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INGYENES KIADVÁNY

Elkezdődött a strandszezon
Június első hétvégéjétől - az elmúlt évhez képest változatlan jegy- és bérletárakkal - megnyitott a 
strand, a létesítményegyüttesbe az elkövetkező több mint két hónapban a Szentháromság térről 
nyíló bejáratnál lehet belépni.

Már hagyomány, hogy a Váci Strandfürdő és Uszoda a nyári vakáció idején úszótáborokat és 
intenzív úszás tanfolyamokat rendez több turnusban - természetesen az idén sem maradnak el 
ezek a közkedvelt programok. A hátralévő turnusok időpontjai: július 3-7., július 10-14., július 17-
21., július 24-28., július 31 - augusztus 4. Bővebb információ: 06-27/510-400, 06-30/978-5475.

Fesztiválok hava
következik
Július hónapban három rangos fesz-
tivál is csábítja az érdeklődőket vá-
rosunkban.

Július 5-9-
ig tart a V4 
Fesztivál és 
Színházi Ta-
lálkozó, mely 
k ő s z í n h á z i 

és szabadtéri színi előadások sorát 
kínálja az érdeklődőknek, ezen kívül 
több mint tucatnyi koncert szerepel a 
programban, és természetesen lesznek 
szakmai eszmecserék, fórumok is.

Július 6-9-
ig tart a VII. 
Váci Nem-
zetközi Gre-
gorián Fesz-
tivál, melynek 
keretében a 
város számos 
t emp lomá-
ban lesznek 

koncertek, énekes szolgálatok, de 
ezeken túlmenően környező telepü-
léseken is több hangversenyt adnak a 
résztvevő scholák.

Július 21-23. 
között több 
mint száz 
p r o g r a m o t 
kínál a város, 
sőt a Duna-
kanyar egyik 
l eg j e l en tő-
sebb kulturá-
lis-szórakoz-

tató fesztiválja, a Váci Világi Vigalom, 
amely jubileumhoz érkezett, hiszen 
épp negyed százada íródik a rendez-
vény története. 

PROGRAMOK A 8-9. ÉS A 
12. OLDALON

Június 19-től már a város tulajdona a mély-
garázs, miután megköttetett az adás-vételi 
szerződés és az önkormányzat kifi zette a tel-
jes vételárat - jelentette be sajtótájékoztató 
keretében Fördős Attila polgármester.

- Most tehát következhet a szükséges pót-
lólagos munkák tervezése, majd közbeszerzé-
si eljárást követően a kivitelezés. Hogy miért 
is van szükség javításokra, hiánypótlásokra? 
Nos, azért, mert az elmúlt években jelentős 
állagromlást szenvedett a kihasználatlan léte-
sítmény, továbbá szükséges bővíteni a műszaki 
tartalmat, le kell fedni a beázást okozó nyitott 
részeket, és még sorolhatnám a kisebb-na-
gyobb tennivalókat. Mindazonáltal az a lényeg, 
hogy immár birtokon belül van az önkor-
mányzat, ami hosszú évekig tartó előkészítő 
munka, sikeres lobbitevékenység eredménye. 
És itt meg is ragadom az alkalmat, hogy kö-
szönetet mondjak minden közreműködőnek, 
a projekthez pozitívan álló képviselőknek, a 
hivatal illetékeseinek és minden külső segítő-
nek - mondta a sajtótájékoztatón Fördős Attila 
polgármester.

Hozzátette: az egymilliárd hatszázhet-
venöt millió forintos vételár nagyságrenddel 
kevesebb, mint amivel a korábbi városvezetés 
számolt, ráadásul állami támogatással tudta 
megvásárolni a mélygarázst a város.

Az átadás időpontja kapcsán Fördős Attila 
az utolsó negyedévet jelölte meg, s kiemelte, 
hogy ezt követően a térfelszíni parkolási gon-
dok jelentősen enyhülhetnek, hiszen a mély-
garázs igénybevétele jóval olcsóbb lesz, mint a 
külső parkolás.

A városvezető ezt követően több pályázati 
sikerről és további eredményekről is beszámolt.

Az utóbbi időszakban megvalósult be-
ruházások: megújult a Nárcisz utcai járda, új 
játszó- és biztonsági eszközökkel gyarapodott 
számos játszótér, s fontos eredmény a hajlékta-
lanszálló nyílászáróinak cseréje is.

- Mint a legutóbbi hetek-hónapok ered-
ményei is mutatják, a polgármesteri hivatal 
minden osztálya kiemelkedő teljesítményt 
könyvelhet el, amit az is bizonyít, hogy ismét 
sikerült megszerezni az ISO 9001-es minő-
ségbiztosítási tanúsítványt - zárta tájékoztató-
ját a polgármester. 

Már a város tulajdona a mélygarázs
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Polgármesteri fogadóóraPolgármesteri fogadóóra

Fördős Attila - Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első

hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 

133. szoba,  polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,

a polgármesteri hivatal titkárságán: 
06-27/315-534.

E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalbana polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A polgármesteri hivatal zöld száma:A polgármesteri hivatal zöld száma:

06-80/890-020

Ügyfélfogadás az okmányirodábanÜgyfélfogadás az okmányirodában

Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00

Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri fogadóóraAlpolgármesteri fogadóóra

Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,
Vác 3. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: petotibor@fi desz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,

alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán - Vác
 város alpolgármestere,

Vác 7. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén 

14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@

varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,

alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóraJegyzői fogadóóra

Deákné Dr. Szarka Anita - Vác 
város jegyzője

Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig

Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409

E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési Országgyűlési 
képviselői elérhetőségekképviselői elérhetőségek

Harrach Péter
országgyűlési képviselő

E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Önkormányzati képviselői fogadóórákÖnkormányzati képviselői fogadóórák

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: krikszistvan@fi desz.hu

Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fi desz.hu

Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 30/947-1412
E-mail: manningerpeter@fi desz.hu

Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének képviselője

Ideje: minden hónap első szerdáján
17.00-18.00 óra.

Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Helye: Fidesz-iroda (Vác, 
Március 15. tér 16.)

Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fi desz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. sz. választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/237-4787
E-mail: vacykaroly@fi desz.hu

Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének 

képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés 

alapján bármikor.
Telefonszám: 20/418-0115

E-mail: balkovicspeter@fi desz.hu
Helye: Fidesz-iroda

(Vác, Március 15. tér 16.)

Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első 

csütörtökjén 16:30

Körzeti megbízottak fogadónapjaiKörzeti megbízottak fogadónapjai

Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester 
Vác, I. számú KMB körzet 

(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr. Csányi László 
körút, valamint a Duna által határolt terület.)

Fogadóórája: minden hónap 
második keddjén 9-11 óra közötti 

időben. Helyszíne: Vác, Földváry tér 
3. szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0791, 
e-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Vác, II. számú KMB körzet 

(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály 
út, MÁV vasútvonala, illetve a kül-
ső Rádi út által övezett városrész.)

Fogadóórája: minden hónap második 
keddjén 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám 
alatti TESCO KMB irodában. 

Telefon: 70/400-7188, 
e-mail: BocsN@pest.police.hu

Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet 

(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvona-
la, külső Rádi út által határolt terület.)

Fogadóórája: minden hónap első 
szerdáján 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. 

szám alatti KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0796, 

e-mail: TothFer@pest.police.hu

Fazekas József rendőr főtörzsőrmester 
Vác, IV. számú KMB körzet 

(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, 
Naszály út, Gombási út, illetve a 
Duna által határolt városrész.)

Fogadóórája: minden hónap első szer-
dáján 9-11 óra közötti időben. 

Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53. 
szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0790

Telefonszám: 30/294-2645
E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Krauze István (Demokratikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30

Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com

Helye: Madách Imre Művelődési Központ 

Tájékoztatás
Felhívjuk az érintettek fi gyelmét hogy az FGSZ 
Földgázelosztó Zrt. szállító vezetékén végzett kar-
bantartási munkálatok folyamán 2017. augusztus 
2-án 05:00 órától 2017. augusztus 4-én 10:00 órá-
ig a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. a gázszol-
gáltatást ideiglenesen felfüggeszti, mely az alábbi 
településeket érinti: Bernecebaráti, Ipolydamásd, 
Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kosd, Kóspal-
lag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagy-
maros, Penc, Perőcsény, Rád, Szob, Szokolya, Tésa, 
Vác, Vámosmikola, Verőce, Zebegény.

A cég felhívja a Tisztelt Fogyasztók fi gyelmét, 
hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt 
állapotban tartani a meghirdetett időszak alatt!



                                                     VÁCI HÍRNÖK   I   2017 JÚNIUS  I    XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM             3

IMPRESSZUM

Kiadó:
Váci Városimázs Nonprofi t Kft.

Főszerkesztő:
Ribáry Zoltán

+36-30/698-9507

A lapot készítette:
Erdőháti-Nagy Anikó

Kegyes Zoltán
Sándor Lajos

Szerkesztőség:
Váci Városimázs Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767

E-mail: estv@estv.hu

Nyomdai előkészítés:
Proxa Kft

Vác, Csányi körút 45.

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.

Orgován Katalin vezérigazgató

Terjesztés:
Magyar Posta Zrt.

Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban

ISSN: 1586-4014

Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,

+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

A szerkesztőség fenntart-
ja magának a jogot, hogy a 
beérkezett cikkeket és leve-

leket rövidített és szerkesz-
tett formában közölje. 

A hirdetmények tartalmá-
ért a szerkesztőség semmi-

lyen felelősséget nem vállal.

VÁCI HÍRNÖK
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egy 1905-ben készült felvételen. Mostani feladványunk megfejtését július 15-éig várjuk.

                            

hol jÁrunk?

Cservenák Péter gyűjteményébőlCservenák Péter gyűjteményéből

Felelősségteljes és záros határidejű feladaton dolgoznak az illeté-
kes szakemberek, bizottságok: összeállítják a Településképi Arcu-
lati Kézikönyvet és előkészítik döntéshozatalra a Településképi 
Rendeletet.

Két új településszervezési fogalomról illetve dokumentumról 
van szó, amelyek megalkotásában a lakosság is részt vehet: lapunk 
múlt havi számában megjelent egy, a településkép alakítására 
vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, elvárásokat szondázó 
kérdőív, június közepén lakossági fórumon is véleményt formál-
hattak az érdeklődők, s a munka előrehaladtával az elkövetkező 

hetekben még több alkalommal lehetőség nyílik a széles körű egyeztetésre.
Fontos, hogy minél többen részt vegyenek partnerként a munkában, hiszen az a cél, 

hogy a kézikönyv és a rendelet olyan útmutatást adjon, amely közmegegyezésen alapul, 
s úgy rendelkezik az értékek védelméről, hogy egyúttal az arculathoz illő fejlődést is 
szolgálja.

Mivel új fogalmakról van szó, érdemes tisztázni, mi a szerepe a Településképi Arcu-
lati Kézikönyvnek és a Településképi Rendeletnek.

Nos, az előbbiben mindenekelőtt meg kell határozni a városkaraktert meghatározó 
településképi jellemzőket, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő telepü-
lésrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A készülő rendelet lényege pedig, hogy megállapítja a helyi építészeti örökség területi 
és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését, a településszerkezet, településka-
rakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból megha-
tározó területeket, a településképi követelményeket.

Lényegre törő megállapítás a településképi arculat alakulásával kapcsolatban, hogy 
egy jó épület harmonikus egységet alkot a környezettel, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi 
értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni.

Bizonyára mindenkinek van véleménye a település arculatáról, vannak kedvenc he-
lyei (lett légyen szó egy térről, egy lépcsősorról, egy utcarészletről, egy parkról stb.), így 
remélhetőleg sokan veszik a - nem túl nagy - fáradtságot, hogy észrevételeikkel segítsék 
a város múltját, örökségét alapul vevő és egyúttal a jövőről is szóló értékmeghatározó 
munkát.
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A testületi ülésről jelentjük

HIRDETMÉNY

A júniusi testületi ülésen egyebek 
mellett határozat született arról, 
hogy a gyermeküket egyedül nevelő 
szülők a nyári szünidőben - tíz al-
kalommal - ismét igénybe vehetnek 
kedvezményt a sportlétesítmények-
ben és a művelődési központ ren-
dezvényein.

A Váci Dunakanyar Színház ügy-
vezetői posztjára még áprilisban ki-
írt felhívásra csak a korábbi igazgató, 
Kis Domonkos Márk nyújtott be pá-
lyázatot, melyet az elbírálási eljárás 
részeként egy szakmai bizottság is 
véleményezett és egyhangúlag támo-
gatott. A végső döntést természete-
sen a képviselő-testület hozta meg, és 
a grémium ismét bizalmat szavazott 
az intézményvezetőnek, akinek meg-
bízatása 2022. szeptember 30-áig 
szól. Az újból kinevezett szakember 
az ülésen szóban is megerősítette azt 
a tervet, hogy a teátrum mielőbb el 
kívánja nyerni a kiemelt állami támo-
gatású státuszt és ezzel párhuzamo-
san kis létszámú saját társulatot sze-
retne alapítani. 

Szorosan kapcsolódva az előző 
napirendhez a testület jóváhagyta a 
Váci Dunakanyar Színház Kft.-vel 
létesítendő közszolgáltatási szerző-
dés megkötését.

A képviselő-testület fenntartói 
jóváhagyást adott a Váci Deákvári 
Óvoda, a Váci Alsóvárosi Óvoda, a 
Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda tör-
vényi előírást meghaladó létszámú 
csoport indítására vonatkozó kérel-
mére vonatkozóan.

Elfogadták a döntéshozók a város 
szociális szolgáltatástervezési kon-

cepciójának aktuális felülvizsgála-
táról szóló beszámolót, mely a helyi 
szociális ellátás teljes körű átvilágítá-
sán alapul - a bölcsődéktől kezdve a 
családsegítő, időseket gondozó intéz-
ményeken át a hajléktalanellátásig. 

Ugyancsak jóváhagyta a grémium 

az önkormányzat gyermekjogi straté-
giájának felülvizsgálatáról szóló ösz-
szefoglalót.

Támogatta a testület azt az elő-
terjesztést, amelynek értelmében a 
gyermeküket egyedül nevelő szülők 
és gyermekeik július 1. és augusztus 
31. között tíz alkalommal 50 száza-
lékos kedvezménnyel látogathatják a 
Váci Sport Közhasznú Nonprofi t Kft. 

létesítményei (sportcsarnok, stadion, 
strandfürdő) saját szervezésű prog-
ramjait és a Madách Imre Művelődé-
si Központ rendezvényeit.

Határozat született arról is, hogy 
az önkormányzat a "Barátok temp-
lomához" kapcsolódó Anzelm-kert 
vonatkozásában ragaszkodik ingye-
nes használati jogához, ugyanakkor 
kinyilvánítja hozzájárulási szándékát 
arra vonatkozóan, hogy a Magyarok 
Nagyasszonya Ferences Rendtarto-
mány építési engedélyt kaphasson a 
rendház épületébe tervezett Munka-
erő-piaci Elhelyezkedést Segítő Spe-
ciális Fejlesztő Központ kialakítására.

Zárt ülésen eldőlt, hogy az idén 
Kökény Krisztián veheti át a "Vác Vá-
ros Közszolgálatáért" díjat.

Rendkívüli ülés  
Egyetlen napirendi ponttal rend-
kívüli ülést tartott június 7-én 
Vác Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete.

Az ülés összehívását az indo-
kolta, hogy a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium pályázati kiírást 
tett közzé 2017. május 17.-én, 
mely kapcsán 2017. június 12-
ig az üzemeltetési, támogatási 
költségek csökkentése érdekében 
pályázatot lehetett benyújtani a 
szolgáltatást megrendelő önkor-
mányzatoknak.

A testület támogatta az előter-
jesztést és egyúttal felhatalmazta 
a polgármestert a pályázattal kap-
csolatos dokumentumok aláírásá-
ra.

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ 
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 
22.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 17/2017.(VI.23.) sz. rendeletmódosítás – a 2017. évi 
költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. rendeletről;

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetés-
ből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési 
rendeletbe történő beépítése indokolja. 

A rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű 
költségvetés főösszege 10.644.791 eFt.

- 18/2017.(VI.23.) sz. rendeletalkotás – a házasságkötések, 
a bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, 
és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fi zetendő 

díjak mértékéről;
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anya-

könyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a.) és b.) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
alkotta meg rendeletét.

- 19/2017.(VI.23.) sz. rendeletmódosítás – a zajvédelem 
helyi szabályozásáról szóló 4/2013.(I.24.) sz. rendeletről

Az utóbbi évben egyre több berendezést alkalmazó, üz-
letszerű és szolgáltató jellegű alkalmi rendezvény került meg-
rendezésre magáningatlanon, ezért szükségessé vált az eljárási 
rend pontosítása.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megtekinthetők.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
          jegyző
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Felújították a 
deákvári  lépcsősort
Befejeződött a Hanusz és a Kis utcát 
összekötő lépcsősor felújítása, a be-
ruházással régi hiányosságot pótolt 
az önkormányzat.

Az öreg Deákvár néven is emlegetett 
terület egyik legnagyobb forgalmú 
lépcsősora - a 7. és a 8. számú vá-
lasztókörzet határán - nagyon fontos 
szerepet tölt be a városrész és a belvá-
roshoz már közelibb térség összeköt-
tetésében, mint a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatón Mokánszky Zoltán 
alpolgármester, a 7-es körzet képvi-
selője fogalmazott, jelentős alternatív 
útvonal ez a gyalogosok számára.

A beruházás során nem csupán a 
hiányzó lépcsőfokokat pótolták, ha-
nem egy vízelvezető árkot is kialakí-
tottak, újrafestették a korlátot, illetve 
annak mentén a burjánzó gyomnö-
vényzetet is megritkították az önkor-
mányzati telekhatárig.

- Ezt a Deákvár felsőbb részéből 
leereszkedő lépcsősort rengetegen 
használják, mert gyalogosan ez az 
egyik legrövidebb út például a vasút-
állomás, a buszpályaudvar irányába. 
Nagyjából ötven éve készült, és a fél 
évszázad alatt annyira elhasználódott, 
hogy már balesetveszélyessé vált, illet-
ve nehezen lehetett rajta közlekedni. 
A felújító beruházás kapcsán ügyel-
tünk arra, hogy minél takarékosabban 
oldjuk meg a feladatot, és itt köszö-
netet is mondok a Király Endre-isko-
lának.

Ugyancsak megköszönte az intéz-
mény segítségét Vácy Károly, a 8-as 
körzet képviselője, kifejezve reményét, 
hogy a lakosok örömmel fogadják és 
méltányolják ezt a rég várt beruházást. 

Ribáry Z.

Pedagógusnapi ünnepség 
a művelődési központban
Az idén a kisváci óvoda kicsinyeinek 
műsora színesítette az önkormányzat 
pedagógusnapi ünnepségét, melynek 
keretében a díjazottak átvehették a 
különböző városi kitüntetéseket.

- Pedagógusnak lenni semmi más-
hoz nem hasonlítható hivatás, a gyere-
kek, fi atalok nevelésében a nevelők, ok-
tatók a szülők legfontosabb partnerei. És 
itt fontos idézni Eötvös József útmutató 
gondolatát, mely szerint a világon nem a 
tudomány, hanem a szeretet művel cso-
dákat. Ebben a varázslatos küldetésben 
pedig a bizalom elnyerése a legnagyobb 
kihívás - fogalmazott köszöntőjében 
Steidl Levente, a művelődési-oktatási és 
ifj úsági-sport bizottság elnöke.

Mokánszky Zoltán alpolgármester 
azt kívánta a pedagógusoknak, hogy csi-
szolják a rájuk bízott gyerekek, fi atalok 
tehetségét, és leljék örömüket ebben a 
kivételes hivatásban. 

A város pedagógiai kitüntetéseinek 
idei díjazottjai:

A "Váci Katedra Pedagógiai Díj" ki-
tüntetettjei: Czugéber Istvánné, Pornói 
Istvánné, Prekup Valérné, Sík Péter. A "Vác 
Város Oktatását Segítő Munkáért" kitün-
tető cím díjazottjai: Vass Gyuláné, Madár 
Lászlóné. A "Vác Város Tehetséggondozá-
sáért" díj kitüntetettjei: Hogál Gabriel-
la, Szabóné Forgó Anikó, Szikora Gyula, 
Steidl Anna, Lachegyi Imre, Gyombolainé 
Cserny Zsuzsanna, Fazekas Anasztázia.

Bölcsődei tájékoztató nap a városházán
Az idei évtől jelentős változások tör-
téntek a bölcsődei ellátás területén, 
és az átalakítás még folytatódik - az 
újdonságokkal kapcsolatban júni-
us 2-án tájékoztató konferenciának 
adott helyet a városháza díszterme.

A tanácskozás bevezetéseként Fördős 
Attila polgármester köszöntőjében ki-
emelte: a társadalmi változásokat, a 
változó igényeket követni kell a tör-
vényi háttér vonatkozásában, az ellátó 
rendszer alakításában is.

- A gyermekvállalási kedv növelé-
sének infrastrukturális feltételei is van-
nak. Így a fi atal édesanyák munkavál-
lalása szempontjából elengedhetetlen, 
hogy bővüljön, fejlődjön a bölcsődei 
ellátás rendszere. Sok más településhez 
hasonlóan városunk önkormányzata 
ugyancsak igyekszik élni az intézmé-
nyi, szolgáltatói férőhelybővítés kap-
csán kínálkozó pályázati lehetőségek-
kel - szögezte le a városvezető.

Rétvári Bence miniszter-helyettes, 
a szaktárca államtitkára hangsúlyozta: 
fontos lépés volt az ellátási minimum 
meghatározása, annak előírása, hogy 
minden településen, ahol negyvennél 
több 3 év alatti gyermek él vagy leg-
alább öt család igényli a bölcsődét, ott 
2018. végéig kötelező megszervezni az 
ellátás valamilyen formáját. 

- A kormány jelentős forrásokat 
különített el a bölcsődei ellátó rendszer 

bővítésére, fejlesztésére, ugyanakkor 
legalább ilyen fontos a szakterületen 
dolgozó pedagógusok, dajkák, egyéb 
feladatokat ellátó munkavállalók bér-
fejlesztése, az életpálya modell kimun-
kálása is - mondta az államtitkár.

Fűrész Tünde miniszteri biztos, az 
EMMI osztályvezetője leszögezte: az 
ellátó rendszer átalakításának lénye-
ge a dolgozó szülők segítése, éspedig 
korszerű intézményekkel, illetve fel-
adatátvállalási szerződés keretében, 
szolgáltatói alapon működő bölcsődei 
csoportokkal.

- Fontos tudni, hogy a helyi fej-
lesztésekhez jelentős uniós és hazai 
pályázati források állnak rendelkezés-
re, ugyanakkor az is lényeges, hogy a 
jövő évtől feladat alapúvá válik a fi nan-
szírozás, és összességében több mint 
duplájára nő a bölcsődék támogatására 
rendelkezésre álló költségvetési keret - 
emelte ki a miniszteri biztos. R. Z.
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Nem elég beszélni a nemzeti összetartozásról
 A Nemzeti Összetartozás Napja vá-
rosi megemlékezésén az idén Csuka 
Tamás nyugalmazott református 
tábori püspök volt a szónok, szava-
latot mondott Lészkó Boglárka, az 
ipolysági magyar tannyelvű gimná-
zium diákja, több dal előadásával 
közreműködött az Örökség zenekar.

- Két szélsőséges hozzáállástól óv-
nék mindenkit az emléknap kapcsán. 
Az egyik a múltba révedő siránkozás, 
mert bár természetes, hogy fáj Tria-
non vesztesége, de nem szabad meg-
ragadnunk az önsajnálatban. A másik 
véglet annak felvetése, hogy ne is fog-
lalkozzunk a nemzet megcsonkításá-
val, a nagyhatalmi döntés gyalázatával, 
hiszen kötelességünk emlékezni ahol 
csak lehet, kifejezve nemzeti összetar-
tozásunkat - hangsúlyozta a szónok.

Csuka Tamás hozzátette: nem elég 
demonstrálni ezt az összetartozást, a 
magyaroknak határoktól függetlenül 
segíteniük kell egymást, mert az Eu-
rópai Unió láthatólag nem foglalkozik 

olyan "mellékes" ügyekkel mint a nem-
zeti kisebbségek jogainak biztosítása, 
identitásuk megőrzésének segítése.

- Süllyed Európa hajója, a konti-

nens demográfi ai kapitulációban van, 
sok nemzetség már halálra ítélte ma-
gát az öreg kontinensen. Kívánom, és 
kérem az Istent, hogy a magyarság ne 
jusson erre a balsorsra, hanem tudjon 

tenni ellene. Ma már nem elég emlé-
kezni, a mai és a következő generációk 
küldetése a haza megmentése - fi gyel-
meztetett a lelkész-püspök. 

Az ünnepség - melyen a magyar-
magyar kapcsolatok erősítését szolgá-
ló "Határtalanul" program keretében 
az ipolysági magyar tannyelvű gim-
názium számos diákja is részt vett - 
koszorúk, virágok elhelyezésével és a 
Szózat eléneklésével zárult az ország-
zászlónál. 

Ribáry Zoltán

Először rendezték meg június 13-án Vácott 
a védőnők napját, a szakmai programra és 
kötetlen találkozásra is alkalmat adó ese-
ményből hagyományt kívánnak teremteni 
a szervezők.

A művelődési központban rendezett 
eseményen elsőként Járja Andrea, a Szociális 
Szolgáltatások Háza igazgatója köszöntötte 
a védőnőket, kiemelve: hivatásuk gyakorlása 
során nagyon fontos partnerei a családoknak, 
egyéb feladataik mellett pszichológusi szere-
pet is betöltenek, hiszen sok esetben elsőként 
nekik nyílnak meg a gyerekek, ha valamilyen 

gondjuk van és tanácsot szeretnének kapni.
Dr. Manninger Péter, az önkormányzat 

szakbizottságának elnöke az egyik legfele-
lősségteljesebb hivatásnak nevezte a védőnők 
munkáját, hiszen kisgyerek kortól a fi atalok 
felnőtté válásáig kapcsolatban állnak a csalá-
dokkal, részt véve az egészségügyi megelőző 
feladatokban, tanácsadással is támogatva őket.

- A hazai védőnői szolgálat már több 
mint száz éves múltra tekint vissza, az egész-

ségügyi-szociális ellátó rendszer nagyon fon-
tos része, és olyan jól szervezett formában 
működik, hogy az nemzetközi összehason-
lításban is példa értékű. Méltó tehát, hogy a 
Hungarikum Bizottság két évvel ezelőtt ezt 
a tradicionális szolgálatot nemzeti büszkesé-
geink sorába vette. Ez a döntés és a külön-
böző elismerések is megerősítést jelenthetnek, 
nagyon fontos, hogy éreztessük a résztvevő 
szakemberekkel a társadalmi megbecsülést - 
hangsúlyozta az elnök.

Ezután különböző szakmai előadásokon, 
foglalkozásokon vehettek részt a védőnők.

A program zárásaként az önkormányzat 
nevében Mokánszky Zoltán alpolgármester vi-
rággal köszöntötte a védőnőket, majd állófo-
gadás zárta a hagyományteremtő szándékkal 
szervezett eseményt. 

- Bár nem látványos munka a védőnőké, 
ám annál fontosabb, hiszen hosszú éveken át 
kapcsolatban állnak a gyerekeket nevelő csa-
ládokkal, támogatva őket, ezért pedig köszö-
nettel tartozunk mindannyiuknak - mondta 
köszöntőjében a városvezető.  R. Z.

Védőnők napja a művelődési központban Két szépkorút köszöntöttek 
a klubban

A 90. születésnapját egyaránt a közel-
múltban betöltött két tagtárs, Bényi Sán-
dorné, Ica néni és Szűcs Józsefné, Ica néni 
tiszteletére vidám hangulatú ünnepsé-
get tartottak május 24-én a Vác Város 
Önkormányzatának Idősek Otthona és 
Klubja Budapesti főúti intézményében.

Az ünnepelteket a tagtársak, roko-
nok, az intézmény dolgozói mellett az 
önkormányzat nevében Mokánszky 
Zoltán alpolgármester és Mohácsiné 
Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és 
Humán Osztály vezetője is felköszön-
tötte, átadva nekik a város ajándékát és 
az Orbán Viktor miniszterelnök kézje-
gyével ellátott díszoklevelet.

Aztán felszeletelték a két születés-
napi tortát és természetesen pezsgőt 
bontottak a koccintáshoz.



                                                    VÁCI HÍRNÖK   I   2017 JÚNIUS  I     XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM              7Krónika                               K ó ik

Az esélyegyenlőség jegyében tartottak 
ünnepséget - az önkormányzat és a Moz-
gáskorlátozottak Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Egyesülete szervezésében 
- június 9-én a művelődési központ au-
lájában. Az eseményen vehették át a ki-
tüntetettek a "Fogyatékossággal Élő Váci 
Emberekért" díjakat.

Az ünnepségen Mokánszky Zoltán al-
polgármester köszöntőjében kiemelte: a 
városvezetés, az önkormányzat mindent 
megtesz annak érdekében, hogy támogas-
sa a fogyatékkal élő embereket.

- Azért kellene minél szélesebb körben 

megismerni a fogyatékkal élők minden-
napjait, hogy a társadalom egyenlőként és 
egyenrangúként kezelje őket. Ezért lenne 
tehát fontos, hogy minél többen vegyenek 
részt az ilyen és ehhez hasonló rendezvé-
nyeken - hangsúlyozta a városvezető.

Az eseményen résztvevők ezután több 
előadást láthattak-hallhattak: elhangzot-
tak szavalatok, voltak akik táncos produk-
cióval készültek, továbbá egy rajzkiállítás 
is helyet kapott az aulában.

Az eseményen adták át a "Fogyatékos-
sággal Élő Váci Emberekért" díjakat két ka-
tegóriában: az egyéni díjat Tövisné Újvári 
Marianna, a Cházár András-intézmény 
szociálpedagógusa kapta, a közösségi díj 
is a Cházárhoz került, amit Mikesy György 
igazgató vett át.

A készülő Településképi Arculati Kézi-
könyv (TAK) és Településképi Rendelet 
(TR) összeállítása előkészítő szakaszának 
egyik fontos állomása volt a művelődési 
központban június 14-én rendezett tájé-
koztató fórum, amelyet az elkövetkező hó-
napokban több hasonló rendezvény követ 
majd a munka előrehaladtával.

A társadalmi párbeszédet indító fórumon 
Breczné Zsigmond Jolán városi főépítész, to-
vábbá a településtervezéssel foglalkozó Völgy-
zugoly Műhely Kft. két munkatársa, Korsós 
Renáta és Lukács Péter adtak tájékoztatást a 
kötelező feladat részleteiről és várták az észre-
vételeket, kérdéseket.

Mint elhangzott, a településkép alakítá-
sával kapcsolatban a vonatkozó kormányren-
delet úgy rendelkezik, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatnak (HÉSZ) a Településszerkezeti 
Tervvel (TSZT) és a Településképi Rendelet-
tel összhangban kell elkészülnie, és a HÉSZ 
megalkotását vagy módosítását megelőzően 
Települési Arculati Kézikönyvet és Település-
képi Rendeletet kell összeállítani illetve elfo-
gadni.

A városi főépítész felhívta a fi gyelmet, 
hogy törvényi előírás szerint a településkép-
pel kapcsolatos korábbi előírásokat szeptem-
ber 30-ig lehet alkalmazni, az önkormányzati 
képviselő-testületnek legkésőbb október 1-ig 
meg kell alkotnia a Településképi Rendeletet.

A településkép fontossága kapcsán több 
szempont is szóba került, a legfontosabbak a 
következők:

Egy település karakterét meghatározzák 
az épületek, melyek részei a hely kulturális 
örökségének, identitásának. Egy új épület 
megváltoztatja az összképet, ezért tervezéskor 
fi gyelembe kell venni annak hosszú távú hatá-
sát a környezetére. Egy jó épület a környezettel 
harmonikus egységet alkot, tiszteli és ismeri a 
múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket 
képes kortárs kontextusban alkalmazni. A te-

lepüléskép fontos szerepet játszik az adott hely 
marketingjében, meghatározó a vonzó látvány.

Elhangzott, hogy a Településképi Arcu-
lati Kézikönyvben mindenekelőtt meg kell 
határozni a településkaraktert meghatározó 
településképi jellemzőket, a településképi 
szempontból egymástól jól elkülönülő tele-
pülésrészeket arculati jellemzőikkel és érté-
keikkel, a településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat, valamint a település-
képhez illeszkedő építészeti elemeket.

A Településképi Rendelet lényege, hogy 
megállapítja a helyi építészeti örökség területi 
és egyedi védelmét, illetve a védelem megszün-
tetését, a településszerkezet, településkarakter, 
tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a 
településképi szempontból meghatározó terü-
leteket, a településképi követelményeket.

A hozzászólások során egyebek mellett 
megfogalmazódott, hogy a településképnek 
nem csupán az épületek, de például az utca-
bútorok, köztéri alkotások is fontos elemei, s 
több résztvevő hangsúlyozta annak jelentősé-
gét, hogy egy-egy ingatlanfejlesztés kapcsán 
a kezdetektől folyamatos párbeszéd legyen a 
beruházó és az önkormányzat között, keresve 
a kompromisszumot, érvényt szerezve a helyi 
szabályoknak.

A Váci Hírnök májusi számában a lako-
sok kézhez kaptak egy kérdőívet a TAK és TR 
előkészítésével kapcsolatban, a fórumon ezzel 
összefüggésben elhangzott: nagyon fontos, 
hogy minél többen éljenek a véleménykifejezés 
lehetőségével.  R. Z.

Fórum a Településképi Arculati 
Kézikönyv készítéséről

Esélyeg yenlőségi 
nap kitüntetésekkel

Élményekben gazdag, hasznos időtöltés! 
Gyere, táborozz nálunk!

Bővebb információ: www.gokartvac.hu; Tel.: 30/360 1015
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Vácott látható a Trilógia a Nemzethez
Szeptemberig Vácott, a Modern Művé-
szeti Gyűjtemény kiállító terében látha-
tó Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész 
Trilógia a Nemzethez című monumen-
tális képsorozata, mely 2012-ben, az 
egri csata 460. évfordulója alkalmából 
készült.

- Csak kivételes alkotók tudják megszólí-
tani a nemzetet műveikkel, és ez a meg-
szólítás az esztétikai befogadás élményén 
túl elsősorban a tartalmi mondanivaló 
átélésére vonatkozik. Ezeket a képeket, 
külünös tekintettel a várvédő csatajelene-
tet ábrázoló festményt szemlélve megin-
dulhat az ember gondolata, milyen sok hős 
adta vérét a hazáért, nemzetünkért. Eleink 
akkor is tudták, és nekünk, mai utódoknak 

ugyancsak észben kell tartanunk, hogy ér-
tékeink, hagyományaink megőrzése nem 
lehetséges áldozatvállalás nélkül - mondta 
köszöntőjében Fördős Attila polgármester.

A Munkácsy- és Dürer-díjas Kaku-
csi-Csernák Zoltán a megnyitón elárulta: a 

trilógia voltaképp 
egy még nagyobb 
kihívást jelentő 
festői terv előzmé-
nye, ugyanis arra 
készül, hogy egy 
7x13 méteres egy-
befüggő vásznon 
elkészíti a Him-
nusz festmény áb-
rázolását.

Papp László, a 
Modern Művészeti Gyűjtemény vezetője 
elmondta: a gyűjtemény - most fókuszá-
ban a napjainkban is aktuális kérdéseket 
középpontba állító trilógiával -tárlatveze-
téssel is látogatható. 

Ribáry Zoltán

Bari Janó festőművész kiállítása
Május végétől június 
7-éig Bari Janó festőmű-
vész "Bibliai történetek" 
című kiállítását láthatták 
az érdeklődők a Madách 
Imre Művelődési Köz-
pont aulájában.

A kiállításnyitón 
Fördős Attila polgár-
mester köszöntőjében 
kiemelte: az alkotó mű-
vészetében meghatározó 
a cigány sors és életérzés 
markáns érzékelteté-
se, ugyanakkor legalább 
ilyen jelentős a hit fon-
tosságának sugalmazása.

Városképek a könyvtár galériájában

Június folyamán igen sokan megtekintették a Katona Lajos 
Városi Könyvtár galériájában Magyar Miklós "Velencéből Er-
délybe" című kiállítását. A július 4-éig tartó bemutatóra elho-
zott művek műfajukat tekintve veduták, azaz részletes, tény-
szerű, realista (némiképp szerkesztett) festmények különböző 
városokról, jelen esetben Itáliától Magyarországon át Erdélyig.

A hónap fotójaA hónap fotója

Ligeti tó         Borza G. Judit felvétele

- Azért fontos ez az üzenet, mert jó 
tudni és észben tartani, hogy a hit ereje 
mindig átsegíthet bennünket a nehéz-
ségeken - hangsúlyozta a városvezető.

Érdekesség, hogy Bari Janó ezúttal 
- részben még vázlatos - legújabb vász-
nai mellett plasztikai darabokat és egy 
különös installációt is a közönség elé 
tárt, utóbbi mű alapja egy létra, amely-
nek fokaira üvegszilánkokat ragasztott.

- Igen érzékletes metaforája ez a 
mű az élet nehézségeinek, rendkívüli 
kifejező erővel jelképezi az előrébb ju-
tás és spirituális értelemben a menny 
felé, a túlvilági léthez való közelítés 
küzdelmes voltát - emelte ki Fördős 
Attila.

A megnyitót Bihari Imre gitárjáték-
kal kísért énekes előadása tette teljessé. 

R. Z.
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KÖZKINCSEINK: Váci Vár V4 Fesztivál és Színházi Találkozó

Július 5. szerda 18.00 (Váci Dunakanyar Színház): Ingmar 
Bergman: Az utolsó sikoly
Július 6. csütörtök 16:00 (Nyárfák alatt): Minden rossz vari-
eté (TÁP színház előadása)
Július 6. csütörtök 18.00 (VDSZ): W. Shakespeare: Hamlet 
(szlovák vendégtársulat előadása)
Július 7. péntek 15:30 (Nyárfák alatt): I’m pro – táncszín-
ház (ZADAM társulat előadása); 18.00 (VDSZ): Andrzej 
Sadowski: 8 nap alatt a világ körül; 21.30. (Nyárfák alatt): 
Utcaszínház: A kobzos álmai
Július 8. szombat 16:00 (Nyárfák alatt): Nylon Group társu-
lat előadása; 17:00 (VDSZ): Dodo Gombár: Ég és nő között
Július 9. vasárnap 16:00 (Nyárfák alatt): Nem Késő Abba-
hagyni társulat előadása; 17.00 (VDSZ): Workshop előadás
A fesztivál keretében több színpadon több mint tucatnyi együttes 
ad koncertet.

VII. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál
Kiemelt váci programok
Július 6. 10.30, Barátok temploma: Veni Creator és ünne-
pi megnyitó gregorián szentmise; 19:30, Fehérek temp-
loma: Koncert I (közreműködnek: Schola Gregoriana 
Budapestinensis (Magyarország), Pueri Cantores of Daegu 
(Dél-Korea), Schola Cantate et Iubilate (Magyarország)
Július 7. 16:30, Barátok temploma: Koncert II (közremű-
ködnek: Schola Gregoriana Maynooth (Írország), Schola 
Cantorum (Németország), Voces Gregoriana Cassovienses 
(Szlovákia); 19:30, Fehérek temploma: Koncert III (köz-
reműködnek: Schola Antiqua (Spanyolország), Schola 
Gregoriana PIMS (Olaszország), Capella Gregoriana ( Japán)
Július 8. 12:15, Barátok temploma: Koncert IV (közremű-
ködnek: Schola Gregoriana Assisiensis (Olaszország), Scho-
la Resupina (Ausztria), Exsultate Cantores (Magyarország); 
16:00 Flashmob a város különböző helyszínein (kiállításokon, 
Fehérek temploma előtt, stb.); 19:30, Székesegyház: Koncert 
V (1. rész közreműködői: Schola Cantate et Iubilate (Ma-
gyarország), Consortium Vocale Oslo (Norvégia); 2. rész köz-
reműködői: Schola Gregoriana Maynooth (Írország), Schola 
Academica (Magyarország), Cantate, Iubilate et Exsultate 
Cantores (Magyarország)
Július 9. 9:00, Piarista Gimnázium díszterme: Koncert VI 
(közreműködnek: Váci Székesegyházi Kórusiskola Gaudia 
Scholája és a Schola Gregoriana Vaciensis (Vác), Schola 
Veritas (Szolnok), Schola Gregoriana Diosdiensis (Diósd), 
Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Scholája (Budapest), Ga-
udium Carminis (Isaszeg), Schola Sancti Pauli (Pécs); 11:30, 
Székesegyház: Ünnepi záró gregorián szentmise, Te Deum. 
A szentmisét bemutatja Dr. Ternyák Csaba egri érsek. Or-
gonál: Horváth Márton Levente. A résztvevő scholák közös 
éneke.

A test szépsége a fotográfi ában

A Dunakanyar Fotóklub tagjainak tárlata a Kato-
na Lajos Városi Könyvtárban.

Megnyitó: július 6-án 17 órakor. Az eseményen 
Feledy Balázs művészeti szakíró ajánlja az érdeklődők 
fi gyelmébe a kiállítást (kurátor: Kocsis Iván fotómű-
vész), közreműködik Kocsis György költő és gitármű-
vész. A tárlat augusztus 29-éig látogatható.

Hogy mennyire nincs nekünk váciaknak vártudatunk, azt 
mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy ha egy turista kér-
dezné az embert, hogy merre találja a váci várat, tán azt 
mondanánk neki: ne keresse, a városnak nincsen vára. Csak 

irigykedve gondolhatunk azokra a várral bíró településekre mint Eger, Siklós, 
Szigetvár vagy Visegrád, amelyek szépen visszaépítették a küzdelmes magyar 
történelmet az erődítmények megmaradt csontváz-falaira. De mi lett a mi-
énkkel? Mért csak egy szerény várfal utal a város egykori stratégiai szerepére.

A Szent István alapította 10 egyházmegye egyike a váci, de hogy ez az 
alapítás konkrétan milyen épületek felállítását jelentette, nem tudjuk pontosan. 
Az biztos, hogy a garamszentbenedeki bencés apátság 1075-ös alapító oklevele 
Vácot mint civitas-t, tehát mint várost említi, ami már egy nagyobb egység 
jelenlétére utal. Na ne gondoljunk azonban a mai értelemben vett nagyobb 
településre, úgy tudjuk, ez csak egy fasánccal erősített templomot és némi egy-
házi épületet jelentett. Az egykori erődítmény előtt azonban megindult az élet, 
jöttek a környék gazdálkodói, kézművesei terméket cserélni, lakóhelyek, házak 
épültek a kezdetleges vár körül.

A következő szakasz I. Géza nevéhez köthető, az ő idejében vélhetőleg 
kőépületek sora épült és bfejeződött a Boldogságos Szűz tiszteletére emelt foga-
dalmi gótikus templom építése. Mint ismert, itt is temették el az Árpád-házi 
királyt 1077-ben.

A következő 170 éves békeidő alatt nem sokat erősítették a fa-föld összeté-
telű védművet, ez vezetett végül is az 1241 tavaszán bekövetkező tatárjárás 
okozta totális megsemmisüléshez. 

Az erődítmény első reinkarnációja IV.  Bélával indult. 1260 tájékán vár-
reformba kezdett és így megindult egy kőfalas erődítmény kialakítása német és 
más nemzetiségű mesterek bevonásával. Ő egyébként 1255-ben éppen itt tartott 
tanácskozást Nógrád, Hont és Gömör megyék képviselőivel a birtokfoglalások és 
az ország rendjének kialakításáról. Hogy az erődítés rendben haladt, mi sem 
bizonyítja jobban, hogy az egyik 1270 –es feljegyzés szerint a 36 főből álló váci 
káptalan a várban élt és onnan irányította öt megye dolgát.  Kialakult a két-
pólusú város, a német (Március 15-tér központú várfallal körülvett városrész) 
és a magyar városrész (a jelenlegi I. Géza király tér) a fallal erődített várral.

Az Anjouk alatt tovább fejlődött a város, igaz szerényebben, a kirá-
lyi székhely, Esztergom, árnyékában. Úgy tudjuk, hogy a város illetve a vár 
gazdagsága a reneszánsz püspök, Báthory Miklós korában érte el fénypontját 
1474-és 1506-között. A ránk maradt vázlatok szerint ekkor a várat vizes-
árok vette körül, felvonóhídja volt, négy sarkát erős bástyák védték. A magas 
falakon belül kőépületek és a gótikus székesegyház helyezkedett el. 

A további dinamikus várépítés szakaszát a török beözönlése jelenti. Vá-
rosunk megsínylette Buda közelségét, stratégiai pont lévén a következő közel 
170 évben jó néhányszor rombolták le és erődítették újra.

Íme a „keresztény-félhold meccs” rövid összefoglalója: Az 1526-os mohácsi 
vereséget követően 1541-ben a váci várat is támadja, majd beveszi a török, 
aztán még abban az évben a Habsburg ostromolja és foglalja el (félhold-kereszt 
1-1). 1543-ban ismét a török ostromolja, elfoglalja, majd 16 éven keresztül 
erődíti (1-2).  1595-ben megjelenik Pálff y Miklós. A török, mérlegelvén saját 
esélyeit, elmenekül, de előtte még felgyújtja a várost (2-2). Pálff y fellelkesedik, 
tovább űzi a törököt, aki hátulról megkerülve visszafoglalja a várat (2-3). 
Török erődít, de 1596-ban a nógrádi vár serege visszaveszi tőle és ha már ott 
vannak, egyúttal kifosztják a várost (félhold-kereszt 3-3). Pálff y ismét jön és 
övé a vár (4-3), viszont 1597-ben Mohamed pasa olyan erővel támad, hogy 
keresztény vezérünk inkább felrobbantja az erődöt, mielőtt otthagyná (4-4). 
Egy hónap múlva Pálff y visszajön, vezetést szerez (5-4). 1599-ben a török 
viszont ismét ráerősít, ezért Pálff y ismét felgyújtja a várat (5-5). 1603, most 
a németek foglalják vissza ostrommal a töröktől a váci erődöt (6-5), Bocskay 
viszont a Habsburgtól veszi át a várat, mint török szövetséges (6-6), 1620-
ban Karakas pasa rongálja hadieszközeivel, majd visszaveszi (6-7). 1625, 
újra német kézen a rozoga erőd (7-7), de még abban az évben ismét a töröké 
(7-8). 1661-ben az érsekújváriak veszik vissza a féldholdtól (8-8), 1684-ben 
viszont már Károly lotaringia hercegéé  (9-8), aki röviddel ezután megad-
ja magát a töröknek (9-9). 1686-ban a Habsburg összevont seregek végleg 
kiűzik a félhold csapatokat, így a 150 éves meccs a váci vár szempontjából 
10-9-re zárul.

A baj csak az, hogy hiába nyert a kereszt a félholddal szemben, ebbe a 
játszmába belehalt a vár is. A felrobbantott erődítményt többé már nem építet-
ték vissza, köveit a székesegyház és a házak építésére használták fel. 

Kegyes Zoltán
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PékségünkbePékségünkbe

 keresünk  keresünk 

PÉKEKET, PÉKEKET, 
TOVÁBBÁ HÖLGY TOVÁBBÁ HÖLGY 

ELADÓKAT ELADÓKAT 

verőcei és nagyma-verőcei és nagyma-
rosi üzletünkbe.rosi üzletünkbe.

Jelentkezni a Jelentkezni a 
06-20- 529-2660 06-20- 529-2660 
telefonszámon telefonszámon 

lehet.lehet.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében 
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

2017. június havi hirdetései

Beépítésre alkalmas ingatlanok értékesítésre:
- Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatt található ("volt Karacs Kollégi-
um"), Vác, 3765/1 hrsz-ú, „kivett kollégium” megnevezésű ingatlan

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 
alapterületű, nem lakás célú helyiség - kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre
- Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon (külön-külön), 13-
13 m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 
- Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilont, 47 m2 
alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 
m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség (műemléki épület) - keres-
kedelem - szolgáltatás tevékenységi körre

Lakások szociális alapon bérbeadásra:
Az ingatlan címe: Vác, dr. Csányi László krt. 18. 1. emelet 4. szám. 
(2 szoba, 50 m2, komfortos)

Lakások értékesítésre, nyílt versenytárgyalás megtartásával:
- Az ingatlan címe: Vác, Báthory Miklós utca 16. fsz. 2. (1 helyiség, 
19 m2). Vételár: 4.000.000,-Ft (az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlanértéke-
sítés mentes az adó alól)
- Az ingatlan címe: Vác, Dózsa György út 10. fsz. 4. (1 szoba, 42 
m2). Vételár: 5.000.000,-Ft (az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés 
mentes az adó alól).

Pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.
hu és a www.vac.hu honlapról. Információ: Váci Városfejlesztő 

Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-104,510-103
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Születések: Drenkovics Gábor és 
Pápa Zsuzsanna gyermeke: Za-
lán, Bojtos Tamás és Blaskó Ju-
dit gyermeke: Ábel, Sütő Gyula és 
Puhovszki Edina gyermeke: Zsom-
bor Gábor, Juhos Adrián és Benc-
ze Bernadett gyermeke: Dorián, 
Török Zoltán és Holovitz Kriszti-
na gyermeke: Dániel, Boda Viktor 
és Hruskó Éva gyermeke: Szabina, 
Nagy Balázs Tamás és Börzsönyi Ju-
dit gyermeke: Anna Abigél, Borna 
Gábor és Tonhauser Judit gyerme-
ke: Vencel Noel, Simon Levente Pál 
és Fekete Anna gyermeke: Kornél 
Levente, Dávid Christopher és Lak 
Brigitta gyermeke: Krisztofer Erik, 
Fekete Norbert és Balog Kitti gyer-
meke: Csenge, Fuchs Tamás és Vas-
tag Alexandra Márta gyermeke Le-
vente, Tóth Péter és Huszák Zsanett 
Klaudia gyermeke Nimród, Szabó 
Gábor és Ladányi Erzsébet gyerme-
ke Bence, Nyéki Károly és Solymár 
Eszter gyermeke Zsófi a.
 
Házasságkötések: Kapuszta Máté 
Attila és Farkas Kleopátra, Szabó 
István és Paróczi Mária Éva, Pa-
lásti Gábor Jenő és Kovács Haj-
nalka, Molnár Attila Sándor és 
Herceg Katalin, Fazekas Ádám és 
Viczencz Boglárka, Dr. Gyuris Csa-
ba és Veszeli Nóra, Cseh József és 
Czadró Krisztina Éva, Tokodi Fe-

renc és Magyar Melinda Boglárka, 
Bereczki Károly és Kertesi Alexand-
ra, Lápossy Krisztián Sever és Mol-
nár Emese Anna, Hudák Nándor 
és Enyedi Ágnes, Korbély Szabolcs 
Zsolt és Baranyi Márta. 

Elhunytak: Varsányi Árpád /1940/, 
Nagy István /1969/, Bagi Vilmosné 
sz: Varga Hermin/1937/, Palotai Fe-
rencné sz: Sarok Ilona Anna /1940/, 
Káldi Istvánné sz: Kovács Julian-
na /1926/, Koncz György Sándor 
/1953/, Zöld Béla Zoltán /1963/, 
Králik Ferenc /1936/, Csámpai Sán-
dor László /1954/, Dr. Inczédy Pé-
ter Rudolf /1944/, Hegedűs Attila 
/1969/, Izsó Tibor /1942/, Matkovics 
Istvánné sz: Bocsányi Mária Mag-
dolna /1929/, Nagy Bálint /1940/, 
Füzesi Attila /1962/ Czerman 
András /1942/, Drenkovics Mihály 
/1956/, Kalmár Mihályné sz: Raczka 
Erzsébet /1934/, Kocsis Tibor Bé-
láné sz: Eperjessy Anna /1944/, 
Vizdák Ernő Tibor /1959/, Rádi 
László /1938/, Dúl Istvánné sz. Tóth 
Gizella Vilma /1936/,  Sima Ist-
vánné sz. Béki Margit /1927/, Ró-
zsa Jenőné sz. Paczolt Jolán /1925/, 
Zsolna János /1952/, Schrick Lajos-
né sz. Turza Ilona /1927/, Kovacsics 
Gyula /1938/, Jancsik Lászlóné sz. 
Kralovics Mária /1923/, Pajor Mi-
hályné sz. Kerékfy Klára /1933/.

   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805
B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630
C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997
D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343
E Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Pap Béla u. 10. 06-27/306-190
F Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367
G Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrínyi u. 9. 06-27/501-385
H Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338
I  Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06-27/311-157

Anyakönyvi hírek:

HH K SZe Cs P SZo V
1      C 2     D

  3      E  4      F 5       G  6       H 7        I 8        A 9       B
  10      C  11      D 12     E 13      F 14    G 15      H 16      I
  17    A  18    B 19     C 20      D 21     E 22      F 23      G
  24    H  25     I  26    A  27     B  28    C 29      D 30      E

július

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi

ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest,

VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

   Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

Elérhetőség: 06-20/306-090
Ügyeleti idő:

hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig,
pénteken 16 órától 
hétfő reggel 7 óráig

Munkaszüneti napokon 24 órában!

Felhívás termőföldek 
hasznosítási kötelezettségére 

A termöföld védelméröl szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése kötele-
zően előírja valamennyi termőföld használó 
részére a termőföld hasznosítási kötelezett-
ségét. 

A földhasználó - ha e törvény másként 
nem rendelkezik, választása szerint - köteles 
a termőföldet művelési ágának megfelelő-
en termeléssel hasznosítani, vagy a termelés 
folytatása nélkül a talajvédelmi előírások be-
tartása mellett a gyomnövények megtelepe-
dését és terjedését megakadályozni. 

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának 
megfelelő termeléssel kell hasznosítani. 

A járási hivatal földhivatali osztálya az 
előírt hasznosítási kötelezettség betartását 
rendszeresen, helyszíni szemlék során ellen-
őrzi. 

Mulasztás esetén a járási hivatal földhi-
vatali osztálya földvédelmi bírsággal sújtja a 
földhasználót, annak hiányában a termőföld 
tulajdonosát. Amennyiben a bírsággal érin-
tett földrészletnek több földhasználója van, 
illetőleg az érintett földrészlet közös tulaj-
donban áll, a földvédelmi bírság a földhasz-
nálókat, illetőleg a tulajdonosokat egyetem-
legesen terheli. 

A bírság mértéke a termőföld ingatlan-
nyilvántartás szerinti aranykorona értékének 
kétezerszerese, illetve minimum 20.000,- Ft. 

A bírságot az azt kiszabó határozat jog-
erőre emelkedését követö 30 napon belül 
kell megfi zetni. A határidőre be nem fi zetet 
földvédelmi bírság, adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül. 

A fentiek alapján felhívjuk a termőföld 
használók és tulajdonosok fi gyelmét a ter-
mőföldek hasznosítási, valamint a felhívás-
ban még felsorolt kötelezettségeknek a be-
tartására, mely mindannyiunk közös érdeke! 
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A hatodik helyen zárt a Vác FC
A labdarúgó NB II-ben is befejeződtek a 2016/2017-es bajnokság küz-
delmei, a Vác FC a nagyon előkelő hatodik helyen zárt a húsz csapatos 
mezőnyben.

Az utolsó előtti fordulóban városunk csapata gól nélküli döntetlent 
játszott a Zalaegerszeg gárdájával, majd zárásul - vendégként - a Mo-
sonmagyaróvári TE gárdájával meccselt, a mérkőzést a házigazdák nyer-
ték, a végeredmény 2-1 lett. 

A Vác FC bajnoki mérlege számokban: a csapat tizenhat győzelmet 
aratott, tizenegyszer döntetlenre végzett és tizenegy vereséget szenve-
dett, ezzel pedig 59 pontot szerzett, gólkülönbsége: 45:38.

Az NB I-be jutott a Puskás Akadémia és a Balmazújváros, kiesett a 
Kozármisleny, a Cigánd SE és a SZEOL SC.

Mint korábban megírtuk, a Vác FC már papíron is megszerezte az 
indulási jogot a másodosztály 2017/2018-as szezonjára.

Nemzetközi szereplésre is készülhet 
a női kézilabda csapat
Befejeződött a küzdelem a női kézilabda NB I-es bajnokságban: az Ipress 
Center Vác a nagyon előkelő ötödik helyen zárt. 

Az élvonalbeli női kézilabda bajnokság utolsó fordulójában az Ipress 
Center Vác a friss Bajnokok Ligája győztes Győr csapatát fogadta, a vég-
eredmény: 28-35. 

Városunk csapata - magabiztosan megszerezve az ötödik helyet - nem-
zetközi kupaszereplésre is készülhet, bekerült az EHF Kupa mezőnyébe. 

A Váci Női Kézilabda Sportegyesület közleménye szerint csapataik a 
2017-2018-as szezont már nem Ipress Center Vác néven kezdik, ugyanis 
névadó támogatójukkal kötött szerződésük június 30-án lejárt, az Ipress 
Center új tulajdonosai pedig nem kívánják meghosszabbítani a megálla-
podást.

A Váci Női Kézilabda Sportegyesület vezetősége gőzerővel dolgozik a 
névadó szponzoruk pótlásán!

Galambos Péter ezüstérmet szerzett  
az evezős Európa Bajnokságon 
A csehországi Racice-ben rendezett evezős Európa Bajnokságon a férfi  
könnyűsúlyú egypárevezős versenyszámban a dobogó második fokára 
állhatott Galambos Péter, a Vác Városi Evezős Club többszörös világbaj-
noki érmes kiválósága.

A május utolsó hétvégéjén rendezett kontinensviadalon Galambos 
Péter versenyszámának "A" döntőjében óriási csata alakult ki az első 
négy versenyző között, már a 2000 méteres táv legelejétől kezdve. A váci 
sportoló 1500 méterig a harmadik helyen evezett. Aztán erős hajrával 
felzárkózott másodiknak, s bár az utolsó métereken közel állt a győze-
lemhez is, végül - célfotóval - ezüstérmet szerzett.

Kanyó Zsolt már elsősorban 
edzői feladataira összpontosít
A korábban mind a hazai, mind nemzetközi versenyeken 
rendkívül sikeres, a gerelyhajító versenyszámban a londoni 
paraolimpián is szereplő Kanyó Zsolt egy ideje edzői sze-
repet is vállal, sőt újabban már elsősorban erre a feladatára 
összpontosít a Váci Reménység Egyesületben.

A civilben a 
Váci Városfejlesztő 
Kft. kommunikáci-
ós munkatársaként 
dolgozó kiváló 
sportember öröm-
mel számolt be ta-
nítványai legutóbbi 
sikereiről.

- A paraatlétikai 
súlylökés F32-es, 
fejsérülteknek ki-
írt kategóriájában 
Nagy Ambrus a 
Zágrábban rende-
zett Horvát Open 

versenyen ezüstérmet szerzett, és ami még a helyezésénél is 
fontosabb, hogy a szép sikert 7,39 méteres új országos csúccsal 
érte el. Szigeti Noémi a nők azonos versenyszámában bronz-
érmes lett a párizsi Grand Prix versenyen, új egyéni csúccsal, 
ami immár 3,87 méter - újságolta Kanyó Zsolt.

A párizsi versenyen a Váci Reménység Egyesületet még 
három sportoló képviselte, Keresztesi Erika (400 méteres sík-
futás) saját kategóriájában győzött, összesítve második lett, 
Szőllősi István (súlylökés) kategóriájában második lett az ak-
tuális világbajnok mögött, összesítésben pedig a hatodik he-
lyen végzett, rajtuk kívül a magyar válogatott keret tagja volt 
Kálmán Krisztina is.

Ami saját sportolói karrierjét illeti, erről szólva Kanyó 
Zsolt elmondta, hogy mivel a kategória rendszer utóbbi idő-
ben történt átalakítása nem kedvezett neki, versenyekre ez-
után már nem készül, de formában szeretne maradni, őrizni 
kívánja a kondícióját, tehát rendszeresen tréningezik a jövő-
ben is.

A város büszke lehet rá, hogy kis hazánkban Vác a 
paraatlétika egyik legfontosabb bázisa, a Váci Reménység 
Egyesület sikerkovács szakedzői: Oroszi Zsuzsanna (egyben a 
válogatott szövetségi kapitánya), Kanyó Zsolt és Szikora Gyula. 

R. Z.

Ismét több mint 700 futó állt 
rajthoz a hagyományos "Fut a 
Vác" versenyen, a tömegsport 
ünnepe volt ez a nap.

A legnépszerűbb, in-
gyenes buli futás 2,8km-es 
távját a hölgyek közül Ju-
hász Janka, a férfi ak mező-
nyében pedig Bácskai Máté 
teljesítette a leggyorsabban. 
A Jakus László tanár és fu-
tótárs emlékének megőrzé-
sére alapított kupát az idén 
a "Fut a Vác" eddigi abszolút 

győztese, Sági József vehette 
át. A 10,5km-es távon Staicu 

Simona és Bognár Bulcsu 
voltak a leggyorsabbak. Az 

elmúlt években 
bevezetett 21 km-
es félmaratoni táv 
egyre népszerűbb, 
az idén már több 
mint nyolcvanan 
indultak ebben 
a kategóriában, 
egyéniben Cseke 
Lilla és Schwartz-
Nagy Attila voltak 
a leggyorsabbak, 

Ismét nagy siker volt a Fut a Vác váltóban pedig a „Váci Fu-
tóbolondok” csapat győzött. 
Az óvodásoknak kiírt lu-
fi s futás korcsoportonkénti 
győztesei: Újhelyi Lilla, Ku-
csera Kornél, Papp Móric. Az 
iskolák közötti versenyt ez-
úttal a Juhász Gyula-iskola, 
a sportegyesületek versenyét 
az Árpád DSE nyerte.

A versenyt rendező Bíró 
György és BARÁTAI és a 
VISE ezúton is köszöne-
tet mondanak a verseny tá-
mogatóinak és gratulálnak 
minden résztvevőnek.
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Váci partnerünk, a Con  Tech részére 
keresünk betaníto   mkásokat 3 műszakos

munkarendben, kiemelt bérezéssel:

 Vulkanizálás területre alakos 
csőgyártáshoz

 Szerelő/operátor

munkakörbe.

Ju  atások: kafetéria, 13. havi fi zetés,
100%-os ú  költség térítés, céges busz-

járat Érsekvadkert és Diósjenő irányából.
Jelentkezés: 

önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.
Bővebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon

MOST AKÁR 1.000.000 FT 
KEDVEZMÉNNYEL!

Suzuki Vác márkakereskedés:
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefonszám: (30) 335-1469, (30) 436-4965
E-mail: info@suzukivac.hu   
Web: www.suzukivac.hu

Az ajánlat tájékoztató jellegű, az akció részleteiről, a pontos felszereltségekről és árakról kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben.


