
i n g y e n e s  k i a d v á n y

A város önkormányzAtánAk hAvilApjA

2009. januárX. évfolyam 1. szám

Helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánította a képviselő-testület a Duna-parti sétányok, a Liszt Ferenc, az Ady Endre és 
a József Attila sétány, összesen 195 fából álló fasorait. A fasor a város természeti értéke és történelmi emléke is.

Védelem alatt a Duna-parti fasor

Megújul az Árpád iskola
Kívül-belül megújulhat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, 

miután korszerűsítéséhez és akadálymentesítéséhez 265 millió 
forint támogatást nyújt a kormány. A beruházás megvalósítása két 
ütemben, 2009 és 2010 nyarán történik, hogy ne akadályozza az ok-
tatást.  A szükséges kiegészítő összeget az önkormányzat biztosítja.

Varsói könyvbemutató
Vác önkormányzata is képviseltette magát Varsóban, Gregorz 

Łubczyk volt budapesti lengyel nagykövet „Három nemzet elfe-
ledett hőse” című könyve bemutatóján. A könyv Henryk Slawik 
lengyel politikusról szól, aki a háború idején több zsidó embert 
mentett, és alapítója volt a váci Lengyel Tiszti Árvák Házának is.
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Több mint ötszáz négyzetméter új járda épült a Földváry téren, a posta és a Zöldfa 
utca között. A Kanyó 2000 Kft. által elkészített díszkő burkolat, csaknem hat és fél mil-
lió forintba került. Az átadáson a körzet képviselője, dr. Váradi Iván Attila elmondta, 
szeretnék rendezetté, esztétikussá tenni a lakótelepet és környékét, ennek érdekében 
fogtak össze Miskei Sándornéval is, hogy a 2009. évi keret egy részét is felhasználhassák a 
járdaépítésre. Miskei Sándorné örömét fejezte ki, hogy sikerült elérnie, ne aszfalt, hanem 
a szebb díszkő kerüljön erre a járdaszakaszra. Az átadáson jelen volt dr. Bóth János polgár-
mester, és rövid műsort adtak a Földváry iskolások.

Alsóváros néhány lelkes lakója, Faludi Béláné vezetésével civil szervezetet hozott lét-
re, azzal a céllal, hogy tevékenyen járuljanak hozzá a városrészi öntudat erősítéséhez, a 
közösség építéséhez, ápolják a hagyományokat. Fontosnak tartják a lakótelepi városrész 
fejlesztését, a parkok, játszóterek, az utak, a járdák, a közterületek felújítását, de legalább 
ennyire lényegesnek tartják a meglévő értékek megőrzését is. Kiemelt feladatuknak te-
kintik a lakótelep köztisztaságának javítását, melynek érdekében társadalmi munkát is 
terveznek.

A névválasztással kapcsolódni kívántak Földváry Károly honvédezredes, a lakótelep 
névadója emlékéhez, akinek jövőre ünnepeljük születése 200. évfordulóját. Csatlakoznak 
az önkormányzat által meghirdetett Földváry Emlékév programjaihoz. Ezért 2009-ben 
egyrészt az 1848-49-es szabadságharc váci emlékeinek ápolásán, másrészt a közterületek 
tisztaságán kívánnak munkálkodni. Soraikba várják mindazokat, akik magukénak érzik a 
Földváry téri lakótelepet. (A szervezet elérhetősége: 30/659-7057)

Létrejött a háromoldalú megállapodás a Hősök temploma és az új egészségház létesí-
tésére. Az önkormányzat, a Váci Egészségház Kft. és a Vác-Alsóvárosi Református Missziói 
Egyházközség között született megállapodás értelmében a beruházó a templom mellett 
felépít egy több célú egészségházat, amelyet - társasházzá való alakítást követően – 99 
évre az önkormányzat haszonélvezetébe ad. A Damjanich téren, mintegy ezer négyzet-
méteren felépülő egészségházban egy közforgalmú gyógyszertár mellett három felnőtt- 
és egy gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnők elhelyezésére szolgáló helyiség kap 
helyet. Az épület az építési engedély kézhez vételétől számított egy éven belül elkészül. 
Mint Csuka Tamás egyházmegyei főjegyző megerősítette, az egyházközség presbitériu-
ma is egyhangúlag támogatta a beruházást, amely – mint dr. Jakab Zoltán egészségügyi 
bizottsági elnök hangsúlyozta – a városnak, a betegeknek és az új rendelőkbe költöző 
orvosoknak is minőségi változást jelent.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola fel-
újításához és akadálymentesítéséhez 265 
millió forint támogatást nyújt a kormány 
a költségvetés tartalékából. Ezt közös saj-
tótájékoztatón jelentette be dr. Bóth János 
polgármester és Magyari József iskolaigaz-
gató. A beruházás, amelyhez a kiegészítő 
összeget az önkormányzat biztosítja, jóval 
meghaladja a 300 milliót, megvalósítása 
két ütemben történik, hogy ne akadályozza 
az oktatást. Mint dr. Bóth János elmondta, 
az önkormányzat már korábban benyújtott 
egy pályázatot az uniós támogatás elnyeré-
sére, ám ez forráshiány miatt nem járt si-
kerrel. Most, a kormánydöntés értelmében, 
hazai forrásból jut támogatáshoz az iskola-
felújítási projekt. Ez azért is fontos, mert az 
Árpád iskola egyike annak a két általános 
iskolának, amelyben a mozgáskorlátozot-
tak akadály nélkül közlekedhetnek majd. 
Magyari József igazgató reméli, hogy 2009 
nyarán már elkezdődhet a felújítás első 
szakasza. Ebben az ütemben a negyven 
éves épület külső felújítására kerülne sor: a 
tervek szerint, a tetőfelújítás, a nyílászárók 
cseréje, a külső szigetelés zajlana le, és el-
végeznék az akadálymentesítést, amelynek 
keretében külső liftet is építenének. A kö-
vetkező év nyarán, az oktatási szünetben, az 
elektromos hálózat és a fűtés korszerűsíté-
sére kerülne sor, felújítanák a vizesblokko-
kat, a tornaszoba, a belső nyílászárókat és 
elvégeznék szükséges burkolatjavításokat, 
a festés-mázolást. Az igazgató szeretné, ha a 
felújítással együtt sor kerülhetne az iskola-
bútorok cseréjére is. A tájékoztatón Magyari 
József köszönetét fejezte ki dr. Bóth János-
nak országgyűlési képviselőként kifejtett 
eredményes lobbitevékenységéért, a városi 
képviselőknek a felújítás támogatásáért. 
Dr. Bóth János polgármester arról is szólt, 
hogy az iskola a városrész közösségi köz-
pontja lehetne, ezt pedig jól szolgálná egy 
többcélú – a tanulók testnevelését, sporto-
lását is biztosító - csarnok létesítése.

Helyi védettségű természetvédelmi te-
rületté nyilvánította a képviselő-testület a 
Duna-parti sétányok fasorait. A rendelet a 
Liszt Ferenc, az Ady Endre és a József At-
tila sétányra, illetve a 195 fából álló teljes 
fasorra vonatkozik. A rendelet tartalmazza, 
hogy a terület kezelői a természeti értékek 
megóvását, fenntartását, helyreállítását a 
Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és 
Tájrehabilitációs Tanszék által elkészített 
kezelési terv alapján végzik. Ennek anyagi 
fedezetét az önkormányzat éves költségve-
tésében kell előirányozni. A rendelet janu-
ár 25-én lép hatályba.

Díszkő járda a Földváry téren 

Alsóvárosi lokálpatrióták

Új templom, új egészségház

Rekonstrukció az 
Árpád iskolában

Védelem alatt a 
Duna-parti fasor



V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

0
9

. 
ja

n
u

á
r

4

V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

0
9

. 
ja

n
u

á
r

5

A zónázó vonatok ügyében intézett kér-
dést dr. Molnár Csaba miniszterhez a par-
lamentben dr. Bóth János polgármester, 
országgyűlési képviselő. Mint mondta, na-
gyon jó lehetőség a zónázó járat, naponta 
több ezren veszik igénybe Vác és Budapest 
között, de több probléma is felvetődött az 
utóbbi időben. 

A város igényli ezt a szolgáltatást, de 
ahhoz, hogy valóban előnyt jelentsen a 
fővárosban dolgozóknak, a szaktárcának 
és a MÁV-nak közösen megoldást kell ta-
lálni a problémákra, a pontosságra, az 
utastájékoztatásra, a megfelelő járatszám-
ra. Válaszában Puch László, a közlekedési, 
hírközlési és energiaügyi tárca államtitká-
ra elmondta, ügyelni fognak, hogy ezek a 
nehézségek megoldódjanak, és továbbra is 
támogatják az elővárosi közlekedésben a 
zónázó jellegű megoldásokat. 

Mint ismert, az Ukrajna felől érkező 
gázszállítás megszűnése miatt január 6-án 
este korlátozták az első kategóriába tartozó 
nagyfogyasztók ellátását. A földgázellátás 
szempontjából második kategóriájába so-
rolt ipari és kereskedelmi egységeknél más-
nap reggel lépett hatályba a korlátozás. Mint 
Kiss Zsolt, a gazdasági és városüzemeltetési 
bizottság elnöke az intézkedés bevezetése 
után elmondta, a Duna Dráva Cement Kft., 
a GE Hungary Zrt. és a Zollner Elektronik 
Kft. volt érintett ebben. Részlegesen leállt a 
Zollner - és vele együtt az IBM -, leállították 
a GE kemencéjét, és korlátozást vezettek 
be a DDC gyárában is, ezzel együtt elkezd-
ték az átállást alternatív tüzelőanyagra. A 
lakossággal kapcsolatban álló üzemeknél, 
közintézményeknél, a kórházban, illetve a 
távfűtésnél és a lakossági gázszolgáltatás-
nál nem volt változás, azaz a IV. kategóriába 
sorolt közintézmények és az V. kategóriába 
tartozó lakosság gázellátása biztosított volt. 
Január 8-án bizonytalan időre lezárták a 
váci uszoda és strand 33 méteres meden-
céjét, hogy csökkentsék az intézmény gáz-
fogyasztását. Orbán Ákos strandvezető sze-
rint ezzel a lépéssel viszont biztosították, 
hogy a kisebb medence továbbra is látogat-
ható legyen, elsősorban az úszásoktatásban 
részesülő iskolások számára. Mint ismert, a 
január 2-i pihenőnapot 10-én kellett volna 
ledolgozni, de az Országos Érdekegyeztető 
Tanács úgy döntött, hogy a szombat legyen 
munka- és tanítási szünet, mivel ezzel jelen-
tős fűtőgáz-mennyiséget takaríthattak meg. 
A január 2-i pihenőnap helyett márciusban 
lesz munkanap.

Elkészült a csatorna 
húsz százaléka 

Közművesítés támogatása

Környezetvédelmi 
program zárása 

Kérdés a miniszterhez 
a zónázó vonatokról

A gázkorlátozás  
nem érintette
a lakosságot

A térségi szennyvíz-hálózat építésének 
egyötödénél tart Márialiget és Csatame-
ző területén a kivitelező Szabadics Zrt. A 
munkálatokat az ünnepek idejére leállí-
tották, a folytatásra január 12-től kerül sor. 
Az Őrbottyánból induló nyomóvezeték 
Csörögből érkezik Máriaudvarra, és még a 
szennyvíztisztító előtt rácsatlakozik a meg-
lévő rendszerre. Mint ismert, az 5,9 milliárd 
forintos beruházás mintegy hatezer ingat-
lant érint, amelyből közel négyszáz fekszik 
a város közigazgatási területén. A Csörög, 
Őrbottyán, Vác, Vácduka, Váchartyán, 
Vácrátót által létrehozott Vác és Térsége Re-
gionális Önkormányzati Közműberuházási 
és Üzemeltetési Településfejlesztési Tár-
sulás pályázaton 5,1 milliárd vissza nem 
térítendő állami támogatást nyert el. A 800 
millió forintos önrészt a társulás, illetve az 
érintett lakosság állja. 

Ötvenhatezer forintban határozta meg 
az önkormányzat az egy ingatlanra jutó 
közművesítési hozzájárulást a megépült 
Buki szennyvízcsatornánál. Mint ismert, 
a Tópart utca – Horgász köz csatornázá-
sa 18 és fél millió forintba került, ebből 6 
milliót a DMRV Zrt., 5 millió 550 ezret az 
önkormányzat állt, további egymilliót az 
önkormányzat költségvetéséből az 1. szá-
mú választókörzetnek  juttatott keretből 
fedeztek. Az érintett lakosságnak összesen 
5 millió 950 ezer forinttal kell hozzájárulni 
a csatornázáshoz, azaz, ingatlanonként öt-
venhatezer forinttal. 

Befejeződött az illegális hulladéklera-
kók felszámolására indított akció, amely-
nek eredményét a programzárás alkal-
mából tartott tájékoztatón ismertettek. 
Ugyanakkor jutalmakat adtak át a program-
ban aktívan résztvevő gyerekek, diákok 
számára. Mint ismert, az önkormányzat 
négymillió forintot nyert a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium illegális hul-
ladéklerakók felszámolására kiírt pályáza-
tán, ehhez önrészként egymillió forintot 
tett hozzá. Ebből valósult meg az illegális 
hulladéklerakók felszámolása, a hulladék-
gazdálkodási környezeti nevelési program 
és a Földváry iskolások Duna-parti faülteté-
se. A közös munkát dr. Bóth János polgár-
mester és Bíró György környezetvédelmi 
tanácsadó köszönte meg a résztvevőknek. 
A környezet védelmében aktívan közremű-
ködő iskolák csapatainak díjakat adtak át. 
Túrafelszerelés és palackprés volt a jutal-

ma a Karolina, a Petőfi, a Radnóti, az Árpád 
iskola csapatának, jutalmazták Cházár és a 
Boronkay iskolát is. Beckné Alapi Julianna 
környezetvédelmi referens külön köszö-
netet mondott a faültetésben résztvevő 
Földváry iskola 2/B osztályos tanulóinak. 

Három múzeum a városban 
Dr. Molnár Lajos: a helyzet mindenkinek hasznára válhat 

Öröm számunkra, hogy a Tragor Ignác 
Múzeum megmaradt múzeumnak. Ez a vá-
ciak akciójának nagy eredménye, mutatja 
a polgárok és a civil szervezetek erejét, és 
a város érdekében tett összefogás hatását. 
Érdemes volt a múzeummal kapcsolatos 
döntés veszélyeire felhívni a közvélemény 
figyelmét, és szakmai fórumokhoz fordul-
ni. Így biztosítani tudtuk, hogy a váciak ál-
tal évszázada gyűjtött tárgyi anyag helyben 
marad, elérhetősége biztosított, nem kiállí-
tóhelyként, hanem múzeumként él tovább. 
Erről beszélt a mai helyzetről is nyilatkozva 
dr. Molnár Lajos alpolgármester. 

A városi fenntartású Váci Értéktár létre-
hozása egy folyamat vége, ami úgy kezdő-
dött, hogy két éve még egészen mást gon-
dolt a váci Tragor Ignác Múzeum jövőjéről 
a fenntartó megye és a megyei múzeum-
igazgató. Az új megyegyűlés és az új igaz-
gató működési idejük elején, már az első 
negyedévben átszervezték a megyei múze-
umi szervezetet, és meghoztak munkáltatói 
határozatokat is. Időközben nyilvánvalóvá 
vált, hogy nem jogosultak az intézményt 
átminősíteni és kiállítóhellyé tenni: a jog-
szabályok szerint a muzeális intézmény 
besorolásáról a miniszter által kiadott mű-

ködési engedély rendelkezik. A hálózat át-
alakító megyei tervet sem a szakma, sem a 
társadalmi akarat nem támogatta, s végül a 
fenntartó is belátta, hogy a váci múzeum 
ügyében nem jó irányt szabott meg.  

Ami a helyi múzeumüggyel kapcsolatos 
tárgyalásokra vonatkozik, azok kezdemé-
nyezése Vácról indult. Az új igazgató már 
a megválasztását követő napokban kapott 
meghívást a város polgármesterétől, amit 
nem tudott elfogadni. Holott akkor a váci 
Tragor Ignác Múzeum fejlesztése érdeké-
ben beadható EU-s pályázatról lett volna 
szó, aminek tétje a Katona Lajos utcai új 
múzeumépület megvalósítása volt. A vá-
ros megtette azt, amit adott körülmények 
között megtehetett, s egyben várja annak 
a múzeumépületnek a megépítését, amit 
1994-ben vállalt a Tragor Ignác Múzeumot 
fenntartó Pest megye. A város épületeket, 
telket adott át az új múzeumépület megva-
lósításához, ezzel is segítve a nem váci tulaj-
donban lévő, de a város örökségét jelentő 
múzeumi tárgyak biztonságos megőrzését, 
védelmét, s az oktatás és idegenforgalom 
számára elérhetővé tételét.

A Váci Értéktárnak egyenrangú műkö-
dési jogosultsága van arra, amire működési 

engedélye szól. Ez pedig a város helytör-
ténetére, képző- és iparművészetére vo-
natkozó anyagok gyűjtése. Erőn fölül nem 
vállaltunk, nem kértünk más hatáskört, 
a kapott feladatot kívánjuk igényesen és 
maradéktalanul teljesíteni. Kívánjuk, hogy 
legyen eredményes mindkét intézmény – a 
Váci Értéktár és a Tragor Ignác Múzeum is 
-, de nem felejtkezhetünk meg az egyház-
megyei gyűjteményről sem. Ha korrekt lesz 
az együttműködés és egészséges a verseny-
szellem, akkor csak mindenkinek javára 
válhat a kialakult három múzeumos váci 
helyzet.

Közös gazdálkodás
Január elsejével teljessé vált a város köz-

gyűjteményi és közművelődési intézmény-
hálózata. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a négy önkormányzati intézmény – a 
könyvtár, a levéltár, a művelődési központ 
és a működését megkezdő Váci Értéktár – 
gazdálkodását egységesíti. A döntés értel-
mében január elsejétől a négy intézmény 
gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Ma-
dách Imre Művelődési Központ pénzügyi 
és számviteli csoportja végzi.

A rámpa megépítésével elhárult az aka-
dály a Zrínyi utcai orvosi rendelő megköze-
lítésénél. Az önkormányzat közel négymil-
lió forintos költséggel akadálymentesítette 
az udvarban lévő rendelőt, ezzel együtt a 
kerekes székesek számára is használható 
mosdót alakíttatott ki, a fogorvosi rendelő 
váróhelyisége pedig új padozatot kapott. 

A képviselő-testület 41/2008.(XII.31.) 
számú rendeletével módosította Vác Vá-
ros Építési Szabályzatáról szóló 15/2003. 
(IV.29.) sz. rendeletét.  A módosítás ered-
ményeként, mint Philipp Frigyes főépí-
tész elmondta, pont került az M 2-es főút 
Gombási úti lehajtójának ügyére. Ez egész 
Deákvár, de különösen a laktanya-hasznosí-
tás érdekét szolgálja.

A VOSZ Közép-magyarországi Regioná-
lis szervezete a 2008. év vállalkozója díjat 
adományozta Ambrus János vállalkozónak, 
a váci Kőkapu étterem tulajdonosának. A 
díjazott állandó közreműködője a váci vál-
lalkozói klub rendezvényeinek. Vállalko-
zásában 8 főnek biztosít munkahelyet, és 
évről évre 2-4 tanulót nevel.

Akadály nélkül 

Módosított szabályzat 

Az év vállalkozója: 
Ambrus János 
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Nyolcvan év 

Díj Sáros Lászlónak

A jó bornak és a jó forralt bornak sem kell cégér, bizonyította a főtéren megrende-
zett óévbúcsúztató forraltbor-főző verseny. A kezdeményezés jó ötletnek bizonyult, nem-
csak versenyzők 
voltak szép szám-
mal, hanem érdek-
lődők, kóstolók is. 
Az önkormányzat 
támogatásával a 
Váci Curia Borház 
Nosztalgia Klub, a 
Tourinform iroda 
és a Remete Pince 
által szervezett első 
váci forraltbor-főző 
versenyen a legkü-
lönbözőbb alkal-
matosságokon és a 
legváltozatosabb re-
ceptek szerint készí-
tették a résztvevők 
a forralt borokat. A 
zsűri a legjobbakat, 
a közönség viszont 
a nyeretleneket is 

díjazta, hiszen hi-
deg ellen aligha van 
a forralt bornál jobb 
orvosság.

A legjobb forralt 
bor kategóriában a 
zsűri a gödi Forralt 
bor Ászok csapatát 
hirdette győztes-
nek. Az ifjú titánok 
kategóriában a váci 
Lavina Team lett a 
legjobb. A látvány, 
fõzõhely és ven-
déglátóhely kategó-
riában pedig zsűri 
értékelése alapján 
a Három borivó 
asszonyai nyerték 
meg a versenyt.

Jubileumi kiadványt jelentetett meg a 
váci vízmű, megalapításának nyolcvanadik 
évfordulójára. A Nyolcvan év, nyolcvan em-
lék, nyolcvan kép, a kék kerítésen túl a Du-
nakanyarban címet viselő kötetet Gombás 
Ernő szerkesztette és Vogel Csaba vezér-
igazgató ajánlotta az olvasók figyelmébe. 
A könyv visszaemlékezések közzétételével 
emléket is állít azoknak, akik a vízmű kék 
kerítései mögött dolgoztak vagy dolgoznak 
most is. Bár a kötet elsősorban az elmúlt 
nyolcvan évről szól, de ad némi képet arról 
is, hogy milyen nehézségek árán sikerült 
eljutni addig a napig - 1928. október 21. 
délelőttjéig -, amikor megindult az ivóvíz-
ellátás a városban. A kiadványból nyomon 
követhető a vízmű és a vízhálózat növeke-
dése, a 60-as évek, amikor a vízmű térségi 
ellátóvá vált, a hetvenes évek, amikor regi-
onális vállalat lett, a nagy beruházás, a Vác 
– Göd –Fót – Mogyoród – Gödöllő távveze-
ték megépülése, a gödi parti szűrésű kutak 
létesítése. A változásokat a vízmű neve is 
követte, amely jó néhányszor változott, egé-
szen 1986-ig, amikor felvette a Dunamenti 
Regionális Vízművek nevet, amely azóta 
lényegében nem, csak formailag változott - 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-re.

Kós Károly-díjban részesült a váci főtér 
megújításának tervezője, Sáros László épí-
tész több évtizedes tervezői, alkotói tevé-
kenysége elismeréseként. A rangos díjat a 
települési értékvédelem, a környezetszépí-
tés, valamint az építészeti hagyományápo-
lás területén végzett kiemelkedő munkáért 
adományozza a Magyar Építész Kamara, a 
Magyar Építőművészek Szövetsége, az Or-
szágos Főépítészi Kollégium, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal valamint a Város 
és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 
delegáltjaiból álló bizottság.

A Szociális Szolgáltatások Háza két si-
keres pályázatnak köszönhetően új kazánt, 
majd új, szabályozható fűtőtesteket is tu-
dott vásárolni a hajléktalanszálló számára, 
amely a téli időszakban krízisszállóként is 
működik. A hajléktalanok átmeneti szállá-
sa és nappali melegedője tizennégy férfi 
számára nyújt átmeneti szállást, a nappali 
melegedőt – ahol naponta kétszer ételt is 
kapnak - naponta átlagosan harmincan lá-
togatják.  A hideg idő beálltakor, november 
végétől nyitották meg a krízisszállót, ahol 
további öt hajléktalan számára tudnak szál-
láslehetőséget adni. A két ünnep között, 
most már harmadik éve, december 24. és 
január 1. között nyitva volt a nappali mele-
gedő 10 és 14 óra között, ahol ebben az idő-
szakban meleg étellel fogadták a rászoru-
lókat. Az előző két évben váci vállalkozók 
segítségével, az idén az intézmény önerő-
ből tudta melegebbé tenni a váci hajlékta-
lanok ünnepnapjait. Decemberben kétszer 
látogatta meg dr. Beer Miklós püspök a haj-
léktalanokat, mikuláskor és karácsony elő-
estéjén, december 23-án, ünnepi vacsorá-
val vendégelte meg a szálló és a melegedő 
ellátottjait. 

Három év alatt 223 millió forintot fordít 
önrészként a kórház rekonstrukciójára az 
önkormányzat. A kormány szeptemberben 
döntött a korszerűsítésre készült program 
támogatásáról, ám a végső döntéshez szük-
séges volt, hogy az önkormányzat garantál-
ja az önerő biztosítását. 

A képviselő-testület döntését követő-
en nyújthatta be – január hó folyamán – a 
kórház a projekt megvalósíthatósági tanul-
mányát. A testület vállalta, hogy a 2 milliárd 
forint központi támogatás önrészeként az 

idei költségvetésből 46 millió, a 2010. évi 
költségvetésből 69 millió, a 2011. évi költ-
ségvetésből pedig 108 millió forintot külö-
nít el erre a célra. Fördős Attila képviselő 
módosító javaslatára, a képviselő-testület 
megszavazta, hogy pályázatot írjanak ki pro-
jektmenedzseri állás betöltésére. A pályá-
zat kiírásához azonban az szükséges, hogy 
a regionális fejlesztési programok irányító 
hatósága – a támogatási szerződés megkö-
tése előtt - elfogadja, illetve jóváhagyja ezt 
a módosítást.

800 ezer forinttal támogatta a Duna-
Dráva Cement Kft. a Mozgáskorlátozottak 
Közép Magyarországi Egyesület székházá-
nak renoválását. Az adományt kis ünnep-
ség keretében adta át Szarkándi János 
vezérigazgató az egyesület elnökének, dr. 
Chikán Csabának. 

Karácsonyi ünnepséget rendeztek a 
Jávorszky Ödön Városi Kórházban, az in-
tézményben dolgozók számára. Az ünnep-
ség alkalmával köszöntötték azokat a mun-
katársakat, akik az elmúlt hat hónap során 
töltötték be pályafutásuk huszonötödik, 
harmincadik és negyvenedik évfordulóját. 
Az elismerésben részesültek között van dr. 
Erős András főigazgató is, aki harminc éve 
kezdte a gyógyító munkát.

A korábbi döntésnek megfelelően, az elkészült szociális térkép alapján módosítot-
ta a már meglévő antiszegregációs tervét az önkormányzat. A dokumentum szerint, a 
különböző szempontok alapján, Sejce, Kisvác-Limbus, valamint a csatamezői és az alsó-
városi szegregátum helyzete a legrosszabb a városon belül. Ezért például, hathatósabb 
tájékoztatást kell adni az elérhető támogatásokról az alacsonyabb státusú lakosságnak, a 
szegregátumokban, veszélyeztetett területeken élőknek. A szociális osztály feladatul kap-
ta egy olyan tájékoztató készítését, amelyben a tanulmányi ösztöndíjakról, a lakhatásról, 
az első lakáshoz jutást megkönnyítő kamatmentes kölcsönről, a szociálpolitikai támoga-
tásról, a hitelfelvétel lehetőségéről informálódhatnak az ott élők. Az oktatási osztály fel-
adata a felnőttképzés, átképzés, szakképzés lehetőségeinek felmérése és megismertetése 
az alacsony státusú lakosok társadalmi integrációja érdekében. A Szociális Szolgáltatások 
Háza a munkaképes korúak munkaerő-piacra való (vissza)juttatásában kapott feladatot. 
Az önkormányzat hatékonyabb jelzőrendszert kíván kiépíteni, és megteremteni annak 
feltételeit, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek sorsa követhető legyen. Célul tűzte ki 
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeinek javítását, és egy olyan helyzet 
megteremtését, amelyben a rászorulók nem maradnak ellátás, segítség nélkül.

Csaknem két és fél millió forint értékű adományt vehetett át a kórház gyermekosztá-
lya A Szív Hangja Alapítvány jóvoltából. Az átadáson az alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Németh Valéria elmondta, hogy a műszereket, berendezéseket a városban és környékén 
szervezett gyűjtés eredményeként vásárolhatták meg a kórház számára. A két EKG-készü-
lék, mint dr. Némedi Mária osztályvezető főorvos közölte, az osztályon, illetve a szakren-
delőben –a gyermek sürgősségi ellátásban – segíti a munkát.

Szállás és melegedő  
a hajléktalanoknak

EKG-készülék a gyermekosztálynak

Önrész a kórház-rekonstrukcióhoz

DDC-adomány

Kórházi karácsony

Módosított antiszegregációs terv

A jó bornak ... 
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Nemzetiségünkért, hagyományápolá-
sért elnevezésű díjjal tüntették ki Menczer 
Sándornét, a Váci Szlovák Önkormányzat 
tagját, a szlovák nemzetiségért negyven 
éven keresztül végzett munkája elismeré-
séül. 

Január elsejétől Kőrösi Csaba, korábbi 
önkormányzati képviselő irányítja a Vác 
Város Településszolgáltatási Nonprofit 
Kft.-t. A kizárólagosan önkormányzati tulaj-
donban lévő kft. ügyvezetői állására május-
ban kiírt pályázat nem járt eredménnyel, 
miután az egyetlen megmaradt jelölt nem 
kapta meg a szükséges számú szavazatot. 
Az új pályázatra öten jelentkeztek, közülük 
Kőrösi Csaba kapta a legtöbb voksot. 

Az  önkormányzatnak joga van a mélygarázs jogerős használatba vételi engedélyétől 
számított 18 hónapon belül az építtető Váci Központi Parkoló Beruházó Kft. üzletrészének 
megvásárlására. Ez, mint dr. Dora Péter jegyző elmondta, jogi garanciát és lehetőséget is 
jelent, amellyel természetesen nem kötelező élni. Az opciós vételi jog biztosítása érdeké-
ben megkeresték a beruházót, amely ezt el is fogadta. Bár dr. Bóth János polgármester is 
úgy vélte, hogy ez a garancia a város érdekét szolgálja, Fördős Attila képviselő független 
jogász véleményének kikérését tartotta szükségesnek. A testület döntése értelmében a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság kér fel egy jogászt a vételi ajánlat felülvizsgálatára.

Pályázatot írt ki az önkormányzat a 
Tourinform Iroda vezetői állására, mivel 
a jelenlegi irodavezető megbízása február 
végén lejár. A pályázónak felsőfokú vég-
zettséggel, szakirányú képesítéssel, meg-
felelő gyakorlattal és nyelvvizsgával kell 
rendelkeznie. A pályázat benyújtásának 
határideje január 20-a.

Az idén is folyószámlahitelkeret-szer-
ződést köt az önkormányzat számlavezető 
bankjával. A szerződés biztosítékot jelent 
arra, hogy szükség esetén a város éven belü-
li likviditási hitelhez juthasson. Hitelre a ki-
adások és bevételek időbeni eltérése miatt 
lehet szükség: kiadásokkal természetesen az 
év első hónapjaiban is számolni kell, viszont 
jelentősebb bevételre csak március közepé-
től számíthat az önkormányzat. Az igénybe 
vehető hitelkeret 450 millió forint.

Rendeletben határozta meg a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter a január 
elsejétől érvényes víz- és csatornadíjakat. 
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. ellá-
tási területén az ivóvíz alapdíja 200 forint 
havonta, a csatorna alapdíja 270 forint. Az 
ivóvíz fogyasztási díja köbméterenként 
229 forint, a csatornadíj 259 forint.

Január elsejétől öt százalékkal nőtt a 
közterület-használat díja. A közterületek 
használatáról szóló 1994. évi rendelet mó-
dosításában két új tétel is helyet kapott, 
amelyek a rendezvények után fizetendő 
díjat tartalmazzák. 

Ezek szerint, az után a rendezvény 
után, amelyhez kereskedelmi tevékenység 
nem kapcsolódik, a belvárosban négyzet-
méterenként 150, egyéb területeken 50 
forintos díjat kell fizetni naponta. Ha ke-
reskedelmi tevékenység is társul hozzá, a 
díj négyzetméterenként 300, illetve 100 
forint naponta. 

Január 11-én reggel a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőség közölte, hogy a 
levegő szálló por tartalma két egymást kö-
vető napon meghaladta a tájékoztatási kü-
szöbértéket a városban. Az önkormányzat 
tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, 
felhívta a lakosság figyelmét a magas lég-
szennyezettség veszélyeire - amelytől első-
sorban a gyermekeket kell védeni -, felhívta 
a figyelmet a nyílt téri tüzelés tilalmára, és 
önkorlátozást kért az autótulajdonosoktól. 
A légszennyezettség csökkenése ugyanis 
elsősorban a gépkocsiforgalom korlátozá-
sával érhető el, mivel a gázhelyzet miatt az 
olaj- vagy széntüzelésű fűtőberendezések 
használata nem volt megtiltható.

Elkészült a Szent László út mellett lé-
tesítendő bevásárló és logisztikai központ 
városrendezési hatástanulmánya, és ennek 
alapján a képviselő-testület hozzájárult a 
létesítmény megvalósításához. A 2-es főút 
városi bevezető szakaszán, gazdasági-keres-
kedelmi övezetben felépítendő kétszintes 
épületben valószínűleg elsősorban építő-
anyag-üzletek kapnak helyet. A Fiat autóke-
reskedés mellett - a Lidl áruházzal szemben 
- lévő telken létesülő bevásárlóközpont jól 
megközelíthető lesz, megfelelő parkolót 
alakítanak ki. A tervezett fejlesztés megfe-
lel a településszerkezet jellegének, a kör-
nyezetre gyakorolt hatása nem jelentős.

Négy százalékkal nőtt a szemétszállítás 
díja január elsejétől, az emelés a lakosságot 
azonban nem érinti. A települési szilárd 
hulladék összegyűjtését, elszállítását és ár-
talmatlanítását végző szolgáltató minden 
évben köteles javaslatot tenni a díj mérté-
kére. A Remondis Duna Kft. 6,1 százalékos 
emelést javasolt, a képviselő-testület azon-
ban ennél kevesebbet hagyott jóvá.

A művelődési központban tartotta a Stresszmentes iskolákért 
címmel, szeptemberben indított alternatív programjának záró 
rendezvényét az Egészséges Ifjúságért Alapítvány. A programban 
a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképző Iskola, a Boronkay 
műszaki középiskola, a Selye szakközépiskola, a Madách gimnázi-
um és a közgazdasági szakközépiskola 10. osztályos tanulói vettek 
részt. A programzárón a felkészítés, a tréningek során elsajátított 
módszerekről és eredményekről adtak számot a diákok és főisko-
lás segítőik. A stressz oldásával ugyanis megelőzhető a káros szen-
vedélyek és az agresszió kialakulása, és mint dr. Bóth János polgár-
mester mondta, a helyi társadalom kultúrája csak akkor fejlődhet, 
ha a fiatal korosztály megtanulja kezelni a stresszhelyzeteket. Ez 
egyúttal egy jó irányú közösségépítés is, az Országos Egészség-
fejlesztési Intézet főigazgatója, Gábor Edina szerint. Egyébként, 
ahogy dr. Czeizel Endre, Egészséges Ifjúságért Alapítvány elnöke 
hangsúlyozta, mindenképpen szót kellene érteni a tizenévesekkel, 
hogy az igazán fontos mintákat kövessék.

Immáron sokadik alkalommal ereszkedett a mélybe az árpádos 
diákok több csoportja. A Mátyás-hegyi barlang kiépítetlen útvo-
nalain 10 fős csapatok nyerhetnek bepillantást a mészköves bar-
langok világába, hozzáértő túravezetők segítségével. A barlang 
felfedezésének már a terve is minden egyes kisdiákot óriási lel-
kesedéssel töltött el. A várt hatás nem is maradt el. A két és fél 
órás barangolás után mindenki egy kicsit okosabban és számtalan 
élménnyel teli lépett ki a szabadba. Okosabban, mert a túravezető 
„földalatti földrajzóra” keretében mesélt a barlang kialakulásáról, 
történetéről és képződményeiről. Élményekben gazdagon pedig 
azért, mert ezt a hely adottságai biztosították. A szó szerint szorult 
helyzetekben a gyerekeknek szükségük volt ügyességükre, kitartá-
sukra és persze a csapat segítségére és bátorítására. Emellett min-
denki - gyerek és felnőtt egyaránt - megmutatta egy másik arcát 
is, amelyet az iskolában nem láthatunk meg soha. Az résztvevők 
összetartása sokat erősödött.

Fuchs Róbert 

Bevezették az úgynevezett óvodáztatási támogatást. Azok a hát-
rányos helyzetű szülők, akik vállalják, hogy rendszeresen óvodába 
viszik gyermeküket, beíratáskor húszezer, majd minden fél évben 
tízezer forint támogatást kapnak. Ezzel éppen azoknak a gyere-
keknek az óvodai nevelését kívánják biztosítani, akiknek a legna-
gyobb szükségük van rá, ám támogatás nélkül szüleik nem tudnák 
rendszeresen vinni őket.

A szlovák nemzetiségért Ajánlat a mélygarázsra
Télen is folyik a munka az építkezésen

Új kft-igazgató

Hitelkeret

Víz- és csatornadíj

Vezetői pályázat

Légszennyezettség

Hatástanulmány a 
bevásárlóközpontra

Hulladékszállítás

Közterület-használat

Föld alatti földrajz óra

Támogatás az óvodába járáshoz

Stresszoldás az iskolában Az első szalagavató 

Dunakanyar Elsõ

(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett)
Cím: Nagymaros, Váci út 13. • Telefon: 06 20 9 730 790

E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 12-18, szombat 10-13 óráig

Pénzügyi problémáira találunk megoldást.
19 bank és 8 pénzintézet ajánlatából segítünk.
� Hitel kiváltás, BÁR listásoknak is
� Jövedelemigazolás nélkül hitel
� Gyorshitel
� Külterület, zárkert hitel megoldható
� Fedezet nélküli személyi kölcsön
� Szabad felhasználású jelzáloghitelek

� Államilag támogatott hitelek
� Végrehajtás – kiváltása
� Mikro- és kisvállalkozói hitel, 

projektfinanszírozás
� Folyószámla, autó hitel-lízing 

(cégeknek is)
Lakás- és vagyon biztosítás • Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
Baleset- és felelõsségbiztosítás • Utasbiztosítás • Befektetés

A művelődési központban tartotta meg szalagavató ünnepsé-
gét elsőként a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola. Száz végzős diák készült több hete erre a napra. 
Az ünnepélyes hangulatban – több száz szülő, rokon, barát jelen-
létében – szívet melengető beszédet mondott Mártonné Pogány 
Zsuzsanna igazgatónő. A meghatódott végzős tanulók halk zene-
szó mellett vették át osztályfőnökeiktől azt a szalagot, ami jelzi, 
hogy ők már a nagy napra, az érettségi záróvizsgára készülnek. A 
szalagavató ünnepélyes része után iskolánk diákjai szerepeltek. 
Sebján Andrea 9/1. osztályos tanulónak, majd Kiss Tibor iskolánk 
volt tanulójának zongorajátékát hallhatta a közönség, utána Marx 
Tamás (13/2.) és csapata latintánc egyveleggel szórakoztatta a 
nézőket. Turán Annamária (13/2.) és a Labdarózsa tánccsoport 
tagjai a nagyszülőktől tanult dalokkal, maguk hímezte ruháikban 
léptek fel. A négy végzős osztály tanulói közül minden szereplő 
diák remekelt: énekeltek, táncoltak, zenéltek. A 12/1 osztály ta-
nulói angol és bécsi keringőt táncoltak, a 12/2 osztály lendületes 
rock and roll-t. Kedves perceket okoztak azokkal a pillanatfelvéte-
lekkel, amelyeket – összehasonlításként – pici koruk és a középis-
kolás koruk egy-egy jól sikerült felvételével illusztráltak. Megható 
volt, hogy nyílt színen köszönték meg osztályfőnöküknek eddigi 
munkáját, szeretetét. Záró számként nagyestélyi ruhában gyönyö-
rű angol keringőt táncoltak a végzős diákok, a 12/A osztály Ábrán-
dozás táncát nagy átéléssel játszotta el, és a 13/B osztály Grease 
című tánca is nagy tapsot kapott. Az utolsó percekben a tantestü-
let ajándékműsora következett: Bardócz L. Csaba tanár és Farkas 
Virág megzenésített verseket adott elő, majd a tantestület nyolc 
örökifjú tagja bajor körtánccal, amit Végvári Nándorné tanított 
be, fergeteges sikert aratott. 

Csikós Tóth Ágnes -Varga Péter
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Decemberben Vác Város Sportcsarnoka adott teret a 10. szüle-
tésnapját ünneplő sportfesztiválnak. A városi szintű rendezvényen 
az önkormányzati, illetve egyházi fenntartású óvodákból közel 350 
gyermek jelent meg, a nézőteret a gyermekeiknek szurkoló, lelkes 
szülők töltötték meg. 

A sportnapot dr. Bóth János polgármester nyitotta meg, majd 
elkezdődött a verseny. Felemelő élmény volt látni, hogy a több száz 
óvodás együtt, önfeledten tornázik a zenére. Bakonyi Elizabet, az 
Újhegyi úti óvoda nagycsoportos óvodása indította a sportjátéko-
kat a Mese a barátságról című mesével. 

Az ovisoknak öt feladatot kellett teljesíteniük. Az óvodapeda-
gógusok szakszerűen, a gyermekek egészséges testi- és mozgásfej-
lesztését elősegítő - és ezen keresztül a személyiségüket erősítő - 
feladatokkal tették színessé és látványossá a tornát. Nagyon fontos 
a sport megszerettetése, hiszen nélkülözhetetlen szerepet játszik 
az egészség megóvásában és fejleszti az alkalmazkodás képességét 
is. Ezért is lelkesedünk mi, óvodapedagógusok, amikor ilyen szín-
vonalas rendezvényen vehetünk részt.

Minden feladat után a meghívott vendégek egy-egy puzzle da-
rabot ragasztottak fel, amiből a verseny végére egy születésnapi 
torta állt össze, ezzel is szimbolizálva a sportfesztivál 10. születés-
napját. A feladatsor után a gyermekek nagy örömére megérkezett 
a Mikulás. Megénekeltette az óvodásokat és a szülőket is, s mielőtt 

elbúcsúzott, minden résztvevő gyermek kapott egy labdát, min-
den óvodai csoport egy kosár játékot.

*
 Szeretnénk köszönetet mondani vendégeinknek, támogató-

inknak, a szülőknek, az óvodásoknak és a lelkes pedagógusoknak, 
hogy támogatták kezdeményezésünket, amely évek óta ennyi óvo-
dás gyermeket megmozgat!

Kissné Zimonyi Andrea
Fotó: Bihari Gabriella 

Köszönetünket fejezzük ki dr. Váradi Iván Attila képviselő 
úrnak, a Földváry Károly Általános Iskola igazgatójának, aki kará-
csonyra 150 ezer forint értékű fejlesztő játékkal ajándékozta meg 
az Alsóvárosi Óvodát. Ajándékával hozzájárult gyermekeink kará-
csonyi öröméhez, és ahhoz, hogy játékon keresztül még differen-
ciáltabban tudjuk fejleszteni óvodásainkat.

Az ünnepélyes átadáson szakmai megbeszélésre is sor került: 
hogyan fejleszthető tovább Földváry Károly Általános Iskola és 
az Alsóvárosi Óvoda együttműködése. Mindkét intézmény célja 
az óvoda-iskola átmenet segítése, a gyermekek zökkenőmentes 
beilleszkedése az iskolai életbe. Az iskola és az óvoda azonos pe-
dagógiai elvét, a közös gondolkodást bizonyítja, hogy mindkét 
intézmény pályázatot nyújtott be a kompetencia alapú nevelés 
megvalósítására. 

Kovács Zsuzsanna óvodavezető

Mintegy nyolcvannal több gyermek jár az idén óvodába, mint 
öt évvel ezelőtt. A statisztika szerint a város óvodáiban 1176 gye-
reket nevelnek, közülük 992 önkormányzati óvodába jár. Az ok-
tatási osztály tájékoztatója arról számolt be, hogy a csoportszám 
közben változatlan maradt, a csoportok átlaglétszáma viszont 
nőtt. A folyamatos óvodai felvétel miatt a gyermeklétszám tovább 
emelkedik, és a nevelési év végéig újabb előfelvételis kisgyerme-
kek ellátásáról kell majd gondoskodni. Ez pedig az óvodák teljes 
kihasználásával jár.

A gyermekekért
Fejlesztő játékok karácsonyra 

Varsói könyvbemutató 

Családom története – pályázat

Tizedik alkalommal

Óvodai Sportfesztivál
Kapcsolatokat épít a város

A varsói magyar nagykövetség meghívására kéttagú váci kül-
döttség – Kriksz István képviselő és Tóth Csaba külső bizottsági 
tag, megyei képviselő – vett részt Gregorz Łubczyk volt budapesti 
lengyel nagykövet „Három nemzet elfeledett hőse” című könyve 
bemutatóján. 

Kriksz István elmondta, hogy a könyv Henryk Slawik mártír 
lengyel politikusról szól, aki a háború idején több zsidó embert 
mentett, meg mint Schindler és Wallenberg együttvéve. A könyv-
ből megismerhetők az eseménysorozat váci vonatkozásai, a váci 
Lengyel Tiszti Árvák Háza működése is. A bemutatón jelen volt 
többek között, Kazimierz Nycz varsói érsek, Józef Kowalczyk ér-
sek, pápai nuncius, az Elnöki Hivatal lengyel-zsidó kapcsolatokért 
felelős miniszter asszonya, a kormány veteránügyekkel foglalkozó 
hivatalának miniszteri rangú vezetője, Jan Ciechanowski, a Var-
sói Zsidó Múzeum igazgatója, Piotr Kowalik, a katowicei Henryk 
Slawik Társadalmi Alapítvány, elnöke Aleksander Fiszer. A bemu-
tató első részében a Jastrzębie Zdrój-i Henryk Slawik középiskola 
diákjai, emlékműsort mutattak be névadójuk életéről és mártírsor-
sáról. 

Henryk Slawik második világháború alatti munkásságát, illetve 
annak mai megörökítéséért végzett társadalmi tevékenységét, a 
könyv szerzőjén kívül szülővárosának polgármestere is méltatta. 
Kriksz István beszédében szólt Henryk Slawik és id. Antall József 
közös munkásságáról, közvetítve dr. Molnár Lajos alpolgármester 
üzenetét is, amely szerint 2009-ben Vác városa emléktáblát fog el-
helyezni az Eötvös utcai óvoda - az egykori Lengyel Tiszti Árvák 
Háza falán, Henryk Slawik emlékének adózva. Az ünnepség végén 
a 19. számú katowicei gimnázium igazgatója, Tomasz Swidergal 
kifejezte azt a szándékát, hogy egy váci humán gimnáziummal 
testvériskolai kapcsolatot jöjjön létre.  

Pályázatot hirdetett Vác Város Levéltára Családom története 
címmel. A pályázatra váci kötődésű és vonatkozású család/személy 
történetét bemutató pályamunkát lehet benyújtani. A pályamunka 
(monografikus feldolgozás, vagy visszaemlékezés) bemutathatja 
egy család egész élettörténetét, vagy annak egy jelentős szaka-
szát, vagy a család egy kiemelkedő tagjának egész élettörténetét 
és tevékenységét. A pályamunkához célszerű mellékelni az erede-
ti dokumentumokat, vagy azok másolatait. A kézirat terjedelme 
minimálisan egy ív, a pályázatra csak jeligével ellátott pályamunka 
nyújtható be. A kézirat digitalizált változatokban (szöveg, kép- és 
hangfelvétel) is beadható, de ez esetekben is benyújtandó a pá-
lyamunka egy legépelt/kinyomtatott példányban. A pályamunkát 
Vác Város Levéltárához (2600 Vác, Múzeum u. 4., levélcím: 2601 
Vác, Pf. 59.) postai úton vagy személyesen lehet benyújtani 2009. 
szeptember 11-ig. (További felvilágosítás a levéltárban, tel. 06-27-
305 444, fax: 06-27-310 147, e-mail: vacarchivum@invitel.hu.) Ered-
ményhirdetés a váci levéltári napon, 2009. október 1-jén. Az első 
három díjazott kéziratát a levéltár megvásárolja (a vételár egyben 
a pályadíj). Minden pályamunka a levéltár őrizetében marad és be-
kerül a kéziratok gyűjteményébe. 

A 2009-re vonatkozó külügyi tervezettel kapcsolatban 
Ferjancsics László képviselő felvetette, hogy a japán Honjo város-
ával meglévő testvérvárosi partnerség nem éri el célját és költ-
séges is. Javaslatára a testület többsége úgy határozott, hogy egy 
utolsó meghívással egyetemben megszüntetheti Honjoval a kap-
csolatot. Ugyanakkor elfogadta Zawadzkie város megkeresését, és 
a közeljövőben létrejöhet a lengyel várossal az együttműködés. 
További döntés alapján ugyancsak testvérvárosi kapcsolatot kez-
deményez Vác a vajdasági Zentával, illetve a Kárpátalján található 
Beregszász településsel.

A Gödi Otthonban jártunk

Több az óvodás

Több mint 10 éve hagyomány az Árpád iskolában, hogy meg-
látogatjuk a gödi intézmény lakóit. Az ötletet Bíró György egyik 
cikkében fedezte fel Gáspárdy Attiláné tanárnő, aki ezek után 
az akkori osztályával látogatott oda, minden év Mikulásakor. De-
cember 6-án eljött a nagy nap, amikor mi is meglátogathattuk 
őket. Több mint 200 fő várt minket egy kis előadással, amelyet 
három hónapig gyakoroltak. Nagyon megható és szomorú látvány 
fogadott minket, mert amint beléptünk, éreztük, hogy mennyit 
ér az egészséges életünk. Akkor még nem tudtuk, mi vár ránk, 
csak egy- két gyerekkel találkoztunk, de később rájöttünk, hogy 
az életnek csak fehér és fekete oldala van. Voltak bentlakók, akik 
az ajándékokat csak egy mosollyal tudták megköszönni. Érezték, 
hogy fontosak nekünk. Ez az egy nap számunkra felejthetetlen 
és megviselő volt, pedig a gondozók hétről hétre fáradhatatlan 
munkával teszik boldogabbá, szebbé, és könnyebbé a gyerekek 
napjait. Talán azért tudtak ennyi éven át kitartóan dolgozni, mert 
türelmesek és úgy fogadják el őket ahogy vannak. Megdöbbentő 
volt, hogy az egyik gondozó beszámolt arról, hogy két, hat ágyas 
szobára egy felelős juthat. Ezért a gondozás, az odafigyelés sokkal 
megterhelőbb és nehezebb, s mégis elfeledkezik róla mindenki. 
Reméljük jövőre is meglátogathatjuk a gödi otthont, és egy felejt-
hetetlen délelőttöt töltünk majd együtt.

Írta: Lami Edit, Hoffman Dorina 8.b
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Sporthírek – röviden 

Evezés
A képviselő-testület decemberi ülését 

sport témájú esemény előzte meg. Hirling 
Zsolt világbajnok olimpikon, a Vác Vá-
rosi Evezős Club versenyzője mondott 
köszönetet azért a támogatásért, amivel 
a város segítette felkészülését, verseny-
zését. A sportoló külön köszönetét fejez-
te ki Csereklye Károly sportot felügyelő 
alpolgármesternek, valamint Mokánszky 
Zoltán szakbizottsági elnöknek. 

Kézilabda
Megbízott vezetőedzővel kezdte meg 

a 2009-es bajnoki pontvadászatot a Váci 
NKSE élvonalbeli együttese. Miután a 
klub elnöksége december közepén fel-
bontotta Kenyeres József tréner szerző-
dését, ideiglenesen Nyári József látja el a 
poszttal járó feladatokat. 

Sakk
Remekül zárták az óesztendőt NB II-

es sakkozóink. A Váci Sakk Club hadve-
zérei Pásztón nyertek 9:3 arányban, így 
csoportjukban dobogós helyen állva fe-
jezték be a naptári évet.

A váci felnőtt kézilabda 
csapatok 2009. tavaszi 
bajnoki menetrendje

VNKSE – női kézilabda NB I, alapszakasz
VKSE – férfi kézilabda NB I/B Nyugati 
csoport 

01. 24. szo.  16.00 VNKSE – Hódmezőv.
01. 31. szo. 8.00 Vasas – VNKSE

02. 07. szo. 16.00 VNKSE – Kiskunhalas
02. 14. szo. 18.00 Fehérép – VNKSE
02. 21. szo. 18.00 Hort - VKSE
02. 28. szo. 16.00 VNKSE – Dunaferr

03. 01. vas. 17.00 VKSE - Ajka
03. 13. p. 18.00 Békéscsaba – VNKSE
03. 15. vas. 17.00 VKSE - Szigetvár
03. 21. szo. 16.00 VNKSE – DVSC
03. 21. szo. 18.00 Ercsi – VKSE
03. 28. szo. 18.00 Nyíradony – VNKSE
03. 29. vas. 17.00 VKSE – Szentendre

04. 05. vas. 18.00 Rinyamenti – VKSE
04. 26. vas. 17.00 VKSE – Pápa

05. 02. szo. 18.00 Alba Regia – VKSE
05. 10. vas. 17.00 VKSE – Pécs
05. 17. vas. 17.00 PLER II – VKSE
05. 24. vas. 17.00 VKSE – Tata
05. 30. szo. 16.00 Tököl – VKSE

Emlékkönyv a kenuslegendáról 

Február 6. péntek ,19 óra 
Csárdáskirálynő

Nagyoperett két felvonásban a Sziget Szín-
ház előadásában
Közreműködik: 

a Váci Szimfonikus Zenekar, vezényel: 
Farkas Pál

Író: Kálmán Imre, Rendező: Maros Gábor
Főbb szerepekben: Lugosi Klaudia, Buch 

Tibi ,Lőrincz Andrea,  Danis Lívia Sugárka, 
Petróczi Gábor, Kulcsár Lajos, Várfi Sán-

dor, Makrai Pál, Domonkos Zsolt
A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az 

előadás napján: 2300 Ft

Február 10. kedd 10 és 14 óra
Bóbita Bábszínház: Rigócsőr király

Pinokkió mesebérlet
A belépőjegy ára: 750 Ft

Február 12. csütörtök 11.30 óra
Mendelssohn a német romantika 

géniusza
Ifjúsági Zenei Bérlet

Közreműködik: a Váci Szimfonikus Zene-
kar, vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára: 600 Ft

Február 16-án, hétfőn 18 órakor
Vendégünk: dr. Csernus Imre

A belépőjegy ára: 1900 Ft

Február 17. 10 és 14 óra, február 18. 10 óra, 
február 19. 10 óra, február 20. 10 óra 
Trambulin Színház: Az aranyhal 

meséje
Óvodás mesebérlet

A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 21. szombat 15 óra
Tátika - Sztárok kicsiben

A Silverstar Művészképző Iskola szervezé-
sében

A belépőjegy ára: 1000 Ft

Január 22. csütörtök 
A Magyar Kultúra Napja

17 óra 
Magyar János 

festő- és szobrászművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Dr.Feledy Balázs 

művészeti író
Megtekinthető  február 28-ig.

18 óra
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallga-

tóinak ünnepi műsora és díjátadás.
Közreműködik: Németh Kristóf szín-

művész, Hideg Anna, Karácsony István, 
Lőte Enikő, Pál István, Pintér Ilona Eszter, 
Sirák  Péter, Túri György előadóművészek, 

Juhász Dénes és zenekara
A belépés díjtalan!

Január 23. péntek 19 óra
Összekapcsolódás és szétválás brutá-
lis és spirituális körforgása szabadu-

lás a kerek világ börtönéből
A Mithras misztériumok utolsó beavatási 

lépcsője által ihletett misztériumjáték
Előadja a Familia Gladiatoria

Írta: Weixelbaum János Vallástörténeti 
szakértő: László Levente

Rendezte: Halmágyi Sándor színművész
A belépés díjtalan!

Január 23., péntek 19 óra
Nosztalgia Swing Kaffé Duó
koncert a Madách Kávézóban

Tagok: Nagy József-dob, Pozsonyi Ferenc-
zongora, harmonika
Meghívott vendég:  

Sesztai Nándorné, Marika
A műsor az 1920-as, ’30-as, ’40-as és ’50-es 
évek igazi békebeli beszélgetős, kávéházi 

hangulatát idézi. 
A belépés díjtalan!

Január 24. szombat 18 óra
Koncert a Kávézóban

Fellépnek: Tonessence, Cartoon 
Jamiroquai Tribute, Végtelen, Panic Radio

Fotó- és festmény kiállítás
A belépőjegy ára: 500 Ft

Január 27. kedd 10 és 14 óra
Pinokkió kalandjai  

a Nevesincs Színház előadásában
Collodi híres mesés regénye kel éltre a 

színpadon. 
A belépőjegy ára: 750 Ft
Február 4. szerda 10 óra

Váczi Néptáncegyüttes: „A palóczokról” 
Népzenei Bérlet

A belépőjegy ára: 500 Ft

Nagy sikere volt a Vörösházban található Art Lavina Galéria rendezvényének, amely 
során a tragikus körülmények között fiatalon elhunyt kenus, Kolonics György emlékére 
írt könyvet dedikálták a szerzők. Az olimpiai bajnok versenyzőtársa Kozmann György és 
az író, Kaszala Claudia órákon át írta alá a megvásárolt több száz kötetet és az emlékla-
pot. A Koló árnyékában címet viselő könyv bevételének nagy része a nemrég létrehozott 
Kolonics Alapítvány számlájára fut be.

Tavaly is a karácsonyt megelőző pénte-
ken tartották meg a megyeházán a sportka-
rácsonyt, amelynek keretében a sportban 
eredményesen tevékenykedő versenyzők, 
egyesületek, szakemberek munkáját is-
merték el. A 2007-es szerény váci névsor 

után 2008-ban újra szép számmal voltak 
jelen a kitüntetettek között városunk rep-
rezentánsai. Két edzőnk is elismerésben 
részesült: Babella László, a Váci Hajó SE és 
Szikora Gyula, a Váci Reménység SE tréne-
re. Kategóriájában harmadik helyezett lett 
a szavazatok alapján Aubéli Ottó birkózó 
(Váci Forma SE), Nagy Péter (Vác Városi SE 
és Váci Hajó SE) és Molnár Klaudia atléta 
(Váci Reménység SE). A második helyezett-
nek járó díjat vehette át a Váci Lakóterületi 
SE, Szabó Balázs kajakos (Váci Hajó SE), 
a Váci Női Kézilabda SE és Szabó Katalin 
evezős (Vác Városi Evezős Club). Kategóri-
ájában az év legjobbjának bizonyult a me-
gyében: Noé Bálint kajakos (Váci Hajó SE), 
a Váci Reménység SE gerelyhajító csapata, 
illetve a Mozdulj SE Vác ülőröplabdásai.

A decemberi képviselő-testületi ülésen 
ismét a megtárgyalandó témák között sze-
repelt egy, a váci sportklubok póttámogatá-
sát célzó napirend. Miután korábban a Váci 
NKSE és a Vác VLSE által beadott kölcsön 
iránti igény a rendkívüli testületi ülésen 
nem kapott elegendő támogató szavaza-
tot, az ifjúsági és sportbizottság elnöke, 
Mokánszky Zoltán egyéni indítványként 
– immár a Váci KSE együttesét is bevonva 
– vissza nem térítendő póttámogatásként 
javasolt anyagi segítséget. A vita eredmé-
nyeként a szavazáskor Csereklye Károly, 
sportért felelős alpolgármester módosí-
tását fogadták el. Eszerint az NB I-es kézi-
labdások hét-, a másodosztályú labdarúgók 
pedig ötmillió forint pluszbevételt köny-
velhettek el. Mivel azonban erre a kifizetés-
re 2008-ban már nem volt meg a keret, az 
átutalás az új esztendő első munkanapján 
történt meg.

Elismerés váci sportembereknek

Tizenkét milliós póttámogatás 

BAJNOKI EREDMÉNYEK
Női kézilabda Magyar Kupa, a 16 közé 
jutásért:
DVSC – VNKSE 35-25

Férfi kézilabda NB I/B:
VKSE – Tököl 30-26

Férfi kézilabda Magyar Kupa, a 8 közé 
jutásért:
VKSE – Dabas 23-26

Téli Tárlat, 2008 

Gyerek filmklub 

Filmklub 

Váci Mosolytár

A több mint harminc váci és környék-
beli hivatásos alkotóművész többnyire új 
munkáit bemutató reprezentatív kiállítást, 
a 2008. évi Téli Tárlatot dr. Molnár Lajos al-
polgármester nyitotta meg. A hagyományo-
san a művelődési központban megrende-
zett kiállításon a zsűri elnöke, Szemadám 
György Munkácsy-díjas festőművész, író el-
ismeréssel szólt arról a városról, amely így 
támogatja a képzőművészetet, évről évre 
díjazza alkotóit. 

Az idén a fődíjat Orvos András festő-
művésznek ítélte a zsűri, a második díjat 
Koltai-Dietrich Gábor festőművész kapta, 
harmadik díjban Borbély Ferenc Gusztáv 
grafikusművész részesült. Szalma Edit 
grafikusművész, aki tavaly is díjazott volt, 
a művelődési központ különdíját kapta, 
Bálint Zsombor festőt, akinek alkotása az 
elmúlt évi tárlaton is díjat nyert, most az 
önkormányzat jutalmazta különdíjjal.

Január 31. szombat 15 óra 
Szörny Rt.

színes amerikai animációs film, 2001
A belépés díjtalan!

Január 29. csütörtök 18 óra 
A másik Boleyn lány
angol filmdráma, 2008

A belépőjegy ára: 300 Ft.
Nyugdíjasoknak és diákoknak a belépés 

díjtalan!
Luca napján, Csukás István író és dr. 

Molnár Lajos alpolgármester méltató sza-
vaival és két fiatal ütős – meg egy már ke-
vésbé fiatal zenekar – közreműködésével 
nyílt meg a Váci Mosolytár. A megnyitón 
nemcsak képeivel, hanem személyesen is 
jelen volt Sajdik Ferenc karikaturista grafi-
kusművész. 
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Házasságot kötött váciak:
Seben János és Tolerián Rita, Varga Gá-

bor és Sólyom Ágnes, Lednetzky János és 
Salamon Mónika

vácott született váci lakosok: 
Laukó János és Majer Melinda lánya 

Dorina, Barkóczi László és Králik Enikő 
fia Dominik, Világosi Lajos és Dónusz 
Enikő lánya Nikoletta, Kassai Szabolcs és 
Koncz Lívia lánya Lara, Mikesy Menyhért 
és Sebesi Zsuzsanna fia Menyhért, Tóth 
István és Cservenák Lívia fia István, Hor-
váth Géza és Juhász Renáta lánya Hanna, 
Bregó Tamás és Laluja Edina lánya Julian-
na, Deskó Gyula és Kovács Adrienn fia 
Gyula, Págyor Nándor és Kardos Mónika 
fia Nándor, Bertók Zoltán és Bíró Sugárka 

fia Botond, Haasz Zoltán és Kasza Krisz-
tina lánya Letícia, Nemecz Gábor és Deli 
Krisztina fia Gábor, Gerlei Péter és Dobos 
Mária lánya Hanna

elHunyt váciak: 
Leyer László /1960/, Kiss Mihályné 

sz.: Tóth Erzsébet /1921/, Keczkó Pálné 
sz.: Bujaki Zsuzsanna /1924/, Varga István 
/1969/, Szupuka Józsefné sz.: Szádoczki 
Anna /1931/, Békési József /1933/, Králik 
István /1922/, Német Antal /1946/, Keresz-
tesi Ferenc /1961/, Styevó Mihály /1950/, 
Novák László /1930/, Süttő Miklós /1928/, 
Pető Gyula /1956/, Simonecz László/1923/, 
Pappné Gábriel Lilla /1964/, Katona Zoltán 
/1973/, Varga György /1932/, Doma József 
/1944/, Daróczi József /1937/

Anyakönyvi hírek

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12

A polgármesteri hivatal zöld száma: 06/ 80 
890-020

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16,

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
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

Felelõs kiadó: 
Dr. Dora Péter jegyzõ

Szerkesztésért felelõs: 
Borgó János 

Szerkesztõség:
Vác Város 

Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tel.: 06-27/513-400, 06-27/513-430
Fax: 06-27/513-414

E-mail: 
sajto@varoshaza.vac.hu

Nyomdai munkák: 
Multiszolg Bt.

Tipográfia: 
Front Grafika Kft.

Terjeszti: 
4 Types Kft.

Megjelenik: 
havonta 13.000 példányban

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.

2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,

06-30/9-345-144

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

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdő-
dően 7 hetente ismétlődő rend szerint látnak el ügyeleti 
szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatar-
tási idő végétől, 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.

Hét (2009) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
01.19.-01.25. 7 1 2 3 4 5 6
01.26.-02.01. 1 2 3 4 5 6 7
02.02.-02.08. 2 3 4 5 6 7 1
02.09.-02.15. 3 4 5 6 7 1 2
02.16.- 02.22. 4 5 6 7 1 2 3

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Felhívás látássérülteknek

Számítógépes tanfolyam a könyvtárban

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet: 

Szájsebészet 
Budapest VIII. ker. Szentkirá-

lyi u. 40. 
Tel.: 06-1-317-6600

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 
620-620/1465-ös melléken, 
vagy a 620-691-es telefonszá-
mon érhető el.

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

tök: 19-7 óráig, Hétvégén: 
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

Ünnepnapon: az ünnepna-
pot megelõzõ nap 19-tõl az 

utána következõ nap 7 óráig.

A Dunakanyari Látássérültek Egyesülete kéri, ha környezetükben látássérült sze-
mélyt ismernek, adják tovább számukra a következő információkat. A szervezet Vácon, a 
Földváry tér 14.szám alatt működik, célja a vak és gyengénlátó személyek sokoldalú segí-
tése, érdekeik érvényesítése, védelme, rehabilitációjuk elősegítése, segédeszközzel való 
ellátása. Ügyfélfogadás a megadott címen hétfőtől csütörtökig 8 órától 16.30-ig, pénteken 
8 órától 14 óráig van. Tel.: 06-30/941-7637 és 06-70/773-4078   E-mail: dulate@dunaweb.hu 
vagy www.gportal.hu/dulate

Ingyenes számítógép-használati tanfolyam indul a Katona Lajos Városi Könyvtárban. 
A 20 órás tanfolyam keretében ötven ember képzését tervezi az intézmény. Azokat az 
érdeklődőket várják, akik minimális vagy semmilyen ismerettel nem rendelkeznek a szá-
mítógép használatáról. A tanfolyam tíz fős csoportokban, öt gépnél, párokba szervezve 
történik, összesen tíz alkalommal, kétszer 45 percben. Az oktatást hétfő és csütörtöki 
napokon, 11 és 13, illetve 14 és16 óra között tartják. Jelentkezni a felnőtt könyvtár olvasó-
szolgálati pultjánál lehet.




