profitálhatnak a nemzetközi háttérből a magyar ügyfelek?
Kézzelfogható előny, hogy amikor a
család a horvát tengerpartra utazik vagy

Fodor Mihály fiókvezető
kiugrik Bécsbe, Pozsonyba, de akár Isztambulba, akkor ügyfeleink UniCredit betéti bankkártyájukkal – a partnerkártyát
kivéve - díjmentesen tudnak készpénzt
felvenni az UniCredit bankautomatákból.
Ez a nem kevés spórolást eredményező
szolgáltatás természetesen a vállalkozások számára is kedvező. Honlapunkon, a
www.unicreditbank.hu címen pontosan
felsoroljuk, hogy hazánkban hol, ezen túl
pedig melyik 17 további országban élhetnek ügyfeleink ezzel az ingyenes lehetőséggel. A magyar turisták leggyakoribb úti
céljai ott szerepelnek a listán.
Természetesen vállalati ügyfeleinknek
is nemzetközi választékú és színvonalú
szolgáltatásokat kínálunk. Szakértelmünk,
partnerségünk segít a hazai és az uniós
lehetőségek kihasználásában ugyanúgy,
mint a nemzetközi pénzügyletek gyors és
zavartalan lebonyolításában. Az éppen induló helyi vállalkozások és a fejlődésüket
tovább folytatók egyaránt igényeik szerinti kínálattal találkoznak bankunkban.

Hol és milyen időpontokban várja
az ügyfeleket az új UniCredit bankfiók?
Kollégáimmal együtt szép és kényelmes környezetben, színvonalas kiszolgálással fogadjuk nemcsak ügyfeleinket,
hanem az érdeklődőket is a Szent István
tér 4. szám alatt található fiókunkban hétfőn 8-17, keddtől csütörtökig 8-16, pénteken pedig 8-15 óra között. Honlapunkon,
a www.unicreditbank.hu címen, illetve
a 06-40/50-40-50 számú helyi tarifával
hívható számunkon is kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. Abban is biztos vagyok, hogy ajánlatainkból az ügyfeleink
sokat profitálnak majd. Akcióinkra tehát
mindig érdemes lesz odafigyelni.

További információ:
www.unicreditbank.hu
Telefon: 06-40/50-40-50

