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ingyenes kiadvány

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

Befejezõdtek az idei útfelújítások

Új aljegyzõ
Dr. Pál Szilviát választották meg aljegyzõnek, akinek kinevezése november elsejétõl határozatlan idõre szól. Az aljegyzõi
pályázatra heten jelentkeztek, közülük öt felelt meg a pályázatban szereplõ feltételeknek. Az öt pályázó közül dr. Dora Péter
jegyzõ választotta ki a feladatra legalkalmasabbnak ítélt jelöltet.
Javaslatára a képviselõ-testület titkos, urnás szavazással választotta meg aljegyzõnek a már több éves gyakorlattal rendelkezõ
dr. Pál Szilviát.

Megalakult a
kórházbizottság
Csökkent az intézmény tartozása

Befejezõdött az idei útfelújítási program, jelentette be dr. Bóth János polgármester. Négy utca és egy tér
felújítása fejezõdött be október végével, és összesen 1619 méteres útszakasz
újult meg. Az öt közterület rekonstrukciójára az idén nyújtott be pályázatot az
önkormányzat, és összesen 32 millió
forint támogatást nyert. A Vörösmarty

tér, a Tölgyfa utca, a Deákvári fõút, a
Köztársaság út és a Nagymezõ utca
felújítására összesen 41,5 millió forintot költött az önkormányzat, ugyanis,
bizonyos
többletmunkákra
nem
lehetett pályázni. A munkálatokat az
Egút Zrt. végezte. Mint a polgármester
elmondta, a következõ évben is
benyújtanak pályázatokat, amennyiben

erre lehetõség lesz. A felújítandó
közterületek
rangsorolása
addig
megtörténik.
A Magyar Közút Kht. végezteti el a
Csányi körút alsóvárosi szakaszának
burkolatfelújítását. A mintegy fél kilométeres szakasz újraaszfaltozását a
korábbi árvíz okozta süllyedések, alámosódások megszüntetése indokolta.

Nevet kaptak a lakótelepek

Nõtt a költségvetés

Földváry Károly, Radnóti Miklós és Petõfi Sándor nevét
kapta a város három lakótelepe. Az eddig Ltp-1, Ltp-2 és
Ltp-3 jelöléssel szereplõ lakótelepek hivatalos nevet kaptak. A Földváry Károly lakótelepnél az általánosan használt
megnevezést tették hivatalossá, a Radnóti Miklós
lakótelep a legjellemzõbb utcáról kapta nevét, a Petõfi
Sándor lakótelep névadója az ott mûködõ iskola volt. A
Duna-parti sétány Szent Erzsébet nevét kapta, a Kõszentes
híd elõtti tér Batthyány tér lett, és ismét utcát neveztek el
Hóman Bálintról.

Ismét módosította költségvetési rendeletét az önkormányzat, ezzel a költségvetés fõösszege 14 milliárd 25
millió forintra nõtt.
A költségvetés bevételi és kiadási fõösszege több
mint 41 millió forinttal lett nagyobb, növekménybõl 21
millió a központosított állami támogatás. A fejlesztési
kiadások 7 és fél millió forinttal nõnek, ez a Kölcsey
utcai bölcsõde bõvítését fedezi. A költségvetés tartalékaiban 304 millió forint pályázati céltartalék szerepel, e mellett, közel 40 millió a laktanya hasznosításával kapcsolatos elõkészítést szolgálja és 12 és fél millió
forint van az útfelújítások rovatában.

Korszerû
tûzoltó-felszerelés
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat tûzoltási és
mûszaki mentõfelszerelések beszerzésére. A Váci
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság, a
százmillió forintos értéket is meghaladó beruházás
keretében, több évre elosztva, új, korszerû eszközökhöz
juthat. A pályázat révén a tûzoltóság szeretné kiváltani a
27 éves Rába gépjármû-fecskendõt, be akar szerezni egy
színes hõkamerát, egy nagy és egy kis teljesítményû
búvárszivattyút, valamint egyéni védõfelszereléseket. Ez
utóbbiak között szerepel 35 védõruha és védõcsizma, 22
komplett légzõkészülék, 20 légzõpalack és 80 légzõálarc.
A pályázathoz 20 százalék önrészt kell biztosítani, ebbõl 4
százalékot a tûzoltóság alapítványa, 16 százalékot, több
mint 18 millió forintot, az önkormányzat áll.

Pályázat az alapellátás
fejlesztésére
Pályázati alapot hoz létre az önkormányzat 2008-tól a
területi ellátási kötelezettséget viselõ, az alapellátásban,
vállalkozásban dolgozó háziorvosok és házi-gyermekorvosok számára. Az alapellátási egészségügyi fejlesztési
pályázat kiírója az egészségügyi bizottság elnöke, a
pályázatot minden év április elsejéig teszi közzé. Az elsõ
évben, 2008-ban, a költségvetésbõl 3 millió 230 ezer forintot biztosít az önkormányzat a pályázati alapra. Az elnyert
összeg a minimum standard feltételek szinten tartására,
informatikai fejlesztésre, a kórházzal való on line kapcsolat kiépítésére, az ellátás színvonalát emelõ eszközök
beszerzésére fordítható.

Az utóbbi két hónapban csökkent a kórház tartozásállománya,
jelentette be dr. Erõs András fõigazgató. Mint mondta, ez köszönhetõ a racionálisabb gazdálkodásnak, az elõnytelen szerzõdések
felülvizsgálatának, de néhány nyugdíjas dolgozójától is megvált a
kórház. A közeljövõben pedig mintegy tízmillió forintot kap az
intézmény az OEP-tõl az étkezés komfortosabbá tételére, és további harmincmilliót, amelyet a tartozásállomány csökkentésére
fordítanak.
Dr. Jakab Zoltán bejelentette, hogy – bár sem a szeptemberi,
sem az októberi testületi ülésen még napirendre sem sikerült
vetetni – a polgármester felkérésére megalakult a kórházbizottság. Feladata, hogy stratégiai kérdésekben tanácsadóként,
döntéselõkészítõként mûködjön, mind a kórházi vezetést, mind
a fenntartó önkormányzatot segítve. A dr. Jakab Zoltán elnöklete
mellett mûködõ bizottság tagja Debreczeni János, a szociális és
Kiss Zsolt, a gazdasági bizottság elnöke, valamint dr. Szentléleky
Károly, az orvos kamara helyi elnöke, és meghívottként részt vesz
a munkában dr. Erõs András is. Debreczeni János részvételét azzal
indokolta, hogy fontosnak tartja a kórház stabilitásának
megõrzését, az intézmény ellen irányuló támadások kivédését.

A szociális munkáért
Szakmai konferenciával egybekötve ünnepelték meg a
városban a Szociális Munka Napját. Öt éve, 2002-tõl
kezdõdõen, a Szociális Munka Napján adják át a Vác Város
Szociális Munkáért kitüntetést, minden esztendõben azokat
díjazva, akik tevékenyen részt vesznek a szociális munkában,
az elesettek segítésében. A képviselõ-testület döntése alapján,
az idén ezt a kitüntetést Meláth Attila baptista lelkipásztor
vehette át dr. Bóth János polgármestertõl, a mûvelõdési
központban, a november 16-án rendezett városi ünnepségen.
Meláth Attila 1991 õszén került Vácra, a baptista gyülekezet
meghívására, mint vezetõ lelkész. A városban lelki gondozással, krízishelyzetekben segítségnyújtással, a nagycsaládosok
és szegények rendszeres látogatásával támogatja a szociálisan
hátrányos helyzetû embereket.
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Hetvenedik évforduló
Felsõkereskedelmibõl közgazdasági

Alapításának hetvenedik évfordulóját ünnepelte a közgazdasági szakközépiskola, amely
mûködésének hosszú évtizedei alatt – mint ünnepi köszöntõjében dr. Bóth János polgármester
mondta – teljesítette a váciak 1935-ben megfogalmazott óhaját. A mai I. Géza Király
Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium jogelõdje, a kétéves nõi kereskedelmi
szaktanfolyam az 1934/35-ös tanévtõl kezdve nyújtott továbbtanulási lehetõséget a helyi és
környékbeli polgári leányiskolában végzett tanulóknak.
A hetvenedik évforduló az 1937/38-ban létrehozott felsõkereskedelmi iskolához kötõdik,
amely egyházi kezelésben mûködött, a Karolina Római Katolikus Polgári Leányiskola, a kétéves
Nõi Kereskedelmi Szaktanfolyam és a Nõipariskola mellett. Az államosítást követõen Váci
Magyar Állami Kereskedelmi Leányközépiskola, majd Állami Közgazdasági Gimnázium lett. Ez
után következett a technikum idõszaka, 1964/65-ös tanévben pedig már szakközépiskolába vették fel az elsõsöket. Az oktatás feltételei az 1986/87-es tanévben változtak meg, amikor is új
épületbe, a Géza király térre költözött az iskola. Tizennyolc év
elteltével azonban az épületet fel kellett újítani, és az önkormányzat nem kis anyagi erõfeszítésének köszönhetõen,
2005/2006-os tanévet már a megújult iskolaépületben kezdhette a Karacs Teréz
Kollégiummal egyesült közgazdasági
szakközépiskola.

Jutalmak a Virágos Vácért

Különdíjat nyert a város

A városházán tartották meg a Virágos Vácért
mozgalom díjkiosztóját, amelyen a legszebb
környezetet kialakítókat ismerték el. A 2005tõl civil szervezõdésként mûködõ mozgalom
elnöke, Czibikné Balázs Anikó beszélt az idei
Virágos Vác akció lefolyásáról, köszönetet
mondva a szponzoroknak, támogatóknak is,
élen az önkormányzattal. 2003-ban, a város
polgármestere által kezdeményezett mozgalomhoz az elsõ évben 139-en csatlakoztak, az
idén a résztvevõk száma két és fél ezer volt.
Rédai Erika fõkertész bejelentette, hogy a

Virágos Magyarországért versenyben Vác az
Oktatási és Kulturális Minisztérium 500 ezer
forintos különdíját nyerte el. Ezt követõen
adta át dr. Bóth János polgármester a Virágos
Vácért környezetszépítõ versenyben elért
kiemelkedõ eredményért járó okleveleket. Az
öt kiemelt, Fehér Lajosné, Spitznáger József,
az Ibolya utca 2. szám alatti lakóközösség, a
Váci Baptista Gyülekezet és a Lavina Kft.,
30 ezer forintos jutalomban, a többi huszonkilenc díjazott 15 ezer forintos jutalomban
részesült.

Köszönet a támogatóknak

Maximált tanulólétszám
Módosította a fenntartásában mûködõ középiskolák alapító okiratait a képviselõtestület. A módosítás, az elõírásoknak megfelelõen, rögzíti az évfolyamok számát és a
maximális tanulólétszámot. E szerint, nappali tagozaton a Madách gimnáziumban öt
évfolyamon maximum 700-an tanulhatnak, a Boronkay középiskolában hét évfolyamon
910-en, a közgazdasági szakközépiskolában hét évfolyamon 595-en, a kereskedelmi
iskolában hét évfolyamon maximum 770-en.

Kezelési terv a Naszályra
Elkészült a Naszály-hegy természetvédelmi kezelési terve. A Budapesti Corvinus
Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs
Tanszéke az önkormányzat megbízása
alapján készítette el a Naszály-hegy helyi
védettségû
természetvédelmi
terület
kezelési tervét, egyeztetve a terület
kezelõivel. A Naszály-hegyet elõször
harminc éve nyilvánították védetté,
védettségét 1993-ban az önkormányzat

megerõsítette és ki is terjesztette. A közel
700 hektáros terület természeti és
kultúrtörténeti értékeinek megõrzését
segíti a kezelési terv, amely gyakorlati célkitûzéseket és természetvédelmi stratégiákat
tartalmaz. Kiterjed a földhasználatra, és arra
is, hogy mely részek látogathatók és mely
részek nem, hogyan hasznosítható oktatásra, bemutatásra, milyen feltételek mellett
végezhetõ kutatás, vizsgálat a területen.

Zöld zsákok a lombgyûjtéshez
Lombgyûjtési akció keretében ingyen szállítja el a zöldhulladékot a Remondis Kft.,
jelentette be Csereklye Károly alpolgármester, sajtótájékoztató keretében. A
lakosság a kft. telephelyén kérhet zsákokat,
amelyeket aztán lombbal, levéllel megtöltve,
a szemetesedény mellett kell elhelyezni, hogy
elszállítsák. A tavalyihoz hasonló akció, az
alpolgármester szerint, azt is célozná, hogy
azokról a helyekrõl, ahová az erre szerzõdött
cégek jármûveikkel nem tudnak eljutni, a
lakosság segítsen egy helyre gyûjteni a zöld
hulladékot.

A polgármesteri hivatal közleménye szerint
a lombgyûjtési akció november 12-tõl december 14-ig tart, ami alatt a város területén a
lakosság által gyûjtött lomb elszállítására
kerül. A lombgyûjtéshez zsákok igényelhetõk
a Remondis Duna Kft. irodájában, a zsákok
átvételéhez lakcímkártya szükséges! A zsákok
ingyenesen átvehetõk: Vác, Deákvári fasor 2.,
hétfõtõl péntekig 9 és 15 óra között. A
megtöltött zsákokat a hulladéktárolásra
használt edényzet mellé, az ürítési napokon
kérik elhelyezni. Kérik, hogy csak OTTO felirattal ellátott zsákokat használjanak!

Vác Város Polgármesteri Hivatala és a Virágos Vác Szervezõbizottsága nevében köszönjük a Virágos Vác Mozgalomban részt vevõ szponzorainknak és segítõinknek, az egész
éves aktív közremûködést: OTTO Kft. (REMONDIS DUNA Kft.), PKS Parképítõ Bt., "5 PB"
Kereskedelmi Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft., RAV Zrt., Virágzó Dunakanyar Bt.,
Fanor Bt., Maros-Virág Bt., Floch Cukrászda, Madách Imre Mûvelõdési Központ,
Boronkay György Mûszaki Középiskola Gimnázium és Kollégium, Váci Aktív Nõk Klubja,
Földváry Károly Polgárõrség.
Szikora Miklós
fõmérnök
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Filmklub a mûvelõdési központban Emlékezés az ‘56-os
Az idén májusban megszûnt Dunagyöngye
Filmszínház helyett, ideiglenesen egy filmklub létrehozására tett javaslatot a
mûvelõdési központ. A tervek szerint, az
európai mûvészfilmek széles választékából
állítaná össze repertoárját, és az elõadást
követõen kötetlen beszélgetést, fórumot
szervezne. A legjelentõsebb alkotások
vetítésére rendezõk, szereplõk, filmesztéták
is meghívást kapnának. A filmklub célja a
késõbbiek során, hogy az általános, illetve
középiskolába
járó
tanulóknak,
a

tananyaghoz
kapcsolódva,
közvetítsen
filmeket, az óvodás és kisiskolás gyermekek
érdeklõdési körét figyelembe véve mese- és
animációs filmek bemutatására is sor kerülhet. A mûvelõdési központban mûködõ
nyugdíjas csoportok számára is szeretnének
vetítéseket szervezni. A filmklub mûködtetése
november-december hónapban mintegy 1,3
millió forintba kerülne. A képviselõ-testület
egyetértett a kezdeményezéssel, és az
üzemeltetési költségek felülvizsgálata mellett, jóváhagyta a filmklub elindítását.

forradalomra

HÍRHASÁB
Fórum a
kerékpárútról
A Rádi úti kerékpárút tervét mutatja be november
29-én, csütörtökön 17
órakor a mûvelõdési
központban három
alsóvárosi képviselõ, Kiss
János, Makrai Zsolt és a
kezdeményezõ Ferjancsics
László. A lakossági fórumon meghívottként jelen
lesz Szikora Miklós
fõmérnök és a tervezést
végzõ cég mérnöke.

Szent Erzsébet sétány

Áramellátás
Másfél millió forinttal járul
hozzá az önkormányzat
közterület kialakításához a
Felsõ-Törökhegyi úton. A
telekalakítás alapfeltétele
az elektromos hálózat
kiépítésének.

A nyolcszáz éve született Szent Erzsébet nevét viseli a Duna-parti sétány. A Ványi
Lászlóné képviselõ javaslatára nevet kapott sétányon az önkormányzat emlékkövet
helyeztetett el, amelyet ünnepélyes keretek között avattak fel. A kezdeményezõ
képviselõnõ mellett, dr. Bóth János polgármester is megemlékezett az 1207-ben született
és 1231-ben Marburgban elhunyt Erzsébetrõl, akit IX. Gergely pápa már 1235-ben szentté avatott. Magyarországon IV. Béla, Erzsébet testvére építtette tiszteletére az elsõ templomot, Kápolnán. A Duna-parton elhelyezett emléktáblát dr. Beer Miklós megyés püspök
szentelte fel, majd a résztvevõk rózsákat helyeztek el, emlékeztetõül a rózsává vált kenyér
legendájára.

Támogatás

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenegyedik
évfordulóján a Bartók Béla Zeneiskolában rendezték meg
a város ünnepi megemlékezését. Dónusz Katalin,
Cs. Nagy Ildikó, Kosóczki Tamás és a Boronkay György
Mûszaki Középiskola és Gimnázium tanulóinak mûsorát
követõen dr. Szakály Sándor történész, egyetemi tanár
mondott ünnepi beszédet. Mint beszédében elhangzott,
ötvenhat tette lehetõvé, hogy késõbb Európában és a világon megváltozzon valami, hogy az önállóságra, függetlenségre törekvõ országok elérjék azt, amit szeretnének. A
zeneiskolában tartott megemlékezés után, a Konstantin
téren, a város vezetõi, pártok, intézmények, szervezetek
és az egyház képviselõi elõbb dr. Brusznyai Árpád emléktábláját koszorúzták meg, majd a püspöki palota elõtt
dr. Pétery József , egykori váci püspökre emlékeztek.

Koszorúzás a fegyháznál
Megemlékezést tartottak a váci fegyintézetben fogva tartottak kiszabadulásának ötvenegyedik évfordulóján. A már
hagyományos megemlékezést az 1945 és 1956 közötti
Politikai Elítéltek Közössége rendezte október 27-én, a
Váci Fegyház és Börtön elõtt. Elõször Zétényi Zsolt, a
Nemzeti Jogvédõ Egyetem elnöke, majd Gyombolai
Márton, Vác Város Díszpolgára, végül Toldi Szabó Géza
egykori elítélt, PEK vezetõségi tag tartott beszédet. A
megemlékezés a tavaly felavatott emlékmûnél koszorúzással zárult.

Tûz a Duna-parti
szociális otthonban
Tûz ütött ki november 12-én, hétfõn este, az Ady Endre
sétány 1. szám alatt lévõ – korábban Katolikus Kereszt Idõsek
Otthona néven ismert – szociális otthonban. A tûzoltók nagy
erõkkel vonultak a helyszínre, ahol az épület egyik szobája
égett. A tûz keletkezésének helyén, egy tetõtéri szobában, egy
nõ elhunyt, a szomszéd szobában lévõket a füst miatt ki kellett menteni. A tûzvizsgálat eddigi megállapítása szerint a
tûzesetet az elhunyt okozta, aki az ágyban dohányzott. A város
vezetése felajánlotta, hogy amennyiben szükséges, segítséget
nyújt az ott lakók elhelyezésében, bár a létesítmény nem az
önkormányzat, hanem egy bank tulajdonában van, és jelenleg
a Magyar Vöröskereszt üzemelteti.
Elismeréssel illette a tûzoltók gyors és szakszerû beavatkozását, helytállását dr. Bóth János polgármester, aki
három tûzoltót – Kukaj Gábor hadnagyot, Kulisják János és
Szabó Gábor fõtörzsõrmestereket – jutalomban is részesített.
De mint Szakszik Ákos tûzoltóparancsnok elmondta, a
közvetlen mentésben résztvevõk mellett, az egész csapat
kiválóan oldotta meg a hármas feladatot: a tûzoltást, az
épületrész kiürítését és a tûz továbbterjedésének megakadályozását.

Kétmillió forinttal támogatja, együttmûködési
megállapodás keretében,
az önkormányzat a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskolát. Az elsõ
milliót már át is utalta a
fõiskola újjáépítésére.

Arcképcsarnok
Ismét látható a Váci
Történelmi Arcképcsarnok
a mûvelõdési központban.
A város híres személyiségeinek portréit tartalmazó gyûjtemény felújítva
került vissza az intézmény
falára.

Karácsonyi vásár
Az idén is lesz karácsonyi
vásár a Március 15. téren,
december 1-je és 24-e
között. A vásárt a Váci Piac
Kft. szervezi.

Ösztöndíj
A Duna-Dráva Ifjúsági és
Innovációs Alapítvány
ebben a tanévben összesen
3 millió forinttal támogatja
a legtehetségesebb váci
diákokat. A pályázaton
nyertes tíz általános és
harminc középiskolás diák
tíz hónapon keresztül jut
rendszeres ösztöndíjhoz.

Természetvédelmi
unió
A városba látogatott Júlia
Márton Lefévre, a Világ
Természetvédelmi Unió
fõigazgatója. A vendég a
VTU Magyar Nemzeti
Bizottságának elõadói közgyûlésén vett részt.

Zöld Híd
A képviselõ-testület
jóváhagyásával Dány
község is csatlakozott a
Zöld Híd programhoz,
azaz tagja lett az Északkelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak.
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Téli Ünnepi Napok 2007
A tél hamarosan bekopogtat az életünkbe, díszbe öltöztetjük otthonunkat és vele együtt elérkeznek az
ünnepek. A váci Madách Imre Mûvelõdési Központ immár második alkalommal szervezi meg Téli Ünnepi
Napok címmel téli programsorozatát. A karácsonyi készülõdés jegyében kicsiknek és nagyoknak is egyaránt
kínálunk szórakoztató rendezvényeket:
December 1-jjén, szombaton 19 órakor
FRIDERIKA
GOSPEL KONCERTJE
December 6-áán, csütörtökön 17 órakor
MIKULÁS MÛSOR
MiaManó Színház: A Mikulás Manóföldén
December 7-é
én, pénteken 19 órakor
ÉVSZAKOK BUANOS AIRES-B
BEN
tangó-táncjáték
December 11-é
én, kedden 18.30 órakor
VALAHOL EURÓPÁBAN – MUSICAL
Baptista Szeretetszolgálat Integrált Színháza elõadásában

ÉLÕ BETLEHEM
Helyszín:Vác, Március 15. tér
December 20-áán, csütörtökön 16 órakor
16 órától Regölés és betlehemes játék ,
16.30 Fodor János (Fodi) zenés mûsora
December 21-é
én, pénteken 16 órakor
16 óra Regölés és Betlehemes játék
16.30 Farkas Trió és barátai karácsonyi mûsora
December 22-é
én, szombaton 11 órakor
11 óra Váczi Néptáncegyüttes.
11:30 Karácsonyi gyermekdalok Orsi és Zsuzsi
elõadásában
December 27-é
én, csütörtökön 19 órakor
A KAKTUSZ VIRÁGA
Zenés játék két részben a Sziget Színház elõadásában

December 13-áán, csütörtökön 18 órakor
"BOLDOG LELKEK TÁNCA" - BESZÉLGETÉS MÜLLER
PÉTER ÍRÓVAL

December 28-áán, pénteken 17 óra
A FAMILIA GLADIATORIA BEMUTATÓJA

December 14-é
én, pénteken 18 órakor
SZLOVÁK KARÁCSONY

December 29-é
én, szombaton 15 órakor
ELVESZETT KÍVÁNSÁGOK

December 15-é
én, szombaton 19 óra
IMAGO MUNDI KONCERT

December 29-é
én, szombaton 19 órakor
ELÕSZILVESZTERI KONCERT
Fellépnek: Shannon.hu és a Countaktus Country

December 15-é
én, 16 órakor
TÉLI TÁRLAT 2007
Megtekinthetõ 2008. január 7-ig.

2008. január 5., 19 óra, január 6., 17 órakor
VÁCI SZIMFONIKUS ZENEKAR ÚJÉVI KONCERTJE

Filmklub a Madách Imre Mûvelõdési Központban
December 1. szombat 15 óra
Isten hozta, õrnagy úr!
Magyar játékfilm, 1969 (96 perc)

December 11. kedd 17 óra
Keserû méz
Angol-francia filmdráma, 1992

December 8. szombat 15 óra
Pata csata
Dél-afrikai-amerikai családi vígjáték,
2005 (94 perc)

December 14. péntek 17 óra
Szállnak a darvak
Fekete-fehér szovjet filmdráma, 1957
(100 perc)

December 18. kedd 17 óra
Az élet egy csoda
Jugoszláv-francia romantikus vígjáték,
2004
December 29. szombat 15 óra
Pán Péter
Amerikai kalandfilm, 2003 (113 perc)

Bõvebb információ kérhetõ a (27)316-411-es telefonszámon a mûvelõdési központban.
A belépõjegy ára: 300 Ft. Gyermekek és nyugdíjasok részérebelépés ingyenes!

Ünnepi munkarend
A szociális és munkaügyi miniszter rendelete alapján, december 22., szombat munkanap, december 24., hétfõ pihenõnap,
december 29., szombat munkanap, december 31., hétfõ
pihenõnap. A polgármesteri hivatal és az okmányiroda a
december 24-i, hétfõi napot november 23-án, pénteken és
november 30-án, pénteken, 7.30-16.30 óráig tartó munkarenddel
dolgozza le. A december 31-i, hétfõi napot pedig december 7én, pénteken és december 14-én, pénteken, 7.30-16.30 óráig tartó
munkarenddel dolgozza le.
Az ügyfélfogadás november 23-án, november 30-án, december 7-én és december 14-én 8 órától 12.30-ig, illetve 13 órától 16
óráig tart.

Központi orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)
Tel.: 317-000/1465-ös mellék
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

Fogorvosi ügyelet

Minden beavatkozás térítésköteles! Az ünnepek ideje
alatt az ellátás szünetel.
Ingyenes ügyelet
Szent Rókus kórház
Budapest, Gyula Pál u. 2.
Térítésköteles:
szombat és vasárnap 8-12
december 1-2
2.
Dr. Gedeon Tamás
Vác, Szent János u. 18.
Tel.: 302-633
december 8-9
9.
Dr. Havassy Veszela
Rád, Petõfi u. 8.
Tel.: 374-274
december 15-1
16.
Dr. Kámory Katalin
Vác, Deákvári fõtér 29.
Tel.: 307-093

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
november 26-d
december 2.
Deákvári Patika Bt.
Deákvári fõtér 30.
december 3-9
9.
Központi Gyógyszertár
Március 15. tér
december 10-1
16.
Vácz Remete Gyógyszertár
Magyar u. 3.
december 17-2
23.
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Radnóti Miklós u. 2.
december 24-3
30.
Szent Rókus Gyógyszertár
Zrínyi u. 9.
december 31-jjanuár 6.
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Széchenyi u. 37.

Felelõs kiadó:
Dr. Dora Péter jegyzõ
Szerkesztésért felelõs:
Borgó János
Szerkesztõség:
Vác Város
Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel.: 513-400, 513-430
Fax: 513-414
E-m
mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjeszti: 4 Types Kft.
Megjelenik:
havonta 13.000 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
020
zöld száma: 06/ 80 890-0

Ügyfélfogadás
az okmányirodában
hétfõ: 9-18, kedd: 8-16,
szerda: 10-16, péntek: 8-12
csütörtök: zárva
Minden nap 12.30 és 13 óra
között ebédidõ miatt az
ügyfélfogadás szünetel!

Anyakönyvi hírek
Vácott született váci lakosok:
Törõ László és Vadász Brigitta fia Marcell, Vidák Kálmán és
Lakatos Hajnalka lánya Zsaklin, Tamás Róbert és Nemes Mária
fia Alex, Madari Szilárd és Szabó Rita fia Ádám, Mosoni Péter
és Bocsor Eszter lánya Fanni, Mikita Péter és Blaskó Regina
lánya Mira, Nagy Szilárd és Kaulics Katalin fia Dániel, Horváth
Tibor és Turcsán Tünde lánya Roxána, Földes Sándor és
Pintér Alexa lánya Kiara, Hidasi Gábor és Pazsitka Krisztina
lánya Petra, Molnár György és Göczõ Mónika lánya Tímea,
Rusvay Balázs és Zomborka Katalin lánya Lilla, Tamás Antal és
Hegedûs Krisztina lánya Jázmin, Kollár Attila és Kovács
Marinna lánya Bojána, Kajtor Bálint és Szulák Katalin fia
Bence.
Házasságot kötött váciak:
Kádár Jenõ és Kocsis Dorottya, Hertel András és Kovács
Helena, Gubis György és Sándor Mónika.
Elhunyt váciak:
Boross László /1945./, Máté Andrásné sz. Stiksz Erzsébet
/1926./, Tóth Károly /1945./, Mile Sándor /1946./, Zentai Ferenc
/1925./, Tóth László /1971./, Kausitz József /1927./, Bódy Antalné
sz. Szatay Mária /1916./, Petró József /1937./, Kajtor János
/1924./, Csontos János /1932./, Szerényi Ferenc /1916./, Mezei
Józsefné sz. Hegedûs Ilona /1948./, Králik Ferenc /1923./, Rák
Jánosné sz. Szelezsényi Karolin /1919./, Dr. Tóth János /1920./,
Varga Ferencné sz. Délceg Ilona /1928./, Gáspár Lajosné sz.
Kalácska Margit /1926./, Rafa György /1945./.

