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ingyenes kiadvány

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Szent István-nap: városi kitüntetések B E S Z Á M O L Ó

A hagyományoknak megfelelõen, az
ünnep elõestéjén, a Szent István-szobor
elõtt került sor az állami ünnep városi
ünnepségére, ahol átadták a városi
kitüntetéseket. A Vác Város Díszpolgára
címet ebben az évben Kalocsai Zsuzsa,
a Fõvárosi Operettszínház Jászai Maridíjas, váci születésû primadonnája
kapta, aki legutóbb a Váci Világi Vigalom
alkalmával lépett fel szülõvárosában. A

Pro Urbe egyéni kitüntetettje Hirling
Zsolt, a Vác Városi Evezõs Club kiváló
sportolója, aki 2005-ben világbajnoki
címet szerzett a könnyûsúlyú kétpárevezõsök versenyében. A közösségi
Pro Urbe díjat pedig a harminchat évvel
ezelõtt megnyitott Jávorszky Ödön –
akkor Szõnyi Tibor – Városi Kórház
kollektívája kapta. A díj mindannak a
sok jelentõs változásnak az elismerése

is, ami az utóbbi idõben az intézményben történt, és amelyek eredményeképpen a kórház egyre inkább európai színvonalú szolgáltatást nyújt. Pro Urbe
díjban részesült a Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság is, amelynek
tevékenységéért minden évben elismerését fejezi ki a képviselõ-testület, és
amelynek tevékenysége a lakosság
körében is elismerést, tiszteletet vált ki.

Vác város történetében elsõ alkalommal 2003-ban készült
ciklusprogram, amely megfogalmazta az önkormányzat legfontosabb teendõit 2006-ig. A váci képviselõ-testület ciklusprogramjának végrehajtásáról – az idõszak alatt elért eredményekrõl, pozitív irányú változásokról – készült részletes
beszámoló lapunk mellékleteként jelenik meg.

Vasúttól a Duna-partig
Indul a Fõutca-projekt
Nyertest hirdettek a fõutca rekonstrukciójára kiírt pályázaton. A Fõutca-fõtér program második ütemeként meghirdetett tervpályázatot az Illyés Zsuzsa vezette tervezõcsoport
nyerte, másik két pályázó elõtt. A programot a képviselõtestület már 2003-ban elfogadta, és a fõtér revitalizációjára
beadott és nyertes pályázat költségvetése már a második
ütem elõkészítési költségét is tartalmazza. A polgármester
szerint, azt várták a pályázatoktól, hogy jelenítsék meg a
váciságot, vagyis, a vasútállomást a Duna-parttal összekötõ
útvonal, a leendõ sétálóutca, helyi jelleget kapjon. A nyertes
pályázatra, mint alapkoncepcióra épül rá az engedélyes terv,
a társadalmi vita tapasztalatainak felhasználásával. Mivel a
város mindhárom pályázatot megvásárolta, a másik két tervbõl is felhasználhat egyes elemeket.

Kollektív szerzõdés

Közalkalmazotti kedvezmények

Városi útfelújítási program
Folytatódik városi útfelújítási program. Ennek keretében, mint dr. Bóth János polgármester
elmondta, újabb hat utca kap 50 százalékos állami támogatással új szõnyegezést. Deákváron a
Radnóti út és a Deákvári fõtéren azt ÁBC melletti útszakasz, Kisvácon a Pacsirta utca, a
Földváry téren a Zöldfa utca, Középvárosban pedig a Szent János utca és a Lemez utca újul
meg. Az útfelújítások szeptember végére fejezõdnek be. A Fekete és a Bottyán utcák rekonstrukciójára új közbeszerzési pályázat kiírását szorgalmazta Tóth Árpád alpolgármester.

Kínálati csomag, turistáknak
Szeptember közepére megújul a fõtér, és az
aktuális feladat benépesíteni, élõvé tenni a
város központját. A váci Tourinform iroda egy
kínálati csomagot állít össze, amellyel részt vesz
a Hogyan népszerûsítsük Magyarországot?
pályázaton. Az iroda vezetõje, Lukács Ilona azt
tervezi, hogy DVD-n is megjelentetnek egy
programcsomagot, amelyet aztán eljuttatnak az
utazásszervezõknek. Ezzel a kínálattal

szeretnék meggyõzni a MAHART-ot is arról,
hogy érdemes hajójáratot indítani Vácra. A
Tourinform mellett, a Dunakanyar Regionális
Turisztikai Egyesület is az idegenforgalom
magasabb szintre való emeléséért dolgozik,
külön munkacsoportja alakult arra, hogy a
fõteret élettel töltse meg, attrakciókat hozzon
oda. Erre elsõsorban a négy évszak nagy rendezvényei közötti idõszakokban van szükség.

Önkormányzati
választások
Az október 1-jei önkormányzati választásra szeptember 8-ig lehet jelöltet
állítani és ajánlószelvényt
gyûjteni. A polgármesterjelöléshez 549 érvényes
ajánlószelvény szükséges. A
tizennégy választókörzetben – számozásuk szerinti
sorrendben – 17, 18, 18, 18,
21, 19, 16, 19, 18, 19, 25, 23,
20, 25 darab érvényes ajánlószelvény szükséges a
jelöléshez.
A
Helyi
Választási
Bizottság döntése alapján,
négy kisebbség – cigány,
ruszin, szlovák és ukrán –
esetében kerül sor választásra október elsején.

Augusztus elsején lépett életbe a megújított városi
kollektív szerzõdés, miután dr. Bóth János polgármester és
Dudás László, a Váci Szakszervezetek Együttmûködési
Fórumának ügyvivõje nyilvánosság elõtt látta el kézjegyével. A képviselõ-testület által már jóváhagyott, egységes
keretbe foglalt kollektív megállapodás augusztus elsején
lép életbe. A közszférában dolgozó hat szakszervezet
kezdeményezésére, 2001-ben kötöttek városi szintû
kollektív megállapodást. A dokumentum elõsegítette,
hogy az önkormányzati intézmények közalkalmazottai
azonos feltételek között dolgozhassanak. A megújított
szerzõdés három kiegészítõ pontot is tartalmaz: a nyugállományba vonulók a törvény által elõírtnál magasabb felmentési idõben részesülhetnek, egységes lesz az iskolakezdési támogatás, az adható segély pedig megegyezik a
minimálbér összegével. Dudás László szerint nagy jelentõsége van annak, hogy ilyen szintig jutott el az
együttmûködés, és a váci érdekegyeztetõ tanács
tevékenysége példa értékû sok város számára. A szakszervezetek együttmûködési fóruma nevében köszönetét
fejezte ki Bódisné Elek Ilona nyugállományba vonuló
osztályvezetõnek a városi érdekegyeztetõ munka
érdekében kifejtett több évtizedes, önzetlen segítõ
közremûködéséért.
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Szépül Alsóváros

Parkfelújítás a Rádi úti lakótelepen

Folytatódik a Rádi úti lakótelep parkjainak tavaly megkezdett felújítása. A Rádi úti lakótelep
négy belsõ parkja közül tavaly kettõ teljesen, kettõ pedig részben megújult, több mint 9 millió
forint értékben. A mostani teljes felújítás a Kertész u. 5-7. és a Mezõ u. 3.-3/a közötti, valamint a
Törökhegyi u. 4. és a Kertész u. 3/a közötti tömbbelsõt érinti. Mint Ferjancsics László alpolgármester, a körzet képviselõje elmondta, a több mint 4 millió forint értékû munkák során talajés járófelület-cserére kerül sor, és a növényzet is megújul. A munkák lapzártánk után fejezõdnek
be. Az elmúlt négy évben a játszótér- és parkprogram keretében nyolc park, játszóhely újult meg
és két új játszótér épült. Ebbe a sorba illeszkedik a Rádi úti felújítás is.
Vác alsóvárosi részén sok pozitív változás történt, az önkormányzat felújíttatta a Földváry tér
parkját és a Damjanich teret, a Földváry lakótelepen megtörtént a parkvilágítások korszerûsítése, új játszótér épült a Damjanich utcában, parkolóhelyek épültek a Damjanich téren, új
aszfaltréteget kapott a Csányi körúti négy tízemeletes szervizútja és járdái, továbbá ugyanitt
új parkolók is épültek, összegezte az elvégzett munkákat Ferjancsics László. Ezekre a munkálatokra 65 millió forintot költött a város.

Laktanya-hasznosítási tervek
Konkrét fejlesztési célokat fogadott el a
képviselõ-testület a volt laktanyával kapcsolatban. A városfejlesztési koncepcióval összhangban, az egykori Esze Tamás Laktanya, amelyet
az idén adott át a kormány a városnak, komplex szociális, kulturális és szolgáltató központtá épül ki. A 28 hektárt meghaladó, mintegy
kétmilliárd forintos értéket képviselõ terület
tulajdonképpen a település egyetlen jelentõs

fejlesztési iránya. A volt laktanya és a város
között szerves kapcsolatot kívánnak kiépíteni.
A terület város felõli harmada lakásoknak,
közöttük szociális bérlakásoknak ad helyet, a
terület középsõ része elsõdlegesen a szabadidõt és a sportot fogja szolgálni, a maradék egyharmad közösségi funkciójú intézményterület
lesz. Az egykori laktanya területén jelenleg is
közel ötven épület áll.

Még egy hónap...

Hagyományteremtõ Dunakanyar-nap
Turizmus, közlekedés, értékvédelem
Hagyományteremtõ céllal rendezte meg
július 19-én a Dunakanyar napját a
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács. A
fejlesztési tanács 2005. decemberében döntött arról, hogy a régió imázsának növelése,
a régióhoz való tartozás érzésének erõsítése
érdekében minden évben – a Dunakanyar
patrónusa, Szent Hedvig emléknapjához
kötõdõen – megtartja a Dunakanyar napját.
A július 19-i, elsõ ilyen rendezvényre egy
Vácról induló konferenciahajón került sor,
amely egészen Esztergomig vitte a
résztvevõket. Az elsõ ízben megrendezett
Dunakanyar napján, dr. Bóth János, a
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács
elnöke köszöntötte a nagy számú résztvevõt,
hangsúlyozva, hogy az infrastruktúra
hiányosságai ugyan elválasztják a Duna két
partját, a bal és a jobb part települései mégis
összetartoznak. Ezt az összetartozást
demonstrálja a Dunakanyar napja, és ezt
szolgálja a Dunakanyarért díj – emlékplakett
és oklevél – létesítése, amelyet elõször jövõre adnak át azoknak, akik sokat tettek és
tesznek a Dunakanyarért. A Dunakanyar
Térségi Fejlesztési Tanács ünnepi ülésének
keretében dr. Bóth János elnök számolt be a
tanács eddigi tevékenységérõl, ered-

ményeirõl. Szakemberek mutatták be a
Dunakanyar területfejlesztési és turizmusfejlesztési stratégiáit, a közigazgatási reformmal kapcsolatos tudnivalókat. A vitát
követõen dr. Bóth János úgy értékelte az
elhangzottakat, hogy a stratégia jól
fókuszált, amikor a turizmust, közlekedést,
értékvédelmet állította a középpontba. Mint
mondta, jelenleg Vác kénytelen elviselni a
híd hiányából fakadóan, hogy belvárosán
keresztül bonyolódik le a két part közötti
teherforgalom, ám a belváros rehabilitációja
után meg fogják védeni a városközpontot.
Arra a javaslatra reagálva, hogy a
Dunakanyar legyen a világörökség része,
elmondta, a cím elnyeréséhez szükséges
elõkészületek támogatására már pályázatot
nyújtottak be. Megalakult a Dunakanyar
Turisztikai Klaszter, az együttmûködés, az
összefogás érdekében, és sor került a turizmus fejlesztésében érdekeltek együttmûködési megállapodásának aláírására.
(Klaszter, azaz cluster fürtöt jelent, szimbolizálja az összetartást.) A dokumentumot
a nyolc alapító írta alá, de bárki – jogi vagy
magánszemély – csatlakozhat a közös turisztikai fejlesztést célzó és szeptemberben
egyesületté alakuló társuláshoz.

Hétmillió forint társasházaknak
Közel hétmillió forint kamatmentes kölcsönt biztosít az önkormányzat két társasház részére. A
Kölcsey utca 1-11., Zöldfa utca 20-22. társasház a lépcsõházak nyílászáróit, az Istenmalmi utca
2-10 társasház a tetõ víz- és hõszigetelését kívánja elvégeztetni. Mint ismert, egy három évvel
ezelõtt hozott rendelet teszi lehetõvé, hogy a társasházak és szövetkezeti házak korszerûsítésükhöz pályázat útján kaphassanak önkormányzati támogatást. A két társasház a
csaknem négy-, illetve hárommilliós támogatást arra használja fel, hogy eséllyel indulhasson az
iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának
támogatására kiírt központi pályázaton, mondta el dr. Váradi Iván Attila, a körzet önkormányzati képviselõje. A panelprogram révén eddig csaknem ezerkétszáz lakás lakóinak segített az
önkormányzat kedvezményes kölcsön vagy vissza nem térítendõ támogatás formájában.

Kérdések a közmeghallgatáson
Nagy számú érdeklõdõ vett részt az idei
közmeghallgatáson, a tizenöt hozzászóló több
mint félszáz kérdésre kért választ. A nyílt
testületi ülésen a polgármester beszámolt az
elõzõ közmeghallgatáson felvetett és azóta
már megoldott gondokról, majd a kérdésekre
került sor. Többen mondtak köszönetet a megvalósult korszerûsítésekért, útfelújításokért. A
hozzászólók kérdést tettek fel, többek között, a
panelprogram bõvítésérõl, a Zöldfa utca
kátyúzásáról, a volt laktanya hasznosításáról, a
volt rendõrségi épület sorsáról, a Telep utcai
körforgalom megvalósításáról. Václiget vízel-

látásáról Kiss János helyi képviselõ adott számot. A válaszok többnyire megnyugtatóak
voltak. A társasház-korszerûsítésre szánt önkormányzati keret bõvíthetõ, a Zöldfa utca
még az idén új aszfaltszõnyeget kap, kialakult a
laktanya hasznosítását célzó koncepció, az
engedélyek beszerzése után, még ebben
az évben megtörténik a víz átvezetése
Václigetre. A volt rendõrségi épület ügyében is
elmozdulás várható, a Telep utcai körforgalmú
csomópont tervei elkészültek, megvalósítása
viszont nemcsak önkormányzati, hanem állami
forrást is igényel.

Német-osztrák
ügyfeleink részére
ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK!
A tervek szerint, szeptember második felére elkészül a felújított fõtér, amelynek már lassan
kiformálódik az új arca. Helyére került a díszkút, visszakerültek a puttók, és helyenként már
látható az új díszburkolat is.
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Újra az elitben a váci foci

Hat esztendõ elteltével tértek vissza a
Magyar Nemzeti Bajnokság élvonalába a váci
labdarúgók. Az ezredfordulón mind gazdaságilag, mind játékerõt tekintve mélypontra zuhanó klubot 2006 kora nyarára sikerült
lelkes sportembereknek ismét a Nemzet
Sportvárosához méltó nívóra emelniük.
Természetesen kellett ehhez a város folyamatos támogatása, a szponzorok segítõ
mecenatúrája és a bajban is kitartó, odaadó

és hozzáértõ szurkolók szeretete. A
rajtengedéllyel kapcsolatos izgalmak után – a
sportág magyar változatában szokatlan
módon – egy fiatal és jórészt fél amatõr
játékosokból álló gárda kezdte meg remélhetõen sikeres menetelését az élvonalban.
Gergely Károly edzõ tanítványai egy
bravúros idegenbeli pontszerzéssel már le is
tették névjegyüket: a patinás Vasas
otthonában értek el 2-2-es döntetlent.

Készül a kereskedelmi iskola udvara

Humanizálódó iskolaközpont
A tanévkezdésre elkészül a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola új udvara, és ha minden a tervek szerint alakul, a tanévnyitó ünnepséget már itt tarthatják
meg az iskola diákjai és tanárai. Ez a beruházás szervesen
illeszkedik a szérûskerti iskolacentrum humanizálási programjába, amelyet Vác városa négy évvel ezelõtt indított meg. Az
épülõ udvar egy új közösségi tér funkcióját is betölti, ezáltal
helyet ad majd szabadtéri iskolai rendezvényeknek. A
beruházás tervei tavasszal készültek el, erre és a kivitelezésre az
önkormányzat biztosított anyagi forrást. Az udvar mintegy ezer
négyzetméteren kap viacolor burkolatot, az udvar fennmaradó
részét fû borítja majd. A kivitelezés során a csapadékelvezetésrõl is gondoskodnak a pályázaton nyertes cég szakemberei. A
teljes költség 13 millió forintot tesz ki.
A humanizálási program keretében eddig többek között
elkészült a Boronkay sportudvara és sportpályája, elbontották a volt tiszti konyhát és a portaépületet, a sportcsarnok
mellett mûfüves focipálya létesült, jelenleg pedig a központi
alakulótér tervezése zajlik. Csontos Csaba, a körzet önkormányzati képviselõje elmondta, több mint másfél évtizede
kezdõdött meg az iskolaváros építése, amely lényegében
befejezés elõtt áll. A humanizálásra költött összeg egyébként
eddig mintegy 200 millió forint volt, amely önkormányzati és
vállalkozói tõkét is tartalmazott.

A barokk fõtér

Vásárhelyi József

Támogatás
játszótér-é
építéshez
Kétmillió forintot nyert
pályázaton játszótér
létesítésére az önkormányzat. A Deákvári fõútra
tervezett játszótér
kialakításához további
négymillió-nyolcszázezer
forintot különített el a
költségvetésben a
képviselõ-testület, tájékoztatott a körzet képviselõje
dr. Molnár Lajos.

Központi parkoló
Mélygarázst tervez az önkormányzat a Piac utcában,
olyan megoldással, amely
nem terheli a város költségvetését. A terv a volt
csirkepiac területének jelentõs átalakítását tartalmazza,
amely részben megoldaná a
fõtérrõl kiszoruló gépkocsik
elhelyezését.

Új igazgató

Vác története
Az, hogy városunk az ország egyik barokk városa, annak köszönhetõ, hogy a fõtér és környéke
a XVIII. században épült újjá, amikor gróf Migazzi Kristóf bíboros érsek lett Vác püspöke. A
püspök városfejlesztõ és szépítõ tervei szerint a fõter megújítása elsõsorban a Szent Mihály
templom romjainak eltakarításával kezdõdött. Az így nyert nagy téren épült meg a városháza
barokk stílusú épülete 1764-ben. Az épület helyén a török idõkben fürdõ állott. Az épület
oromzatában díszes stukkók közepette a Patrona Hugariae, a város címere, középen Justitia-szobor, két oldalt egy-egy fekvõ nõalak a magyar illetve a Migazzi címert tartja. Ez az épület a váci
világi barokk építészet legjelentõsebb emléke, ezzel indította Migazzi püspök a fõtér stílusát
meghatározó városszépítést.
A városháza mellett épült kórház korábban az irgalmasok zárdája volt, barokk jellegû emeletes
épület. A Nagypréposti palota azért érdekes, mert itt székelt a nagyprépost, a káptalan vezetõje,
egyúttal a püspök helynöke. Mivel Vácon azokban az idõkben – no meg elõtte is – csak nagyon
rövid ideig tartózkodtak a püspökök a városban, így az ügyeket gyakorlatilag a nagyprépost
intézte. A tötökök kiûzése után majd egy évszázadig alig látott püspököt a város. Althan M. Frigyes
Nápolyból, Migazzi Bécsbõl irányította a váci püspökséget. Ilyen körülmények között a nagypréposti rang igen jelentõs volt.
Láthatjuk a Siketnémák Intézetének épületét, amely még mai is tartalmaz néhány középkori
emléket. Méltán illeszkedik be a képbe a Fehérek temploma, melyet a domokos szerzetesek
építettek 1699-1755 között. Mellette található épület, amely szinte bezárja a fõteret: a régi Curia
szálló épülete, amely Vác egyik legrégebbi épületei közé tartozik. A kapualj alatti pincelejárat
zárókövén az 1520-as évszám látható. Az épületben volt SZTK-rendelõ, sõt még színházterem is.
Két és fél század múltával új szakasz kezdõdik a tér történetében.

HÍRHASÁB

Komplex pihenõhely
Komplex pihenõhelyet kialakításával számol az önkormányzat az új 2-es fõút Gombási úti csatlakozásánál. A városrendezési tervben szereplõ pihenõhely az új 2-es fõút, a majdani M2-es, Gombási úti csatlakozásánál épül ki, mondta el
Makrai Zsolt, közlekedésmérnök, a közlekedési munkacsoport vezetõje. A fõút két oldalán, az üzemanyagtöltõ-állomások mellett, más létesítmények is helyet kapnának, áruház,
étterem, panzió épülhetne. A jelenlegi 2/A út építésekor
ugyanis két pihenõhelyet terveztek, az egyik már részben
kiépült Dunakeszinél, a másik Vác térségében létesül.

Városkampány-film
A Vác a Dunakanyar szíve mottóval indított városmarketing-kampány Vác egyedülálló kulturális értékeire, különleges adottságaira igyekezett ráirányítani a figyelmet. A júliusban kezdõdött városmarketing-kampány befejezéséül rövidfilmet mutatott be Vácról és a megújuló fõterérõl az Elektro
Szignál városi televízió és a Magyar Televízió regionális
stúdiója. Mint az ezt megelõzõ városházi bemutatón a város
polgármestere elmondta, az óriásplakátok kihelyezésével
elindított kampány a film bemutatásával éri el csúcsát.

Emlékezés id. Antall Józsefre
A Váci Zsidó Hitközség tagsága az augusztus 4-i istentiszteleten
emlékezett meg id. Antall József egykori belügyminisztériumi
tanácsos, menekültügyi kormánybiztos születésének 110.
évfordulójáról. Turai János hitközségi elnök méltatta
id. Antall József érdemeit, akinek közremûködésével több ezer
lengyel, közöttük számos zsidó, menekült meg a biztos haláltól a
II. világháború idején. Az õ rendeletére állították fel többek
között Vácon a Lengyelországból kimenekített, zömében zsidó
árva gyerekek tanintézeti iskoláját, valamint Vámosmikolán a
lengyel emigráns tisztek táborát. Id. Antall József több esetben is
meglátogatta a váci tanintézetet, Henrich Slavik lengyel emigráns
vezetõ és munkatársai kíséretében. Az intézet lakóit,
Magyarország német megszállását követõen, az õ összeköttetései
alapján mentették ki az országból. Érdemeit igazán csak halála
után értékelték, de tetteivel örökre beírta nevét a Világ Igazai
sorába, emlékét a Yad Vashemben szépen terebélyesedõ fa õrzi.
A közösség tagjai kádist mondtak id. Antall József emlékéért.

Új igazgató, Fábián Gábor
irányítja már az új tanévben
a Boronkay György
Mûszaki Középiskola és
Gimnáziumot, miután a
középiskola tanárát választotta az intézmény új igazgatójául a képviselõ-testület.
Az iskolát három évtizeden
át igazgató dr. Molnár Lajos
nyugdíjba vonul, de
továbbra is segíti az itt
folyó pedagógiai munkát.

Költségvetés-m
módosítás
Negyedszer módosította az
önkormányzat ez évi költségvetését, amelynek
fõösszege így meghaladja a
14 és fél milliárdot.
A költségvetés bevételeinek
növekedésével a fejlesztésre
fordítható kiadás is nõ, és
ugyancsak nõ a pályázati
céltartalék is, amely már
meghaladja a 124 millió
forintot.

Támogatás a
Waldorfnak
Meghosszabbította az eredetileg 1998-ban megkötött
közoktatási megállapodást
az önkormányzat a Waldorf
alapítvánnyal. Az önkormányzat vállalta, hogy a
következõ öt évben is
kiegészítõ támogatást nyújt
minden váci tanuló után.

Megyei hozzájárulás
A polgármester
kezdeményezésére, Pest
Megye Önkormányzata ez év
szeptemberétõl támogatást
nyújt a Karacs kollégium
kiadásaihoz, mivel annak
szolgáltatásait a megyei
fenntartású iskolák tanulói
is igénybe veszik. A
következõ tanévben
várhatóan száz kollégista
után fizet a megye.
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Kulturális ajánló
szept. 1.
péntek 19 ó.

Városházi Esték IV.
A Chameleon Big Band és a Váci Dob Jam
Helyszín: Városháza udvara
Zsidó Nyári Fesztivál
10 óra: Zsidó vallási turisztikai konferencia
19 óra: Esti gálamûsor
Helyszín: Madách Imre Mûvelõdési Központ

szept. 3.
vasárnap

szept. 9.
szombat
de. 10 órától

II. Lecsó Fesztivál
Várjuk a lelkes fõznivágyó társaságok jelentkezését a Váci Tourinform irodában!.
Helyszín: Dunapart, várfal alatti terület

szept. 18.
hétfõ 19 óra

Csárdáskirálynõ
Operett három felvonásban
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

ÕSZI MÛVÉSZETI HETEK
„30 év – 30 program”
2006. szeptember 23-áán, szombaton 19 órakor
Szlovák folklór est – A Partizán folklór együttes mûsora
Helyszín: MIMK színházterem.
2006. szeptember 29-é
én, pénteken 19 órakor
ÜNNEPI GÁLA
Közremûködnek: Vox Humana Énekkar, Váci Harmónia
Kórus, Serenus Kórus, Váci Szimfonikus Zenekar, Tóth
János operaénekes, Fónay Márta Drámai Mûhely rendezõ:
Kautzky Ervin, Kiss Domonkos Márk
Helyszín: MIMK színházterem.
2006. október 4-é
én, szerdán 18 órakor
Dankó Pista
Daljáték 3 felvonásban, a Kassai Thália Színház
elõadásában.
Rendezte: Moravetz Levente m v. a. h.
Helyszín: MIMK színházterem.
2006. október 12-é
én, csütörtökön 18 órakor
A Honvéd Férfikar koncertje
Vezényel: Drucker Péter
Helyszín: MIMK színházterem.
2006. október 13-áán, pénteken 19 órakor
A Váci Szimfonikus Zenekar hangversenye
Közremû-ködik: Stefan Burs orgonamûvész, vezényel:
Farkas Pál. Helyszín:Bartók Béla Zeneiskola.
2006. október 25-é
én, szerdán 19 órakor
Aladdin
Táncjáték a Botafogo Táncegyüttes elõadásában
Helyszín: MIMK színházterem.
2006. október 26-áán, csütörtökön 18 órakor
A könyv utóélete
Konrád György, Karafiáth Orsolya és Grecso Krisztián írók
mesélnek könyvükrõl. Helyszín: MIMK színházterem.

Sport

Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.
Tel.: 311-525, 306-090
Ügyeleti idõ:
hétfõ:
19-7 óráig
kedd:
19-7 óráig
szerda:
19-7 óráig
csütörtök:
19-7 óráig
hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 7 óráig

Fogorvosi ügyelet
Ingyenes ügyelet
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház
Szentkirályi u. 40.
Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
augusztus 26-2
27.
Dr. Dobó Katalin
Szõdliget, Tinódi u. 18-20.
Tel. : 590-345
szeptember 9-1
10.
Dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 16.
Tel.: 302-633
szeptember 16-1
17.
Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.
Tel.: 374-274
szeptember 23-2
24.
Dr. Karácsony Zsuzsanna
Verõce, Losonci u. 2.
Tel: 350-018
szeptember 30-o
október 1.
Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel: 307-093

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
augusztus 21-227.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

augusztus 28-sszeptember 3.

Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.

szeptember 4-110.

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.

szeptember 11-117.

Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.

szeptember 18-224.

Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.

szeptember 25-ooktóber 1.

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

augusztus 26. szombat 9 óra
Németh M. Gerelyhajító verseny
Helyszín: Reménység-sporttelep
augusztus 26. szombat 19 óra
Dunakanyar-Vác – Honvéd
NB I labdarúgó mérkõzés
Helyszín: Vác Városi Stadion
szeptember 13. szerda 18 óra
Váci NKSE – Hódmezõvásárhely
NB I-es kézilabda mérkõzés
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka
szeptember 16. szombat 17 óra
Váci NKSE – Spartacus NB I kézilabda
NB I-es kézilabda mérkõzés
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka
szeptember 16. szombat
Dunakanyar-Vác – Csõszer
NB I labdarúgó mérkõzés
Vác Városi Stadion

27/502-120

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Bottó Gábor és Kiss Ibolya fia Bence, Poelinca Cosmin és
Ligeti Andrea fia Kristóf, Vuklovszki János és Molnár Mónika
lánya Helga, Kiss Tamás és Bárány Tímea lánya Noémi, Lám
Norbert és Svajcsik Szilvia fia Gergõ, Bea Csaba és Vas Anita
lánya Kata, Török László és Wolff Mónika lánya Virág, Parádi
Zsolt és Szolnoki Ildikó lánya Petra, Korona László és Pintér
Beatrix fia Richárd, Moni József és Bózsa Melinda lánya
Szonja, Lada Attila és Szegner Rita fia Dominik, Herbert
Tamás és Kalla Zsófia fia Bálint, Bóné János és Fodor Erzsébet
fia Dániel

Házasságot kötött váciak:
Kovács Péter és Mogyoródi Márta, Babik Attila és Havasi
Klára, Koncz Zoltán és Csapek Ilona, Tamás Péter és Duló
Edina, Mészáros Béla és Bognár Brigitta, Sági Sándor és
Parádi Barbara, Kovács Szilárd és Nagy Erika, Kovács Péter és
Timár Nikoletta, Földes Sándor és Pintér Alexa, Németh
Miklós és Biró Tímea, Berta Ferenc és Pál Katalin, Csala
Zoltán és Bacskó Orsolya, Csernák Róbert és Volentics Kitti,
Vécsei László és Óvári Mónika, Holecz László és Mangó
Nikoletta, Mészáros János és Szomjú Renáta, Számedli Csaba
és Herencsényi Judit, Simon Csaba és Orlik Renáta, Nádasi
Gábor és Neugam Tünde

Elhunyt váciak:
Huszák Istvánné sz.: Zsemberi Mária /1927./, Voknát Lászlóné
sz.: Bodor Magdolna /1928./, Károly Gyula /1928./, Szoták
Bertalanné sz.: Varga Margit /1926./, Barna Géza /1915./,
Bartalis András /1928./, Kovács Lajos /1924./, Babanyecz
Istvánné sz: Groszvald Teréz /1937./, Sipos Józsefné sz.: Klucsik
Mária /1940./, Kövesdi Lajos /1925./, Bagi Ágnes /1958./, Bácsi
Antal /1947./, Vécsey Imre /1929./, Rácz Sándorné sz.: Kassai
Mária /1928./, Dér Dezsõ /1939./, Stadler Sándor /1953./, Reich
András /1923./, Szántó Pál /1925./, Budavári János /1943./,
Farkas Lajos /1927./, Szabó Lajos /1945./, Bartus László /1949./,
Ardó Sándorné sz.: Mihály Erzsébet /1922./, Gyõri Zoltán
/1953./, Berczeli István /1942./, Pajor Sándor /1927./, Wölcz
Miklós /1932./, Kerekes Árpád /1928./, Vécsei János /1950./,
Erdei Imre /1954./, Varga Lászlóné sz.: Rozgonyi Gizella
/1919./, Kiss Béláné sz.: Kósa Julianna /1936./, Kollár Mátyásné
sz.: Belovai Margit /1934./, Józsa Anna /1930./.

Felelõs kiadó:
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-455
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 példányban
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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban
hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
zöld száma:
06/ 80 890-0
020

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!
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BESZÁMOLÓ
a váci képviselõ-testület ciklusprogramjának végrehajtásáról
2003-2006.
Vác város történetében elsõ alkalommal 2003-b
ban készült ciklusprogram, amely megfogalmazta az önkormányzat legfontosabb teendõit 2006-iig.
Ez a program célul tûzte ki, hogy a város fejlõdését dinamizálni kell, Vácnak vállalnia kell térségében a vezetõ szerepet. E program szolgálja a
váci polgárok életminõségének javítását, különösen a köztisztaság, a közbiztonság, a lakáshelyzet, és a közlekedési problémák megoldása
területén. A kultúra kiemelt szerepet kapjon, mely jelenjen meg az iskolavárosi kiteljesedésben, a közmûvelõdés, a mûvészetek, és a sport támogatásában, és a mindennapi életben. A megelõzés hangsúlyosabb legyen az egészségügyi, a szociális, az ifjúsági, és a környezetvédelmi ügyekben. Az értékmegõrzés jelentõsége mellett az értékteremtés erõsödjön. A modernizált közigazgatás legyen polgárbarát, a helyi demokrácia formáit fejlesszük tovább, és készüljünk tudatosan az uniós csatlakozásra.
A felsorolt célok megvalósítása érdekében a rendszerváltás óta meg nem oldott feladatok sokaságát kellett elvégezni. Mindez komplex, újító
típusú eszközrendszer alkalmazását igényelte: menedzser típusú városvezetést, intenzív pályázati tevékenységet, takarékos gazdálkodást,
lakosság erõforrások mozgósítását, a külsõ és belsõ kommunikáció fejlesztését stb.

I. Mûszaki infrastruktúra
A motorizáció által uralt világunkban a közlekedés gondjai meghatározóak.
Alapvetõ problémát jelentett útjaink állapota, mert nagy részük felújításra szorult.
A ciklus során rendkívül intenzív felújítási, korszerûsítési, és útépítési munkába
fogtunk. Az 1990-et követõ 12 évben végzett útépítési munkák nagyságrendjét
meghaladó volumen valósult meg az utóbbi négy évben. Ezt nagyban segítette, és
segíti az 50%-os kiegészítõ kormányzati forrás. Több mint negyven út újult meg,
korszerûsödött vagy épült ki. Ezen kívül önkormányzati forrásból elkészítettük
Deákváron az elsõ körforgalmat, a Telep utcai tervek is megvannak. Megépítettük
az elsõ városon belüli kerékpárutat Deákváron. Különösen a lakótelepi részeken
létesítettünk nagy számban új parkolót. Lakossági igény szerint, folyamatos volt a
járdaépítés, felújítás. Új gyalogos átkelõhelyek kialakítása történt meg a
Vörösmarty térnél és a Budapesti fõúton. Folyamatos feladatot jelentett a kül- és
belterületi földutak kõszórása és stabilizálása, a képviselõi keretek, a DDC Kft.
támogatása és önkormányzati finanszírozás révén. Az útfejlesztésbe természetesen
beillesztettük az akadálymentesítést is.

Határozottan felléptünk az ELMÛ Rt. közvilágítási szolgáltatásánál tapasztalt
hiányosságokkal szemben. Többszöri tárgyalás után a helyzet normalizálódott, ma
építõ jellegû a szolgáltató magatartása. Négy év során fõleg képviselõi keretbõl
közel 3,5 millió forintot fordítottunk lámpahely-bõvítésre, közvilágítás-fejlesztésre.
Az ELMÛ Rt. velünk egyeztetett tervei alapján folytatta a villanyhálózat felújítását,
fejlesztését.
Akadálymentesített városháza

A helyi tömegközlekedés színvonalát évi több tíz milliós támogatással úgy tartottuk fenn, hogy a lényeges változásokhoz is alkalmazkodtunk (pl. iskolavárosi
közlekedés).
Az ingázók érdekében sikeresen szorgalmaztuk, hogy az elõvárosi vasúti
közlekedésben a zónázó menetrend megvalósulhasson. A belvárosi parkolási gondok enyhítésére tanulmányterv készült, és egy mélygarázs megvalósításának
elõkészítése folyik jelenleg. A vízi közlekedés fejlesztését napirenden tartjuk.
Tervpályázatot hirdettünk az Eszterházy utca-Széchenyi utcai gyalogostengely
sétálóutcai kialakítására.
A váci híddal kapcsolatos elõkészítõ és lobbi tevékenységet intenzíven folytattuk, és a teherkomp kihelyezése érdekében a lehetséges projekt elõkészítéseket
megtettük.
A városi forgalomcsillapítása és ésszerûsítése érdekében közlekedésfejlesztési
koncepció készül.
Egy a felújított utak közül: a Huszár utca

Ivóvíz szolgáltatásban és szennyvízkezelésben jó partnerünk volt a DMRV Rt.
Évente egyeztettük a feladatokat. Ivóvíz-ellátásnál a magasabb területeket érintõen szükséges egy ún. hármas zóna kialakítása. Ehhez az rt. a tárolómedence
számára a területet megvásárolta, a terveket elkészítette. A szolgáltató által
megépítendõ jelentõs beruházás igényû központi mûtárgyak mellett komoly
hálózatépítés szükséges, társulási formában. A szennyvíztisztító idõszakos
bûzhatását a már megvalósult fejlesztésekkel és a folyamatban lévõkkel ez év
végéig megszüntetik. Az õrbottyáni regionális csatornázási projektben folyamatos
pályázati tevékenységgel vettünk részt.
Gázszolgáltatásnál az ellátó hálózat megfelelõen kiépített. A máriaudvari és
václigeti gázbevezetést bruttó 100 ezer Ft vissza nem térítendõ támogatással
segítjük telkenként, a képviselõtestület által meghatározott szempontok szerint.
Vácott a telefonellátottság megoldott, a kábeltelevíziós hálózat jól kiépített.
A városi lakásállomány egyötöde van bekapcsolva a távhõszolgáltatásba. Önkormányzati ármegállapítás révén viszonylag nyugodtan tartjuk a szolgáltatási árakat,
amelybe besegít a korábbi gázmotoros fejlesztés és a gyakorlatilag folyamatos
berendezés-korszerûsítés. A csõhálózat állapota kritikus, ezt ütemezetten kell
majd felújítani. A lakosság is elkezdte a fûtéskorszerûsítést, az egycsöves rendszerek önkormányzatilag is támogatott felújításával.
A környezetvédelem kiemelt szerepet játszik városunk életében. Vác zöldterületi
mutatói jók, a zöldfelületek állapotán kellett sokat javítani. Parkjaink felújítására,
kiépítésére, tervezésére 4 év alatt 150 millió forintot fordítottunk. 95 millió forintot önkormányzati, központi keretbõl, 55 millió forintot a DDC Kft. szponzorálta
Posta parkra, illetve a választókörzeti keretekbõl. 2006-ban utcabútorokra és
játszószerekre 20 millió forintot fordítunk.
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2003-ban polgármesteri kezdeményezésre elindult a „Virágos Vác Mozgalom”,
amely ma már a legnépesebb civil szervezõdés. 2006-ban 3500 család, illetve
intézmény vesz részt a versenyben. Az önállóan dolgozó civil szervezõdés országosan
is elismert munkát végez.

Vác nagyszámú oktatási intézményével valódi tudásbázissá válhat. Ezt a célt segíti
az EU színvonalú, piacképes szakképzést biztosító Térségi Integrált Szakképzési
Központ. Megvalósítására pályázat révén 1 milliárd 98 millió forintot fordíthatunk
Pest megyével közösen.

A ciklus elején elfogadtuk a város hulladékgazdálkodási tervét. Lakótelepi
területeken bevezettük a heti kétszeri szemétszállítást. Kétszeresére növeltük a konténerek mosásának és fertõtlenítésének gyakoriságát. A tisztított és mosott járdák
hossza növekedett, a tisztítás gyakoriságát növeltük. Újabb biofalakat építettünk a
2-es fõút belsõ szakaszán. A szelektív hulladékgyûjtés lassan beilleszkedett kommunális rendszerünkbe. A csörögi hulladéklerakót az új regionális hulladéklerakó
megépítéséig (ISPA projekt 106 településsel) mûködtetjük, majd rekultiváljuk.

Városunk pezsgõ kulturális élete az elmúlt négy évben jelentõsen gazdagodott.
Közmûvelõdési intézményeink a kulturális élet centrumait jelentették.
Fesztiválvárossá váltunk. Országosan is egyedülálló, hogy önálló városi levéltárat
alapítottunk és építettünk, több mint 100 millió forintos beruházással. A 30 éves
Madách Imre Mûvelõdési Központ folyamatos felújítással zépült meg, ez 57 millió
forintot igényelt. A Katona Lajos Városi Könyvtár elismerten jó színvonalú munkát
végez. Kulturális együtteseinket, énekkarainkat, zenekarainkat, mûvészeinket
közvetlenül, illetve belsõ pályázat útján is támogattuk.

A határon átnyúló partnerség keretében a levegõtisztaság védelméért sikeres, uniós
projektet valósítottunk meg Ipolysággal együttmûködve. A DDC Kft. hatóságilag
engedélyezett, veszélyes hulladékégetési tevékenységét társadalmi kontrollcsoportunk ellenõrzi, és a csoport tevékenységét kiterjeszti más területekre is. Elkészült a
Vác Város Környezetvédelmi Charta tervezete. A környezettudatos magatartást
rendezvényekkel – Föld Napja, Autómentes Hét –, tanösvények létrehozásával és
fenntartásával is segítjük. A globális klímaváltozás ártalmainak helyi kivédése és
csökkentése érdekében elõadássorozatot indítottunk, és megelõzõ tevékenységbe is
fogtunk (hõségriadó). Bekapcsolódunk ez év szeptemberétõl a környezeti tájékoztatók hálózatába, a Göncöl Házban lakossági környezeti tájékoztató iroda létesül.

II. Humán infrastruktúra
Vác adottságai közül fontos tényezõ a jó színvonalú humán erõforrás megléte.
Megtartása és fejlesztése elsõrendû feladat volt, és ez koncentráltan az
iskolavárosi mivoltunkban fejezõdik ki.

A kórház felújított szárnya

Vác, kórháza és szakrendelõje révén, egy kis régiót kiszolgáló, 150-170 ezer fõt
ellátó egészségügyi központ. Az elmúlt négy évben nagy volumenû fejlõdést tudtunk
megvalósítani. 750 millió forintos összegbõl (90% állami támogatás) megoldottuk
kórházi rekonstrukció harmadik ütemét. Mûvese-állomás létesült magántõke igénybevételével. Közel 500 milliós fejlesztésre került sor a diagnosztika területén. Önkormányzati forrásból 113 millió forintot fordítottunk új tüdõgondozó kialakítására a
kórház területén. Megvalósult a patológiai osztály EU-konform felújítása is. A szakrendelõben térségi mammográfiai centrum mûködik. Országos programon keresztül
részt vettünk a kórház pénzügyi konszolidációjában, és így közel 90 millió forintos
támogatáshoz jutottunk. Megközelítheti a 200 millió forintot a pályázati úton, vagy
adományok révén kapott orvosi mûszerek értéke. A határon átnyúlóan konkrét
együttmûködés körvonalazódik az ipolysági kórházzal.
Az új tüdõgondozó

A mûfüves pálya átadása az iskolavárosban
Önkormányzatunk szívügyének tekintette az oktatási intézményhálózat
fejlesztését, versenyképességük javítását, a pedagógusok élet- és munkakörülményeinek jobbítását.
Költségvetésünkbõl ez évben az oktatási intézményhálózat mûködtetésére több mint
három és fél milliárd forintot biztosítunk. Az óvodák, általános iskolák, középiskolák,
kollégiumok fejlesztésére, felújítására négy év alatt több mint 2,5 milliárd forintot
fordítottunk. Segítettük és segítjük a Vácra települt Apor Vilmos Katolikus Fõiskolát. A
kisváci iskolaváros környezetének szépítése folyamatos feladat volt.

A városi fogorvosi ellátást új fogorvosi székek beszerzésével segítettük, Deákváron
és Kisvácon. Három körzeti orvosi rendelõt újítottunk fel, és védõnõi körzetet alakítottunk ki Deákváron. Évente 3 millió forintos prevenciós pályázati kerettel segítjük
az e területen tevékenykedõ non profit szervezetek akcióit, programjait.
Az épületek, és az eszközök modernizációja mellett természetesen gondot fordítottunk az egészségügyben dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülésének, munkakörülményeinek fokozatos javítására is.

A felújított Eötvös utcai óvoda

Önkormányzatunk arra törekedett, hogy mindenki azon a szinten, és azon a
mértéken kapja meg a szükséges szociális ellátást, amelyet helyzete indokol.
Kiemelten támogattuk a gyermekes családokat és az idõs polgárokat. A fejlett szociális intézményhálózatunkat átszervezéssel erõsítettük.
Az egyedülálló nyugdíjasokat mentesítettük a kommunális adó fizetése alól. Újra
bevezettük a 70 feletti polgártársainknak a karácsonyi támogatást. Elértük, hogy a
magántulajdonban lévõ váci kompot minden 65 éven felüli térítésmentesen
használhassa.
Önkormányzati támogatással elindult Vácott az „óvoda- és iskolatej” akció. A felsõoktatásban tanuló Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ váci hallgatók
számát 40%-kal növeltük.
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A lakásfenntartási támogatás átlagosan 50%-kal növekedett, emeltük az átmeneti
segély és a temetési segély összegét. A legrászorultabbaknak az Élelmiszerbank
adományait eljutattuk.
Jelentõs összeget, több mint 70 millió forintot fordítottunk közintézmények,
utak, járdák akadálymentesítésére. A vakok és gyengénlátók számára két nagy
gyalogátkelõhelyet kihangosítottunk. Díjat alapítottunk a fogyatékkal élõk
segítõinek.
Több 10 milliós összeggel újítottuk fel az idõskorúak egyes intézményeit. 2005
júniusára elkészült a Rákóczi téren egy új, 265 m2-es hajléktalanszálló és nappali
melegedõ.

III

III.
Fontos városi érdek olyan közbiztonság megteremtése, mely az emberek szubjektív biztonságérzetét javítja. Igen sokat tettünk ezen a területen. Támogatásunk
mellett két polgárõr szervezet jött létre: a Naszály Polgárõr Egyesület és a Földváry
Károly Polgárõr Egyesület.

Lakáspolitikánkkal több cél teljesítését szolgáltuk. A legrászorultabbak számára
pályázati rendszerben juttattuk a megüresedõ önkormányzati bérlakásokat. Egyegy döntésnél fontos szempont volt, hogy minél több személy számára oldjuk
meg a lakhatást, a gyermekes családokat kiemelten támogattuk.
Az elõzõ ciklusban beadott 45 szociális bérlakás építését tartalmazó pályázat
lehetõségével élve 2003 novemberére megépítettük és átadtuk a lakásokat. A
beruházás 602 millió forint nagyságrendû volt, 295 millió forint állami támogatás
mellett. Így a lakásállomány 530-ra növekedett. A meglévõ önkormányzati bérlakások korszerûsítésére, felújítására, fejlesztésére várhatóan közel 100 millió forintot
fordítunk négy év alatt.
Teljeskörû szociális ellátás: otthon a hajléktalanoknak

Egyre több térfigyelõ-kamera vigyáz a lakosság biztonságára
Térfigyelõ kamerarendszert építettünk ki 18 millió forint értékben. Jelenleg
három kamera az Alsóvárosban, három a Belvárosban üzemel. Fenntartásuk,
mûködtetésük évi 8 millió forintot igényel. A jelenlegi rendszer további négy kamera telepítését teszi lehetõvé, többek között Deákvárra is. A rendszer
mûködtetése következtében a bûncselekmények száma jelentõsen csökkent.
Automata sebességmérõ készülék kihelyezését biztosítottuk a Kisváci iskolacentrumnál és a volt Temetõ úton.
A Váci Rendõrkapitányság munkájához szolgálati lakásokat és eszközöket biztosítottunk. Megerõsítettük az önkormányzati közterület-felügyeletet, átszerveztük munkájukat. Parkõröket állítottunk be.
A panelprogram révén összesen 1167 lakásban élõ családnak segítettünk kedvezményes kölcsön, vagy vissza nem térítendõ támogatás formájában.
A korábbiakhoz képest az elsõ lakáshoz jutók 40%-kal magasabb összegû kamatmentes kölcsönt igényelhetnek. A fiataloknál az elõtakarékosságot ösztönzõ
megoldást alkalmaztunk az önkormányzati rendeletünkben.
A saját erõs lakásépítést telkek alakításával, a vállalkozói tõke ilyen irányú
bevonásával több területen oldottuk meg: Kõhíd parti lakótelep mellett, Kisvácon
a Habitat házak elõtt, a Levél utcában, egyes belvárosi foghíjtelkeken,
Alsóvárosban, a Vásártér mellett stb. A Deákvár feletti, magántulajdonban lévõ,
lakásépítésre alkalmas területek közmûellátását elõsegítendõ a város több millió
forintot fordított a közmûellátáshoz szükséges tervekre. A korábbi, szigorúbb
építési szabályzat elõírásain enyhítettünk, ezzel is elõsegítve a lakásépítést.
Rendezési terveink segítségével lehetõvé tettük a jelentõs vállalkozói
lakásépítést és értékesítést (Ilona utca, Zichy Hippolyt utca, Zrínyi utca).
A volt Híradó laktanya területéért folytatott lobbitevékenység egyik fontos
ösztönzõje volt, hogy jelentõs számú szociális bérlakást építhessünk, és a családi
házas övezet bõvítésének feltételeit teremtsük meg.
2003-ban a Vác a „Nemzet Sportvárosa” lett. Ez komoly, országos elismerése
városunk több mint 100 éves sportéletének. Az egészséges életmód, a fiatalok
hasznos szabadidõ eltöltése érdekében elsõsorban a tömegsportot, diáksportot,
és az utánpótlás nevelést támogattuk az iskolákon, és a sportegyesületeken
keresztül. 2006-ban 139 fõ váci diákolimpikon kapott elismerést.
Az élsport támogatását döntõen sportintézmények biztosításával segítettük.
Három váci egyesület a nemzeti bajnokság elsõ osztályában szerepel: nõi kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz.
Éves költségvetésünk több mint 2%-át a sportra fordítottuk. A költséghatékonyság érdekében az önkormányzati sportintézményeket egy szervezetbe
centralizáltuk.
Komoly beruházások, fejlesztések valósultak meg az elmúlt években a sport
területén is. A 33 1/3-os medence teljes körû felújítása, légtartós sátor fedése
összesen 176 millió forintot igényelt a strandon. Az uszoda álmennyezetét 11
millió forintért cseréltük ki. A Bozsik-program keretében 50%-os állami támogatással, 120 millió forintért elkészült az iskolavárosi mûfüves pálya. Új kajakkenu székházat terveztettünk. A játszóterek megújítása, újak kialakítása is a
kultúrált szabadidõ eltöltését szolgálta.

A tûzoltóság számára a hatásosabb árvízi védekezés érdekében két új nagyteljesítményû szivattyút vásároltunk. Nagy értékû Mercedes gépjármû fecskendõ
beszerzését pályázati önrésszel támogattuk. Kötelezettséget vállaltunk egy
erdõtüzes gépjármû beszerzéséhez is.
A 2006. évi csúcsszintet jelentõ tavaszi árvíznél a védekezést döntõen helyi erõforrások segítségével sikeresen megoldotta városunk.

Új, korszerû jármû a tûzoltóknak
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IV.

V.

Törekedtünk a városközpont megújítására, és kiemelten foglalkoztunk mûemlékeinkkel. Elindult és befejezés elõtt áll a fõtér rekonstrukciója, több mint 844 millió forint EU-s támogatás igénybevétele mellett. Elkészült a Széchenyi utca és az
Eszterházy utca sétálóutcává való alakításának tanulmányterve. Elvégeztük a legfontosabb elõkészületeket a hosszú távú célként kitûzött Váci Híd megépítéséhez.
Városi támogatást is igénybe véve kívülrõl megújult a zsinagóga. A Naszály úti izraelita sírkert rendezéséhez anyagiakban hozzájárultunk. A Vörösház vállalkozói
közremûködéssel régi szépségében jelenik ma már meg, és dísze városunknak. A
hazánkban kiemelkedõ jelentõségû Kõkapu szakszerû és körültekintõ restaurálás
után, 2004 novemberében, 60 millió forint feletti ráfordítással teljes egészében
megújult.

Vác térségében központi szerepet tölt már be, partneri kapcsolatot ápolunk
vonzáskörzeteink önkormányzataival.

Újra régi fényében a Kõkapu

Külügyi kapcsolataink fejlõdtek, Dubnicával (Vágtölgyes) és Ipolysággal (Sahy)
testvérvárosi kapcsolatot létesítettünk.

VI.
Négy kisebbségi önkormányzat mûködik Vácon. A központi normatívák felett
támogattuk kulturális identitást megõrzõ munkájukat. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat végzett kiemelkedõen intenzív munkát e területen.

VII.
A Polgármesteri Hivatal munkájának szervezésénél polgárbarát ügyintézés megvalósítására törekedtünk. Ez év elején átadtuk a XXI. századi követelményekhez
igazodó új okmányirodát, amely 27 millió forintba került, és lassan évi százezer ügy
elintézését kell megoldania.

Hosszú évek óta húzódó problémákban sikerült elõrelépni: folyik a Középvárosi
temetõ megszüntetése, elindulhat a volt rendõrségi épület és a Vác Pláza tényleges
hasznosítása. A Máltai Szeretetszolgálat ígérete szerint 2007-ben elkezdõdik a régi
kórház melletti terület beépítése.
Felújítottuk az I. Világháborús szoborcsoportot, kõbõl újraformáltattuk Tragor
Ignác mellszobrát, szobrot kapott Kassai Vidor a mûvelõdési központban, és a
Kossuth-sszobor is elkészül ez év szeptemberében.
Az épített környezetért tett erõfeszítéseink összhangban vannak turisztikai célkitûzéseinkkel. Az attraktív kulturális rendezvények vonzereje mellett, a
Tourinform iroda és a gesztorságával mûködõ Regionális Turisztikai Egyesület
szervezõ tevékenysége nagyot lendített az idegenforgalom ügyén. Ma már
jegyeznek bennünket ezen a területen is.
Vácott a szociális biztonság másik fontos tényezõje a nagyszámú munkahely, amelyet az itt mûködõ vállalkozások biztosítanak. Néhány százalékos munkanélküliség
és jelentõs ingázás mellett sikerült megõrizni a munkahelyek döntõ részét, és újak
is létesültek. Összehangolt, korrekt és támogató együttmûködést valósítottunk
meg a nagyszámú helyi vállalkozással. Érdekvédelmi szervezeteikkel rendszeres a
kapcsolatunk, különösen a Váci Ipartestülettel. fenntartottuk az önkormányzati
tulajdonú vállalkozások gazdasági stabilitását.

Megnyílt az uniós színvonalú okmányiroda
A Városházán hangfelismerõ rendszerû telefonközpontot telepítettünk az
ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében. Közel száz új számítógép beszerzésével és
más informatikai szolgáltatásokkal elindul az E-Városháza program, melyet 2010-ig
kell befejezni. Színvonalas új városi honlapot fejlesztettünk ki, errõl többek között
szöveges ügyleírást, ûrlapokat és önkormányzati rendeleteket is le lehet tölteni. A
hivatalban minõségbiztosítási rendszert mûködtetünk, és érdekeltségi rendszerek
révén is motiváljuk a közszférában dolgozókat.

VIII.
A 2003-2006 közötti ciklusban közel 52 milliárd forint költségvetési fõösszeg felett
rendelkeztünk. Célul tûztük ki, hogy a jelentõs intézményrendszer mûködtetése mellett, legalább a költségvetés 10%-át felújításra, fejlesztésre fordítjuk, mert így fejlõdik
érzékelhetõen városunk. A célt elértük, 10% feletti az eredmény úgy, hogy a
beruházások közel 50%-át külsõ forrásból biztosítottuk, döntõen pályázati úton. A
város vagyona – az amortizációs hatást is figyelembe véve – több millió forintos
nagyságrendben nõtt.
Sikeres ciklust zárunk, köszönet érte minden közremûködõnek!

Vác, 2006. augusztus hó

Dr. Bóth János
polgármester

Végleges elhelyezést kapott Vác Város Levéltára

