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Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Tel.: 317-000/1465-ös mellék

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

október 88-114.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.

október 115-221.
Központi Gyógyszertár

Március 15. tér
október 222-228.

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

október 229-nnovember 44.
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós u. 2.

október 113-114.
Dr. Kékesi Annamária

Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 302-721

október 220-221.
Dr. Molnár Csilla

Vác, Földváry tér 15.
Tel.: 301-471

október 227-228.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9.

Tel.: 311-386

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: 
Mikesy Árpád és Sebesi Zsuzsanna fia Gellért, Fejes Norbert és Gál Szilvia fia Benedek, Csonka Zsolt
és Hugyecz Viktória lánya Barbara, Kiss Csaba és Tóth Szilvia fia Gergely, Nagy Péter és Völgyesi
Katalin fia Olivér, Piros Tamás és Kosztyán Éva fia Tamás, Urbán Gábor és Várkövi Rea lánya Luca,
Bella Dániel és Kovács Helga fia Zsombor, Galovácz Tamás és Gere Hajnalka lánya Noémi, Hévizi
Mihály és Csávolszki Anikó fia Jonatán, Mester Csaba és Gergely Mónika fia Gergely Petõ Tibor és
Prekup Dorina fia Ágoston. Nagy Abert és Adorjáni Noémi fia Botond, Mohácsi Attila és Pintér
Erzsébet fia Dominik, Horgász Tamás és Kõvári Linda fia MIlán, Rácz Zsolt és Szlovák Anita lánya
Izabella, Krausz Róbert és Szabó Katalin lánya Noémi, Vuklovszki János és Molnár Mónika fia
Csongor, Leopold Gábor és Király Adrienn lánya Hanna, Németh Kálmán és Kajtor Nóra lánya Molli,
Bera Mihály és Juhász Tímea fia Dominik, Bostyán László és Bánfi Erika fia Márk, Szegner Zoltán és
Babinszki Renáta fia Tamás, Sági Zsolt és Bulejsza Ágnes lánya Csenge, Zoller Péter és Hanzli Anita
lánya Lilien.

Házasságot kkötött vváciak:
Lieszkovszki Arnold és Albert Mária, Bodrogi Attila és Szabó Tünde, Szécsényi Károly és
Helembai Andrea, Zsoldos Endre és Varga Adrienn, Lugosi Ákos és Szikriszt Judit, Aradszki
Gyõzõ és Lányi Renáta, Kürtös Gábor és Lehoczky Zita, Dian László és Garancz Anett, Nagy
Péter és Sándor Gabriella, Nagy Zoltán és Sasvári Brigitta, Zóka Gábor és Erdõs Ágnes, Bikkes
Béla és Gyenes Rita, Szakály László és Szekeres Éva.

Elhunyt vváciak:
Kocsi Károly (1921.), Bánfalvi Ernõ (1924.), Finna Sándorné sz.:Kovács Eszter (1929.), Szegváriné
Kiss Anna (1953.), Ábrahám Lászlóné sz.: Gyetvai Irén (1939.), Járási Istvánné sz.: Polifka Ilona
(1931.), Zárdai Istvánné sz.:Sztebel Julianna (1916.), Tompos József /1943./, Kettler Sándorné sz.
Tomecskó Irén /1925./, Eichstadter Józsefné sz. Miskei Julianna /1939./, Csordás János /1937./,
Koczka Józsefné sz. Kós Margit /1919./, Vass Flórián /1933./, Csató Sándorné sz. Balogh Erzsébet
/1913./, Csugányi Lászlóné sz. Básti Erzsébet /1941./, Czifra Gyula /1933./, Debreczeni Sándorné sz.
Nagy Rozália /1925./, Weigang Ferencné sz. Herczeg Julianna /1925./, Gazdik István /1955./, Mravik
Antal /1935./, Bencsik József /1947./, Dudás Istvánné sz. Kovács Margit /1932./, Alföldi Mihályné sz.
Pintér Mária /1935./, Vadai Józsefné sz. Rákóczi Ilona /1933./.

Egészségügyi fórum
Országgyûlési képviselõk részvételével rendeztek egészségügyi

fórumot a mûvelõdési központban, amelyen dr. Czinege Imre
arról beszélt, hogy az egészségügy mai rendszerében egyszerre
van jelen a pazarlás és a szûkösség. Dr. Csáky András azt kifogá-
solta, hogy forrást vonnak ki az ágazatból, és a reformot konszen-
zus nélkül próbálják megvalósítani. A megyei közgyûlés szakbi-
zottságának elnöke, dr. Szirmák Eszter szerint reformot források
nélkül nem lehet végrehajtani, s félõ, hogy az egészségügy
szegényellátássá alakul. Úgy vélte, hogy a teljesítményvolumen-
korlát nem tartható, s az orvos kamara helyi elnöke, 
dr. Szentléleki Károly, ehhez csatlakozva elmondta, hogy ez napi
problémát jelent a gyógyításban. Dr. Czinege Imre úgy vélte, hogy
– ellenõrzés hiányában – nem ritkán a valóságosnál jóval nagyobb
teljesítményt számoltattak el a kórházak, s ezért volt szükség a
korlátozásra. Ha a biztosítási rendszer átalakításával, regionális
pénztárak létrejöttével, a kórházak is versenyezhetnek majd
egymással, akkor a volumenkorlát értelmét veszti. 

Egész napos, színes programmal ünne-
pelte meg a város szeptember 22-én
fõtere megújulásának elsõ évfordulóját.
2006. szeptember 22-én adták át a Fõutca-
fõtér program keretében – Sáros László
Ybl-díjas építész tervei alapján, sok száz
vélemény figyelembe vételével –
újjáélesztett Március 15. teret. A nagyrészt
pályázaton elnyert központi támogatás-
ból, több mint egy milliárd forint költ-

séggel revitalizált tér, a szándéknak
megfelelõen, valóban megtelt élettel. Az
új funkciót kapott teret birtokba vevõ
váciak, felnõttek és gyerekek, az ide láto-
gató turisták cáfolták mindazokat, akik
eleve kifogásolták az átépítést vagy utólag
kerestek hibákat. A fõteret belakták az
emberek, és így volt ez a minden pro-
tokolltól mentes évfordulón is: a
mûvelõdési központ által szervezett egész

napos szórakoztató mûsor igen sok
érdeklõdõt vonzott. Este pedig levetítet-
ték a Vác, a Dunakanyar szíve címû filmet. 

A fõtér megújításának elsõ évfor-
dulóján az önkormányzat kérdõívet adott
közre (amely lapunk elõzõ számának
melléklete volt), hogy megtudja, miként
vélekednek a váciak, milyen tapasztalataik
vannak az új életre keltett fõtérrel kapcso-
latban.

Az újjáéledt fõtér évfordulója

A XXVI. Honti Kulturális Napok
Emlékezés a múlt század tragédiáira

Hivatalos küldöttséggel képviseltette magát
Vác az Ipolyságon megrendezett XXVI. Honti
Kulturális Napokon. A szeptemberi
eseménysorozat elsõ napján emlékeztek meg a
város írásos említésének 770. évfordulójáról, és
megkoszorúzták az I. és a II. világháború
áldozatai, a meghurcoltak és a kitelepítettek
emlékére állított emlékmûvet. Az emlékmûnél
Korpás Pál képviselõ, a helyi oktatási és kul-
turális bizottság elnöke mondott beszédet.
Ebbõl idézünk:

„A múlthoz való viszonyulást illetõen
általában kétfajta magatartás uralja mind az
egyént, mind az egész emberiséget. A feledés
hívei fátylat borítanak a múltra, megpróbálják
teljesen hatástalanítani, kizárni a saját életükbõl,
illetve a közösség, a nemzet életébõl. A szocializ-
mus több mint negyven éve alatt az ideológiai
front szüntelenül azt sugallta, hogy a múltat
végképp el kell törölni, mert csak e teher teljes
tagadása szülhet egy szebb és jobb világot. Ma
már tudatosítjuk, hogy hamis és csalóka volt ez
az elképzelés: gyökértelenül, évezredek alatt fel-
halmozódott tapasztalatok, erkölcsi elvek nélkül
nem tökéletesíthetõ emberi világunk. Az õ
igyekezetük eredménye, hogy községeink, váro-
saink közterein, temetõkertjeinkben, templo-
maink falain, középületeinken emlékmûvek és
emléktáblák emlékeztetnek biológiai és szellemi
elõdeink küzdelmeire - kudarcaira, tragédiáira,
de sikereire is. Az emlékmûvek az emberi nem
intõ és serkentõ szimbólumai.

Ipolyságon, talán a múlt század – a huszadik –
zavaros értékrendje következtében, nehezen

született a múltat idézõ s a jövõ útját egyengetõ
mementó, vagyis az elõttünk álló emlékmû.
Kézfogás ez a múlttal, nagyapáinkkal és
apáinkkal: fõhajtás küzdelmes és sokszor
tragikus sorsuk elõtt…

Az elsõ világháború poklában elõdeink százai
és ezrei – nagyapáink és dédapáink estek el, hal-
tak hõsi halált a frontokon… A második
világégés – melynek fegyverei még pusztítóbbak
voltak – az elsõ világháború idején és
közvetlenül utána született korosztályokat
küldte a harcterekre. A békeharcosok áldozat-
készsége, Radnóti Miklós és más költõk,
mûvészek erõteljesen hangoztatott békevágya
nem tudta elnémítani a politikai élet vezéralak-
jainak, az egyenruhába öltöztetett millióknak és
fegyvereiknek duhajkodását. Néhány év alatt
Európa és a világ harcterei óriástemetõkké vál-
tak… Európa szégyenfoltjává vált a máig meg-
magyarázhatatlan holokauszt is.

A II. világháború után a jóindulatú emberek a
békesség, a békülés útját próbálgatták. A csatazaj
megszûnés után azonban kisült, hogy a gyûlölet,
a bosszú, melyeket a fáradság nélküli vagyon-
szerzés vágya is fûtött, a politizálás hathatós
mozgatórugójává vált. A gyûlölködés ártat-
lanokat minõsített bûnösöknek, nemzeti és
osztályszempontok kezdték írni a tragikus
történeteket. Meghurcolás, deportálás és
kitelepítés lett a gyûlölet új megjelenési formája.

Ideje lenne jobban odafigyelni az idõk sza-
vára: a gyûlölet Európájából (és világából)
lépjünk a megértés, az egymás iránti türelem
Európájába és világába.”

A Vác Város Sportjáért kitün-
tetésben részesült Veszeli
Judit, a Váci NKSE kézilab-
dázója. A tavalyi NB I-es
bajnokság gólkirálynõjének 
dr. Bóth János polgármester és
Mokánszky Zoltán, az ifjúsági
és sportbizottság elnöke adta
át az emlékplakettet, a város
kézilabdasportjának fel-
lendítéséért és eredményes
pályafutása elismeréseként.

A megye kilép a múzeumi közalapítványból
Pest Megye Önkormányzata a továbbiakban nem kíván társ-

alapítóként részt venni a Váci Múzeumért Közalapítványban,
közölte a város polgármesterének címzett levelében a megyei
közgyûlés elnöke. A közalapítványt tíz éve, 1997-ben hozta létre
Pest Megye és Vác Város Önkormányzata közösen, abból a cél-
ból, hogy egybegyûjtsék a múzeumépítést és a leendõ múzeum
mûködését támogató adományokat. A város a Görög Templom
Kiállítóterem mellett biztosított ingatlant az építendõ múzeum
részére, és ötmillió forintot adott a közalapítvány számára. A
tervezett múzeum, amelynek alapkövét 1995-ben helyezték el –
mint tudott – nem épült meg, mindössze az elképzelt
múzeumhoz tartozó mûemlék ház felújítása történt meg. 

A Váci Múzeum Egyesület elnöksége levelet intézett a város
polgármesteréhez, amelyben sajnálatát fejezte ki a megyei

önkormányzat merev elutasító álláspontja miatt. Felkérte a
város képviselõ-testületét és a polgármestert, hogy továbbra is
munkálkodjanak a váci múzeum jövõjének megnyugtató
megoldásán, a város múltjához és jelenéhez méltó múzeum
megõrzése vagy létrehozása érdekében. Ennek részeként java-
solják az elutasítást alátámasztó indoklás szakmai és jogi vizs-
gálatát.

A megyei önkormányzat döntésének következménye, hogy a
város vagy teljes egészében átveszi az alapítói jogokat, vagy a
megye kezdeményezi a közalapítvány megszüntetését. A
képviselõ-testület döntése értelmében, Vác továbbmûködteti az
alapítványt, és a megyének egykor múzeum céljára átadott
ingatlanokra – ideiglenesen – fenntartja a változtatási tilalmat,
hogy azokat ne lehessen más célra értékesíteni.

Egyensúlyban 
a költségvetés

Megnyugtatónak nevezte az elsõ félév gazdálkodását 
dr. Bóth János polgármester. Mint a tájékoztatóból
kiderült, a költségvetés egyensúlyban volt, nem
keletkezett likviditási gond, a bevétel a tervezetthez
képest 7,1 százalékkal nõtt. Mint Iván Gábor bizottsági
elnök elmondta, több mint százmillió forintot fordítottak
út- és közlekedésfejlesztésre, s bár szeptember végén
közel százmillió forinttal csökkent a költségvetés
fõösszege, a felújításra és fejlesztésre szolgáló összeg
nagyobb lett. Fördõs Attila képviselõ szerint az éves költ-
ségvetés sikeres teljesítése az iparûzési adóból, a laktanya
területe egy részének értékesítésébõl és az ingat-
lanértékesítésbõl származó bevételeken, valamint a
kórház pénzügyi helyzetének alakulásán múlik.

Miniszteri látogatás a kórházban
Látogatást tett dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter a

kórházban, ahol – dr. Bóth János polgármester, országgyûlési
képviselõ és dr. Erõs András fõigazgató kíséretében – többek
között, megnézte a sürgõsségi részleget, amelyrõl nagy elismerés-
sel nyilatkozott. Megtekintette a kórház már felújított és még kom-
fortosításra váró szárnyát, amelynek igényesebbé tételét a fekvõ-
beteg-szakellátás fejlesztésére beadandó pályázattól várja a
kórház. A kórházi látogatást követõen a miniszter a mûvelõdési
központban tartott fórumot. Ezen ismét elégedetten nyilatkozott
a sürgõsségi ellátásról, mondván, hogy a súlyponti kórházakban
ugyanolyan egy kapus rendszert kell kialakítani, mint Vácon.
Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés érdekében pályázatokon kell meg-
mérettetnie magát az intézménynek, a fõigazgatót pedig
megerõsítette abban, hogy a kórházban bevezetett onkológiai
szûréseket változatlanul folytatni kell, és erre megfelelõ összeg
rendelkezésre is áll.

Támogatás a társasházaknak
Összesen 6,7 millió forint kamatmentes kölcsönnel támogatja az önkormányzat öt társasház felújítási munkáit. Négy

társasház az épületek zárófödémének vízszigetelését kívánja megoldani, egy társasház pedig a lépcsõházak nyílászáróit
akarja kicserélni. A vízszigetelés felújítása mintegy kétszáz lakás lakóit érinti, a nyílászárók cseréje csaknem százhúsz
lakástulajdonos érdeke.  

Mint ismert, a képviselõ-testület 2003-ban hozta meg azt a rendeletét, amely lehetõvé tette a társasházak energetikai
és épületgépészeti korszerûsítésének önkormányzati támogatását. Erre a célra minden évben elkülönítenek egy keretet,
amelyre pályázhatnak a társasházak. A mostani munkákkal együtt, a támogatás révén érintett lakások száma már megha-
ladja a kétezret. A gazdasági bizottság elnöke, Kiss Zsolt szerint, meg kellene vizsgálni, hogy van-e lehetõsége az önkor-
mányzatnak vissza nem térítendõ támogatás nyújtására.

okt. 99. 118 óóra Chagall Klezmer Band koncertje
okt. 111. 111.30 óóra Talamba ütõegyüttes "50 perc alatt a

Föld körül" 
okt. 112. 119 óóra M.Á.S.I.K. együttes koncertje
okt. 113. 110 óóra Egy nap az egészségért - Egészségnap
okt. 116. 110 éés 114 óóra, ookt. 117. 110 óóra éés
okt. 118. 110 óóra Fogi Színház: Micimackó meséi
okt. 118. 118 óóra Képek a Szentföldrõl - Izraeli utazá-

sok
okt. 118. 118 óóra Bogányi Testvérek hangversenye
okt. 225. 119 óóra A mélység birodalma
okt. 228. 114 óórától Családi Nap a szüret jegyében –

Fabatka Bábszínház: Az ördög három
aranyhajszála 16 órától, 
Táncház szüreti mulatság 17 órától 

okt. 330. 119 óóra Musical Company – KOROK - ÉLET-KÉPEK
- HANGULATOK musical show

nov. 33. 119 óóra Csurka István: Döglött aknák
nov. 110. 115 óóra Kárpátalja költészete 

nov. 110. 220 óóra Queen Unplugged Project koncert 

KIÁLLÍTÁSOK
okt. 99. 117 óóra Kávézó Galéria "A Kánaán magyar

szemmel" - Kardos Tamás fotómûvész
kiállítása. Megtekinthetõ: okt. 21-ig

okt. 112. 118 óóra Curia Galéria – Concerto. A kiállítás
megtekinthetõ: november 10-ig

okt. 118. 118 óóra Madách Galéria – Cs. Nagy András
kiállítása. Megtekinthetõ: okt. 30-ig.

okt. 119. 117 óóra Emeleti Galéria – Váci kézimunka kiál-
lítás. Megtekinthetõ: november 1-ig.

okt. 226. 118 óóra Átrium Galéria – Oszetzky Szilvia
selyemfestõ kiállítása. A kiállítás
megtekinthetõ: november 20-ig

nov. 99. 118 óóra Kávézó Galéria – "25 éve a pályán…"
Kiss Péter festõmûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: december 7-ig.

ÕSZI MÛVÉSZETI HETEK

A belépõjegyek megválthatóak a Madách Imre Mûvelõdési Központ jegypénztárában (Dr. Csányi L. krt. 63. 27-518-206)
vagy a Ticketportál rendszerén keresztül www.ticketportal.hu 

Vác Város
Sportjáért
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HÍRHASÁB
MMaaggyyaarr-ffiinnnn ttáárrssaassáágg
Újjáalakult a Magyar-Finn
Baráti Társaság, amelyet
elõször 1984-ben hoztak létre.
A társaság új vezetõséget és új
elnököt is választott, Iványi
Károly személyében.

AAnnzzeellmm aattyyaa eemmlléékkee
Születésének századik évfor-
dulóján, szeptember 21-én,
Géza király téri Ferences 
templomban emlékeztek meg
az egykori ferences rendi
szerzetesrõl, Szabados Imre
Anzelmrõl. A városban igen
népszerû Anzelm atya hét éve,
kilencvenhárom éves korában
hunyt el.  

KKoosszzoorrúúzzááss 
Szeptember 13-án emlékeztek
meg az Alsóvárosi temetõben
a tizenöt éve elhunyt Máté
Andrásról. A posztumusz
fõhadnaggyá elõléptetett váci
rendõr 1992-ben, szolgálattel-
jesítés közben vesztette életét. 

TTeerrüülleettrreennddeezzééss
Elkészült a Vöröskereszt tér
közterület-rendezési terve. Az
Illyés Zsuzsa által készített
terv a közelben álló kõkereszt
áthelyezését és megóvását is
szolgálja.

FFiinnnn vveennddééggeekk
Tíz fõs csoport látogatott
Järvenpää városházának
mûszaki osztályáról a pol-
gármesteri hivatalba, hogy
megismerkedjen a váci
mûszaki osztály mûködésével.
A vendégeket Csereklye
Károly alpolgármester és
Szikora Miklós fõmérnök
tájékoztatta.

TTáállaallóó
Az év végével tálalókonyhákká
alakítják a Sirály utcai és a
Kertész utcai óvodák
fõzõkonyháit. A gyerekek
ellátása így is biztosított, a
megtakarítás pedig jelentõs.

TTeesszzttaauuttóó
Egy Suzuki Grand Vitara 
tesztautót adott ingyenes
használatba az év végéig a
Szikriszt Autósház a városháza
gazdasági hivatalának. Az
eddig példa nélküli
együttmûködés révén elsõsor-
ban a mûszakiak, a közterület-
ellenõrök és a természetvédel-
mi iroda munkatársai használ-
hatják a terepjárót.

Lakossági fórumot tartottak a városházán az
I. világháborús emlékmû Duna-parton
történõ elhelyezésérõl, amelyen Horváth
Tibor, a szobor restaurátora számolt be a
három éve kezdett munka befejezésérõl,
Illyés Zsuzsa pedig ismertette az emlék-
mûnek az Eszterházy utca tengelyében való
elhelyezésére – két változatban is – elkészített
tervét. Mint mondta, a hely méltó az emlék-
mûhöz, a nagy tömegû szoborcsoport elhe-
lyezésére a fõtér kevésbé alkalmas, és a fõtér
átépítésénél éppen a lakossági vélemények
hatására nem helyeztek el magasabb épít-
ményeket. Dr. Bóth János polgármester
hangsúlyozta, hogy már évekkel ezelõtt
eldõlt, hogy nem a fõtérre kerül a felújított
emlékmû, a korábbi döntés szerint a
Damjanich téren helyezték volna el. A Philipp

Frigyes fõépítész által javasolt új, Duna-parti
helyszín azonban nem nyerte el a jelenlévõk
egy részének tetszését. Többen kizárólag a
fõtérre való visszakerülését tartanák jó
megoldásnak, viszont volt, aki azért ellenezte
a folyam partján való felállítását, mert a
sasokkal, oroszlánokkal díszített „kurzus szo-
bor” ott óhatatlanul a város – nem kívánt –
jelképévé válna. 

A képviselõ-testület, Fördõs Attila
képviselõ javaslatára – három szavazással,
többségi döntéssel – úgy határozott, hogy
készüljön tanulmányterv az emlékmû fõtéren
való elhelyezésének vizsgálatára. A tényleges
elhelyezésre azonban egyelõre nem kerülhet
sor, mert az átépített fõtéren öt évig változ-
tatási tilalom van érvényben, és kérdés, hogy
az elhelyezés a mai helyzetben megoldható-e.

Vita a világháborús emlékmûrõl

Bringarandi a mobilitás hetén

Névadás és avatás

Szociális szolgáltatások háza
Bursa Hungarica ösztöndíj
Több fiatal kap támogatást

A város kiváló diákjai
Az önkormányzat mûvelõdési és oktatási bizottsága által

tizenegy éve alapított Vác Város Kiváló Diákja díjat az idén
tizenhárom diáknak ítélték oda, eddigi kiváló tanulmányi
eredményei és más területen elért eredményei alapján. 

Az önkormányzat mûvelõdési és oktatási bizottságának
döntése alapján díszoklevelet kapott: Lachegyi Róza, a
Bartók Béla Zeneiskola 6. osztályos növendéke, Baja
Sándor, aki a Petõfi iskolában fejezte be tanulmányait,
Bodzás Szabolcs, aki a Karolina iskolában végzett, Kenéz
Tibor (Radnóti iskola), Lelkes Péter (Juhász iskola), Lipusz
Kinga Orsolya (Földváry iskola), Verebélyi Boglárka
(Árpád Fejedelem iskola). 

A Vác Város Kiváló Diákja plakettet kapta: Bicsár Zsófia,
a Piarista Gimnázium végzõs tanulója, Héjja Bella, a
Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola volt
növendéke, Hernyik Beáta, aki a Madách gimnáziumban
fejezte be középiskolai tanulmányait, Horváth Bettina, aki
a közgazdasági szakközépiskola tanulója volt, Priksz
Ildikó, aki a Boronkay kéttannyelvû osztályában végzett és
Prohászka Ágnes Berta, aki szintén a Boronkay diákja
volt. A kitüntetéseket a polgármesteri hivatal díszter-
mében, a képviselõ-testületi ülés elõtt adták át. 

A gyalogosoké az utca szlogennel rendezték meg a Mobilitási hetet szeptember 15. és 22. között. A
hét programját elõzetesen sajtótájékoztatón ismertette dr. Bóth János polgármester, Kiss János
képviselõ és Pantali Bence, a Magosfa Alapítvány munkatársa. Az eseménysorozat szeptember 15-én,
a diákönkormányzat által szervezett Duna-parti bringarandi címû rendezvénnyel kezdõdött.
Klímavédelmi nap volt az iskolások számára, konferenciát rendeztek az éghajlat-változással kapcso-
latos témákban, 22-én pedig a hagyományos – Vácon az ötödik – autómentes napot tartották meg,
amelyen általános és középiskolások vetélkedõjére, kerékpáros akadályversenyre is sor került. 

Ritka jubileumot ünnepel a – három cikluson át – volt
önkormányzati képviselõ, Majer László. Ötven éve áll a
pult mögött, és ötven éve a város fõterén. 1957-ben
érettségizett a váci közgazdasági technikumban, és még
abban az évben munkába is állt a Vác és Környéke
Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat 47. számú, fõtéri
boltjában. A fél évszázad alatt egyszer költözött, akkor is
hat házzal arrébb: a Március 15. tér 19-ben lévõ boltból a
Március 15. tér 25. szám alatti boltba. Közben az üzlet
neve, tulajdonosa többször változott, de a pult és Majer
László maradt. Maradt a pult mögött a közben meg-
szerzett fõiskolai oklevéllel együtt, megválasztott
képviselõként, a kft. ügyvezetõjeként, bolttulajdonosként
is. Nyolc éve pedig már nyugdíjasként…

Szociális szolgáltatások háza nevet vette fel az új székhe-
lyet kapott családsegítõ központ, mert ez a név – névadó-
ja, Klinger Mária igazgató szerint – jobban kifejezi a szol-
gáltatások széles körét is. Október elsejével a családsegítõ
központ, a házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szol-
gálat új, közös székhelyre, a Deákvári fasor 2. szám alatti
ingatlanba költözött. Az átalakításokra tizenhétmillió
forintot biztosított az önkormányzat. A szociális szolgál-
tatások háza avatására szeptember 28-án került sor, 
dr. Bóth János polgármester és Debreczeni János, a szo-
ciális és lakásügyi bizottság elnöke vágta át az avatósza-
lagot. Ezt követõen tartották meg a szociális kerekasztal
soros ülését, amelynek keretében a szociális-gyer-
mekvédelmi ellátások rendszerében történt változásokról,
a tanévkezdési támogatásokról, a hajléktalanoknak a téli
idõszakban való ellátásáról és a három hónapja létrejött
Vác-Püspökszilágy kistérségi gyermekjóléti szolgálat eddi-
gi tapasztalatairól is tájékozódtak a résztvevõk.

Saját hatáskörben már több intézkedést is tett
a kórház vezetõsége a megtakarítás érdekében.
Mint dr. Erõs András fõigazgató elmondta,
bevezettek egy új informatikai rendszert, 
amellyel pontosan nyomon követhetõ, hogy hol
tart a teljesítményük, és nem lépik-e túl az 
úgynevezett teljesítményvolumen-korlátot. 
Ésszerûsítik a gyógyszerfelhasználást is: azonos
hatóanyagú, de olcsóbb szerekkel helyettesítik a
drágábbakat, ezzel 7-10 százalékos megtakarítás-
ra számítanak. Költségcsökkenést várnak az
energiaszolgáltatók versenyeztetésétõl, és 
többletbevételt attól, hogy a kiadott helyiségek
bérleti díját a piaci viszonyokhoz közelítik. 

Mint ismert, a többlet járulékbevételbõl 25
milliárd forintot juttat a mentõknek és a
kórházaknak az Országos Egészségügyi Pénztár,
ebbõl, két ütemben, összesen 117 millió forintot
kap – kiemelt, súlyponti intézményként – a váci
kórház. Vezetése ezzel az összeggel is segíteni
szeretné a stabilizációt. Az egyik legnagyobb
gond az, hogy évente mintegy 450 millió forintra
rúg a vissza nem igényelhetõ általános forgalmi
adó összege. A másik nehézség, hogy a fel-
használt gyógyszerek költségét, amely szintén
több százmillió forint, az OEP csak utólag finan-
szírozza, támogatás nélkül. Ez pedig azzal jár,

hogy jelentõs adósságállományt görget maga
elõtt a kórház. 

A súlyponti jelleg kötelezi a kórházat arra,
hogy magasabb szintû ellátást nyújtson. Mint a
fõigazgató elmondta, közeli jövõben nagy súlyt
fognak helyezni az egynapos sebészet elter-
jesztésére, mivel ez nem a fekvõbeteg-kasszát
terheli. Benyújtottak két pályázatot is. Az egyik a
fekvõbeteg-szakellátás fejlesztését szolgálja, a
másik az informatikai fejlesztést. Ez utóbbival
megvalósítható a háziorvosok, a szakrendelõk,
valamint a kórház informatikai összekötése,
azaz, a betegút lerövidítése. Dr. Erõs András
szerint az ellátás javítására a váci kórházban 
viszonylag keveset kell költeni, mivel az
étkezésre csaknem kétszer akkora összeget
fordítanak, mint átlagosan a többi egészségügyi
intézmény. Az intézmény egy felsõ kategóriás,
mobil ultrahang-készülékkel is gyarapodik, 
amelyet tíz éves futamidõvel lízingel.

Az önkormányzat egészségügyi bizottságának
elnöke, dr. Jakab Zoltán egy bizottság létre-
hozását kezdeményezte, amely felügyelné és
segítené a kórházi konszolidációs folyamatot.
Önálló képviselõi indítványát azonban – Fördõs
Attila képviselõ javaslatára – levették a
képviselõ-testületi ülés napirendjérõl. 

Több mint százmillió a kórháznak

Pályázati alapot hoz létre az önkormányzat
a területi ellátási kötelezettséget viselõ, az
alapellátásban, vállalkozásban dolgozó
háziorvosok és házi-gyermekorvosok
számára. A példa értékû támogatás a kiesõ
amortizációs költségek visszapótlását szolgál-
ja. Az alapellátási egészségügyi fejlesztési
pályázat feltételeit az egészségügyi bizottság

határozza meg, a résztvevõknek feltehetõen
vállalniuk kell a minimum standard feltételek
megteremtését, a tönkrement, amortizáló-
dott eszközök pótlását, az egységes infor-
matikai rendszer kialakítását. A pályázatot
kiíró önkormányzat vállalja, hogy a 2008. évi
költségvetésébõl a pályázati alapra 3 millió
230 ezer forintot elkülönít. 

Támogatás a háziorvosoknak

Programterv a Duna-parkra

Az idei évben is kiírta a pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjra. Az ösztöndíjpályázaton részben a felsõoktatásban már résztvevõ, részben
a tanulmányaikat a következõ tanévben kezdõ, hátrányos szociális helyzetben lévõ diákok
vehetnek részt. Az A típusú pályázatot az államilag támogatott nappali tagozaton tanulók
számára, a B típusú pályázatot az érettségi elõtt álló középiskolások számára írták ki. Az elõbbit
a nyertes pályázóknak a 2007/2008-as tanév II. félévétõl, az utóbbit a 2008/2009-es tanév elsõ
félévétõl folyósítják az ösztöndíjat. A pályázatok benyújtásának határideje október 31. 

Az ösztöndíj fedezeteként az önkormányzati és a minisztériumi támogatás szolgál, a har-
madik forrás a megyei önkormányzat hozzájárulása lenne, de ez nem jellemzõ. A város évrõl
évre növekvõ keretet biztosít a támogatására, ezért jelenleg már 27 váci fõiskolai, egyetemi
hallgatót segít, összesen több mint egymillió forinttal. Az igények azonban nagyobbak: már
tavaly is hatvan-hetven fiatal nyújtott be pályázatot, ezért az idén az önkormányzat növeli mind
a támogatottak körét, mind a felosztható összeget. A döntéssel a keretösszeg egymillió-három-
százezer forintra nõ, a támogatottak száma pedig elérheti a harmincat.

Változások az oktatásban
Módosult az önkormányzati óvodák és az

általános iskolák alapító okirata, az óvodáknál
a feladat kibõvült a különleges gondozásban
részesülõ gyermekek logopédiai ellátásával, az
iskoláknál a felvehetõ tanulók és az
évfolyamok számát kellett rögzíteni. A
Földváry iskola maximált tanulólétszáma 586,
a több iskola legfeljebb 560 gyereket oktathat.
A Bartók Béla Zeneiskola alapító okiratában is
meg kellett határozni a maximális létszámot,
ez 870 fõ. A közoktatási törvénynek
megfelelõen módosították a zeneiskola
pedagógiai programját is.

Döntött a képviselõ-testület a Váci Waldorf
Óvoda támogatásáról. Ennek mértéke az 
önkormányzati óvodába járó gyermekekre
számított kiegészítõ támogatás egyharmada. Ez
a huszonnégy váci gyermek esetében több
mint 2,6 millió forint. A Waldorf iskola – 

amellyel 2011-ig szóló közoktatási megál-
lapodást kötött a képviselõ-testület – a 61 váci
tanuló után 10,6 millió forint önkormányzati
támogatást kap erre a tanévre.

Elkészült a városi fenntartású középiskolák
2008/2009-re szóló beiskolázási terve. A
közgazdasági szakközépiskolában két csoport-
tal több indul, a Madách gimnáziumban, a
kereskedelmi és vendéglátóipari szak-
képzõben és a Boronkay középiskolában egy-
egy csoporttal lesz több.

A Madách gimnázium esti tagozata 10.
évfolyamának megszüntetésérõl döntött a
képviselõ-testület, mivel mindössze négyen
tanulnak ezen az évfolyamon. Az esti tagozatos
képzésben – három középiskolában, négy
évfolyamon – összesen kétszázharmincan
vesznek részt, legnagyobb számban a
Boronkay középiskolában tanulnak.

Pályázat iskolai eszközökre
Az eszközbeszerzések támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat a Pest Megyei

Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány kuratóriumához. A pályázat révén az önkormányzat 
fenntartásában mûködõ három óvoda, öt általános és négy középiskola, valamint a zeneiskola
ötszáz-ötszázezer forint eszközfejlesztési hozzájáruláshoz juthat. Az összesen 6,5 millió forintos
összeg húsz százalékát azonban az önkormányzatnak kell állnia.

Elfogadta a képviselõ-testület a Duna-park
aktualizált és kiegészített fejlesztési prog-
ramtervét, amelyet a Budapesti Corvinus
Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tan-
széke készített. A Duna-parti feltöltött terület
fejlesztésérõl már két éve döntött az önkor-
mányzat – bár tervek korábban is voltak –, az
idén áprilisban pedig pályázatot hirdetett a

csónakház és a Duna-szobor megvalósítására.
A most elfogadott változat az új létesítmények
elhelyezését is biztosítja. A programterv szerint
a terület fejlesztése hat ütemben valósulhatna
meg, a kivitelezés az árvízmentesítéssel
kezdõdne, az utak megépítésével, a közparkok
létesítésével folytatódna és az egyedi létesít-
mények készülnének el utoljára.
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Szikriszt Autósház a városháza
gazdasági hivatalának. Az
eddig példa nélküli
együttmûködés révén elsõsor-
ban a mûszakiak, a közterület-
ellenõrök és a természetvédel-
mi iroda munkatársai használ-
hatják a terepjárót.

Lakossági fórumot tartottak a városházán az
I. világháborús emlékmû Duna-parton
történõ elhelyezésérõl, amelyen Horváth
Tibor, a szobor restaurátora számolt be a
három éve kezdett munka befejezésérõl,
Illyés Zsuzsa pedig ismertette az emlék-
mûnek az Eszterházy utca tengelyében való
elhelyezésére – két változatban is – elkészített
tervét. Mint mondta, a hely méltó az emlék-
mûhöz, a nagy tömegû szoborcsoport elhe-
lyezésére a fõtér kevésbé alkalmas, és a fõtér
átépítésénél éppen a lakossági vélemények
hatására nem helyeztek el magasabb épít-
ményeket. Dr. Bóth János polgármester
hangsúlyozta, hogy már évekkel ezelõtt
eldõlt, hogy nem a fõtérre kerül a felújított
emlékmû, a korábbi döntés szerint a
Damjanich téren helyezték volna el. A Philipp

Frigyes fõépítész által javasolt új, Duna-parti
helyszín azonban nem nyerte el a jelenlévõk
egy részének tetszését. Többen kizárólag a
fõtérre való visszakerülését tartanák jó
megoldásnak, viszont volt, aki azért ellenezte
a folyam partján való felállítását, mert a
sasokkal, oroszlánokkal díszített „kurzus szo-
bor” ott óhatatlanul a város – nem kívánt –
jelképévé válna. 

A képviselõ-testület, Fördõs Attila
képviselõ javaslatára – három szavazással,
többségi döntéssel – úgy határozott, hogy
készüljön tanulmányterv az emlékmû fõtéren
való elhelyezésének vizsgálatára. A tényleges
elhelyezésre azonban egyelõre nem kerülhet
sor, mert az átépített fõtéren öt évig változ-
tatási tilalom van érvényben, és kérdés, hogy
az elhelyezés a mai helyzetben megoldható-e.

Vita a világháborús emlékmûrõl

Bringarandi a mobilitás hetén

Névadás és avatás

Szociális szolgáltatások háza
Bursa Hungarica ösztöndíj
Több fiatal kap támogatást

A város kiváló diákjai
Az önkormányzat mûvelõdési és oktatási bizottsága által

tizenegy éve alapított Vác Város Kiváló Diákja díjat az idén
tizenhárom diáknak ítélték oda, eddigi kiváló tanulmányi
eredményei és más területen elért eredményei alapján. 

Az önkormányzat mûvelõdési és oktatási bizottságának
döntése alapján díszoklevelet kapott: Lachegyi Róza, a
Bartók Béla Zeneiskola 6. osztályos növendéke, Baja
Sándor, aki a Petõfi iskolában fejezte be tanulmányait,
Bodzás Szabolcs, aki a Karolina iskolában végzett, Kenéz
Tibor (Radnóti iskola), Lelkes Péter (Juhász iskola), Lipusz
Kinga Orsolya (Földváry iskola), Verebélyi Boglárka
(Árpád Fejedelem iskola). 

A Vác Város Kiváló Diákja plakettet kapta: Bicsár Zsófia,
a Piarista Gimnázium végzõs tanulója, Héjja Bella, a
Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola volt
növendéke, Hernyik Beáta, aki a Madách gimnáziumban
fejezte be középiskolai tanulmányait, Horváth Bettina, aki
a közgazdasági szakközépiskola tanulója volt, Priksz
Ildikó, aki a Boronkay kéttannyelvû osztályában végzett és
Prohászka Ágnes Berta, aki szintén a Boronkay diákja
volt. A kitüntetéseket a polgármesteri hivatal díszter-
mében, a képviselõ-testületi ülés elõtt adták át. 

A gyalogosoké az utca szlogennel rendezték meg a Mobilitási hetet szeptember 15. és 22. között. A
hét programját elõzetesen sajtótájékoztatón ismertette dr. Bóth János polgármester, Kiss János
képviselõ és Pantali Bence, a Magosfa Alapítvány munkatársa. Az eseménysorozat szeptember 15-én,
a diákönkormányzat által szervezett Duna-parti bringarandi címû rendezvénnyel kezdõdött.
Klímavédelmi nap volt az iskolások számára, konferenciát rendeztek az éghajlat-változással kapcso-
latos témákban, 22-én pedig a hagyományos – Vácon az ötödik – autómentes napot tartották meg,
amelyen általános és középiskolások vetélkedõjére, kerékpáros akadályversenyre is sor került. 

Ritka jubileumot ünnepel a – három cikluson át – volt
önkormányzati képviselõ, Majer László. Ötven éve áll a
pult mögött, és ötven éve a város fõterén. 1957-ben
érettségizett a váci közgazdasági technikumban, és még
abban az évben munkába is állt a Vác és Környéke
Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat 47. számú, fõtéri
boltjában. A fél évszázad alatt egyszer költözött, akkor is
hat házzal arrébb: a Március 15. tér 19-ben lévõ boltból a
Március 15. tér 25. szám alatti boltba. Közben az üzlet
neve, tulajdonosa többször változott, de a pult és Majer
László maradt. Maradt a pult mögött a közben meg-
szerzett fõiskolai oklevéllel együtt, megválasztott
képviselõként, a kft. ügyvezetõjeként, bolttulajdonosként
is. Nyolc éve pedig már nyugdíjasként…

Szociális szolgáltatások háza nevet vette fel az új székhe-
lyet kapott családsegítõ központ, mert ez a név – névadó-
ja, Klinger Mária igazgató szerint – jobban kifejezi a szol-
gáltatások széles körét is. Október elsejével a családsegítõ
központ, a házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szol-
gálat új, közös székhelyre, a Deákvári fasor 2. szám alatti
ingatlanba költözött. Az átalakításokra tizenhétmillió
forintot biztosított az önkormányzat. A szociális szolgál-
tatások háza avatására szeptember 28-án került sor, 
dr. Bóth János polgármester és Debreczeni János, a szo-
ciális és lakásügyi bizottság elnöke vágta át az avatósza-
lagot. Ezt követõen tartották meg a szociális kerekasztal
soros ülését, amelynek keretében a szociális-gyer-
mekvédelmi ellátások rendszerében történt változásokról,
a tanévkezdési támogatásokról, a hajléktalanoknak a téli
idõszakban való ellátásáról és a három hónapja létrejött
Vác-Püspökszilágy kistérségi gyermekjóléti szolgálat eddi-
gi tapasztalatairól is tájékozódtak a résztvevõk.

Saját hatáskörben már több intézkedést is tett
a kórház vezetõsége a megtakarítás érdekében.
Mint dr. Erõs András fõigazgató elmondta,
bevezettek egy új informatikai rendszert, 
amellyel pontosan nyomon követhetõ, hogy hol
tart a teljesítményük, és nem lépik-e túl az 
úgynevezett teljesítményvolumen-korlátot. 
Ésszerûsítik a gyógyszerfelhasználást is: azonos
hatóanyagú, de olcsóbb szerekkel helyettesítik a
drágábbakat, ezzel 7-10 százalékos megtakarítás-
ra számítanak. Költségcsökkenést várnak az
energiaszolgáltatók versenyeztetésétõl, és 
többletbevételt attól, hogy a kiadott helyiségek
bérleti díját a piaci viszonyokhoz közelítik. 

Mint ismert, a többlet járulékbevételbõl 25
milliárd forintot juttat a mentõknek és a
kórházaknak az Országos Egészségügyi Pénztár,
ebbõl, két ütemben, összesen 117 millió forintot
kap – kiemelt, súlyponti intézményként – a váci
kórház. Vezetése ezzel az összeggel is segíteni
szeretné a stabilizációt. Az egyik legnagyobb
gond az, hogy évente mintegy 450 millió forintra
rúg a vissza nem igényelhetõ általános forgalmi
adó összege. A másik nehézség, hogy a fel-
használt gyógyszerek költségét, amely szintén
több százmillió forint, az OEP csak utólag finan-
szírozza, támogatás nélkül. Ez pedig azzal jár,

hogy jelentõs adósságállományt görget maga
elõtt a kórház. 

A súlyponti jelleg kötelezi a kórházat arra,
hogy magasabb szintû ellátást nyújtson. Mint a
fõigazgató elmondta, közeli jövõben nagy súlyt
fognak helyezni az egynapos sebészet elter-
jesztésére, mivel ez nem a fekvõbeteg-kasszát
terheli. Benyújtottak két pályázatot is. Az egyik a
fekvõbeteg-szakellátás fejlesztését szolgálja, a
másik az informatikai fejlesztést. Ez utóbbival
megvalósítható a háziorvosok, a szakrendelõk,
valamint a kórház informatikai összekötése,
azaz, a betegút lerövidítése. Dr. Erõs András
szerint az ellátás javítására a váci kórházban 
viszonylag keveset kell költeni, mivel az
étkezésre csaknem kétszer akkora összeget
fordítanak, mint átlagosan a többi egészségügyi
intézmény. Az intézmény egy felsõ kategóriás,
mobil ultrahang-készülékkel is gyarapodik, 
amelyet tíz éves futamidõvel lízingel.

Az önkormányzat egészségügyi bizottságának
elnöke, dr. Jakab Zoltán egy bizottság létre-
hozását kezdeményezte, amely felügyelné és
segítené a kórházi konszolidációs folyamatot.
Önálló képviselõi indítványát azonban – Fördõs
Attila képviselõ javaslatára – levették a
képviselõ-testületi ülés napirendjérõl. 

Több mint százmillió a kórháznak

Pályázati alapot hoz létre az önkormányzat
a területi ellátási kötelezettséget viselõ, az
alapellátásban, vállalkozásban dolgozó
háziorvosok és házi-gyermekorvosok
számára. A példa értékû támogatás a kiesõ
amortizációs költségek visszapótlását szolgál-
ja. Az alapellátási egészségügyi fejlesztési
pályázat feltételeit az egészségügyi bizottság

határozza meg, a résztvevõknek feltehetõen
vállalniuk kell a minimum standard feltételek
megteremtését, a tönkrement, amortizáló-
dott eszközök pótlását, az egységes infor-
matikai rendszer kialakítását. A pályázatot
kiíró önkormányzat vállalja, hogy a 2008. évi
költségvetésébõl a pályázati alapra 3 millió
230 ezer forintot elkülönít. 

Támogatás a háziorvosoknak

Programterv a Duna-parkra

Az idei évben is kiírta a pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjra. Az ösztöndíjpályázaton részben a felsõoktatásban már résztvevõ, részben
a tanulmányaikat a következõ tanévben kezdõ, hátrányos szociális helyzetben lévõ diákok
vehetnek részt. Az A típusú pályázatot az államilag támogatott nappali tagozaton tanulók
számára, a B típusú pályázatot az érettségi elõtt álló középiskolások számára írták ki. Az elõbbit
a nyertes pályázóknak a 2007/2008-as tanév II. félévétõl, az utóbbit a 2008/2009-es tanév elsõ
félévétõl folyósítják az ösztöndíjat. A pályázatok benyújtásának határideje október 31. 

Az ösztöndíj fedezeteként az önkormányzati és a minisztériumi támogatás szolgál, a har-
madik forrás a megyei önkormányzat hozzájárulása lenne, de ez nem jellemzõ. A város évrõl
évre növekvõ keretet biztosít a támogatására, ezért jelenleg már 27 váci fõiskolai, egyetemi
hallgatót segít, összesen több mint egymillió forinttal. Az igények azonban nagyobbak: már
tavaly is hatvan-hetven fiatal nyújtott be pályázatot, ezért az idén az önkormányzat növeli mind
a támogatottak körét, mind a felosztható összeget. A döntéssel a keretösszeg egymillió-három-
százezer forintra nõ, a támogatottak száma pedig elérheti a harmincat.

Változások az oktatásban
Módosult az önkormányzati óvodák és az

általános iskolák alapító okirata, az óvodáknál
a feladat kibõvült a különleges gondozásban
részesülõ gyermekek logopédiai ellátásával, az
iskoláknál a felvehetõ tanulók és az
évfolyamok számát kellett rögzíteni. A
Földváry iskola maximált tanulólétszáma 586,
a több iskola legfeljebb 560 gyereket oktathat.
A Bartók Béla Zeneiskola alapító okiratában is
meg kellett határozni a maximális létszámot,
ez 870 fõ. A közoktatási törvénynek
megfelelõen módosították a zeneiskola
pedagógiai programját is.

Döntött a képviselõ-testület a Váci Waldorf
Óvoda támogatásáról. Ennek mértéke az 
önkormányzati óvodába járó gyermekekre
számított kiegészítõ támogatás egyharmada. Ez
a huszonnégy váci gyermek esetében több
mint 2,6 millió forint. A Waldorf iskola – 

amellyel 2011-ig szóló közoktatási megál-
lapodást kötött a képviselõ-testület – a 61 váci
tanuló után 10,6 millió forint önkormányzati
támogatást kap erre a tanévre.

Elkészült a városi fenntartású középiskolák
2008/2009-re szóló beiskolázási terve. A
közgazdasági szakközépiskolában két csoport-
tal több indul, a Madách gimnáziumban, a
kereskedelmi és vendéglátóipari szak-
képzõben és a Boronkay középiskolában egy-
egy csoporttal lesz több.

A Madách gimnázium esti tagozata 10.
évfolyamának megszüntetésérõl döntött a
képviselõ-testület, mivel mindössze négyen
tanulnak ezen az évfolyamon. Az esti tagozatos
képzésben – három középiskolában, négy
évfolyamon – összesen kétszázharmincan
vesznek részt, legnagyobb számban a
Boronkay középiskolában tanulnak.

Pályázat iskolai eszközökre
Az eszközbeszerzések támogatására pályázatot nyújt be az önkormányzat a Pest Megyei

Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány kuratóriumához. A pályázat révén az önkormányzat 
fenntartásában mûködõ három óvoda, öt általános és négy középiskola, valamint a zeneiskola
ötszáz-ötszázezer forint eszközfejlesztési hozzájáruláshoz juthat. Az összesen 6,5 millió forintos
összeg húsz százalékát azonban az önkormányzatnak kell állnia.

Elfogadta a képviselõ-testület a Duna-park
aktualizált és kiegészített fejlesztési prog-
ramtervét, amelyet a Budapesti Corvinus
Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tan-
széke készített. A Duna-parti feltöltött terület
fejlesztésérõl már két éve döntött az önkor-
mányzat – bár tervek korábban is voltak –, az
idén áprilisban pedig pályázatot hirdetett a

csónakház és a Duna-szobor megvalósítására.
A most elfogadott változat az új létesítmények
elhelyezését is biztosítja. A programterv szerint
a terület fejlesztése hat ütemben valósulhatna
meg, a kivitelezés az árvízmentesítéssel
kezdõdne, az utak megépítésével, a közparkok
létesítésével folytatódna és az egyedi létesít-
mények készülnének el utoljára.
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Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

Tel.: 317-000/1465-ös mellék

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

október 88-114.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.

október 115-221.
Központi Gyógyszertár

Március 15. tér
október 222-228.

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.

október 229-nnovember 44.
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós u. 2.

október 113-114.
Dr. Kékesi Annamária

Vác, Zrínyi u. 9.
Tel.: 302-721

október 220-221.
Dr. Molnár Csilla

Vác, Földváry tér 15.
Tel.: 301-471

október 227-228.
Dr. Simon Csilla
Vác, Zrínyi u. 9.

Tel.: 311-386

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: 
Mikesy Árpád és Sebesi Zsuzsanna fia Gellért, Fejes Norbert és Gál Szilvia fia Benedek, Csonka Zsolt
és Hugyecz Viktória lánya Barbara, Kiss Csaba és Tóth Szilvia fia Gergely, Nagy Péter és Völgyesi
Katalin fia Olivér, Piros Tamás és Kosztyán Éva fia Tamás, Urbán Gábor és Várkövi Rea lánya Luca,
Bella Dániel és Kovács Helga fia Zsombor, Galovácz Tamás és Gere Hajnalka lánya Noémi, Hévizi
Mihály és Csávolszki Anikó fia Jonatán, Mester Csaba és Gergely Mónika fia Gergely Petõ Tibor és
Prekup Dorina fia Ágoston. Nagy Abert és Adorjáni Noémi fia Botond, Mohácsi Attila és Pintér
Erzsébet fia Dominik, Horgász Tamás és Kõvári Linda fia MIlán, Rácz Zsolt és Szlovák Anita lánya
Izabella, Krausz Róbert és Szabó Katalin lánya Noémi, Vuklovszki János és Molnár Mónika fia
Csongor, Leopold Gábor és Király Adrienn lánya Hanna, Németh Kálmán és Kajtor Nóra lánya Molli,
Bera Mihály és Juhász Tímea fia Dominik, Bostyán László és Bánfi Erika fia Márk, Szegner Zoltán és
Babinszki Renáta fia Tamás, Sági Zsolt és Bulejsza Ágnes lánya Csenge, Zoller Péter és Hanzli Anita
lánya Lilien.

Házasságot kkötött vváciak:
Lieszkovszki Arnold és Albert Mária, Bodrogi Attila és Szabó Tünde, Szécsényi Károly és
Helembai Andrea, Zsoldos Endre és Varga Adrienn, Lugosi Ákos és Szikriszt Judit, Aradszki
Gyõzõ és Lányi Renáta, Kürtös Gábor és Lehoczky Zita, Dian László és Garancz Anett, Nagy
Péter és Sándor Gabriella, Nagy Zoltán és Sasvári Brigitta, Zóka Gábor és Erdõs Ágnes, Bikkes
Béla és Gyenes Rita, Szakály László és Szekeres Éva.

Elhunyt vváciak:
Kocsi Károly (1921.), Bánfalvi Ernõ (1924.), Finna Sándorné sz.:Kovács Eszter (1929.), Szegváriné
Kiss Anna (1953.), Ábrahám Lászlóné sz.: Gyetvai Irén (1939.), Járási Istvánné sz.: Polifka Ilona
(1931.), Zárdai Istvánné sz.:Sztebel Julianna (1916.), Tompos József /1943./, Kettler Sándorné sz.
Tomecskó Irén /1925./, Eichstadter Józsefné sz. Miskei Julianna /1939./, Csordás János /1937./,
Koczka Józsefné sz. Kós Margit /1919./, Vass Flórián /1933./, Csató Sándorné sz. Balogh Erzsébet
/1913./, Csugányi Lászlóné sz. Básti Erzsébet /1941./, Czifra Gyula /1933./, Debreczeni Sándorné sz.
Nagy Rozália /1925./, Weigang Ferencné sz. Herczeg Julianna /1925./, Gazdik István /1955./, Mravik
Antal /1935./, Bencsik József /1947./, Dudás Istvánné sz. Kovács Margit /1932./, Alföldi Mihályné sz.
Pintér Mária /1935./, Vadai Józsefné sz. Rákóczi Ilona /1933./.

Egészségügyi fórum
Országgyûlési képviselõk részvételével rendeztek egészségügyi

fórumot a mûvelõdési központban, amelyen dr. Czinege Imre
arról beszélt, hogy az egészségügy mai rendszerében egyszerre
van jelen a pazarlás és a szûkösség. Dr. Csáky András azt kifogá-
solta, hogy forrást vonnak ki az ágazatból, és a reformot konszen-
zus nélkül próbálják megvalósítani. A megyei közgyûlés szakbi-
zottságának elnöke, dr. Szirmák Eszter szerint reformot források
nélkül nem lehet végrehajtani, s félõ, hogy az egészségügy
szegényellátássá alakul. Úgy vélte, hogy a teljesítményvolumen-
korlát nem tartható, s az orvos kamara helyi elnöke, 
dr. Szentléleki Károly, ehhez csatlakozva elmondta, hogy ez napi
problémát jelent a gyógyításban. Dr. Czinege Imre úgy vélte, hogy
– ellenõrzés hiányában – nem ritkán a valóságosnál jóval nagyobb
teljesítményt számoltattak el a kórházak, s ezért volt szükség a
korlátozásra. Ha a biztosítási rendszer átalakításával, regionális
pénztárak létrejöttével, a kórházak is versenyezhetnek majd
egymással, akkor a volumenkorlát értelmét veszti. 

Egész napos, színes programmal ünne-
pelte meg a város szeptember 22-én
fõtere megújulásának elsõ évfordulóját.
2006. szeptember 22-én adták át a Fõutca-
fõtér program keretében – Sáros László
Ybl-díjas építész tervei alapján, sok száz
vélemény figyelembe vételével –
újjáélesztett Március 15. teret. A nagyrészt
pályázaton elnyert központi támogatás-
ból, több mint egy milliárd forint költ-

séggel revitalizált tér, a szándéknak
megfelelõen, valóban megtelt élettel. Az
új funkciót kapott teret birtokba vevõ
váciak, felnõttek és gyerekek, az ide láto-
gató turisták cáfolták mindazokat, akik
eleve kifogásolták az átépítést vagy utólag
kerestek hibákat. A fõteret belakták az
emberek, és így volt ez a minden pro-
tokolltól mentes évfordulón is: a
mûvelõdési központ által szervezett egész

napos szórakoztató mûsor igen sok
érdeklõdõt vonzott. Este pedig levetítet-
ték a Vác, a Dunakanyar szíve címû filmet. 

A fõtér megújításának elsõ évfor-
dulóján az önkormányzat kérdõívet adott
közre (amely lapunk elõzõ számának
melléklete volt), hogy megtudja, miként
vélekednek a váciak, milyen tapasztalataik
vannak az új életre keltett fõtérrel kapcso-
latban.

Az újjáéledt fõtér évfordulója

A XXVI. Honti Kulturális Napok
Emlékezés a múlt század tragédiáira

Hivatalos küldöttséggel képviseltette magát
Vác az Ipolyságon megrendezett XXVI. Honti
Kulturális Napokon. A szeptemberi
eseménysorozat elsõ napján emlékeztek meg a
város írásos említésének 770. évfordulójáról, és
megkoszorúzták az I. és a II. világháború
áldozatai, a meghurcoltak és a kitelepítettek
emlékére állított emlékmûvet. Az emlékmûnél
Korpás Pál képviselõ, a helyi oktatási és kul-
turális bizottság elnöke mondott beszédet.
Ebbõl idézünk:

„A múlthoz való viszonyulást illetõen
általában kétfajta magatartás uralja mind az
egyént, mind az egész emberiséget. A feledés
hívei fátylat borítanak a múltra, megpróbálják
teljesen hatástalanítani, kizárni a saját életükbõl,
illetve a közösség, a nemzet életébõl. A szocializ-
mus több mint negyven éve alatt az ideológiai
front szüntelenül azt sugallta, hogy a múltat
végképp el kell törölni, mert csak e teher teljes
tagadása szülhet egy szebb és jobb világot. Ma
már tudatosítjuk, hogy hamis és csalóka volt ez
az elképzelés: gyökértelenül, évezredek alatt fel-
halmozódott tapasztalatok, erkölcsi elvek nélkül
nem tökéletesíthetõ emberi világunk. Az õ
igyekezetük eredménye, hogy községeink, váro-
saink közterein, temetõkertjeinkben, templo-
maink falain, középületeinken emlékmûvek és
emléktáblák emlékeztetnek biológiai és szellemi
elõdeink küzdelmeire - kudarcaira, tragédiáira,
de sikereire is. Az emlékmûvek az emberi nem
intõ és serkentõ szimbólumai.

Ipolyságon, talán a múlt század – a huszadik –
zavaros értékrendje következtében, nehezen

született a múltat idézõ s a jövõ útját egyengetõ
mementó, vagyis az elõttünk álló emlékmû.
Kézfogás ez a múlttal, nagyapáinkkal és
apáinkkal: fõhajtás küzdelmes és sokszor
tragikus sorsuk elõtt…

Az elsõ világháború poklában elõdeink százai
és ezrei – nagyapáink és dédapáink estek el, hal-
tak hõsi halált a frontokon… A második
világégés – melynek fegyverei még pusztítóbbak
voltak – az elsõ világháború idején és
közvetlenül utána született korosztályokat
küldte a harcterekre. A békeharcosok áldozat-
készsége, Radnóti Miklós és más költõk,
mûvészek erõteljesen hangoztatott békevágya
nem tudta elnémítani a politikai élet vezéralak-
jainak, az egyenruhába öltöztetett millióknak és
fegyvereiknek duhajkodását. Néhány év alatt
Európa és a világ harcterei óriástemetõkké vál-
tak… Európa szégyenfoltjává vált a máig meg-
magyarázhatatlan holokauszt is.

A II. világháború után a jóindulatú emberek a
békesség, a békülés útját próbálgatták. A csatazaj
megszûnés után azonban kisült, hogy a gyûlölet,
a bosszú, melyeket a fáradság nélküli vagyon-
szerzés vágya is fûtött, a politizálás hathatós
mozgatórugójává vált. A gyûlölködés ártat-
lanokat minõsített bûnösöknek, nemzeti és
osztályszempontok kezdték írni a tragikus
történeteket. Meghurcolás, deportálás és
kitelepítés lett a gyûlölet új megjelenési formája.

Ideje lenne jobban odafigyelni az idõk sza-
vára: a gyûlölet Európájából (és világából)
lépjünk a megértés, az egymás iránti türelem
Európájába és világába.”

A Vác Város Sportjáért kitün-
tetésben részesült Veszeli
Judit, a Váci NKSE kézilab-
dázója. A tavalyi NB I-es
bajnokság gólkirálynõjének 
dr. Bóth János polgármester és
Mokánszky Zoltán, az ifjúsági
és sportbizottság elnöke adta
át az emlékplakettet, a város
kézilabdasportjának fel-
lendítéséért és eredményes
pályafutása elismeréseként.

A megye kilép a múzeumi közalapítványból
Pest Megye Önkormányzata a továbbiakban nem kíván társ-

alapítóként részt venni a Váci Múzeumért Közalapítványban,
közölte a város polgármesterének címzett levelében a megyei
közgyûlés elnöke. A közalapítványt tíz éve, 1997-ben hozta létre
Pest Megye és Vác Város Önkormányzata közösen, abból a cél-
ból, hogy egybegyûjtsék a múzeumépítést és a leendõ múzeum
mûködését támogató adományokat. A város a Görög Templom
Kiállítóterem mellett biztosított ingatlant az építendõ múzeum
részére, és ötmillió forintot adott a közalapítvány számára. A
tervezett múzeum, amelynek alapkövét 1995-ben helyezték el –
mint tudott – nem épült meg, mindössze az elképzelt
múzeumhoz tartozó mûemlék ház felújítása történt meg. 

A Váci Múzeum Egyesület elnöksége levelet intézett a város
polgármesteréhez, amelyben sajnálatát fejezte ki a megyei

önkormányzat merev elutasító álláspontja miatt. Felkérte a
város képviselõ-testületét és a polgármestert, hogy továbbra is
munkálkodjanak a váci múzeum jövõjének megnyugtató
megoldásán, a város múltjához és jelenéhez méltó múzeum
megõrzése vagy létrehozása érdekében. Ennek részeként java-
solják az elutasítást alátámasztó indoklás szakmai és jogi vizs-
gálatát.

A megyei önkormányzat döntésének következménye, hogy a
város vagy teljes egészében átveszi az alapítói jogokat, vagy a
megye kezdeményezi a közalapítvány megszüntetését. A
képviselõ-testület döntése értelmében, Vác továbbmûködteti az
alapítványt, és a megyének egykor múzeum céljára átadott
ingatlanokra – ideiglenesen – fenntartja a változtatási tilalmat,
hogy azokat ne lehessen más célra értékesíteni.

Egyensúlyban 
a költségvetés

Megnyugtatónak nevezte az elsõ félév gazdálkodását 
dr. Bóth János polgármester. Mint a tájékoztatóból
kiderült, a költségvetés egyensúlyban volt, nem
keletkezett likviditási gond, a bevétel a tervezetthez
képest 7,1 százalékkal nõtt. Mint Iván Gábor bizottsági
elnök elmondta, több mint százmillió forintot fordítottak
út- és közlekedésfejlesztésre, s bár szeptember végén
közel százmillió forinttal csökkent a költségvetés
fõösszege, a felújításra és fejlesztésre szolgáló összeg
nagyobb lett. Fördõs Attila képviselõ szerint az éves költ-
ségvetés sikeres teljesítése az iparûzési adóból, a laktanya
területe egy részének értékesítésébõl és az ingat-
lanértékesítésbõl származó bevételeken, valamint a
kórház pénzügyi helyzetének alakulásán múlik.

Miniszteri látogatás a kórházban
Látogatást tett dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter a

kórházban, ahol – dr. Bóth János polgármester, országgyûlési
képviselõ és dr. Erõs András fõigazgató kíséretében – többek
között, megnézte a sürgõsségi részleget, amelyrõl nagy elismerés-
sel nyilatkozott. Megtekintette a kórház már felújított és még kom-
fortosításra váró szárnyát, amelynek igényesebbé tételét a fekvõ-
beteg-szakellátás fejlesztésére beadandó pályázattól várja a
kórház. A kórházi látogatást követõen a miniszter a mûvelõdési
központban tartott fórumot. Ezen ismét elégedetten nyilatkozott
a sürgõsségi ellátásról, mondván, hogy a súlyponti kórházakban
ugyanolyan egy kapus rendszert kell kialakítani, mint Vácon.
Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés érdekében pályázatokon kell meg-
mérettetnie magát az intézménynek, a fõigazgatót pedig
megerõsítette abban, hogy a kórházban bevezetett onkológiai
szûréseket változatlanul folytatni kell, és erre megfelelõ összeg
rendelkezésre is áll.

Támogatás a társasházaknak
Összesen 6,7 millió forint kamatmentes kölcsönnel támogatja az önkormányzat öt társasház felújítási munkáit. Négy

társasház az épületek zárófödémének vízszigetelését kívánja megoldani, egy társasház pedig a lépcsõházak nyílászáróit
akarja kicserélni. A vízszigetelés felújítása mintegy kétszáz lakás lakóit érinti, a nyílászárók cseréje csaknem százhúsz
lakástulajdonos érdeke.  

Mint ismert, a képviselõ-testület 2003-ban hozta meg azt a rendeletét, amely lehetõvé tette a társasházak energetikai
és épületgépészeti korszerûsítésének önkormányzati támogatását. Erre a célra minden évben elkülönítenek egy keretet,
amelyre pályázhatnak a társasházak. A mostani munkákkal együtt, a támogatás révén érintett lakások száma már megha-
ladja a kétezret. A gazdasági bizottság elnöke, Kiss Zsolt szerint, meg kellene vizsgálni, hogy van-e lehetõsége az önkor-
mányzatnak vissza nem térítendõ támogatás nyújtására.

okt. 99. 118 óóra Chagall Klezmer Band koncertje
okt. 111. 111.30 óóra Talamba ütõegyüttes "50 perc alatt a

Föld körül" 
okt. 112. 119 óóra M.Á.S.I.K. együttes koncertje
okt. 113. 110 óóra Egy nap az egészségért - Egészségnap
okt. 116. 110 éés 114 óóra, ookt. 117. 110 óóra éés
okt. 118. 110 óóra Fogi Színház: Micimackó meséi
okt. 118. 118 óóra Képek a Szentföldrõl - Izraeli utazá-

sok
okt. 118. 118 óóra Bogányi Testvérek hangversenye
okt. 225. 119 óóra A mélység birodalma
okt. 228. 114 óórától Családi Nap a szüret jegyében –

Fabatka Bábszínház: Az ördög három
aranyhajszála 16 órától, 
Táncház szüreti mulatság 17 órától 

okt. 330. 119 óóra Musical Company – KOROK - ÉLET-KÉPEK
- HANGULATOK musical show

nov. 33. 119 óóra Csurka István: Döglött aknák
nov. 110. 115 óóra Kárpátalja költészete 

nov. 110. 220 óóra Queen Unplugged Project koncert 

KIÁLLÍTÁSOK
okt. 99. 117 óóra Kávézó Galéria "A Kánaán magyar

szemmel" - Kardos Tamás fotómûvész
kiállítása. Megtekinthetõ: okt. 21-ig

okt. 112. 118 óóra Curia Galéria – Concerto. A kiállítás
megtekinthetõ: november 10-ig

okt. 118. 118 óóra Madách Galéria – Cs. Nagy András
kiállítása. Megtekinthetõ: okt. 30-ig.

okt. 119. 117 óóra Emeleti Galéria – Váci kézimunka kiál-
lítás. Megtekinthetõ: november 1-ig.

okt. 226. 118 óóra Átrium Galéria – Oszetzky Szilvia
selyemfestõ kiállítása. A kiállítás
megtekinthetõ: november 20-ig

nov. 99. 118 óóra Kávézó Galéria – "25 éve a pályán…"
Kiss Péter festõmûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: december 7-ig.

ÕSZI MÛVÉSZETI HETEK

A belépõjegyek megválthatóak a Madách Imre Mûvelõdési Központ jegypénztárában (Dr. Csányi L. krt. 63. 27-518-206)
vagy a Ticketportál rendszerén keresztül www.ticketportal.hu 

Vác Város
Sportjáért
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