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Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.

Tel.: 311-525, 306-090

Ügyeleti iidõ:

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

Anyakönyvi hírek

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

január 330-ffebruár 55.
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós u. 2.
február 66-112.

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9

február 113-119.
Fekete Kígyó Gyógyszertár

Széchenyi u. 37.
február 220-226.

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.

február 227-mmárcius 55.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri 

hivatalban

Felelõs kkiadó: 
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ

Szerkesztésért ffelelõs: 
Borgó János 

Szerkesztõség:
Vác Város 
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-455
Fax: 513-414
E-mmail: sajto@varoshaza.vac.hu

Nyomdai mmunkák:
Multiszolg Bt.

Tipográfia: Front Grafika Kft.

Terjeszti: 4 Types Kft.

Megjelenik:
havonta 13000 példányban

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

A polgármesteri hivatal 
zöld száma:

06/ 880 8890-0020

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!

A VVáci HHírnök tterjesztésével
kapcsolatos éészrevételeit 

- ha nem kapja rendszeresen, 
- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/ 559-5855

Fogorvosi ügyelet
Ingyenes üügyelet

Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház, 

vagy Szentkirályi u. 40.
Térítésköteles

szombat és vasárnap 8-12
február 44-55.

Dr. Havassy Veszela

Rád, Petõfi u. 8.

Tel: 374-274
február 111-112.

Dr. Molnár Csilla

Vác, Földváry tér 15.

Tel: 301-471
február 118-119.

Dr. Simon Csilla

Vác, Zrínyi u. 9.

Tel: 311-386
február 225-226.

Dr. Ullmann Klára

Vác, Földváry tér 15.

Tel: 310-031
március 44-55.

Dr. Bea Imre

Vác, Deákvári fõtér 29.

Tel: 307-094

Mozimûsor
DURR, DURR ÉS CSÓK 
(Kiss, Kiss, Bang, Bang)
Színes amerikai filmvígjáték

A HERCEG HALADÉKA
Színes magyar film

A BÛVÖS KÖRHINTA
/The Magic Roundaobut/
Színes szinkronizált angol animációs film

HARRY POTTER ÉS A TÛZ SERLEGE
/Harry Potter and the Goblet of Fire/
Színes szinkronizált amerikai film

NESZE NEKED, PETE TONG!
/It' s All Gone Pete Tong/
Színes angol film

A VÁNDORLÓ PALOTA
/Hauru no ogoku shiro/
Színes szinkronizált japán animációs film

ÜVEGTIGRIS 2.
Színes magyar filmvígjáték

NARNIA KRÓNIKÁI - AZ OROSZLÁN, A
BOSZORKÁNY ÉS A RUHÁSSZEKRÉNY
Színes szinkronizált amerikai film

DICK ÉS JANE TRÜKKJEI
/Fun with Dick and Jane/
Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték

PINGVINEK VÁNDORLÁSA
Színes francia természetfilm

WALLACE ÉS GROMIT ÉS AZ ELVETEMÜLT
VETEMÉNYLÉNY
Színes szink. angol animációs vígjáték 

február 2-7.
csüt.-kedd: 18 óra

február 2-7.
csüt.-kedd: 20 óra

február 4-5.
szo.-vas.: 16 óra

február 9-14.
csüt.-kedd: 1730 óra

február 9-14.
csüt.-kedd: 20 óra

február 11-12.
szo.-vas.: 1530 óra

február 16-21.
csüt.-kedd: 18, 20 ó.

február 18-19.
szo.-vas.: 16 óra

február 23.
csütörtök: 18, 20 óra
február 24-28.
péntek-kedd: 20 óra

február 24-28.
péntek-kedd: 18 óra

február 25-26.
szo.-vas.: 16 óra

A Csányi körútra, a pártok
háza néven ismert épületbe
költözik az okmányiroda. Az
épület alsó szintjének áta-
lakítása jó ütemben halad, és
– a tervek szerint – február
végére el is készül az iroda új
otthona. Mint a polgármester
a helyszínen tartott tájékoz-
tatón elmondta, az okmány-
iroda átköltöztetése ered-
ményeként az évi százezres
ügyfélkörnek jobb feltétele-
ket tudnak teremteni ügyeik
intézéséhez. A belsõ áta-
lakítást követõen elhelyezik
az új bútorokat, és áttelepítik
az országos hálózathoz kap-

csolódó számítógépes rend-
szert. A mintegy huszonötmil-
lió forintba kerülõ átépítés
révén az épület alkalmassá
válik a nagy forgalom lebo-
nyolítására, és az akadály-
mentesítéssel megközelítése
sem okoz gondot. A parkolás
végleges megoldását a város
közlekedési koncepciója fo-
galmazza majd meg. Az
okmányiroda áthelyezése
beleillik a Fõutca-fõtér prog-
ram törekvéseibe, mivel 
így a megújuló fõtéren, az
egykori Curia épületében, az
iroda helyére vendéglátó
intézmény kerülhet.

Megfelelõen látta el feladatát az elmúlt évben a polgármes-
teri hivatal, amelyet igazol, hogy megfelelt az ISO minõségbiz-
tosítási elõírásoknak, és meg is kapta az errõl szóló
tanúsítványt. Kiemelt feladata volt a választókerületi pénz-
alapok felhasználása – amely csaknem teljes volt –, a pályázati
lehetõségek figyelemmel kísérése, amelynek eredményei jól
lemérhetõk a költségvetésben. Több nagy felújítás lebo-
nyolítását is elvégezte, kihasználta a közhasznú munka lehetõ-
ségeit, teljesítette kistérségi hatósági feladatait.

A képviselõ-testület meghatározta a hivatal idei tennivalóit
is: a fõ cél a lakosság kulturált kiszolgálása, a település
fejlõdésének szervezése, a körzetközponti szerep erõsítése.
Ennek érdekében meg kell szerveznie a költségvetési koncep-
cióban meghatározottak megvalósítását – beruházások és
útfelújítások elvégzését, folytatását –, a folyamatos akadálymen-
tesítést, a környezet tisztaságának javítását, az okmányiroda
mûködési feltételeinek fejlesztését. Az idei nagy megmérettetés
az országgyûlési és a települési választások lebonyolítása, a
kisebbségi önkormányzati választások feladatainak törvényes és
színvonalas ellátása.

Készül az új okmányiroda

Az útépítés folytatása
érdekében a polgármester
tizenkét újabb pályázat
benyújtásához kérte a
képviselõ-testület jóváha-
gyását. A képviselõk döntést
hoztak abban, hogy a
Radnóti, a Bottyán, az
Erzsébet, a Zöldfa, az Alsó és
a Lemez utca, a Deákvári
fõtér, a Szent János utca, a
Fekete utca, a Pacsirta utca, a
Galcsek, Kosdi és Mikszáth

utca, valamint az I. Géza
Király tér felújításához
pályázat útján próbálnak
támogatást nyerni. Az
útfelújítások költsége jóval
meghaladja a százmillió
forintot, amelynek akár a fele
is lehet a szükséges önerõ. A
pályázatokat a Közép-
Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz vagy a
megyei területfejlesztési
tanácshoz nyújtják be.

Folytatódó útépítések

VVááccootttt sszzüülleetteetttt vvááccii llaakkoossookk:: 
Bangó Norbert és Kovács Andrea lánya Rebeka, Szunyog

János és Rottenbacher Gabriella fia Márk, Deák József és

Németh Renáta fia Marcell, Kohr András és Hormati Csilla

lánya Kitti, Szégner György és Nagy Zsuzsanna lánya Barbara,

Dósa György és Veres Erzsébet fia Benedek, Krekács László és

Árokszállási Mónika lánya Mira, Gráf Miklós és Balogh

Krisztina lánya Diána, Csernus László és Pásztor Hajnalka fia

Péter, Kollár Attila és Kovács Marianna fia András, Huszák

Gábor és Bedi Viktória lánya Kitti, Bednárik Marcell és Kiss

Krisztina lánya Panna, Tóth György és Brassói Hilda fia Tamás.

HHáázzaassssáággoott kkööttöötttt vváácciiaakk::
Lukács Róbert és Õri Mónika, Zachár Gábor és Kurucz Anikó,

Balázs Gábor és Sindely Szilvia, Dudás Gergõ és Nyolcas

Nikolett, Krizsovszki Tamás és Bedõ Boglárka, Papp Árpád és

Kövesdi Mária, Kuffart Gábor és Simonyi Angéla, Biró Marcell

és Kovács Rita.

EEllhhuunnyytt vváácciiaakk::
Királyi Pálné sz.: Grédely Borbála /1921./, Prukker István

/1950./, Sasvári György /1942./, Kocsis Istvánné sz.: Kollár

Veronika /1926./, Kajlik László /1949./, Andrásik Sándor /1920./,

Balogh Péter /1951./, Juhász Imre /1926./, Labát Istvánné sz.:

Kosztovics Éva /1935./, Csengeri Árpád /1932./, Pajor András

/1926./, Mézer István /1932./, Szász János /1941./, Varga Matild

/1959./, Fehér Józsefné sz.: Angyal Mária /1910./, Mészáros

Lajos /1925./, Molnár Lászlóné sz.: Galba Ilona /1914./, Németh

Antalné sz.: Kotrucz Erzsébet /1949./, Baráth Vilmos /1932./,

Szántó István /1941./, Kövesdi Lászlóné sz.: Schmittinger Anna

/1926./, Pauman János Tibor /1919./, Földi Lászlóné sz.: Szabó

Julianna /1921./, Kosdi Sándorné sz.: Házy Ilona /1922./,

Paróczi György /1974./, Zudor Erzsébet sz.: Vincze Erzsébet

/1919./, Zsiák Pálné sz.: Oszolik Mária /1942./, Pék Károlyné sz.:

Nagy Ágnes /1923./, Tóth Józsefné sz.: Palman Veronika

/1934./, Máté Andrásné sz.: Elek Irma /1935./, Truzsinszky

Lajosné sz.: Dudás Aranka /1930./, Birksteiner Alfrédné sz.:

Andrekovics Erzsébet /1909./, Hochstrasser Józsefné sz.:

Békési Márta /1921./, Zachár Erzsébet /1927./, Delacasse

Jenõné sz.: Király Janka /1914./, Hári Irén /1933./.

Polgármesteri fórumok

2005 mérlege, 2006 tervei
Január elsõ napjaiban három helyszí-

nen tartott lakossági fórumot dr. Bóth
János polgármester, országgyûlési
képviselõ. A fórumok témája a 2005. év
értékelése és a 2006. évi költségvetésre
vonatkozó javaslatok voltak. Az
Alsóvárosban, a Földváry iskolában,
Középvárosban, a házasságkötõ-terem-
ben és Deákváron, a Ságvári klubban –
az érintett körzetek képviselõinek jelen-
létében és közremûködésével – megtar-
tott fórumokon a polgármester
ismertette az elmúlt év eredményeit és
az idei terveket. Hangsúlyozta, hogy 

sikeres évet zárt a város, amely csaknem
14 milliárd forinttal gazdálkodhatott,
értékpapírjait nem kellett értékesíteni,
és hitelt sem kellett felvenni. A jelentõs
kórházi beruházások miatt az
egészségügy évének tekinthetõ az
elmúlt év, de ez oktatásénak is, mivel, az
iskolafelújítások mellett, az ön-
kormányzat saját erõbõl végeztette el a
közgazdasági szakközépiskola épü-
letének teljes rekonstrukcióját. A pol-
gármester a 2006. évi költségvetés fõbb
pontjairól is beszélt, kiemelve, hogy a
ciklusprogramból még hátralévõ felada-

tok elvégzése mellett, folytatni kell a
megkezdett beruházásokat, elsõsorban
a fõtér rekonstrukcióját, a levéltár épü-
letének felújítását, és folytatni kell az
útépítést. Ugyanilyen fontos, hogy a
város is felkészüljön a Nemzeti
Fejlesztési Terv megvalósítására, az
uniós források fogadására, fel-
használására.

Dr. Bóth János on-line fogadóórát is
tartott az elmúlt idõszakban. Egy-egy
napon decemberben és januárban is
válaszolt az interneten feltett
kérdésekre. 

Pályázat a fõtér építésére
Befejezõdött a feltárt terület feltöltése

Befejezõdött a fõtéren a régészeti feltárás,
és a helyszínt már fel is töltötték. Ezt
megelõzõen a feltárt romokat védõszövettel
és egy speciális anyaggal vonták be, támfalat
építettek a középkori templom maradványai
mellé. A visszatemetést úgy végezték el,
hogy a térfelújítás után a maradványok
megtekinthetõek legyenek. 

A fõtér újbóli feltöltésével csaknem tíz –
fõteret érintõ – közbeszerzési eljárás feje-
zõdött be. Ezt követõen pedíg az önkor-
mányzat már el is indította a legnagyobb
volumenû munkára, az új tér építésére
vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást.

Hét intézményben, jól láthatóan
helyezték el a régi fõtér képeit és
megújításának terveit. A polgármesteri
hivatalban, az okmányirodában, a
mûvelõdési központban, a városi könyvtár-
ban és három középiskolában – a Boronkay

György Mûszaki Középiskola és
Gimnáziumban,, az Bernáth Kálmán
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskolában és a Váci
Madách Imre Gimnáziumban – állí-
tottak fel táblákat, amelyek a fõtér
múltját és jövõjét mutatják be. 

A városi honlapon ugyan már
hetek óta láthatóak a fõtérrõl készült
régi felvételek és képeslapok, az
ásatások képei, s megismerhetõek a
konszenzussal kialakított látványter-
vek, a végleges tanulmány, azonban
ehhez nem mindenki fér hozzá. A
város vezetõi az internet-hozzáférés-
sel nem rendelkezõket ilyen módon
is szeretnék tájékoztatni, mivel a cél
az, hogy a város lakossága tisztában
legyen a fõtér megújítását szolgáló
munkákkal.

Kulturális ajánló
Hair 
musical két részben (MIMK)

Utazás aa RRómai kkorban
A Familia Gladiatoria elõadássorozata VII-
VIII. rész (MIMK)
Évkerék - Böjtelõ hava - Itt a farsang 
17 órakor Jambóza ccirkusz vvilágszám!
Bábakalács Társulat bábelõadása (MIMK)

A ddeáki eerõszakmentesség uutóhatása aa
nagyvilágban
Dr. Szigethy István elõadása (MIMK)

Hamupipõke
A Hamupipõke Mesebérlet III. elõadása
(MIMK)
Mandel RRóbert - HHangszerek aa mmúltból
Az Ifjúsági Hangversenybérlet III. elõadása
(MIMK)

Gianni RRodari –– KKrain EEdina: 
Hagymácska 
A Maszk Bábszínpad elõadásában
A Vuk Mesebérlet IV. elõadása

Hencidától BBoncidáig
A Népzenei Bérlet II. elõadása 

Operett - mmusical eest
Jeszenszky© Produkció (MIMK)

február 7. 
kedd 19 óra

február 9. és 16. 
csütörtök 17 óra

február 11. 
szombat 15 óra

február 11. 
szombat 15 óra

február 14. 
kedd 14 óra

február 16. 
csütörtök 1130 óra

február 21. 
kedd 10 és 14 óra
február 22, 23. 
szerda, csüt. 10 óra

február 24. 
péntek 11 óra

február 25. 
szombat 16 és 19 ó.

Sport

Nyitógála: Március 17. péntek 19 óra
Szentpéteri Csilla zongoramûvész koncertje
A bbelépõjegy áára elõvételben: 2200 Ft, 
az elõadás napján: 2500 Ft
A többi rendezvényrõl bõvebb iinformáció
kérhetõ az alábbi elérhetõségeken:
a MIMK jegypénztárában: 
Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel.: (27) 316-411
és a Tourinform Irodában:
Vác, Március 15. tér 16-18., Tel.: (27) 316-160
Fõvédnök: Dr. Bóth János Vác Város polgár-
mestere, országgyûlési képviselõ

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Január 28. szombat 10.30

Dunakanyar-Vác - Kispest II
labdarúgó edzõmérkõzés

Helyszín: Szérûskert 

Január 28. szombat 17.00
Váci NKSE - Spartacus  

kézilabda NB I
Helyszín: Sportcsarnok

Február 8. szerda 18.00
Váci NKSE - Cornexi 

kézilabda NB I
Helyszín: Vác Város

SportcsarnokaVV
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Elhunyt a krónikás
Január 11-én, az alsóvárosi temetõben vettek végsõ

búcsút Papp Rezsõtõl. A nyolcvanhárom éves korában
elhunyt Papp Rezsõ a váci újságírók doyenje volt, hat
évtizedig a város krónikása. 2005-ben, a Szent István-
napon Pro Urbe kitüntetésben részesült. 

Február 11., 88., 115., 222. sszünnap.
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A mûvelõdési központ adott helyet a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnep-
ségnek, amelyen Turek Miklós színmûvész
mondott ünnepi beszédet, és a Radnóti Miklós
Általános Iskola diákjai adtak mûsort, bemutat-
va a magyar kultúra sokszínûségét. Nem hagy-
va ki a képzõmûvészetet sem: az aulában a
tanulók rajzaiból nyílt kiállítás. A mûsort
követõen az iskola igazgatója a jövõ évi prog-
ram szervezõjének, a Karolina Katolikus
Általános Iskola vezetõjének adta át a képletes
stafétabotot. Hajdu Sándor képviselõ, a Vác
Városért Alapítvány nevében, oklevelet adott át
a Radnóti iskola tanárainak és diákjainak a
Magyar Kultúra Napja megrendezéséért. 

A hagyományoknak megfelelõen, az ünnep-
ség keretében adta át dr. Bóth János pol-
gármester a Vác Város Mûvelõdéséért kitün-
tetõ címet. Az idei díjazott Nagy B. István
Munkácsy-díjas festõmûvész, a közösségi
kategóriában pedig a Madách Imre Mûvelõdési
Központ kollektívája. A közmûvelõdést segítõ
munkájáért elismerésben részesült Rádi
Gyuláné, a Katona Lajos Városi Könyvtár
nyugdíjas dolgozója.

A Vác Város Mûvelõdéséért kitüntetõ címet a
képviselõ-testület a városban tartósan végzett
kiemelkedõ közmûvelõdési és közgyûjteményi
munka elismerésére alapította. Ez adományoz-
ható a város közigazgatási területén mûködõ
közgyûjteményi és közmûvelõdési intéz-
ményeknek, az intézmények alapfeladatait
ellátó alkalmazottaknak, a városban mûködõ

alkotó mûvészeknek, mûvelõdési, mûvészeti
közösségeknek és tagjainak. A kitüntetés
adományozására minden évben javaslatot
tehetnek a közmûvelõdési és közgyûjteményi
intézmények vezetõi, a városban mûködõ kul-
turális társadalmi szervezetek, egyesületek,
intézményi, munkahelyi kollektívák és a város
polgárai. 

Az ünnepséget követõ fogadáson Tóth
Árpád alpolgármester köszöntötte a kitün-
tetetteket, méltatva azt a munkát, amelyet a
képzõmûvészet és a kultúra területén
végeztek.

Gazdag külkapcsolat
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KKööllttssééggvveettééss-mmóóddoossííttááss
Kilencedik alkalommal
módosította a 2005. évi költ-
ségvetést a képviselõ-
testület. A módosítást a
mintegy 12 millió forint
összegû támogatás, illetve
átvett pénzeszköz indokolta.

TTuuddáássbbáázziiss tteerrvvee
Változtatási tilalmat rendelt
el az önkormányzat a volt
kötöttárugyár területére. Az
elképzelések szerint, ezen a
területen alakulhatna ki egy
úgynevezett tudásbázis, a
váci campus, amely elsõsor-
ban az informatikai és az ide-
genforgalmi felsõfokú
képzésnek adna helyet.

KKöözzhhaasszznnúússáágg
Közhasznúsági szerzõdést
kötött a város önkormányza-
ta a Naszály-Galga Térségi
Integrált Szakképzõ
Központtal, amelynek 
eredményeként a központ
közhasznú szervezetként
kerülhet bejegyzésre a
bírósági nyilvántartásba.

ÉÉttkkeezztteettééss,, 
vváállllaallkkoozzáássbbaann
Vendéglátó kft. végzi a szo-
ciális étkeztetést a városban
január elsejétõl. A képviselõ-
testület által kiírt közbeszer-
zési eljárás eredményes volt,
a céggel még decemberben
kötött szerzõdést az önkor-
mányzat.

LLaakkóóöövveezzeett
Kisvárosias lakóövezet
besorolást kapott a
Masterpiece és a Forte 
felszabaduló területe. Az
önkormányzat törekvéseinek
megfelelõen, így újabb
lakóházak építésére nyílik
majd lehetõség.

FFûûttéésskkoorrsszzeerrûûssííttééss
A távfûtés biztonsága
érdekében, a polgármester
szerint már az idén el kel-
lene kezdeni a legrégebbi
távfûtõ-vezetékrendszer újjal
való kiváltását. A fûtési költ-
ségek enyhítésére jelenleg
háromszáz távfûtéses lakás
gazdája  kap távfûtési támo-
gatást, amelynek összege a
téli hónapokban, havi 
kétezer forint.

PPéénnzz aazz oorrggoonnáárraa
Mintegy kétmillió forintot
fordít az önkormányzat idei
költségvetésébõl a Bartók
Béla Zeneiskola orgonájának
felújítására. A képviselõ-
testület még tavalyi ülésén
kötelezettséget vállalt arra,
hogy idei költségvetése ter-
hére, 1,8 millió forint plusz
áfa összeggel finanszírozza a
zeneiskola orgonájának
felújítását. A felújítás
valószínûleg ez év nyarán
megtörténik.

A város történetének fontos és gazdag
fejezete az iparosodás, a gyáripar megjelenése
és kialakulása. A fejlõdés motorja volt a
barokk Vác kiépülése, ezt pedig az iparosítás
követte. A XVIII. század nyolcvanas éveiben a
váci adófizetõk között a kézmûves és paraszt-
iparos polgárok száma ezer körül volt, a száz
évvel késõbb pusztító filoxéra-járvány
megsemmisítette a szõlõk háromnegyed
részét, és a mezõgazdaságban foglalkoztatot-
taknak is más munkára volt szüksége. A gyár-
ipar munkát és kenyeret adott.

1853-ban a Reitter-kocsigyár, 1862-ben a
Neumann-féle ecetgyár, 1867-ben a Lõwinger
aranyozottáru- és bútorgyár, 1868-ban az
Udvardy-Hoffmann-féle gõzmalom, 1878-ban
Saxlehner szalmahüvely-gyár, 1888-ban
Oberländer és Reiser Téglagyár alakult meg.
1889-ben két gyár is megkezdte mûködését: az
Elsõ Magyar Kötõ- és Szövõgyár Rt., valamint a
Váci Hengermalom Rt. Ezeket követte a Váci
Horganyhengermû Rt., majd a Gulling-

Hirmann-féle bõrbútorgyár, és a gyáralapítá-
sok az 1900-as évek elején is folytatódtak.

A kisüzemekként létrejövõ gyárak kezdet-
ben húsz-harminc embert foglalkoztattak, de
a fejlesztések révén egyre több munkásra volt
szükségük. A filoxéra pusztítása után tömeges
méretûvé váló munkanélküliség, az egyre
fenyegetõbb közhangulat szinte kikénysze-
rítette a munkaalkalmak megteremtését. A
város vezetése belátta, hogy Vácon csak a
gyors, nagyüzemi iparosítás segíthet. Ezért az
ipart telepíteni szándékozók számára a város
kedvezõ feltételeket biztosított, sõt, ingyen
adott telket az ipari építkezésekhez. De az
olcsó munkaerõ, a dunai vízi út is vonzotta a
vállalkozókat. A nagyipari termelés meg-
honosodása, a gyárak szaporodása révén már
nemcsak a város lakossága számára nyílt
munkalehetõség, hanem egyre inkább a
környéken élõk számára is.

Vásárhelyi József

Közel hatszáz külföldi vendége volt a városnak az elmúlt
évben, és harminchét olyan rendezvényre került sor, amelyen
külföldiek is részt vettek, elsõsorban a testvérvárosokból. A
vendégként érkezõk kétharmada a Váci Világi Vigalom ren-
dezvényre jött. De a városban rendezték meg az Eszperantó
Nemzetközi Ifjúsági Fesztivált – amelynek jelentõs számú
résztvevõje volt –, Vácra látogatott a Migazzi család, és vendég
volt dr. Habsburg Ottó is. A külügyi, nemzetközi kapcsolatok
fenntartására mintegy tizenötmillió forintot költött a város.

Forró pont, internetezõknek
Vác elsõ hot spotját, azaz

vezeték nélkül elérhetõ,
szélessávú internet-csat-
lakozását a DunaWeb Kft. a
fõtéri Duna presszóban
építette ki. Ezt december
elejétõl már bárki ingyen
használhatja, akinek vezeték
nélküli internet-csatlakozás-
sal rendelkezõ, hordozható
számítógépe van. A nyil-
vános hot spot technikai

hátterét a térség vezeték
nélküli internet szolgáltató-
ja a kábeltelevízió hálózatán
keresztül biztosítja. Az
átadáson részt vett a város
polgármestere, aki köszö-
netet mondott a vál-
lalkozóknak, hogy ezzel is
gazdagabbá tették Vácot,
amely újabb lépést tett az
intelligens település meg-
teremtése felé.

Vác története
A ggyáripar kkialakulása

Gazdaságilag is stabil a Jávorszky Ödön
Kórház helyzete, és az elõzõ évhez képest,
2005-ben teljesítménye is nõtt. A váci kórház
forgalma több mint félmilliós volt a múlt
évben, és ez, a kórház fõigazgatója szerint, a
bizalom erõsödésére utal. A rekonstrukció
okozta kiesés ellenére, teljesítménye és
ágyainak kihasználtsága nõtt. Egy nyertes
pályázat révén pedig magasabb színvonalúvá
válik a sürgõsségi ellátás. Az alapellátási
ügyeletnek a kórházba való költöztetésével
komplex sürgõsségi ellátást építenek ki.

Módosult a kórház konszolidációs
szerzõdése, és ennek eredményeként több-
letbevételhez juthat az intézmény. A kon-
szolidációs program lezárult, de az
Egészségügyi Minisztérium, a létrejött
szerzõdésmódosítás alapján, 2006. szeptem-
ber végéig, az eredetitõl eltérõ teljesít-
ményvolument tesz lehetõvé. Az Országos
Egészségügyi Pénztár már ezt figyelembe

véve köti meg a finanszírozási szerzõdést a
Jávorszky Ödön Kórházzal. A kórház fõigaz-
gatója szerint, a biztosított úgynevezett
súlyszám-többlet havonta mintegy ötmillió
forinttal nagyobb bevételt jelenthet idén az
intézménynek.

A kórház, az önkormányzat hozzájárulásá-
val, átalakítja logisztikai tevékenységét, vagyis,
külsõ szolgáltatóra kívánja bízni a beszerzést
és raktározást. Dr. Erõs András fõigazgató az
önköltség-csökkentés lehetõségét látja ebben,
mivel százhatvan beszállító helyett csupán 
egy céggel állnak majd kapcsolatban, nem
lesz szükség anyagbeszerzõkre, csökken az
adminisztráció. Megszûnik a kórházi
raktárkészlet is, amely jelenleg mintegy
huszonötmillió forintot köt le. Azt azonban
továbbra is a kórház határozza meg, hogy mit
szerezzen be a pályázaton nyertes cég, amely-
nek át kell vennie a területen most dolgozó
közalkalmazottakat is.

Hat önkormányzati
intézmény vezetõjének meg-
bízatása jár le ebben az
évben. A képviselõ-testület
ezért nyilvános pályázatot ír
ki a Kisvác-középvárosi
Óvoda, a Bartók Béla
Zeneiskola, a Juhász Gyula
Általános Iskola, az I. Géza
Király Közgazdasági Szak-
középiskola és Karacs Teréz
Kollégium, a Madách Imre
Mûvelõdési Központ,
valamint a Vác Város Önkor-
mányzata Idõsek Otthona és
Klubja igazgatói álláshe-
lyeinek betöltésére. Az ered-
ményesen pályázók augusz-
tus elsejével tölthetik be a
posztokat, kivéve a
mûvelõdési központ jöven-
dõ vezetõjét, akinek május
elsejével kell átvennie az
intézmény irányítását. 

Gyermekvédelmi
kedvezmény

A családtámogatási rend-
szer átalakításáról szóló
törvény megszületése után,
az önkormányzat is módosí-
totta a gyermekvédelmi ellátá-
sok helyi szabályairól szóló
rendeletét. A módosítás ér-
telmében, megszûnik a rend-
szeres gyermekvédelmi támo-
gatás, és helyébe – új
ellátásként – a több fajta segít-
séget tartalmazó rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény
kerül. Mivel ez az ellátási
forma több kedvezményt is
felölel – többek között az

étkezési kedvezményt, pénz-
beli ellátásokat –, ezért külön
beiskolázási segély, étkez-
tetési támogatás már nem jár
annak, aki a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben
részesül.

December elejétõl január
elejéig a polgármester, saját
hatáskörében, huszonnégy
gyerek részére utalt ki rend-
kívüli gyermekvédelmi támo-
gatást, és száztizenegy
embernek átmeneti segélyt.
A kiutalt összeg megközelíti
az egymillió forintot.

Mindentudó Boronkay-csapat
Elsõ lett a Boronkay csapata a Magyar Tudományos Akadémia Mindentudás Egyeteme

címû sorozatához kapcsolódó, országos vetélkedõjének döntõjében. A vetélkedõt a ter-
mészettudományos ismeretek korosztályi népszerûsítése és az oldott, játékos, médiaképes
kommunikáció középszintû oktatásba való beemelése érdekében indították. Az április óta
zajló vetélkedõn 236 csapat indult, a november végi középdöntõkbe már csak a tizenkét
legjobb jutott be, közöttük a Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium csapata. 

Végül, a döntõbe jutott négy csapat a Magyar Televízió egyik stúdiójában vetélkedett a
végsõ gyõzelemért. Havasi Ivett 11/A osztályának négy diákja, az április óta zajló több for-
dulós versenyen, 236 középiskolai csapat közül bizonyult a legjobbnak. A gyõztes csapatot
fogadta dr. Bóth János polgármester is, gratulálva eredményükhöz. A Magyar Kultúra Napján
pedig, oklevéllel ismerte el az önkormányzat a négy diák – Szlovák Edina, Hugyecz Ádám,
Lám István és Laki Balázs – rendkívüli teljesítményét.

Vezetõi
pályázatok

Február elsejével módosul
az 51-es, az 52-es, a 21-es és a
23-as helyi járatú autóbusz
menetrendje. A módosítás
szerint, a menetrendbõl kike-
rül az 51-es autóbusz elsõ és
utolsó járata, az 52-es 21 óra
20-kor az autóbusz-állomás-
ról induló járata, valamint az
onnan 18 óra 20-kor induló
21-es autóbusz és a DDC elõl
18 óra 30-kor induló 23-as
buszjárat. E járatok megszün-
tetésére a Volánbusz Rt. Észa-
ki Üzemigazgatósága azért
tett javaslatot, mert –

felmérésük szerint – rend-
kívül alacsony volt a
kihasználtságuk, és többnyire
más járatokkal elérhetik
úticéljukat az esetleges uta-
sok. A Vág utca környékén
élõk igényeit figyelembe
véve, viszont az 51-es és 52-es
buszok útvonalát –
munkanapokon 6 és 8 óra,
illetve 13 és 16 óra között –
meghosszabbítják. Ezek a
Deákvári fõúton továbbmen-
nek, és a Szélsõ soron,
Gombási úton, Radnóti úton
kanyarodnak vissza.

Új buszmenetrend

Közmûfelújítás a fõtéren

A jövõ év októberéig
érvényes munkatervet
fogadott el a képviselõ-
testület. Az õsszel esedékes
önkormányzati választá-
sokra való tekintettel a
testület csak az elsõ három-
negyed évre határozta meg
munkatervét. A munkaterv-
ben ugyan nem szerepel, de
az országgyûlési választások
kiírását követõen napirend-
re kerül a választási szervek
létrehozása. A jelenlegi
összetételû testület valószí-
nûleg szeptemberben tartja
utolsó ülését, amelynek
talán legfontosabb napiren-
di pontja lesz az önkor-
mányzat elsõ félévi
gazdálkodásának mérlege.

Munkaterv
októberig

Közterület-
foglalás

A hagyományoknak megfelelõen, decemberben rendezték
meg a Téli Tárlatot, Vác és környéke képzõmûvészeinek
reprezentatív kiállítását, amelyet a város polgármestere nyitott
meg. A bemutatott alkotásokat és alkotóikat dr. Hann Ferenc
mûvészettörténész méltatta, s a megnyitón a Radnóti Miklós
Általános Iskola diákjai mûködtek közre. A Téli Tárlat alkal-
mából, Áramlatok címmel, színes katalógust jelentetett meg
Vác önkormányzata, amely a város és környéke képzõ- és
fotómûvészeit mutatja be.

Két váci festõmûvész, Németh Árpád és Orvos András,
képeibõl nyílt tárlat január 5-én Budapesten, a Szlovák
Intézetben. (A két mûvész elõzõ közös kiállítását nemrégen a
Lyra könyvesházban láthatták az érdeklõdõk.) A Kötelék címû
kiállítás résztvevõit dr. Bóth János polgármester köszöntötte,
majd dr. Németh János méltatta a mûvészeket. A budapesti
kiállítás a váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
közremûködésével jött létre.

Áramlatok, Kötelékek

A kultúra ünnepi napja
Díj Vác Város Mûvelõdéséért

Jó helyzetben a kórház
Nagyobb teljesítmény, kisebb önköltség

A radnótisok citerazenekara

A Téli Tárlat megnyitója

Két kitüntetett: jobbról Nagy B. István, 
balról Rádi Gyuláné

Január elsejével módosult a
közterület-foglalási rendelet.
Ez alapján engedélyt kell
kérni és díjat kell fizetni
mindazon üzlethomlokzatok,
kirakatszekrények, üzleti
elõtetõk (védõtetõk), ernyõ-
szerkezetek, hirdetõ beren-
dezések  (fényreklámok),
cég- és címtáblák esetében,
amelyek a falsíkból  10 cm-nél
jobban benyúlnak a közte-
rületbe. Ugyancsak érinti a
szabályozás a közterületbe
benyúló elõlépcsõket és rám-
pákat is, kivétel ez alól az
akadálymentes közlekedést
biztosító építmény.

A szabályozás alapján a már
meglévõ berendezésekre és
építményekre is engedélyt
kell kérni és díjat fizetni. A
részletes feltételekkel a pol-
gármesteri hivatal fõmérnök-
ségén Vári László (telefon:
513-489) áll rendelkezésre.

A Március 15. teret érintõ vízvezeték- és szennyvízcsator-
na-rekonstrukciós munkák várhatóan január 30-án, hétfõn
megkezdõdnek. Az új vezetékek kiépítése a házi
bekötésekkel együtt a teljes fõteret érinti, és kihat vala-
mennyi fõtérre csatlakozó utcára is. E miatt a teljes fõtér
lezárásra kerül. A lezárások miatt zsákutca lesz a Hajnik
Pál utca és a Szarvas köz, valamint a Széchenyi utca
Görgey utca és a fõtér közötti szakasza kétirányú forga-
lommal. A fõtéren az építési munkák megkezdésétõl a
parkolás megszûnik, ezért kérjük az érintetteket, hogy a
munkaterületet az átépítés idõszakában jármûveikkel
kerüljék el, parkolni csak a fõtéri ingatlanokban lehet.

Kérjük, hogy a közlekedõk ne megszokásból
vezessenek, a kihelyezett közúti jelzõtáblák által szabá-
lyozott forgalmi rendet pedig maradéktalanul tartsák be. 

A fõtér átépítésének ideje alatt okozott kellemetlen-
ségért szíves elnézésüket kéri a polgármesteri hivatal
fõmérnöksége.
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