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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

Június 44-111.
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós u.2.
június 111-118.

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

június 118-225.
Fekete Kígyó Gyógyszertár

Széchenyi u. 37.
június 225-jjúlius 22.

Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u. 1.

Június 22-33.
Dr. Molnár Csilla

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

június 99-110.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9.

Tel.: 311-386
június 116-117.

Dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15.

Tel.:310-031
Június 223-224.

Dr. Bánhidi Noémi
Vác, Szent János u. 16.

Tel.: 302 – 633
június 330-jjúlius 11.

Dr. Bea Imre
Vác, Deákvári fõtér 29.

Tel.: 307 - 094

Felelõs kkiadó: 
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ

Szerkesztésért ffelelõs: 
Borgó János 

Szerkesztõség:
Vác Város 
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-mmail: sajto@varoshaza.vac.hu

Nyomdai mmunkák:
Multiszolg Bt.

Tipográfia: Front Grafika Kft.

Terjeszti: 4 Types Kft.

Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18, szerda: 8-16

péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal 

zöld száma: 06/ 880 8890-0020

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

hétfõ:  9-18, kedd: 8-16
szerda: 10-16, péntek: 8-12 

csütörtök: zárva

Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

A VVáci HHírnök tterjesztésével
kapcsolatos éészrevételeit 

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

- ha bárhol halomban lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/559-5855

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

Ingyenes üügyelet
Szent Rókus kórház 

Budapest, Gyula Pál u. 2.
Térítésköteles:

szombat és vasárnap 8-12

Vácott sszületett vváci llakosok: 
Czinege Árpád és Radics Ildikó fia Ákos, Varga Zsolt és Három
Adrienn lánya Noémi, Szõcs István és Hegyi Irén lánya Noémi,
Radics Róbert és Federics Anikó lánya Lili, Mészáros Csaba és
Forró Judit fia Ádám, Szilágyi Attila és Pásztor Judit lánya Nóra,
Erõs Gábor és Kiss Henrietta lánya Adrienn, Fekete Károly és Szép
Gyöngyi fia Károly, Kálmánchelyi Róbert és Horváth Krisztina
lánya Katalin, Kiss Balázs és Gergely Anna lánya Nóra, Lénárt
János és Kiss Virág fia Dávid, Bajkán Zoltán és Vitéz Krisztina fia
Zsolt, Németh Krisztián és Lakatos Krisztina fia Nikolasz.

Házasságot kkötött vváciak:
Mészáros Gábor és Némedi Ildikó, Magyar Richárd és Beke
Hajnalka, Kürtösi Zsolt és Varga Beáta, Maglódi Zsolt és
Vincze Viola, Makrai Tamás és Vincze Szilvia, Tuskó Tamás és
Rácskay Melinda, Tóth Krisztián és Halász Melinda, Boros
Ferenc és Tóth Lívia, Pásztor Attila és Kis Gabriella.

Elhunyt vváciak:
Gyõri Zsigmond /1926./ Hegedûs László /1941./, Alagi Istvánné
sz.: Rákóczi Margit /1923./, Schrick Kálmán /1923./, Kádár Péter
/1955./, Koczman János /1934./, Lányi István /1935./, Péter János
/1927./, Tihanyi László /1953./, Soproni Dezsõné sz.: Bodrogi
Mária /1915./, István Gábor /1954./, Lõcsey Dezsõné sz.: Balga
Gizella /1931./, Németh Tibor /1933./, Balogh Ottóné sz.: Kõvári
Margit /1953./, Izsák Antalné sz.: Mácsody Jolán /1923./,  Kondér
László /1925./, Farkas Ferencné sz.: Orbán Matild /1925./, Sárközi
Béla /1913./, Csapó Józsefné sz.: Benkõ Julianna /1954./, Barabás
Béláné sz.: Péter Anna /1930./, Fábián Sándor /1953./, Skulka
Károlyné sz.: Czerovszki Ilona /1924./, Kázsmér Györgyné sz.:
Tóth Aranka /1912./, Tóth Lõrincné sz.: Gõgös Magdolna /1931./,
Horváth Józsefné sz.: Cseri Erzsébet /1924./. 

Nem közlekedhetnek a 12 tonnánál nagyobb összsúlyú
gépjármûvek május 17-tõl a Dr. Csányi László körúton, a
Honvéd utca és a Kõszentes híd közötti útszakaszon. Errõl
a kihelyezett jelzõtáblák is tájékoztatják a közlekedõket. 

Május 17-én, a városházán, közös sajtótájékoztatón
jelentette be dr. Bóth János polgármester és – a Pest
Megyei Állami Közútkezelõ Kht. képviseletében – Huszák
János, a közlekedési munkacsoport elnöke, hogy a 12 ton-
nánál nehezebb jármûvek áthaladását jelzõtáblák tiltják
meg. A tiltás minden olyan nehéz közlekedési eszközre
vonatkozik, amelynek forgalmi engedélyében a
megengedett legnagyobb összsúly a 12 tonnát meghalad-
ja. A tiltás alól csak az adott útszakaszra érvényes áruszál-
lítási engedéllyel rendelkezõ gépjármûvek mentesülnek. 

A PEMÁK Kht. közleménye szerint a 2/A autóúton
bevezetett matricás fizetés elrendelése után, a 2-es számú
út forgalma 8-10 százalékkal növekedett meg. Ezért, a
város lakosságának kérésére és a polgármester
kezdeményezésére, a közútkezelõ, kísérleti jelleggel
vezette be a szigorító intézkedéseket. A súlykorlátozást,
elõre láthatólag, a késõbbiekben kiterjesztik más állami
útszakaszokra is. 

Az önkormányzat, a rendõrkapitánysággal együttmû-

ködve, fokozott ellenõrzésre készül. Dr. Bóth János
javaslatára, a képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
önkormányzat – átmenetileg – saját költségén alkalmaz
rendõröket, azaz, „szolgálatot vásárol”, részben a forgalmi
rend ellenõrzésére.

A 250 éves Kõszentes híd forgalmának korlátozása, ter-
helésének csökkentése egyébként már évek óta napiren-
den van. Legutóbb dr. Váradi Iván Attila képviselõ tett
javaslatot a Gombás-patakon átívelõ kétnyílásos, szob-
rokkal díszített barokk híd felújítására és a súlykorlátozás
bevezetésére. Az Althann Mihály Károly püspök által –
Oracsek Ignác kamarai építész tervei szerint – 1753-1757
között építtetett híd az 1849. április 10-i váci csata fontos
helyszíne volt, és a szabadságharchoz kötõdik felújítása is:
a századik évfordulóra szélesítették ki. Szélesítését a meg-
növekedett forgalom is indokolta, bár 1948-49-ben, a
jelenlegihez képest, az áthaladó jármûvek száma
elenyészõ lehetett. Az idén 250 éves, különleges mûemlék,
amely a város történelmének is fontos része, mindenkép-
pen megérdemli a törõdést, a javaslattevõ szerint, az
idõszerûvé vált helyreállítás költségeinek biztosítása
érdekében fel kellene venni a kapcsolatot a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal is.

Kulturális ajánló
Emlékzászlót adományozott az önkormányzat az Esze

Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek. 
A mûvelõdési központban megrendezett honvédelmi

napi ünnepségen dr. Bóth János polgármester, a
képviselõ-testület nevében, önkormányzati emlékzászlót
adott át Mayer Zoltánnak, az Esze Tamás Honvéd
Nyugdíjas Egyesület elnökének, az alapító okirat
kíséretében. Az adományozásról szóló okirat méltatja azt
a tevékenységet, amelyet az egyesület a katonai hagyo-
mányok ápolása terén végzett. 

A város legnagyobb nyugdíjas-szervezetének ünnep-
ségén több nyugállományú és aktív tiszt, fõtiszt jelent
meg, ott voltak a társklubok, egyesületek képviselõi, akik
közül többen szalagot is elhelyeztek az emlékzászlón. Az
ünnepség keretében a résztvevõk megkoszorúzták a
névadó, Esze Tamás szobrát, és elhelyezték az emlékzász-
lót a mûvelõdési központban lévõ gyûjteményben.

Emlékzászlót kaptak 
a honvéd-nyugdíjasok

250 éves a város különleges mûemléke

Súlykorlátozás a Kõszentes hídon

Bemutatkozott a 
diák-polgármester

Mint arról már az elõzõ számunkban beszámoltunk, az
áprilisi választás eredményeként a közgazdasági szak-
középiskola diákja, Ódor Enikõ lett a város új diákpol-
gármestere. A képviselõ-testület elõtti bemutatkozásakor
elmondta elképzeléseit, terveit, amelyek között szerepel
diákklub létrehozása, irodalmi klub mûködtetése, a diák-
ság tájékoztatásának megoldása és fórumok teremtése
véleményük megjelenítésére. 

Ódor Enikõ szerint szükség lenne egy diák-munkaügyi
központra is, ahol azokat segítenék munkához, akik már
nem tanulnak tovább. Felvetette azt is, hogy a diákok
számára különösen fontos lenne a vonatok és az autóbus-
zok közlekedésének összehangolása (amely egyik eleme a
közlekedésfejlesztési koncepciónak is). 

A polgármester az ifjúsági és sportbizottságot kérte a
javaslatok megvizsgálására, a bizottság elnöke,
Mokánszky Zoltán pedig meghívta a diák-polgármestert a
bizottság üléseire.

Sikeres volt a 2006. év
Másfél milliárddal gyarapodott a város

A képviselõ-testület elfogadta a 2006. évi zárszámadás-
ról szóló rendeletet, amely szerint, jó gazdasági évet zárt
az önkormányzat. A tavalyi év folyamán csaknem 13 száza-
lékkal, közel 1,7 milliárd forinttal nõtt az – induló –
önkormányzati költségvetés fõösszege. A bevételek 14,36
milliárd forintot tettek ki, a kiadások 13,5 milliárd 
forintot. 

Mint a polgármester elmondta, 2006-ban a költségvetés
egyensúlyban volt, a város vagyoni helyzete javult. Fördõs
Attila is úgy vélte, hogy jó költségvetési évet zárt a város,
az államháztartási tartalék képzése nem jelentett prob-
lémát. Az iparûzési adóból származó bevétel több mint fél
milliárd forinttal nõtt, s bár az ingatlanértékesítés nem a
tervezett szerint alakult, ez inkább pozitívum, mint
negatívum. A képviselõ csak azt kifogásolta, hogy a sport-
intézmény sorozatosan túllépte az elõirányzatot, a kórház
esetében pedig vizsgálni kellene a szállítói tartozásokat.
Iván Gábor, a városfejlesztési bizottság elnöke azt emelte
ki, hogy tavaly közel hetven millió forint értékû útfelújítás
valósult meg, a gazdasági bizottság elnöke, Kiss Zsolt
pedig a másfél milliárd feletti vagyongyarapodást tartotta
kiemelendõnek.

A tavalyi pénzmaradvány ismeretében a képviselõ-
testület módosította az idei költségvetést, csaknem 880
millió forinttal növelve a bevételi és kiadási fõösszeget.
Ebbõl több mint 630 millió az elõzõ évi pénzmaradvány. A
maradvány szabadon felhasználható részébõl több olyan
fejlesztés valósulhat meg, amelyet korábban terveztek
ugyan, de fedezete még nem volt biztos. Pályázati céltar-
talékként több mint 300 millió forint szerepel a 2007. évi
költségvetésben.

Milliárdos közbeszerzés 
Huszonhét közbeszerzési eljárást bonyolított le tavaly

az önkormányzat, összesen 1,1 milliárd forint értékben. A
huszonhét közbeszerzési eljárás keretében valósult meg a
fõtér átépítése, az önkormányzati utak felújítása, a parkok
fenntartása. De közbeszerzési eljárást írt ki az önkor-
mányzat például, az intézményi élelmiszer-beszerzésre, az
irodaszerek beszerzésére és iskolatakarításokra is. A
közbeszerzési eljárások közül négy volt eredménytelen,
ezért mind a négy esetben új eljárást kellett kiírni. A
Március 15. tér átépítésére kiírt közbeszerzés esetében
azért kellett új eljárást kezdeményezni, mert eredményét
megtámadták.

Az idei évre tervezett közbeszerzések listáján szerepel,
többek között, a Katona Lajos Városi Könyvtár homlokza-
tának felújítása, a Fõtér-fõutca program második üteme,
azaz, a fõutca-felújítás kiviteli tervének elkészítése és
kivitelezése, az elsõ világháborús emlékmû kivitelezése,
valamint útfelújítás-útépítés. Az idei közbeszerzési terv
huszonnégy tételt tartalmaz, de ez nem jelenti azt, hogy
ennél több közbeszerzési eljárásra nem kerülhet sor.

Indul a Váci Nyár
A mûvelõdési központ, Váci Nyár elnevezéssel, szeptem-

berig tartó programsorozatot indított útjára. 
Fesztiválvárosnak megfelelõ színvonalon, az egész nyarat

betöltõ programokkal várja a város az érdeklõdõket, jelen-
tette be sajtótájékoztatón dr. Bóth János polgármester. Mint
mondta, ha beválik ez a kísérlet, akkor lesz folytatása. A
kultúra és a turizmus találkozását szolgáló rendez-
vénysorozat a továbbiakban a mostaninál jelentõsebb támo-
gatásra találhat. A Váci Nyár keretében, június 1-jével
elkezdõdnek a fõtéri zenés hétvégék, június közepétõl a
templomi hangversenyek, a Városházi esték, majd július 27-
én a tizenötödik Váci Világi Vigalom. Ez utóbbi esetében a
szervezõk ügyelnek arra, hogy a programok ne üssék
egymást. A fesztivál fõ rendezõje a mûvelõdési központ.
Igazgatója, Iványi Károlyné arról számolt be, hogy a vigalom
hagyományait megtartva, új elemekkel bõvítik: a két fõ
helyszín, a Duna-part és a fõtér mellett, a levéltár és a
Vörösház udvarán, a Curia épületében, a zeneiskola udvarán
is lesznek programok, a nyitó ceremónia pedig áttevõdik
szombat délelõttre, és látványosabb lesz. A látványosságot
szolgálja a már meghirdetett barokk jelmezverseny is. A Váci
Nyár népszerûsítéséhez az önkormányzat anyagilag is hoz-
zájárul, mivel ez része a városmarketingnek is.

Június 114-één, ccsütörtökön, 118 óórakor
Elõadás éés kkönyvbemutató –– BBernard LLe CCalloc'h
Váci Városvédõk és Városszépítõk Egyesületével

közös szervésben. Belépés díjtalan!

Június 115. 119 óóra
Csárdáskirálynõ

Közremûködik: Váci Szimfonikus Zenekar,
vezényel Farkas Pál. Rendezõ: Leblanc Gyõzõ 
Koreográfus: Bozsó József. A belépõjegy ára
elõvételben 2000 Ft, a helyszínen 2.300 Ft.

FÕTÉRI ZENÉS ESTÉK

Helyszín: Vác Fõtér (Március 15 tér) A Fõtéri
zenés esték programjaira a belépés díjtalan!

Június 11. ppéntek 119 óóra
Kismarosi OOhrenkriecher KKórus

Június 88. ppéntek 119 óóra
WEB 22 - WWesselényi EElectrik BBand

Pink Floyd, Eagle-Eye Cherry, Beartice, Republik,
Takáts Tamás, Zorán, Varga Miklós, Hungária

számok, és természetesen saját szerzemény is.

Everflash
Tagjai: Pásztóy Balázs (bass), Módos Gergõ (gitár),

Fachs Tamás (ének), Kacsóh Dániel (ének),
Bencze Márton (gitár) és Varga Rókus (dob).  

Június 115 ppéntek 119 óóra
Végtelen éés NNew oon TTool kkoncert

Szövegcentrikus,lendületes,változatos rockzene. 

Június 222. ppéntek 119 óóra
Parkett ""Fõszerepben aa ttánc"

A Silverstar Mûvészképzõ Iskola növendékei,
tanítványai és a Talentum Alapfokú Táncmûvészeti

Iskola Váci kihelyezett tagozatának növendékei. 

Június 330. sszombat 110 óóra
A hhárom jjó bbarát kkalandjai

Zenés táncos mesejáték a Silverstar Társulat elõa-
dásában. Írta és rendezte: Bordás Péterné Györgyi

VÁROSHÁZI ESTÉK
Június 229. ppéntek 119 óóra VVárosháza

Musical - eest aa MMadách SSzínház ssztárjaival
Fellépnek: Sasvári Sándor, Mahó Andrea és

Molnár Szilvia. A belépõjegy ára elõvételben 
1500 Ft, az elõadás napján 1.800 Ft

TEMPLOMI HANGVERSENYEK

Június 116. sszombat 119.30 óóra
Ferences ttemplom

Orgonahangverseny
Közremûködik: Kováts Kolos Kossuth díjas oper-

aénekes és Teleki Miklós orgonamûvész
Belépés díjtalan!

Június 224. vvasárnap 117 óóra
Baptista TTemplom

Komolyzenei hhangverseny
a Váci Baptista Misszió Alapítvány szervezésében

Fellép: Újpesti Harangzenekar. Karigazgató: Simon
Norbert. Belépés díjtalan!

Kiállítás az idõsotthonban

Dr. Váradi Iván Attila mûvésztanár, önkormányzati
képviselõ alkotásaiból nyílt kiállítás az Arany János utcai
idõsek otthonában. A Vasárnapi képek címmel megren-
dezett tárlatot Székelyhidi Ferenc népmûvelõ nyitotta meg,
a megnyitón a Földváry Károly Általános Iskola két diákja,
Csölle Lajos és Gyõri Luca mûködött közre.

Sportsikerek
Idén is az április közepétõl számított másfél hónap jelen-

tette a hazai sportélet leggazdagabb esemény-kavalkádját.
Városunk számára többnyire örömet szerzett ez az idõszak. A
Tiszavasváriban megrendezett szektorlabda világbajnoksá-
gon a Happy Pack Váci Szektor SE ifjú titánja, Kollár Tibor
aranyérmet szerzett. A szabadfogású birkózók országos
seregszemléjén a Gumi-Profi Váci Forma SE nehézsúlyúja,
Aubéli Ottó, megvédve elsõségét, újabb magyar bajnoki cím-
mel gazdagodott, a kötöttfogásúaknál, könnyûsúlyban, Oláh
Tibor is országos bajnok lett. Megnyerve az alsóházi ráját-
szást, a nõi kézilabda élvonal 9. helyén zárta a bajnokságot a
Váci NKSE együttese. Az elõkelõ 4. helyen végzett az asztal-
itenisz NB I Közép csoportjában a Váci Reménység együttese.

Június 10-én kerül sor a hagyományos Fut a Vác program-
ra, 2 és 6 kilométeres versenytávon. A rajt és a cél a Boronkay
György Mûszaki Középiskola elõtti területen lesz, a regisztrá-
ciót követõen, a versenyzõk 10 órakor rajtolnak. Az ered-
ményt délután két órakor hirdetik ki, az egyes kategóriák
legjobbjait külön díjazzák. A résztvevõk között egy mountain-
bike kerékpárt és Fut a Vác pólókat sorsolnak ki. 

Ismét meghirdetik az iskolák közötti és az egyesületek
közötti versenyeket is, amelyek tétje 25 ezer forint értékû
pénzdíj. Mindenki, aki elindul bármely távon, egyszerre
versenyezhet egyéni, egyesületi, iskolai, sõt még családi
kategóriában is. A családi kategóriához most is legalább 3
családtag szükséges, akiknek végig kell futniuk, a két táv
valamelyikét. Ebben az évben is meghirdetik az országos
tûzoltó versenyt, amelyre tûzoltók csapatainak érkezését vár-
ják szerte az országból.

Fut a Vác - tizenötödször

BÕVEBB INFORMÁCIÓ ÉS JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
Madách IImre MMûvelõdési KKözpont: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel: 27/316-411
@-mail: mimk@dunaweb.hu, www.mimk.vac.hu Ticketportal: www.ticketportal.hu

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

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
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Nyitott szakképzésért és távoktatásért elnevezéssel pályáza-
tot hirdetett az Apertus Közalapítvány a szakközép- és szak-
iskolai gyakorlati képzést támogató digitális taneszköz-rend-
szer gyakorlati kipróbálására. A pályázaton a térségi integrált
szakképzõ központok vehetnek részt, a Naszály-Galga TISZK
Kht. csaknem 20 millió forint támogatásra pályázott ered-
ményesen. Ez száz-százötven pedagógus továbbképzését biz-
tosítja, illetve hozzájárul a TISZK felnõttképzési akkreditációjá-
nak elindításához. A szakképzõ központ egyébként jelenleg is
tart pedagógus-továbbképzéseket.

A pályázatban megfogalmazott feladatok között szerepel a
digitális taneszközök tesztelése, használatának elsajátítása,
helyi képzés szervezése, a taneszközök használatának
kipróbálása a gyakorlati oktatásban, illetve a gyakorlati
képzésbe illeszthetõ feladatok létrehozása a digitális
eszközök használatával. A pályázat megvalósulását az önkor-
mányzat a TISZK-nek nyújtott – rövid lejáratú – kölcsönnel is
segíti.

Május elsejétõl már rendszeresen látogatható Vác fõterének
egyik érdekessége, a feltárt Szent Mihály templom marad-
ványait bemutató kiállítás. A váci Tourinform iroda tájékoz-
tatása szerint, az altemplom szerdától vasárnapig 11 órától 15
óráig látogatható, pünkösd hétfõn és augusztus 20-án is. 

A szaporodó látnivalóknak is köszönhetõen, Vác bekap-
csolódhatott a Tájak-Korok-Múzeumok mozgalomba, vagyis, a
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület a váci Tourinform irodát is
pecsételõhellyé nyilvánította. Az 1977-ben létrejött Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület pecsételõ mozgalom hazánk kul-
turális és természeti kincsei, múzeumok, mûemlékek, védett
természeti értékek megismertetését, azok felkerestetését tûzte
ki céljául. A látogatásra ajánlott helyek felsorolását egy térképes
kiadvány, a Magyarország látogatható természetvédelmi
területei, mûemlékei, múzeumai címû tartalmazza,
megyénkénti rendezésben.

Az Utazás 2007-es Nemzetközi Turisztikai Kiállításon, a 2007.
évi Kiadvány Trend versenyen, a Tourinform Vác mindhárom
kategóriában – amelyekben elindult –, megkapta a közönség
nagydíját. Errõl Lukács Ilona, a váci Tourinform iroda vezetõje
számolt be. A nagyközönség szavazatai alapján a weboldal
kategóriában, a beutaztató katalógus kategóriában és a városi
kiadvány kategóriában elsõ helyet ért el az iroda. Az elismert
kiadványok egyike a Vác és régiója – amely az iroda adatgyûjtõ
területeibõl kiválasztott nevezetességeket összegezi négy nyel-
ven – másika az ötnyelvû Vác városkalauz, címlapján Vácz
remetével.
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HÍRHASÁB
MMoozziisszzüünneett
Végelszámolással megszûnik
a mozit üzemeltetõ
Dunagyöngye Mozgókép
Kft. A tervek szerint, az áta-
lakítást követõen, a jövõ
évben ismét lesznek
filmvetítések az egykori
Kultúrmozgóban.

TTaavvaasszz uuttccaa
Az 5. számú választókörzet
keretébõl 300 ezer forintot
fordítottak a Tavasz utca egy
szakaszának burkolat-
javítására, amelyhez az
önkormányzat is hoz-
zájárult. A körzet képviselõ-
je, Tomori Pál, azt szeretné,
ha a késõbbiekben aszfalt-
szõnyeg kerülne az útra. 

VViirráággooss VVáácc
Átvették május 20-a és 22-e
között az ajándék virág-
palántákat, a város kijelölt
két pontján, a Virágos
Vácért mozgalom résztvevõi.
A kiosztott palánták költ-
ségét az önkormányzat állta.

CCssaallááddbbaarráátt 
Családbarát munkahely
minõsítést kapott az IBM
Data Storage System Kft. A
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium pályázatán a
nagyvállalati kategóriában
érte el az eredményt a váci
székhelyû cég.

EEggéésszzssééggttáábboorr
A természet- és
környezetvédelem, a bale-
set-megelõzés és a drogpre-
venció témakörében kiírt
pályázatra a harminc legjobb
pályamûvet beküldõ 6-7.
osztályos diák négy napos
balatoni egészségtáborozá-
son vesz részt, alapítványok
jóvoltából.

DDuunnaakkaannyyaarr-VVáácc
Egy esztendei elsõ osztályú
szereplés után sereghaj-
tóként búcsúzott el a lab-
darúgó NB I-tõl a
Dunakanyar-Vác gárdája.
Döntetlennel, de a másik
kiesõtõl 14 ponttal lemarad-
va fejezte be a szezont. 

EEbb-öösssszzeeíírrááss
Eb-összeírást tart a pol-
gármesteri hivatal a város
közigazgatási területén,
május 28-a és június 30-a
között. Az összeírást iga-
zolással rendelkezõ szemé-
lyek végzik.

ÚÚjj ffoorrggaallmmii rreenndd
Megváltozott a Cházár utcai
forgalom iránya. A forgalmi
rend megváltoztatására
lakossági javaslatra, az utca
kisebb kerülõúttal történõ
elérése és elhagyása
érdekében került sor.

Módosult a város településszerkezeti terve, miután a volt laktanya területére is elkészült a
terület-felhasználási megoldás és szabályozás. Ebben szerepel egy települési fõút, egy észak-déli
irányú belsõ feltáró út, valamint a Deákvári fõút folytatásában tervezett út is. Az utak nevet is kap-
nak, bár a névadás még meglehetõsen messze van. Igaz, a város korábban évszázadokat várt az
utca-névadásra: a hatóságok csak 1888-ban kezdték meg hivatalosan megállapítani az utca-
neveket. 

Az 1888. április 29-én tartott városi közgyûlés egy bizottságot jelölt ki az utcák elnevezésére,
azzal, hogy a tervezetet hatvan napon belül terjesszék az elöljáróság elé. A bizottság elnöke
Csávolszky József volt. Az elöljáróság még abban az évben jóváhagyta a tervezetet, bár – Tragor
Ignác szerint – a bizottság minden történeti tudás nélkül, ötletszerûen nevezte el az utcákat és
tereket. Száz évvel késõbb dr. Rusvay Tibor vezetésével állt fel egy albizottság – amelynek tanács-
adó, javaslattevõ szerepe volt –, azt a célt tûzve ki, hogy a névváltoztatásoknak történelmi alapja
legyen, állítsák vissza a belváros régi neveit, az elnevezéseknél használják a régi dûlõneveket. A
bizottsági tagok úgy gondolták, hogy utcát kell elnevezni – többek között – a tizenhárom aradi
vértanúról, Görgei Artúrról, Kassai Vidorról, Pikéthy Tiborról, Dercsényi Dezsõrõl.

1888-ban 123 utca és tér elnevezésérõl kellett dönteni, száz évvel késõbb ebbõl a 123-ból 57
nevét már nem lehetett megtalálni az utca-névsorban. Jelenleg azonban egy részük ismét vissza-
került a köztudatba, megjelent a névtáblákon, mint például, az Istenmalmi utca.

(Vásárhelyi József)

Vác története
UUttccáákk,, nnéévvrree vváárrvvaa

Nagydíjat kaptak a
Tourinform-kiadványok
Tájak-Korok-Múzeumok listáján a város

Digitális taneszközökkel
ismerkednek a tanárok

Hír Tv a kábelen
Megoldódik a Hír Tv mûsorának közvetítése a városi

kábelhálózaton. Bár a hálózatot üzemeltetõ kft. ügyvezetõje
szerint a Hír Tv hatvan százalékos elutasítása az elõfizetõk
részérõl, komoly megfontolásra késztette õket, nem hagyják
figyelmen kívül a város vezetõinek véleményét. Dr. Bóth
János polgármester ugyanis – mint korábban többször – az
áprilisi testületi ülésen is hangsúlyozta, hogy a Hír Tv
mûsorának megjelenése a kábelcsatornán nem politikai,
hanem gazdasági kérdés. Ebben pedig a két érdekelt félnek,
a Hír Tv illetékeseinek és a váci kábelhálózat
üzemeltetõjének kell megállapodnia. Mint ismert, korábban
a kábelhálózaton azért szûnt meg a Hír Tv mûsorának
közvetítése, mert mindössze hat-hétszáz elõfizetõ, vagyis 6-7
százalék igényelte.

Mint Pintér Zoltán ügyvezetõ közölte, azonnali tárgyalá-
sokat kezdeményeznek a Hír Tv tulajdonosaival a mûsor
minél elõbbi bevezetésének érdekében. E mellett azonban
szeretnék kárpótolni azokat az elõfizetõket is, akik nemmel
szavaztak a Hír TV-vel kapcsolatban. Részükre a népszerû
Discovery természettudományos csatorna alapcsomagba
helyezésével kívánnak kárpótlást nyújtani. A tárgyalásokkal
egy idõben megkezdték a mûsorbõvítéshez szükséges
mûszaki feltételek biztosítását is. Elvileg a Hír Tv mûsora
június elsejétõl szerepel a Vác Városi Kábeltelevízió Kft.
kínálatában. A szolgáltatás az alapcsomag részét képezi, de
az elõfizetõknek havi kilencven forinttal kell többet fizetnie. 

Vörösházi gyermeknap

Új helyszínen, a Vörösház udvarán rendezték meg az idei gyermeknapot. A gyermeknapon
bábelõadással, táncelõadásokkal, kirakodóvásárral, kézmûves és kreatív foglalkozá-
sokkal, sport- és ügyességi játékokkal, ugrálóvárral, különbözõ bemutatókkal várták és
szórakoztatták a gyerekeket a szervezõk és a közremûködõk. A vörösházi gyermeknapot a
mûvelõdési központ közösen rendezte meg a Lavina Autó Kft.-vel.

A belsõ ellenõrzés nem 
talált nagyobb hiányosságot

Segítség a 
társasházak
felújításához Tizennégy tervezett és két terven felüli ellenõrzést végzett

el a polgármesteri hivatal ellenõrzési osztálya az elmúlt
évben. Hat önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél és
egy gazdasági társaságnál átfogó ellenõrzésre került sor,
három témaellenõrzést végeztek önkormányzati intéz-
ményeknél, három belsõ ellenõrzési feladatot a hivatalon
belül, egy intézménynél pedig utóellenõrzést tartottak. 

A 2006. évi vizsgálatok során az ellenõrzési osztály nem
tapasztalt olyan mulasztást vagy hiányosságot, amely bün-
tetõ- vagy más eljárás megindítására adott volna okot. Az
összevont sportintézmény esetében megállapította, hogy az
alaptevékenység bevételei a vizsgált – 2004-2005-ös – idõ-
szakban csökkentek, az egyéb bevételek és az önkormányza-
ti támogatások növekedtek. 

Az ellenõrzési jelentést a képviselõ-testület elfogadta, de
Fördõs Attila képviselõ – a kiadási többlet miatt – a városi
sportintézmény teljes revízióját kérte.

Hulladékból termék
Hulladékból termék címmel mintegy nyolcvan hazai cég

újrahasznosítással készült termékeibõl rendezett kiállítást az
Öko-Pack Kht. és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók
Szövetsége a mûvelõdési központban. A kiállításon újra-
hasznosított papírból készült bútoroktól kezdve, a
mûanyaghulladékból készült edényeken, kannákon, ház-
tartási és ipari cikkeken keresztül, hulladékgumiból készült
burkolóanyagokig több száz termék volt látható.
Érdekességként kínai cégek bemutattak mûanyaghulladékból
készült ruhanemûket is. Vác a tavaly, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium fõvédnökségével létrejött vándor-
kiállítás tizenharmadik helyszíne volt. Megnyitóján dr. Bóth
János polgármester hangsúlyozta: a kiállítás megerõsítette a
város vezetését abban, hogy jó úton járt, amikor bevezette a
szelektív hulladékgyûjtést, és segíti annak elterjedését. Az
újrahasznosítás pedig újabb lendületet és eszközöket kap
majd a Zöld Híd Program, a hulladékgazdálkodási társulás
projektjének megvalósulásával. A kiállítást május hó folyamán
több iskola tanulói látogatták meg.

Több mint 1,2 millió forin-
tos kamatmentes kölcsönt
szavazott meg a képviselõ-
testület a Köztársaság út 10-
12. számú társasház részére,
épületgépészeti rendszere
felújításának támogatására.
A nyolclakásos ház kazán-
jainak cseréje, kéményeinek
felújítása közel hét millió
forintba kerül, amelyhez az
állam is hozzájárul, és
lehetõség van hitel felvé-
telére is. Az önkormányzat
négy éve alkotta meg azt a
rendeletét, amely lehetõvé
tette, hogy a társasházak
energetikai és épület-
gépészeti korszerûsítéséhez
– pályázat útján – önkor-
mányzati támogatást nyer-
jenek. Az elmúlt évek során
már jó néhány társasház élt
ezzel a lehetõséggel.

Pályázat 
céltámogatásra

A Bartók Béla Zeneiskola
akadálymentesítésére és a
deákvári vízfogó burkolat-
felújítására nyújtott be
pályázatot az önkormányzat. 

A céljellegû decentralizált
támogatásra vonatkozó pá-
lyázatot a Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési
Tanács írta ki, a helyi önkor-
mányzatok fejlesztési fela-
dataira. 

A zeneiskola akadály-
mentesítésének költsége
közel ötmillió forint, amely-
hez csaknem kétmilliós
önrészt kell biztosítani,
deákvári vízfogó burkolat-
felújítása 9,3 millióba kerül,
amelybõl 3,7 milliót az
önkormányzatnak kell állnia.
Az önrészt a pályázati céltar-
talékból fedezi a város.

Gyakorló város
A már hagyományos, egy

hetes gyakorlatukat végezték
a városban a Budapesti
Corvinus Egyetem másodéves
tájépítészei, a Gyakorló Város
Program keretében. 

A tájépítészek a Naszály-
hegy turistaútjait járták be és
felfestették a hiányzó, meg-
kopott turistajelzéseket. Elké-
szítették az ökoturisztikai
jelzõrendszert, vagyis a nyi-
lakat, a tematikus táblákat,
amelyek a területek ter-
mészeti értékeit mutatják be.
A jelzõrendszert, amely a
turistáknak is segítséget nyújt
a természet megismeréséhez,
fel is avatták a Gyadai rét
bejáratánál. 

A váci természeti értékekrõl
a hallgatók, vetítéssel egy-
bekötött, nyilvános elõadá-
sokat is tartottak a
mûvelõdési házban.

Egyházi rekonstrukciók 
önkormányzati támogatása

Együttmûködési megállapodást írt alá az
önkormányzat nevében dr. Bóth János pol-
gármester az egyházak képviselõivel, egyházi
intézmények felújításának támogatásáról. 

Miután az elmúlt év végétõl több kérés is
érkezett az önkormányzathoz az egyházi
épületek felújításának, korszerûsítésének
támogatására, a képviselõ-testület úgy
határozott, hogy a történelmi egyházak
részére ebben az évben erre a célra összesen
20 millió forint támogatást biztosít. Ez segíti
a piarista iskola, a Fehérek temploma, a
kisváci református templom rekonstruk-
cióját, az alsóvárosi missziós ház fejlesztését,
a zsinagóga belsõ felújítását. A megállapodás
aláírása elõtt a polgármester elmondta, hogy
az egyházaknak nyújtott segítséggel megvaló-
suló felújítások révén a város is gazdagabb
lesz. Fónagy Miklós református esperes
szerint, ezzel a város elismeri, hogy az egy-

házi épületek ugyanolyan értéket képvisel-
nek, mint a város épületei, s ugyanúgy
közhasznú ingatlanok. A támogatásért
köszönetet mondott a Váci Zsidó Hitközség
elnöke, Turai János, majd Csuka Tamás
református tábori püspök, Zavetz József
püspöki helynök, a Fehérek templomának
plébánosa és Nyeste Pál, aki külön örömét
fejezte ki, hogy így, az általa vezetett Piarista
Gimnázium épületét a fennállásának közelgõ
háromszázadik évfordulójára sikerül
helyreállítani. 

Tomori Pál képviselõ az egyént és a várost
megtartó közösségek fontosságát hang-
súlyozta. Az aláírt együttmûködési megál-
lapodások szerint, az önkormányzat a támo-
gatásokat egy összegben utalja át, amelyet a
támogatottak a megjelölt célra használnak
fel, és a kapott összeg felhasználásáról el is
számolnak.

Városvédõk a múzeumügyrõl

Az önkormányzat visszakéri múzeumát
Nyilatkozatot fogalmazott meg a váci

múzeum ügyében a Váci Városvédõk és
Városszépítõk Egyesülete, amelyet dr. Bóth
János polgármesternek, valamint a két frak-
ció vezetõjének, Iván Gábornak és Tomori
Pálnak címzett. 

Mint a Szalay István elnök által aláírt nyi-
latkozat fogalmaz, az egyesület meg-
döbbenéssel értesült arról, hogy Pest Megye
Közgyûlése, a megyei múzeumi szervezet
átalakítása során meg kívánja szüntetni a
Tragor Ignác Múzeumot, amelynek
gyûjteményéhez az egyesület és tagjai
adománya is jelentõsen hozzájárult. Félõ,
hogy az átszervezés után a jelentõsebb
értékeket, a központi kiállítás céljára, elszál-
lítják. Feltétlenül szükségesnek tartjuk – szól
a nyilatkozat – Vác Város Önkormányzata és
Képviselõ-testülete (pártállástól függetlenül)
állásfoglalását, hogy a Tragor Ignác Múzeum
(a Váci Múzeum Egyesület gyûjteménye) tel-
jes egészében kerüljön vissza a város tulaj-

donába. Természetesen, az ingatlanok tulaj-
donjoga is.

Dr. Molnár Lajos alpolgármester a
múzeum önkormányzati tulajdonba vé-
telének elõkészítésérõl terjesztett javaslatot
a mûvelõdési és oktatási bizottság elé.
Ebben szerepel, hogy a múzeumi célt szol-
gáló ingatlanvagyonból a volt váci tulaj-
donúakat a város visszakéri, beleértve a
Katona Lajos utcai, beépítésre váró ingatlant
is. A váci képviselõ-testület támogató dön-
tése esetén, a város fenntartásába kerülõ
múzeum mûködési feltételeinek biz-
tosításáról a Pest Megyei Önkormányzattal
történt megegyezés után kerül sor. A
mûvelõdési és oktatási bizottság elvi támo-
gatást adott ahhoz, hogy a város pol-
gármestere folytasson tárgyalásokat a Tragor
Ignác Múzeum önkormányzati fenntartásba
vételérõl, gyûjtõkörének és gyûjtõ-
területének kijelölésérõl, szervezetének
kialakításáról és elhelyezésérõl.

Testvérvárosi sportnapok

Az idén Vác adott otthont városunk és a szlovákiai Ipolyság
hagyományos közös sportnapjának, ahol három sportágban
mérték össze tudásukat a résztvevõk. A települések pol-
gármesteri hivatala mellett az egészségügyben, illetve az
oktatásban dolgozók vívtak testvéri csatát kispályás lab-
darúgásban, asztaliteniszben és tekében. A focisták meg-
mérettetése – a tavalyi ipolysági kettõs sikert megismételve –
szlovák diadallal zárult, míg a pingpongosoknál fölényes
váci gyõzelem született.
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