
VVááccootttt  sszzüülleetteetttt  vvááccii  llaakkoossookk::  

Balogh Zsolt és Süveg Anikó lánya Regina, Csuhai Sándor és
Pap Anna fia Péter, Kálmán Károly és Harsány Viktória fia
Bálint, Nábelek Gábor és Hegyi Ildikó fia Milán, Bank Csaba
és Szalóki Tímea fia Miklós, Várhegyi Csaba és Laczkó Lívia
lánya Noémi, Pálfalvi Csaba és Kiss Anna fia Csaba, Nagyéri
János és Gazdik Anita fia Máté, Herédi Csaba és Bíró
Bernadett lánya Enikõ, Fehér József és Szelényi Renáta lánya
Lilien, Kocsis Ferenc és Nagy Mária lánya Bianka, Záhorszki
Zoltán és Gáspár Erika fia Zoltán, Kozák Richárd ésJanik
Nikoletta fia Rómeó, Csitneki Balázs és Rendes Veronika fia
Botond, Barna Ferenc és Gyimesi Adrienn fia Ádám, Lakatos
József és Szihalmi Éva fia Kevin, Tar Tibor és Neubrandt Csilla
fia Medárd, Bakter Ferenc és Tóth Erikalánya Fanni, Kocsis
Tibor és Kovács Rita fia Tibor, Kozma Péter és Volosinovszki
Edit fia Bence, Petõ Tibor és Prekup Dorina fia Benedek

HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttt  vváácciiaakk::

Tachscherer Balázs és Simigh Judit, Lieszkovszki László és
Pápai Renáta, Bayer Krisztián és Szentes Éva, Franyó Zsolt és
Nyerlucz Brigitta, Kis-Vén László és Demeter Valéria, Nyári
Csaba és Kiss Katalin, Sas Ferenc és Antal Erika, Kenyeres
Oszkár és Csapó Tünde, Ladócsi János és Lédermajer Mónika,
Marincsák Zoltán és Kiss Marianna

EEllhhuunnyytt  vváácciiaakk::

Horváth Józsefné sz.: Pusztay Etel /1901./, Papp Sándorné sz.:
Persik Anna /1929./, Bognár Zoltánnbé sz.: Varga
Margit/1927./,  Zsilinszky Károlyné sz.: Járja Etel /1913./
Kondér Sándorné sz.: Meszes-Tóth Anna /1914./, Molnár
Sándorné sz.: Dávid Mária /1924./, Makkai Imréné sz.: Gregus
Ida /1918./, Szalay István /1923./, Varga Péter /1969./, Bayer
Ferencné sz.: Koch Edit /1920./, Koós Istvánné sz.: Konkoly
Anna /1921./, Brezovich Károlyné sz.: Zsigmond Irén /1914./,
Zalaba Istvánné sz.: Együd Erzsébet /1920/, Birk Ignácné sz.:
Tilger Anna /1928./, Rutkai Károlyné sz.: Némedi Ilona
/1927./, Kende Ernõné sz.: Máthé Erzsébet /1916./, Gáspár
Lajosné sz.:Jakab Edit /1935./, Rácz Sándor /1947./, Varga
József /1933./, Bata Gábor /1918./, Tóth Istvánné sz.: Rakovics
Ilona /1924./, Kecskés Zoltán /1946./, Zagyi Pálné sz.: Csordás
Irén /1942./, Kovács Józsefné sz.: Magyari Julianna /1922./
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Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.

Tel.: 311-525, 306-090
ÜÜggyyeelleettii  iiddõõ::

hétfõ: 19-7 óráig
kedd: 19-7 óráig
szerda: 19-7 óráig
csütörtök: 19-7 óráig

hhééttvvééggéénn::
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
üünnnneeppnnaappoonn::
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 7 óráig

Anyakönyvi hírek

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

március 7-13.

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Széchenyi u. 37.

március 14-20.

Alsóvárosi Patika Bt.

Zöldfa u. 12.

március 21-27. 

Deákvári Patika Bt.

Deákvári fõtér 30. 

március 28-április 3.

Központi Gyógyszertár

Március 15. tér 22.

április 4-április 10.

Vácz Remete Gyógyszertár

Magyar u. 3.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  
Vác város jegyzõje

SSzzeerrkkeesszzttii::  
a szerkesztõbizottság

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
Vác Város 
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
TTeell..:: 513-400, 513-455
FFaaxx:: 513-414
EE--mmaaiill::  sajto@varoshaza.vac.hu

NNyyoommddaaii  mmuunnkkáákk::
Multiszolg Bt.

TTiippooggrrááffiiaa:: Front Grafika Bt.

TTeerrjjeesszzttii:: 4 Types Kft.

MMeeggjjeelleenniikk::
havonta 13000 példányban

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

A polgármesteri hivatal 
zöld száma:

0066//  8800  889900--002200

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

hétfõ:  9-18 
kedd: 8-16

szerda: 10-16 
csütörtök:  zárva

péntek:  8-12 között

Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

AA  VVááccii  HHíírrnnöökk  tteerrjjeesszzttéésséévveell
kkaappccssoollaattooss  éésszzrreevvéétteelleeiitt  

- ha nem kapja rendszeresen, 

- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/ 559-5855

““MMOOZZAARRTT  ––  KKAARRNNEEVVÁÁLL””  
Tavaszi Fesztivál nyitógálája
Helyszín: mûvelõdési központ

““ZZEENNÉÉTT  MMIINNÉÉKKÜÜNNKK,,  MMUUZZSSIIKKÁÁTT!!””  
Zenés, verses elõadóest
Helyszín: mûvelõdési központ

EEDDVVIINN  MMAARRTTOONN
hegedûmûvész koncertje
Helyszín: mûvelõdési központ
SSZZÍÍNNHHÁÁZZII  VVIILLÁÁGGNNAAPP  
O’ Neill: Vágy a szilfák alatt
Helyszín: mûvelõdési központ

JJÉÉZZUUSS  KKRRIISSZZTTUUSS  SSZZUUPPEERRSSZZTTÁÁRR  
Helyszín: mûvelõdési központ

““BBEESSTT  UUFFFF  LL’’  AARRTT  PPOOUURR  LL’’  AARRTT
Helyszín: mûvelõdési központ

““VVAALLAAMMII  NNAAGGYY--NNAAGGYY  TTÜÜZZEETT  KKÉÉNNEE
RRAAKKNNII……”” Költészet napi ünnepi hang-
verseny. Helyszín: mûvelõdési központ

NNAATT  NNIICCHHOOLLSS  JJAAZZZZ  TTRRIIÓÓ  kkoonncceerrttjjee
Helyszín: mûvelõdési központ

KKÁÁLLMMÁÁNN  IIMMRREE::  MMAARRIICCAA  GGRRÓÓFFNNÕÕ
Nagyoperett két felvonásban
Helyszín: mûvelõdési központ

GGHHYYMMEESS  KKOONNCCEERRTT
Helyszín: mûvelõdési központ

BBEENNKKÓÓ  DDIIXXIIEELLAANNDD  BBAANNDD  kkoonncceerrttjjee
Helyszín: mûvelõdési közpon

Sportesemények

március 18.
péntek 19 óra

március 23.
szerda 19 óra

március 24 .
csütörtök 19 óra

március 26.
szombat 19 óra

március 29.
kedd 19 óra

március 31.
csütörtök 19 óra

április 1.
péntek 19 óra

április 2.
szombat 20 óra

április 3.
vasárnap 19 óra

április 5.
kedd 19 óra

április 7.
csütörtök 19 óra

Kulturális ajánló
Ízelítõ a Váci Tavaszi Fesztivál programjából

A BUKÁS – HITLER UTOLSÓ ÓRÁI
Színes német film

ALFIE
Színes amerikai-angol filmvígjáték

VÁLÓTÁRSAK – TALÁR IGEN, TALÁR NEM
Színes angol-amerikai film

AZ UTOLSÓ GYÉMÁNTRABLÁS
Színes amerikai film

MICIMACKÓ ÉS A ZELEFÁNT
Színes szinkr. amerikai animációs film

LE A FEJJEL!
Színes magyar filmvígjáték

A RANDIGURU
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

KÓRISTÁK
Színes francia film

márc. 10-16.
cs.-sz. 16, 20 óra

márc. 10-16.
cs.-sz. 18 óra

márc. 17-23.
cs.-sz. 18 óra

márc. 17-23.
cs.-sz. 20 óra

márc. 24-30.
cs.-sz. 16, 18 óra

márc.24-30.
cs.-sz. 20 óra

márc. 31- ápr 6.
cs.-sz. 16, 18 óra

ápr. 4-6.
h.-sz. 20 óra

Mozimûsor

ingatlanokat hirdet

Fogorvosi ügyelet
TTéérrííttéésskköötteelleess

szombat és vasárnap 8-12
IInnggyyeenneess  ffooggoorrvvoossii  üüggyyeelleett::  

Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház, 

vagy Szentkirályi u. 40.
mmáárrcciiuuss  55--66..

Dr. Dobó Katalin
Szõdliget

Tinódi u. 18-20
Tel: 590-345

mmáárrcciiuuss  1122--1133..
Dr. Gedeon Tamás

Vác, Szent János 16.
Tel: 311-386

mmáárrcciiuuss  1144--1155..
Szent Rókus Kórház

Budapesten VIII. ker.
Szentkirályi u.40.

mmáárrcciiuuss  1199--2200..
Dr. Havassy Veszela

Rád, Petõfi u.8.
Tel: 374-274

mmáárrcciiuuss  2277--2288..
Szent Rókus Kórház

Budapesten VIII. ker.
Szentkirályi u.40.

áápprriilliiss  22--33..
Dr. Hevér László
Vác, Zrínyi u.9.

Tel: 302-524
áápprriilliiss  99--1100..

Dr.. Karácsonyi Zsuzsanna
Verõce, Losonczi u.2.

Tel: 350-018

VVááccii  NNKK  SSEE  --  KKiisskkuunnhhaallaass  OOSSBB
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

VVáácc  NNKK  SSEE  --  HHóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyyii  NNKKCC
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

VVááccii  NNKK  SSEE  --  PPoollggáárrii  VVKKSSEE
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

március 18.
péntek 17:15 óra

március 19.
szombat 17 óra

március 27.
vasárnap 15 óra

éérrttéékkeessííttééssrree::
Vác, Deákvári fõút 20. szám alatti garázs ingatlanát,

Vác, Harkály u. 11. szám alatti garázs ingatlanát,

Vác, Huszár u. 13. belterületi házas ingatlanát,

bbéérrbbeeaaddáássrraa::  
Vác, Széchenyi u. 38. szám alatti (volt Gyöngy-Virágház)

nem lakás célú üzlethelyiségét.

PPáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee:: 2005. április 06. 16 óra

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk  iiddõõppoonnttjjaa:: 2005. április 07-én 8 óra, 9 óra, 10 óra, 11 óra

PPáállyyáázzaatt  ffeellttéétteellee,,  tteelljjeess  sszzöövveeggee  lleettöölltthheettõõ:: www.vac.hu honlapról

IInnffoorrmmáácciióó:: Vác Város Polgármesteri Hivatal, Március 15. tér 11.

Vagyonhasznosítási Osztály Tel.: 27/513-461, 513-439



A költségvetési rendelet 11 milliárdban
határozza meg a mûködési kiadásokat, és –
intézményi saját beruházásokkal, céltar-
talékokkal együtt – több mint egymilliárd
forintban a felújítási és fejlesztési kiadásokat.
Az idén államháztartási céltartalékot is kell
képeznie az önkormányzatnak, amely a hely-
ben maradó személyi jövedelemadó több
mint 17 százaléka, közel 90 millió forint. 
A választókörzeti feladatokra 56 milliót tar-
talékol a költségvetés, vagyis minden körzet-
re a tavalyinál egymillióval több, négy-
négymillió forint jut. Már össze is állt az a
feladatsor – például, játszóterek felújítása,
parkok rendezése, gyalogosátkelõk kiala-
kítása, kisebb út- és járdajavítások –, amelyet

az év során el akarnak végezni. 
A fejlesztésre szolgáló összeg lényegében a
ciklusprogram céljainak megvalósítását szol-
gálja: a kórházrekonstrukció befejezését, a
tüdõgondozó megépítését, a hajléktalanszál-
ló kialakítását, a Temetõ utcai körforgalom
kiépítését, a szérûskerti mûfüves pálya meg-
valósítását, a levéltár elhelyezésére szolgáló
épületének átépítését. A sajátos mûködési
bevételeket az összes forrás harminc száza-
lékában határozza meg a költségvetés, amelybõl
2,2 milliárd forint a tervezett iparûzési adó. 
A város átlagosnál nagyobb úgynevezett adóerõ-
képessége miatt azonban a személyi jövedelem-
adóból kevesebb marad az önkormányzatnál,
állami adóelvonás miatt.  Dr. Bóth János pol-
gármester szerint reális és teljesíthetõ a költ-
ségvetés, s nem feltétlenül lesz szükség érték-
papírok eladására, a vagyonértékesítés pedig a
fejlesztést és felújítást, tehát a vagyonérték
gyarapodását szolgálja. Egyelõre Vác azon
kevés település egyike, amely nem élt a
hitelfelvétel lehetõségével.

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA
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Reális és teljesíthetõ

12 milliárd felett a költségvetés
1122  mmiilllliiáárrdd  223388  mmiilllliióó  ffoorriinnttooss
bbeevvéétteellii  ééss  kkiiaaddáássii  ffõõöösssszzeeggggeell
ffooggaaddttaa  eell  aa  kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa
vváárrooss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  22000055..
éévvii  kkööllttssééggvveettéésséétt..

Közalkalmazotti béremelés
Két év átlagában 7,5 százalékos béremelésben részesülnek a közalkalmazottak. Január

elsejétõl megkapják a bértábla által elõírt emelést és szeptembertõl további 4,5 százalék lesz a
béremelés. Sor kerül a polgármester illetményének és az önkormányzati képviselõk tisztelet-
díjának emelésére is, ezek azonban alatta maradnak a közalkalmazottak és köztisztviselõk
béremelésének. A polgármester illetménye – amely 2003 óta nem változott – öt százalékkal
nõtt. Az önkormányzati képviselõk alapdíja, a bizottsági tagok, elnökök és tanácsnokok –
alapdíjon felüli – tiszteletdíja 7,7 százalékkal lett magasabb.

Változás a bizottságokban
Tóth Árpád fõállású alpolgármesterré

való megválasztása miatt lemondott az
ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság
elnöki tisztérõl, valamint a gazdasági és
városüzemeltetési bizottsági tagságáról. Az
ügyrendi bizottság élére Kiss Jánost választot-
ta meg a képviselõ-testület, a gazdasági
bizottságban Tóth Árpád helyét dr. Váradi

Iván Attila tölti be. Mivel az elnökké válasz-
tott Kiss János is lemondott bizottsági
tagságáról, helyére Lukács Ilona került a gaz-

dasági bizottságba. Változások voltak a
bizottságok külsõ tagjainak személyében is. 
A városfejlesztési bizottságban Lengyel László

helyére Iván Gábor került, a sport és ifjúsági
bizottságban dr. Bánkúti Judit helyett Kiss

Zsolt tevékenykedik, a szociális és egészség-
ügyi bizottságban Brezovszki Istvánné helyét
Kárpáti Zoltán foglalja el. A lakásügyi
bizottsági tagságáról lemondott Alexy

Norbert helyére a testület Patrik Nándort

választotta meg.

A XXI. század kórháza
Minden igényt kielégítõ betegszobák

Mintegy negyven százaléka készült el a
hotelszárny intenzív oldalának rekonstruk-
ciójából a kórházban, az elsõ tapasztalatok
szerint, mindenki megelégedésére.

A Jávorszky Ödön Kórházban tavaly
tavasszal elkezdõdött rekonstrukció állásáról,
a már elkészült létesítmények színvonaláról
tájékozódott a helyszínen dr. Bóth János pol-
gármester. A 750 millió forintos címzett
támogatásból – és az önkormányzat által biz-
tosított önrészbõl - megvalósuló beruházás
célja az úgynevezett hotelszárny intenzív
oldalának teljes felújítása. Ebbe beletartozik
harminckét betegszoba, húsz orvos- és
nõvérszoba újjáépítése, az öt lift korszerûbb-
re való kicserélése, a nõgyógyászati mûtõk,
szülõszobák teljes megújítása, klímaberen-
dezés kiépítése. A már elkészült kórtermeket,

szobákat, mellékhelyiségeket dr. Erõs András

fõigazgató mutatta be, és elmondta, hogy a
rekonstrukció mintegy negyven százalékban
elkészült, három szinten már szinte zavarta-
lanul mûködik a felújított rész. Az eddig
használatba vett, a huszonegyedik század
követelményeit is kielégítõ létesítményekkel
– amelyek esztétikailag is kifogástalanok –
mind a betegek, mind a kórházi dolgozók
elégedettek. A fõigazgató arról is beszámolt,
hogy – a rekonstrukciótól függetlenül –
magasabb szintre kívánják emelni a sürgõs
felvételi részleget. Ennek egyik felvétele,
hogy a kórház rendelkezzen olyan,
helikopterek számára kialakított térrel, amely
sötétben is biztosítja a biztonságos leszállást,
ezért egy mobil berendezés – tulajdonkép-
pen lámparendszer – beszerzését tervezik.

Határon átívelõ kapcsolat
Szándéknyilatkozatban foglaltak állást

Vác és Ipolyság illetékesei a határon átívelõ,
kölcsönös egészségügyi szolgáltatás beve-
zetésérõl. A nyilatkozatban megfogalmazottak
szerint, mind a váci, mind az ipolysági kórház
készen áll a határ két oldalán élõk fogadására.
A váci kórház ellátási körzetébe tartozó, de
Ipolysághoz közelebb fekvõ települések lakói
igénybe vehetnék a szlovákiai kórház szolgál-

tatásait, és a határ szlovákiai oldalán élõk elõtt
is nyitva állna a váci kórház kapuja. 

A fõigazgató szerint nemcsak a korszerû
diagnosztika és a különbözõ kezelések
lennének igénybe vehetõk, hanem oktatásban
és továbbképzésben is segíthetne a Jávorszky
Ödön Kórház a szlovák egészségügyi dolgo-
zóknak. A közös képzéshez pedig uniós támo-
gatást is nyerhetnek.

Hét és fél százalék a kórházban is
A Jávorszky Ödön Kórház egyike annak a hat intézménynek a százötvenkilenc kórházból, ahol
hét és fél százalékos béremelést adtak a dolgozóknak, közölte a város polgármestere.   Dr.

Bóth János elmondta: nyolcszázharminchat dolgozót érint a január elsejétõl járó magasabb
fizetés, és már a nulladik havi bért is az új járandóság alapján fizették ki. Hozzátette, hogy már-
cius elsejétõl étkezési hozzájárulásként több mint húsz százalékkal magasabb összeget kapnak
a munkatársak. A polgármester köszönetét fejezte ki dr. Erõs András fõigazgatónak és dr.

Romhányi Zoltán gazdasági igazgatónak azért az eredményes gazdálkodásért, amelynek
köszönhetõen megvalósulhattak az emelések.

Költségvetési ellenõrzések
Öt intézménynél folytatott felügyeleti jellegû költségvetési ellenõrzést tavaly a polgármesteri
hivatal ellenõrzési osztálya. A Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ
Iskola, a Boronkay György Mûszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium, a Vác Város
Sportintézményei, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, valamint a
Gazdasági Hivatal gazdálkodását megfelelõnek minõsítette az osztály. Megállapította, hogy a
költségvetések elõkészítése, tervezése tényadatokon alapult, bevételi lehetõségeiket
igyekeztek kihasználni, kiadásaik az elõirányzatokon belül maradtak – a többletkiadásokat
többletbevételekbõl fedezték –, az átvett pénzeszközöket a célnak megfelelõen használták fel.
Az ellenõrzés megfelelõnek ítélte a bér- és létszámgazdálkodást, a túlórák, helyettesítések
elszámolását. Megállapította, hogy az átlagbérek és átlagjövedelmek a 2002. évrõl a 2003. évre
minden intézménynél növekedtek.

A felújítás elõtt a régi helyiségekbõl csak a csupasz falak maradnak ...

A megújult szárnyak már minden igényt kielégítenek
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A TIGÁZ tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 

hogy ügyeleti-készenléti telefonszámán éjjel-nappal fogadja hívásukat.

A ((2288))  552211--444400-es telefonszám tárcsázásával jelenteni lehet minden olyan gázszolgáltatással 

kapcsolatos eseményt,  amely gázvezetéken (utcai és fogyasztói), vagy gázkészüléken:

•  szivárgás • üzemzavar, szolgáltatási zavar • személyi sérüléses baleset, haláleset

• rongálás• természeti katasztrófa • közveszély • terrorcselekmény

során következik be.

TTIIGGÁÁZZ  KKÉÉSSZZEENNLLÉÉTTII  TTEELLEEFFOONNSSZZÁÁMM

Elhelyezték a tornacsarnok alapkövét
Címzett támogatást kapott a Cházár iskola

Ünnepélyes keretek között helyezték el az
új tornacsarnok alapkövét a Cházár iskolában. 

A megyei fenntartásban mûködõ Cházár
András Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és
Pedagógiai Szakszolgálat leendõ torna-
csarnokának alapkövét Szabó Imre közgyûlési
elnök és dr. Bóth János polgármester helyezte
el. Ezzel elindul egy 848 millió forintos
beruházás, amelynek fedezetét az elnyert
címzett támogatás és a megyei önkormányzat
által biztosított önrész jelenti. A tornacsarnok
mellett ebbõl az összegbõl, egy húsz szobás
kollégiumi lakrész is épül az intézmény már
meglévõ épületében.

Mind Szabó Imre, mind pedig Arató

Gergely, az Oktatási Minisztérium politikai

államtitkára azt hangsúlyozta, hogy az esélye-
gyenlõség érdekében tartották fontosnak a
fejlesztés támogatását. Kórozs Lajos, az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium politikai államtitkára – aki az
Országos Fogyatékosügyi Tanács társelnöke is –
azt emelte ki, hogy az akadálymentesítésben
mindenkinek megvan a feladata, a politika csak
a feltételeket tudja megteremteni. 

Ebben a parlamenti ciklusban
térségünkben ez már a harmadik olyan címzett
támogatásból megvalósuló beruházás, amely az
esélyegyenlõség megteremtését szolgálja.
Hasonló nagyságú összegekkel támogatta a
központi költségvetés a gödi egészségügyi
otthon és a szõdligeti speciális otthon
fejlesztését is.

Felvételiznek a nyolcadikosok

Csökkenõ tanulólétszám
A csaknem ezerkétszáz váci óvodásból

mintegy háromszáz kezdi meg tanulmányait
õsszel az általános iskolákban. Az elsõsök
pontos számát természetesen még nem lehet
tudni, az azonban már biztos, hogy legalább
százötven-százhatvannal kevesebben lesznek,
mint ahányan befejezik a nyolcadik osztályt.
Az öt önkormányzati fenntartású iskolában
ezért csak tizenhárom elsõ osztályt indítanak,
a becslések szerint huszonkét fõs csoportlét-
számokkal. A létszámváltozás miatt, a Juhász
Gyula Általános Iskolában eggyel, a Radnóti
iskolában kettõvel kell csökkenteni az osztá-
lyok és a pedagógus álláshelyek számát. 
(A változás lehetõséget teremt arra, hogy
szeptembertõl már ne használják a drága
fenntartású, korszerûtlen forfa épületet a
Radnóti iskolában.)

A végzõsök számára a Madách Imre
Gimnáziumban és a Boronkay György
Mûszaki Középiskola és Gimnáziumban tar-

tottak központi elõfelvételi vizsgákat. A tavaly
bevezetett gyakorlat szerint, a kijelölt oktatási
intézményekben tehetnek elõfelvételi vizsgát
a középiskolákba készülõ gyerekek, közpon-
tilag elõírt feladatokat oldva meg matema-
tikából és anyanyelvi ismeretekbõl. A közpon-
ti vizsga elõnye, hogy a tanulók úgy jelent-
kezhetnek akár négy-öt iskolába is, hogy nem
kell négy-öt helyen felvételizniük, és négy-
ötféleképpen vizsgázniuk. A két közép-
iskolában csaknem nyolcszázan tettek
felvételi vizsgát, a Boronkay nyelvi elõ-
készítõjére, az úgynevezett nulladik osztályba
kétszázhatvanan jelentkeztek: angolra, a
harminckét helyre száznyolcvanan, németre,
a tizennyolc helyre, nyolcvanan. Mind a négy
önkormányzati fenntartású középiskola ter-
vezte nulladik osztályok indítását, ezek
egyike, a Madách Imre Gimnázium, a német
és angol nyelv mellett, olasz nyelvi
elõkészítõt is.

A város visszakéri laktanyáját
Megerõsítette a város igényét a volt Esze

Tamás Laktanyára a képviselõ-testület. Mint
ismert, tavaly tavasszal a képviselõ-testület
határozott arról, hogy megszerzi a laktanya
tulajdonjogát, és a honvédelmi miniszter
hozzá is járult a több mint 28 hektáros ingat-
lan önkormányzati tulajdonba adásához. A
megváltozott jogszabályok miatt hiánypótlás-
ra volt szükség, és az önkormányzatnak már
nem kellett kötelezettséget vállalnia arra,
hogy öt éven belüli értékesítés esetén térítést
kell fizetnie az államnak. Az ingatlankomp-
lexumot oktatási, kistérségi feladatok
ellátására, szociális lakásépítésre, közösségi,
közmûvelõdési, szociális célokra kívánja fel-
használni a város.

A város polgármestere nagy ered-
ménynek tartja, hogy a mostani kormánynál
sikerül kilobbizni a laktanya városi tulajdon-
ba kerülését, ráadásul igen jó feltételekkel.
Dr. Bóth János szerint ez azért is nagy ered-
mény, mert volt olyan parlamenti és helyi

képviselõ, aki menekülttábort látott volna
szívesen a laktanyában.

A város által 1943-ban felajánlott
területet 1947-tõl már folyamatosan híradó-
sok lakták, négy évtizeddel ezelõtt a 15.
híradóezred bázisa lett. Az ezred – amely
késõbb Esze Tamás nevét vette fel – 1961.
októberében alakult, a mobil híradás biz-
tosítására. 1973-ban az ezred a Duna-partra,
az ötvenes években kiépült laktanyába
költözött, átengedve a deákvári épületeket a
Sallai kiképzõközpontnak. Az 1982-ben Pro
Urbe-díjjal kitüntetett híradóezred a
kilencvenes évek elején költözött vissza régi
helyére. 

A laktanyán belül, 1989. és 1998. között
honvéd szakközépiskola is mûködött, de
közben már megkezdõdött a létszámcsökken-
tés. A 2001. évi honvédelmi napon pedig a
15. Esze Tamás Híradóezred parancsnoka
elbúcsúzott a várostól, és június végére
kiürült a laktanya is, amely azóta is üresen áll. 

Elhárulnak az akadályok

Elkészült a tizennégy települést kiszolgáló okmányiroda akadálymentesítése. A közel
tízmillió forintból nem csupán a földszinti irodák megközelítése vált lehetõvé kerekes székkel
is, hanem mosdó is létesült a mozgáskorlátozottak számára. Az épület mûemlék jellege miatt,
az emeletre való feljutást ugyan nem lehet megoldani, de nem is szükséges, mivel valamennyi
szolgáltatás – természetesen, a mozgáskorlátozottak igazolványának kiadása is – elérhetõ a
földszinten is. 

Összesen mintegy kétszáz csomópont akadálymentesítése történt meg eddig a városban,
és folyik a közintézmények átalakítása is a jobb megközelíthetõség érdekében. A polgármes-
teri hivatal átépítése csaknem teljesen elkészült, az oktatási intézményeknél egyelõre több-
nyire az akadálymentesítés tanulmánytervei készültek el. A vasútállomáson a mozgáskorláto-
zottak rendelkezésére áll a mobil emelõszerkezet – ám az utazási szándékot két héttel koráb-
ban kell jelezni –, az autóbusz-pályaudvaron azonban még nincs ilyen szerkezet. Maga a
pályaudvar – és mellékhelyisége – azonban akadálymentes. A polgármester a Váci
Fogyatékosügyi Tanács ülésén ígéretet tett a Földváry téri csomópont „hangosítására”, mivel
ezen a környéken sok gyengénlátó ember közlekedik.

Az esélyegyenlõség érdekében: alapkõ a jövendõ tornacsarnokhoz

Csúcsforgalom az okmányirodában. A mozgáskorlátozottak elõtt sincs akadály.
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ÜÜggyyffééllffooggaaddááss
A március 15-i ünnep miatt
változik a polgármesteri hi-
vatal ügyfélfogadása. Március
11-én nyolctól négy óráig
várják az ügyfeleket, március
14-én (hétfõn) viszont nem
lesz félfogadás.

KKiisseebbbbssééggeekk  ttáájjéékkoozzttaattóójjaa
Tájékoztatta a képviselõ-
testületet elõzõ évi munká-
járól három kisebbségi ön-
kormányzat, a szlovák, az
ukrán és a ruszin. A cigány
önkormányzat nem adott
számot elõzõ évi mûkö-
désérõl.

EEllssõõ  llaakkááss
Nyolcmillió forint áll ren-
delkezésre ebben az évben
az elsõ lakáshoz jutók támo-
gatására. Az egy pályázónak
adható kamatmentes köl-
csön legfeljebb hétszázezer
forint lehet.

SSzzáámmííttóóggééppeekk
Több számítógépet szerez-
het be ebben az évben a
Madách gimnázium, a
Boronkay középiskola, és
ugyancsak vásárolhat számí-
tástechnikai eszközöket köz-
gazdasági szakközépiskola
is. Az általános iskolák közül
a Földváry, a Juhász Gyula, a
Petõfi és a Radnóti iskola is
hozzájut számítástechnikai
eszközökhöz.

ÚÚjj  üüggyyvveezzeettõõ
Július elsejétõl új ügyvezetõ-
je lesz az önkormányzati
tulajdonban lévõ gazdasági
társaságnak, a Váci Távhõ
Kft.-nek. Csendes Csaba
folyamatosan adja át a
munkát eddigi mûszaki
vezetõjének, az öt évre kine-
vezett Rakonczai Róbertnek.

EEllaaddóó  iinnggaattllaannookk
Továbbra is értékesíteni
kívánja az önkormányzat a
fõtéri volt Jazz Café helyi-
ségét, valamint a Zrínyi utcai
volt Velkasz ingatlanát. A
legjobb megoldásnak azt
tartja, hogy az utóbbi helyén
társasház épüljön.

1861. április 16-án a helyi képviselõ-
testület határozatában választotta meg
Földváry Károlyt, a váci hõst díszpolgárának.
Amikor pedig az 1848-49-es honvédzászlót ki
lehetett bontani, hogy alatta a kegyelet a hon-
védemléket megszentelje, az országban az
elsõ ilyen ünnepet a Honvéd Egyesület ren-
dezte 1868. július 19-én. Alelnöke Degré
Alajos volt, aki megálmodta, és az anyagiakat
közadakozásból elõteremtette, hogy méltó
emlékmûvet állítsanak a hõsöknek. 

Degré Alajos író, aki 1859-ben költözött
Vácra, megvásárolta Kubinyi Ferenctõl Pap-
völgyi házát, a kiegyezés, 1867 után kapcsoló-
dott be a város politikai életébe. Mint orszá-
gosan ismert író, a forradalom egyik alakja, a
sebesült honvéd százados, nagy megbe-
csülésnek és tiszteletnek örvendett város-
szerte. Õ volt a lelke a Honvéd Egyesületnek,
és e minõségében szervezte meg az emlékmû
felállítását. Közadakozást hirdetett, amelyre
még Turinból, az emigrációban élõ Kossuth
Lajos is száz forintot küldött. A város hazafias
érzelmû polgárai pedig több mint négyezer
forintot adtak össze. 

Az emlékmûvet a váci fõgimnázium rajz-
tanára, Krenedits Ferenc volt tüzértiszt ter-
vezte, kivitelezését Caciari Alajos vállalta. Az
emlékmûvet a Csatamezõ dûlõben állították
fel, azon a helyen, ahol a váci csatában kilõtt
osztrák ágyú roncsai hevertek. Itt emeltek egy
mesterséges dombot, és annak tetejére

helyezték el, vaskerítéssel körülvéve, az
obeliszket. A négy méter magas, lépcsõszerû
talapzaton, négyzetes hasábból kiinduló,
fölfelé szûkülõ, bronzzal bevont emlékmû
négy oldalát babérkoszorúval, tûzzománc
Kossuth-címer díszíti, a tetején egy 49-es
ágyúgolyó fénylik. Az emlékmû feliratának
megírására Arany Jánost kérték fel, õ azon-
ban, betegségére hivatkozva, nem vállalta. Így
aztán Degré Alajos vállalkozott a vers
megírására. A versek strófái a három oldalt
díszítik, a negyediken pedig a váci csaták
dátumai vannak.

Az avatási ünnepély fényes és nagyszerû
volt, olyan, amilyenhez foghatót Vác aligha
látott. Megjelentek a városi elöljáróság tagjai,
a lakosság több száz fõs serege, a diákság
zászlókkal, kokárdákkal, ünneplõben. Pestrõl
érkezett Klapka György honvéd tábornok,
Luczenbacher Pál a Honvéd nevû gõzhajóval.
Andrássy Gyula miniszterelnököt egy fõhi-
vatalnok képviselte. A tömeg lelkesen
énekelte a Himnuszt, majd meghallgatta
Degré Alajos ünnepi beszédét, aki felolvasta
Kossuth levelét, és taps közepette leleplezte
az ország elsõ honvéd emlékmûvét. 

Ez után, minden évben, március 15-én,
a váci csaták évfordulóján és október 6-án a
város lakói kivonulnak az emlékmûhöz,
ahol“Hõsei sok irtó hadnak,/ Békén együtt itt

porladnak.”

Vásárhelyi József

Ajándék Donaueschingenbõl

Baráti ajándék érkezett Donau-
eschingenbõl, az adományt Vác barátja
küldte, mint azt az átadáson Tóth Árpád

alpolgármester megfogalmazta. A néme-
tországi testvérvárosban élõ Herbert Bayer –
aki a fõpolgármester munkatársaként jelen-
tõsen segítette a testvérvárosi kapcsolat létre-
jöttét - már több mint húsz alkalommal
küldött ajándékot városunkba, legutóbb
bútorokat a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és
Vendéglátó Szakközépiskolának. Ezúttal
Bayer úr két orvostól, dr. Nerztõl és
Dannertõl kért és kapott fizioterápiás mûsz-
ereket, berendezéseket Vác számára. Az
adományt a Bázis Trade Kft. – Dolnay

Norbert ügyvezetõ és munkatársa, Bell

Márton –, valamint Furucz Anita hozta el
Vácra. A korszerû, komplett berendezéseket

dr. Erõs András, a kórház fõigazgatója vette
át. Mint mondta, ezek komoly segítséget
jelentenek a kórházi reumatológiának, mivel
egy rendelõ teljes mûszerigényét kielégítik.

A Baden-Württenberg tartományban, a
Duna forrásánál fekvõ településsel 1993-ban
lépett hivatalos testvérvárosi viszonyba Vác. 
A kapcsolat kiterjed iskolákra, intézményekre
is, és mindkét városban mûködik a kapcsola-
tokat ápoló baráti kör. A német város a
tizedik évfordulón magyar hetet rendezett, a
2003. évi Váci Világi Vigalom díszvendége
pedig Donaueschingen volt. A tavaly nyugál-
lományba vonult fõpolgármester, dr

Bernhard Everke fontosnak tartotta, hogy
búcsúlátogatást tegyen a testvérvárosban, és
otthoni búcsúztatására is meghívta Vác pol-
gármesterét.

Vendégünk: Algéria
Algériai napot rendez

március 12-én, délután
három órai kezdettel, a
Madách Imre Mûvelõdési
Központ. A program kere-
tében elõször egy Algériát
bemutató fotókiállítást nyit
meg az ország budapesti
nagykövete, Lebdeovi

Salah. 
A nagykövet családja

társaságában nemrég járt
Vácott, látogatásakor a kap-
csolatok fejlesztését szorgal-
mazta, és nyilván ennek
jegyében látogat ismét
városunkba. Lebdeovi Salah
megnyitóját követõen Algé-

ria ünnepeirõl és a helyi
étkezési szokásokról hang-
zik el elõadás, majd öt
órától a Caravane El Djazair
Spectacles együttes lép fel a
színházteremben. 

A látogatóknak szép-
ségversenyek gyõztesei
mutatják be a hagyományos
ruhaviseletet, népdalok
hangzanak el az ország
különbözõ tájairól, és
megismertetik a jelen-
lévõkkel a rait, a pop és
rock elemeit ötvözõ algériai
zenei stílust. A táncosok –
többek között – berber tán-
cokat is bemutatnak.

Több támogatás a sportnak
Az inflációt meghaladó

mértékben, mintegy tíz
százalékkal nõtt az idén a
sportegyesületek támogatása
a költségvetésben, állapította
meg Molnár Tibor, az ifjúsági
és sportbizottság elnöke. 
A polgármesteri hivatal költ-
ségvetésében kilenc sport-
klub részére több mint 65
millió forintos támogatás
szerepel, ezen felül külön

tétel a diáksport támogatása.
Az ifjúsági és sportbizottság
külön négymilliós pályázati
alappal rendelkezik. 

A fejlesztési kiadások
között 60 millió forintos
összeggel szerepel az idén
megépítendõ szérûskerti
mûfüves pálya, és több mint
hárommillió forinttal a Váci
Hajó SE vízisport-telepének
tervezése.

MMáárrcciiuuss  1155--ii  

üünnnneeppii  pprrooggrraamm
99..0000:: Megemlékezés a
Petõfi emléktáblánál

1100..3300::  Történelmi 
játszóház a mûvelõdési
központban

1155..3300:: Toborzó 
a Március 15. téren.
Köszöntõt mond: Soós
Zoltán, a Madách Imre
Gimnázium igazgatója 

1166..0000 Ünnepi menet a
Honvéd Emlékmûhöz

1166..3300 A Madách  gimnázi-
um tanulóinak mûsora a
Honvéd Emlékmûnél,
ünnepi beszédet mond:
Zomborka Márta múzeum-
igazgató. 
Tiszteletadás, koszorúzás

1177..3300 Kossuth emléktábla
koszorúzása
a  mûvelõdési központban

1188..  0000 Ünnepi hangverseny
a Váci Szimfonikus Zene-
kar közremûködésével

A kórház fõigazgatója (középen) jelképesen átveszi az adományt

Vác története
A Degré által megálmodott emlékmû 

építési telkeket értékesít:

- Kõhíd úti lakóparkban (jelentkezés alapján).

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthetõ 

a www.vac.hu oldalról

Információ: 

Vác Város Polgármesteri Hivatal, Március 15. tér 11.

Vagyonhasznosítási Osztály Tel.: 27/513-468, 513-439


