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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 222-228..
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós u.2.
január 229-ffebruár 44..

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

február 55-111..
Szent Rókus Gyógyszertár

Zrínyi u. 9.
február 112-118..

Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.
február 119-225..

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u.12.

február 226-mmárcius 44..
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
március 55-111..

Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.

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 

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 
Szentkirályi u. 40.

Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12

Vácott sszületett vváci llakosok: 
Horváth Lajos és Husáriková Beáta fia Balázs, Cseke Bence és Kiss
Krisztina lánya Hajnalka, Buzási Attila és Delacasse Ivett fia
Bertalan, Vinczek Imre és Mózes Eszter lánya Sára, Krizsán Zoltán
és Gelencsér Katalin fia Balázs, Kozma Béla és Psenák Edit fia
Botond, Fourtounis Nikolaos és Birkás Barbara lánya Adriana,
Lakatos Olivér és Alföldi Nikoletta lánya Fanni, Morvai Vilmos és
Koncz Andrea fia Vilmos, Patócs Árpád és Kuni Bernadett lánya
Jázmin, Tóth Gábor és Németi Andrea lánya Mira, Szilágyi Árpád
és Cseri Anikó lánya Bíborka, Utli Norbert és Keindl Szilvia fia
Barnabás, Hugyecz Zoltán és Méreg Csilla lánya Anna

Házasságot kkötött vváciak:
Bertók István és Benkó Regina

Elhunyt vváciak:
Ducza György /1957./, Kucsák János /1930./, Csákvári Margit /1920./,
Adámi Sándorné sz.: Rajnai Éva /1934./, Oroszki Sándor /1945./,
Tóth László /1947./, Hegedûs Ferencné sz.: Galambos Erzsébet
/1926./, Miklián Pál /1934./, Takserer Sándorné sz.: Bayer Anna
/1927./, Mikó Gyula /1927./, Kiss János /1919./, Ducza Sándor /1928./,
Szovics Lajosné sz.: Makrai Anna /1914./, Évinger Ferenc /1925./,
Tóth István /1943./, Oláh Istvánné sz.: Némedi Erika /1958./,
Kerezsi Bálint /1932./, Jámbor László /1945./, Bánovics Alajosné sz.:
Konecsni Ilona /1934./, Dr. Winternitz Arnold /1930./, Szabó Pálné
sz.: Susek Erzsébet /1922./, Nagy László /1944./, Balla Istvánné sz.:
Cinege Edit /1930./, Rózsa Jánosné sz.: Légrádi Vilma /1924./, Pál
Lászlóné sz.: Kókai Mária /1925./, Molnár István /1935./, Berta
Ferenc /1933./, Siklósi Ferenc /1939./, Bicskei Bálint /1923./, Balázsi
Sándorné sz.: Tóth Emília /1910./, Bózsa Jenõ /1935./, Tóthné Kurdi
Mária /1962./, Szabó Sándorné sz..: Szabó Margit /1922./, Pap
Sándorné sz.: Gyatyel Lujza /1917./, Henyei János /1939./, Dénes
Istvánné sz.:Kovács Rozália /1921./, Sztranyán Jánosné sz.: Király
Teréz /1927./, Remzsõ Zoltán /1940./, Hábl Gyula /1959./.

A város szolgálatában

Sarokpontok a 
ciklusprogramhoz

Elõször adták a Fogyatékossággal Élõ Váci Emberekért
elnevezésû díjat, amelyet 2006-ban alapított az önkor-
mányzat. Az önkormányzati rendelet értelmében, egyéni
és közösségi kitüntetõ címet is átadtak, a fogyatékosokért
végzett munka elismeréseképpen. Fogyatékossággal Élõ
Váci Emberekért elnevezésû díjat kapott – az azóta már
elhunyt – Mikó Gyula nyugalmazott gyógypedagógiai
tanár, aki több mint fél évszázadot töltött a fogyatékkal
élõk nevelésével és segítésével. A kitüntetés közösségi
díjával a Szivárvány Klub munkáját ismerték el. A klub
nyolc éve foglalkozik az iskolába már nem járó értelmi
fogyatékos emberekkel, foglalkozásokat, kirándulásokat
szervezve számukra, színesebbé téve a más közösségek-

bõl kirekesztõdöttek életét. Az elismerést a klub vezetõje,
Pintér Sándorné vette át a Váci Fogyatékosügyi Tanács
elnökétõl, dr. Bóth János polgármestertõl.

Kiállítással ünnepelte fennállásának százhuszadik évfor-
dulóját a Vác és Vidéke Ipartestület, történetét az ipartestület
székházában megrendezett kiállításon mutatták be. 

Az ünnepségen, az évforduló alkalmából, több kitüntetést
is átadtak. Az Ipartestületek Országos Szövetség elnöksége a
Magyar Kézmûvességért díj ezüst fokozatát adományozta
Klimász János aranykoszorús kõfaragó mesternek, a kitün-
tetés arany fokozatát Klucsik József aranykoszorús villany-
szerelõ mesternek, valamint Késhegyi László ügyvezetõ
elnöknek. 

A váci ipartestület és az önkormányzat között tizenkét éve
megkötött példaértékû együttmûködési megállapodás,
valamint az ipartestületnek nyújtott támogatás elismeréséül,
az országban elsõként, az Ipartestületek Országos Szövetség
elnöksége Iposz-díjat adományozott a váci önkormányzatnak.
A díjat dr. Bóth János vette át Szûcs György Iposz-elnöktõl. A
polgármester ajándékot adott át az ipartestületnek,
emlékeztetve a jelenlévõket arra, hogy az iparosok keze
nyomát az egész város õrzi. Az ünnepségen jelentették be,
hogy Buchwald Imre elnök elnyerte az Év vállalkozója címet.

Dr. BBóth JJános ppolgármester:
A ciklusprogramban kiemelten kell kezelni, az oktatási

területen az iskolaváros teljessé tételét – további humani-
zálását –, a Karacs kollégium rekonstrukcióját, az egy iskola -
egy óvoda felújítási program folytatását, a középiskolák
vonatkozásában pedig folytatni kell az egyeztetést a megyei
hozzájárulásról. A Fõutca programhoz és a Nemzeti
Fejlesztési Tervhez kapcsolódva a tudásközpont meg-
valósítása, valamint a mélygarázs megvalósítása is fontos.

Egészségügyi területen a kórházrekonstrukció folytatása
kiemelt feladat, szociális területen pedig egyrészt az
együttmûködések erõsítése a váci kistérséggel, másrészt egy
idõskorúak otthonának megvalósítása a megyével közösen, a
volt laktanya területén. Megfontolni a lakásért életjáradék
programot, a bölcsõdékben megvalósítani a rugalmasabb
nyitva tartást. Cél a fogyatékosok foglalkoztatásának
fejlesztése is.

A mûszaki infrastruktúra továbbfejlesztésében a hármas
nyomászóna kialakítása a víz esetében, a csatornarendszer
szétválasztásának folytatása, a déli terület kezelése. Az
útfelújítási program, a kerékpárút- és a körforgalom-építés
folytatása, a váci híd és a kompáthelyezés elõkészítése, a
vasútnál P+R parkolórendszer megvalósítása, buszpályaud-
var áthelyezése, a közlekedési koncepcióból adódó változá-
sok megvalósítása. Fontos Papvölgy, Bácska-dûlõ, Törökhegy
közmûellátásának fejlesztése, a Déli Kereskedelmi Központ
kialakítása, a volt laktanya komplex hasznosítása. További
kiemelt feladat a 2/A rejtett csomópontjának bekapcsolása a
városi közlekedési rendszerbe, a Fõutca program folytatása, a
Duna program, a Duna-part fejlesztése, az árvízvédelem biz-
tosítása.

Folytatni kell a panelprogramot, a bérlakás-építést, támo-
gatni a civil mozgalmakat – Virágos Vác mozgalmat –, a
közösségépítést, a városszépítõ akciókat, segíteni a
közterületek rendezettségét. Kiemelten kell kezelni az ifjúsá-
got érintõ ügyeket, a környezeti nevelési akciókat, támogatni
az egyházi ingatlanok fejlesztését, a tömegsport-ren-
dezvényeket, segíteni a kisebbségi önkormányzatokat,
mûködtetni a választókörzeti kereteket, felkarolni a fogya-
tékkal élõk ügyét, folytatni a megkezdett akadálymentesítést.

A környezet- és természetvédelem keretében a mérések
rendszeresítését, az elfogadott környezetvédelmi charta
mûködtetését, a Zöld Híd projektet, a hulladéklerakó meg-
valósítását, az újrahasznosítási kezdeményezések felkarolását
tartom kiemelt feladatnak.

A sport terén a támogatási rendszer ésszerûsítése, a
sportolási lehetõségek bõvítése (a volt laktanya területén) a
cél. Kulturális beruházásként a könyvtár és a mûvelõdési
központ részleges felújítása a célunk. Vác a „kultúra városa”
cím megszerzését támogatja, ezért a kulturális ren-
dezvényeket oly módon akarjuk szervezni,  bõvíteni, hogy az
év teljes idõszakát lefedje. Fejleszteni kell a turizmust is.

A vállalkozások tekintetében segíteni kell a munkahely-
teremtõ s megõrzõ magatartást, és segíteni a helyi vállal-
kozókat.

A város stabil költségvetése érdekében szigorúan kézben
kell tartani a kiadásokat, elsõdleges a forrásgyûjtés, döntõen
pályázatok révén, különösen 2007-2008 vonatkozásában.

Iskolatársulás
A Petõfi Sándor Általános Iskola tagintézményeként kívánja

mûködtetni iskoláját Püspökszilágy önkormányzata. Az
együttmûködési megállapodás aláírása után, ez év szeptem-
ber elsejétõl a Petõfi iskola tagintézményeként mûködhet a
püspökszilágyi iskola alsó tagozata, a 2008-2009-es tanévben
pedig a felsõ tagozat csatlakozhat a váci intézményhez. A
tizenöt alsós diák továbbra is Püspökszilágyon járna iskolába,
a tizenhat felsõs diák pedig a Petõfi iskolában tanulna. 2008.
szeptember elsejétõl iskolabusz szállítaná a két település
között a tanulókat. 

Mozimûsor

Kulturális ajánló

Sport

ARTHUR ÉS A VILLANGÓK
Színes szinkronizált francia film

SZTORNÓ
Színes magyar film

KONYEC – AZ UTOLSÓ CSEKK A
POHÁRBAN
Színes magyar film

FÜLES
Színes amerikai film

BOR, MÁMOR, PROVANCE
Színes amerikai film

FRISS LEVEGÕ
Színes magyar film

APOCALYPTO
Színes amerikai film

ELVITTE A VÍZ
Színes amerikai animációs film

LORA
Színes magyar film

ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN 
Színes szinkronizált amerikai film

ERAGON
Színes szinkronizált amerikai kalandfilm

február 3. szombat 14 óra
Schirilla György Duna-átúszása – Helyszín: Duna-part 

február 3. szombat 17 óra
Váci NKSE – Békéscsaba

NB I-s kézilabda mérk. – Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

február 18. vasárnap 11 óra
Váci Reménység – Postás-MATÁV  

NB I-es asztalitenisz mérk – Helyszín: Piarista Gimnázium

február 1-2. 
csüt.-péntek 18 óra
február 3-4. 
szo.-vas. 16,18 óra
február 5-6. 
hétfõ-kedd 18 óra

február 1-6. 
csüt.-kedd 20 óra

február 8-13. 
csüt.-kedd 18 óra

február 8-13. 
csüt.-kedd 20 óra

február 10-11. 
szo.-vas. 16 óra

február 15. 
csütörtök 18 óra
február 16-18. 
péntek-vas. 18 óra
február 19-20. 
hétfõ-kedd 18 óra

február 15-20. 
csüt.-kedd 20 óra

február 17-18. 
szo.-vas. 16 óra

február 22-23. 
csüt.-pént. 16, 20 óra
február 24-27. 
szo.-kedd 20 óra

február 22-27. 
csüt.-kedd 18 óra

február 24-25. 
szo.-vas. 16 óra

FIGYELEM !!!!   FFebruár 77, 114, 221, 228. sszünnap.

Három fõ feladatot határoz meg a képviselõ-testület által már elfogadott 2007. évi költségvetési koncepció: takarékos
intézményi és közszolgáltatási tevékenység szervezését, fenntartását, pályázati forrás biztosítását a városi
fejlesztésekhez, felújításokhoz, valamint az olyan fejlesztések szorgalmazását, amelyek nem igényelnek önkormányzati
forrásokat. A koncepció szerint törekedni kell a jobban finanszírozott térségi közös feladatellátásra, még inkább ki kell
használni a pályázati lehetõségeket az útfelújítások, közmûfejlesztések, a kózházrekonstrukció, a laktanyahasznosítás
és más projektek terén. A kisebb, lokális beruházások megvalósítása érdekében, a választókörzeti keret az elõzõ évi
szinten fennmarad. A polgármester szerint, a 2007. évi költségvetés induló fõösszege hozzávetõlegesen meg fog
egyezni a tavalyi induló fõösszeggel.

2006-ban több mint másfél milliárd forinttal nõtt az önkormányzat költségvetésének fõösszege az év folyamán. Az év
elején elfogadott költségvetés kiadási és bevételi fõösszege alig valamivel volt több 13 milliárd forintnál, az év közbeni
módosításokkal a fõösszeg meghaladta a 14 milliárd 634 millió forintot. 

Kész a város idei költségvetésének koncepciója

Fogyatékosok segítõi

Százhúsz éves az ipartestület

Iposz-díj az önkormányzatnak

2007. január 30. 10 órakor
Kästner: A két Lotti

2007. február 10. 16 órakor
A kelet csodálatos varázsa – Csoportos hastánc koreográ-
fiák Agra mûvésznõ csoportjainak elõadásában és egyéni

hastánc bemutatók.

2007. február 13 19 óra
Neil Simon: Furcsa pár – vígjáték 2 részben 

Az elõadás a Turay Ida Színtársulat és a Soproni Petõfi
Színház közös produkciója.

2007. február 13. 10 és 14 órakor, február 14.10 órakor, 
február 15. 10 órakor

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
A Trambulin színház elõadása

2007. február 20-tól 25-ig
Hüllõkiállítás 

2007. február 20. 10 órakor és 14 órakor 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – zenés igazságtevõ játék

A Nevesincs Színház  elõadása

2007. február 21. 18 óra
A harmonika szerelmesei

2007. február 22. 11óra
Tavaszi szokások – Népzenei bérlet

2007. február 24. 15 óra
Itt a farsang, áll a bál 

Kézmûves foglalkozások, kirakodóvásár, táncház

2007-es Váci Tavaszi Fesztivál részletes programja 
megtalálható a 

Madách Imre Mûvelõdési Központban 
(2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel: 27/518-206),

mimk@dunaweb.hu, www.mimk.vac.hu,
és a Tourinform Irodában

(2600 Vác, Március 15 tér 17. Tel:27/316-160) 
vac@tourinform.hu, www.tourinform.vac.hu
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Debreczeni JJános, aa sszociális éés llakásügyi
bizottság eelnöke:

Feladatunknak tartom a szociális intézményrendszer
fejlesztését, az önkormányzat számára kötelezõ feladatok
megvalósítását, és fontosnak a jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás, valamint a támogatószolgálat bevezetését.
Tovább kell fejleszteni a meglévõ intézmények szakmai
munkáját, megkeresni a rászorulókat, hogy senki ne marad-
jon ellátás nélkül. A bizottság terjeszti a képviselõ-testület elé
az elsõ lakáshoz jutás támogatásával kapcsolatos kérelmeket,
kijelöli a szociális helyzet alapján hasznosítható lakást és a
lakás bérlõjét. De kevésnek tartom az évente megürülõ szo-
ciális bérlakások számát, ez általában tíz alatt marad, s így az
igényeket lehetetlen kielégíteni. Meg kell találni a
lehetõséget a szociális bérlakások számának növelésére, például, a volt laktanya területén is
keresni a lehetõséget. A fogyatékkal élõk ellátásában fontosnak tartom a foglalkoztató tovább-
mûködtetését a fogyatékosok napközi otthonában, mivel akármilyen kis keresetre is tesznek
szert, szükségük van rá. 

Iván GGábor, aa vvárosfejlesztési éés
környezetvédelmi bbizottság eelnöke:

A bizottság alapvetõ feladata a város természetes és épített
környezetének, állapotának megõrzése, javítása, tudatos terv-
szerû fejlesztése, a meglévõ értékek megóvása. A bizottság
kiemelten kezeli a felszín alatti és felszíni vizek
(ivóvízbázisok), a levegõtisztaság védelmét, a településtisz-
tasági kérdéseket és települési hulladék kezelését, a
területfejlesztést, területrendezést, a város közlekedési
helyzetét, annak jobbítását, a város idegenforgalmának
fejlesztését, az infrastrukturális feltételek fokozatos
fejlesztését. E célok megvalósítása a civil szervezetek
bevonásával lehetséges. Az elkövetkezõ évek városfejlesztési
irányát tekintve meghatározó jelentõségû kérdés, a volt
Híradó laktanya komplex, szociális és kulturális szolgáltató központtá alakítása, a volt „Senior
tömb” tudásközponttá fejlesztése, valamint a Gombási út és a 2/A csatlakozási pont
környezetében komplex pihenõhely kialakítása, áruházakkal, panziókkal, éttermekkel. 

Dr. JJakab ZZoltán, aaz eegészségügyi bbizottság
elnöke:

Nagy változás elõtt áll az egészségügy, és a politika döntéseit
szakmai alapokra kell helyeznünk. Az önkormányzatnak nem
kötelezõ feladata a fekvõbeteg-ellátás biztosítása, de
kórházunk múltja és a súlyponti besorolás megkívánja ezt. A
betegellátás politikamentessége elengedhetetlen szempont, az
egészségügyi bizottság mûködése is szakmai alapokon
nyugszik. Terveim között szerepel a környezõ önkormányza-
tokkal való együttmûködés kiépítése a kórházi ellátást igénybe
vevõ, lakosságszám arányos finanszírozási keret létrehozására.
Ez a hozzájárulási forma a felszereltség javítását célozná meg.
A bizottság feladata a költségvetés egészségügyi intézményeket
érintõ tervezetének véleményezése. Az egészségügyi célú
pályázatok önrészének önkormányzati biztosítása érdekében hathatósan szeretnénk fellépni. Elõ
kívánjuk mozdítani a kórházi rekonstrukció további folytatását, befejezését. Támogatjuk a
betegek lelki egészsége érdekében az ökumenikus kápolna felépítését. A bizottság figyelemmel
kíséri az alapellátó-, a fogorvosi, a védõnõi, iskolaorvosi hálózat mûködését, együttmûködik az
ÁNTSZ helyi és megyei szervezeteivel a lakosság egészségi állapotát veszélyeztetõ tényezõk
kiszûrése, megelõzése céljából.

Kiss JJános, aaz üügyrendi éés öösszeférhetetlen-
ségi bbizottság eelnöke:

A bizottság feladata a törvényesség betartása és betartatása.
Ezen belül figyelemmel kíséri a képviselõ-testület és szervei
jogszabály szerinti mûködését, vizsgálja a névvel ellátott
közérdekû bejelentések, javaslatok és panaszok intézését.
Jogi szempontból ellenõrzi az elõterjesztéseket, rendelet-ter-
vezeteket, határozatokat, ellátja az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos feladatokat. Ellenõrzi a képviselõi vagyon-
nyilatkozatok rendjét, õrzését, esetenként gyakorolja az
azokhoz kapcsolódó eljárásokban szükséges jogosítványokat.
A bizottság vizsgálja az önkormányzati rendeletek, valamint a
szervezeti és mûködési szabályzat „hatályosulását”. Az SZMSZ
felülvizsgálata a demokratizálódás és a hatékonyabb mûködés
érdekében szükséges. Fontos feladat a képviselõ-testület és a hivatal mûködésének és
együttmûködésének vizsgálata, egyrészt, hogy a meglévõ minõségbiztosítási rendszer minden
követelményének megfeleljen, másrészt, hogy a hivatal valóban szolgáltasson, és valóban pol-
gárbarát legyen. 

Kiss ZZsolt, aa ggazdasági éés vvárosüzemeltetési
bizottság eelnöke: 

A bizottság közremûködik a várost érintõ önkormányzati,
gazdasági és gazdálkodási kérdésekben, valamint az ipar, a
kereskedelem, az idegenforgalom és az élelmiszergazdaság
várost érintõ ügyeiben. Folytatni kívánja a korábban kialakí-
tott feladatának szakszerû, törvényes ellátását, szem elõtt tart-
va a lakosság és az önkormányzat érdekeit. Feladatunk az
önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak,
ingatlanvagyonának hasznos és hatékony üzemeltetési
feltételeinek megteremtése. Segíteni és koordinálni a városi
vállalkozásokat, kezelni a privatizációt, a külföldi tõke
bevonását és a város gazdasági életének élénkítését.
Kapcsolatot kell tartani a város érdekvédelmi szervezeteivel
(kamarákkal, munkavállalói érdekvédelemmel). Segíteni a szerkezetváltást, támogatni új
munkahelyek teremtését, javaslatot tenni a foglalkoztatás elõsegítésére. 

Laczi IIstván, aa mmûvelõdési éés ooktatási
bizottság eelnöke:

A bizottság figyelemmel kíséri az óvodai nevelést, az alap- és
középfokú oktatási intézmények oktató-nevelõ munkáját, a
mûvészetoktatást, a diákotthoni ellátást, a speciális oktatási
intézmények tevékenységét, továbbá a közmûvelõdés és köz-
gyûjteményi intézmények tevékenységét, tárgyi és személyi
feltételeinek alakulását, a mûködési költségeket. Nyolc éven
át vettem részt a bizottság munkájában, hosszabb ideig
képviselõként, rövidebb ideig külsõ tagként, tehát ismerem a
város oktatási rendszerét, közmûvelõdési struktúráját. A
következõ évek legfontosabb feladatának tartom az
iskolavárosi szerep megõrzését, az elért kondíciók meg-
tartását, s ha lehet, javítását. A városban eddig, a központi
megszorítások ellenére, nem voltak különösebben negatív
változások, s ezt a jövõben is el kell kerülni, mérsékelve az új jogszabályok kihatásait. A
bizottsági munkában a hatékonyságra törekszem, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot
akarok fenntartani a közoktatási, közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmények vezetõivel.
Ezt szolgálják a bizottság kihelyezett ülései is. A kimondottan kulturális, mûvészeti kérdések-
ben számítok a bizottságba bekerült külsõ tagokra, akik a városban is elismertségnek örven-
denek.

Miskei SSándorné, aa ppénzügyi éés eellenõrzési
bizottság eelnöke:

A bizottság ellenõrzi az önkormányzati vagyon alakulását,
ellenõrzi a vásárlások, illetve az elidegenítések folyamatát,
pénzügyi rendezését, ellenõrzi a költségvetési rendelet
elõírásainak végrehajtását. Úgy gondolom, minden kiadást
meg kell fontolni, és számon kell kérni, hogy a ren-
delkezésre álló pénzbõl minél többet tudjunk teljesíteni a
város polgárainak javára. Szükség van a kiadások rang-
sorolására, a tervszerûségre, az ötletszerûség elkerülésére.
A város pénzével úgy kell bánnunk, mint a sajátunkkal.
Tehát, szükségesnek tartom az ellenõrzések szigorítását, és
a kihágást elkövetõk szankcionálását. Tájékozódunk a pol-
gármesteri hivatalnak a költségvetési intézményekben foly-
tatott ellenõrzéseirõl, és szükség esetén kezdeményezzük a jegyzõ vagy a képviselõ-tes-
tület intézkedését.

Mokánszky ZZoltán, aaz iifjúsági éés ssport-
bizottság eelnöke:

Az egészséges életmód egyik fontos eleme a rendszeres test-
mozgás. Városunk sportélete három pilléren nyugszik: az
élsport mellett jelen van a diáksport és a szabadidõs sport is. A
ciklus idejére a sport területén az alábbi fõbb fejlesztéseket és
támogatásokat tartom szükségesnek: az új kajak-kenu csónakház
megépítése, az oktatási intézmények szabadtéri létesít-
ményeinek felülvizsgálata, ahol szükséges azok felújítása, a
kiemelt eredményeket elért sportolók szakosztályainak önkor-
mányzati támogatása, a városban mûködõ hagyományos sport-
ágak mûködési feltételeinek biztosítása (evezés, kajak-kenu,
úszás, vízilabda, kézilabda, labdarúgás, atlétika, birkózás). A
diáksport és szabadidõs sport önkormányzati támogatása, a
mûfüves labdarúgópálya öltözõ- és kiszolgáló-helyiségeinek építése, a városi stadionban lévõ
mindkét füves labdarúgópálya gyepszõnyegének felújítása, valamint az öltõzõ épületén lévõ
nyílászárók cseréje. Végül a labdarúgó akadémia létrehozása a laktanya területén, az MLSZ támo-
gatásával együtt.

Csereklye KKároly aalpolgármester:
Sok ember számára talán meglepõ a vezetõi összetétel,

de én egy dolgot tudok: a munkára és a város érdekében
kötöttem szövetséget a testülettel és vezetõtársaimmal.
Sajnálatos, hogy ezzel az elképzelésemmel nem ért egyet
minden képviselõtársam. Az eltelt három hónap alatt
politikáról nem ejtettem szót, a polgármesterrel a város
ügyeit vitatjuk meg. Ez jól mûködött akkor is, amikor
Lábai László polgármesterrel dolgoztam együtt.
Feladatom a város tisztességes költségvetésének
elkészítése, a pályázatok elõkészítése, a fejlesztések,
felújítások elõsegítése, a sporttal és az ifjúsággal kapcso-
latos feladatok elvégzése. Szorgalmazni fogom az új csó-
nakház megépítését, a sportegyesületek átlátható finan-
szírozásának megvalósítását. Természetesen, szakmai szempontokba nem kívánok
beleszólni. Feladataim között szerepel a lakásügyi, szociális, gazdasági bizottságok
felügyelete is. Külön hangsúlyt kívánok helyezni a környezetvédelem, a köztisztaság
ügyére. Fontosnak tartom, hogy a 2-es út mentesüljön a teherforgalom alól, és csak a
célforgalmat engedjük be a városba. Köztisztasági rendeletünk van, de ennek érvényt
kell szerezni, ha kell, szankciókkal is. A városnak is meg kell tennie a magáét, jobban kell
figyelnie a szelektív gyûjtésre, a háztartási lomok összegyûjtésére. Bevezetni, hogy egy
köbméterig mindenki ingyen lerakhatja a háztartási hulladékot a gyûjtõhelyen, és akkor
talán nem áll le az út mellett, hogy oda dobja le. Néhány évvel ezelõtt már próbálkoz-
tam a virágosítással. Úgy látom, hogy a lakosságnak tudatosabban kellene törekednie
környezete szépítésére, és ne csak akkor tegye, amikor a várostól ingyen kapja a virágot.

Dr. MMolnár LLajos aalpolgármester:
Szeretném maradéktalanul, a közösség megelégedésére

ellátni feladatomat, a város szolgálatát, amelyet dr. Bóth János
kérésére vállaltam erre a ciklusra. Ismerem elképzeléseit, cél-
jait, választási programját, amelyekbõl nagyon fontosnak tar-
tom Vác dinamikus fejlõdésének biztosítását, az intézmények
zavartalan mûködésének garantálását, a kötelezettségek tel-
jesítését minden területen. Ebben is feltétlenül támaszkod-
nunk kell az egyházakkal, civil szervezetekkel kialakított jó
együttmûködésre. Valamennyiünk alapvetõ feladata, hogy
õrizzük meg a város fizetõképességét, dinamikus továbbfe-
jlõdését. Figyeljünk a segítségre szoruló embertársainkra,
támogassuk a rászorulókat. Tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy megmaradjanak, és ha lehet, bõvüljenek a
munkalehetõségek. Számomra nagyon fontos, hogy pártállás-
ra való tekintet nélkül segítsem minden képviselõtársamat. Hiszem, hogy mindenkit jó
szándék vezet, az én dolgom és kötelességem – az alpolgármesteri feladaton túl –, hogy
képviselõtársaimmal, az intézmények, gazdálkodó szervezetek vezetõivel, tulajdonosaival,
minden váci polgárral rendezett legyen a viszonyom. Döntéseimet úgy akarom meghozni,
hogy minél szélesebb réteg akarata érvényesüljön abban. Az én munkám akkor lesz ered-
ményes és hatékony, ha munkatársaim korrekt, szakmai véleményét is figyelembe veszem.
Fontos része mindennapi munkámnak, hogy elsõ helyetteseként segítsem a polgármestert,
figyelve a társterületekre, a város gazdálkodására, fejlesztési feladatokra is, hogy távollétében
helyettesíteni tudjam. Csereklye Károly alpolgármester kollégámmal szoros együttmûködésre
törekszem, s bízom abban, hogy munkánk a kölcsönös segítségnyújtásra épül, s mindig a
város érdekét szolgálja. 
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HÍRHASÁB
LLaakkáássffeennnnttaarrttááss
Nagyobb összegû lakás-
fenntartási támogatást kap-
nak január elsejétõl a rászo-
ruló családok. A helyi lakás-
fenntartási támogatás
összege ötszáz forinttal nõ,
4 ezer helyett 4500, 4500
helyett 5 ezer és 5 ezer
helyett 5500 forint lesz a
támogatás.

TTáávvhhõõ-ttáámmooggaattááss
A támogatási rendszer vál-
tozása miatt, csökkennek,
illetve emelkednek a távhõ-
szolgáltatásért fizetendõ
díjak. Azok a háztartások,
amelyekben az egy fõre jutó
jövedelem nem haladja meg
az 53660 forintot, 18,36
százalékkal kevesebb hõdíjat
fizetnek, 67 ezer forint alatt
mintegy 4,5 százalékkal
kevesebbet. Az ennél 
nagyobb jövedelemmel ren-
delkezõ családok számára
viszont a hõdíj, és ezzel az
éves távhõ-szolgáltatási 
költség is, magasabb lesz. 
A támogatás a február elején
esedékes januári számlában
már szerepelni fog.

KKöözzlleekkeeddééssii ttaarriiffáákk
Január elsejével módosultak
a helyi autóbusz-közlekedés
tarifái. A helyi autóbusz-jára-
tokon január elsejétõl a jegy
ára 190 forint, elõvételben
azonban csak 160 forint. Az
egyvonalas havi bérlet 2290
forint, az összvonalas 3510
forint. A tanuló- és nyugdí-
jasbérlet ára 1000 forint. 

PPaarrkkoolláássii ddííjjaakk
Változtak a parkolási díjak a
város területén, legnagyobb
mértékben a bérletek ára
nõtt. Január elsejétõl 
40 forintba kerül a 15 perces
parkolás a személygépkocsik
számára a kijelölt
várakozóhelyeken. A magán-
személyek éves bérlete 
25 ezer forintba, illetve 
35 ezer forintba kerül. A bér-
letek árának jelentõs
emelését az indokolta, hogy
tavaly a megvásárolt bér-
letek száma jóval meghalad-
ta a kijelölt parkolóhelyek
számát, ezért a fizetõ-
parkolás nem töltötte be
eredeti funkcióját.

ÚÚttffeellúújjííttááss,, 
ccssaattoorrnnaaééppííttéésssseell
Az útfelújítást megelõzõen,
szennyvíz-csatorna épül a
Kosdi utcában, mintegy
négy és fél millió forintos
költséggel, amelynek felét a
DMRV Zrt., felét az önkor-
mányzat állja. A Galcsek,
Kosdi és Mikszáth utcák
felújításáról már korábban
döntött az önkormányzat, és
pályázat útján támogatást is
nyert hozzá a Közép-
Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácstól.

A 250 éves történelmi emlékmû hazánkban, a maga nemében, egyedülálló alkotás. A Földváry
tér keleti oldalán csörgedezõ Gombás-patakon átívelõ hidat a város lakossága csak Kõhídnak
vagy Kõszentes hídnak nevezi. Valóban kõbõl építették, hogy bevezesse az érkezõket a város
történelmi területére. Migazzi Kristóf bíboros érsek munkássága nyomán Vácot méltán nevezik
barokk városnak. A barokk hidat Oracsek Ignác kamarai építész építtette 1753 és 1757 között, s
mint általában a hidakat, kezdetben a védõszent, Nepomuki Szent János szobra õrizte. Késõbb
több szent szobrával díszítették, egy váci kõfaragó mester, Bechert József, faragott homokkõbõl
készítette el Szent Kamillus, Szent Venancius, Szent Borbála, Péter és Pál apostolok, valamint
Júdás Tádé apostol szobrait.

A híd mûemlék, de bevonult történelmi emlékeink közé is. 1849. április 10-én itt zajlott le a
híressé vált váci csata. A honvédsereg jobb szárnya itt erõszakolta ki a városba vezetõ út
elfoglalását, a várost és a hidat megszállva tartó Götz tábornok csapatai ellenében. Akkor az
iszonyú kartácstûzben a híd valamennyi szobra megsérült. Késõbb aztán szakemberek kijavítot-
ták. A huszadik században, a növekvõ forgalom miatt, már szûknek bizonyult, ezért 1946-ban
kiszélesítették, de a szobrok a helyükön maradtak. Mivel anyaguk érzékeny a hidegre, fagyra,
telente becsomagolják õket, tavaszonként azonban teljes szépségükben fogadják a városba
érkezõket.

Vásárhelyi József

Vác története
AA GGoommbbááss ppaattaakk hhííddjjaa

Önálló Naszály-térképet készíttet az önkormányzat,
mivel egyre többen keresik fel Vác kis hegyét. A térképet a
Pagony Kft. munkatársa, Illyés Zsuzsa tájépítész készíti,
miután megtörténtek az egyeztetések a még érintett tele-
pülésekkel, illetve az érdekelt szervezetekkel. A tervek
szerint, új jelölés is helyet kapna a térképen, amely a
lovastúrák útvonalait tünteti fel. Az errõl tartott tájékoz-
tatón dr. Bóth János elmondta, hogy a térkép elkészí-
tésének költségeit szponzorok állják, és ingyen juthatnak
hozzá az iskolák, civil szervezetek. A Naszály-hegy ugyan
szerepel más térképeken – a Börzsöny térképén is –, de
olyan térkép, amely kimondottan a Naszályon kalauzolna,
eddig még nem készült. Az új térkép a környezeti nevelési
program keretében lát napvilágot, és a fõbb turistautak
mentén lévõ intézményeknél is hozzá lehet majd jutni. A
térkép elsõ próbáját a Föld-napi Naszály-túrán szeretnék
megtartani, amikor több csoportban, az ajánlott
túraútvonalon közelítenék meg a Naszály-hegyi kilátót.

Képviselõk a város szolgálatában... A város szolgálatában...

Naszály-térkép

Befejezi a termelést és megszünteti alkalmazottainak
munkaviszonyát a Forteinvest Tõkebefektetõ Kft., amely
2005. július elsejével vette át a felszámolás alatt álló Forte
Fotókémiai Részvénytársaság gyárát. A mostani csoportos
létszámleépítés, amely mintegy százötven embert érint, a
veszteséges mûködés miatt vált szükségessé. Másfél éve még
úgy tûnt, hogy az új tulajdonosok megtartják az addigi ter-
mékskálát, folytatják a fekete-fehér filmek, papírok és veg-
yszerek gyártását, sõt, ebben technikai korszerûsítésre is
készültek. A tavaly felhalmozódott veszteség miatt azonban
a Kodak által nyolc és fél évtizede alapított gyár, a jelek
szerint, megszûnik mûködni. 

A Forte búcsúja

A Közlekedés Fõvárosi Tervezõ Iroda Kft. által elkészített
városi közlekedési koncepciót dr. Bóth János polgármester
és Szikora Miklós fõmérnök tájékoztató keretében mutatta
be. A polgármester kiemelte, a program meghatározza,
hogy a következõ tizenöt évben milyen irányban fejlõdjön
a város, és ezért fontosnak tartja, hogy a többfordulós sza-
kmai vita mellett, a lakosság is véleményt mondjon. A doku-
mentum nemcsak célkitûzéseket és fejlesztési javaslatokat
tartalmaz – mind a közforgalmú, mind a közúti, mind pedig
a gyalogos és kerékpáros közlekedésre, beleértve a
parkolást is –, hanem a jelenlegi közlekedési helyzet átfogó
vizsgálatának eredményeit és értékelését is közzéteszi.

A koncepcióval kapcsolatos egyeztetések sorozata január
15-én elkezdõdött. Január 29-én internetes fórumra,
február 8-án, délután öt órakor a városházán lakossági
fórumra kerül sor. Az önkormányzat bizottságai ezt
követõen vitatják meg a programot, és egyeztetést tart az
építész kamara is. A fórumokon elhangzottak, a munkacso-
port egyeztetései és a bizottságok állásfoglalásai
ismeretében vitatja meg február 22-i ülésén a képviselõ-
testület a feltehetõen ötletekkel, javaslatokkal kibõvült
koncepciót. A dokumentum teljes anyaga letölthetõ a város
honlapjáról. 

Egyeztetések a városi
közlekedési koncepcióról
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