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ingyenes kiadvány

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA
A város már két éve lendületben van

A polgármester félidei mérlege

Kilencszázmilliós Fõtér-projekt
A közmûrendszer felújításával kezdõdik a beruházás

Két éve, 2002. novemberében alakult meg az új képviselõ-testület.
Az elsõ évben kényszerpályán mozgott az önkormányzat, 2004 azon ban már a szabad döntések éve volt, mondta dr. Bóth János a négyéves
ciklus elsõ felét értékelve.
A polgármester szerint az eltelt két évben
növekedett a város tekintélye, visszavette vezetõ
szerepét a térségben, székhelye lett az idén
megalakult Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak. A Duna-híd
tanulmánytervének elkészíttetésével Vác a térség
jobb közlekedési viszonyai, kapcsolatai
kiépítésének generálója lett, és esély van arra,
hogy a híd bekerül a 2007-2013 között megvalósítandó nagy projektek közé. Az önkormányzat gazdasági helyzete stabil, nem kényszerült hitel felvételére. Ez köszönhetõ annak is,
hogy Vác azon kevés település közé tartozik,
amely költségvetésének mintegy tíz százalékát a
befolyó iparûzési adóból fedezi. Ez lehetõvé
teszi a fejlesztéseket is, s esély van rá, hogy a
Toperini Ipari Park is fejlõdik. Bár a városban
jelentõs számú betöltetlen munkahely van, a
polgármester szerint ettõl függetlenül továbbra
is kell a munkahely-teremtéssel foglalkozni. Dr.
Bóth János úgy véli, hogy a fejlesztések közül
feltétlenül ki kell emelni az útfelújításokat, amelyekre csupán ebben az évben 130 millió forintot fordított az önkormányzat. A vállalkozók
bevonására jó példa a Vörösház felújítása, és a
DDC Kft. szponzori csomagja keretében
megújult a Postapark is. A fejlõdéshez,
elõrelépéshez komoly segítséget kapott az
önkormányzat a nyertes pályázatok révén, és
még többet érhet el, ha a lakosság maga is hoz-

zájárul például, bizonyos útberuházásokhoz.
Bevált a választókörzeti keret, amely tavaly kétmillió, az idén pedig hárommillió forintot biztosított az adott körzetben legfontosabbnak ítélt
munkák elvégzésére. Az önkormányzat számított és számít a civil szervezetekre, sõt, szükség
lenne a „zöldügyekkel“, a várospolitikával
foglalkozókra is, de csak olyanokra, amelyekbe
nem szivárog be a pártpolitika.
Az idõszak eredménye, hogy a közvilágítás
biztonsága érdekében – sok vita után – megállapodás jött létre az ELMÛ-vel, a fûtési rendszerek korszerûsítése érdekében az önkormányzat támogatási rendszert hozott létre. Az
oktatás, a kultúra területén is történt elõrelépés,
erõsödött az iskolaváros jelleg, megszületett az
önálló városi levéltár. A lakásépítés, lakhatás
érdekében is fontos lépések történtek, a város
visszaigényelte laktanyáját és új építési
területeket is kijelölt, az egészségügyben a
kórházrekonstrukció, az új diagnosztika átadása
jelent komoly áttörést, a szociális területen
pedig a hajléktalanszálló mellett, az utcai szociális munkás megjelenése is segít az elesetteken. A közbiztonság javítását szolgálja a térfigyelõ kamerák felállítása, és a már mûködõ két
polgárõrség.
A két év eredményeibõl dr. Bóth János azt
a következtetést vonta le, hogy Vác lakossága
optimistán nézhet a jövõbe.

Költségvetési koncepció
A képviselõ-testület elfogadta a város
következõ évre vonatkozó költségvetési koncepcióját.
A koncepció természetesen épít az idei év
gazdálkodásának tapasztalataira, és figyelembe
veszi az elfogadott ciklusprogram céljait is, de
számol a korábbról származó kötelezettségekkel.
Ilyen kötelezettség a fedezet biztosítása a jövõ
évre áthúzódó beruházásokhoz, a fejlesztések
révén elkészült létesítmények mûködtetése,
valamint a több évre szóló vállalások teljesítése.
E mellett azonban a költségvetésben nagyobb
hangsúlyt kell kapnia a lakáshelyzet javításának, a

városi közlekedés feltételei jobbításának.
Kiemelten kell kezelni a kórházrekonstrukciót –
és a kórházi laboratórium vállalkozásba adását –,
a tüdõgondozó kialakítását, védõnõk elhelyezését. Határidõre be kell fejezni a közgazdasági szakközépiskola rekonstrukcióját, az iskolaközpont komfortosítását, a hajléktalanszálló
megépítését. Ki kell alakítani a levéltár új
otthonát, el kell készülnie az új mûfüves pályának az iskolavárosban, új helyén fel kell állítani a
világháborús emlékmûvet. A felújítások tekintetében a képviselõ-testület által már elfogadott
program, illetve rangsor az irányadó.

Megújulnak a zöldterületek

Eredményes és sikeres
volt a városnak a fõtér
megújítására készített pályázata: a projekt csaknem 840 millió forintos támogatást kapott.
Az önrésszel növelt összeg
révén talán már 2006-ban egy
újjáéledt fõteret vehetnek birtokukba a váciak.
A regionális fejlesztési
operatív program keretében
meghirdetett Fõtér-fõutca pályázaton közel 840 millió
forintot nyert a város projektje, amelyhez az önkormányzat
– a képviselõ-testület májusi
döntése alapján – az idei és a
jövõ évi költségvetésébõl biztosítja a tíz százalékos önrészt.
A pályázat sikerérõl rendkívüli
tájékoztatón számolt be dr.
Bóth János polgármester. Mint
elmondta, a fõtér megújítása a
ciklusprogram része volt, ezért
is adta be 2003-ban pályázatát
az önkormányzat. Ezt ugyan
formai okok miatt utasították
el, de ehhez hozzájárult Imre
Zsolt parlamenti beszéde is.
A parlamenti és helyi képviselõ
2004. tavaszán a sikertelen

pályázat miatt a városfejlesztési bizottság elnökét még
lemondásra és a közéletbõl
való távozásra is felszólította.
A polgármester szerint most, a
pályázat elnyerését követõen
ideje Imre úrnak önkritikát
gyakorolni.
Mindezek ellenére a
város vezetése nem adta fel, és
benyújtotta a második – már
szûkebb tartalmú – pályázatot
is. Mint ismert, a fõtér-programról
több
ízben
is
véleményt nyilváníthatott a
város lakossága: 2003-ban
közvélemény-kutatás
folyt
arról, hogy mennyire tartja
fontosnak a városközpont
megújítását, 2004-ben a civil
kerekasztal kérdõívvel fordult
a város lakóihoz, majd internetes szavazás mérte fel a
három tervváltozat támogatottságát, végül pedig szavazólapos közvélemény-kutatással tájékozódott a városvezetés
a tervek elemeinek támogatottságáról. A közvéleménykutatások
eredményeinek
összegezése után, a városreha-

bilitációs munkacsoport iránymutatásával készítette el Sáros
László Ybl-díjas építész a végsõ
változatot.
Az önrésszel több mint
900 millió forintra növekvõ
összegbõl elsõsorban a fõtér
közmûrendszerét kell felújítani, a térburkolatot, zöldfelületet
kialakítani,
a
Konstantin-kertet és a zenepavilont megépíteni, és biztosítani a már részben feltárt
Szent
Mihály
templom
helyének bemutatását. Mint a
polgármester elmondta, további számítások döntik el,
hogy mi kapcsolható még
ehhez a munkához, milyen
keretbõl kezdõdhet majd meg
például, a fõtéri házak homlokzatának felújítása. Dr. Bóth
János köszönetet mondott
mindazoknak, akik sikerre vitték a város pályázatát, és gondolkodásra kérte a további
szerepvállalásról azokat, akik
megpróbálták akadályozni.
Úgy vélte, hogy a fõtér revitalizációja az egész város
fejlõdésére hatással lesz

Módosított iparûzési adó
Az állandó jelleggel végzett iparûzés
esetén a helyi iparûzési adó mértékét az
adóalap két százalékában határozta meg a
képviselõ-testület. Az ideiglenesen építészeti
tevékenységet végzõ vállalkozó – ha sem
székhellyel, sem telephellyel nem rendelkezik a városban – ötezer forint adót fizet
naponta. Ennek bevezetését az indokolja,

hogy például, a városban ideiglenesen
tevékenykedõ építõipari vállalkozók ne
kerüljenek elõnybe a helyiekkel szemben.
A január elsején életbe lépõ rendelet
megszünteti a teljes adómentességet, azt a
vállalkozást, amelynek adóalapja nem éri el a
kétmillió forintot, ötven százalékos kedvezmény illeti meg.

Sikeres környezetvédelmi pályázatok
A parkfelújítási program keretében, az Otto Kft. végzi a város fáinak metszését, a füvesítést, a
kavicsos utak és az útszegélyek rendbetételét, a vízelvezetés megoldását, és ahol szükséges, a
padok javítását is. Az önkormányzat tizenkétmillió forintot fordít a kisebb-nagyobb parkok,
zöldterületek õszi karbantartására.

Három környezetvédelmi pályázaton is nyert a közelmúltban a város. A váci és az ipolysági kistérség közös pályázatát, a levegõ tisztaságának megõrzését szolgáló környezetvédelmi
stratégia kidolgozására, közel 125 ezer euróval díjazták. Az Ipoly Erdõ Rt.-vel közös pályázat
eredményeként hárommillió forint áll rendelkezésre tanösvény megépítésére, amely a Gyadai
réten és a Naszályban lesz. Az egy évtizede mûködõ gyakorló város elnevezésû programot a
Ford alapítvány ismerte el: a Corvinus egyetem és a város közös pályázatát százhuszonkilenc
közül a legjobbnak értékelte.
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Az országban a második

Szolgáltatástervezési koncepció

Átadták a váci kórház digitalizált radiológiáját

A szociális szolgáltatások bõvítésérõl
A következõ öt év szociális szolgáltatási
feladatait meghatározó szolgáltatástervezési
koncepciót fogadott el a képviselõ-testület.
A szociális bizottság elnöke, Lukács Ilona
szerint, a szolgáltatástervezési koncepció a
jelenlegi helyzetbõl kiindulva határozza meg a
2005-tõl 2009-ig terjedõ idõszak szociálpolitikai céljait, a fejlesztés irányait. Az elképzelés
szerint, az ellátás színvonalának folyamatos
emelése mellett, kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élõkre, az idõsek gondozására, törekedve a saját otthonukban való
ellátásra. Meg kell szervezni a még hiányzó
intézményeket, ellátásokat, mint a közösségi

pszichiátriai ellátás, a szenvedélybetegek
közösségi ellátása, valamint a támogató szolgálat. Ez utóbbit a mozgáskorlátozottak
egyesületével együttmûködve lehet megvalósítani, s ha az önkormányzat nem tud saját
intézményt létrehozni, a pszichiátriai betegek
nappali intézményét a kórházzal közösen
lehet kialakítani, mint ahogy a fogyatékosok
gondozóházának mûködtetése is megoldható
lenne a szõdligeti speciális otthonnal kötendõ
szerzõdés keretében. A koncepcióban foglaltak megvalósítása, becslések szerint, közel
kilencvenmillió forintot igényelne négy év
alatt.

Jövõre megújul a Damjanich tér
November
elsejével
megkezdte
mûködését az ez idõ szerint legkorszerûbb
technikával mûködõ, az országban a második
teljesen digitalizált radiológiai osztály a váci
Jávorszky Ödön Kórházban.
A kórház korábban nyilvános közbeszerzési eljárás keretében meghirdette a radiológia – képalkotó diagnosztika –
üzemeltetésének
vállalkozásba
adását,
feltételül szabva az osztály felújítását és a már
teljesen elavult géppark cseréjét. A pályázat
nyertese, a Labscreen Kft. – a Siemens Rt.
egészségügyi szolgáltató cége – két hónap
alatt megújította az egész részleget, új
bútorzattal látta el, korszerû klímaberendezést szerelt fel. Mint az átadási ünnepségen
dr. Bóth János polgármester elmondta, a
közel félmilliárd forintos beruházás eredményeként, világszínvonalú gépparkkal rendelkezik a váci kórház, megszûnik a hagyományos röntgenkép-készítés és tárolás, az
adatok digitalizálva tárolhatók. A változásokkal a betegek és a dolgozók is jobb
körülmények közé kerültek, miközben

egyetlen munkatárstól sem kellett elbúcsúzni, az osztályt mûködtetõ Labscreen Kft.
– amely ugyanúgy az Országos Egészségügyi
Pénztár által biztosított keretbõl gazdálkodik
– mindenkit átvett.
A megújult képalkotó diagnosztikát a
kft. igazgatója, Vankó András adta át, és
Székely Mária, az osztály vezetõje mutatta
be a résztvevõknek. Elõször a régi CT-berendezést felváltó korszerû, gyors spirál
komputertomográfot mutatta be az osztályvezetõ fõorvos, majd a röntgencsöves
felvételi munkahelyeket, az univerzális traumatológiai röntgent. Az osztályon két nagy
teljesítményû ultrahang-berendezés is
mûködik, és két mobil röntgennel is rendelkezik. Valamennyi berendezés digitális
formában állítja elõ a képi leleteket, a felhasználási helyekre vagy az archívumba való
továbbítást pedig a radiológiai és képátviteli
rendszer végzi. Ezzel pedig a váci kórház lett
a második az országban, ahol teljesen digitalizált radiológia mûködik, és ahol véget ér
a röntgenfilmek kora.

A Damjanich tér felújításának tervét november elején mutatta be a lakosságnak a körzet
képviselõje. Miután megszületett a döntés az elsõ világháború váci emlékmûvének a Damjanich
téren való elhelyezésérõl, és a körzet lakói véleményt nyilváníthattak a tér átalakításáról, felújítási
tervérõl. A körzet képviselõje, Ferjancsics László alpolgármester által összehívott november 2-i
fórumon a mintegy harminc résztvevõ általában egyetértett a tervvel, de elhangzottak javaslatok
is. Következõ lépésként a városfejlesztési bizottság vitatta és fogadta el a tervet. A parkfelújításra
a jövõ év elsõ felében kerül sor, a világháborús emlékmûvet a második félév során tervezik elhelyezni a téren.

Felavatták Tragor Ignác új szobrát

Az építkezés alatt is zavartalan a szolgáltatás
A kórházban a rekonstrukció és az egyéb építkezések alatt is zavartalan volt az ellátás, a munkálatok
hét hónapja alatt nem is érkezett panasz. Áprilisban két területen indultak el a kivitelezési munkák:
a H pavilonban, a pszichiátriai és rehabilitációs osztályokon, majd az E pavilon volt érintett a mûveseállomás építkezéseiben, valamint a nyílászárók cseréiben. Júliusban a hotelépület átépítése
kezdõdött meg, beleértve a liftek cseréjét – amelyek közül egy már el is készült –, szeptemberben a
röntgen osztály felújítása indult el. Októberben a régi mosoda bontását kezdték el, kialakítva az új
tüdõgondozó helyét. A rekonstrukció alatti ágyszám-csökkentéssel együtt a betegforgalom is
csökkent, ami a kórház teljesítményében hét-nyolc százalékos elmaradást okozott.
A bevételkiesés ellentételezésére az önkormányzat céltartalékot hozott létre. Ferjancsics László
alpolgármester tájékoztatása szerint ennek terhére a kórház a régi, elavult berendezés helyett, új
Gamma kamerát szerezhet be az izotóp részlegben folyó pajzsmirigy-kezelés folytatásához.

Akadálymentes beléptetõ a városházán

Akadálymentessé tették és új beléptetõ-rendszerrel látták el a városháza bejáratát. Az elkészült
új bejáraton már akadály nélkül juthatnak el a mozgásukban korlátozottak, a gyermekkocsival
érkezõk is a közeljövõben elkészülõ lifthez. A városháza tornyába beépített felvonó az
étkezdétõl a padlásig, négy szintet tesz majd elérhetõvé a nehezebben mozgó emberek számára.
Az akadálymentesítéssel együtt szerelték fel a korszerû beléptetõ-rendszert a bejáratnál.

Visszakapta a város jeles szülöttének,
Tragor Ignácnak a korábban ledöntött és
ellopott mellszobrát.
Avatóbeszédében a polgármester arról
szólt, hogy a 2000-ben eltûnt szobor helye
mindmáig a vandalizmus mementója volt, és
a barbár cselekedetek visszaszorításáért a civil
szférának is mindent meg kell tennie. Azért
pedig, hogy újra ott állhat Tragor Ignác szobra a régi helyén, a Duna-Dráva Cement Kft.
ügyvezetését illeti a köszönet, hogy a szobor
elkészíttetésével is támogatták a kultúra
ügyét.

A szobrot Szarkándi János, a DDC Kft.
mûszaki vezérigazgatója adta át, hangsúlyozva,
hogy a cementgyár a közösség tagjának érzi
magát, és segíteni kívánja a város életét, támogatni, gazdagítani kultúráját. A kft. kiemelt programja keretében készült el egy éve a Postapark
teljes felújítása, és a cég elkötelezettségének
újabb tanúbizonysága a most elkészült szobor is.
Az ünnepség keretében Tragor Ignácról, a
váci kereskedõcsalád 1869-ben született tagjáról
– akinek egykori háza ott állt a mai mûvelõdési
központ környékén -, Torma István, a Váci
Múzeum Egyesület elnöke emlékezett meg.
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Megújult az ország egyetlen diadalíve

A 240 éves Kõkapu újraavatása
Kétszáznegyven éves mûemléke, a
Kõkapu megújulását mûsorral, tûzijátékkal
ünnepelte Vác. Mint ismert, a Kõkapuként
emlegetett diadalívet Migazzi püspök
megrendelésére Isidore Canevale tervezte,
és Oswald Gáspár építette, Mária Terézia
látogatásának tiszteletére. A húsz méter
magas, tizenkét méter széles diadalív Kisvác
felõli oldalát Mária Terézia és Ferenc császár
mellképével díszítették, és helyet kapott
rajta József, Lipót, Ferdinánd és Miksa
fõhercegek portréja is. Az országban
egyedülálló, késõ barokk, klasszicista építmény a váciak körében olyan népszerûvé
vált, hogy a város lakossága – az Európai
Unió Kommunikációs Közalapítvány úgynevezett hozomány programjához kapcsolódva
– a Kõkaput jelölte meg „hozományául“.
Vagyis, ezt tartották a város meghatározó
jelképének. Igaz, a fennmaradt történet
szerint, bár Mária Terézia tiszteletére
emelték, az 1764-ben a városba látogató
uralkodónak fenntartásai voltak a frissen
emelt építménnyel szemben, s nem volt hajlandó átmenni alatta. A diadalív azonban
csaknem két és fél évszázada áll, s ha többször javítgatták, tatarozták is, teljes restaurálására csak ebben az évben került sor.
Az önkormányzat és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megállapodása alapján, a

város 19 millió forintot, a hivatal 12 millió
forintot fordított a mûemlék felújítására, a
munkálatokat
a
Mûemlékek
Állami
Gondnoksága végezte. Az eredeti szépségében ragyogó építményt november 5-én,
ünnepélyes keretek között, dr. Varga
Kálmán, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal elnöke adta át a városnak, hangsúlyozva, hogy a jó együttmûködés vezetett a
jól sikerült felújításhoz. Dr. Bóth János polgármester arról beszélt, hogy Vácnak mennyire fontos a történelmi emlékek
megõrzése, ezért alkotott rendeletet
védelmükre, és ezért helyezett több mint
százhetvenet helyi védelem alá. A Lions
Kõkapu Klub kezdeményezését – hogy ez az
év legyen a Kõkapu éve – örömmel karolta
fel a város, áldozatot is hozva, hogy
megújuljon ez a mûemlék. Mint mondta,
nemcsak a diadalív, hanem környéke is
megújul, jövõre elkészül az új térburkolat is.
A Magyar Turizmus Rt. hozzájárulása révén
új díszvilágítás épült ki.
Az ünnepség részeként korhû jelmezekben vonultak fel a 240 éve történt esemény –
Mária Terézia és családja látogatásának
– szereplõi. Az eseményre felállított színpadon a Bartók Béla Zeneiskola fúvós
kvintettje szolgáltatta a kísérõzenét. Az avatást
tûzijáték, majd a Nox együttes koncertje zárta.

Radnóti emlékére

HÍRHASÁB
Környezetvédelmi kabinet
Környezetvédelmi kabinet
alakult a szakhatóságot képviselõ jegyzõ, a munkáját
segítõ környezetvédelmi referens és a környezetvédelmi
tanácsnok
részvételével.
A polgármester koordinációjával mûködõ kabinetben
szerzõdéses szakértõ is részt
vesz, akinek feladata elsõsorban a környezettudatos
nevelés.

Emléktáblát avattak a névadó halálának hatvanadik
évfordulóján, november 9-én, a Radnóti iskolában. Radnóti
Miklós halálának hatvanadik évfordulóján a város polgármestere emlékezett meg a költõrõl, aki Vácról indult utolsó útjára a bori lágerig, ahonnan a visszaút csak Abdáig
vezetett. Mint mondta, Radnóti megalázottan, kitaszítottan is
ajándékot adott a nemzetnek, legszebb verseit halálraítéltként írta. Az iskola, amely huszonegy éve vette fel a
mártírhalált halt költõ nevét, azóta is ápolja emlékét. Most,
halálának hatvanadik évfordulóján, az önkormányzattal
közösen állított emléktáblát az intézmény bejáratánál.
A megemlékezõ szerint azért is, hogy figyelmeztesse a ma
élõket: annak, ami akkor megtörtént, soha többé nem szabad
megismétlõdnie.

Regionális turisztikai
egyesület alakult
A Tourinform iroda és a
város polgármestere kezdeményezésére novemberben
megalakult a Váci Dunakanyar Regionális Turisztikai
Egyesület. Az új szervezõdés,
amelynek tagjai lehetnek
magánszemélyek, nonprofit
szervezetek, vállalkozások –
azok, akik az idegenforgalomban érintettek vagy csak
támogatni kívánják –, a Duna-

kanyar turizmusának fellendítését, fejlesztését tûzte ki
célul. A turizmus fejlesztése
érdekében, mind a régión
belüli, mind pedig a határon
túli szervezetek bevonásával,
uniós pályázatokat kíván
készíteni és benyújtani. A
tagok tizenegy különbözõ –
többek között, közlekedési és
kulturális – szakbizottságban
dolgozhatnak.

Együtt a szemetelõk ellen
Közös járõrszolgálattal kívánja megakadályozni az
illegális szemétlerakást a
rendõrség, a polgárõrség, a
közterület-felügyelet. Errõl a
város polgármestere, rendõrkapitánya és a két polgárõrség vezetõje állapodott
meg, javasolva, hogy a
járõrszolgálathoz csatlakozzanak a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tagjai is.
Építési telkek
Öt újabb építési telek
kialakításáról döntött a képviselõ-testület. A város lélekszáma további csökkenésének megakadályozására, az
önkormányzat már korábban
elhatározta
a
lakhatási
lehetõségek növelését, sorra
felkutatva azokat a területeket, amelyek lakásépítésre alkalmasak.
Vízi rendészeti parancsnok
Egyetért a képviselõ-testület
azzal, hogy a váci Duna-szakaszon is illetékes Nagymarosi Vízirendészeti Rendõrõrs parancsnokává Máté
Tamás rendõr hadnagyot
nevezze ki a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság Dunai
Vízirendészeti
Kapitányságának vezetõje.
Térítési díjak
Öt-tíz százalékkal emelkednek a szociális ellátás térítési
díjai január elsejétõl. A gyermekjóléti ellátások közül a
speciális bölcsõdei csoport
nem váci illetõségû gondozottainak térítési díja nõ.
Nyersanyag-költség
A nyersanyagárak és költségek emelkedését figyelembe véve, január elsejétõl hat
százalékkal növeli az önkormányzat az alkalmazható
nyersanyag-normát élelmezést is nyújtó intézményeiben.

Vác története

A siketnémák elsõ intézete
“200 évvel ezelõtt ebben az épületben
nyitotta meg kapuit a hazai siketoktatás
elsõ intézete, mely egyben a magyar gyógypedagógia alma matere” - hirdeti a két éve
állított emléktábla a mai Cházár iskola
épületében. A névadó volt az, akinek
elméjében megfogant, hogy áldozatot kell
hozni a siket gyerekek oktatása érdekében.
Cházár András 1799-ben kezdett munkálkodni azon, hogy létrehozza az ország elsõ siketnéma intézetét, és 1802-ben siker koronázta
törekvését. Kezdeményezésére, Almásy Antal
királyi kamarás közremûködésével, létrejött a
Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet,
miután sikerült rávenni I. Ferenc császárt,
Mária Terézia unokáját, hogy az akkor üresen
álló püspöki palotát adja át erre a célra.

Az 1802. augusztus 15-én megnyitott iskola
alapítványokból tartotta fenn magát, s a
Cházár által szervezett adománygyûjtéshez
maga a császár is ötezer forinttal járult hozzá.
A pozsonyi tanulmányi kerület fõigazgatója,
Szapáry gróf az iskoláktól is kért
adományokat, nem is eredménytelenül.
Az ország elsõ – és csaknem egy évszázadon
át egyetlen – intézetének pedig rövid idõ alatt
sikerült bebizonyítania Cházár András
állítását, hogy “mily nagy áldás siketnémára
nézve a tanítás és nevelés”. A nyitás évében
három tanerõ – Simon Antal igazgató
irányítása alatt – három osztályban húsz tanulóval foglalkozott, száz év elteltével tizenöt
tanára és százötven tanulója volt az
intézetnek.

Adómentesség
A magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól mentességet biztosít a nehéz szociális
körülmények között élõk
számára az önkormányzat
rendelete. Az adó alól
mentességet élvezõk körét a
január elsején életbe lépõ
rendeletmódosítás pontosítja, bezárva az eddigi kiskapukat is.
Újabb sebességmérõ
A Balassagyarmati úton felállított berendezés után, a
Temetõ úton is el akar
helyezni egy sebességmérõ
és sebességjelzõ készüléket a
Váci
Balesetmegelõzési
Alapítvány. Az egymillió
forintos költség felét az
önkormányzat vállalta, felállítását Czibikné B. Anikó
képviselõ kedeményezte.
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2004. december

Kulturális ajánló
december 11. 40 ÉVES A VÁCI HARMÓNIA KÓRUS
szombat 19 óra

Jubileumi hangverseny.
Helyszín: mûvelõdési központ

december 13. KONCZ ZSUZSA KONCERTJE
Helyszín: mûvelõdési központ

hétfõ 19 óra

december 16. KARÁCSONYVÁRÓ játékkal - tánccal
csütörtök 14:30-

Helyszín: mûvelõdési központ

december 17.

SZLOVÁK KARÁCSONY
Fellép: Dubnica város folklóregyüttese.
Helyszín: mûvelõdési központ

péntek 17 óra

december 18. TÉLI TÁRLAT - Vácon és Vác környékén
szombat 16 óra

élõ hivatásos képzõmûvészek kiállítása
Helyszín: mûvelõdési központ

december 18. KARÁCSONYI HANGVERSENY
szombat 18 óra

A Vox Humana énekkar koncertje
Helyszín: mûvelõdési központ

december 18. A LEGSZEBB FÉRFIKOR ZENEKAR
szombat 19 óra

5 éves születésnapi koncertje.
Helyszín: mûvelõdési központ

dec. 20-21-22. ÉLÕ BETLEHEM
16 óra

december 30.
csütörtök 19 óra

Maszk Bábszínpad, Garabonciás együttes
Postapark, Kölcsey út, Deákvári fõtér
ELÕSZILVESZTERI PARÓDIA PARÁDÉ
Bagi Iván - Nacsa Olivér show mûsora
Helyszín: mûvelõdési központ

december 31. SZILVESZTERI HANGVERSENY
péntek 16:30 óra

Közremûködik: a Váci Szimfonikus
Zenekar. Helyszín: zeneiskola

ÚJÉVI KONCERT
január 2.
népszerû operettmelódiák
vasárnap 16 és 19 óra Helyszín: mûvelõdési központ

Sportesemény
dec. 29-30.
szerda-csütörtök

Nemzetközi Kézilabda Torna
(4 csapat részvételével)
Helyszín: Vác Város Sportcsarnoka

Mozimûsor
dec. 9-15.
cs.-v. 18, 20 óra

dec. 16-22.
cs.-sz. 18 óra

dec. 16-19.
cs.-v. 20 óra

dec. 20-22.
h.-sz. 20 óra

KELEKOTYA KARÁCSONY
Színes amerikai filmvígjáték
NEVELETLEN HERCEGNÕ 2.
Színes amerikai filmvígjáték
CSODÁLATOS JÚLIA
Színes magyar-amerikai film
A FALU
Színes amerikai film

dec. 23., 26-29. GARFIELD
cs., v.-sz. 16 óra

Színes szinkronizált amerikai film

dec. 23., 26-29. MÁR MEGINT BÉRGYILKOS A SZOMSZÉDOM
cs., v.-sz. 18 óra

Színes szinkr. am. bûnügyi vígjáték

dec. 23., 26-29. A MANDZSURAI JELÖLT
cs., v.-sz. 20 óra

Színes amerikai film

dec. 30., jan. 2-5. CÁPAMESE
cs., v.-sz. 18 óra

Színes szinkronizált amerikai rajzfilm

dec. 30., jan. 2-5. FELEJTÉS
cs., v.-sz. 20 óra

Színes amerikai film

meghirdeti ingatlanjait
Értékesítésre:
Vác, Dr. Csányi krt. 19. szám alatti (pinceszintû)
27 m2-es garázs ingatlanát.
Pályázat benyújtásának határideje: 2005. január 19. 16 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2005. január 20. 10 óra
Bérbeadásra:
Szérüskerti Iskolaváros volt „Komber“ néven ismert 281 m2-es épületegyüttesét.
Pályázat benyújtásának határideje: 2005. január 17. 18 óra
Versenytárgyalás idõpontja: pályázat leadását követõ GVB ülés.
Pályázatok feltétele, teljes szövege letölthetõ
a www.vac.hu honlapról.
Információ:
Vác Város Polgármesteri Hivatal, Március 15. tér 11.
Vagyonhasznosítási Osztály
Tel.: 27/513-461, 513-439

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

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Szabó Tamás és Móri Judit fia Tamás, Faludi Krisztián és Klein
Gabriella lánya Sára, Malovecz János és Vörösmarty Anna fia
Martin, Rafa Attila és Sárközi Krisztina lánya Julietta, Kovács
Gábor és Hidvégi Katalin fia Gábor, Cseri Gábor és Simon
Anita fia Gábor, Szigeti János és Kókai Éva lánya Bernadett
Házasságot kötött váciak:
Szalai Zoltán és Ebecz Krisztina, Cserfalvi Róbert és Dudás
Emese, Földvári Zsolt és Csepregi Anita, Kapitány János és
Zórád Szilvia, Kovács András és Veres Edit, Bánfi Sándor és
Kocsis Krisztina
Elhunyt váciak:

Térítésköteles
szombat és vasárnap 8-12
Ingyenes fogorvosi ügyelet:
Budapesten VIII. ker.
Szent Rókus Kórház,
vagy Szentkirályi u. 40.
december 4-5.
Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.
Tel: 374-274
december 11-12.
Dr. Hevér László
Zrínyi u. 9.
Tel: 302-524
december 18-19.
Dr. Karácsony Zsuzsanna
Verõce, Losonczi u.2.
Tel: 350-018

Kocsis Ferencné sz.: Horváth Rózsa /1927/, Bácskai Ferenc
/1932/, Várszegi Ferenc /1913/, Droppa Istvánné sz.: Kubovics
Mária /1926/, Zopcsák Ferencné sz.: Nagy Julianna /1914/,
Rácz Ferencné sz.: Beviz Erzsébet /1909/, Schultz Róbert
/1937/, Demeter Istvánné sz.: Garai Ilona /1916/, Csernák
Ferencné sz.: Makkay Erzsébet /1931/, Nagy János /1931/,
Bujáki József /1953/, Sima János /1929/, Vimeták Béláné sz.:
Wetzel Anna /1906/, Kiss Károly /1934/, Ádám Istvánné sz.:
Mészáros Krisztina /1970/, Galba József /1927/, Rábay Árpádné sz.: Láng Mária /1937/, Sipos Imréné sz.: Vadkerti
Magdolna /1928/, Olli István /1923/ Prohászka Sándorné sz.:
Ács Ágnes /1923/, Petrik Mihály /1927/, Dr. Nagy István /1938/,
Kiséri József /1929./, Pántos Mihályné sz.: Puskás Julianna
/1940/, Tóth László /1932/, Megyesi Imre /1933/, Haffner
Jánosné sz.: Haffner Anna /1914/, Neisz Ferenc /1929/, Grási
Jánosné sz.: Csorba Julianna /1938/

november 29-december 5.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
december 6-12.
Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u.12.
december 13-19.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u.37.
december 20-24.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér 22.
december 24-december 27.
Alsóvárosi Patika Bt.
Zöldfa u.12.
december 27-január 2
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u.3.

Szerkeszti:
a szerkesztõbizottság
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-455
Fax: 513-414
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Bt.

Fogorvosi ügyelet

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje

Felelõs kiadó:
Vác város jegyzõje

Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13000 példányban
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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban
hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12
A polgármesteri hivatal
zöld száma:
06/ 80 890-020

www.vac.hu

Ügyfélfogadás

A naponta frissített híroldal.

az okmányirodában

Városi-, sport-, anyakönyvi- és rendõrségi hírek,
webkamera, helyi idõjárás, pályázatok és hirdetmények.
Programajánló és ingyenes apróhirdetések.
Klikkeljen ránk!

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!

