
A településszerkezeti
terv meghatározza a tele-
pülés alakításának, védelmé-
nek lehetõségeit és fejlesztési
irányait, egyes területré-
szeinek felhasználási módját.
A szerkezeti terv módosítását
elsõsorban az építési szabá-
lyzat és a szabályozási terv
pontosítása indokolta. A
helyi építési szabályzat fino-
mítását már elfogadásakor is
tervbe vette a testület,
idõközben pedig komolyan
felvetõdött, hogy a népes-
ségcsökkenést a lakásépítés
megkönnyítésével lehetne
megállítani és ellenkezõ elõ-
jelûvé tenni. 

Ez a módosítás, a város-
fejlesztési bizottság elnöke,
dr. Kármán Ferenc szerint,
egyaránt szolgálja, hogy Vác
hangulatos kisváros marad-
jon, és lakossága se csökken-
jen. A településszerkezeti
tervben új lakásépítési terü-

letként szerepel a volt Alagi
Állami Tangazdaság területe,
a Szüret utcától északra
fekvõ terület, a külsõ Rádi út,
az Elnök utca térsége, a
Fésûsfonó és a Penomah
területe, a Kertvárosi sor. A
terv távlatán túl, fejlesztési
területként szóba jöhet a
Téglaházi dûlõ, a Szent
Mihály hegy, Alsó-Törökhegy,
a volt Alagi Állami Tangaz-

daságtól északkeletre fekvõ
terület. A településszerkezeti
terv – az építési szabályzattal
és a szabályozási tervvel
együtt – jól mutatja a város
fejlõdésének irányát, akár a
közlekedés, akár a parkok
alakulása tekintetében, vi-
szont módosításra szorul, ha
ezt magasabb szintû dön-
tések igénylik. Mint például,
az M2 fõút kijelölése esetén.
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Betöltetlen munkahelyek
A munkaerõ-piacon a helyzet változatlan

NNeemm  vváállttoozzootttt  jjeelleennttõõsseenn  aa  mmuunnkkaaeerrõõ--ppiiaacc  sszzeerrkkeezzeettee  ééss  aa  mmuunnkkaannééllkküüllii--
áálllloommáánnyy  öösssszzeettéétteellee  eebbbbeenn  aazz  éévvbbeenn  sseemm,,  aa  PPeesstt  MMeeggyyeeii  MMuunnkkaaüüggyyii  KKöözzppoonntt
VVááccii  KKiirreennddeellttssééggéénneekk  éérrttéékkeellééssee  sszzeerriinntt,,  aa  mmuunnkkaannééllkküülliissééggii  rrááttaa  22%%..

A térségben lévõ mintegy háromezer-
kétszáz gazdálkodó szervezet összességében
mintegy hat százalékos növekedést ért el, de
az idén is jelentõs számú álláshely maradt
betöltetlen. Ezt a kirendeltség vezetõje azzal
magyarázta, hogy – bár jelen van a
munkanélküliség is – a munkaerõ-piacon
nem találkozik a kereslet és a kínálat. Vogel
István szerint egyre nagyobb szakadék
mutatkozik az oktatásból kikerülõk szak-
képzettsége és a munkáltatók által támasztott
igény között. Ezzel akkor is számolni kell, ha
Vác munkaerõ-tartalékai láthatólag kimerül-

tek, és csak akkor tölthetõk be az üres
álláshelyek, ha például, az ingázókat sikerül
maradásra bírni. 

Vogel István a jövõ érdekében tett
három fontos lépést emelt ki: a foglalkoz-
tatási paktumot – amelyhez az önkormányzat
is csatlakozott –, a térségi integrált szakképzõ
központ létrehozását, amelyhez a munkaügyi
központ is hozzájárul, valamint a szakmi-
nisztériummal kötött megállapodást, amely-
nek révén lényegesen megnõnek a foglalkoz-
tatás elõsegítését szolgáló források, vagyis
több lesz a támogatás.

Egyre lakhatóbbá válik a város

Módosított településrendezési terv
MMáássooddsszzoorr  mmóóddoossííttoottttaa  aa  vváárrooss  tteelleeppüülléésssszzeerrkkeezzeettii  tteerrvvéétt  aa  kkééppvviisseellõõ--
tteessttüülleett,,  ss  mmiinntt  aa  kkééppvviisseellõõkk  eeggyyiikkee  mmeeggffooggaallmmaazzttaa,,  aa  mmóóddoossííttáássookkkkaall
eeggyyrree  llaakkhhaattóóbbbbáá  vváálliikk  aa  vváárrooss..

Helyi védelembe vett épületek
Bõvülõ katalógus a város értékeirõl

Újabb épületek kerültek
és kerülhetnek folyamatosan
helyi védelem alá, városképi,
esztétikai, mûszaki és tör-
téneti értékük miatt. A
fõépítészi iroda gyûjtötte
össze a védelemre méltó
épületeket, amelyeket törzs-
könyvbe sorolt. 

Mint Philipp Frigyes
fõépítész elmondta, az 1992-
ben az építészeti és ter-
mészeti értékek helyi védel-

mérõl hozott rendelet megal-
kotásával utat mutatott a
város, amely úttörõ volt
abban is, hogy az értékvé-
delemhez egy támogatási
rendszert is kiépített. Azaz, a
védett épületek tulajdonosai
ugyan nem tehetnek bármit
ingatlanukkal, de például, a
homlokzat helyreállításához
támogatást kaphatnak.

Az elkészült értéknyil-
vántartást – amelyben a
védelem indoklása és a
védelembe vett érték leírása,
jelenlegi állapota is szerepel,
és amelyhez fotó és a katalo-
gizált épületek helyét mutató
térkép is tartozik – folyama-
tosan ki kell egészíteni az
épület történetérõl ismertté

váló új adatokkal, ugyan-
akkor a törzskönyv bõvít-
hetõ, bárki újabb városi
értékeket javasolhat helyi
védelemre.

Dr. Bóth János pol-
gármester szerint, ha van
igazán lokálpatrióta rendelet,
akkor ez az. A mostani
rendeletkiegészítés azt szol-
gálja, hogy minél több olyan
értéket lehessen megõrizni
az utókor számára, amelyek a
városkép és a város történel-
me szempontjából jelen-
tõsek. E mellett, a számítógé-
pes feldolgozás mindenki
számára áttekinthetõvé és
hozzáférhetõvé teszi ezeknek
az értékeknek a történetét és
adatait. 

Sportosztályt tervez a Madách
Nyelvi elõkészítõk a középiskolákban

Mind a négy városi fenntartású
középiskolában indulhat nyelvi elõkészítõ
osztály, a Madách gimnázium sportosztály
indítását is tervezi.

A Bernáth Kálmán Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzõ Intézet ismét
meghirdeti nyelvi elõkészítõ osztályát, s ha
lesz elegendõ jelentkezõ, akkor valamen-
nyi városi fenntartású középiskolában
indul ilyen képzés. A Madách Imre
Gimnázium, az angol és német nyelv mel-
lett, olasz nyelvbõl is szeretne nulladik
osztályt indítani, ugyanis az iskolában már
jó eredménnyel folyik ennek a nyelvnek az
oktatása. A Boronkay György Mûszaki
Középiskola, Gimnázium és Kollégium
pedig bõvíteni kívánja elõkészítõ prog-
ramját. Sportosztály – sport irányultságú
osztály – szervezésére is vállalkozik a

Madách gimnázium, öt helyi egyesület
kérésére. Mint a mûvelõdési és oktatási
bizottság elnöke, dr. Molnár Lajos
elmondta, a szervezés nagy körültekintést
igényelt és igényel, többek között azért,
mert valószínûleg nemcsak a városból,
hanem beiskolázási körzetébõl is lesznek
jelentkezõk, akiknek esetleg kollégiumi
ellátást kell biztosítani.

A képviselõ-testület jóváhagyta az I.
Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola
és Karacs Teréz Kollégium átdolgozott
pedagógiai programját és minõség-
irányítási programját, miután a közoktatási
szakértõk jónak értékelték azokat. A
középiskola érettségi utáni szakképzést is
folytat, külkereskedelmi, vállalkozási
ügyintézõket és pénzügyi szakügyintézõket
képez.

Új védõnõi körzet 
Eggyel több védõnõi

körzet és eggyel több
védõnõ lesz januártól a
városban. Az év elején új
finanszírozási feltételek lép-
nek életbe, amelyek az egy
védõnõ által ellátható
várandós anyák és gyerekek
számát is meghatározzák.
Miután az ÁNTSZ felmérte a
gondozottak létszámát, a
képviselõ-testület egy új
védõnõi körzet kialakítá-

sáról döntött. Az új körzetet
Deákváron alakítják ki, és a
jövõ év folyamán gondos-
kodnak a városrészben dol-
gozó védõnõk megfelelõ
elhelyezésérõl is. 

Az új státusz létre-
hozása az önkormányzat
számára nem jelent több-
letkiadást, az ezzel járó
körzetmódosítás pedig a
védõnõk arányos leterhe-
lését is szolgálja. 

Helyi védelmet élvez a volt huszárlaktanya, a jelenlegi könyvtárépület

A foghíjak már többnyire beépültek a városban

Tourinform
Megváltozott a Tourin-

form iroda nyitva tartása. Az
iroda szolgáltatásai hétfõn,
szerdán és pénteken 8 és 17 óra
között, kedden és csütörtökön
8 és 16 óra között, szombaton
pedig 10 és 12 óra között
vehetõk igénybe. A finan-
szírozás változása miatt, az iroda
alapító okiratát is módosította a
képviselõ-testület. Az iroda
mûködteti a megyei informá-
ciós alpontot is, és kezeli az
önkormányzat külügyi keretét.

EEllkkéésszzüülltt  aa  hheellyyii
vvééddeetttt  ééppüülleetteekk  ttöörrzzss--
kköönnyyvvee,,  aammeellyy  aazz
aallkkoottóókk  sszzáánnddéékkaa  sszzee--
rriinntt,,  ffoollyyaammaattoossaann
bbõõvvüüllhheett..



Új, a város nevezetességeit bemutató képeslapok készültek Vácról. A korábban szûkös
választék bõvítésére megjelentetett lapok már kaphatók is, többek között, a Tourinform
irodában. A fényképeket Tumbász András fotómûvész készítette.
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Automata sebességmérõ

Automata sebességmérõ vásárlásához és felállításához kért és kapott önkormányzati támo-
gatást a Váci Balesetmegelõzési Alapítvány. A városközpontból kikerült középiskolák diák-
jainak biztonságosabb közlekedését szolgálja az automata sebességmérõ és sebességjelzõ
készülék, amelyet a 2-es fõút városi szakaszának északi, kivezetõ részén helyeztek el.

Újra virágos lett Vác
A virágosításért is virág volt a jutalom

Kiosztották a díjakat a tavaly alapított Virágos
Vácért mozgalom idei gyõzteseinek. A város pol-
gármesterének kezdeményezésére indult akció
célja volt Vác virágosabbá, tisztábbá, rendezetteb-
bé tétele, a lakosság széleskörû bevonásával. A
verseny részét képezte a Virágos Magyarországért
mozgalomban való részvételnek is. Tavaly kétmil-
lió forintot különített el erre a célra az önkor-
mányzat, és 109 jelentkezõt regisztráltak.  Mint az
idei eredményhirdetésen – a Madách Imre
Mûvelõdési Központ színháztermében rendezett
ünnepségen – Kasnya Sándor városi fõkertész
elmondta, a tavalyi sikereken felbuzdulva, az
önkormányzat az idén már hárommillió forintot
szánt erre a célra, és szükség is volt erre: a tava-
lyinál négyszer többen, 480-an jelentkeztek a
versenyre, ami több ezer résztvevõt jelent.
Tavasszal a résztvevõknek egyébként több mint
harmincezer tõ virágot osztottak ki, az eredményt
pedig augusztus végén, szeptember elején mérte
fel a társadalmi zsûri, végigjárva a versenyben lévõ
házakat, háztömböket, intézményeket. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésen vala-
mennyi résztvevõt egy szál rózsával köszöntöttek,

és oklevélben részesítettek. Az idén másodszor
megrendezett Virágos Vácért mozgalom legered-
ményesebb résztvevõinek dr. Bóth János pol-
gármester és Ferjancsics László alpolgármester
adta át a díjakat. A 480 résztvevõ három
kategóriában – kertes házak, lakótelepi házak,
háztömbök, valamint intézmények kategóriájában
- vetélkedett, s a zsûri döntötte el, hogy melyek
környezete a legszebb, legrendezettebb, legvirá-
gosabb. Minden kategóriában különdíjat is átad-
tak, amelyhez ötvenezer forintos növényvásárlási
utalvány járt, és minden kategóriában díjazták az
elsõ három helyezettet. Az elsõ helyet negyven-
ezer, a másodikat harmincezer, a harmadikat
húszezer forintos vásárlási utalvánnyal díjazták.
Idõközben eredményt hirdettek a Virágos
Magyarországért mozgalomban is, amelyben
Vácot különdíjjal jutalmazták. Mint a polgármester
elmondta, a Virágos Vácért a legnagyobb helyi
mozgalommá vált – eredményeit a városba láto-
gatók is elismerik –, s úgy vélik, hogy szervezését,
lebonyolítását célszerû a lakosságnak átadni.
Természetesen, az anyagi feltételeket továbbra is
biztosítja az önkormányzat.

Százéves a közkönyvtár 

Ünnepi programmal emlékezett meg a
Katona Lajos Városi Könyvtár a váci közkönyv-
tár századik születésnapjáról.

Közösségi könyvtára, az Elsõ Általános
Ipartársulat könyvtára, már 1832-ben volt a
városnak, közkönyvtár – Népkönyvtár néven –
1904-ben alakult, mégpedig ötszázkilencven
kötettel. A centenárium alkalmából szakmai
konferenciát rendezett a városi könyvtár a
magyarországi közgyûjtemények kialakulásá-
ról, a tizenhetedik századtól, s külön elõadá-
sok foglalkoztak a váci múzeumi gyûjtemény
és a váci közkönyvtár kialakulásával. A prog-
ram a száz éves könyvtár történetét bemutató
kiállítás megnyitásával, illetve Katona Lajos –
Kutas László szobrászmûvész által készített –
emléktáblájának leleplezésével folytatódott.
Az ünnepélyes avatáson jelen volt a könyvtár
névadójának, a váci születésû Katona Lajos – a

XIX. század végének egyik legjelentõsebb
filológusa, néprajztudósa, irodalomtörté-
nésze – unokája is. Vác finnországi és szlováki-
ai testvérvárosa mellett, Szlovákia magyarlakta
településeinek több könyvtára is képviseltette
magát, ajándékokkal kedveskedve a százéves
társkönyvtárnak, s ugyancsak ajándékot adott
át Mándli Gyula igazgatónak az egy évszázad-
nál már idõsebb kiskunhalasi könyvtár vezetõ-
je is. Az ünnepi tortát Biczák Péter, a Pest
Megyei Könyvtár igazgatója hozta.

A népkönyvtárból 1926-ban alakult
városi könyvtár 1980-ban foglalta el jelenlegi
helyét, az 1897-ben épült huszárlaktanya
épületét. A változások jól nyomon követhetõk
a kiállítási tablókon, meg a kiállított
eszközökön: a hetvenes években modernnek
számító információfeldolgozást végzõ fény-
lyukkártyától a ma használt számítógépig.

Tej kétezer-hétszáz gyereknek
Novembertõl akció az óvodákban is

November elsejétõl az iskolások mellett,
az óvodások is részesülnek ingyenes tejel-
látásban. 

Az óvodatej bevezetését megelõzõ
felmérés szerint, az óvodásoknak valamivel
több mint a fele igényli az óvodatejet. A
szülõk megkérdezése után kiderült, hogy a
legtöbben az alsóvárosi tagóvodákban,
legkevesebben a Kisvác-Középvárosi Óvo-
dában, illetve tagóvodáiban igényelnek
tejet. Volt olyan tagóvoda, ahol csak a szülõk
egyötöde kérte az ingyenes tejellátást, és
volt olyan, ahol az igény hetvenhét száza-
lékos volt. A három óvoda – összesen tizen-
egy tagóvoda – felmérése szerint, a több
mint ezer gyereknek ötvenhét százaléka kér

tejet. Az óvodai tejellátásra több mint félmil-
lió forintot biztosít a költségvetési tartalék-
ból az önkormányzat, amelynek egy részét
utólag, támogatásként, visszakapja a
központi költségvetésbõl.

Az általános iskolások közül több mint
kétezer kap már minden tanítási napon
tejet, a képviselõ-testület döntése alapján.
Mint ismert, az önkormányzat csatlakozott a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium által meghirdetett programhoz, és -
az igényeket felmérve - a pályáztatást
követõen a Naszálytej Részvénytársaságtól
rendeli a két-két deciliter tejet a több mint
kétezer iskolásnak. Ennek ez évi költsége
4,2 millió forint.

Új képeslapok a városról
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Vác története
Búcsú a tizennyolcadik századtól

HÍRHASÁB

TTáávvoozzootttt  aa  kkóórrhháázziiggaazzggaattóó
Október közepén távozott
posztjáról dr. Elek Attila, a
kórház fõigazgató fõorvosa.
A Jávorszky Ödön Kórház
eddigi vezetõje, miután a
képviselõ-testület hozzájá-
rult áthelyezéséhez, a Pest
Megyei Önkormányzat felké-
résére más beosztásban,
megyei fõorvosként dolgozik
tovább. Az október tizen-
ötödikével megüresedett
fõigazgató fõorvosi tisztség
betöltésére a képviselõ-tes-
tület pályázatot írt ki.

KKööllttssééggvveettééss--mmóóddoossííttááss
Csaknem 93 millió forinttal
növelve, 12 milliárd 844 mil-
lió forintra módosította a
város ez évi költségveté-
sének fõösszegét a képvi-
selõ-testület. Ezzel hatod-
szorra módosult a költ-
ségvetési rendelet, amely
eredetileg 11 milliárd 960
millió forint bevételrõl és
kiadásról szólt.

ÁÁllttaalláánnooss  zzaajjvvééddeelleemm
Hatályon kívül helyezte a
zajvédelemrõl szóló helyi
rendeletét a képviselõ-tes-
tület, mivel központi jogsza-
bályok rendezik a zaj- és
rezgésvédelemben eljáró
szervezetek hatáskörét, vala-
mint a határértékekre vonat-
kozó elõírásokat. A szabály-
sértés természetesen, ezt
követõen is szankciókkal jár.

LLeevvééllttáárrvveezzeettõõii  ppáállyyáázzaatt
Pályázatot írt ki az új költ-
ségvetési intézmény, Vác
Város Levéltára vezetõi
helyének betöltésére a
képviselõ-testület. A pályáza-
tok elbírálásáig az intéz-
ményt dr. Horváth M. Ferenc
vezeti, a levéltár gazdál-
kodással kapcsolatos fela-
datait a Madách Imre
Mûvelõdési Központ látja el.

KKöözzookkttaattáássii  mmeeggáállllaappooddááss
További öt évre meghosszab-
bította a tíz éve kötött közok-
tatási megállapodást a
Waldorf Alapítvánnyal az
önkormányzat. Ennek értel-
mében, a Waldorf óvodába
járó váci gyerekek után több,
mint 1,7 millió forint támo-
gatást ad 2005-ben az önkor-
mányzat.

ÚÚjj  ööllttöözzõõkk  aazz  uusszzooddáábbaann

A harminchárom méteres
medence téliesítésével együtt,
mind a férfi, mind a nõi
öltözõben kialakítottak egy
új, csoportos öltözõt is. A téli
idõszakban a medencében
legalább három sávot hasz-
nálhatnak a vendégek délután
öt óráig, ezt követõen azon-
ban, az edzések miatt, már
csak a huszonöt méteres
medence használható. 

MMúúzzeeuummii  hhoonnllaapp
Középiskolások részére hir-
detett pályázatot a Tragor
Ignác Múzeum, az intéz-
mény honlapja grafikai ter-
vének elkészítésére. A pá-
lyázatok benyújtásának ha-
tárideje december közepe.

Ünnepi megemlékezés

Az önkormányzat és a Váci Reménység Egyesület közösen
szervezett ünnepi megemlékezést október 22-ére, az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulójának elõestéjére. A
Bartók Béla Zeneiskola nagytermében a Váci Szimfonikus
Zenekar adott koncertet, majd a résztvevõk megkoszorúzták
Papp Béla, dr. Brusznyai Árpád és dr. Pétery József püspök
emléktábláit. A püspök emléktáblájánál tartott megem-
lékezést az ünnep szónoka, az 1956-os tevékenységéért halál-
ra ítélt Mécs Imre országgyûlési képviselõ. 

Dr. Bernhard Everke
búcsúlátogatást tett 

Búcsúlátogatást tett a városban 
dr. Bernhard Everke, Donaueschingen
nyugdíjba vonuló fõpolgármestere. Dr.
Bernhard Everke fõpolgármester felesége,
Charlotte Everke és dr. Hans-Peter Fischer
plébános társaságában érkezett Vácra, a
városházán dr. Bóth János köszöntötte a
német delegációt. A fõpolgármesteri tisztséget
huszonhárom éve betöltõ dr. Bernhard
Everkének nagy szerepe volt abban, hogy a

két Duna-parti város között testvérvárosi
kapcsolat jött létre, és ezt Vác városa 1998-ban
díszpolgári cím adományozásával ismerte el.
A fõpolgármester utolsó hivatalos látogatásán
köszönetet mondott a tizenegy éve tartó és
folyamatosan fejlõdõ együttmûködésért,
végül magyarul éltetve a két város barátságát.
A Donaueschingenben október végén tartott
hivatalos búcsúztatásra meghívást kapott dr.
Bóth János polgármester.

Mûködik a város levéltára
Átmenetileg szünetel a kutatószolgálat

Megkezdte mûködését Vác Város Levéltára, egyelõre a váci osztály helyén, de kutató-
szolgálat nélkül. A levéltár által kiadott közlemény szerint, az átmenetileg még a Géza király
téren székelõ intézmény hétfõtõl csütörtökig fél nyolctól négy óráig, pénteken fél kettõig tart
ügyfélszolgálatot, a kutatószolgálatot viszont ezen a helyen nem tudja biztosítani. A megala-
kult városi levéltár az önkormányzat jogelõd szervezeteinek, intézményeinek, gazdálkodó
szervezeteinek, valamint a váci székhelyû megyei és országos intézményeknek, vállalatoknak
az iratait õrzi. Az egykori járások, községek, állami és jogszolgáltató szervek iratanyaga a Pest
Megyei Levéltárban, Budapesten található.

„Boldog Isten adjad kegyelmessen, hogy
ez Esztendõnek folytatásával sok helyen
szívre hatóképpen le rajzolt keserveinket …
a majd föl derülendõ Új Esztendõ
megszüntesse…” – szerepel az óévet és a
tizennyolcadik századot búcsúztató, 1799.
decemberében kelt, tanácsülési jegyzõ-
könyvvezetõ által írt sorokban. A város még
emlékezett az 1775-ös jeges árvízre, amely
több mint száz házat pusztított el teljesen, és
tönkre tette a két part közötti átkelést szol-
gáló hajóhidat. És hogy a természet ezt
követõen sem volt kegyes a városhoz,
bizonyítja, hogy az ártalmas változások miatt,
a püspök engesztelõ misét rendelt 1796-ban.
A tizennyolcadik század végéhez közeledve,
Vác társadalmáról némi képet ad az adó-
fizetõk megoszlása: 900 zsellér, 522 föld-

mûves, 660 parasztiparos, 359 polgár és
kézmûves, 83 nemes, 80 egyházi ember és 11
tisztviselõ. Ami a mezõgazdaságot illeti, a
legelõben szûkös váci határ miatt az állat-
tartás alacsony szintû volt, ám a török kor
után új erõre kapott szõlõtermesztés: mintegy
hatezer katasztrális holdon folyt, miközben
gabonát csak háromezer holdon termesz-
tettek.

Az 1800-as évek elejére, Althann,
Eszterházy és Migazzi püspökök tevé-
kenysége révén a város elnyerte ma is ismert
arculatát. Az új évszázad elején mégis fontos
változásnak számított a Cházár András
kezdeményezte siketnémák intézetének
1802-ben történt felavatása, hat évvel késõbb
pedig a Katonai Ludovika Akadémia
megindítása az egykori Tereziánumban.

Emléktáblát avattak a Bartók Béla Zeneiskolában, a több mint
egy évszázados váci zeneoktatás szervezõinek, legkiválóbb
tanárainak emlékére. Az avatási ünnepségen dr. Molnár
Lajos, az önkormányzat mûvelõdési és oktatási bizottságának
elnöke emlékezett a helyi zeneoktatás múltjára.

Zenetanárok emlékezete

lakásokat szociális alapon, 5 év határozott idõre

Vác, Nagymezõ u. 9. IV/14. (2 szoba, 56 m2, összkomfortos)

Vác, Zöldfa u. 19. II/8. (1,5 szoba, 44 m2, összkomfortos)

A pályázat - formanyomtatványon - benyújtásának határideje: 2004. november 17. (szerda) 16 óra.

A pályázat teljes szövege letölthetõ a wwwwww..vvaacc..hhuu oldalról.

Információ: Vác Város Polgármesteri Hivatala, Március 15. tér 11.

Vagyonhasznosítási Osztály (Tel.: 27/513-461)
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Központi orvosi ügyelet
dr. Csányi L. krt. 47.

Tel.: 311-525, 306-090
ÜÜggyyeelleettii  iiddõõ::

hétfõ: 19.00 – 07.00
kedd: 19.00 – 07.00
szerda: 19.00 – 07.00
csütörtök: 19.00 – 07.00

hhééttvvééggéénn::
péntek 16-tól hétfõ 07-ig
üünnnneeppnnaappoonn::
az ünnepnapot megelõzõ
nap 19-tõl az utána
következõ nap 07-ig

Anyakönyvi hírek

Fogorvosi ügyelet
TTéérrííttéésskköötteelleess

szombat és vasárnap 8-12
IInnggyyeenneess  ffooggoorrvvoossii  üüggyyeelleett::  

Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház, 

vagy Szentkirályi u. 40.
ookkttóóbbeerr  3300--3311..

Dr. Tomka Eleonóra
Vác, Deákvári Fõtér 29. Tel: 307-093

nnoovveemmbbeerr  1133--1144..
Dr. Kámori Katalin

Vác, Deákvári Fõtér 29. Tel: 307-093
nnoovveemmbbeerr  2200--2211..  
Dr. Dobó Katalin

Szõdliget, Tinódi u. 18-20. Tel: 590-345
nnoovveemmbbeerr  2277--2288..  

Dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u.18. Tel: 302-633

ddeecceemmbbeerr  44--55..  
Dr. Havassy Veszela

Rád, Petõfi u. 8. Tel: 374-274

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

november 1-7.
Központi Gyógyszertár

Március 15. tér 22.
november 8-14.

Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u.3.

november 15-21.
Gyöngyvirág Gyógyszertár

Radnóti Miklós út 2.
november 22-28.

Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u.9.

november 29-december 5.
Fekete Kígyó Gyógyszertár

Széchenyi u.37.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  
Vác város jegyzõje

SSzzeerrkkeesszzttii::  
a szerkesztõbizottság

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::
Vác Város 
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
TTeell..:: 513-400, 513-455
FFaaxx:: 513-414
EE--mmaaiill::  sajto@varoshaza.vac.hu

NNyyoommddaaii  mmuunnkkáákk::
Multiszolg Bt.

TTiippooggrrááffiiaa:: Front Grafika Bt.

TTeerrjjeesszzttii:: 4 Types Kft.

MMeeggjjeelleenniikk::
havonta 13000 példányban

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

A polgármesteri hivatal 
zöld száma:

0066//  8800  889900--002200

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

hétfõ:  9-18 
kedd: 8-16

szerda: 10-16 
csütörtök:  zárva

péntek:  8-12 között

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

AA  VVááccii  HHíírrnnöökk  tteerrjjeesszzttéésséévveell
kkaappccssoollaattooss  éésszzrreevvéétteelleeiitt  

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

- ha bárhol halomban lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!

Tel: 06-30/ 559-5855

VVááccootttt  sszzüülleetteetttt  vvááccii  llaakkoossookk::  
Hegedûs Csaba és Varsányi Katalin lánya Tímea, Moni József
és Bózsa Melinda fia Botond, Gács József és Krcsik Annamária
lánya Barbara, Kálmánchelyi Róbert és Horváth Krisztina
lánya Anna, Horváth Gábor és Szõllõsi Viktória lánya Liliána,
dr. Ortutay András és Holicza Annamária lánya Abigél, Tomori
Pál és Márczy Anna lánya Polli

HHáázzaassssáággoott  kkööttöötttt  vváácciiaakk::
Horváth Tamás és Tamás Katalin, Greff Tamás és Vámos
Hajnalka, Pesti József és Gábor Renáta, Homolya János és
Koós Eszter, Lõcsey László és Potapov Marianna

EEllhhuunnyytt  vváácciiaakk::
Ungi Istvánné sz.: Borovi Erzsébet /1919./ Letfusz Józsefné
sz.: Bajan Magdolna /1927./ Orosz Dánielné sz.: Kassala Mária
/1925./ Rákóczi Pál /1913./, Volovisics Ferencné sz.: Vadkerti
Gizella /1937./, Forgó Miklósné sz.: Fodor Mária /1932/,
Válóczi György /1936./, Alpárné Mikle Mária /1913./, Molnár
Sándor /1926./, Szieber Sándorné sz.: Somogyi Mária /1921./,
Csölle Alajos /1932./, Termann Istvánné sz.: Surányi Terézia
/1947./, Szalay János /1921./, dr. Lépold Jenõ /1918./, Mizser
Lajosné sz.: Révész Mária /1930./, Polyák Józsefné sz.: Zatykó
Erzsébet /1912./, Görög György /1932./, Sulik István /1924./ 

ZZOORRÁÁNN
Élõ koncert

JJAAZZZZ  VVEENNDDÉÉGGSSÉÉGG
Grencsó István szaxofon

CCSSAALLÁÁDDII  NNAAPP  --  JJÁÁTTSSZZÓÓHHÁÁZZ,,  PPOOMM--PPOOMM
A VÁCI ÜTÕSEGYÜTTES KONCERTJE 19 óra

ÉÉGG  ÉÉSS  NNÕÕ  KKÖÖZZÖÖTTTT
Eszenyi Enikõ és Milan Mikulèik

BBOOTTAAFFOOGGOO
Tûzcsizmák – formációs színpadi táncshow 

KKÓÓNNYYAA  IISSTTVVÁÁNN  LLAANNTTMMÛÛVVÉÉSSZZ
Reneszánsz és barokk lantmuzsika

DDRREESSCCHH  QQUUAARRTTEETTTT
Jazz koncert

BBIIBBÓÓ  LLAAJJOOSS::  AA  JJUUSSSS
A Váci Fónay Márta Drámai Mûhely
elõadásában

RREEMMÉÉNNYYII  BBRRIIGGIITTTTAA  
textilfestõ kiállításának megnyitója

EEZZEERRAARRCCÚÚ  HHAARRMMOONNIIKKAA
Orosz J. Zoltán harmonikamûvész 
koncertje

AADDVVEENNTTII  ÜÜNNNNEEPPII  HHAANNGGVVEERRSSEENNYY
Közremûködik: Bogányi Gergely és
Molnár András 

DDÉÉTTÁÁRR  EENNIIKKÕÕ
színmûvésznõ zenés, táncos mûsora
Helyszín: Kõkapu étterem

Váci NKSE – Dunaferr
NBI-es nõi kézilabda-mérkõzés
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

Váci KSE – Fehérgyarmat
NBI/B-s férfi kézilabda-mérkõzés
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

Váci NKSE – Bp. Kõbányai Spartakus
NB I-es nõi kézilabda-mérkõzés
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

Váci KSE – Tiszaföldvár
NBI/B-s férfi kézilabda-mérkõzés
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

Váci KSE – Makó
NBI/B-s férfi kézilabda-mérkõzés
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

Õszi Mûvészeti Hetek 2004.
MADÁCH IMRE MÛVELÕDÉSI KÖZPONT, VÁC 

Sportesemények

november 4.
csütörtök 19 óra

november 6.
szombat 19 óra

november 13.
szombat

november 19.
péntek 19 óra

november 20.
szombat 19 óra

november 22.
hétfõ 19 óra

november 24.
szerda 19 óra

november 25.
csütörtök 19 óra

november 26.
péntek 17 óra

november 26.
péntek 19 óra

november 27.
szombat 19 óra

november 27.
szombat 19 óra

november 3.
szerda 18 óra

november 6.
szombat 18 óra

november 7.
vasárnap 17 óra

november 20.
szomabt 18 óra

november 27.
szombat 18 óra

wwwwww..vvaacc..hhuu
A naponta frissített híroldal.

Városi-, sport-, anyakönyvi- és rendõrségi hírek, 
webkamera, helyi idõjárás, pályázatok és hirdetmények.

Programajánló és ingyenes apróhirdetések.
Klikkeljen ránk!

Jubileumi sportbál

a Szentgyörgyi utcában lévõ 5 db. építési telkét.
A pályázat beadási határideje: 2004. november 12. 

(péntek) 12 óra
Versenytárgyalás helye, idõpontja: 

Vác Város Polgármesteri Hivatala, Március 15. tér 11., 
2004. november 16. (kedd) 9 óra

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthetõ a wwwwww..vvaacc..hhuu oldalról.
További információ: Polgármesteri Hivatal fsz. 14., 15. sz. iroda. 

Tel.: 27/513-439, 27/513-468

A százéves váci labdarúgás jubileumi éve zárásaként
sportbál lesz november 26-án, pénteken 19 órától Vác
Város Sportcsarnokában. A bál bevétele az utánpótlás
nevelését szolgálja. (Érdeklõdni a 303-178-as telefonszá-
mon lehet.) A rendezvénysorozat az év elején fut-
balltörténeti kiállítással és kitüntetések átadásával
kezdõdött és kiemelkedõ eseménye volt a magyar öreg-
fiúk válogatott és váci öregfiúk válogatottjának mérkõzése.


