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ingyenes kiadvány

2007. február

Központi orvosi ügyelet

Mozimûsor

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

március 1-6.

AHOGY TETSZIK /AS YOU LIKE IT/
SZÍNES AMERIKAI FILM

március 1-4.

PARFÜM: EGY GYILKOS TÖRTÉNETE
/PARFUME: THE STORY OF A MURDERER/ SZÍNES NÉMET FILM

március 3-4.

TÁNCOLÓ TALPAK /HAPPY FEET/
SZÍNES SZINKRONIZÁLT AMERIKAI
ANIMÁCIÓS FILM

március 5-6.

FARKASOK VÖLGYE /KURTLAR VADISIIRAK/ SZÍNES TÖRÖK FILM

csüt.-kedd 18 óra
csüt.-vas. 20 óra

szo.-vas. 16 óra

hétfõ-kedd 20 óra

március 8-13.

VÉRES GYÉMÁNT /BLOOD DIAMANT/
SZÍNES AMERIKAI FILM

március 8-13.

SINJÁRÓK
SZÍNES MAGYAR FILM

csüt.-kedd 18 óra
csüt.-kedd 20 óra

március 10-11.

ARTHUR ÉS A VILLANGÓK /ARTHUR
AND THE MINIMOYS/
SZÍNES SZINKRONIZÁLT FRANCIA FILM

március 15-20.

A BOLDOGSÁG NYOMÁBAN
PUSUIT OF HAPPYNESS/
SZÍNES AMERIKAI FILM

szo.-vas. 16 óra

csüt.-kedd 18 óra

március 15-20.
csüt.-kedd 20 óra

/THE

KONYEC
SZÍNES MAGYAR FILM

március 22-23. MALAC A PÁCBAN /CHARLOTTE S WEB/
csüt.-péntek 18 óra

SZÍNES

SZINKRONIZÁLT

március 24-25. ANIMÁCIÓS FILM

AMERIKAI

szo.-vas. 16,18 óra

március 26-27.
hétfõ-kedd 18 óra

március 22-23.

csüt.-péntek 20 óra EMELET
március 24-25. SZÍNES MAGYAR FILM
szo.-vas. 20 óra

március 26-27.
hétfõ-kedd 20 óra

márc. 29 ápr. 3. S.O.S. SZERELEM
csüt.-kedd 18 óra

SZÍNES MAGYAR FILMVÍGJÁTÉK

március 29-30.

csüt.-péntek 20 óra A KIRÁLYNÕ /THE QUEEN/
márc. 31-ápr. 1. SZÍNES ANGOL FILM
szo.-vas. 20 óra

április 2-3.

hétfõ-kedd 20 óra
A MÚZEUMBAN /NIGHT AT
márc. 31-ápr. 1. ÉJSZAKA
THE MUSEUM/ SZÍNES SZINKRONIZÁLT
szo.-vas. 16 óra

AMERIKAI FILM

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

Fogorvosi ügyelet

Minden beavatkozás térítésköteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.
Ingyenes ügyelet
Szent Rókus kórház
Budapest, Gyulai Pál u. 2.
Térítésköteles:
szombat és vasárnap 8-12
március 3-4
4.
Dr. Kékesi Annamária
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 302-721
március 10-1
11.
Dr. Molnár Csilla
Vác, Földváry tér 15.
Tel.: 301-471
március 17-1
18.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 311-386
március 24-2
25.
Dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15.
Tel.:310-031
március 31-ááprilis 1.
Dr. Bánhidi Noémi
Vác, Szent János u. 16.
Tel.: 302 - 633

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Kovács András és Korbély Krisztina lánya Tímea, Szabó József és
Erõs Szilvia lánya Henriett, Csonka Tamás és Rózsa Etelka lánya
Violetta, Mészáros Attila és Birszki Krisztina lánya Miléna,
Homoki-Nagy Gergely és Laszk Adrienn fia András, Fedor László
és Varga Adrienn lánya Viktória, Vásárhelyi Tamás és Haulik
Katalin fia Botond, Kis Zoltán és Rácz Mónika lánya Csenge,
Oroszi István és Hegedûs Hajnalka fia Noel, Turi Norbert és
Balázsy Ilona lánya Kiara, Rácz Viktor és Erdõs Nóra fia Dániel,

Házasságot kötött váciak:
Csepregi András és Gaul Réka, Kocsis László és Vajta Ildikó,

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, 513-430
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

Március 17. 19 óra Grease – Musical két részben
Március 18. 15 óra Családi délután
Március 18. 18 óra Countaktus Country együttes

Elhunyt váciak:

Terjeszti: 4 Types Kft.

Bolka Mihály /1941./, Szombat Károly /1927./, Sima István
/1951./, Szaszovszki József /1933./, Rádóczki Jánosné sz.:
Beszteri Zsófia /1914./, Kasza Jenõné sz.: Dortmeister Erzsébet
/1924./, Buzás Károlyné sz.: Andriszek Ilona /1923./, Matkovics
István /1925./, Fazekas Imre /1939./, Mészáros Rudolf /1929./,
Rácz Istvánné sz.: Reich Magdolna /1931./, Hornicsek
Károlyné sz.: Bonifert Anna /1920./, Viktor István /1928./,
Margai Antal /1936./, Nile Lajosné sz.: Földvári Rózsa /1929./,
Papp Lászlóné sz.: Nagymihály Julianna /1924./.

Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

Március 19. 19 óra Bogányi Gergely hangversenye
(Bartók Béla Zeneiskola)

- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/559-5855

Ügyfélfogadás

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

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!

Március 20. 18 óra Kussoltat a sors – Pálfy Margit színmûvésznõ
Latinovits emlékmûsora
Március 21. 18 óra Maczkay Zsaklin: Sorskerék
könyvbemutató (Váci Kúria)
Március 21. 19 óra Adagio koncert
Március 22. 19 óra Shaffer's Riffers koncertje
Március 23. 19 óra Találkozások
Március 24. 15 óra Csucsu és a többiek
Irodalmi összeállítás
Március 24. 19 óra Ravel: Bolero – Budapest Balett

Március 25. 18 óra Kedvenc Kodály mûveink
Váci Harmónia Kórus

KIÁLLÍTÁSOK

Március 26. 19 óra John Arpin ragtime-zongorista
koncertje (Bartók Béla Zeneisk.)

Március 2. 18 óra

Városi Képtár és Galéria
Átjárás – az Újpesti Mûvészek
Társaságának kiállítása

Március 9. 18 óra

Für Tibor: Zene c. fotókiállítása

Március 28. 17 óra A „Nyugat” elõtti költõi nemzedék

Március 14. 18 óra Nagy B. István Munkácsy-díjas
festõmûvész emlékkiállítása

Március 28. 19 óra Virít már a szarkaláb…
Nóta, operett és örökzöld est

Március 16. 17 óra Margaréta Kávéház: Szalma Edit
grafikusmûvész kiállítása

Március 29. 19 óra Nagyböjti hangverseny a Váci
Székesegyházban

Március 17. 17 óra Katona Lajos Városi Könyvtár:
Transzcendens világa
Orvos András festõmûvész kiállítása

Március 30. 19 óra Elsa Valle Latin Jazz Syndicate –
Abracadabra
Március 31. 18 óra Fehér Éjszakák – Orosz est
(Bartók Béla Zeneiskola)
Április 1 . 1 9 ó ra Cirkuszhercegnõ – operett 3
felvonásban

Március 19. 18 óra Verõcei Mûhely kiállítása
Mûvészeti Egyesület kiállítása
Április 1 . 1 7 ó ra Tragor Ignác Múzeum Görög
Templom Kiállítóterme:Stark István
festõmûvész önálló kiállítása

Madách Imre Mûvelõdési Központ: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., www.mimk.vac.hu. Információ és jegyértékesítés: Madách Imre Mûvelõdési Központ jegypénztár: Tel: 27/518-2
206), mimk@dunaweb.hu,
www.mimk.vac.hu és a Tourinform Iroda: 2600 Vác, Március 15 tér 17., Tel:27/316-1
160, vac@tourinform.hu, www.tourinform.vac.hu

13 milliárdos
költségvetés
Megszületett az önkormányzat a 2007. évi költségvetése,
amelynek fõösszege 13 milliárd 62 millió forint. A költségvetésben a kiadás és a bevétel egyensúlyban van, és ezzel
megvan a fedezete az intézmények személyi és dologi kiadásainak. A központi költségvetésbõl származó támogatás
összege meghaladja a kétmilliárd forintot, a legjelentõsebb
helyi bevételbõl, az iparûzési adóból, 3,2 milliárd forint
bevételt tervez az önkormányzat. Nem számol viszont hitel
felvételével, és értékpapírjaiból is csak a lejáró papírokat
kívánja értékesíteni. A költségvetésben a mûködési kiadások
több mint 12 milliárdot tesznek ki, felújításra, fejlesztésre 280
milliót meghaladó összeg fordítható, de ez 380 millió forint
pályázati céltartalékkal egészül ki. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 17 és félmillió, speciális célú támogatásként – amelyhez normatív támogatás igényelhetõ – 77 millió áll rendelkezésre, közvetett támogatásként közel 18 millió forinttal
számol a költségvetés. A választókörzetek a négymillió forintos kereten felül, egy-egymillió forint tartalékkal is rendelkeznek.

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit

február 26-m
március 5.
Központi Gyógyszertár.
Március 15. tér 22.
március 5-1
12.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.
március 12-1
19.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.
március 19- 26.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
március 26-ááprilis 2.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.

Március 28. 18 óra Névadónkkal – évfordulók jegyében

Internetes és hagyományos fórum

a polgármesteri hivatalban

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

Március 27. 19 óra Hippolyt, a lakáj
Zenés vígjáték két részben

Közlekedésfejlesztési koncepció

Tipográfia: Front Grafika Kft.

Kulturális ajánló – Váci Tavaszi Fesztivál
Március 15. 18 óra Kodály-est

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

A város nemrég elkészült és a városi honlapon is olvasható
közlekedésfejlesztési koncepciójáról kérdezhették az érdeklõdõk a polgármestert, elõször internetes fogadóóra, majd a
városházán rendezett lakossági fórum keretében. A január 29-i
internetes fórum kérdései között szerepelt a fõtér felújítása
utáni közlekedési helyzet alakulása, a váci híd sorsa, a
kereskedelmi központ építése, a Gombási útról való csatlakozás a 2/A fõútra, a tömegközlekedés javítása, a parkolás
helyzete. A február 8-i lakossági fórumon – amelyen a vártnál
jóval többen vettek részt –, volt, aki aggályosnak találta a Dunaparti gyûjtõút létesítését, a mélygarázst, a piac megmaradását a
belvárosban, hiányolták a térségi kapcsolatok elemzését.
A közlekedésfejlesztési koncepcióról tartott lakossági fórumon a kérdésekre dr. Bóth János polgármester, Szikora Miklós
fõmérnök és Makrai Zsolt képviselõ, a közlekedési munkacsoport vezetõje válaszolt. Mint itt is elhangzott, a közösség életminõségének javítását szolgáló koncepció hat célt jelöl ki: a
környezetterhelés csökkentését, a közlekedés biztonságának
javítását, a tömegközlekedés elõnyben részesítését, a forgalomlebonyolítás színvonalának javítását, a városrészek jobb
összekötését, a parkolás korszerûsítését. Mint a polgármester
elmondta, irreális célok nem szerepelnek a koncepcióban, de
tudni kell, hogy hova akar eljutni a város tíz-tizenöt év múlva. A
munkacsoport a megvalósítható célokat tûzte ki, a koncepció a
lehetõségeket vázolja fel, a program, illetve az intézkedési terv
megvalósításához pedig folyamatosan meg kell keresni a belsõ
és külsõ forrásokat.
A konkrét kérdésekre válaszolva – részben az interneten,
részben a fórumon – a polgármester kifejtette, hogy a fõtér

lezárását is figyelembe véve, célként fogalmazza meg új északdéli tengelyek nyitását, és ezek helyét a Duna és a vasút között,
valamint a vasút és a 2/A között tartja indokoltnak. A Duna-parton futó észak-déli közlekedési tengely kiegészítése csak tartalékként szerepel. Az ehhez is kötõdõ, a váci híddal kapcsolatos kérdésre válaszolva, a polgármester úgy fogalmazott, hogy
a váci Duna-híd építése 2013-2020 közötti idõszakban kezdõdhet el, addig az elõkészítést kell menedzselni. A kereskedelmi
központ magánterületen, magánberuházásban valósul meg, és
a közlekedés szempontjából fontos érdek, hogy a 2-es fõútra
való csatlakozásnál körforgalom épüljön ki, és a Gödöllõi útról
is legyen becsatlakozás. A 2/A fõút és a Gombási út
keresztezõdésének kiépítése a volt híradó laktanya
hasznosításával együtt történik meg.
A koncepció központi eleme a tömegközlekedés fejlesztése,
amely a vasútállomás átépítését, P+R parkoló kialakítását, a
buszpályaudvar áthelyezését, és a tömegközlekedési ágak
egymásra építését, a menetrend összehangolását is magában
foglalja. A koncepció a városrészeken belüli közlekedés
megoldását, kivezetõ utak biztosítását is célozza, a Duna-parti
út árvízvédelmi célokat is szolgálna. A parkolással kapcsolatban
is sok kérdés merült fel, és a válaszadók a mélygarázs
megépítésében látták a megoldást. Ez már csaknem másfél
évtizedes terv, és a néhány évvel ezelõtti felülvizsgálat eredménye is az, hogy a belvárosban nem lehet parkolóházat
építeni. A tervezett beruházás nem igényel az önkormányzattól
anyagi áldozatot, és közterület sem kerül magántulajdonba.
A képviselõ-testület február 22-i ülésén elfogadta a közlekedésfejlesztési koncepció úgynevezett célpiramisát, azaz fõ céljait.

Szemünk fénye
Az önkormányzati intézmények világításának korszerûsítésérõl döntött a képviselõ-testület, csatlakozva az
Oktatási Minisztérium Szemünk fénye elnevezéssel indított programjához. A program olyan megoldást kínál,
amely nem növeli az intézmények, illetve az önkormányzat terheit. A konstrukció lényege, hogy az elkészült
korszerû, energiatakarékos világítási rendszert a
beruházó cég bérbe adja az önkormányzatnak, a tervek
szerint, tizenegy évre. Az ajánlat szerint azonban az áramszámlákon jelentkezõ megtakarítás közel azonos a bérleti
díj összegével, vagyis, a városnak nem kerül pénzébe a
korszerûsítés. Az önkormányzat elfogadta a központi
közbeszerzésben nyertes Caminus Zrt. ajánlatát, amelyben tizenöt intézmény több létesítménye szabványos és
energiatakarékos hálózatának és korszerû világításának
kiépítése szerepel, mintegy százmillió forint értékben. A
társaság ezt a listát további tíz intézményre vonatkozó
ajánlattal egészíti ki. A tervezet szerint, a beruházó gondoskodik a karbantartásról is a bérleti idõ alatt.

Szociális szolgáltatás-fejlesztés
A képviselõ-testület 2004-ben fogadta el Vác Város Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióját, amelyet – a vonatkozó
törvény alapján – két év elteltével felül kellett vizsgálni.
Ennek során figyelembe kellett venni a szociális törvény
módosítását, az alapszolgáltatások körének bõvülését.
Korábban az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés
és a támogató-szolgáltatás tartozott az alapszolgáltatások
körébe, 2005-tõl már a szociális információ-szolgáltatás, a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi alapellátások és a nappali ellátások is. Az információ-szolgáltatás a
Családsegítõ Központ keretében már mûködik, és ugyancsak
mûködik a nappali melegedõ is, integrálva a hajléktalanszállóval. Önként vállalt, nem kötelezõ szociális szolgáltatás a 138
hellyel rendelkezõ idõsotthoni hálózat fenntartása. Az önkormányzat a tavalyi év elsõ háromnegyedében, szeptember 30ig, 2086 fõt részesített összesen 41 millió 644 ezer forint
összegû támogatásban, a legtöbben átmeneti segélyt és lakásfenntartási támogatást kaptak.
A szociális osztály vezetõje, Bartha Gyula által elõterjesztett – és a képviselõ-testület által elfogadott – aktualizált
szolgáltatástervezési koncepcióban szerepel a pszichiátriai és
szenvedélybetegek
ellátásának
2007-2008-ban
való
megoldása, bár jelentõsebb igény még nincs erre. Szintén az
igények felmérését követõen, 2008-ban valósulhat meg a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a támogatószolgálat,
2009-ben pedig, ha szükség lesz rá, kialakítják a fogyatékosok
gondozóházát, valószínûleg együttmûködve a szõdligeti
Viktor Speciális Otthonnal.
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Megújult fõterek

Konferencia a városfejlesztésrõl

Megújult fõterek vitalizációja a Dunakanyar térségében
címmel konferenciát tartottak a városházán. A települési és
térségi tervezõ TeTT Consult Kft. szervezésében, a Magyar
Urbanisztikai Társaság védnöksége alatt – a Dunakanyar
Térségi Fejlesztési Tanács támogatásával – megvalósult konferencián a Dunakanyar települései mellett, több határon túli
város is képviseltette magát.
Mint dr. Bóth János polgármester, a fejlesztési tanács
elnöke bevezetõjében hangsúlyozta, tovább kell gondolni a
megújult fõterek mûködését, mivel a cél az élettel való
megtöltése volt. Vác fõterének megújítása olyan sikertörténet, amely ugyan szenvedéssel is járt, de a váciak már
birtokba vették, és egyre jobban megkedvelték. A konferencia
napirendjén szerepelt a Dunakanyarbeli Duna-program,
amely a folyam mellett épült településeknek a víz felé nyitását
is célozza. Ennek egyik közeljövõben induló projektje a vízi
élet megszervezése, egy integrált csónakház-hálózat kiépítése.
Téma volt az ökováros, az E-city megvalósításának
lehetõsége, a megújuló energiaforrások felhasználása, az
energiatakarékos gazdálkodás, a beépítettség optimalizálása.
A megújult fõterek vitalizálásában más települések, településrészek tapasztalatait is célszerû hasznosítani.

Önkormányzati
tervtanács

Módosította a képviselõ-testület az önkormányzati tervtanács mûködésérõl szóló rendeletét. Január elsején lépett
életbe az a kormányrendelet, amely a településrendezési és
építészeti-mûszaki tervtanácsok tevékenységét szabályozza.
Ennek alapján módosította az önkormányzati tervtanács létrehozásáról szóló, tavalyi rendeletét a képviselõ-testület.
A tervtanácsot az épített környezet alakítása, védelme, az
építészeti-mûszaki tervek szakszerûségének biztosítása, a
tervszerû városfejlesztés érdekében hozta létre az önkormányzat. A kormányrendelet bizonyos feladatokat magasabb
szintû tervtanácsok hatáskörébe utalt.

Konzorciumi partnerség
Pályázat a kórházi kápolnára
Az önkormányzat támogatja a Váci Egyházmegye által a kórházi
kápolna építéséhez beadott pályázatot. A Váci Egyházmegye az
úgynevezett EGT & Norvég alap támogatásának elnyeréséhez
nyújt be pályázatot, amelyhez konzorciumi partnerként csatlakozik az önkormányzat. A képviselõ-testület már korábban egyetértett a kórházi ökumenikus kápolna felépítésével, amelynek
költségeit a Váci Egyházmegye és a csatlakozó történelmi társegyházak állják. Az önkormányzat a konzorciumi szerzõdés aláírásával sem vállal anyagi hozzájárulást a kápolna és mentálhigiénés
központ létesítéséhez. A város, illetve a terület használója, a
kórház 99 évre ingyenes használatba adta a komplexum felépítéséhez szükséges 262 négyzetméteres területet, sõt, a kórház
vállalta a közüzemi díjak fizetését és a karbantartás költségeit is.
A város, illetve a terület használója, a Jávorszky Ödön Kórház,
azzal járult hozzá a kápolna létrehozásához, hogy 99 évre
ingyenes használatra átadta a komplexum felépítéséhez szükséges területet, sõt, a kórház vállalta a közüzemi díja fizetését és
a karbantartás költségeit is. Mint ismert, 262 négyzetméter
területen kétszintes, négy felekezeti teremmel rendelkezõ
épületet terveznek, amelyet folyosó köt majd össze a kórház
központi épületének aulájával.
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A hivatal
2007. évi
feladatai
A képviselõ-testület meghatározta a polgármesteri
hivatal ez évi fõ feladatait. A
feladatok között természetesen szerepel a testületi
munka és a kisebbségi önkormányzatok munkájának
támogatása, az idei költségvetés elõkészítése. Speciális feladat a volt laktanya
terület-felhasználásának kidolgozása, az útfelújítások és
a Fõtér-fõutca projekt folytatása, a bölcsõdei kapacitásnövelés megvalósítása. A polgármesteri hivatalnak gondoskodni kell az intézmények megfelelõ mûködtetésérõl és a választókerületi pénzalapok döntés
szerinti, ütemes felhasználásáról is.

Körzetek hasznosított milliói
Térfigyelõ létesül Deákváron

Csaknem teljes egészében hasznosították a választókörzetek tavalyi négy-négymillió forintos
keretüket. A tizennégy választókörzet a jóváhagyott feladatokra fordította keretét: a civil szervezetek
– elsõsorban a polgárõrség – támogatása mellett, a keretbõl több körzetben költöttek park- és játszótér-felújításra, útfelújításra és járdaépítésre, javításra, közvilágításra, vízelvezetésre. Néhány
munka még nem fejezõdött be, de a 2006-ban a választókörzetek rendelkezésére álló 56 millió
forintból 55 és fél millió forintot már felhasználtak. Mint a költségvetési koncepcióban szerepel,
fontos, hogy a választókörzeti keret fennmaradjon.
Dr. Bóth János polgármester, a saját választókörzetében tartott lakossági fórumon, bejelentette,
hogy a korábbi megegyezés szerint, a tavaly félretett összeget és az idei keretet a deákvári térfigyelõ
kamera telepítésére fordítják. A kamara a körforgalmú csomópont közepére kerül, hogy egyaránt
szolgálja a közlekedés biztonságát és a közbiztonságot is. A lehetõségek függvényében, a körzetben
folytatni szeretnék a KRESZ-park bekerítését, a következõ évekre pedig tervezik a világítás és a járdák
korszerûsítését, parkolók létesítését, valamint a Deákvári fõtér felújítását.

Támogatott útfelújítások
Hat árajánlat érkezett a Fekete és Bottyán utcák kockakõ burkolatainak felújítására, amelyhez az önkormányzat már csaknem 10 és fél millió forintot nyert a Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanácstól. Az elmúlt évben a képviselõ-testület megszavazta a szükséges ötven százalékos önrészt, ám az árajánlatok alapján ez kevésnek bizonyult. Most a két
utca felújítására további 15 millió 633 ezer forintot hagyott jóvá a testület az idei költségvetés
terhére, így megköthetõ a szerzõdés a nyertes kivitelezõvel, és megkezdõdhet a munka.

Szérûskerti Létszámváltozás az oktatásban
melegedõ
Hárommillió
forintból
szertárat és melegedõt
alakítanak ki a szérûskerti
mûfüves pálya mellett. Az
elképzelés szerint, a mintegy ötven négyzetméteres
volt honvédségi épület
felújításával negyven utánpótlás korú fiatal labdarúgó
tisztálkodásához,
átöltözéséhez biztosíthatnak
helyet. Az épületben három
öltözõ, két zuhanyozó,
mosdó és vécé kapna
helyet, és kialakítanának
egy kis kazánházat is. Az
iskolaközpontban felépített,
tizenegyezer négyzetméteres, világítással ellátott
mûfüves pályát 2005 õszén
adták át. A százhúszmillió
forintba kerülõ beruházás
költségének felét pályázaton nyerte el a város, felét
saját maga állta.

Tervek
a városi
kerékpárútra
Megkezdõdhet a Deákvár
és
Szérûskert
közötti
kerékpárút tervezése. Az
önkormányzat tavaly 1,6 millió forintot nyert a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium
pályázatán közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezésére. Ehhez a 2006.évi
költségvetésébõl, önrészként 3,2 millió forintot, az
idei költségvetés terhére
további 1,6 millió forintot
biztosított. A két településrész közötti, a Naszály úttól
az Építõk útjáig vezetõ bicikliút engedélyezési tervének
elkészítése
és
engedélyeztetése 6,4 millió forintba
kerül.

Egyelõre nem csökken tovább az óvodás
korú gyerekek száma a városban, az önkormányzati óvodák mintegy 950 gyermeknek
adnak helyet, a kihasználtságuk 90 százalék
körül van. Az általános iskolások létszáma 12
százalékkal csökkent öt év alatt, és az elõzõ
évhez viszonyítva is mintegy százzal kevesebb
tanuló van. Az önkormányzati iskolákban 2550
diák tanul. Megnõtt viszont a középiskolák létszáma, és ez érvényes az önkormányzat által
fenntartott intézményekre is. Amíg 2002-2003as tanévben az önkormányzati fenntartású
középiskoláknak 2547 diákja volt, az idei
tanévben 2695. Ennek egyik oka a nyelvi
elõkészítõ osztályok indítása, ez tapasztalható
a Madách Imre Gimnáziumban és a Boronkay
György Mûszaki Középiskola és Gimnázi-

umban. A zsúfoltság megszûntetésére egy
osztállyal csökkentették a felújított I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola létszámát. Fél évtized alatt átrendezõdött a
Bernáth Kálmán Szakközép és Szakiskola
belsõ struktúrája: kevesebb a szakiskolai
képzésben résztvevõ és több a szakközépiskolás. Jelenleg a közoktatásban 10 ezer
730 gyerek vesz részt a városban.
A közoktatási törvény január elsején életbe
lépett, a kötelezõ felvétellel kapcsolatos rendelkezése szerint, felül kellett vizsgálni a
beíratási körzeteket. Mivel az általános iskolák
körzethatár-módosításáról három éve döntés
született, és az új körzethatárok beváltak, az
önkormányzat nem változtat a nevelésioktatási intézmények beiskolázási körzetein.
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Városi ünnep március 15-én A Magyar Kultúra Napja
Az ünnep programja 9 órakor a Petõfi-emléktáblánál, a Juhász Gyula Általános Iskola
diákjainak mûsorával kezdõdik, 10 órakor történelmi játszóház lesz a mûvelõdési központban. Délután fél négytõl Toborzó a Kossuth téren, a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti
Szakközépiskola növendékei, a Váci Fúvószenekar, Váci Huszár- és Nemzetõr Bandérium,
a Fónay Márta – HUMÁNIA – Drámai Mûhely és a Váczi Néptáncegyüttes tagjainak
közremûködésével. Innen indul az ünnepi menet a Honvéd emlékmûhöz. Negyed öttõl,
Zúgj március címmel, a Fónay Márta mûhely és a néptáncegyüttes ünnepi mûsora
kezdõdik, majd elhangzik az ünnepi köszöntõ, amelyet a hagyományos koszorúzás,
tiszteletadás követ. Délután hat órakor Kodály-est kezdõdik a mûvelõdési központban.

Vác története

Színes külkapcsolat

„Rókuska”

Városunk központjában, a
Szent István térnél, a Galcsek
utcában, egy sárgára festett
barokk kápolna áll. A
négykarélyos kápolnát az
1740-es pestisjárvány után
egy évvel építtette Althán
Mihály Károly püspök, a hajdani pestis-temetõ bejáratánál. A kis, kerek, kupolás
épületet a városiak csak
„Rókuska” néven becézik.
Közadakozásból
emelték,
hálából, a szörnyû pestisjárvány elmúltával. Akkoriban azt tartották, hogy a
francia
Montpellierben
született Szent Rókus, a
döghalál elleni küzdelem
legfõbb patrónusa. A váci
pestisjárvány 385 városlakó
életét követelte, vagyis az
akkori lakosok számarányát
figyelembe véve, valósággal
megtizedelte a lakosságot.

Nekünk ez a kis építmény
annál is becsesebb emlékmû,
mert illik a barokk építési
stílushoz, mûemlék jellegû
építmény. Magát az épület
belsejét, falait, falsávok közti
tükrök tagolják. Nyugati és
déli
oldalán
egyenes
záródású, kõkeretes vaskapu,
felette téglány alakú ablak,

A Himnusz születésnapján rendezett ünnepség keretében
adták át a 2001-ben alapított Vác Város Közmûvelõdéséért
kitüntetést Cservenák Péternek és a Fónay Márta – HUMÁNIA
– Drámai Mûhelynek. A Közmûvelõdést Segítõ Munkáért elnevezésû elismerésben Csorba Éva, a mûvelõdési központ
gazdasági igazgatója részesült. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Karácsony Sándor-díjat adományozott az oktatási és
kulturális miniszter Genzelmann Jánosnénak, a Radnóti iskola pedagógusának. Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójára kiírt pályázat díjazottja a Boronkay iskola két diákja,
Csósza Erik és Jobbágy Dániel lett. A Vác Városért Alapítvány
oklevelét Szalárdy Attila, a Karolina iskola igazgatója kapta.

félkörívesen felhajló kétrészes szemöldök-párkánnyal.
A nyugati bejárattól szép
kovácsolt vasrácsos kapu a
XVIII. századból, lapos kupola, nyolcszögletû lanternával.
A betegek ellátásában, a gondozásukban, a halottak
temetésében a Ferenc-rendi
barátok hõsiesen vették ki
részüket. Többen el is haltak
a járványban. Ezt örökítette
meg az a kõkereszt, amely a
Temetõ
utca
sarkán,
valamikor egy kis vaskerítéssel körülzárt területen állt.
Ma már, az átrendezés után, a
Ferenc-rendi
szerzetesek
templomának ajtaja elõtt áll,
és hirdeti azok nevét, kik
életüket áldozták a betegek
gondozása, ellátása során.

Vásárhelyi József

OLVASÓINKNAK AJÁNLJUK!
Megjelentek a Váci Történelmi Tár újabb kötetei
3. kötet
Váci végrendeletek I. 1706-1
1750 (-1
1756)
A könyv a családfakutatáshoz is nélkülözhetetlen 165 testamentum teljes szövegét
tartalmazza.
* * *

4. kötet

Vác '56 – Vác 1956-b
ban és a megtorlás idõszakában –
A kétkötetes kiadvány 1180 oldalon 426 dokumentum és 238 illusztráció segítségével
mutatja be a korszakot 1963-ig. Megtalálható benne Gyarmati György történész bevezetõ
tanulmánya, a korszak szereplõinek életrajza, intézményi adattár, névmutató és bibliográfia.

Egyre sokrétûbbé és sokszínûbbé válik a város kapcsolatrendszere. Az elmúlt évi Váci Világi Vigalmon valamennyi
testvérváros küldöttsége részt vett, és valószínûleg így lesz ez
ebben az évben is. Az idei nemzetközi program elõreláthatólag az
Ipolysággal közös sportnappal kezdõdik, majd a donaueschingeni ifjúsági találkozóval folytatódik. Az év folyamán ifjúsági csoport utazik Finnországba, és Deiul-la-Barre-ba is várnak váci fiatalokat, a japán Yurinhonjoból viszont váci családok látnak
vendégül gyerekeket. Dubnicába folklór-fesztiválra, majd a Honti
napokra, a német testvérvárosba a Herbstfest-re várják a város
küldöttségét. Ez év õszén ünnepli meg a Finn-Magyar Baráti
Társaság fennállásának harmincadik évfordulóját. Élõbbé vált a
kapcsolat az izraeli testvérvárossal, Givatayimmal, és kialakulhat
új kapcsolat is, mivel egy kínai város is megkereste Vácot.

Újabb értékek
helyi védelemben
A város újabb építészeti és természeti értékei részesülnek
helyi védelemben március elsejétõl. Vácon 1992-ben született
meg az értékvédelmi rendelet, a város településképe és
történelme szempontjából fontos épített és természeti
értékeinek megõrzésére. Az akkor védetté nyilvánított területek,
utcaképek, templomok, lakóházak, szobrok és más köztéri
alkotások száma azóta is gyarapszik, azaz, a szakemberek – és
nem csak õk – további olyan értékeket fedeztek fel, amelyek
méltóak helyi védelemre. Az 1992-ben született rendelet
kiegészítését – amelyet véleményezett a levéltár, a múzeum, az
építész kamara, az örökségvédelmi hivatal és a városvédõk
egyesülete – februári ülésén fogadta el a képviselõ-testület.
Ennek eredményeként, a Belvárosban, Kisvác-Szérûskert-DDC
területén, a kórház környékén, de fõleg Deákváron, újabb
lakóházak, épületek, sõt, kerítések, kapuk és az utóbbi években
készült szobrok kerültek helyi védettség alá. Védett lett, többek
között, Gyurcsek Ferenc Kossuth-szobra, Seregi György 1956-os
emlékmûve és Horváth Tibor Szent Hedvigje.

HÍRHASÁB
Nyolc tagintézmény
Módosította a térségi
feladatot is ellátó zeneiskola alapító okiratát a
képviselõ-testület, miután a
rádi általános iskolában is
létrehozták tagintézményét.
Az alapfokú mûvészetoktatási intézményként
mûködõ Bartók Béla
Zeneiskolának Vácon négy
általános iskolában,
valamint Õrbottyánban,
Acsán, Váchartyánban és
már Rádon is van tagintézménye.

Vaciszlovak.hu
Elkészült és február 11-én
elindult a Váci Szlovák
Önkormányzat honlapja.
A www.vaciszlovak.hu
beköszöntõjében célját
dr. Alt Gyula elnök az
önkormányzat munkájának
bemutatásában és a programokról való rendszeres
tájékoztatásban látja.

Egyesületek támogatása
Az elsõ negyedévre már
megkapták a támogatást a
sportegyesületek és
alapítványok, hogy a 2007.
évi költségvetés elfogadásáig se maradjanak
finanszírozás nélkül. A
támogatást a tavalyi
feltételek mellett, az idei
költségvetés terhére
folyósították.

Kézilabda-k
kuratórium
A felügyelõ bizottság
javaslata alapján, a
képviselõ-testület
megválasztotta a Vác Város
Kézilabda Sportjáért
Közalapítvány új kuratóriumát. A választást azt tette
szükségessé, hogy a régi
tagok közül három
lemondott.

Családi vasárnapok
Családi vasárnapok a
múzeummal címmel új
programot hirdetett a
Tragor Ignác Múzeum. A
múzeum elsõ családi vasárnapjára január 28-án került
sor a Hincz Gyûjtemény
épületében. A következõ
programban, február 25-én,
a Vácon és környékén élt
kelták kultúráját állították a
középpontba, mivel csak a
váci kavicsbányában
ötvenöt sírt tártak fel.

Tragor-é
érem

Fedezze fel õseit, önmagát és ismerõseit e könyvekben!
A kiadványok megvásárolhatók a váci könyvesboltokban és
Vác Város Levéltárában.

Tragor Emlékérmet
adományozott a Váci
Múzeum Egyesület Mándli
Gyulának, a Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatójának, a helytörténeti kutatások, valamint a honti kapcsolatok ápolásának elismeréseként. Ugyancsak
Tragor Emlékéremben
részesült a Kucsák Gábor
által alapított Kucsák
Könyvkötészet és Nyomda,
a közgyûjtemények támogatásáért, valamint a helyismereti kiadványok igényes
megjelentetéséért.

