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Mozimûsor
Szünnap:
Április: 8, 9, 11, 18, 25, Május: 1, 2
márc. 29-ápr. 3. S. O. S. SZERELEM
péntek-vas. 18 óra

Színes magyar film

márc. 29-ápr. 3. A KIRÁLYNÕ
péntek-vas. 20 óra

színes angol film

márc. 31-ápr. 1. ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
szombat-vas. 15 óra

április 5-7.

csüt.-szo. 18 óra

április 10.

Színes szinkronizált amerikai film

ZENE ÉS SZÖVEG /MUSIC AND LYRICS/
Színes amerikai filmvígjáték

kedd 18 óra

április 5-7.

csüt.-szo. 20 óra

április 10.

A CSALÁD KICSI KINCSE /LITTLE MISS
SUNSHINE/
Színes amerikai filmvígjáték

kedd 20 óra

április 12-13.

csüt.-pének 18 óra

április 14-15.

szo.-vas. 16, 18 óra

HÍD TERABITHIA FÖLDJÉRE /BRIDGE
TO TERABITHIA/
Színes szinkronizált amerikai fantasztikus kalandfilm

április 16-17.

hétfõ-kedd 18 óra

április 12-17.

A SZELLEMLOVAS /GOSTH RIDER/
Színes szinkronizált amerikai akciófilm

április 19-24.

ROCKY BABOA
Színes amerikai akciófilm

április 19-24.

NOÉ BÁRKÁJA
Színes Magyar Film

április 21-22.

MALAC A PÁCBAN /CHARLOTTE’S WEB/
Színes szinkr. amerikai animációs film

április 26-30.

MR. BEAN NYARAL /MR. BEAN HOLIDAY/
Színes szinkronizált angol filmvígjáték

április 26-30.

HASUTASOK
Színes Magyar filmvígjáték

csüt.-kedd 20 óra
csüt.-kedd 18 óra
csüt.-kedd 20 óra
szo.-vas. 16 óra

csüt.-hétfõ 18 óra
csüt.-hétfõ 20 óra

DUNAGYÖNGYE FILMSZÍNHÁZ
(VÁC, CSÁNYI KRT. 58.)
TELEFONSZÁM: 27/310-8
805

Anyakönyvi hírek

Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.
Tel.: 311-525, 306-090
Ügyeleti idõ:
hétfõ:
19-7 óráig
kedd:
19-7 óráig
szerda:
19-7 óráig
csütörtök:
19-7 óráig
hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
ünnepnapon:
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 7 óráig

Fogorvosi ügyelet

Minden beavatkozás térítésköteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.
Ingyenes ügyelet
Szent Rókus kórház
Budapest, Gyulai Pál u. 2.
Térítésköteles:
szombat és vasárnap 8-12
március 24-2
25.
Dr. Ullmann Klára
Vác, Földváry tér 15.
Tel.:310-031
március 31-ááprilis 1.
Dr. Bánhidi Noémi
Vác, Szent János u. 16.
Tel.: 302 - 633
április 21-2
22.
Dr. Dobó Katalin
Szõdliget, Tinódi u. 18-20.
Tel.: 590- 345
április 28-2
29.
Dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 18.
Tel.: 302-633
május 5-6
6.
Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.
Tel.: 374-274

Vácott született váci lakosok:
Szalai Gábor és Németh Szilvia fia Levente, Inczédy Balázs és
Gyetván Orsolya fia Balázs, Fülöp Gábor és Doka Beáta fia Gergõ,
Kalecz István és Varga Katalin fia Barnabás, Englóner Dávid és
Megyes Zsuzsanna lánya Mia, Horváth Csaba és Mojzes Tímea
lánya Adrienn, Kovács Attila és Barta Mária fia Attila, Lédermajer
János és Botos Katalin lánya Emõke, Biró Marcell és Kovács Rita
lánya Eszter, Németh Tamás és Krisztbaum Mónika fia Noel,
Németh Attila és Kovács Tímea fia Aurél.

Felelõs kiadó:
Dr. Kovács Tibor c. fõjegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.

Házasságot kötött váciak:
Boda Gábor és Huppauer Mária, Lantos Zoltán és Hangácsi Judit,
Kovács András és Pihaj Anikó, Kovács Zoltán és Turi Katalin,
Kaposi Zoltán és Borkovszky Eszter.

Elhunyt váciak:
Kudela Erzsébet /1911./, Vargáné Lényi Katalin /1963./, Gulyás
Mihály /1924./, Máthé Lajos /1924./, Esztergomi Ernõ /1920./,
Kerebecz Mária sz.: Kis Mária /1941./, Vörösmarty Lajos /1943./,
Vargadi Irén /1912./, Laczkó Lászlóné sz.: Füle Anna /1919./, Barna
József /1964./, Muka János /1926./, Villás József /1937./, Szeles
Györgyné sz.: Tömböl Annamária /1954./, Kosztolányi István
/1949./, Boskó János /1940./.

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 példányban

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

Tel: 06-30/559-5855

Ügyfélfogadás
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
zöld száma:
06/ 80 890-0
020

Ügyfélfogadás
az okmányirodában
hétfõ: 9-18

péntek: 8-12
csütörtök: zárva
Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

Április 4. 17 óra

Földváry gála

Április 22. 10 óra

III. Váci zenei tehetségkutató fesztivál

Április 5. 19 óra

A Váci Közélet Egyesület szervezésében
Ifj. Balogh Ferenc és barátai

Április 26. 11 óra

„Tavaszi szél vizet áraszt...” - Lakodalmak
Népzenei bérlet iskolásoknak III. elõadás

Április 6. 10 óra

Pajzsmirigy rák konferencia
a Jávorszky Ödön Kórház szervezésében

Április 27. 19 óra

Nápolyi szelet – olasz opera slágerek

Április 28. 15 óra

Madárka, madárka – IV. népdalverseny a
Dunakanyar Népmûvészeti Egyesület
szervezésében

Március 28. 17 óra A „Nyugat” elõtti költõi nemzedék
Március 28. 19 óra Virít már a szarkaláb…
Nóta, operett és örökzöld est

Április 14. 17 óra

Kórusgála

Április 19. 18 óra

Nábelek Anita elsõ önálló dalestje

Április 20. 10 óra
Április 21. 10 óra

Nemzetközi Drogprevenciós Konferencia az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
szervezésében

Április 20. 16 óra
Április 21. 14 óra

Cigány Kulturális Napok a Váci Cigány
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében

Március 29. 19 óra Nagyböjti hangverseny a Váci
Székesegyházban
Március 30. 19 óra Elsa Valle Latin Jazz Syndicate –
Abracadabra
Március 31. 18 óra Fehér Éjszakák – Orosz est a Bartók
Béla Zeneiskolában

Folytatódik a Kosdi utca Mikszáth és Szilassy utca közötti szakaszának rekonstrukciója. Az útburkolat felújítását megelõzõen
a DMRV Zrt. szennyvízcsatorna-építést végez. A Galcsek, a
Kosdi és a Mikszáth utcák felújítása csaknem tizennégymillió
forintba kerül, és a tervek szerint, május elején készül el. Az
elmúlt évi pályázatok révén, az útfelújítások folytatására, jelentõs összeghez jutott az önkormányzat. Ehhez 46 és fél millió

forint saját forrást biztosít, illetve a Bottyán és Fekete utcák
esetében további több mint 15 és fél millió forintot tesz hozzá
önrészként. Mint ismert, tavaly októberben fejezõdött be a
Deákvári fõtér, a Lemez, a Pacsirta, a Radnóti, a Szent János és
a Zöldfa utca burkolat-felújítása. Az idei költségvetés közel 493
millió forint céltartalék képzésére biztosít lehetõséget, ebbõl az
útfelújítási pályázatok önrésze is finanszírozható.

kedd: 8-16
szerda: 10-16

Kiállítások
Április 11-1
19.

Kávézó Galéria
Költészet napja a Múzsával

Április 20-M
Máj. 15. Kávézó Galéria
Festménykiállítás a Cigány Kisebbségi
Önkományzat szervezésében
Április 27-M
Máj. 18. Emeleti Galéria
Zene a festészetemben – Manajló János
festõmûvész jubileumi kiállítása a Ruszin
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében

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

Az önkormányzat
ciklusprogramja
2006 - 2010
Önkormányzatunk második alkalommal készít
ciklusprogramot. Az elsõ tapasztalata bebizonyította, hogy szükség van rá. Orientálta
tevékenységünket, céltudatosabbá tette költségvetésünket és segítette a városfejlõdés
mérhetõségét.

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit

Kulturális ajánló – Váci Tavaszi Fesztivál

A M.Á.S.I.K. együttes koncertje
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A Ficak Bábszínház elõadása.

Útpályázatokra 19 millió forint

hétfõ: 14-18

március 26-ááprilis 2.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
április 2-9
9.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
április 9-1
16.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.
április 16-2
23.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u.2.
április 23-3
30.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.

Április 13. 19 óra
Április 14. 11 óra

Májusra megújul a Kosdi utca

a polgármesteri hivatalban

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

Április 12. 16 ó. és
Április 13. 18 óra Shakespeare: Szentivánéji álom

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Kistérségi egészségcentrum alakulhat

A kórház átvenné a szobi szakrendelõt
A szobi járóbeteg-szakellátást a jövõben a Jávorszky Ödön
Kórház mûködtetheti, miután a szobi önkormányzat felkérését
a képviselõ-testület pozitívan fogadta. A képviselõk elvben
egyetértettek az integrációval, amely csak a szakorvosi rendelõintézet mûködtetésének átvállalását jelenti. Mind a rendelõ
épülete, mind pedig felszerelése Szob város tulajdonában
marad. Szobon, a betegellátás folyamatosságának biztosítása
érdekében, pályáztatás helyett, a Vác önkormányzatával való tárgyalások megkezdésérõl döntöttek.
A kórház fõigazgatója, dr. Erõs András szerint a mûködtetés
eddigi formája fenntarthatatlan volt. Az egészségügyi bizottság
elnöke, dr. Jakab Zoltán elmondta, az intézményt korábban már

mûködtette a kórház, és a legutóbbi idõkben is a kórház orvosai
látták el a szakrendelõbe érkezõ betegeket. Az integráció arra is
lehetõséget teremt, hogy egy kistérségi egészségügyi centrum
jöhessen létre Szobon. A fõigazgató is jó esélyt lát arra, hogy a
szobi kistérség – a váci kistérséggel közösen – eredményesen
pályázzon az egészségcentrum létrehozásának támogatására.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy megkezdõdhetnek a
szerzõdést elõkészítõ tárgyalások a szobi önkormányzattal a
járóbeteg-ellátás átvételérõl. A feladat-átvállalási szerzõdés létrejöttét azonban ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a mûködtetés
ne jelentsen többletterhet a váci kórház számára. Az elkészült
szerzõdéstervezet ismét a képviselõk elé kerül.

Kavicsbánya: nincs engedély Közlekedési koncepció az
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség, mint I. fokú hatóság a KTVF:
11179/2007. számú határozatában elutasította a Lasselsberger
Hungária Kft. Vác VI. – kavicsbánya (Vác 0384/19-26 hrsz-ú
ingatlanokat érintõ) létesítésére vonatkozó környezetvédelmi
engedély iránti kérelmét. A határozat megtekinthetõ 2007.
április 5-ig a Polgármesteri Hivatal hirdetõ tábláján, valamint a
Környezet- és Természetvédelmi Irodában is.
Mint ismert, tavaly májusban dr. Bóth János polgármester
levélben fordult a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez, közölve, hogy
az önkormányzat nem járul hozzá Lasselsberger Hungária Kft.
részére – a kavicsbánya megnyitásához szükséges – környezetvédelmi engedély kiadásához. A város képviselõ-testülete már
2005. júniusi ülésén határozatot hozott, amelyben elutasította,
hogy – a város településrendezési tervével ellentétben – kavicsbánya létesüljön Márialiget és Václiget között. A tervezett
bányatelek környékén élõk aláírásgyûjtést is indítottak a bánya
létesítésének megakadályozására.

életminõség javítására

Mint arról már hírt adtunk, elfogadta a képviselõ-testület
a közlekedésfejlesztési koncepció úgynevezett célpiramisát.
A város közlekedésfejlesztési koncepciója alapvetõ
célként a közösségi életminõség javítását jelölte meg.
Ennek érdekében hat fõ célt jelölt meg, a környezetterhelés
csökkentését, a közlekedés biztonságának javítását, a
tömegközlekedés elõnyben részesítését, a forgalomlebonyolítás színvonalának javítását, a városrészek jobb
összekötését, a parkolás korszerûsítését. Ez változásokat
feltételez a közlekedési útvonalakban, a tömegközlekedés
szervezésében és összehangolásában is.
A testületi jóváhagyás révén, a következõ lépésként,
elkészülhet a programterv, amelyre ötmillió forintot biztosított a testület. A harmadik lépés az intézkedési terv lesz,
amely az egyes közlekedési problémák megoldásának módját tartalmazza majd.

Az elõzõnek és a mostaninak is alapja az 1996-ban elfogadott
Városfejlesztési Koncepció, amelynek fõ célja, hogy Vác legyen
„...hangulatos, nyitott kisváros, a Dunakanyar bal partjának
szellemi, kereskedelmi és idegenforgalmi központja”. Az elõzõ
idõszak törekvései eredményeként megkérdõjelezhetetlenné
vált: városunk a környezõ mintegy negyven Észak-Pest és DélNógrád megyei helységének vezetõ települése lett, és joggal
érdemelte ki a „Dunakanyar szíve” minõsítést.
Vácott – Pest megye foglalkoztatási központjában – a
foglalkoztatási szerkezet a fejlett ipari térségekhez hasonló. A
munkanélküliség alacsony – 2-3% – bár ennek mértéke tovább
javítható. Vác jó külsõ közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.
Gazdasági egységeinek teljesítményére jellemzõ, hogy adóerõ
képességben több mint két és félszer jobbak vagyunk a normatív szintnél. Mindez egyik alapja és feltétele az eredményes
önkormányzati gazdálkodásnak. A közszolgáltatás teljes körû.
Kulturális élete gazdag és színvonalas. Van mit megõrizni, s van
mit továbbfejleszteni.
– 1. –
A megújító városfejlesztés keretében folytatnunk kelt a
Fõutca-fõtér programot. További komplex városszerkezeti beavatkozást kíván a volt Híradó laktanya több cikluson átnyúló
hasznosítása, a Déli Kereskedelmi Központ kialakítása, a Duna
program keretében a Duna-part fejlesztése, kiemelten kezelve
az árvízvédelmet. Tovább kell vinni a lakótelepi városrészek és
az iskolacentrum humanizálását, folytatni a panelprogramot.
– 2. –
A környezetkímélõ mûszaki infrastruktúra terén továbbra is
sok a tennivaló, különösen a városi közlekedésben. Az elkészült
Közlekedési Koncepció több ciklusra szól, de végrehajtását a
tervezett beavatkozásokkal ütemezve már a jelen ciklusban el
kell kezdeni. Kiemelt fontosságú feladatok felsorolásszerûen: az
útfelújítási program folytatása, kerékpárutak tervezése, építése,
körforgalmú csomópontok létesítése, a Váci Híd lobbijának
folytatása, a parkolási rendszer radikális javítása, a vasúti
pályaudvar környezetének újjáépítése, az áthelyezésre kerülõ
buszpályaudvarral összhangban, a 2/A. rejtett csomópontjának
bekapcsolása a város közlekedési rendszerébe stb.
A belterületi lakásépítés Naszály irányú kiterjedése igényli az
ún. hármas nyomászóna megvalósítását a vízellátásban, és
általában a közmûellátás magánerõs kiépítésének segítését
ezen a területen. A szennyvízelvezetés vonatkozásában az
egyesített rendszerû csatornák szétválasztását folyamatosan
szorgalmazzuk. Továbbra is cél marad Gödöllõ irányából a
(folytatás a második oldalon)

Imre Zsolt megsértette
Bóth János személyiségi jogát
„A bíróság megállapítja, hogy Imre Zsolt alperes a 2005.
május 5. napján tartott váci lakossági fórumon tett azon
állításával, mely szerint dr. Bóth János felperes polgármesterként a DDC Kft. kérésére a szaktárca miniszterét
levélben próbálta meg törvénytelen közbenjárásával rábírni
folyamatban lévõ engedélyezési ügyben, továbbá azon
állításával, mely szerint a DDC Kft. által nyújtott támogatás
felhasználásáról dr. Bóth János polgármester egy személyben dönthetett, megsértette dr. Bóth János felperes jó
hírnévhez fûzõdõ személyiségi jogát… A fentieket meghaladóan a bíróság felperes keresetét elutasítja.”
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Az önkormányzat
ciklusprogramja
(folytatás az elsõ oldalról)
szennyvízcsatorna rendszer kialakítása. Továbbvisszük az elismerésre méltó akadálymentesítési programunkat.
– 3. –
Célunk a környezetbe harmonikusabban illeszkedõ „zöld
város” létrehozása, ami megköveteli a környezeti állapotok
minél jobb megismerését, mérésekkel való megfigyelését. A társulási formában megvalósuló „Zöld Híd” projekt a hulladékkezelés és hasznosítás új, európai színvonalát fogja eredményezni. A elfogadott Környezetvédelmi Charta rendszer
mûködtetése országosan is egyedülálló kihívás, melynek
önkéntes alapon meg kell felelnünk. Elõbbre kell lépnünk a
megújuló erõforrások alkalmazásában is.
– 4. –
A színvonalas kulturális kínálat reális igénnyé vált városunkban. A könyvtár és a mûvelõdési központ ütemezett
felújítása is ezt szolgálja. Legyen Vác a kultúra városa is! Arra
törekszünk, hogy kulturális rendezvényekkel az év teljes idõszakában a város polgárainak rendelkezésére álljunk.
– 5. –
Vác iskolaváros volta folyamatos feladatokat ró ránk
tudásközponttá válásban. A tudásközponti funkció megteremtéséhez a Fõutca program is újabb városi lehetõségeket teremt.
Ennek kihasználására is törekszünk.
A kisváci iskolavárosban a komfort hiányzó elemeit pótolni
kell; a belvárosban a Karacs kollégium rekonstrukcióját szükséges elvégezni. Évente egy-egy óvodát és általános iskolát jelentõs mértékben felújítunk. A Térségi Integrált Szakképzési
Központ (TISZK) létrehozása a munkaerõ-piachoz igazodó szakképzés megteremtésében komoly lehetõségeket és elõbbre
lépést kínál.
– 6. –
Egészséges városban egészséges emberek! Igen fontos ideál
és elérendõ cél is egyben. Megteremtése városi erõforrásokat és
polgárainak egészségtudatos viselkedését igényli. A prevenció,
és ezen belül kiemelten a különbözõ függõségekkel kapcsolatos
megelõzés, a magas színvonalú ellátás, a tiszta környezet és az
egészséges életmód összhatását csak közös erõfeszítéssel és céltudatos felvilágosító munkával érhetjük el.
Városi kórházunk országosan is kiemelt kórházak sorába
került. Továbbfejlesztése, újabb rekonstrukciója kiemelt feladatunk.
A sport területén az önkormányzati támogatási rendszert
fegyelmezettebbé és ésszerûbbé kell tenni. A sportolási
lehetõségek tárgyi feltételeinek bõvítését is szolgálja a volt
Híradó laktanya tervezett hasznosítása. Programot dolgozunk ki
az iskolai szabadtéri sportlétesítmények rendbetételére.
– 7. –
A makrogazdasági nehézségek ellenére sem kell feladnunk a
gondoskodó város koncepcióban megfogalmazott céljainkat. A
sokrétû intézményrendszer korszerûsítésével és szükségszerû
átalakításával, bõvítésével az elért színvonalat fenntartjuk, és a
lehetõségekhez mérten növeljük. Segítséget jelenthet ebben a
kistérségi és a megyei partneri együttmûködés. A bérlakásépítési terveink folytatása mellett, kiegészítésként megfontolandó a lakásért életjáradék program kipróbálása. Új cél a
bölcsõdék iránt megnövekvõ igények kielégítése. A fogyatékosok foglalkoztatásának fejlesztését elõtérbe állítjuk.
– 8. –
A biztonságos, jó városi közérzet nélkülözhetetlen feltétele a
lakóhelyi közösségek és közösségi kezdeményezések támogatása. Lehetõségeink szerint folytatjuk a Virágos Vác mozgalmat, támogatjuk a környezeti nevelési akciókat, a tömegsportrendezvényeket, a kisebbségi önkormányzatokat, a civil
szervezeteket. Továbbra is segítjük az egyházi ingatlanok korszerûsítését. Több figyelmet kell fordítani a jövõben az ifjúságot
érintõ kérdésekre. A választókörzeti keretek felhasználásának a
közösségformálást is szolgálni kell.
– 9. –
Vác sokat köszönhet a vállalkozói szférának. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a munkahelyteremtõ és
megõrzõ munkáltatói magatartást. Alkalmazni fogjuk a helyi vállalkozások ösztönzésére a vállalható protekcionizmust. Az önkormányzat tevékenységi köréhez igen közel álló turizmus
fejlesztése fontos feladat.
– 10. –
Kitûzött céljaink megvalósításának alapvetõ eszköze az éves
költségvetés. Jelen ciklus elsõ felében szigorúan kézben kell tartani a kiadásokat, és az eredményes pályázati forrásgyûjtést –
kiemelten a II. Nemzeti Fejlesztési Tervre – folytatni kell. A
fejlesztés-mûködtetés (kb. 10-90%) helyes arányának megteremtésével a stabil mûködés és a jelentõs fejlõdés egyidejûleg
biztosítható.

Vác, 2007. január-február hó

Dr. Bóth János
polgármester

Fejlesztés Köszönet a tûzoltóknak
a szociális Megnõtt a mûszaki mentések száma
ellátásban
Több mint 11 és fél millió
forintot fordít az önkormányzat ebben az évben a
szociális ellátás fejlesztésére
a bölcsõdékben és az idõsek
otthonaiban. Három bölcsõdében felszerelések beszerzésére, illetve a Szegfû
utcai bölcsõde akadálymentesítésére mintegy 4,3
millió forint áll rendelkezésre. Az idõsek otthonaiban felszerelések beszerzése
mellett, betegszobákat alakítanak ki. A szociális terület
fejlesztési kiadásai között a
legnagyobb tétel a Rádi úti
idõsek otthona akadálymentesítése, amely önmagában 4,5 millió forintos
összeggel szerepel a költségvetésben.

Növekszik
az óvodások
száma
A három önkormányzati
óvoda gyermeklétszáma a
következõ nevelési évben
várhatóan nõ. Amíg jelenleg
1036 óvodás van a három
intézményben, õsztõl valószínûleg 1073-an lesznek, a 261
iskolássá váló gyerek helyébe
298-at várnak. Az elõzetes
felmérés szerint, a tanköteles
gyerekeknek azonban mintegy ötöde nem megy még
iskolába. Dr. Molnár Lajos
alpolgármester
szerint,
Vácon jelenleg is száz-száztíz
olyan óvodás gyermek van,
aki már elmúlt hat éves. Úgy
véli, ezen változtatni kell,
mivel a tankötelezettség öt
éves kortól érvényes, és az a
gyerek, aki május végéig
betölti hatodik évét, elsõ
osztályba megy. A halasztásról
pedig az igazgatónak kell
döntenie.

Támogatott
közmûvelõdés
Mintegy 35 millió forint
elõirányzat szerepel a költségvetésben, a közmûvelõdési osztály keretében, kulturális egyesületek, alapítványok, zenekarok támogatására. Ebbõl az összegbõl
részesedik a Váci Szimfonikus
Zenekar és Musica Humana
Egyesület, a Váci Fúvószenekari Egyesület, a Váci Harmónia Énekegyüttes, a Serenus
Kórus, a Vox Humana Kórus,
a Fónay Márta Színkör. E
keret fedezi a Waldorf Alapítvány támogatását, ebben a
keretben szerepel a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjra elkülönített összeg.
A kulturális kiadványok támogatására ebben az évben 3
millió forint szolgál.
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Városi ünnep, a hagyományokhoz hûen

Elhunyt Weisz Gábor
72 éves korában elhunyt Weisz Gábor, a Katona Lajos
Városi Könyvtár korábbi igazgatója, aki 1971. és 1995. között
irányította az intézményt. Európai mûveltségû ember volt,
a könyvtárügy kiváló ismerõje, aki komoly érdemeket
szerzett a közkönyvtári hálózat kiépítésében. 2003-ban Vác
Város Mûvelõdéséért kitüntetésben részesült.

Vác - máskép(p)

Másfélszeresére nõtt a
mûszaki mentések száma a
tavalyi évben a váci tûzoltóparancsnokság
mûködési
területén, és elõször haladta
meg a tûzesetek számát. Ez
elsõsorban a szélsõséges
idõjárásnak tudható be. Mint
a Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság éves beszámolójában
szerepel, a 698 vonulásból
343 volt a mûszaki mentés,
amelyben – a közlekedési
balesetek mellett – a viharos
idõjárásnak, a lezúduló nagy
mennyiségû csapadéknak, a
sok kidõlt fának is szerepe
volt. Szakszik Ákos tûzoltó-

parancsnok szerint, a beavatkozások jellegének alakulását mind az elméleti képzésben, mind pedig a technikai eszközök kiegészítése
során figyelembe kell venni.
2006-ban, pályázat révén,
három új szivattyúhoz jutott
a tûzoltóság, amely segíti az
árvízzel, belvízzel, a rendkívüli csapadékos idõjárással
kapcsolatos munkák elvégzését. A négy gépjármûfecskendõ között van még
olyan,
amely
1980-ban
készült, és a mûszaki mentõszer is több mint húsz éves.
A hasonló korú habbal oltó
jármûvet már maguk a

tûzoltók újították fel. Az
önkormányzat
sikeresen
pályázott egy erdõtüzes-jármûre, amelyet az idén vagy
jövõre kapnak meg. Az
elkövetkezendõ
években
szükség lesz egy új mûszaki
mentõszerre, és be kell
szerezni egy 30 méter magasból mentõ gépjármûvet is.
A polgármester szerint,
tavaly ismét nehéz éve volt a
tûzoltóknak,
és
ismét
helytálltak. A tavaly Pro Urbedíjjal kitüntetett tûzoltóparancsnokságnak az idén is
határozatban mondott köszönetet áldozatos munkájáért a képviselõ-testület.

Kábítószerügyi egyeztetõ fórum:
felmérés készül a droghelyzetrõl
Eredményesen mûködött az elmúlt évben a
váci kábítószerügyi egyeztetõ fórum (KEF),
amelyet négy új taggal bõvítettek ki. A fórum
tagja lett dr. Jakab Zoltán, az önkormányzat
egészségügyi bizottságának elnöke, Debreczeni
János, a szociális és lakásügyi bizottság elnöke,
dr. Erõs András, a kórház fõigazgatója és a
rendõrkapitányságot képviselõ Mészáros
Titanilla. Dr. Horváth Szabolcsné társelnök az
idei feladatokról szólva elmondta, hogy
felmérést kívánnak készíteni a váci droghelyzetrõl, felhasználva a rendõrség, ügyészség,
bíróság és a kórház statisztikáit, a gyer-

mekvédelmi felelõsök tapasztalatait. Ennek
alapján készülhet el a KEF stratégiája.
Az idén április 20-21-én rendezik meg a
hagyományos konferenciát és a kortárssegítõk tréningjét. Dr. Jakab Zoltán szerint a
kortárssegítés mellett, fontos lenne, hogy
legyenek olyan közösségi terek, ahol a
kallódó gyerekek társaságot és elfoglaltságot
találnak. Dr. Bóth János polgármester, KEFelnök úgy vélte, hogy erre lehetõséget nyújt
majd a volt laktanya területére tervezett
rekreációs- és sportnegyed, de alkalmas tér a
Duna-parton is kínálkozna.

Méltóságteljesen, a hagyományokhoz híven ünnepelte a 48-as forradalom évfordulóját a
város. A megemlékezések sorát a Juhász Gyula Általános Iskola tanulói nyitották meg, akik
a Báthori utcai Petõfi-emléktáblánál elevenítették fel a 149 éve történt eseményeket. A
mûvelõdési központban történelmi játszóházat rendeztek be. Délután a Váci Fúvószenekar
Kossuth téri toborzója után, élen a város vezetõivel, önkormányzati képviselõkkel, a Váci
Huszár- és Nemzetõr Bandérium kíséretében vonult az ünnepi menet a Honvéd-emlékmûhöz. A Fónay Márta – Humánia – Drámai Mûhely és a Váczi Néptáncegyüttes mûsorát
követõen dr. Torma István, a Váci Múzeum Egyesület elnöke mondott beszédet, a forradalom és szabadságharc váci eseményeit idézve. A már sok éves hagyományt követve, a
résztvevõk megkoszorúzták a Honvéd-emlékmûvet.
Az ünnep napjának programja a mûvelõdési házbeli Kodály-esttel zárult, amely egyben
a Váci Tavaszi Fesztivál nyitó rendezvénye is volt.

Vác története
1848 márciusa

Vác, Pest közelsége – no meg az 1846-ban avatott vasúti közlekedés – miatt elválaszthatatlan
a fõvárosban zajló eseményektõl. A fõvárosi események szemtanúja volt Velzer János, a váci
Mûterem Kávéház tulajdonosa, aki már a délutáni órákban magával hozta a 12 pont és a
Nemzeti Dal kinyomtatott példányát. A forradalom hírei gyors szárnyakon járták be a várost,
melyek szinte lázba hozták a város lakosságát is. Másnap reggel harangzúgásra ébredt a város.
Az eddig politikailag alvó város lakói zászlókkal, kokárdákkal, nemzeti színû karszalagokkal,
zenekar kíséretében vonultak fel az utcákon, éltetve a forradalmat. Este fáklyás felvonulást rendeztek, a díszkivilágított fõtérre vonultak, mindenki a forradalom lázában égett és ott várták az
újabb híreket. A városi elöljáróság úgy döntött, hogy 18-ára népgyûlést hív össze a városháza
nagytermébe, ahol ismertetik – hivatalosan is – a pesti eredményeket. A népgyûlésen Párniczky
fõszolgabíró mondott beszédet, azonban az idõközben érkezõk nagy tömege miatt, a terem
kicsinek bizonyult, így kivonultak a városháza udvarára és folytatták az ünneplést a lelkes váci
tömeg elõtt.
A gyûlés végén a nép egybehangzó akaratára szervezték meg – Pest példájára – a helyi
nemzetõrséget. A nemzetõrség zászlaja sokakat vonzott, a jelenlévõk közül már számosan
önként jelentkeztek. Már március 22-én – a diákság követelésére – Vác iskoláiban is megszüntették a latin nyelv oktatását.
A város lakói a szabadság lázában égtek!
Hamarosan Kossuth Lajos levele is megérkezett, melyben köszönetét fejezi ki a lelkes váciaknak. „A szabadság, a népek aratása, kincse, nyugalma. /.../ Fogadják önök a nemzet háláját
magasztos hazaszerelmükért! A honvédelmi bizottmány elnöke: Kossuth Lajos s.k.”
Vásárhelyi József

Fotópályázatot hirdet Vác Város Levéltára az önkormányzat
kiadásában és a levéltár szerkesztésében megjelenõ városkalauz
képeinek elkészítésére. A pályázaton bárki részt vehet, a természet, természeti értékek, építmények (külsõ és belsõ
felvételek) és épületrészletek, események, rendezvények,
életképek, hangulatok bemutatásával, digitális vagy digitalizált
képekkel, a személyes adatok feltüntetésével.
A fotók a vacarchivum@invitel.hu e-mail-címre küldendõk be
2007. augusztus 15-ig. A beküldött pályázati anyag legjobb képeit
az Arcus Galériában mutatják be, a kiadvány céljának legmegfelelõbbek megjelennek a városkalauzban. A Vác – a
Dunakanyar szíve címû kiadvány várhatóan ez év végén lát
napvilágot.

Közlemény a vizitdíj
visszafizetésérõl
A húsz alkalom feletti háziorvosi ellátás – ideértve a
fogászati alapellátást is – és a járóbeteg-szakellátás vizitdíjának azonnali, készpénzben történõ visszatérítése az idén
elõször március 28-án történhet meg. Erre a polgármesteri
hivatal szociális osztályán van lehetõség, délelõtt 10 és
délután 15 óra között. Az igénylésekhez szükséges formanyomtatványt a szociális osztály biztosítja. Ehhez csatolni kell
az igénybe vett háziorvosi ellátásért vagy járóbeteg-szakellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj visszaigazolására jogosító, 20 alkalmat igazoló nyugtát, számlát,
valamint a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló (20
alkalom feletti) nyugtát, illetve számlát. A visszatérítésrõl egy
januári kormányrendelet intézkedett.
A visszafizetések további idõpontjai: április 25, május 23,
június 27, július 25, augusztus 29, szeptember 26, október 24,
november 28 és december 19. A pénztár 10 órától 15 óráig tart
nyitva.

Bankfiókból robogóra

vásártéri park tervezésére. Indítványához
négy képviselõ csatlakozott, így a felszabaduló mintegy kétmillió forintból
megkezdõdhet a tervek készítése.
Korábban – egy lakossági fórum
keretében – dr. Bóth János polgármester
már jelezte, hogy az ottani piac szerzõdését
nem kívánják meghosszabbítani, a vásártér
és a mellette lévõ – korábban lengyel piacként ismert – bolhapiac helyett zöldterületet,
pihenõövezetet szeretnének kialakítani. De
mivel továbbra is van igény a vásárokra, az
uniós elõírásoknak is megfelelõ új helyet
kell találni.

Búcsúzik a fõjegyzõ
A nyugdíjba vonulás mellett
döntött dr. Kovács Tibor
címzetes fõjegyzõ, és ezért
közszolgálati jogviszonyának
megszüntetését kérte.
Munkaviszonya szeptemberben szûnik meg, addig felmentési idejét tölti.

Kistérségi ellátás
Több mint ötszáz gyerek
szorul gyógy-testnevelésre
a Dunakanyar Többcélú
Kistérségi Társuláshoz tartozó 19 településen. A társulás csaknem egy éve
kezdte meg a gyógy-testnevelés és a logopédiai ellátás
kistérségi szinten való
megszervezésének
elõkészítését.

Drága középiskolák
Mintegy 460 millió forinttal
támogatja az önkormányzat
a fenntartásában mûködõ
négy középiskolát. Mivel a
középiskolák térségi feladatokat látnak el, a város
igényt tart a megyei önkormányzat arányos hozzájárulására.

Rugalmasabb lakbér
A piaci árakhoz és az
adottságokhoz jobban igazodó lakbért vezet be a
város a piaci alapon bérbe
adott, összkomfortos és
komfortos önkormányzati
lakások esetében. A lakásrendelet módosítása március elsején lépett életbe.

Kevesebb tanuló
Mintegy százzal lesz
kevesebb az általános
iskolások száma a 20072008-as tanévben. Három
iskolában, az Árpád
Fejedelem, a Juhász Gyula
és a Radnóti Miklós
Általános Iskolában eggyeleggyel csökken õsztõl a
tanulócsoportok száma.

Egészségtábor

Képviselõk a vásártéri parkért
Hordozható számítógép vásárlása helyett a
vásártéri park tervezésére kíván fordítani kétmillió forintot öt képviselõ. Az E-városháza
programban, a városházi informatikai
fejlesztés révén, amely az adminisztráció, a
papírfelhasználás csökkentését is célozza,
hordozható számítógéphez juttatnak minden
képviselõt. A laptopok, a használatukhoz
szükséges programokkal együtt, egyenként
közel félmillió forintba kerülnek. A képviselõtestület legutóbbi ülésén Ferjancsics László
képviselõ javasolta, hogy aki már rendelkezik
ilyen eszközzel, mondjon le az új
számítógéprõl, és az összeget ajánlja fel a

HÍRHASÁB

Lezárult az MKB Bank váci fiókjának nyitási akciója. A
fõdíjat, egy Kymco Agility típusú robogót 2007. március
20-án adta át Kertész László fiókvezetõ a Március 15.
téren lévõ bankfiókban. A szerencsés nyertes Markó József
(a képen jobb oldalon).

A Területi Összefogással a
Megelõzésért Alapítvány, a
Pest Megyei Balesetmegelõzési Bizottság és a
Vác Város
Környezetvédelméért
Alapítvány, Egészségtábor
2007 elnevezéssel,
környezetvédelmi, drogmegelõzési és balesetmegelõzési pályázatot hirdetett az általános iskolák
6-7 osztályos tanulói
számára. A legjobb 30
pályamunka készítõje
négy napos balatoni
egészségtáborozáson
vehet részt.

