
A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

IX. évfolyam 7. szám • 2008. július ingyenes kiadvány

4 2008. július

Anyakönyvi hírek

1. Fekete Kígyó Gyógyszertár • Széchenyi u. 37. • 27/312-388
2. Alsóvárosi  Gyógyszertár • Zöldfa u. 1. • 27/311-157
3. Deákvári Gyógyszertár • Deákvári főtér 30. • 27/510-805
4. Központi Gyógyszertár • Köztársaság út 23. • 27/501-630
5. Vácz-Remete Gyógyszertár • Magyar u. 3. • 27/305-997
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár • Radnóti út 2. • 27/301-178
7. Szent Rókus Gyógyszertár • Zrínyi u. 9. • 27/501-385

Hét (2008) Hétfő Kedd Szerda Csüt. Péntek Szo. Vas.
07.21.-07.27. 2 3 4 5 6 7 1
07.28.-08.03. 3 4 5 6 7 1 2
08.04.-08.10. 4 5 6 7 1 2 3
08.11.-08.17. 5 6 7 1 2 3 4
08.18.-08.24. 6 7 1 2 3 4 5
08.25.-08.31. 7 1 2 3 4 5 6

Felelõs kiadó: 
Dr. Dora Péter jegyzõ
Szerkesztésért felelõs: 
Borgó János 
Szerkesztõség:
Vác Város 
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
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/ 80 890-020

az okmányirodában
hétfõ:  9-18, kedd: 8-16,

szerda: 10-16, péntek: 8-12 
csütörtök: zárva

Ebédidő 12.30 és 13 óra között

A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit 

- 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
A váci és Vác körzeti 

hétvégi fogászati ügyeletek 
megszűntek!

Legközelebbi 
ingyenes ügyelet: 
SZÁJSEBÉSZET
Budapest VIII. ker.
Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

Vácott született váci lakosok: Szilágyvári Adrián és Belák
Katalin fia Adrián, Styevka Zoltán és Koncz Beáta lánya Dóra,
Szabó László és Szabó Andrea fia Mátyás, Bárdos Viktor és Nagy
Anita lánya Szofi, Kósa-Fehér László és Oroszki Hajnalka fia
Kende, Kalácska Tamás és Gimet Izabella lánya Lilla, Szobonya
Róbert és Nagy Erzsébet lánya Sarolta, Németh Csaba és Csorba
Klára lánya Rubina, Székely Ferenc és Varecza Mercédesz lánya
Szófia, Huszák Gábor és Bedi Viktória lánya Petra, Deák Miklós
és Homovics Emese lánya Hajnalka, Kiss Richárd és Jusztin
Marianna lánya Lara, Kohlmann Sándor és Lengyel Krisztina fia
Gergő, Simák László és Csörögi Titanilla fia Dominik, Fekete
Zsolt és Rózsahegyi Krisztina lánya Flóra

Elhunyt váciak: Vidor Bálintné sz: Vig Margit /1924/, Magyar
Kálmánné sz.: Bayer Ilona /1929/, Szántai Márta /1966/, Bálint
Jánosné sz: Vida Gizella /1928/, Laky László /1925/, Horváth
Lajosné sz: Nagy Erzsébet /1925/, Janauschek Gyula /1921/,
Mezősi Blanka /1923/, Kovacsics Józsefné sz: Wohl Klára /1923/,
Boros János /1934/, Dr. Szalay Károlyné sz: Balatoni Mária
/1944/, Kántor Ferencné sz.: Kubinyi Mária /1922/, Halász
Katalin /1961/, Lengyel Lajos /1934/, Macha Istvánné sz.: Tóth
Ilona /1950/, Égel Tamás /1926/

Házasságot kötött váciak: Czene János és Czeglédi Edit, Kosdi
Róbert és Gábor Annamária, Létai Sándor és Botos Viktória,
Bayer Kornél és Jánoskó Ágnes, Piros Tamás és Kosztyán Éva,
Veres Péter és Gulya Renáta, Gönczöl Szabolcs és Prontvai Vera,
Berényi Attila és Bercse Erzsébet, Illés István és Csomor Laura,
Mojzsis András és Balázs Mónika, Wernke Ádám és Wohner
Zsófia

Régi-új
intézményvezetők

Három önkormányzati fenntartású oktatási intézményt
továbbra is az eddigi vezető irányít, egy iskolába pedig vissza-
tér a régi igazgató. A határozott idejű megbízatás lejártával
pályázatot hirdetett az önkormányzat a Deákvári Óvodák, a
Földváry Károly Általános Iskola és a Radnóti Miklós Általános
Iskola intézményvezetői állásának betöltésére. A négy tagóvo-
dát irányító Békésiné Csizik Sarolta, egyedüli pályázóként,
újabb öt évre kapott vezetői megbízatást, a Földváry iskola
igazgatója, dr. Váradi Iván Attila, aki ugyancsak egyetlen
pályázó volt, szintén újabb öt évig vezetheti az intézményt. A
Radnóti iskola vezetésére ketten pályáztak, a jelenlegi igazga-
tó, Álmos László és a korábbi igazgató, Laczi István. Mivel a
szakbizottság nem támogatta Álmos László pályázatát, az igaz-
gató a képviselő-testületi ülésen bejelentette visszalépését,
így augusztus elsejétől Laczi István vezeti az intézményt. A
megbízatások öt évre szólnak.

Farkas Pál marad a Bartók Béla Zeneiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója, a képviselő-testület
döntése értelmében. Új megbízatása öt évre szól. Farkas Pál
1981-ben lett a zeneiskola hegedűtanára, 2006 augusztusától
vezeti az intézményt, az utóbbi egy évben azonban csak meg-
bízott igazgatóként, mivel két évvel ezelőtti megválasztásával
szemben az egyik vesztes pályázó törvényességi eljárást kez-
deményezett. Ezért új pályázat kiírása vált szükségessé,
amelyre ketten jelentkeztek. A kettő közül a művelődési és
oktatási bizottság egyhangúlag Farkas Pál pályázatát támogat-
ta, és a képviselők többsége is mellette voksolt.

Tanév után, tanév előtt

Dr. Molnár Lajos: segíteni a hátrányos helyzetűeket
Nyugodt körülmények között zajlott és eredményes volt a

2007-2008-as tanév, értékelte dr. Molnár Lajos alpolgármester
az eltelt időszakot. Összesen 10703 gyerek, diák fejezte be a tan-
évet, mindössze 13 nyolcadikos gyereket nem vettek fel közép-
iskolába. Mint mondta, három középiskolában tettek a diákok
emelt szintű érettségi vizsgát, a Boronkayban, a Madáchban és
a Piarista gimnáziumban. A tanév befejezése után elkezdődtek
a nyári karbantartások, az óvodákban, általános iskolákban
egyelőre 65 millió forint áll rendelkezésre erre a célra, de vár-
hatóan ez az összeg további milliókkal fog emelkedni. 
- Remélem, a deákvári és a Csányi körúti óvoda pályázatán nye-
rünk, és így az önkormányzati önrésszel együtt 10-10 millió
forintot fordíthatunk eszközbeszerzésre. Az Árpád iskola, a
Boronkay középiskola és a TISZK pályázatáról még nem volt
döntés, a Karacs kollégium felújításának támogatására egyelőre
nincs pályázat. A középiskolákban a szakképzés korszerűsítése
a feladat: nő a szakok száma és három évre nő a képzés ideje. 

E mellett, mint dr. Molnár Lajos mondta, a következő tanév-
ben a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére kell koncentrál-
ni. Komoly szerepet szánnak az augusztusi tanév-előkészítő

tanácskozásnak, amelyre, a kistérség településeinek képviselői
mellett, minisztériumi, egyetemi szakembereket és szocioló-
gust is meghívnak.

A következő tanév előkészítése már az év elején elkezdődött,
eddig 308 gyerek számára igényeltek óvodai elhelyezést a szü-
lők, így 1121 óvodásra számítanak. Igyekeznek mindent meg-
tenni azért, hogy a gyerekek három éves koruktól óvodások
legyenek, ezt elsősorban a hátrányos helyzetű családoknál tart-
ják nagyon fontosnak a szakemberek. Mivel 355 nyolcadikos
végzett és 265 gyerek kezdi meg az első osztályt, három iskolá-
ban – az Árpád Fejedelem, a Juhász Gyula és a Radnóti Miklós
Általános Iskolában – egy-egy tanulócsoporttal lesz kevesebb,
miközben tíz csörögi gyereket fogad a város. 

A képviselő-testület júniusi ülésén fogadta el azt a határozatot,
amellyel egy-egy új tanulócsoportot engedélyez a Bernáth Kálmán
kereskedelmi iskolában, a Madách gimnáziumban és az I. Géza
közgazdasági iskolában. A kereskedelmiben a vendéglátó szakis-
kolai képzés két évről három évre növekszik, a másik két középis-
kolában pedig a nyelvi előkészítő osztályok 13. évfolyamba lépése
miatt válik szükségessé a csoportszám növelése.

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 
620-620/1465-ös 

melléken, vagy közvetlen
vonalon, a 
620-691-es 

telefonszámon érhető el.

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 követke-
zõ nap 7 óráig

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdődően 7
hetente ismétlődő rend szerint, látnak el ügyeleti szolgálatot.

Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási idő végé-
től, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és ünnepnapokon
24 órán keresztül tart.

Az alábbi táblázat a Gyógyszertárak nyitvatartási idején túli
ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Naszály-Galga Térségi Integrált Szakképző Központ a
munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó szakképzés mellett,
ősszel elindítja felnőttképzési programjait is. Ebből az alka-
lomból egy Szakmajegyzék című kiadvány kerül az érdeklő-
dők kezébe, amelynek célja, hogy rendszerezett áttekintést
nyújtson a Naszály-Galga TISZK 2007/2008-ban végzett szak-
mafejlesztési munkájáról. A felnőttkori tanulásnak vitathatat-
lan szerepe van a versenyképesség megtartásában, illetve a
társadalmi kirekesztődés megakadályozásában. Az új OKJ
rendszer is törekszik a 45 év felettiek és a szakképzetlenek fel-
zárkóztatását segíteni azáltal, hogy nem köti a nyolc osztály
elvégzéséhez a képzésbe való bekapcsolódást, és vizsgát
tehetnek azok is, akik kevesebb osztályt jártak ki. Ezen kívül
lehetőség nyílik arra is, hogy rész-szakképesítést szerezzenek,
amellyel már betölthetnek egy munkakört, és a teljes képesí-
téshez is könnyebb út vezet már innen. 

Az Európai Unió által kínált pályázati lehetőségek kiaknázá-
sának köszönhetően a Naszály-Galga TISZK egy intézményhá-
lózatot fog össze, és a jól kidolgozott oktatási rendszer segít-
ségével nemcsak a munkanélküliséget csökkenti, hanem a
megfelelően képzett szakemberek kibocsátásával hozzájárul
az őket alkalmazó cégek, így közvetve az egész térség fellen-
düléséhez is. A leszakadás okai között van, hogy sokan nem
férnek hozzá szakmai és mindennapi életükben az informáci-
ós és kommunikációs technológiához, nem tanulnak meg a
számítógéppel bánni, és így nem jutnak hozzá az egyre
inkább csak digitálisan megszerezhető információkhoz és
segédeszközökhöz. A TISZK által kibocsátott Szakmajegyzék-
ben található felnőttképzési programok igyekeznek megfelel-
ni a modern munkaerőpiac elvárásoknak. Programjaik révén
mindenki számára lehetővé teszik a számítástechnikai kulcs-
kompetenciák elsajátítását, és teret adnak a munkaerőpiac
elvárásaihoz igazodó informatikai továbbképzésekre. A szak-
majegyzék részletesen ismerteti a Naszály-Galga TISZK által
oktatott szakmákat, a felnőttképzési illetve a pedagógus-
továbbképzési programokat.

Ősztől felnőttoktatás
a TISZK-nél
Szakmajegyzék tájékoztat a
lehetőségekről

Mintegy 6,7 millió forint összköltséggel elkészült a Bartók Béla Zeneiskola akadálymentesítése, így a Kossuth téri bejáraton
át kerekesszékkel is el lehet jutni a nagy hangversenyteremig. Az épület jellege miatt, nem volt könnyű megtalálni azt a
megoldást, amellyel az engedélyt kiadó Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is egyetért. A bejáratnál mobil rámpák segítik a
bejutást, az épületen belüli szintkülönbséget pedig úgynevezett személyemelővel hidalták át. Ennek köszönhetően átjárható
az egész épület és megközelíthető a zeneiskola rendbe hozott udvara is, amely városi rendezvényeknek is helyet adhat. A
Kossuth téren két kijelölt parkolóhely áll a mozgássérültek rendelkezésére. Mint dr. Bóth János polgármester elmondta, az
akadálymentesítésre pályázat révén is szereztek forrást, de a beruházási összeg nagyobb részét, több mint 4 millió forintot,
az önkormányzat fedezte.

Óvodai felújítások
Két óvoda – a Diófa utcai és a Csányi körúti – eszközbeszer-

zésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A Diófa utcai
Óvodában a jelenleg alig használható játszóudvar felújítására,
a szabványnak megfelelő játékok felállítására lenne szükség.
Megfelelő térburkolatot kellene kialakítani, hogy a bejutás
könnyebb legyen, és a mozgáskorlátozottak is akadály nélkül
közelíthessék meg az épületet. A Csányi körúti Óvodában a
játszóudvar és a terasz felújítása vált szükségessé, hiányoznak
játékok és gondoskodni kell megfelelő árnyékolásról is. A ter-
vezett beruházások, átalakítások költsége mindkét óvodában
meghaladja a 8 millió forintot, amelyből az önkormányzatnak
40 százalékos önrészt kell vállalnia. Az önrészt az idei évre
elkülönített pályázati céltartalékból fedezik.

Nyári táborok

Több mint ezer gyermek üdülhet
Több mint huszonöt különböző

nyári tábor várja a váci gyerekeket, diá-
kokat a nyáron. Szinte kivétel nélkül
minden iskola szervez egy vagy több
tábort, általában egy hétre. Az Árpád
Fejedelem Általános Iskola és a Juhász
Gyula Általános Iskola például, négy-
négy táborba is várja a tanulókat, a
középiskolák közül a Boronkay és a
Madách három-három tábort szervez.

Van iskola, amely külföldi táborozásra
is viszi diákjait, esetenként alapítványi
vagy pályázati pénz csökkenti a szülők
által befizetendő összeget. Az önkor-
mányzat negyvenhat hátrányos helyze-
tű gyereket nyaraltat Zamárdiban, a
teljes költséget magára vállalva. A júli-
us elsején megnyílt és augusztus köze-
péig működő napközis táborban pedig
csak az étkezési díjat kell a szülőknek

megtéríteniük. Sokan vettek részt a
Meláth Attila baptista lelkész által
szervezett Mosolyhéten is. Összesen
több mint ezer váci gyerek nyaralhat,
táborozhat a szünidőben szervezett
formában. Mint dr. Bóth János polgár-
mester mondta, a város büszke lehet
rá, hogy ennyi táborozási lehetőséget
biztosít a nyár folyamán a kisebb és
nagyobb gyerekeknek.

Több pénz a 
költségvetésben

Ismét módosította a képviselő-testület a költségvetés bevé-
teli és kiadási összegét, ezúttal csaknem 400 millió forinttal
nőtt a főösszeg. Ennek köszönhetően, a központosított állami
támogatás fel nem osztott részéből több mint 48 millió forint
általános, szabad felhasználású tartalék keletkezett.
Felosztásáról júniusi ülésén döntött a testület. Volt olyan
javaslat is, hogy a 48 millió forint helyett, az összes számba
vett igény kielégítésére, hitel felvételével 134 millió forintot
költsön az önkormányzat. Végül a 48 millió forint sorsáról
döntöttek csak a képviselők, a további igények fedezetéről
szeptemberben születik döntés. Többek között, ebből az álta-
lános tartalékból az alsóvárosi zöldterület bővítése, a II. világ-
háborús emlékmű befejezése valósulhat meg, jut a pénzből a
kiskörúti, a szérűskerti felújításokra és a Pogányvári köz felújí-
tására is.

Július 25-én, pénteken 18 órakor a váci strandfürdő 33
1/3-os medencéjében, a Váci Világi Vigalom keretében, az
ausztrál és a magyar junior női vízilabda válogatottak mér-
kőzésére kerül sor. A mérkőzésre – és a strandfürdőbe –
17.30 órától a belépés díjtalan! A rendezvény fővédnöke
dr. Bóth János országgyűlési képviselő, Vác város polgár-
mestere.

Váci Nyár 2008. programkínálata
A u g u s z t u s

A Váci Nyár programjai során a fellépők helyi, illetve a
vonzáskörzetben elő művészek és művészeti csoportok
közül kerülnek ki. A műsorok között szerepel koncert,

táncbemutató, gyermekműsor és kreatív kézműves 
foglalkozás is.

VÁRJUK ÖNT IS A VÁCI NYÁR PROGRAMJAIRA!

V Á R O S H Á Z I E S T É K

„PÁRIZS EGE ALATT” 
Orosz Zoltán, Ursu Gábor és Bardóczy Attila sanzon estje

Augusztus 22. péntek 19 óra
Helyszín: Vác, Városháza udvara

A belépőjegy ára elővételben: 1400 Ft, 
az előadás napján: 1700 Ft

Rossz idő esetén a koncert helyszíne 
a Madách Imre Művelődési Központ

F Ő T É R I Z E N É S E S T É K

KONCERT
Augusztus 8. péntek 18 óra

Fellépnek: Bijou, Tonenssence, Haelo együttes
Helyszín: Március 15. tér

MUSICAL PILLANATOK
könnyed szórakozás nemcsak fiataloknak

Augusztus 23. 18 óra
Művészeti vezető: Brenner Judit

Zongorán kísér: Csuka Ágnes
A koncerten közreműködnek a Stargate Művésziskola 

énekes növendékei
Helyszín: Curia Galéria udvara (Vác, Március 15 tér 20.)

Rossz idő esetén a koncert helyszíne a Madách Imre
Művelődési Központ

VÁC VÁROS

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGE

Augusztus 20. 17 órától
Helyszín: Vác, Konstantin tér Szent István szobornál

Az új kenyér áldása, Vác Város Díszpolgára kitüntető cím
és Pro Urbe kitüntetések átadása

Közreműködnek: 
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, Váci Fúvósegyüttes,

Boróka Népi Énekegyüttes, Lakatos Anikó, Dombi
Rajmund cselló - és hegedűművészek.

ÜN N E P I H A N G V E R S E N Y
Augusztus 20., 20 órakor

Helyszín: Vác, Március 15. tér
Váci Szimfonikus Zenekar koncertje Farkas Pál vezényletével

Közreműködnek: Molnár Marica, Boncsér Gergely, 
Sarantis Mantzourakis és Company Canario 

Historikus Táncegyüttes.
Műsoron: Erkel Ferenc: Hunyadi László című operából
részletek, valamint Antonin Dvořak, ifj. Johann Strauss,

Johannes Brahms, Ernesto de Curtis és 
Kálmán Imre művei.

ELŐZETES

TEMPLOMI HANGVERSENYEK

KOSÓCZKI TAMÁS ORGONAMŰVÉSZ
BAROKK HANGVERSENYE

Szeptember 7. vasárnap 19 órakor 
Helyszín: Ferences Templom

A vigalom sportja
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HÍRHASÁB

Pénz a csomópontra
A Kosdi út-Deákvári fasor-
Telep utcai kereszteződés
körforgalmú csomóponttá
való átépítésének támogatá-
sára megpályázott teljes
összeget jóváhagyta a
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ. Az
építés összköltsége csaknem
59 és fél millió forint, ebből
35 millió 665 ezer forint a
támogatás. 

Közlekedés-támogatás
Pályázatot nyújt be az
önkormányzat a helyi köz-
forgalmú közlekedés, azaz, a
helyi autóbusz-közlekedés
normatív támogatására. A
város saját költségvetéséből
az elmúlt évben 35 millió
forinttal járult hozzá a
Volánbusz helyi járatainak
működtetési költségeihez.

Hődíj-emelés
Augusztus elsejétől 6,1 szá-
zalékkal nő a távhőszolgálta-
tás hődíja, az alapdíj válto-
zatlan marad. A földgáz árá-
nak növekedése miatt szük-
ségessé vált emelés egy átla-
gos lakásnál nyáron 247,
télen 1351 forint többletkia-
dást jelent.

Új járda
Elkészült a Petöfi Sándor
utca járdájának eddig hiány-
zó szakasza. A mintegy hat-
van méter hosszú járda az 5.
számú választókörzet kereté-
ből, 1,7 millió forint költség-
gel valósult meg, Tomori Pál
képviselő kezdeményezésére.

Elnökváltás a
Reménységnél
Tisztújító közgyűlésén
Bartos Ferencet elnökké,
Moys Csabát elnökhelyettes-
sé választotta a Váci
Reménység Egyesület. Az
elnöki feladatokat 18 évig
ellátó dr. Kondér Gyulának
a Vác Város Sportjáért elis-
merést adta át Csereklye
Károly alpolgármester. 

Törődés napja 
A Budapest Bank (GE
Money Bank) váci fiókjának
munkatársai önkéntes mun-
kával tették barátságosabbá
a váci Simon Antal Általános
Iskola környezetét, és a
bank 100 ezer forinttal járult
hozzá a szükséges eszközök
beszerzéséhez a Törődés
napján. 

Megújult hangtár
Megújult a Katona Lajos
Városi Könyvtár hangtára, a
Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai
Kollégiuma pályázatán
elnyert és az önkormányzat
által kiegészített 2,2 millió
forintból. A hangtár több
ezer CD-t, több ezer videó-
kazettát és DVD-t őriz, s
megtartotta a régi hangle-
mez-gyűjteményt is. 

Semmelweis-nap 
a kórházban

A kórház hagyományos Semmelweis-napi ünnepsé-
gén adták át a Vác Város Egészségügyéért kitüntetést,
amelyet az idén dr. Bénik Gyulánénak ítélt az önkor-
mányzat. Az ünnepségen dr. Erős András főigazgató
köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Kampós Kata
főorvos emlékezett meg Semmelweis Ignácról. Ezt
követően adta át dr. Molnár Lajos alpolgármester a
városi kitüntetést dr. Bénik Gyulánénak, aki 38 éve dol-
gozója a kórháznak, több mint három évtizede tevé-
kenykedik osztályvezető főnővérként, és e mellett,
évek óta az ápolási igazgatóhelyettesi, illetve ápolási
igazgatói funkciót is betöltötte, betölti. Az ünnepség
keretében adták át az Inczédy család által alapított
Ruzicska-díjat dr. Hajszán Nikolettának és dr. Pancsira
Henriettának, majd a miniszteri kitüntetetteket
köszöntötték. A tíz éve alakult SBO (Sürgősségi
Betegellátó Osztály) munkatársai az egészségügyi
miniszter elismerő oklevelét kapták. A hagyományok-
nak megfelelően itt jelentették be az előléptetéseket, a
főigazgatói dicséreteket, valamint átadták az emlékla-
pokat a 25, 30 és 40 éves jubileumukat ünneplőknek.

Több rendőr
Az elmúlt év gyakorlatához hasonlóan, a nyári időszakra

szabadidős rendőröket alkalmaz az önkormányzat, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött szerződés értelmé-
ben. A két rendőr a szeptember 15-ig terjedő az időszakban
alkalmanként nyolc órában végez járőrözést, a Váci
Rendőrkapitányság illetékes parancsnoka által meghatározot-
tak szerint. Alapvető feladataikat a képviselő-testület elsősor-
ban a hétvégi rongálások megakadályozásában, a főtér, a
Duna-part nyugalmának fenntartásában és a nehéz gépjármű-
vek közlekedésének ellenőrzésében jelölte meg. A megállapo-
dásban szereplő kétmillió forintos költséget az önkormányzat
a központosított állami támogatások terhére fizeti ki. 

Megemlékezés a 60. évfordulón 

Izrael megalakulásának hatvanadik évfordulója alkalmából megemlékezést tartott a Váci Hit
Gyülekezete és a Váci Közéleti Egyesület a művelődési központban. Az ünnepségen, az Izrael
történetét bemutató rövid filmösszeállítás után, az esemény fővédnöke, dr. Bóth János polgár-
mester emlékezett meg az évfordulóról, vázolva a zsidóság szerepét az ország és Vác fejlődé-
sében, iparosodásában. Mint mondta, a rendszerváltást követően a két ország kapcsolatai jól
alakultak, Vác a kilencvenes évek elején testvérvárosi megállapodást kötött az izraeli
Givatayimmal, és az önkormányzat jelentős összeggel támogatta a város zsinagógájának hely-
reállítását. A Váci Zsidó Hitközség elnöke, Turai János beszédében köszönetet mondott a Váci
Hit Gyülekezetének a támogatásért, szólt a Magyarországról kivándorolt zsidók szerepéről
Izrael felépítésében, és meggyőződését fejezte ki, hogy a zsidó állam képes nemcsak saját
magát, hanem a világ különböző tájain élő zsidókat is megvédeni. Köszöntőt mondott Meláth
Attila baptista lelkész, dr. Mészáros István, a Szent Pál Akadémia rektor-helyettese és Surjányi
Csaba, a Váci Hit Gyülekezete lelkésze. Mint mondta, Izrael újjászületése az élet győzelme a
halál felett. Az ünnepségen gyűjtést is rendeztek a Gázai övezet határán lévő, állandó rakéta-
támadásoknak kitett Szderót veszélyben élő gyerekeinek nyaraltatására. Az ünnepségen a gyü-
lekezet zenekara működött közre.

Az egy évtizede alapított Életút
Alapítvány, közhasznú szervezetként,
több mint harminc településen végezte
és végzi a pályakezdő fiatalok, fiatal fel-
nőttek, munkanélküliek, halmozottan
hátrányos helyzetűek képzését. Minden
év őszétől több Pest megyei településen
indítottak felzárkóztató 7-8. osztályos
képzéseket, ezzel is esélyt adva azoknak
a regisztrált munkanélkülieknek, akik
alapvégzettség hiányában szakmai kép-
zésbe nem kapcsolódhattak be. Az
elmúlt tíz évben 21 felzárkózató tanfo-
lyamot indítottak 328 résztvevőnek az 5-
8. évfolyam pótlására. Az idén ősszel
újabb öt településen indulnak felzár-
kóztató programjaik. Új feladatként
jelentkezik ősztől a középfokú 9-10.
évfolyamos felzárkóztató képzés. Azok a
fiatalok kerülhetnek be a programba,
akik elmúltak 18 évesek, az általános
iskolát a 98/99-es tanévet követően
fejezték be, középfokú képzésbe nem
kapcsolódtak be, vagy onnan lemorzso-

lódtak. A szakmai képzések zöménél
ugyanis, a „bemeneti szint” a 10. osztály
meglétét feltételezi. Ezt a képzést köz-
ponti forrásból finanszírozzák, a hallga-
tók a képzés ideje alatt még ösztöndíjat
is kapnak. Ezzel azt szeretnék elérni,
hogy jövő év őszétől, szintén támogatás-
sal, már a kiválasztott szakirányban
tanulhassanak tovább. 

Természetesen, az elmúlt években
szakmai képzéseket is végeztek, ilyenek
a szakács, cukrász, szociális gondozó és
ápoló, dajka, takarító, számítógép-keze-
lő, számítástechnikai szoftverüzemelte-
tő. 13 szakképző tanfolyamukon eddig
238-an vettek részt. És keresik az újabb
szakirányokat, amelyekre a munkaerőpi-
acnak szüksége lehet. Harmadik éve
foglalkoznak a lovári nyelv oktatásával,
hallgatóik zöme szociál-pedagógia sza-
kos főiskolai hallgató. Az elmúlt idő-
szakban három nyelvi tanfolyamon 30
főt képeztek. 

Az általános iskolai felzárkóztatást két

fegyintézetben, Vácon és Márianosztrán
végeztek. A váci fegyházban, a Holland
Királyi Nagykövetség támogatásával,
könyvkötőket is képeztek, a szakmun-
kásvizsgát tett fogva tartottak a nyomdá-
ban kaptak munkát. Márianosztrán írás-
olvasást is tanítottak azoknak, akiknél az
alapképzettség is hiányzott. Második
éve önálló tevékenységként folytatják a
humánszolgáltatást, munka, pályavá-
lasztási, képzési, pályakorrekciós taná-
csadással, kommunikációs, személyiség-
fejlesztő, álláskeresési tréningekkel,
amelyeken már 460-an vettek részt.

Képzéseik forrását pályázati úton biz-
tosítják. Pályázataik zömében sikeresek
voltak, ezért tudtak az elmúlt tíz év alatt
folyamatosan dolgozni. A Közép-
Magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ, a megyei munkaügyi központ
megbízását is pályázaton nyerték el, s
ugyanilyen módon vehetnek részt a
„Lépj egyet előre” országos felnőttkép-
zési programban.

Felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás
Tízéves az Életút Alapítvány

A közterületi dohányzást korlátozó és a szemetelés vissza-
szorítását célzó rendeletet hozott a képviselő-testület. A kör-
nyezet és a nem dohányzók védelme érdekében megszüle-
tett helyi rendelet előkészítője, dr. Pál Szilvia aljegyző sze-
rint a cél nem a büntetés, nem is a szabadságjogok korláto-
zása volt, hanem egy szebb, tisztább város megteremtése. A
rendelet – vagyis, a közterületek használatáról szóló rende-
let módosítása – január elsejével lép csak hatályba, elegendő
türelmi időt hagyva a dohányosoknak és a dokumentumban
foglaltak megismerésének. Dr. Bóth János polgármester már
korábban felhívta a figyelmet a készülő rendeletre, szüksé-
gesnek tartva további propagálását. A júliusi közmeghallga-
táson dr. Dora Péter jegyző is ismertette a frissen elfogadott
rendeletet, amely egyhangú helyeslést váltott ki. 

Az intézkedés valamennyi játszótéren, az oktatási intéz-

ményeket övező közterületen, a kórház, a művelődési köz-
pont és a sportlétesítmények környékén tiltja meg a
dohányzást. A dohányzási tilalom a kijelölt intézményeknél
a telekhatár mellett közvetlenül húzódó, az intézményt
övező közterületet, járdaszakaszt érinti. A művelődési köz-
pont és a sportintézmények előtt azonban célszerű egy
olyan helyet kijelölni, ahol szabad dohányozni. A rendelet
szabálysértési bírságot helyez kilátásba mind a tiltott helyen
dohányzókkal, mind pedig  a szemetelőkkel, a cigarettacsik-
ket eldobókkal szemben. 

Az önkormányzati rendelet csak a közterületekre vonatko-
zik, ugyanis, az intézményeken belül a nemdohányzók védel-
mét szolgáló törvény érvényes. Ott az általános érvényű jog-
szabályt kell betartani, illetve a vezető jogköre a dohányzási
tilalom elrendelése és a dohányzóhelyek kijelölése. 

Elkészült a csikkrendelet
Fellépés a szemetelők ellen, dohányzásmentes területek 

Lakossági fórum
Egységes terv elkészíttetését kezdeményezte a Csányi kör-

útnak a volt CEMÜ-székháztól a Szent István térig terjedő
szakaszára Gyombolai Péter, a körzet képviselője. A képvise-
lő az általa szervezett fórumon ötleteket kért a választókerü-
leti keretből elkészítendő tervhez, vagyis, hogy az ott élők
milyennek szeretnék látni ezt a területet. A résztvevők első-
sorban az autóbusz-pályaudvarhoz közelebb eső tömb gond-
jainak megoldását sürgették. Az új társasház elkészültével
szaporodtak a problémáik, sok autótulajdonos a zöldterüle-
tet és a járdát használja parkolásra. Egységesek voltak a véle-
mények abban, hogy az épületek által közrefogott parkot
rendbe kell tenni. Gyombolai Péter elmondta, hogy egysége-
sen szeretnék kialakítani az út és a járda közötti területet, és
a tervet olyan ütemben valósítják meg, ahogy azt a pénzügyi
lehetőségek engedik.  

Kirándulás sérült gyerekeknek 

Közös, egész napos programot szervezett a Szövetség
Vácért Alapítvány és a szlovákiai Méhecske Természet-
védelmi és Kulturális Szövetség Ipolyszakálloson, fogyaté-
kossággal élő gyerekek, fiatalok számára. Vácról közel
ötvenen utaztak az Ipoly menti településre, a Tabán utcai
és a Naszály utcai intézményből, valamint a baptista egy-
ház által fenntartott Szorgos Kezek Házából. Mint az
Szövetség Vácért Alapítvány elnöke, Debreczeni János

elmondta, a Nemzeti Civil Alapprogramhoz nyújtottak be
pályázatot, hogy megszervezhessék ezt a programot, és
négyszázezer forintot nyertek. Az elnök úgy véli, hogy
ezzel nagy élményben részesítették a többnyire helyhez
kötött, sérült fiatalokat. Talán jól jellemzi ezt, hogy egyi-
kük annyira szeretett volna lovagolni, hogy a tolókocsiból
kiemelték és felültették egy lóra, láthatóan nagy boldogsá-
got okozva számára.

Az önkormányzat egészségügyi bizottságának javaslatára szeptember elsejétől a Szociális
Szolgáltatások Háza, mint munkáltató, irányítja az iskolaorvosi és védőnői feladatok ellátását
a váci általános és középiskolákban. A védőnői ellátás szerkezetének átalakítását az ÁNTSZ kis-
térségi intézetével együttműködve, a Szociális Szolgáltatások Háza dolgozta ki, a hatékony
finanszírozás figyelembevételével. Az ifjúsági egészségügyi szolgálat átszervezése három védő-
nőt és egy orvost érint. Erről és egy plusz védőnői létszám biztosításáról májusi ülésén már
döntött a képviselő-testület. Júniusi ülésén pedig hozzájárult ahhoz, hogy a nem önkormány-
zati fenntartású Karolina Katolikus Általános Iskola, Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézmény és tagintézménye, valamint a Váci Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Oktatási Intézmény iskola-egészségügyi ellátását is a Szociális Szolgáltatások Háza lássa el. 

A változások eredményeként, az integrált védőnői szolgálat nyolc területi, három ifjúsági,
négy iskolai védőnőből áll majd.

Folyamatosan csökken a létszám az Idősek
Otthona és Klubjában, a 126 helyből hét üre-
sen áll. Vannak ugyan várakozók, de az idős-
otthonakban csak váci lakost helyezhetnek
el, és csak az kerülhet be, aki naponta négy
óránál hosszabb gondozást igényel. A rászo-
rultságot egy külső intézmény állapítja meg,
s szakvéleménye alapján az idén csak egy
embernek adhattak helyet. Egerszegi Sándor
igazgató szerint társulási formában, a kistér-
ség települései is igénybe vehetnék ezt a
szolgáltatást, ám kérdéses, hogy vállalni tud-
nák-e az évi 5-600 ezer forint térítési díj
kiegészítést. Ugyanakkor a környéken tucat-
nyi idősellátással foglalkozó intézmény van,
és megindult a verseny is az ellátottakért. A
csökkenés miatt, az első félévben a bevétel-
kiesés meghaladhatja a 3 millió forintot,
miközben – mint dr. Bóth János polgármes-
ter mondta – az önkormányzat több mint

100 millió forinttal támogatja az intézményt.
A képviselő-testület elfogadta az igazgató

javaslatát, amely szerint a Rádi úti részlegben
hattal csökkentik a férőhelyek számát, a
Burgundia utcai részlegben pedig kettővel.
Ez lehetővé teszi, hogy javítsanak az ellátá-
son, hiszen – ahogy Egerszegi Sándor fogal-
mazott – 16 négyzetméteren nem lehet négy
embert rendesen ellátni. A helyek számának
csökkentésével a Rádi úton háromfős szobák
alakíthatóak ki, és külön betegszobát is lehet
létesíteni, a Burgundia utcában pedig lesz
orvosi és betegszoba. Az Arany János utcai
részlegben nem kell csökkenteni a helyek szá-
mát. Így egy 118 ember befogadására alkal-
mas intézményrendszer maradt, amely – a
város lélekszámához viszonyítva – még így is
jelentősnek mondható, ugyanúgy, mint a hat-
van idős ember nappali tartózkodására alkal-
mas napközi otthon.

Kevesebben az Idősek Otthonában

Átszervezik a védőnői ellátást

Városunkban a Március 15. tértől a vasútállomásig tartó út
Vác egyik legrégibb utcája. Már az 1680-as térképen is szerepel,
Kosdi utca, Sáros utca néven is ismert volt, napjainkban pedig
a „legnagyobb magyar” nevét viseli. Névadója, Széchenyi István
1846. július 15-i naplóbejegyzésében olvashatjuk: „Ma nyílik
meg a központi vasút. Délután Vácra utazunk, circa 50 perc
alatt tesszük meg az utat.” A történészek meg is erősítik, hogy
a Buda és Pest nevű gőzmozdonyok utáni udvari kocsiban
József nádoron és családján kívül két híres vendég, gróf
Széchenyi István és Kossuth Lajos is utazott.

Az érdekes és egyedülálló esemény megszámlálhatatlan
érdeklődőt csábított ki az állomásra. Kíváncsiskodó sokaság
vette körül a vasparipákat, ott voltak a város vezetői, a püspö-
ki székhely papjai, a közhivatalok, intézmények, iskolák is
szép számmal képviseltették magukat. Ismeretes, hogy a
Tabánban kitört tűzvész azonban megsemmisítette az ünne-
pélyes fogadtatás ceremóniáját.

A vasútállomás épületét a peron felőli oldalon egy márvány-
tábla díszíti: „1846. július 15-én Pestről Vácig közlekedett
Magyarország első gőzüzemű vonata. A századik évfordulón
állította ezt az emléket Vác állomás személyzete, 1946.”
Ugyancsak az épületen, a bejárattól balra található egy másik
márványtábla: „ Száz vasutat, ezeret csináljatok! Csináljatok!
(Petőfi). 125 évvel ezelőtt ide érkezett az első gőzvontatású
személyvonat a Budapesti Indóháztól. A táblát az évforduló
emlékére a vonal villamosításának esztendejében elhelyezte
1971. július 15-én a MÁV vezérigazgatósága.”

A pesti indóházból indult első vonatszerelvény
Rákospalota, Dunakeszi és Vác állomásokon állt csak meg, és
így 50 perc alatt tette meg a 36 kilométeres utat. A vasútnak
nemzetközi jelentősége is volt, ezt követően születtek meg a
további vonalak, behálózva az országot.

Vásárhelyi József

Elfogadta a képviselő-testület a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. vízkorlátozási intézkedési tervét, amely természe-
tesen csak bizonyos körülmények között lép életbe, és a pol-
gármester rendelheti el. A vízkorlátozásnak három fokozata
van, az első akkor lép életbe, amikor több mint hét napon át
a vízkészlet kihasználása eléri a 80 százalékot. Ebben az eset-
ben 10 százalékkal korlátozzák a fogyasztást, ami tulajdonkép-
pen csak a nappali locsolás tilalmát jelenti. A vízkészlet
kihasználásának növekedésével elrendelhető a második foko-
zat, amely 20 százalékos korlátozást jelent, amely már érinti a
városban lévő tizenegy nagyfogyasztót is. Nekik 20 százalékkal
kell csökkenteniük fogyasztási igényüket. A harmadik fokozat
bevezetése esetén – amikor a mindenkori vízkészlet kihaszná-
lása három napon át eléri a 90 százalékot – 40 százalékkal kell
csökkenteni a nagyfogyasztók vízfelhasználását, és ki kell
jelölni azokat a településrészeket, amelyeket ideiglenesen,
bizonyos napszakokra, ki lehet zárni a vízellátásból. A rendkí-
vüli esetekben bevezethető korlátozás a lakosság ivóvíz-ellátá-
sát, az egészségügyi, szociális intézmények védelmét szolgál-
ja, de biztosítani kell például a gyógyászat, az élelmiszeripar
és az állatállomány ellátását is.

Vízkorlátozási
intézkedési terv

Az első vonat
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