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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

július 22-88.
Központi Gyógyszertár

Március 15. tér
július 99-115.

Központi Gyógyszertár
Március 15. tér
július 116-222.

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u.3.

július 223-229.
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós u.2.
július 330-aaugusztus 55.

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

június 330-jjúlius 11.
Dr. Bea Imre

Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel.: 307 – 094

július 77-88.
Dr. Dobó Katalin

Szõdliget, Tinódi u. 18-20.
Tel.: 590- 345
július 114-115.

Dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 18.

Tel.: 302-633
július 221-222.

Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.

Tel.: 374-274
július 228-229.

Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.

Tel.:307-093

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 

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 Tibor és Nábelek Helga fia Bence, Marincsák Zoltán és
Kiss Marianna fia Péter, Gelencsér Zoltán és Németh Renáta lánya
Bíborka, Boda Gábor és Huppauer Mária fia Márton, Sándor
Gergely és Rácz Mónika fia Dominik, Tuskó Sándor és Sallai
Tímea lánya Alexandra, Zöldi Péter és Budai Enikõ fia Valér,
Hevesi István és Makó Mariann fia István, Bagócsi Sándor és
Csepregi Mariann fia Sándor, Krebsz Péter és Gazdag Judit fia
Hunor, Kókai Róbert és Neumayer Mónika fia Bernát, Mészáros
János és Szomjú Renáta lánya Fruzsina.

Házasságot kkötött vváciak:
Medgyesi Péter és Ballai Brigitta, Kellner István és Bacskai
Andrea, Szûcs Levente és Szaniszló Zsuzsa, Szabó Gergely és
Buza Ilona, Gyetvai Béla és Hanák Gabriella, Kovács Krisztián
és Tóth Adrienn, Benke Norbert és Cseke Andrea, Cseke
Gábor és Bacskai Ildikó, Soltész Gergely és Pásztor Brigitta.

Elhunyt vváciak:
Lengyel György /1923./, Sipos János /1947./, Halász István /1929./,
Horváth Mihály /1939./, Varga István /1930./,  Gyõri Kálmánné sz:
Fidel Eszter /1919./, Szajbert Andrásné sz: Kovács Katalin /1924./,
Gyömbér Mátyás /1940./, Kassai Istvánné sz: Hõlaki Anna /1923./,
Vágszegi Gyuláné sz: Zsobrák Erzsébet /1957./, Szabó Jánosné sz:
Tóth Mária /1940./, Csõke Judit /1945./, Nagy Lászlóné sz: Kurdi
Margit /1939./, Pozsár Sándorné sz.: Gilén Katalin /1910./, Majoros
István /1943./, Jakab Ferenc /1917./, Petrics József /1939./,
Eichstadter József /1937./, Somogyi László /1946./, Réti József
/1949./, Garai Ferenc /1945./, Papp Lászlóné sz.: Hegedûs Klára
/1946./, Kopál Gyula /1940./.

A megyei pedagógusnapi ünnepség keretében adták át a
Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai
Szakszolgálat új sportcsarnokát és új diákotthonát. Az
avatáson az intézmény igazgatója, Horákné Kovács Mária
elmondta, hogy az ötven gyerek elhelyezésére alkalmas
kollégium, két-négyágyas szobáival, szállodai
körülményeket biztosít az ott lakóknak, a mozgássérültek
a számukra kialakított szobában élhetnek. A címzett támo-
gatásból megvalósult csaknem 850 millió forintos
beruházás alapkövét 2005. februárjában helyezte el Szabó
Imre, a Pest Megyei Közgyûlés akkori elnöke és dr. Bóth
János polgármester. Az avatáson Szûcs Lajos megyei elnök
mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség keretében
köszöntötték Bíró Sándor gyógypedagógust, aki most
ünnepli századik születésnapját, és csaknem hét évtizedet
dolgozott az intézményben. Munkásságát nemrég Váci
Katedra Pedagógiai Díj adományozásával ismerte el a váci
önkormányzat. Az ünnepi program az intézmény óvodá-
sainak és iskolásainak mûsorával ért véget.

Nyolcszázötven milliós beruházás

Tornacsarnok és kollégium a Cházárban Vácra látogatott Juraj Migaš, a Szlovák Köztársaság 
magyarországi nagykövete, akit elkísért felesége is. Juraj
Migaš elõször a szlovák kisebbségi önkormányzat elnökével,
dr. Alt Gyulával találkozott, majd a városházán felkereste 
dr. Bóth János polgármestert. A beszélgetés során a
nagykövet kiemelte, hogy Vác két szlovákiai várossal is ápol-
ja a kapcsolatokat, és az ipolysági, dubnicai csoportok,
együttesek már a magyarországi város kulturális életének
szerves részévé váltak. Juraj Migaš szólt a Fico-Gyurcsány
miniszterelnöki találkozóról is, amely tovább erõsíti az
együttmûködést, és a tervezett Ipoly-hidak megépülésével
még szorosabbá válhatnak a kapcsolatok. A nagykövet külön
megemlítette, hogy jelen volt Vácon a fõtér felújítására
kötött támogatási szerzõdés aláírásán, s most az elkészült
fõtér láttán úgy véli, büszkék lehetnek rá a váciak. Dr. Bóth
János polgármester az együttmûködés eddigi eredményei
mellett, arról is beszélt, hogy nem mondtak le az egészségü-
gyi együttmûködésrõl sem, hogy a határ két oldalán élõk
kölcsönösen igénybe vehessék az ipolysági, illetve a váci
kórház szolgáltatásait. Ebben azonban kormányok közötti és
a biztosítók közötti megegyezésre van szükség. A szlovák
nyelv oktatásával kapcsolatban a polgármester elmondta,
hogy Vácon éppen azért kap nagyobb támogatást a szlovák
önkormányzat, mert vállalta a szlovák nyelv tanítását. Juraj
Migaš is egyetértett azzal, hogy szorgalmazni kell az
egészségügyi együttmûködést, kihasználva a regionális
lehetõségeket, hogy a betegek a legközelebbi kórházba
kerülhessenek. Remélhetõleg ebben is segít a mindkét
országban zajló egészségügyi reform.

Nagyköveti látogatás

Két testületi ülés 
Két ülést is tartott június 14-én a képviselõ-testület. A

kilenc órakor kezdõdött elsõ ülést – két és fél óra eltelté-
vel – kénytelen volt bezárni a polgármester, mivel a ter-
vezett napirend elfogadásához szükséges többség nem
volt a szavazógép hibája miatt egyértelmûen megál-
lapítható. Hasonló eset eddig még nem fordult elõ. Aznap
délutánra új képviselõ-testületi ülést hívott össze a pol-
gármester, amelynek napirendi pontjai között már szere-
pelt az is, amelyet – a munkaterv módosításával – a
következõ testületi ülésen kívánt megvitatni az elõter-
jesztõ. A képviselõ-testület a napirenden szereplõ összes
elõterjesztést elfogadta.

Költözik az ügyelet
A kórház – az önkormányzat egészségügyi bizottságának

kérésére – biztosítja az alapellátási ügyelet számára a szük-
séges helyiségeket az új tüdõgondozó területén. A képviselõ-
testület határozata szerint, az ügyeletnek június 30-ig meg
kell kezdenie az átköltözést, és július 20-ig be is kell fejeznie.
A város területén nyolc éve mûködik - vállalkozási formában -
folyamatosan alapellátási ügyelet. Az ügyelet vezetõje, dr.
Manninger Péter kérelemmel fordult a testülethez, hogy a
továbbiakban havonta és lakosonként 11 forinttal támogassa
az önkormányzat a városi ügyelet fenntartását. A kérést a
képviselõ-testület elfogadta, és havi ütemezéssel biztosítja az
összeget a tüdõgondozó épületébe költözõ ügyelet számára. 

Barokk jelmezverseny
a vigalomban

Azon gyermekek, hölgyek és urak, akik barokk kort idézõ
jelmezben jönnek el a Váci Világi Vigalomra, részt vesznek a
július 28-án 10 órakor kezdõdõ vigalom felvonulásán, és
akiket kiválaszt a szakmai zsûri, értékes nyeremények
várományosai lehetnek. Az értékelés fõ szempontjai a
kreativitás és korhûség. I. díj: 80.000 Ft értékû kerékpár vásár-
lási utalvány, II. díj: 50.000 Ft értékû belföldi utazás, III. díj: 2
fõ részére barokk vacsora 10.000 Ft értékben, a Halászkert
Étteremben, különdíj: a Fõnix Bowling Pálya ajándéka. A
jelentkezés határideje július 20-a, jelentkezni lehet a Madách
Imre Mûvelõdési Központban.

VÁROSHÁZA UDVÁROSHÁZA UDVVARAARA
JÚLIUS 29. SZOMBAT

13 óra Csivit gyermektáncegyüttes mûsora
14 óra Bohócmûsor
15 óra Szalóki Ági: Cipity Lõrinc gyermekkoncertje
16 óra Integral Ukrán Énekegyüttes
17 óra Váci Fiúk

JÚLIUS 30. VASÁRNAP
10 óra Ludas Matyi
11 óra Orsi és Zsuzsi gyermekmûsora
15 óra Katáng együttes: Az üveghegyen túl… 

TEMPLOMI HANGVERSENYEKTEMPLOMI HANGVERSENYEK
JÚLIUS 27. PÉNTEK

17 óra Nyitóhangverseny a Fehérek templomában
JÚLIUS 28. SZOMBAT

16 óra Edelveis gyermekkórus hangversenye – Fehérek temp.
18 óra Serenus Kórus hangversenye – Evangélikus temp.
18 óra Barokk hangverseny – Sonora Hungarica Consort

Irgalmas rendi kápolna
19 óra Szabó Sándor és Carlos Dorado gitárk. – Ferences t.
20 óra Szent Cecília Kórus hangversenye – Székesegyház

JÚLIUS 29. VASÁRNAP 
10 óra Szepes András csemballókoncertje – Fehérek temp.
11 óra Bednarik Anasztázia orgonahangversenye – Ferences t.
17 óra Olasz barokk est – Evangélikus templom
11 óra Templomi hangverseny – Baptista Imaház

FITT - FUT PFITT - FUT PARKARK
JÚLIUS 28. SZOMBAT ÉS 29. VASÁRNAP

A három nap folyamán állandó programok: – óriás mászófal,
– gyermekeknek játéksarok, – Paprika Jancsi Csúzlizdája  

JÚLIUS 28. SZOMBAT
15 óra Silverstar Mûvészképzõ Iskola
16 óra Tai-Chi bemutató 
17 óra Pinocchio kalandjai (Szeleburdi Meseszínház)

JÚLIUS 29. VASÁRNAP
11 óra  A táltos kecske (Ficak Bábszínház) 
15 óra Talentum Alapfokú Táncmûvészeti Iskola 
16 óra Paprika Jancsi visszatér (Tóni Bábszínház)

FÕTÉRFÕTÉR
JÚLIUS 27. PÉNTEK

16 óra A Váci Fúvósegyüttes mûsora
18 óra Görög est
19 óra A Nílus part hercegnõi – hastánc show mûsor
22 óra Operett gála

JÚLIUS 28. SZOMBAT
10 óra Nyitóceremónia és ünnepélyes felvonulás 
10 ó-tól Barokk jelmezverseny
14 óra Éjféli Kiáltás Gospel Kórus
16.30 Váci "Nagyon Ütõsök" koncertje
18 óra Szalóki Ági: Hallgató
20 óra Budapest Champagne Band koncertje
22 óra A Madarak Házibuli zenekar koncertje

JÚLIUS 29. VASÁRNAP
9 óra Térzene – Donaueschingeni Fúvószenekar 
17 óra A dubnicai Mladost folklór táncegyüttes mûsora
19 óra Borban az igazság – opera, operett és nóta est
21 óra Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band 

"CONCERTO… A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA UD"CONCERTO… A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA UDVVARÁN"ARÁN"
JÚLIUS 28. SZOMBAT

18 óra Percussion Art Duo koncertje
20 óra Ábrahám Márta hegedûmûvész hangversenye

JÚLIUS 29. VASÁRNAP
17 óra Ábrányi Tibor és az Új Harmónia Fúvósegyüttes
19 óra Kamarakoncert énekhangra, hárfára és fuvolára

VÖRÖSHÁZ UDVÖRÖSHÁZ UDVVARAARA
JÚLIUS 27. PÉNTEK

20. óra Barokk lakoma
JÚLIUS 28. SZOMBAT

17 óra RITMUS - TÁNC - ZENE 
20 óra Farkas Trió és barátai koncert 
21 óra Anavim Klezmer Band koncertje

JÚLIUS 29. VASÁRNAP
21 óra Kölcsönkért kastély

CURIA UDCURIA UDVVARAARA
JÚLIUS 27. PÉNTEK

14 óra Barokk, bor és a Váci Fõtér – A borudvar megnyitása
20 óra Szõllõsy Sándor és zenekara (Ipolyság)

JÚLIUS 28. SZOMBAT
10 óra A fröccs mint hungaricum
15 óra Musical pillanatok
19 óra Bende Quartet koncertje
21 óra Nat Nichols önálló koncertje
21 óra Ínyencek estélye

JÚLIUS 29. VASÁRNAP
10 óra A XXI. század aszúi, borozgatás a Curia udvarában.
16 óra Mészáros Tibor és népzenészei
18 óra Hortus Musicus hangversenye

VÁC VÁROS LEVÉLVÁC VÁROS LEVÉLTÁRÁNAK UDTÁRÁNAK UDVVARAARA
JÚLIUS 28. SZOMBAT

19 óra Second Level Quartet – jazz koncert

VOICE CITY SZÍNPVOICE CITY SZÍNPADAD
JÚLIUS 27. PÉNTEK

18 óra Bak-Elite – hard rock
19 óra Relative – alter rock
20 óra Road – hard rock
21 óra Under Construction – progresszív rock
22 óra Solution – nu metal
23 óra Incubus Cover – Tribute Band
Dj Nestor – 70-es évek funk-jazz

JÚLIUS 28. SZOMBAT
18 óra Naos – hard rock
21 óra Haelo – heavy rock
22 óra Flúg – hard rock
23 óra Bonfire – glam rock
Dj Nándesz – 70-es 80-as évek funky

JÚLIUS 29. VASÁRNAP
17 óra Acoustic Trio.hu
18 óra Country Acoustic
19 óra A Legszebb Férfikor – Nemcsak a 20 éveseké a világ
20 óra Countaktus Country
21 óra Crosstown – blues, meg ami kell
Dj. Birdy – 70-es 80-as évek funky jazz 

DUNA-PDUNA-PARTI NAARTI NAGYSZÍNPGYSZÍNPADAD
JÚLIUS 27. PÉNTEK

19 óra Cartoon Jamiroquai Tribute zenekar koncertje
21 óra Desperado, Club54, Varga Feri és Balássy Betti konc.
23 óra Utcabál a Made In együttessel

JÚLIUS 28. SZOMBAT
18 óra Crockodeal koncert
20 óra A NEXT együttes koncertje
21 óra Rúzsa Magdi koncert
23 óra Utcabál a További Magyar Hangok együttessel

JÚLIUS 29. VASÁRNAP
17 óra A M.Á.S.I.K. együttes koncertje
20 óra A Bulldózer együttes koncertje
21.30 ó. A Bikini együttes koncertje 
23 óra Tûzijáték

Karácsony Antal
emlékkiállítás

Június 1-jén nyílt meg Vác Város Sportintézményeinek Állandó
Sporttörténeti Kiállítása keretein belül a Karácsony Antal
emlékkiállítás. Karácsony Antal többszörös magyar bajnoki
helyezett gyorskorcsolyázó volt, az idén lenne 70 éves. 1976 óta
élt Vácon, a budapesti ORFI számítóközpont után a váci kórház
számítóközpontjának vezetõjeként dolgozott, a kórházból ment
nyugdíjba. 1994-ben részt vett a Váci Reménység Egyesület
berkein belül mûködõ öreg sportolók klubjának létrehozásában.
A 2006. június 13-án elhunyt Karácsony Antal családja az évfor-
duló kapcsán kereste meg a sportkiállítás vezetõjét, kiállítási tár-
gyakat ajánlottak fel a sportoló hagyatékából.

XV. Váci Világi Vigalom 2007. JJÚLIUS 227-228-229.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ:
Madách Imre Mûvelõdési Központ: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel: 27/316-411, @-mail: mimk@dunaweb.hu, www.mimk.vac.hu 

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

Városi fenntartásban maradnak a középiskolák
A megye nem vállal részt a költségekbõl

A mûvelõdési és oktatási bizottság elnökének, Laczi
Istvánnak sürgõsségi indítványára, a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy visszavonja februári határozatát a középfokú
oktatási intézmények megyei fenntartásba adásáról. Az
önkormányzati törvény szerint ugyanis, a középiskolák fenn-
tartása megyei feladat, amelyet a város átvállalt. 2007-ben a
négy középiskola fenntartása – a normatív állami támogatá-
son felül – mintegy 460 millió forintjába kerül Vác önkor-
mányzatának, holott a középiskolák térségi feladatokat látnak
el, és az ott tanulók jelentõs része nem váci lakos. (A négy
középiskola: a Madách Imre Gimnázium, a Bernáth Kálmán
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola, a
Boronkay György Mûszaki Középiskola, Gimnázium és
Kollégium, valamint az I. Géza Király Közgazdasági
Szakközépiskola és Karacs Kollégium.) 

A képviselõ-testület februári határozatában úgy foglalt
állást, hogy amennyiben Pest Megye Önkormányzata nem 

vállal arányos részt a négy középiskola – állami normatívával
nem fedezett – fenntartási költségeibõl, kezdeményezi azok
megyei fenntartásba adását. Az átadás a tulajdonjog 
fenntartásával, az ingyenes használati jog biztosításával
történik. 

A megyei önkormányzat májusban határozatot hozott,
amely szerint a négy váci középiskola fenntartásához nem
kíván hozzájárulni. A határozatban az is szerepel, hogy a négy
intézmény által ellátott feladatot 2008. július elsejével átveszi
„és arról a megyei fenntartásban mûködõ intézményeiben,
illetve intézményi integráció útján gondoskodik”. A megyei
döntés – Laczi István szerint – a város középfokú intézmény-
hálózatát hátrányosan érintené, ezért tette meg indítványát. A
képviselõ-testület egyhangúlag úgy döntött, visszavonja
februári határozatát. A középiskolák megtartása érdekében
vállalja, hogy az önkormányzat költségvetésébõl továbbra is
jelentõs összeget különít el iskolafenntartásra.
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HÍRHASÁB
KKööllttssééggvveettééss-mmóóddoossííttááss
Harmadszor módosította
költségvetési rendeletét a
képviselõ-testület. A
módosítás révén, a növekvõ
bevétel mellett, nõ a
mûködési és a fejlesztési
kiadás is.

ÖÖttlleettppáállyyáázzaatt 
A vízisport-központ és ter-
mészettudományi központ
arculatának kialakítására
tizenkét pályázat érkezett. A
Göncöl Házban kiállított
pályamunkák összesen
tizenkilenc tablót tettek ki.
A kiállítás alatt a közönség
szavazhatott is a neki tetszõ
tervekre. A várospolitikai
döntés megalapozására kiírt
pályázat nyertesei jutalom-
ban részesültek.

MMeeggsszzüünntteettvvee
Bûncselekmény hiányában
megszüntette a hûtlen
kezelés miatt indított
nyomozást a váci, soproni és
budapesti mélygarázs-
építések ügyében a Nemzeti
Nyomozó Iroda.

PPaarrkkoollááss
A közigazgatási hivatal
észrevétele alapján módosí-
totta parkolási rendeletét az
önkormányzat, megszün-
tetve a különbséget a vál-
lalkozási formák parkolási
bérletének árai között.

VVáárroossffeejjlleesszzttééss
Városfejlesztési munkacso-
port kezdi meg mûködését
a közeljövõben. A csoport a
polgármester felkérésére
tevékenykedik.

ÚÚjj iiggaazzggaattóó
Mártonné Pogány
Zsuzsanna korábbi igaz-
gató-helyettest nevezte ki a
képviselõ-testület a Bernáth
Kálmán Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzõ
Iskola új igazgatójának.

ÉÉlleett-HHiitt-LLéélleekk
Élet-Hit-Lélek címmel jelent
meg Polcz Alaine, Sajgó
Szabolcs és dr. Beer Miklós
könyve, amelyet az Apor
Vilmos Katolikus Fõiskolán
mutattak be.

DDuunnaappaarrttyy
Az idén harmadik alkalom-
mal rendezte meg a
Dunaparty-t a Váci
Diákönkormányzat, a városi
önkormányzat támogatásá-
val. A sikeres rendezvényen
amatõr zenekarok versenye
mellett volt fõzõverseny,
kerékpárosok és gördeszká-
sok bemutatója, számos
szórakozási lehetõség. Nagy
érdeklõdés kísérte a NOX
együttes fellépését.

Kétszázharminc éves a mai Váci Fegyház épülete, amelyet
Migazzi Kristóf váci püspök építtetett, mégpedig a nemesi ifjak
akadémiájának. Az intézményt Mária Terézia királynõrõl
Teréziánumnak nevezték el. A hatalmas épülettömböt az idõk
folyamán többször is átépítették, bõvítették, az udvarán azon-
ban ma is áll a város egyetlen gótikus kápolnája.

A nemesi konviktust a kalapos király, II. József megszüntette,
és a kincstár számára lefoglalta az épületet. A Magyar Katonai
Akadémia kapott benne helyet, majd elmegyógyintézetet kíván-
tak benne elhelyezni. 1855 óta azonban fegyházként mûködik.
Báró Bach Sándor, a bécsi kormány belügyminisztere említi a
váci fegyházat, mint a Bach-korszak idején lett magyarországi
közintézményt, amely korszerûnek tekinthetõ büntetõintézet,
és jelentõsen hozzájárul a reformkor idején sokat bírált magyar
börtönviszonyok javításához.

A szomorú intézményben a nemzet legjobbjai is sínylõdtek,
ide gyûjtötték a proletárdiktatúra kommunistáit, és a román
megszállók innen kísérték sokukat utolsó útjukra, tömeges
kivégzésre. Itt raboskodtak a Horthy-rendszer elítéltjei –
éhségsztrájkjuk révén a világsajtóba is bekerült a váci fegyház –
, itt töltötték börtönbüntetésüket a Rákosi-korszakban, majd az
56-os forradalom után elítéltek. A börtön falán márványtáblák
emlékeztek az itt raboskodókra, tavaly pedig felavatták az 1956-
os emlékmûvet, az épület falánál kialakított kis téren.

(Vásárhelyi József)

Vác története
FFeeggyyhháázz mmiinntt mmûûeemmlléékk

A pedagógusnap alkalmából, évtizedes hagyományként,
kiállítás nyílt az oktatási intézmények dolgozóinak alkotá-
saiból. Az alkotó pedagógusok tizenegyedik közös tárlatát az
idén Orvos András festõmûvész nyitotta meg a mûvelõdési
házban, hangsúlyozva az alkotás, a kreativitás mindenkiben
ott rejtõzõ képességét. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
mostani kiállításon is voltak képzõ- és iparmûvészeti alkotá-
sok, fotók, népmûvészeti, kézmûves munkák, papírból, textil-
bõl, fémbõl, gyöngybõl. Szintén hagyomány, hogy a kiállítá-
son megtalálhatók az írott mûvek, ismertetõk, tankönyvek, de
megjelent a számítógépen készült alkotás is.

Alkotó oktatókEgykor láthatatlan polgárok

Az esélyegyenlõség napja

Félmilliós Henkel-adomány a
váci gyermekkönyvtárnak 

Több szervezet közös rendezésében került sor a mûvelõdési
központban a fogyatékossággal élõ emberek esélyegyenlõségi
napjára. A városban már hagyományos, elõször 2000-ben
megrendezett, Regionális Esélyegyenlõségi Nap fõvédnök-
ségét az idén Kiss Péter miniszter vállalta és dr. Bóth János
polgármester, a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnöke nyitotta
meg. Köszöntõjében arról beszélt, hogy a fogyatékkal élõk
korábban szinte láthatatlan polgárai voltak a városnak, ma tel-
jes értékû embereknek tekintjük õket, akik számára
ugyanolyan az élhetõ életet kell teremtenünk, mint bárki más
számára. A szervezõk által korábban meghirdetett
képzõmûvészeti, rajz- és fotópályázatra beérkezett alkotások-
ból rendezett kiállítást dr. Váradi Iván Attila képviselõ, isko-
laigazgató nyitotta meg, köszönetet mondva azoknak a
pedagógusoknak, akik ráirányították a gyerekek figyelmét a
témára, az esélyegyenlõség, az integráció fontosságára. A
legjobbnak ítélt mûvek készítõi számára dr. Váradi Iván Attila
és Fekete István fotómûvész adta át a díjakat. 

Az önkormányzat által alapított városi kitüntetést, A Vácon
Élõ Fogyatékos Emberekért Díjat, dr. Bóth János adta át dr.
Somorjai Gáborné gyógypedagógusnak, aki több évtizedet
töltött, intézményvezetõként is, a sérült és fogyatékos gyer-
mekek, fiatalok oktatásával, nevelésével. A közösségi díjat a –
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesülete keretén belül mûködõ – Diadalív Lakóotthon
kapta.

Összesen kétszáz könyvet, hangoskönyvet és CD-ROM-ot adományozott a Henkel
Magyarország Kft. a váci Katona Lajos Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának, fél millió forint
értékben. A Henkel az idén Olvasni jó! címmel indított programot, és ennek keretében – négy
telephelyén – kétmillió forinttal járult hozzá az általános iskolai és gyermekkönyvtárak
bõvítéséhez. A könyvtárak maguk döntötték el, hogy a keretbõl milyen kiadványokat vásárol-
nak meg. A váci ünnepélyes átadáson Mándli Gyula igazgató elmondta, hogy az ezerkétszáz
beiratkozott gyermeklátogató érdeklõdésének megfelelõen választották ki a könyveket. Az
adományt a Henkel Magyarország Kft. váci gyárának igazgatója, Garami Ilona adta át a
könyvtár igazgatójának. A Henkel Smile program keretében tavaly a váci Jávorszky Ödön
Kórház kapott jelentõs támogatást.

Megtervezett
körforgalom

Kérdést tett fel dr. Bóth
János a parlamentben arról,
hogy van-e az államnak
kötelezettsége a Telep utcai
körforgalom kialakításában.
A parlamentben a közleke-
dési miniszterhez intézett
kérdésrõl tájékoztatta a
sajtót dr. Bóth János,
ismertetve az államtitkár
válaszát is, aki szerint nincs
ilyen állami kötelezettség.
De hozzátette azt is, hogy a
Kosdi út és Telep utca
keresztezõdésében indokolt
a körforgalmú csomópont
kiépítése, és 2008-ban a
kiemelt feladatok közé kerül.
Mint ismert, a város 2005-
ben saját költségén készít-
tette el a terveket, mert bale-
setveszélyesnek tartotta a
keresztezõdést, ahol ma már
naponta mintegy tízezer
jármû halad át. A vegyes, álla-
mi és önkormányzati tulaj-
donú csomópont körforga-
lommá átalakítását indokolt-
nak tartja a közútkezelõ is.
Az üzemmérnökség vezetõje,
Huszák János átmeneti
megoldást is lehetségesnek
tart. Egyelõre, csúcsforga-
lomban rendõri irányítás
van, amelyet, Latorovszky
Gábor kapitány-helyettes
szerint, fenn is tartanak.

Szociális
ellátás

Módosította a képviselõ-
testület a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális
ellátásokról és a térítési
díjakról szóló rendeletét. Az
intézményi térítési díjat
január elsejétõl ugyanis a
szolgáltatás önköltségének
és az állami normatívának a
különbözeteként kell megál-
lapítani, és ebben az évben
sor kerül a rászorultság
felülvizsgálatára is. Módosító
javaslattal élt Debreczeni
János bizottsági elnök,
amely szerint a többletbevé-
tel maradjon az intéz-
ménynél, fejlesztési célokat
szolgálva.

Vakrepülés

Fogadj el, fogadd el címmel, az esélyegyelõség éve
tiszteletére, a fõtéren adott mûsort a Vakrepülés Színjátszó
Egyesület három világtalan énekese és a Roll Dance
Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes. Az együttes-
ben együtt táncolnak a kerekesszékben ülõ mozgássérültek
ép mozgású partnereikkel.

Mozi helyett ifjúsági klub és filmvetítés

Filmszakadás a Dunagyöngyében
Május elsejével bezárt a mozi, és a

jegyzõkönyv tanúsága szerint, jogutód nélkül
meg is szûnt a Dunagyöngye Mozgókép Kft.
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévõ
társaság ügyvezetõje, Zoltainé Menyhárt
Erzsébet szerint a mozi mûködését az elmúlt
években bekövetkezett drasztikus nézõszám-
csökkenés határozta meg. Csak pályázaton
elnyert pénzeknek volt köszönhetõ, hogy a
2006-os évben még képes volt mûködni a
mozi. A statisztika szerint 2002-ben a
nézõszám még megközelítette a 30 ezret,
2006-ban viszont már csak 17 ezer körül volt.
Nem jutott pénz karbantartásra, felújításra,
és sem a költségeket, sem a személyzeti lét-
számot nem lehetett tovább csökkenteni,
mivel az utóbbi három évben már csak ketten
végezték az összes munkát.

A város mozija – az egykori Kultúrmozgó –
jövõre ünnepelte volna fennállásának nyolc-
vanadik évfordulóját. Elõbb a Váci
Reménység Egyesület, majd – az államosítást
követõen – a Pest Megyei Moziüzemi Vállalat
mûködtette. Késõbb a mûvelõdési ház

keretében üzemelt, az új mûvelõdési
központ átadásával pedig önálló filmszínház-
zá vált. 2000-ben még úgy értékelték, hogy a
megye mozihálózatán belül az eredményesen
mûködõ filmszínházak közé tartozott. 

Dr. Molnár Lajos alpolgármester szerint,
már körvonalazódnak az épület
hasznosítására vonatkozó elképzelések. Az
alpolgármester úgy véli, a filmkínálatot az
iskolavároshoz illeszkedõ igényességgel kell
kialakítani, elsõsorban klasszikus európai és
magyar alkotások bemutatásával. Az épületet
úgy szeretnék átalakítani és felújítani, hogy
ott egy ifjúsági bázis is kialakulhasson, ahol a
diákok, a fiatalok kulturált környezetben tölt-
hetnék szabadidejüket. Ugyanis, az új
diákpolgármester is arról beszélt, – s azt
kérte – hogy nagy szükség lenne egy városi
diákklub létrehozására, irodalmi klub
mûködtetésére. Ha a szükséges anyagi forrá-
sok rendelkezésre állnak, a jövõ évben már
ismét megnyithatja kapuit a volt moziépület,
amelyet valószínûleg a mûvelõdési központ
mûködtet majd.

ELEKTRELEKTROSZIGET OSZIGET 
VVillamossági kis- és nagykereskedelemillamossági kis- és nagykereskedelem

MEGNYÍLMEGNYÍLT!!!T!!!
AKCIÓ:

MT 3x1,5 mm2: 109,2 Ft,  
MBCu 3x1,5 mm2: 109,2 Ft, 

MCu 1,5 mm2: 31 Ft, 
Ventilátor: 2.496 Ft-tól

Temetõ út 18 - volt Öntöde területén 
T.: 27/315-525

Nyitva: H-P: 6.30-17.00, Sz: 7.00-12.00

Színes mûsor és Csereklye
Károly alpolgármester
szavai köszöntötték a város
pedagógusait, a tiszte-
letükre rendezett ünnepsé-
gen, a mûvelõdési központ-
ban. Az alpolgármester mél-
tatta azt a tevékenységet,
amelyet a város pedagógu-
sai a fiatalok nevelésében
végeznek, majd a pol-
gármester kiváló pedagógiai
munkájuk elismeréseként
Váci Katedra Pedagógiai
Díjat adott át. A díjban
részesült Kis Csongor Áron-
né óvónõ, Mátyásffyné
Jenei Gabriella nyugalma-
zott igazgató, dr. Chikánné
Sarodi Judit tanító,
Borovics János tanár, Gelle
Imréné igazgató, Bíró
Sándor gyógypedagógus. Az
oktatási és kulturális minisz-
ter Arany Katedra Emlék-
plakettet adományozott dr.

Somorjai Gábornénak több
évtizedes kimagasló gyógy-
pedagógiai és intézmény-
vezetõi munkája elis-
meréseként. Nyugdíjba vo-
nulásuk alkalmából kilenc
pedagógusnak adomá-
nyozták a Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet. 

Eredményes felzárkóz-
tató, képességfejlesztõ és
tehetséggondozó munká-
jukért dr. Molnár Lajos
alpolgármester adott át elis-
merést negyven pedagógus-
nak.  Oktatást segítõ
munkáért elismerésben ket-
ten részesültek.

Kitüntetett pedagógusok

Gazdálkodj okosan!

Kiállítás és konferencia 
A lakóépületek karbantartásáról, energia-felhasználásának ésszerûsítésérõl rendezett kiállítást

és konferenciát a közös képviselõk klubja. 
A Váci Közös Képviselõk Klubja elnökének kezdeményezésére, vállalkozók egy csoportja kiál-

lítást rendezett a mûvelõdési központban. Ezzel párhuzamosan szakemberek elõadásokat tartot-
tak a társasházakat és családi házakat érintõ kérdésekrõl, pályázati lehetõségekrõl, ener-
giatakarékos megoldásokról, korszerû fûtésrõl, szellõzésrõl, karbantartásról. A közös képviselõk
klubja elnökének, Román Gabriellának a megnyitója után a város polgármestere elmondta,
hogy az önkormányzat a közel 14 ezer váci lakás több mint 10 százalékának nyújtott már támo-
gatást, négy év alatt közel 38 millió forint értékben. Arra biztatta a közös képviselõket, hogy
éljenek a lehetõséggel, amelyet az állam és az önkormányzat közösen teremtett meg. 

Csider László, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Lakásügyi Titkárságának
vezetõje azt emelte ki, hogy országosan, a pályázatok révén, közel 200 ezer társasházi lakás kor-
szerûsítéséhez járult hozzá az állam.

Nõ a város
Elkészült a szabályozási terv

és építési szabályzat a volt
híradós laktanya 32 hektáros
területére. Az elfogadott terv
szerint a településközponti
vegyes intézményi terület
közel negyven százalékot, a
lakóterület tizenhárom, a
kereskedelmi-gazdasági
terület tizenegy, a közpark és
sportterület mintegy tizenhét
százalékot foglal el. Az úgyne-
vezett kisvárosias lakó-
területen 85 telek alakítható
ki. Meg kell oldani a
közmûvesítést, meg kell
építeni a hátsó gyûjtõutat és
az Újhegyi út új szakaszát.
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