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Együttes ülést tartott április 5-én a váci és az ipolysági
képviselõ-testület, amelyen megjelent Dubnica polgármes-
tere és alpolgármestere is. A városházán rendezett találkozón
jelen volt a Szlovák Köztársaság Nagykövetségének tanácso-
sa, Peter Hatiar is. A tanácsos elismeréssel szólt arról, hogy
Vác milyen sokat tett a szlovák kapcsolatok kialakításáért.
Mint mondta, a követség fontos feladata, hogy minden segít-
séget megadjon e kapcsolatok ápolásához. Az együttes ülést
kezdeményezõ ipolysági polgármester, ing. Lõwy János – aki
a második ciklust tölti a város polgármesteri székében –
felidézte a testvérvárosi kapcsolat három évét, kiemelve a
közös – képletes – határbontást az Európai Unióhoz való
csatlakozáskor. Elsõként õ, majd dr. Bóth János mutatta be a
képviselõ-testület tagjait. Az ülésen részt vett dr. Alt Gyula is,

aki szlovák kisebbségi önkormányzat mûködésérõl beszélt,
kiemelve azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt egy
évtizedben értek el a szlovák identitás erõsítésében és a
szlovákiai településekkel való kapcsolatok élénkítésében. 

Bemutatkozott Dubnica új polgármestere, Jozef Gašparik
is, köszönetet mondva elõdjének a kapcsolat létrehozásáért,
és ígéretet tett arra, hogy szorosabbá teszi az együtt-
mûködést Vác, Ipolyság és Dubnica között. Mert a szlovák
testvérváros elsõ embere szerint, együttmûködésre vagyunk
ítélve…

Vác polgármestere ajándékot adott át Dubnica nemrég
leköszönt polgármesterének, Juraj Cerminkának, majd az
együttmûködést emléklap aláírásával erõsítették meg a
három város vezetõi. 

Az Oktatási Minisztérium Szemünk fénye elnevezéssel
indított programja keretében, az önkormányzati
intézményekben, mintegy százmillió forintos beruházással,
megújult a világítási rendszer. A programnak köszön-
hetõen, a korszerû és energiatakarékos világítás kiépítése
olyan megoldással történt, amely nem növeli az
intézmények, illetve az önkormányzat terheit. Ugyanis, az új
világítási rendszert a beruházó cég bérbe adja az önkor-
mányzatnak, de az áramszámlákon jelentkezõ megtakarítás

közel azonos a bérleti díj összegével. A városnak tehát, nem
kerül pénzébe a korszerûsítés, az intézményekben – elsõ-
sorban az iskolákban – megfelelõ, szemet kímélõ világítás
valósult meg.

A világításkorszerûsítéshez hozzájárult a General Electric
Hungary Kft. váci gyára is, amely – a korábbi hagyomány
felélesztésével – 2200 fénycsövet ajándékozott a városnak.
Ebbõl 1900 darabot a kórház kap, 300 darabot pedig a gaz-
dasági ellátó szervezet oszt szét az intézmények között.

Szemünk fénye – a GE is segített

Megkezdõdött az Erzsébet utca útburkolatának
felújítása. A szerzõdés szerinti munkakezdés idõpontja
március 22. volt, a befejezés pedig május elsõ hete.
Közben újabb tíz utca felújítására nyújt be pályázatot az
önkormányzat. A város több éve eredményesen pályázik
útfelújításra, és az idén ismét rész vesz a Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által, a
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat-felújítására kiírt pályázaton. A tervezett
beruházások összességében meghaladják a százmillió
forintot, ennek ötven százaléka nyerhetõ el támo-
gatásként. A tíz felújítandó utat, amelyek között szerepel
az Újhegyi út, a Zrínyi utca és a Budapesti fõút egy része
is, mûszaki állapotuk alapján választották ki, elõnyben
részesítve az összekötõ utakat és a tömegközlekedéssel
érintetteket.

Útfelújítások

Együttmûködésre ítélve 

Közös képviselõ-testületi ülés Ipolysággal

Elõvásárlási jog
Törvény biztosít elõvásárlási jogot az önkormányzatnak a

végrehajtás alá vont ingatlanokra, de az így megszerzett
ingatlan hasznosításának feltételeit rendeletben kell szabá-
lyoznia. Április elsejével életbe lépett a helyi lakásrendelet
módosítása, amely szabályozza, milyen feltételekkel élhet az
önkormányzat elõvásárlási jogával. A döntés elõtt az önkor-
mányzat – illetve, arra illetékes bizottságai – megvizsgálják az
árverezés jogcímét, összegét, az adós jövedelmi helyzetét is.
Ez azért lényeges, mert elõvásárlási jog lehetõséget teremt
arra, hogy az áldozattá vált adós ne kerüljön utcára. Azaz, ha
az árverésen megvásárolt lakást bérlakásként hasznosítja az
önkormányzat, az eredeti tulajdonos használatában hagyhat-
ja. A módosítás bevezetésével a törvény – és ennek nyomán
az önkormányzat rendelete – az esetleges maffiatevékenység
visszaszorítását kívánja elérni, védelmet nyújtva a lakóingat-
lanuktól törvénytelen eszközökkel megfosztottak számára.

A város ragaszkodik
múzeumához
A Váci Múzeum Egyesület
Elnökségének állásfoglalása

Pest Megye Közgyûlése március 30-án elfogadta a
megyei fenntartásban mûködõ megyei múzeumi szervezet
átalakításának koncepcióját. Az átszervezés meghatározza
a területi múzeumok, köztük a váci Tragor Ignác Múzeum
jövõjét is. A Váci Múzeum Egyesület kezdettõl fogva fõ
célkitûzésként támogatta a maga eszközeivel a váci
múzeum létrejöttét, majd mûködését. Ezért elnöksége –
mint állásfoglalásában szerepel – elfogadhatatlannak tart-
ja, hogy az elõkészítés során sem a múzeumok, muzeoló-
gusok, sem a területileg érintett önkormányzatok, sem a
civil szervezetek véleményét nem kérték ki. Az átalakítási
koncepció a gazdaságossági szempontokat helyezi
elõtérbe, figyelmen kívül hagyva a történetileg kialakult
tájegységeket, ugyanakkor Szentendre szerepének
növelésével tovább erõsíti az ellentéteket.

A legsúlyosabb problémát a Tragor Ignác Múzeum kiál-
lítóhellyé történõ átminõsítése jelenti, amely vissza-
minõsítés. Különösen annak fényében, hogy a váci
múzeum az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Budapesten kívüli részének elsõ, száz évnél régebben
folyamatosan mûködõ múzeuma, a város lakossága és
mindenkori önkormányzata – a jogi besorolástól
függetlenül – kezdettõl sajátjának tekinti. Jogállása több-
ször változott (városi múzeum, állami múzeum, megyei
tanácsi mûködtetésû múzeum), de a jogi formától
függetlenül szervezeti önállóságát mindig megõrizte.

A váci múzeumügy kezdetektõl fogva legsúlyosabb
problémája a gyûjtemények elhelyezésére és méltó bemu-
tatására alkalmas épület hiánya. Az irodaépület és a rak-
tározás gondja néhány évvel ezelõtt megoldódott, a szét-
tagolt kiállítóhelyek állapota és a kiállítási lehetõségek
tovább romlottak. 

Az új múzeum megyei beruházásból tervezett
építésének harmadik évtizede vajúdó ügye megfeneklett.
A VME Elnöksége továbbra is szívügyének tartja a váci
Tragor Ignác Múzeum fennmaradását, területi múzeumi
jogállással történõ mûködését.

Az egyesület elnöksége kérte a város önkormányzatát,
hogy kezdeményezzen tárgyalást a Pest Megyei Közgyûlés
elnökénél a Tragor Ignác Múzeum ügyében. Ez találkozik
az önkormányzat álláspontjával, amely szintén tárgyalá-
sokat sürget a nagy múltú váci múzeum és jelentõs – a
város és környéke múltját õrzõ, dokumentáló – állo-
mányának megtartása érdekében.

Mentsük meg értékeinket!
A Váci Dunakanyar Regionális Turisztika Egyesület

aggodalmát fejezi ki a Vácott található kiállított és tárolt
páratlan leletanyagok sorsa miatt. A megyei átszervezés
terve, amely szerint a váci múzeumot kiállítóhellyé, rak-
tárrá minõsítik vissza, nem biztosítja a történelmi és
mûvészeti anyagok garantált helybeni elhelyezését, kiál-
lítását. A szentendrei igazgatóság a terv jóváhagyása
esetén bármikor megszüntetheti a kiállítóhelyeket, és a
leleteket bárhová elviheti. Ezt a váciak és a környékbeli
települések lakói nem nézhetik tétlenül. 

Kérjük a döntéshozókat és az illetékeseket, hogy a váci
múzeumot és annak értékes leletanyagait helyezzék a váci
és szobi kistérség fennhatósága alá, így biztosítottnak
látjuk azoknak további, a Duna bal partján történõ kiál-
lítását és fennmaradását. Kérjük továbbá azon civil
szervezetek állásfoglalását, akik szakmai kompetenciával
rendelkeznek a múzeum sorsával kapcsolatban. Juttassák
el véleményüket a médiához, s nem utolsó sorban a Pest
megyei illetékes hatósághoz és az Oktatási és Kulturális
Minisztériumhoz.

Mentsük meg leleteinket, történelmi és mûvészeti
értékeinket!
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Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
április eleji, kihelyezett elnökségi ülését
Vácon, a városházán tartotta, ahol dr. Bóth
János polgármester ismertette a város
történetét, elsõsorban a rendszerváltás utáni
fejlõdését, gazdaságát, de szólt egészségügyi,
oktatási és kulturális központ jellegérõl, a
környezetvédelemben elért eredményekrõl
is. A város közlekedésfejlesztési koncep-
ciójáról Szikora Miklós fõmérnök tartott
elõadást, a kamara közlekedési tagozata
nevében Schulek János kapcsolódott a témá-
hoz, elõadásában az európai észak-déli közle-
kedési tengely lehetséges nyomvonalait,
illetve az M2-es autóút kialakításának alter-

natíváit taglalta. A másik téma az építésügyi
engedélyezés volt. Dienes Zsigmond a város
elõtt álló feladatról beszélt: a váci építés-
hatóság munkája jelenleg még hat községre
terjed ki, július elsejétõl azonban az egész
kistérség hozzá tartozik majd. Menczingerné
dr. Bokor Andrea, az újonnan létrejött Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal építésügyi fõosztályvezetõ-helyettese
pedig elmondta, hogy a fõváros és a megye
közös építésfelügyeleti osztályt hozott létre.
Harmadik témaként a környezetvédelem
szerepelt, Vizdák Zsuzsanna Rita és a kama-
ra környezetvédelmi tagozatának elnöke, 
dr. Gilyén Elemér elõadásával.
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Négymilliós jutalom 
a sikeres pályázóknak

A mérnöki kamara kihelyezett ülése
Megnõnek az építéshatóság feladatai

Pályázati érdekeltségi alapot hozott létre hat évvel ezelõtt a képviselõ-testület, az önko-
rmányzati fenntartású költségvetési szervek számára. 2005-tõl ez az alap négymillió
forint, amelyet a benyújtott pályázatok száma és a pályázatokkal elnyert támogatás
nagysága alapján osztanak fel. Az elmúlt év eredményei alapján, ezen tíz szervezet oszto-
zott. 

A legnagyobb összegû jutalmat, 2,4 millió forintot, a fõmérnökség érdemelte ki, mivel
16 beadott pályázatával összesen mintegy 79 millió forint támogatást nyert el. A másik
kategóriában a Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium volt a legered-
ményesebb: 50 pályázata révén több mint 50 millió forinthoz jutott. Az érdekeltségi alap-
ból ezért csaknem 300 ezer forinttal részesedett. A második helyen az Árpád, a Földváry
iskola, a közgazdasági szakközépiskola és a városi könyvtár osztozott, közel 178-178 ezer
forintos elismerésben részesültek, a harmadik helyezetteknek 148-148 ezer jutott. 

Mûszerek a gyermek- és a
gasztroenterológiai osztálynak

Lerakták az ökumenikus 
kápolna alapkövét

Az újszülöttek sárgaságértékének megállapítására szolgáló mûszert adományozott a kórház
csecsemõ- és gyermekosztály számára az Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány. A több mint
egymillió forint értékû adományt az alapítvány képviselõjétõl az osztály fõorvosa, dr. Kampós
Kata vette át. A fõorvos elmondta, hogy a mûszer a rutin laborvizsgálatot helyettesíti, azaz,
kiváltja a vérvételt, és ezzel megkíméli a csecsemõket a tûszúrástól. A berendezés segítségé-
vel a májbetegségek kialakulása elõzhetõ meg. Az alapítvány egyébként már második alkalom-
mal juttatta adományhoz a gyermekosztályt: tavaly egy inkubátort vásárolt számára.

Egy argon plazma koaguláló berendezést adott át a kórház gasztroenterológiai osztályának
az RB Med Kft. képviselõje. A gasztroenterológiai osztály újonnan kialakított endoszkópiai
vizsgálójában bemutatott, mintegy 6 millió forint értékû berendezés a sokszor végzetes
gyomor- és vastagbél-vérzést csillapítja. Az ionizált argongázzal mûködõ ERBE márkájú
készülék kisebb daganatok eltávolítására is alkalmas. A kórház fõigazgatója szerint, a hat cég
támogatásával, a forgalmazó által kedvezményes áron átadott készülék mérföldes elõrelépést
jelent az osztálynak és az intézménynek.

Egy nemes ügyért fogtunk össze, mondta a kórházi kápolna alapkövének ünnepélyes lera-
kásakor dr. Bóth János polgármester. Dr. Beer Miklós megyés püspök miután áldást kért az
alapkõre, a majdan ott álló kápolnára, azt kívánta, hogy a kórház betegei találjanak majd ott
oltalomra, vigasztalásra. Az ünnepség keretében elhelyezték azt a fémhengert, amelybe az
alapító okiratot tették, majd rögzítették az alapkövet. A kórház fõigazgatója, dr. Erõs András
szerint, várhatóan egy év múlva állni fog a kórház aulájából könnyen elérhetõ kápolna.

A város, illetve a terület használója, a kórház 99 évre adta ingyenes használatba az öku-
menikus kápolna felépítéséhez szükséges 262 négyzetméteres területet, sõt, a kórház vállalta
a közüzemi díjak fizetését és a karbantartás költségeit is. A beruházáshoz a Váci Egyházmegye
az úgynevezett EGT & Norvég Alapból pályázat útján kíván támogatást szerezni, amelyhez kon-
zorciumi partnerként csatlakozott az önkormányzat is. 

A váci kórházba látogatott
Gyurcsány Ferenc

A váci Jávorszky kórházba látogatott április
2-án Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy
tájékozódjon az egészségügyi reform elsõ
tapasztalatairól. A miniszterelnök és kísérete
felkereste az intézmény sürgõsségi osztályát,
ahol naponta mintegy száz beteget kezelnek.
Többségük – épp a gyors segítséget igénylõ
bajok miatt – a szabály szerint mentesül a viz-
itdíj fizetése alól, közölte az ügyeletes
fõnõvér a vendégekkel. Gyurcsány Ferenc
elbeszélgetett néhány beteggel, majd a
kórház járóbeteg szakrendelõjét látogatta
meg. Az ambulanciát naponta 500-1000
beteg keresi fel. Az információs pontnál úgy
tájékoztatták a miniszterelnököt: néhány
méltatlankodótól eltekintve a betegek
tudomásul veszik, hogy az új rendszer

szerint fizetni kell. Erõs András, a kórház
igazgatója a kormányfõnek elmondta, hogy a
járóbeteg szakrendelésen a vizitdíjból adódó
napi bevételt az intézmény mûködtetésére
fordítják, húsz százalékát a kórház dolgo-
zóinak javadalmazására különítik el
ösztönzésül. Az igazgató tájékoztatása szerint
az 565 ágyas Jávorszky Kórházban nyolc-
százan dolgoznak, közülük 140 az orvos. A
kórház fejlesztésére az elmúlt években több
mint egymilliárd forintot fordítottak, s
elõreláthatóan még ez évben megkezdõdhet
a fõépület rekonstrukciója, új mûszerek
beszerzése. E célra, pályázati úton, összesen
2,7 milliárd forintot igyekeznek elnyerni –
tette hozzá. 

(MTI - fotó: MEH)
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Juraj Migaš szlovák nagykövet köszöntõjé-
vel nyílt meg az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány ötödik kortárssegítõ konferenciá-
ja, amelynek fõvédnökségét Szili Katalin vál-
lalta. Az országgyûlés – éppen szlovákiai láto-
gatáson tartózkodó – elnökének üzenetét az
alapítvány elnöke, Czeizel Endre tolmácsolta.
Örömét fejezte ki, hogy ez az alapítvány
tizenhat éve sikeres munkát végez, és szoros,
gyümölcsözõ kapcsolatot alakított ki a
szlovákiai régióval. Juraj Migaš is azt hangsú-
lyozta, hogy a határ már régen megnyílt Vác
és Ipolyság, Dubnica között, s a két kormány
is nagy súlyt helyez a regionális
együttmûködésre, mivel a közös prob-
lémákat együtt kell megoldani. Dr. Bóth
János arról beszélt, hogy a város minden

évben szívesen ad helyet a konferenciának,
hiszen fontosnak tartja a megelõzést, és a
civil szervezetek nélkül ebben nem lehetne
eredményeket elérni. Lõwy János, Ipolyság
polgármestere elmondta, hogy városában
annyi diák jelentkezett erre a programra,
hogy válogatni kellett, s az érdeklõdésre való
tekintettel az idén Ipolyságon is tartanak
hasonló rendezvényt. 

Az alapítvány két alapvetõ célja a drog-
megelõzés és a családtervezés népsze-
rûsítése. A tavalyi évben a drogfogyasztás és
az agresszió kapcsolata volt a fõ téma, az idén
a tudatosság, a tudatállapot és a probléma
kialakulásának összefüggése. Az elõadásokat
az idén is a kortárstréning, a kortárssegítõk
felkészítése követte.
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HÍRHASÁB
KKeevvééss aa bbööllccssõõddee
Az önkormányzat megvizs-
gálja a bölcsõdék
bõvítésének lehetõségét,
mivel már kilencven család
jelezte igényét. Elsõsorban
a Kölcsey utcai intézmény
bõvítése merült fel, de
ehhez anyagi forrásokat
kell elõteremteni.

NNaaggyyoobbbb bbiizzoottttssáággookk
Nyolc új külsõs tagot
választottak be öt bizottság-
ba, módosítva az eddig
érvényben lévõ szervezeti
és mûködési szabályzatot.
Ezzel a nyolc bizottságnak
összesen már hatvankét
tagja lett.

DDiiáákkppoollggáárrmmeesstteerr
A Föld napja alkalmából
rendezett diákpol-
gármester-választáson Ódor
Enikõ kapta a legtöbb
szavazatot. A közgazdasági
szakközépiskola diákja az
elsõ nõ a városban, aki pol-
gármesteri címmel ren-
delkezik.

BBíírróóssáággii üüllnnöökköökk
Húsz bírósági ülnököt
választott a képviselõ-
testület a Vác Városi
Bírósághoz. A választható
ülnökök számát az
Országos
Igazságszolgáltatási Tanács
határozta meg.

TTaannááccssaaddóó tteessttüülleett
Szakmai tanácsadó testület
jött létre a Naszály-Galga
Térségi Integrált Szakképzõ
Központ mellett, tizenegy
szervezet delegáltjaiból. A
testület elnöke Imre Zsolt
lett.

RRuusszziinn eellnnöökk
A váci Manajló Andrást
választották az Országos
Ruszin Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökének, kisebb-
ségi önkormányzatok
országos tisztújítása során. 

KKöörrzzeettii kkeerreett
Elfogadta a képviselõ-
testület a tizennégy
választókörzet feladatter-
veit. Az idén, a tavalyi
négymillióval szemben,
ötmillió forint áll egy-egy
körzet rendelkezésére.

SSzzoocciiáálliiss aallaappííttvváánnyy
Szociális segélyekre és
tehetséggondozó pályázatra
fordította az önkormányzati
támogatásból származó
több mint másfél millió
forintot a Váci Szociális
Közalapítvány a tavalyi
évben.

MMeeggáállllóó
Élõ kívánságmûsort
készített a fõtéren, április
12-én délután a Viva Tv. A
mûsor Megálló címen volt
látható a könnyûzenei
televíziós csatornán.

Vácon ifj. Varázséji Gusztáv lapszerkesztõ és Freysinger Lajos közjegyzõ 1881-ben kezdte
meg a leendõ múzeum számára a tárgyak és dokumentumok gyûjtését. A múzeum ügyét
elõsegítendõ, Csávolszy József kanonok elnökletével megalakították a váci múzeum és
régészeti bizottságot. 1894-ben Bauer Mihály rajztanár bekapcsolódásával újabb lendületet
vett a múzeumi mozgalom. Bauer Tabán utcai házának egy helyiségét ajánlotta fel a múzeum
számára. 1896-ban hivatalosan is megalakult a Váci Múzeum Egyesület. A Bauer-házban 1898-
ban nyitották meg a nagyközönség számára a múzeumot. sajnos, csak rövid idõre. 1906
februárjában a VME élére Tragor Ignác takarékpénztári igazgató került. 1908-ban a püspöki
káptalan könyvtárában 3 terem megüresedett, s a VME kibérelhette. A kiállítás ünnepélyes
megnyitására csak 1912-ben került sor. Pauer Imre címzetes miniszteri tanácsos 1918-ban fela-
jánlotta Papnevelde utcai házát a város kulturális céljaira, a ház utcára esõ része a VME tulaj-
dona lett, Pauer halála után az egyesület tulajdonába került az épület udvari szárnya is. A kiál-
lítást 1931-ben nyitották meg. Tragor Ignác 1941-es halálával lezárult a váci múzeumügy nagy
korszaka. Az 1944-es bombázások következtében az épület és a gyûjtemény jelentõs károkat
szenvedett. A javításokat Bán Márton a saját költségén végeztette el, s így sikerült a kiállítást
megnyitni a látogatók elõtt 1946-ban. 1949-ben a Váci Múzeum Egyesületet felszámolták. A
múzeum 1952-tõl Vak Bottyán nevét viselte, és 1963-ban tagozódott be – tájmúzeumként – a
megalakult Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságába. Jelenleg a múzeum jelentõs régészeti,
történeti, néprajzi és történeti, valamint kortárs képzõmûvészeti gyûjteményt õriz. A múzeum
1990-ben vette fel Tragor Ignác nevét. A Papnevelde – ma Múzeum – utcai épületet hamar
kinõtte a gyûjtemény. Az intézmény 2003-ban költözött át a Zrínyi utca 41/A szám alá, ahol a
raktárak, mûhelyek és irodák nyertek elhelyezést – az épületben kiállítás nincs. 

(A múzeum honlapja alapján)

Vác története
AA mmúúzzeeuumm sszzáázzhhúússzz éévvee

Közép-Európai Szivárvány
Nemzetközi kortárssegítõ konferencia

Pályázat az esélyekrõl
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és több, helyi illetve Vác

környékén mûködõ, különféle sérültséggel élõ emberek érdekképviseletével és nevelésével
foglalkozó oktatási intézmény, civil szervezet összefogásával ebben az esztendõben is megren-
dezi a Regionális Esélyegyenlõségi Napot. Az immáron hetedik alkalommal megrendezendõ
programnak az idén is a mûvelõdési központ ad otthont. A rendezõk a nap eszméjéhez csat-
lakozva, fotó- és képzõmûvészeti pályázatot hirdetnek. Olyan alkotásokat várnak, amelyeknek
témája a tenni akarás, a kitartás, egymás segítése akadályok leküzdésében, sérült és ép
emberek együttmûködése. A pályázatokat május 10-ig lehet beküldeni Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi Regionális Egyesületéhez (2600 Vác, Rákóczi u. 36). A legjobb alkotá-
sokat az esélyegyenlõségi napon, június 1-jén a mûvelõdési központban állítják ki.

Értékvédelem
Pályázatot hirdet a városfejlesztési bizottság védett

épületek, valamint védett területen (Barabás utca -
Köztársaság út - Szent János utca - Csányi krt. - Földváry tér -
Diadal tér - Gombás patak - Duna-part által határolt
területen) álló, de nem védett épületek felújításának, korsze-
rûsítésének, külsõ és az ezzel összefüggõ belsõ helyreállítás
esetén a külsõ homlokzat domináns elemeinek leginkább
megfelelõ állapot szerinti helyreállításának anyagi támo-
gatására. A pályázatokat szeptember elsejéig lehet benyújtani
– a szükséges mellékletekkel együtt – a fõépítészi irodán, ahol
részletes információval is szolgálnak.

Több tonna 
veszélyes hulladék

Csaknem nyolc tonna veszélyes hulladék gyûlt össze a
tavaszi akció során. Közel másfél tonna fáradt olajat, több
mint egy tonna festékhulladékot, egy mázsa higítót, más-
fél mázsa növényvédõ szert vittek a váciak a gyûjtõhe-
lyekre, a nagy számú akkumulátor, gumiköpeny mellett. 

Az elmúlt évekhez képest ugrásszerûen megnõtt az
elektronikai hulladékok mennyisége, ezért – mint a város
polgármestere mondta – rendszeresebbé kell tenni
begyûjtésüket. Az önkormányzat évente több mint egy
millió forintot fizet a veszélyeshulladék-gyûjtésért.

Ellenõrzik 
a TAJ-kártyákat

Április 1-jével bevezették a jogviszonyhoz kötött egészség-
ügyi ellátás rendszerét, amely a TAJ-szám automatikus
ellenõrzésével jár. Ez, mint a kórház fõigazgatója elmondta,
megnöveli az orvos-beteg találkozások idejét, ugyanis, min-
den egészségügyi szolgáltató jogosultságot kap a TAJ-kártya
érvényességének ellenõrzésére. A kórházban olyan infor-
matikai rendszert vezetnek be, amely az adatfelvétellel egy
idõben, automatikusan végzi el az ellenõrzést. Akinek TAJ-
kártyája nem érvényes, kérdõívet kap, amelynek segítségével
tisztázhatja a járulékfizetéssel kapcsolatos helyzetét.
Szeptember elsejétõl az OEP már ellenõrzi, hogy az
egészségügyi szolgáltatók megtették-e a szükséges lépéseket
az úgynevezett potyautasok kiszûrésére. Az, akinek nincs
jogviszonya, nem áll munkaviszonyban, nem nyugdíjas és
egyéb jogcímen sincs regisztrálva, akkor annak érdekében,
hogy az egészségbiztosítás természetbeli ellátásaira való jogo-
sultságát megalapozza, a jogszabály erejénél fogva köteles
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére 2007.  április 1.
napjától. A kormány 2007. december 31-ig türelmi idõt biz-
tosít a jogviszony tisztázására. Annak, aki jogosultságát a fenti
határnapig nem rendezi, jövõre veszélybe kerülhet az
egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevétele.

Változik a kórház
finanszírozása

Határidõre aláírta a finanszírozási szerzõdést a Jávorszky
Ödön Kórház az Országos Egészségügyi Pénztárral. A kórház
kiemelt, súlyponti intézménnyé válásával megnövekednek
pályázati lehetõségei, és mintegy 7-9 százalékkal nõ az OEP-
finanszírozás is. Az év elsõ negyedére viszont már megkapta
az intézmény a kiegészítõ normatív juttatást, és ez havi több
mint tízmillió forintot jelentett. A kórház 442 aktív és 123
krónikus ággyal rendelkezhet.

ELADÓ
Váctól 10 km-re SZENDEHELYEN, 

új építésû részen gyönyörû panorámás 1058 m2-es
lakóövezeti telek, 

engedélyezett építési tervekkel. 

Irányár: 5,5 M Ft. Telefon: 06-70/457-7121
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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

április 330-mmájus 66.
Fekete Kígyó Gyógyszertár

Széchenyi u. 37.
május 77-113.

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.

május 114-220.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.

május 221-227.
Központi Gyógyszertár

Március 15. tér
május 228-jjúnius 44.

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

április 228-229.
Dr. Gedeon Tamás

Vác, Szent János u. 18. 
Tel.: 302-633
május 55-66.

Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8. 

Tel.: 374-274
május 112-113.

Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.

Tel.:06-27-307-093
május 119-220.

Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9. 

Tel.:06-27-302-721
június 22-33.

Dr. Molnár Csilla
Vác, Földváry tér 15. 
Tel.:06-27-301-471

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, 513-430
Fax: 513-414
E-mmail: sajto@varoshaza.vac.hu

Nyomdai mmunkák:
Multiszolg Bt.

Tipográfia: Front Grafika Kft.

Terjeszti: 4 Types Kft.

Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
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, péntek: 8-12 

csütörtök: zárva

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
Minden beavatkozás térítés-
köteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.

Ingyenes üügyelet
Szent Rókus kórház 

Budapest, Gyula Pál u. 2.
Térítésköteles:

szombat és vasárnap 8-12

Vácott sszületett vváci llakosok: 
Kovács Gábor és Hidvégi Katalin lánya Eszter, Tenják József és
Chikán Boglárka fia Szabolcs, Konecsni Béla és Farkas Bernadett
fia Máté, Sztruhár Zoltán és Husáriková Helena fia Kevin, Réthelyi
Sándor és Burján Anita fia Kende, Pajer Attila és Markó Magdolna
fia Levente, Kalhamer Zoltán és Felbert Erika fia Dávid, Majer
Tamás és Tamás Annamária lánya Diána, Terman Péter és Csányi
Henrietta fia Péter, Terman Péter és Csányi Henrietta fia Péter,
Kozma Gábor és Bartal Bernadett fia Dániel, Dubovik Szergej
Vagyimovics és Csorba Edit lánya Viktória, Pesti Csaba és Skuril
Mónika fia Roland.

Házasságot kkötött vváciak:
Renk István és Kozsdi Mónika, Kucsera Tamás és Tóth Éva, Szlávik
Róbert és Fodor Tímea, Zoller László és Kovács Krisztina, Kacsó
Árpád és Ottó Ágnes, Szabó Csaba és Kovács Krisztina.

Elhunyt vváciak:
Ebecz Ferenc /1919/, Bertalan Ferencné sz.: Ortmann Teréz /1928/,
Hiebsch László /1934/, Laluja Viktor /1923/, Fodor Barnabás /1931/,
Zsíros Ferenc /1922/, Simák Lajosné sz.: Bolka Mária /1929/, Bíró
János /1931/, Biczó Rezsõ /1934/, Tonhauser János /1936/, Tisza
Józsefné sz.: Lux Mária /1922/, Erõs Miklós /1956/, Jekl Ferencné
sz.: Szeredi Ilona /1912/,  Bíró Lajos /1929/,  Lakatos Ágnes /1965/.

Kulturális ajánló
május 88., 99. 115 óóra Születés Hete – Országos szakmai tájé-
május 110. 114 óóra koztató és kulturális programsorozat.

(A belépés díjtalan!)

május 110. 118 óóra Nemzetiségek tánca a Tánc Világnapja 
alkalmából (A belépõjegy elõvételben: 700 Ft, 
az elõadás napján: 1000 Ft.)

május 112. 115 óórától Családi délután – A Váci Baptista 
Misszió Alapítvány szervezésében
(A belépés díjtalan!)

május 112. 115 óóra Romhányi Józsefre (1921-1983) emlé-
kezünk – Irodalmi összeállítás állatver-
seibõl (A belépés díjtalan!)

május 112. 119 óóra Mimi Blais koncert  – „A ragtime király-
nõje” – Helyszín: Bartók Béla Zeneis-
kola, 2600 Vác, Konstantin tér 8.
(A belépõjegy ára: 1500 Ft)

május 112. 220 óóra Kávézó koncert
Fellépnek: Incubus Cover, Rocken Dogs
(A belépõjegy ára: 500 Ft)

május 117. 119 óóra VI. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál
Közremûködik: Peter Finger Német-
országból, Dylan Fowler Angliából, 
Dean Magraw USA-ból és Szabó Sándor 
Vácról. (A belépõjegy elõvételben 1200 Ft, az
elõadás napján 1500 Ft)

május 118. 115 óóra Honvédelem Napja
Az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas
Egyesület, a Katonai Emlékbizottság és 
a Madách Imre Mûvelõdési Központ 
rendezésében

május 119. éés 220. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Találkozó – Közép-magyarországi regi-
onális döntõ – Vác

Május 225. 119 óóra Viktória – operett a Sziget Színház elõ-
adásában (A belépõjegy ára: 2.000 Ft.)

május 227. 110 óóra Családi Gyermeknap a Vörös ház udvarán
A nap folyamán kirakodóvásárral, kézmûves fog-
lalkozásokkal, kreatív foglalkozásokkal, sport és 
ügyességi játékokkal, ugrálóvárral, mentõ-, tûzoltó- 
és rendõrautó bemutatóval várjuk a gyermekeket!
(A Vörös házi programokra a belépés díjtalan!)

május 227. 118 óóra Groovehouse koncert
Helyszín: MIMK (A belépõjegy ára: 400 Ft)

INFORMÁCIÓ ÉÉS JJEGYÉRTÉKESÍTÉS:
Madách IImre MMûvelõdési KKözpont jjegypénztár
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel.: 27/518-206
@-mail: mimk@dunaweb.hu, www.mimk.vac.hu

www.ticketportal.hu
Tourinform IIroda

2600 Vác, Március 15 tér 17., Tel.: 27/316-160
@-mail: vac@tourinform.hu, www.tourinform.vac.hu

Cigány Kulturális Napok 

Dr. Bóth János polgármester fõvédnökségével rendezte meg a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elsõ kulturális programját,
amelynek két napja során képzõmûvészek, zenekarok mutatkoz-
tak be. A cigány származású lakosság – városalkotó kisebbség –
eredetileg két városrészben telepedett le, Kisvácon és
Alsóvárosban, és sok neves, sõt, világhírû zenész nevelkedett itt.
A mûvelõdési központban a Szentföldi látomások címmel
megrendezett kiállításon, a váci Bari Janó mellett, bemutatkozott
például, Vári Zsolt festõmûvész, Gaudi Márton festõ és
keramikus is. Autentikus cigányzenét játszott a Szilvási Gipsy Folk
együttes, lehetõséget adva helyiek, mint ifjabb Horváth András
énekes fellépésére is. Kosárfonók is bemutatták mesterségüket, a
gyerekeknek zenés, táncos mûsort rendeztek, a Kulture Shock
zenekar közremûködésével.

Nyílt ötletpályázatot hirde-
tett az önkormányzat a Vác
Városi Evezõs Klubbal és a
Göncöl Alapítvánnyal közö-
sen, az alsóvárosi Duna-parti
feltöltés területén létesí-
tendõ vízisport-központ és
természettudományi köz-
pont arculatáról. A leendõ
Dunapark közpark építészeti
jellegének és elhelyezésének
meghatározására hirdetett
pályázaton bárki részt vehet,
aki átvette a pályázati kiírást.
A jeligés pályamûveket május
31-ig lehet benyújtani a
Göncöl Házban. Eredmény-
hirdetésre június 15-én kerül
sor, a nyertes pályamunkák
egyenként 200 ezer Ft
díjazásban részesülnek. Ezen
felül, a nyertes ötletpályázat
szerzõi jogát a kiírók 20 ezer
Ft értékben kötelezõ jel-
leggel megvásárolják.

Dunapark-
ötletpályázat
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