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ingyenes kiadvány

Az önkormányzat várja a lakossági 
véleményeket a város arculatának alakításáról 

Vác Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi Rendelet készí-
tését, és a Településképi Rendelet hatályba lépésekor hatályos Helyi Építési Szabályzat településképre vo-
natkozó jogharmonizációját határozta el a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően. Ehhez 
várják a lakossági észrevételeket, javaslatokat is. 

Felhívás a 7. oldalon

Többek között városi kitüntetések odaítéléséről, több 
támogatási kérelemről, a közterületek elnevezéséről, 
azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint 
egyéb elnevezésekről szóló rendelet módosításáról 
döntött májusi ülésén az önkormányzati képviselő-
testület.

» 4. old.

Jól érzékelhető, hogy a váciak nagyon várják azt az ünnepi 
alkalmat, amikor a püspöki palota előtt felállítják a városépítő 
Migazzi Kristóf püspök egész alakos bronz szobrát.

Május 11-én az egyházmegye kulturális központjában, a 
Credo házban kiállítás nyílt az alkotást készítő Raffay Dá-
vid szobrászművész számos kisplasztikájából és a jelentősebb 
köztéri alkotásait láttató fotókból. A bemutató június 13-áig 
tekinthető meg a különböző rendezvények napján, illetve 
csoportoknak megbeszélés alapján.

A májusi testületi 
ülésről jelentjük

Közüggyé vált a Migazzi-
szobor felállítása

» 10. old.
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Polgármesteri 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 
a polgármesteri hivatalban

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

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

Ügyfélfogadás 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 fogadóóra
Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,

Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés

alapján bármikor.
Telefonszám: 27/315-534

E-mail: petotibor@fidesz.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 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 
képviselői elérhetőségek

Harrach Péter
országgyűlési képviselő

E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Önkormányzati képviselői fogadóórák

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: krikszistvan@fidesz.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@fidesz.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@fidesz.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@fidesz.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@fidesz.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

Körzeti 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 
szerdáján 09-11 óra közötti időben. 

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

Telefon: 70/492-0790

E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda

(Vác, Március 15. tér 16.)

Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első 

csütörtökjén 16:30
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 
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HOL járunk?

Cservenák Péter gyűjteményéből

Az úgynevezett látványsportágakban városunk élcsapa-
tai - kellő szerénységgel fogalmazva - derekasan helytáll-
tak a 2016/2017-es bajnoki idényben.

Férf i kézilabda csapatunknak már befejeződött a baj-
nokság, és a Váci KSE megőrizte élvonalbeli tagságát. A 
hölgyek is elkönyvelhetik a végeredményt, ötödik helye-
zésük kiváló teljesítmény. Ezzel tovább íródhat a sport-
történelem, hiszen a következő kiírás már sorozatban 
a harmadik olyan idény lesz, amelyben kézilabdázóink 

mindkét fronton az elitben szerepelhetnek, a vidéki városok között ez egye-
dülálló fegyvertény.

A labdarúgó NB II-ben a Vác FC - újoncként - igencsak magabiztosan 
szerepel(t), ráadásul a klub már az első körben megszerezte az indulási jogot 
a második vonalban a következő bajnoki idényre.

Az eredmények tükrében kijelenthetjük: Vác, a Nemzet Sportvárosa ismét 
villantott a látványsportágakban, s az eredmények a jövőre nézve is biz-
tatóak. Hiszen az utánpótlás-nevelésben az egyik fő motivációs erő, hogy 
a tehetséges f iatalok láthassák, nem kell feltétlenül távolabbra kacsintgatni 
komolyabb sportpályafutásra készülve. Mert hát helyben is van kifutási le-
hetőség.

Fontos összetevője a sikereknek a sport infrastruktúra színvonala, és - si-
keres TAO-pályázatoknak köszönhetően - ezen a téren sem áll rosszul a vá-
ros. Gondoljunk csak a szérűskerti kézilabda munkacsarnok közelgő átadá-
sára, a volt laktanya területére tervezett akadémia jellegű központra, ahol a 
kézilabda mellett a labdarúgó utánpótlás csapatok is teret kaphatnak, de az 
uszoda remélhető fejlesztését ugyancsak megemlíthetjük. Lényeges, hogy ezen 
beruházások városi támogatása kapcsán igen nagy (mondhatni: üdítően egy-
öntetű) összhang van az önkormányzati képviselő-testületben.
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A májusi testületi ülésről jelentjük

HIRDETMÉNY

Többek között városi kitüntetések oda-
ítéléséről, több támogatási kérelemről, a 
közterületek elnevezéséről, azok jelölé-
séről és a házszámozás rendjéről, vala-
mint egyéb elnevezésekről szóló rende-
let módosításáról döntött májusi ülésén 
az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülésen napirenden szerepelt a Váci 
Rendőrkapitányság múlt évi tevékenysé-
géről szóló beszámoló, amit az előterjesz-
tő Latorovszky Gábor r. alezredes, kapi-
tányságvezető szóban is kiegészített: mint 
elmondta, a bűnmegelőzési programok-
nak, a társszervezetekkel, köztük az ön-
kormányzatokkal való stratégiai együtt-
működésnek is kiemelt jelentősége van 
abban abban, hogy a múlt évben tovább 
csökkent az illetékességi területen a bűn-
cselekmények száma. Ezután pártállástól 
függetlenül számos képviselő elismerését 
fejezte ki a rendőrség munkáját illetően. 
Így aztán a grémium nem csupán elfo-
gadta az összegzést, hanem a határozat-
ba belefoglalták, hogy az önkormányzat 
köszönetet mond a kapitányság minden 
munkatársának áldozatos szolgálat-telje-
sítésükért.

A grémium elfogadta az önkormány-
zati cégek múlt évi mérlegbeszámolóit és 
2017-es üzleti terveiket.

Fördős Attila polgármester előterjesz-
tése alapján a testület módosította a töb-
bek között az utcák, terek elnevezéséről 
szóló rendeletet, miután kérelem érke-
zett annak érdekében, hogy közterületet 
nevezzen el az önkormányzat a "Fehérek 
temploma" néhai plébánosáról, Zavetz Jó-
zsefről.

Az ülésen több kulturális- és sport 

tárgyú kérelemről is döntött a grémium.
A testület 200 ezer forint összegű 

támogatást szavazott meg Bogár Imre 

karvezető, zeneszerző Jónás könyve című 
capella oratóriumának cd-lemez for-
májában történő megjelentetéséhez. A 
döntéshozók - Pető Tibor alpolgármester 
előterjesztésére - hozzájárulásukat adták 
ahhoz, hogy a megszűnő Váci Kajak-
Kenu Sportegyesület helyett a jövőben a 
Váci Hajó Sportegyesület használhassa - 
díjtalanul - a sportág Liszt Ferenc sétányi 
bázisát. A Vác Városi Evezős Club kérel-
mét ugyancsak elfogadták a képviselők: az 
egyesület csónakháza belső mennyezeti 
hőszigetelésének megvalósításához kérte 
a tulajdonosi hozzájárulást.    

Az ülés zárt részében elsősorban vá-
rosi kitüntetések odaítéléséről döntött a 
képviselő-testület.

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. má-
jus 18-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 15/2017.(V.19.) sz. rendeletmódosítás – a 2017. évi 
költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. rendeletről

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségve-
tésből származó források, valamint a saját bevételek költ-
ségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. 

Módosítást követően az önkormányzati szintű költség-
vetési főösszeg 10.634.053 eFt lesz.

- 16/2017.(V.19.) sz. rendeletmódosítás – a közterüle-

tek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjé-
ről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012. (XI.23.) 
sz. rendeletről

Közterületek elnevezésével kapcsolatban érkezett ké-
relmek alapján olyan elhunyt személyről történő közterület 
elvevezést indítványoznak, akinek elhunytát követően 20 
év még nem telt el. Jelen módosítással 20 év időtartam alól 
a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján 
indokolt esetben felmentést adhat.

 
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 

129. sz. irodájában megtekinthetők.
Deákné Dr. Szarka Anita s.k. 

jegyző

Kifüggesztve: 2017. május 19-én, 
levétel dátuma: 2017. június 20. 

A "Vác Város Egészségügyéért" kitün-
tető címet dr. Hirling András érdemelte ki. 
A "Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért" 
kitüntető cím díjazottjai: Tövisné Uj-
vári Mariann és a Cházár András-iskola 
munkaközössége. A "Váci Katedra Peda-

gógiai Díj" kitüntetettjei: Czugéber Ist-
vánné, Pornói Istvánné, Prekup Valérné, 
Sík Péter. A "Vác Város Oktatását Segítő 
Munkáért" kitüntető cím díjazottjai: Vass 
Gyuláné, Madár Lászlóné. A "Vác Város 
Tehetséggondozásáért" díj kitüntetett-
jei: Hogál Gabriella, Szabóné Forgó Anikó, 
Szikora Gyula, Steidl Anna, Lachegyi Imre, 
Gyombolainé Cserny Zsuzsanna, Fazekas 
Anasztázia. A "Vác Város Kiváló Diákja" 
elismerésben részesülnek: Farkas Gergely, 
Ponicsán Boldizsár, Jedlicska Inez, Kriaszter 
Adél, Dolnay Gergely, Tóth Nóra, Ujhelyi 
Katalin, Varga Dóra, Bánfalvi Zoltán Imre, 
Durugy Anna Krisztina, Chilton Sára, 
Dalnoki Adrienn, Kovács Vivien, Szabó 
Dorina Szabina, Hajdú Zsombor László.

A testület módosította a többek között az utcák, terek elnevezéséről szóló 
rendeletet
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Elkezdődött az M2-es bővítése
Április végén elkezdődött az M2-es 
fejlesztése, az EU és a magyar állam 
társfinanszírozásával megvalósuló be-
ruházásnak köszönhetően egészen a 
Vác déli csomópontig 2x2 sávos lesz a 
gyorsforgalmi út. 

A projekt részleteiről, a kivitelezés-
sel kapcsolatos tudnivalókról volt szó 
a művelődési központban április 22-én 
tartott lakossági fórumon, az esemény 
bevezetéseként Kovács Zoltán, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pro-
jektvezetője összefoglalta a beruházás 
tartalmát.

Az M2-es az érintett szakaszon vé-
gig kétszer kétsávos úttá épül át: burkolt 
leállósáv és fizikai elválasztás készül vé-

gig a meglévő műtárgyak felújításával, 
az új pálya műtárgyainak építésével, egy 
vasút feletti híd átépítésével, valamint 
két új külön szintű csomópont építésé-
vel, illetve a projekt természetesen tar-
talmazza a kapcsolódó vízépítési, közmű 
kiváltási, környezetvédelmi munkákat, 
véderdő- és csereerdő telepítéseket, zaj-
árnyékoló falszakaszok kialakítását.

Mint elhangzott, csaknem nyolc évig 
tartott a tervezés-előkészítés, de most 
már minden engedély rendelkezésre áll, 
tehát végre tényleg elkezdődhet a kivi-
telezés - a munkálatok befejezésének 
határideje 2019. szeptembere.

- A tervek szerint forgalomátterelés, 
teljes útzár nem lesz a kivitelezés során, 
de egy-egy pályatesten értelemszerűen 
beszűkül a forgalom. Tehát a munká-
latok nyilvánvalóan megnehezítik és 
jelentősen lassítják majd a közlekedést. 
Ezért mindenkitől megértést és türel-
met kérünk, hiszen a megszokottnál jó-
val hosszabb menetidővel kell számolni 
az elkövetkező időszakban - mondta 
Kovács Zoltán.

A beruházással kapcsolatban bővebb 
információk: www.nif.hu; info@nif.hu; 
M2-lakossag@strabag.com; tel.: 06-1-
358-5490

Nagy siker volt az 
idősek majálisa
Több mint háromszázan vettek részt 
május 3-án a már hagyományos idősek 
majálisán, amelyre több környékbeli tele-
pülésről és a fővárosból is sokan érkeztek.

A helyszín ezúttal is a Zenepavilon 
előtti térség volt, a felállított hosszú asz-
talsorok csak úgy roskadoztak a batyukban 
hozott finomságoktól.

Szmolár Attila, a szervező-házigaz-
da Vác Város Önkormányzatának Idősek 
Otthona és Klubja igazgatója köszön-
tőjében kiemelte: az idősek majálisa és a 
szépkorúaknak szervezett sok más esemény 
célja, hogy a résztvevők feltöltődhessenek, 
új élményekkel gazdagodhassanak, hiszen 
ezek a rendezvények színesítik-boldogítják 
a hétköznapokat.

Fördős Attila polgármester is köszön-
tötte a résztvevőket, kiemelve, hogy az 
Idősbarát Önkormányzat cím nem csupán 
egy rang, hanem szép kötelességet is jelent 
egyben, ennek szellemében a városvezetés 
kiemelt feladatának tekinti a szépkorúakkal 
való törődést.

- Ehhez szükséges az átfogó intéz-
ményhálózat, idősotthonokkal és klubok-
kal, de ugyanilyen lényeges, hogy a lehe-
tőségekhez mérten minél tartalmasabbá 
tegyük mindenkinek az öregkort, ezért 
is fontosak az ilyen vidám események - 
mondta a városvezető, s zárszóként jó szó-
rakozást kívánt a programhoz.

A szórakoztatásról a kosdi Rozmaring 
Hagyományőrző Csoport, a nógrádi Búzavi-
rág Kórus és a Polaris együttes gondoskodott.

- Asszonyok, hallottátok, hogy az 
SZTK-ban összevonják a szemészetet és 
az ortopédiát!? - vezette fel egyik műsor-
számukat a kosdiak szószólója.

Erre a többiek jajveszékelni, értetlen-
kedni kezdtek.

- De hát csak azért, hogy egszerre tud-
ják vizsgálni mindenkinek a nézését meg a 
járását - hevítette fel a kedélyeket a fősze-
replő.

Aztán a sláger dallamaira elkezdődött a 
tánc, amibe rögvest nagyon sokan bekap-
csolódtak az asztalsorok mellől is.

A jó hangulatot az átmeneti heves eső 
sem hűtötte le, az idősek - esernyőket nyit-
va, esőkabátot öltve is - végig kitartottak, 
s végül jó hangulatban költötték el a bog-
rácsgulyásos ebédet.

Együttműködési megállapodás 
nyolc város között
Balatonfüred önkormányzatának kezde-
ményezése alapján a kulturális és turisztikai 
kapcsolatok erősítésének érdekében együtt-
működési megállapodást kötött nyolc város. 

A szerződés célja, hogy valódi tartalom-
mal töltsék meg a partnerséget, hiszen több 
tekintetben hasonló problémákkal küzdő és 
hasonló célokért dolgozó, közös értékeket 
valló településekről van szó.

A nyolc város (Balatonfüred, Debrecen, 
Győr, Gyula, Kecskemét, Komárom, Szol-
nok, Vác) együttműködési megállapodását 
május 8-án ünnepélyes keretek között írták 
alá a városvezetők Budapesten, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban.

A megállapodás az oktatás, a művészetek 
és a turizmus területére is kiterjed. A telepü-
lések számos alkalommal megjelennek egy-
más rendezvényein, kiemelten foglalkoznak 
az idegenforgalom, a kultúra, a művészetek 
helyi rendezvényeinek összehangolásával, a 
közös kínálat kialakításával, a regionális kul-
turális értékek bemutatásával.

A szerződés rögzíti, hogy a fenti célok 
megvalósítása érdekében a települések egy-
mást támogatva kívánnak élni az Európai 
Unió által nyújtott forrásokkal, lehetőség sze-
rint közösen pályáznak hazai és uniós prog-
ramokra, illetve együtt jelennek meg bel- és 
külföldi idegenforgalmi rendezvényeken.
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Nemzetközi diákcsoport 
vendégeskedett Vácon
A Váci Szakképzési Centrum Selye János 
Egészségügyi és Szociális Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája Erasmus-pá-
lyázatos együttműködési programja ke-
retében április 23-án népes nemzetközi 
diákcsoport érkezett városunkba, a vendé-
gek a városházán is látogatást tettek, ahol 
Fördős Attila polgármester fogadta őket.

A találkozón a polgármester rövid át-
tekintést adott a vendégeknek a város gaz-
dag múltjáról, hangsúlyozva, hogy Váccal 
sokszor keményen bánt a történelem, de a 
pusztítások után mindig sikerült újjáépí-
teni a települést - ennek kapcsán kiemelte 
az egyház, a városépítő püspökök érdeme-
it.

- Városunk ma a Dunakanyar bal 
partjának ipari-, kulturális- és turisztikai 
központja. Ugyanakkor az egészségügy 
szempontjából ki kell emelni, hogy a he-
lyi kórház egy több mint százötvenezer 
lakosú térség ellátásáért felel, a helyi szo-
ciális ellátás vonatkozásában pedig azt 
hangsúlyozom, hogy rendkívül kiterjedt 
az intézményhálózatunk, hiszen önkor-
mányzatunk kiemelt figyelmet fordít erre 
a területre - mondta a városvezető.

Zárszóként felhívta a vendégek fi-
gyelmét a kulturális, kiállítási kínálatra, 
s hasznos és kellemes időtöltést kívánt a 
fiataloknak és kísérő tanáraiknak.

A Váci Szakképzési Centrum Selye 
János Egészségügyi és Szociális Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája - egy 
Erasmus KA2 pályázat keretében, "Local 
Health for Global Health" témában - évek 
óta együttműködik portugáliai, csehorszá-
gi, észtországi, bulgáriai és horvátországi 
partnerintézményekkel. A közös program 
lényege, hogy az egészségügyi- és/vagy 
szociális pályára készülő fiatalok, tanáraik 
tapasztalatokat szerezhessenek más orszá-
gok szakmai sajátosságairól, gyakorlatáról.

Megválasztották az új diákpolgármestert
A május 2-án rendezett hagyományos 
városi diáknapon eldőlt, hogy az elkö-
vetkező egy évben Wafi Omár, a Váci 
Szakképzési Centrum Boronkay György 
Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnázi-
uma tanulója töltheti be a város diákpol-
gármestere tisztet.

A diáknap ezúttal is a jelöltet állító is-
kolák kampány-műsoraival kezdődött, és-
pedig új helyszínen, a Zenepavilonnál, ahol 
több száz fiatal gyűlt össze, s természete-
sen úgymond "külsős" érdeklődők is szép 
számban csatlakoztak hozzájuk.

A Madách-gimnázium indulójának 
kényszerű visszalépése után a Váci Szak-
képzési Centrum I. Géza Király Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma, a Bartók-Pikéthy 
Zeneművészeti Szakgimnázium és Ze-
neiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
a Boronkay-iskola csapata mutatta be a 
jelöltjüket támogató kampányműsorát, az 
előadásokban a zene és a tánc játszotta a 
főszerepet, no meg - a kiírásnak megfele-
lően, a környezettudatosságot népszerűsít-
ve - a csomagolóanyagok felhasználásával 
készült kreatív öltözékek felvonultatása.

A folytatásban környezetvédelmi vetél-
kedőn vehettek részt a benevezett - nem 
csupán a jelöltet állító iskolákat képviselő 
- csapatok.

A kampányműsorok értékelése, a ve-
télkedő eredménye és a diákok szavazatai 
alapján - szoros versenyben - eldőlt, hogy 
Wafi Omár, a Boronkay jelöltje veheti át a 
diákpolgármesteri tisztet elődjétől, meg-
előzve Deák-Sala Andrást (Közgáz) és Zol-
nai Sárát (Konzi).

A városháza dísztermében rendezett 
eredményhirdetésen és díjkiosztón Bíró 
György főszervező hangsúlyozta: az idő-
sebb generációk tagjai értelemszerűen nem 
tudnak már a fiatalok fejével gondolkozni, 
ezért fontos, hogy a diákok előálljanak öt-

leteikkel, megfogalmazzák vágyaikat, el-
várásaikat, aztán összefogva a felnőttekkel 
tegyenek is céljaik megvalósításáért.

- Ünnep volt ez a mai nap, hiszen min-
den választás a demokrácia ünnepe. Az élet 
szabályok, keretek között zajlik, és fontos, 
hogy ti, fiatalok magatok is felelős szerepet 
vállaljatok abban, hogy minél tartalma-
sabbak lehessenek a diákéveitek. Mi pedig 
igyekszünk segíteni benneteket terveitek 
megvalósításában - mondta köszöntőjében 
Mokánszky Zoltán alpolgármester.

A környezetvédelmi vetélkedőben - a 
Madách-gimnázium és a Konzi előtt - a 
Boronkay  csapata győzött, a legjobb szlo-
gen és a legjobb kampányműsor díját a 
Közgáz nyerte el.

Az új diákpolgármester, Wafi Omár 
tervei között szerepel a Boronkay-Madách 
iskolatalálkozók hagyományának újjá-
élesztése, hosszabb távon más intézmé-
nyeket is bevonva. Fontosnak tartja, hogy 
minél több szemétszedési akció legyen 
városszerte, szeretné elérni, hogy ezekben 
egyre több diák vegyen részt. Kiemelt célja, 
hogy kifejezetten a fiataloknak szóló sze-
mélyiségfejlesztő előadásokkal is bővüljön 
a városi programkínálat. Elképzelt továb-
bá egy programot annak érdekében, hogy 
szabad csupasz falfelületeken minél többen 
felfesthessenek művészi igényű, beszédes 
graffitiket.

Közösségi szolgálat a Váci 
Rendőrkapitányságon
A Váci Rendőrkapitányság lehetőséget biztosít a közösségi szol-
gálat teljesítésére, bűnmegelőzési feladatok végrehajtásával a kö-
zépiskolai tanulók számára.

A középiskolákkal megkötött együttműködési megállapodás 
alapján 6 turnusban 10-10 fő, napi 3 órában, heti 15 óra közösségi 
szolgálatot teljesíthet.

A program helye: 2600 Vác, Zrínyi Miklós u. 7.
A program ideje: I. turnus június 19-23., II. turnus június 26-

30. III. turnus július 3-7, IV. turnus július 10-14. V. turnus július 
17-21., VI. turnus július 24-28.

A program lebonyolításáért felelős: Kovács Sándor r. alezredes
Elérhetőség: Tel.: 06 27/505-600 3507 mellék, 06 20/2132454, 

e-mail: KovacsSa@pest.police.hu
Jelentkezés: Tel.: 06 27/505-600 3551 mellék.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város 
Önkormányzat a Településképi Arculati 
Kézikönyv, valamint a Településképi Ren-
delet készítését, és a Településképi Rendelet 
hatályba lépésekor hatályos HÉSZ telepü-
lésképre vonatkozó jogharmonizációját ha-
tározta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányren-
delet előírásainak megfelelően. 

A Településképi Arculati Kézikönyv 
(TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely 
a településképi követelményeket alapozza 
meg. Ebben kell meghatározni a település 
településkaraktert meghatározó jellemzőit, 
a településképi szempontból egymástól jól 
elkülönülő településrészeket arculati jellem-
zőikkel és értékeikkel, a településkép mi-
nőségi formálására vonatkozó javaslatokat, 
valamint a településképhez illeszkedő építé-
szeti elemeket.

A Településképi Rendelet (TKR) álla-
pítja meg a helyi építészeti örökség területi 
és egyedi védelmét, a településszerkezet, te-
lepüléskarakter, tájképi elem és egyéb helyi 
adottság alapján a településképi szempont-
ból meghatározó területeket, valamint a te-
lepülésképi követelményeket. 

A munka jelenleg az előkészítés fázisá-
ban van, melynek során az eljárásba partner-
ként bejelentkezhet, a készülő dokumentu-
mokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet 
vagy véleményt nyilváníthat minden:

1. a város közigazgatási területén 
ingatlannal rendelkezni jogosult termé-
szetes vagy jogi személy vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet, 

2. váci székhellyel, telephellyel ren-
delkező gazdálkodó szervezet,

3. váci székhellyel bejegyzett civil 

szervezet,
4. valamennyi, Vác város területén mű-

ködő elismert egyház,
5. a környezet védelmének általános sza-

bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ 
(2) s) pontja alapján a településrendezési 
eszközök véleményezési eljárásába bejelent-
kező szervezet.

Kérem, hogy a Településképi Arcula-
ti Kézikönyvvel, valamint a Településképi 
Rendelettel kapcsolatos javaslataikat és ész-
revételeiket, az eljárásban partnerként való 
részvételi szándékukat 2017. június 30-áig 
juttassák el az alábbiak szerint:

1. e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.
hu címre, vagy 

2. postán vagy személyesen a Váci Pol-
gármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.

Az eljárással kapcsolatban a Madách 
Imre Művelődési Központ Színháztermé-
ben 2017. június 14-én 17 órakor előzetes 
tájékoztató lakossági fórumot tartunk, me-
lyen számítunk szíves megjelenésükre!

A Váci Hírnök májusi számában elhe-
lyezett pótlapon a települési arculatra vo-
natkozó konkrét kérdésekkel kapcsolatosan 
kérdőívet küldünk szét. A kérdőív a város 
hivatalos honlapján is elérhető, jelen felhí-
vással együtt. 

A kitöltés és visszaküldés történhet 
elektronikusan, illetve a Váci Hírnökben 
elhelyezett pótlap kitöltésével, és a rajta 
megjelölt gyűjtőládákba leadásával, 2017. 
06. 30-ig. 
Vác, 2017. május 17.

Tisztelettel: 
Fördős Attila s.k. polgármester

Zöld alternatíva a cementgyártásban
A cementgyárak csúcstechnológiáját és a 
fenntartható gazdálkodásban vállalt sze-
repüket mutatta be a váci középiskolások 
számára a Zöld Alternatíva vetélkedő és 
nyílt nap. 

A Duna-Dráva Cement Kft. váci 
cementgyárában megrendezett környe-
zetvédelmi versenyen a gyár környezet-
védelmi beruházásának kulisszái mögé is 
betekinthettek a résztvevők.

Április 27-én harmadik alkalommal 
rendezték meg a Zöld Alternatíva ve-
télkedőt és nyílt napot, amely a Duna-
Dráva Cement Kft. saját ötletű kreatív 
versenye. Az elmúlt években váci, illetve 
Beremenden és környékén élő középis-
kolások tekinthették meg a cementgyá-
rak működését, izgalmas és elgondol-
kodtató feladatok segítségével.

A több fordulóból álló vetélkedő on-
line szakaszában idén a csapatoknak egy, 

a DDC környezetvédelmi fejlesztésével 
kapcsolatos kérdőívet kellett kitölteniük, 
és egy kreatív csapat videót forgatniuk 
az április 27-i döntőbe jutáshoz. A leg-
jobb, fináléban részt vevő csapatok ma-
dárvédelmi, környezetvédelmi, valamint 
ügyességi feladatokat is megoldottak. 
Végül kreativitásukat is megmutathatták 
a cementes zsákokból készített ruhák és 

a DDC-s cementből készített beton ék-
szerek divatbemutatóján. 

A döntőn a Boronkay György Mű-
szaki Szakgimnázium és Gimnázium 
diákjainak Cementvakondok nevű csa-
pata bizonyult a legjobbnak. Munkájuk 
elismeréseként értékes nyereményeket 
vihettek haza.

A Duna-Dráva Cement Kft. mű-
ködésének egyik alappillére a környezet 
védelme, tevékenységét a rendelkezésre 
álló erőforrások tudatos felhasználásá-
val végzi. Az ország meghatározó épí-
tőanyag-gyártójaként kiemelt figyelmet 
fordít arra is, hogy a környezetében élő-
ket rendszeresen tájékoztassa működésé-
ről, és a most lebonyolított vetélkedőhöz 
hasonlóan lehetőséget biztosítson az ér-
deklődőknek az ipar és a környezet fenn-
tartható kapcsolatának bemutatására. 

A vetélkedőről készült részletes be-
számolót a DDC honlapján tekint-
heti meg: www.duna-drava.hu/zold-
megoldas

Lakossági felhívás Szükség van a Magyarország 
melletti kiállásra
Jelenleg a korábbinál is nagyobb szükség van 
arra, hogy kiálljunk Magyarország mellett - 
mondta az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti államtitkára a nemzeti kon-
zultációról szervezett országjárás keretében 
tartott váci lakossági fórumon - írja az MTI.

Rétvári Bence kiemelte: az ország akkor 
van jó kezekben, ha olyanok döntenek róla, 
akik beszélnek magyarul, ismerik a történetét 
és itt képzelik el a jövőjüket, mert amikor a 
történelem során ez nem így volt, az sosem járt 
kedvező következményekkel.

A magyarok érdekét a magyarok képvisel-
hetik. Magyarország 2010 óta sok erőfeszítést 
tett, hogy megerősödjön, egyesítse a nemzetet 
határon innen és túl, és ezt fenyegeti most óriá-
si veszély: a bevándorlás és az európai politika 
átalakulása - közölte. Hozzátette: „Mi azonban 
megvédjük az eredményeinket”.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 
előadásában arról beszélt, hogy jelenleg három 
erőközpont van a világon: az Egyesült Ál-
lamok, Kína és Oroszország, Európa nincs 
közöttük, ráadásul Európa a Brexittel is meg-
gyengül. Úgy látja, Európában három konf-
liktus várható a jövőben: a migráció mellett 
nagy Albánia lehetséges létrejötte, valamint az 
ukrajnai helyzet; belátható időn belül tömegek 
indulhatnak meg onnan Nyugat felé.

Maróth Miklós egyetemi tanár, isz-
lámszakértő kifejtette: a migráció régóta 
gond, de amíg kezelhető számban érkeztek 
a bevándorlók és beolvadtak a társadalomba, 
nem jelentett akkora problémát. A tömeges 
migrációval az a baj, hogy a történelem során 
kétféle kimenetele volt: vagy elüldözték a be-
települőket a helyiek, vagy nem vették észre, 
milyen sok bevándorló érkezett, és őket üldöz-
ték el - magyarázta.
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Tisztelt Váci Polgárok!
Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék Vác Város Önkormányzatának 

munkáját a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésében.

Lakókörnyezetünk értékeinek megőrzése érdekében fontosnak tartjuk, hogy 
az épített és természeti környezetünk fejlesztése során az Önök véleményét is 
megismerjük. Közös érdekünk, hogy régi és új épületeink, közterületeink hoz-
zájáruljanak településünk képének jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedje-
nek hagyományos épített és természeti környezetünkbe.

A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes. A kér-
dőív honlapunkon is elérhető, illetve a kitöltött kérdőívek az alábbi helyeken 
adhatók le:

Váci Polgármesteri Hivatal, porta, 
hirdetőtábla előtti gyűjtőláda, munkanapokon;                                         

Madách Imre Művelődési Központ előtere, 
gyűjtőláda.                                                                      

A kérdőívek leadásának határideje: 2017. június 30.

Véleményüket előre is köszönjük! 

       Fördős Attila s.k.
polgármester

l Az Ön lakóhelye
    városrész
................................................................................................................................................................
    utca
................................................................................................................................................................

l A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból példaértékűnek (utca, 
házszám)?
................................................................................................................................................................

l A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból kedvezőtlennek (utca, 
házszám)?
................................................................................................................................................................



2  VÁCI HÍRNÖK   I   2017 MÁJUS   I    MELLÉKLET

l A saját lakókörnyezetében milyen tetővel ellátott épületeket látna Ön szívesebben?
    hagyományos magas tetős   q
    mediterrán jellegű magas tetős  q 
    lapos tetős      q

l Fontosnak tartja-e Ön a védett (pl. műemlék) épületek, építészeti értékek megóvását?
    igen, fontosnak tartom    q
    nem tartom fontosnak    q
    nem tudom     q

l Ismer-e a környezetében védelem alatt álló épületet?
    nem ismerek     q
    nem tudom, nem válaszolok  q 
    igen ismerek     q
 
    Ilyen védelem alatt álló épület például:
    .............................................................................................................................................................
 
l A város melyik közterületének kialakításával elégedett? (Több közterületet is megjelölhet!)
    ………………………………. ............................................................................................................
   ...……………………………............................................................................................................... 
    ………………………………... ..........................................................................................................
    ………………………………... ..........................................................................................................
    ............................................................................................................................................................

l Városképi szempontból melyik autóbusz megálló utasváróját, környezetének kialakítását tartja 
Ön a legelőnyösebbnek?
    ……………………………………..................................................................................................... 
    …………………………………….....................................................................................................
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................

l A vonatablakból feltáruló Vácból melyik szakaszt, településlátványt látja Ön a legelfogadha-
tóbbnak, a legszebbnek?
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
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l A közutakon megközelítve feltáruló melyik váci „városkaput” látja Ön a legelfogadhatóbbnak, a 
legszebbnek?
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................
  
l A váci Duna-part melyik szakaszának kialakítását látja Ön a legelfogadhatóbbnak, a legszebbnek?
    …………………………………….....................................................................................................
    ..……………………………………...................................................................................................
    ……………………………………..................................................................................................... 
    ……………………………………..................................................................................................... 
  
l Ismer-e olyan vendéglátó teraszt, amelynek városképi megjelenését kedvezőnek találja?
    nem ismerek     q
    nem válaszolok     q
    igen, ismerek     q
 
    Például:
   .................................................................................................................... 

l Fontosnak tartja-e a közterületen zöldfelületek kialakítását/fenntartását?
    igen, fontosnak tartom   q 
    nem tartom fontosnak   q 
    nem tudom     q

l Kedvezőnek tartja-e Ön a zöldtetők kialakítását a városban?
    igen, kedvezőnek tartom    q
    nem tartom kedvezőnek    q
    nem tudom     q

l Városképi szempontból zavarónak tartja-e gépészeti berendezések (pl.: légkondicionáló) megje-
lenését az épületek (közterületről látható) homlokzatain?
    igen, zavarónak tartom   q 
    nem tartom zavarónak    q
    nem tudom     q

l Fontosnak tartja-e az új épületek esetében, hogy magasságuk alkalmazkodjon a környező épüle-
tek magasságához?
    igen, fontosnak tartom   q 
    nem tartom fontosnak   q 
    nem tudom     q
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l Zavarónak tartja-e garázssorok megjelenését az utcaképben?
    igen, zavarónak tartom   q 
    nem tartom zavarónak   q 
    nem tudom     q

l Zavarónak tartja-e a tömör, vagy nagyon magas kerítések megjelenését az utcaképben?
    igen, zavarónak tartom    q
    nem tartom zavarónak    q
    nem tudom     q

l Zavarónak tartja-e Ön az élénk, rikító színek megjelenését az épületek homlokzatán?
    igen, zavarónak tartom   q 
    nem tartom zavarónak    q
    nem tudom     q

l Milyen reklámfelületeket tart zavarónak a városban? (Több reklámhordozó típust is megjelölhet!)
    óriásplakát     q
    üzletek világító feliratai/táblái   q
    molinó      q
    üzletportálok üvegmatricái  q 
    utas várók reklámjai    q
    hirdetőoszlopok    q 
    járdára kihelyezett megállító táblák q 
 
    Egyéb:
   .............................................................................................................................................................

l Városképi szempontból zavarónak tartja-e Ön a világító (pl.: ledes) reklámfelületek megjelenését?
    igen, zavarónak tartom    q
    nem tartom zavarónak   q 
    nem tudom     q

l Milyen intézkedést javasol a városkép javítása érdekében? (Írja le röviden javaslatát!)
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
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Könyv készült a "barátok templomáról"
Hely- és művészettörténe-
ti szempontból is fontos új 
kiadvány Lachegyi Máté: 
Romokból támadt barokk 
virágoskert (A váci ferences 
templom és oltárai) című 
kötete.

A Credo-házban tartott 
ünnepélyes könyvbemuta-
tón Varga Lajos segédpüspök 
köszöntőjében megjegyezte, 
hogy az egyházban hosszú 
évszázadok óta élő hagyo-
mány a képek szeretete és 
tisztelete, s ez el is fogadott 
viszonyulás, szemben a szin-
tén előforduló képimádattal.

- A barokk kor vallásos-
ságának jellegzetessége bi-
zonyos fajta dramatizálás. 
Ez értelemszerűen az ekkor 
épült templomok díszítésé-
ben is tetten érhető. A váci 
ferences templom ugyan-
csak nagyszerű példája az 
ikondúliának, a képek tisz-
teletének - mondta a főpap, 
hozzátéve, hogy a templom-
belső díszítését, oltárait be-
mutató monográfia értékes 
új tagja a város építészeti, 
művészeti értékeit bemutató 
kiadványok tárházának.

- Olyan szentkultusz van 
itt jelen, ami a modern kor 
emberének talán már ke-
véssé érthető, de bízvást re-
mélhetjük, hogy a mélyebb 

értelmezés lelki gyümölcsö-
ket teremhet - foglalta össze 
kutatómunkája fő motiváci-
óját a szerző, Lachegyi Máté 
művészettörténész.

A kötetbemutatón jelen 
volt a Magyarok Nagyasz-
szonya Ferences Rendtarto-
mány főépítésze, Harsányi 
István is, aki a vetített képes 
előadás után elmondta: a 
tervek szerint még az idén 
elkezdődik a kolostorépület 
- új funkciónak, munkaerő-
piaci elhelyezkedést segítő 
speciális fejlesztő központ 
kialakításának megfelelő 
- teljes körű rekonstrukci-
ója, korszerűsítése, aminek 
keretében a templom külső 
felújítása is megvalósul, s ezt 
követően remélhetőleg a bel-
ső felújításra ugyancsak lehe-
tőség nyílik. R. Z.

Csárdáskirálynő a színházban

Május első hétvégéjén pre-
mier előadásra várta a kö-
zönséget a Váci Dunakanyar 
Színház: a Csárdáskirálynő 
című nagyoperett bemuta-
tójára zsúfolásig megtelt a 
nézőtér.

A Pesti Művész Színház 
produkcióját ajánlva Kis Do-
monkos Márk igazgató sze-
mélyes kötődését is megemlí-
tette, hiszen korábban évekig 
együtt dolgozott a Miskolci 
Nemzeti Színházban a mos-
tani előadás rendezőjével, Ha-
lasi Imrével.

- Biztos vagyok benne, 
hogy az előadás csodás szín-
házi élménnyel ajándékozza 
meg a közönséget, garancia 
erre mind a rendező személye, 
mind a nagyszerű szereplő-
gárda - mondta az igazgató.

A főbb szerepekben 
Fogarassy Bernadett (Vereczky 
Szilvia sanzonett), Kalocsai 
Zsuzsa (Cecília hercegnő), 

Harsányi Gábor (Leopold Má-
ria, Lippert-Weilersheim her-
cege), Csengeri Attila (Edvin, 
a hercegi pár fia), Czető Ro-
land (Kaucsiánó Bonifác gróf ), 
Gyurity István (Kerekes Ferkó), 
Tunyogi Bernadett (Stázi 
komtess), Faragó Ándrás (Mis-
ka főpincér) látható.

A premier előadás olyany-
nyira magával ragadta a nagy-
érdeműt, hogy sokszor csat-
tant nyílt színi tapsvihar, az 
előadás végén pedig a nézők 
csak nagy nehezen engedték 
le a színpadról a szereplőket, 
és a természetesen szintén 
felhívott rendezőt.

A Csárdáskirálynő min-
den idők legnépszerűbb és 
legtöbbet játszott magyar 
operettje, melynek olyan – 
mindannyiunk számára is-
merős – slágerei lettek, mint 
„A lányok, a lányok, a lányok 
angyalok...”, a „Jaj, cica, eszem 
azt a csöpp kis szád...”, vagy az 
„Álom, álom, édes álom...”

Zubovits Györkös Erzsébet kiállítása 
a művelődési központban
"A kert boldogít és ami ott 
teremtődik" a címe Zubovits 
Györkös Erzsébet képzőmű-
vész már hagyományos szüle-
tésnapi kiállításának, melyet 
a Madách Imre Művelődési 
Központ 4-es termében te-
kinthettek meg az érdeklő-
dők.

A megnyitón Fördős At-
tila polgármester ajánlotta a 
jelenlévők figyelmébe a rend-
kívül sokoldalú alkotó mun-
káit, zongorán közreműködött 
Retzler Péter, a művelődési 
központ igazgatója.

Zubovits Györkös Erzsébet 
rendkívül színes egyéniség: 
nagy lelkesedéssel műveli kert-

jét, számos képzőművészeti 
műfajban alkot (viaszveszejté-
ses technikájú kisplasztikákat 
ugyanúgy készít, mint rajzo-
kat, olajfestményeket, tűzzo-
mánc alkotásokat), kutyákat 
tenyészt, rengeteget olvas, ki-
emelten érdekli a magyarság 
őstörténete.

Szerteágazó érdeklődését 
újabb kiállítása is híven vissza-
tükrözte, mind a bemutatott 
darabok műfaját, mind a mű-
vek témáját tekintve.

A Vox Humana Énekkar a 
Budapesti Tavaszi Fesztiválon
Kodály-hangversenyt tartottak 
2017. április 22-én a Budapesti 
Olasz Kultúrintézetben, kapcso-
lódóan a zeneszerző halálának 
50. évfordulója alkalmából meg-
hirdetett Kodály-év program-
sorozatához. A hangversenyen, 
amelyre az ország kiemelkedő 
kórusai kaptak meghívást, a váci 
Vox Humana Énekkar is énekelt.

A koncert szervezői, a Bu-
dapesti Tavaszi Fesztivál és a 
Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsé-
ge a Kodály Zoltán születésének 
135., halálának 50. évfordulója 
alkalmából megtartott hang-
versenyre a színvonalas hazai 
kóruséletből is kiemelkedő 
együtteseket hívtak meg a pati-
nás helyszínre: a Magnificat Le-

ánykart, a Pécsi Egyetemi Nőikart, 
a Musica Nostra Kórust, a Vox 
Humana Énekkart, a Budapesti 
Monteverdi Kórust és a Kecskemé-
ti Cantus Nobilis Vegyeskart.

Az ünnepi koncerten el-
hangzott Kodály Zoltán Buda-
vári Te Deum című monumen-
tális oratóriuma is, az egyesített 
vegyeskarokat és a MÁV Szimfo-
nikus Zenekart Medveczky Ádám 
Kossuth-díjas karmester dirigál-
ta, szólót énekelt Schnöller Szabi-
na (szoprán), Megyesi Schwartz 
Lúcia (alt), Horváth István (te-
nor) és Jekl László (basszus), 
orgonán közreműködött Tóka 
Ágoston, a váci Bartók-Pikéthy 
Zeneművészeti Szakgimnázium 
és Zeneiskola AMI egykori nö-
vendéke.



10     VÁCI HÍRNÖK   I   2017 MÁJUS   I     XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Kultúra

Múltunk, közkincseink: Püspökök püspöke, 
avagy Migazzi az igazi?

A hónap fotója

Virágba borulva                Cserepkai Tamás felvétele

Közüggyé vált a Migazzi-szobor felállítása
Jól érzékelhető, hogy a váci-
ak nagyon várják azt az ün-
nepi alkalmat, amikor a püs-
pöki palota előtt felállítják a 
városépítő Migazzi Kristóf 
püspök egész alakos bronz 
szobrát.

Május 11-én az egyház-
megye kulturális központjá-
ban, a Credo házban kiállítás 
nyílt az alkotást készítő Raffay 
Dávid szobrászművész szá-
mos kisplasztikájából és a je-
lentősebb köztéri alkotásait 
láttató fotókból. A bemutató 
június 13-áig tekinthető meg a 
különböző rendezvények nap-
ján, illetve csoportoknak meg-
beszélés alapján. (Információ: 
tel.: 06-20-974-2458, satori.
laszlone@vaciegyhazmegye.hu)

A megnyitón az alkotó 
munkáit jellemezve Mezei 
Balázs egyetemi tanár (Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem), 
kiemelte, hogy Raffay Dávid 
műveiben a reális ábrázolás-
mód és a szimbolikus kifejező 
akarat egyaránt megnyilvánul 
- és ez a készülő Migazzi-
szoborra is igaz.

- Nagyon várjuk szeptem-
ber másodikát, a szoboravatás 
napját, nagyszerű megtapasz-
talni, hogy a város lakossága 
mennyire az ügy mellé állt, 
felismerve: méltó, hogy em-
léket állítsunk Migazzi Kris-
tófnak, akinek nagyon sokat 
köszönhet mind Vác, mind az 
egész egyházmegye - mond-

ta köszöntőjében Beer Miklós 
megyéspüspök. 

Az eseményt zenei mű-
sor tette teljessé, melyben 
közreműködött Hámori Esz-
ter (zongora), Lachegyi Imre 
(furulya), Raffay Boróka és 
Szlama László (koboz, ének).

Az elmúlt hetekben, hóna-
pokban számos jótékonysági 
koncertet rendeztek - mások 
mellett Bogányi Gergely zon-
goraművész, Bogányi Berna-
dett fuvolaművész, Bednarik 
Anasztázia orgonaművész, a 
Vox Humana Énekkar közre-
működésével - a városban, és 
az események sora még foly-
tatódik.

Mindeközben a szobor 
kicsinyített mása vándorúton 
jár, templomokban és számos 
közintézményben, iskolában 
is bárki megtekinthette-meg-
tekintheti, szépen gyűlnek az 
adományok a perselyekben és 
a szoborállítást kezdeményező 
Migazzi Alapítvány számla-
számán egyaránt. R. Z. 

Pünkösd révén arra gondoltam, egyházi témát keresek. 
Nem akartam ismét épületről, szoborról írni, de a szob-
rok kapcsán értelemszerűen eszembe jutott egy olyan 

személy neve, akinek emlékművére mostanság gyűjtenek a váciak.
Migazzi Kristóf Antal szobra a Schuszter Konstantin téren áll majd, az 

avató-szentelő ünnepség tervezett időpontja szeptember első szombatja.
De vajon miért is jelentős Migazzi személye annyira, hogy a mint-

egy kilencven váci püspök közül elsőként az ő alakját állítsák talapzatra?
Migazzi 1714-ben született az észak-itáliai Trentóban. Magyaror-

szági kötődése ekkor csak annyi, hogy apja, Migazzi Vince, a francia 
származású német-római hadvezér, Savoyai Jenő hadsegédjeként aprí-
totta a törököt Budánál. Édesanyja, ha jól sejtem spanyol származású 
lehetett. Tehát az olasz Migazzi Kristóf középiskoláit Trentóban, majd 
Innsbruckban végezte, felsőbb filozófiai tanulmányait pedig Rómában. 
1740 tájékán szentelték pappá. Később került közelebb országunkhoz, 
amikor az egyház legfelsőbb bírósági tanácsa azzal bízta meg, hogy 
spanyol nagykövetként, a spanyol örökösödési háborúban Róma és a 
bécsi udvar között elhidegült állapotokon, mint hadbíró enyhítsen. Így 
került Mária Terézia udvarához. Közben a második regnáló Althann 
váci püspök, aki egyébként Lichtenstein tájékán született, tehát német 
volt, megbetegedett és helyettest keresett. Mária Terézia a kéznél lévő 
Migazzit kérte fel a segédpüspöki feladatra, aki aztán Althann Károly 
halálát követően megörökölte a széket. 1756-ot írtunk ekkor. 

A török 1668-ban elhúzott végre, lerombolt és majdnem kihalt te-
lepülést hagyva hátra. Még éledezni sem nagyon tudott a város, máris a 
Rákóczi szabadságharc ismét hadszíntérré tette. 

1708-ban Kollonits Zsigmond váci püspök kezdett építkezésbe és 
megalapította a piarista gimnáziumot. Rá két évre Althann Frigyes foly-
tatta a munkát, azonban az 1731-es tűzvész szinte mindent eltüntetett, a 
következő újabb 9 év törekvéseit pedig a 1740-es pestisjárvány írta felül. 

Vác tehát ismét lábadozó pozícióban volt, amikor Migazzi 1756-
ban átvette a püspöki süveget a második Althanntól. Egy év múlva 
viszont vissza is adta, ugyanis bécsi érsekké nevezték ki, két tisztsége 
pedig nem lehetett egyszerre. Négy év múlva Forgách Pál és Eszterhá-
zy püspököket követve Mária Terézia 1761-ben ismét rábízta az egy-
házmegyei széket. Migazzi visszatértében magával hozta a fejlettebb 
nyugati világnézetet és a következő évben egy városrendezési tervet 
készített.

Elődje, Eszterházy a német és a magyar városrészt elválasztó mo-
csaras területre már szeretett volna egy nagy székesegyházat felhúzni, 
fel is kért egy osztrák építészt, aki egy késő-barokk stílusú épületet ál-
modott oda. A visszatérő Migazzi viszont kapcsolatait kihasználva a bé-
csi udvari építészt, az olasz Canevalle-t kérte fel a munkára, aki viszont 
a kor modernebb, klasszicista stílusában képzelte el a dómot. Migazzi 
nem csupán a központi templomot és a Mária Terézia nevéhez kötődő 
diadalívet építtette fel Kisvác kapujában, hanem a gazdaságot is fellen-
dítette, sőt kultúrát importált a településre.

Íme, néhány érdekesség 25 éves regnálásából: Több belvárosi épület, 
pld. a mai polgármesteri hivatal és a püspöki palota barokk tömbje is 
általa épült. Támogatásával a domonkosok, a ferencesek és a piaristák 
is megépítették a maguk templomát. Kórházat, szegényházat építte-
tett, földműveseket, szőlőmunkásokat telepített Vácra, akiknek ingyen 
telket, vetőmagot biztosított. Zenekart szervezett, iskolákat, intézmé-
nyeket támogatott. Általa elterjedt a burgonya, a komló, az eperfa ter-
mesztése és a selyemhernyó tartása.  Az újabb, 1751-es tűzvészt köve-
tően megszilárdította a tűzoltóságot. Rendeletbe adta, hogy szombatra 
mindenkinek fel kell seperni az utcát, a hulladékot pedig egy kupacba 
rakva kell tárolni, hogy azt könnyebben elszállíthassa a szemetesszekér. 
Büntette a káromkodást, a 21 óra utáni hangoskodást, ha valaki a házát, 
földjét elhanyagolta és azt is, ha az uzsorás 6%-nál nagyobb kamatot 
számolt fel a kölcsönre. Regnálása alatt a lakosság 4 ezerről a duplájára 
növekedett.

A barokk stílusú városépítéssel megalapozta Vác máig tartó turisz-
tikai vonzerejét. Bár a várost tűzvész és jeges ár is sújtotta Migazzi ide-
jében, Tragor mégis azt írja róla, hogy az ő idejében olyan lett Vác, mint 
Róma Augustus császár idejében.  Kegyes Zoltán
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Programajánló

Madách Imre Művelődési Központ

Június 2. 20:00
ABRACADABRA koncert
(A koncertet a Nemzeti Kulturális Alap 
Cseh Tamás Programja támogatja.)
Jegyár: 800 Ft

Június 3. 17.00
"Viva la musica"
A Thália Művészeti Egyesület gálaműsora
Jegyár: 1000 Ft

Június 8. 18.00
A Cindróka és Naszály gyermek néptánc-
együttes évzáró gálaműsora
Jegyár: 650 Ft
(Tíz éves korig a belépés díjtalan.)

Június 9. 20.00
Junkie Jack Flash koncert
(A koncertet a Nemzeti Kulturális Alap 
Cseh Tamás Programja támogatja.)
Jegyár: 800 Ft

Június 10. 16.00
Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Is-
kola tanévzáró gálaműsora
Jegyár: 900 Ft

Június 11. vasárnap 10 órától
MozgóMozi
A MozgóMozi Kft. jóvoltából a legújabb 
premier filmeket élvezhetik a nézők akár 
3D-ben is!

Június 18. 16.00
Silverstar Művészképző Iskola tanévzá-
ró gálaműsora 
Jegyár: 900 Ft

Június 25. 16.00
Tánccipőbe bújt álom 
Tanévzáró gálaműsor
Jegyár: 900 Ft

Nyári táborok 6-12 éves gyermekek 
részére egy hetes turnusokban. Idő-
pontok: június 26-30. (Kézműves tábor 
I. - Ismeretterjesztő tábor a Magosfa 
Alapítvánnyal), július 3-7.; július 10-
14.; augusztus 7-11.; augusztus 14-18. 
Hétfőtől péntekig 8 – 16 óráig színes 
programok várják a gyermekeket a kéz-
műves táborban!

Katona Lajos Városi Könyvtár

Családi nap – kézműves foglalkozás 
gyermekeknek
Június 10. 10.00-13.00 óráig
A foglalkozás ingyenes!

Zenebölcsi
Időpontok: június: 2. , 9. , 16. , 23. , 30. 
A 9 órakor kezdődő alkalmakon babusgatós 
játékokkal, gitár és furulyamuzsikával vár-
juk az érdeklődő apróságokat szüleikkel 
A foglalkozás nem ingyenes!

Nyári gyermek olvasótábor
Június 19-23.  
Programok: játékos angol és német nyelvóra, 
kézműveskedés, helytörténeti foglalkozás, 
társasjátékok, TOTO és kvíz játékok, láto-
gatás a nagytétényi kastélyba
Csak előzetes bejelentkezéssel! A prog-
ram nem ingyenes!

V4 Fesztivál és Színházi Találkozó
Színi előadások

Július 5. szerda 18.00 (VDSZ): 
Ingmar Bergman: Az utolsó sikoly

Július 6. csütörtök 16:00 (Nyárfák 
alatt): 
Minden rossz varieté (TÁP színház elő-
adása)

Július 6. csütörtök 18.00 (VDSZ): 
W. Shakespeare: Hamlet (szlovák vendég-
társulat előadása)

Július 7. péntek 15:30 (Nyárfák alatt): 
I’m pro – táncszínház (ZADAM társulat 
előadása)

Július 7. péntek 18.00 (VDSZ): 
Andrzej Sadowski: 8 nap alatt a világ kö-
rül

Július 7. péntek 21.30. (Nyárfák alatt): 
Utcaszínház: A kobzos álmai

Július 8. szombat 16:00 (Nyárfák alatt): 
Nylon Group társulat előadása

Július 8. szombat 17:00 (VDSZ): 
Dodo Gombár: Ég és nő között

Július 9. vasárnap 16:00 (Nyárfák alatt): 
Nem Késő Abbahagyni társulat előadása

Július 9. vasárnap 17.00 (VDSZ): 

Workshop előadás

A fesztivál keretében több színpadon több 
mint tucatnyi zenei együttes ad koncertet.

Jegyárakról, kiegészítő progra-
mokról, esetleges műsorváltozások-

ról információ: www.V4fest.eu

Tragor Ignác Múzeum

Június 24. 18.00
Múzeumok éjszakája
A váci Tragor Ignác Múzeum a kezdetektől 
bekapcsolódik a Múzeumok Éjszakája elne-
vezésű országos programsorozatba, így az 
idén is várják a nagyközönséget az értékőr-
zést a középpontba állító programra.

Kiállítások

Katona Lajos Városi Könyvtár
Magyar Miklós festőművész "Velencéből 
Erdélybe" című kiállítása. (Megnyitó: jú-
nius 1. 17 óra. A kiállítás július 4-éig tart.)

MIMK
“METAMORF-ÁK”
Udvardi Csilla kiállítása a Madách Kávé-
zó galériájában.  (A kiállítás június 15-éig 
látogatható.)

Bari Janó festőművész kiállítása az au-
lában
(A kiállítás június 7-éig látogatható.)

FÉNYSZILÁNKOK
Molnár Rozália képzőművész kiállítása 
az emeleti galériában. (A kiállítás megte-
kinthető június 12-ig.)

Garay művészeti 
napközis nyári tábor

Turnusok: június 26-30., 
július 3-7., július 10-14., július 
24-28, július 31-augusztus 4.

Programok: Plein air (tájkép-
festés), filmvetítés, múzeum 

látogatás, , "elveszített kincsek" 
utáni vadászat, kreatív tárgyak 
készítése, festészeti technikák

Helyszín: Vác, főtér
Bővebb információ és je-

lentkezés: info@garaynagy.
hu, 06-70-453-3370
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   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:

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!

H K SZe Cs P SZo V
1         I 2        A 3      B 4       C

  5     D  6       E 7       F  8       G 9        H 10     I 11     A
  12   B  13      C 14      D 15      E 16      F 17     G 18     H
  19    I  20      A 21      B 22      C 23      D 24     E 25     F
  26    G  27      H  28     I  29     A  30     B 1       C 2       D

június

Vácott születettek: Szilvási Viktor Barnabás 
és Nagy Ildikó Georgina gyermeke: Noel 
Viktor, Kurinczi Engelbert és Toldi Brigitta 
gyermeke: Abigél, Vladár Gábor és Prétor 
Vivien gyermeke: Alex Gábor, Demeter 
László és Poppre Éva Mária gyermeke: Anna 
Éva, Ungi József és Kulcsár Ildikó gyermeke: 
Krisztián József, Szőllősi Attila és Nagy Nóra 
gyermeke: Hunor Dávid, Fazekas Zsolt és 
Bíró Márta gyermeke: Vilmos, Tóth Máté 
Tamás és Kisari Eszter Mária gyermeke: 
Máté, Tuza József László és Bélteki Adrienn 
gyermeke: Bianka, Gáspár Bence és Urbán 
Eszter gyermeke: Dénes, Jeszenszky Árpád 
és Kovács Ágnes gyermeke: Sarolta, Pető Szi-
lárd és Gáspár Szilvia gyermeke: Lelle, Boda 
Ferenc és Kiss Andrea gyermeke: Hanna, Tu-
rán Barnabás és Harsányi Anita gyermeke: 
Nimród, Bobák Attila Ádám és Elek Lívia 
gyermeke: Benjámin Attila, Bíró Béla és Kur-
di Szabina gyermeke: Bence Marcell, Mártai 
Tamás és Lami Ivett gyermeke: Gegrő Patrik, 
Gindert-Kele Ádám és Rakita Nóra gyerme-
ke: Veronika, Nemes Marcell Balázs és Szél 
Renáta gyermeke: Márta Melinda, Almalti 
Mohamed és Fülöp Tünde gyermeke: Ibra-
him, Brezanóczy János Attila és Gyombolai 
Csenge gyermeke: János Bertalan, Féja Balázs 
és Demeter Dorina gyermeke: Réka, Rankl 
Ferenc és Iczés Anita gyermeke: Botond 
Márk.
    
Házasságot kötöttek: Pereházy György és 
Szekeres Adrienn, Halmágyi Roland és Sza-
bó Dorottya, Csizi Tibor és Hanzelik Vivien, 
Harsányi Zsigmond és Makrai Szabina, Uszta 
Márton Vilmos és Kurdi Bianka, Kurali János 
és Laczhegyi Ivett Katalin, Ruprecht László és 
Majsa Ágnes, Dér Ágoston és Danyi Ágnes, 
Papp Géza és Hujbert Ágnes, Tóth András 

József és Erdős Marianna, Gumhert Balázs 
és Simák Enikő Gizella, Kovács Péter és Ök-
rös Marianna, Gulyás Zoltán és Járja Andrea, 
Bertók Péter Krisztián és Kőhalmi Vivien,  
Mika István és Plank Gabriella, Csámpai 
István és Mocsár Krisztina, Dr. Erdősi Lász-
ló István és Dr. Jakab Hajnalka, Bercse La-
jos és Drenkovics Katalin, Kalácska Ferenc 
és Schenk Beatrix, Fehér Viktor és Csernus 
Ilona, Báthori András és Erdősi Ildikó, Solti 
Gergely és Molnár Anetta, Galambos Zoltán 
és Cseri Friderika Henrietta.

Elhunytak: Szőke József László /1945/, 
Gróf Gyula /1929/, Keresztes Albinné sz: 
Korábnyik Márta Ilona /1933/, Szerec Gyula 
/1946/, Baczkó Istvánné sz: Szekeres Mar-
git /1929/, Molnár Ferdinándné sz: Mácsik 
Teréz /1936/, Füle József /1950/, Sebestyén 
Zoltán /1960/, Dergez Péter /1971/, Kenéz 
Zoltán Tibor /1960/, Szarka Ágnes Erzsébet 
/1937/, Zachár Lajos /1949/, Keresztúri-Tóth 
Bernadett /1984/, Kurucz Ferenc /1943/, Kiss 
András /1936/, Bobek Sándor Ferenc /1939/, 
Molnár Tiborné sz: Bukovics Anna /1919/, 
Harmos Béláné sz: Ottó Mária /1934/, Li-
geti Pál Miklós /1953/, Békési Tibor /1961/, 
Pilisi József /1936/, Tóth Sándor /1929/, 
Oravecz István /1929/, Lencse Józsefné sz: 
Aranyosi Emma Veronika /1946/, Turcsán 
Attila /1975/, Cseri Sándorné sz: Kiss Piros-
ka /1938/, Dr. Szandányi Zoltánné sz: Róth 
Margit /1926/, Pleva István /1935/, Köbl Jó-
zsefné sz: Brunner Valéria /1921/, Farkas Pál 
Géza /1931/, Stark Sándor /1931/, Csertán 
Jánosné sz: Biró Zsuzsanna /1936/, Vázsonyi 
Béla /1937/, Süle Ferencné sz: Balog Ilona 
/1930/, Tóth Józsefné sz: Kun Eszter Erzsébet 
/1935/, Tóth László István /1923/, Aranyosi 
Istvánné sz: Portella Andrea Katalin /1953/.

Köszöntjük a 90 éves 
Bergmann Mihálynét!
Ünnepi alkalomra gyűltek össze április 25-
én a Mozgáskorlátozottak Közép - Ma-
gyarországi Regionális Egyesülete égisze 
alatt tevékenykedő afáziások klubja tagjai: 
ebben a körben is felköszöntötték a 90. 
életévét nemrégiben betöltött Bergmann 
Mihálynét. 

Az eseményen Mokánszky Zoltán al-
polgármester és Mohácsiné Dim Rita, az 
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 
vezetője ugyancsak üdvözölték Éva nénit, 
átadva neki a város ajándékát és az Orbán 
Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott 
díszoklevelet.

Az ünnepeltet kora gyerekkorában 
Belgiumba vitte a sorsa. Aktív éveiben 
gazdasági adminisztrátorként dolgozott. 
Huszonkét évvel ezelőtt visszaköltözött 
Magyarországra, azóta a lányáékkal él, csa-
ládi körben. Két évvel ezelőtt agyvérzéssel 
kórházba került, a betegség következtében 
tejesen elveszítette a beszédkészségét. Ám 
mostanára - hála a szakértő segítségnek 
és természetesen szerető közösségének - 
egyre jobban van, ékes bizonyítéka ennek, 
hogy a bensőséges hangulatú találkozón 
flamand nyelven és magyarul is köszönetet 
tudott mondani az egybegyűlteknek. R. Z.
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Városi kitüntetésekre várnak javaslatokat
Vác Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 
63/2013. (XII.13.) számú ren-
delete szól a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásá-
ról.

A város érdekében kifejtett 
kiemelkedő munka elismeré-
sére:

- VÁC VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA; 

- PRO URBE (személyi)
- PRO URBE: (közösségi) 

díj adható.

VÁC VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA

A 63/2013. (XII.13.) szá-
mú rendelet 4-5. §-ának értel-
mében:

 „4. § (1)  Vác városa ér-
dekében, hosszú időszak alatt 
kimagasló társadalmi, gazdasá-
gi, közösségi, kulturális, egyéb 
tevékenysége, vagy az egész 
életpályája során a város hír-
nevét öregbítő és történelmileg 

is maradandót alkotó személy 
részére „Vác Város Díszpolgára” 
kitüntető cím (továbbiakban: 
díszpolgári cím) és az ezt tanú-
sító  díszoklevél adományozha-
tó.

(2) E kitüntetést Vácról el-
származó, külföldön élő, illetve 
a rendelet hatályba lépését  kö-
vetően elhalálozott személy is 
megkaphatja.

5. § (1) A díszpolgári cím 
és díszoklevél adományozását 
a javasolt személy megneve-
zésével, tevékenységének és 
érdemeinek hiteles és részletes 
indokolásával, a képviselő-tes-
tület tagja, továbbá Vác város 
bármely polgára kezdeményez-
heti, valamint Vác Város Nem-
zetiségi Önkormányzatainak 
elnökei. A javaslatokat minden 
év június 15-ig lehet benyújtani 
a polgármesternek címezve.”

PRO URBE
A 63/2013. (XII.13.) számú 

rendelet 6. §-ának értelmében: 
„6.§ (1) A Pro Urbe kitün-

tetés annak adományozható, 
aki Vác város érdekében ma-
radandó, kiemelkedő, jelentős 
tevékenységet folytatott tudo-
mányos, kulturális, sport terü-
leten. Továbbá adományozható 
önfeláldozó és lelkiismeretes 
munka, életmű elismeréseként 
is. 

(2) Kitüntetésből egyéni és 
közösségi is adható.

(3) Kitüntetésre javaslatot 
tehet a képviselő-testület tagja, 
a város szakmai, érdekvédelmi 
és politikai szervezete, egyházi 
szervezet, valamint Vác város 
bármely polgára, Vác Város 
Nemzetiségi Önkormányzata-
inak elnökei, továbbá civil szer-
vezet is döntéshozó szervének 
többségi döntéssel meghozott 
javaslatával. A javaslatot a ja-
vasolt személy vagy közösség 
megnevezésével, tevékenysé-
gének és érdemeinek hiteles és 

részletes indokolásával minden 
év június 15-ig lehet benyújtani 
a polgármesternek címezve.”

Amennyiben javaslatot kí-
ván tenni, úgy a javasolt személy 
nevét, címét, a javaslat indokait 
Fördős Attila polgármester-
nek címezve, 2017. június 15-e 
(csütörtök) 12 óráig Deákné dr. 
Szarka Anita Vác város jegyző-
je részére személyesen: a Pol-
gármesteri Hivatal fsz. 33. sz. 
irodájába, postacímen: a 2600 
Vác, Március 15. tér 11. sz. le-
vélcímre, elektronikus úton: a 
sajto@varoshaza.vac.hu e-mail 
címre szíveskedjen eljuttatni.

A kitüntetések átadása 
2017. augusztus 20-án, a Szent 
István napi ünnepségen, a vá-
ros lakosságának nyilvánossága 
előtt, ünnepélyes keretek kö-
zött történik.
Vác, 2017. május 11.

Deákné dr. Szarka Anita 
s.k. Vác város jegyzője

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, Külső Rádi út 23. I. ép. 2. szám (1 szoba, 
43 m2, komfortos)
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa utca 7. fsz. 1. (3 + fél szoba, 81 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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Sporteredmények
Labdarúgó NB II.

Vác FC - Békéscsaba: 1-0 
SZEOL SC - Vác FC: 0-0 
Vác FC - Cigánd SE: 2-0

Csákvár - Vác FC: 1-0
Vác FC - Kozármisleny: 3-2

Férfi kézilabda NB I.
Eger - Váci KSE: 36-24 

Váci KSE - Tatabánya: 32-36 
Váci KSE - Cegléd: 32-29

Női kézilabda NB I.
DVSC-TVP - Ipress Center Vác: 27-29 

MTK Dudapest - Ipress Center Vác: 23-33
Ipress Center Vác - Békéscsaba: 34-25

Budaörs - Ipress Center Vác: 29-30

A Vác FC már papíron 
is újra NB II-es 
Az MLSZ Elsőfokú Licenc-
adó Bizottságának döntése ér-
telmében a Vác FC megkapta a 
jövő évi klublicencet a másod-
osztályban való szerepléshez.

Február 6-án nyílt meg 
az az informatikai rendszer, 
ahol a klublicenc kérelmet el 
kellett indítani a következő, 
2017/2018-as bajnoki sze-
zonra. Ahhoz, hogy egy-egy 
klub az első körben megkap-
hassa az idulási jogot, márci-
us második felére biztosítani 
kellett, hogy formai szem-
pontból megfeleljen a kére-
lem, így a kinevezett szakér-
tők április elején ellenőrizni 
tudták a kritériumpontokhoz 
feltöltött dokumentumokat. 
Miután ez megtörtént, ápri-
lis 25-én összeült az illetékes 
bizottság, amely a Vác FC 
kérelmét pozitívan bírálta el, 
azaz a klub megszerezte a jo-
got a következő bajnoki sze-
zonra a másodosztályú baj-
nokságban való szereplésre.

Kézilabda versenykiírás 
a 2017-2018-as szezonra
A Magyar Kézilabda Szö-
vetség Szakmai- és Ver-
senybizottsága elfogadta a 
2017-2018-as idény Ver-
senykiírását. Ennek értelmé-
ben a férfi és női felnőtt NB 
I-es bajnokság lebonyolítása 
nem változik. Mindkét so-
rozatban 14-14 csapat vesz 
részt, a nőknél ligarendszer-

ben, 26 fordulós bajnokság-
ban döntik el a helyezések 
sorsát, míg a férfiaknál ha-
sonló rendszerben játszanak, 
majd az alapszakaszt követő-
en az 1-2. helyezettek oda-
visszavágó alapon mérkőz-
nek meg a bajnoki címért.

Váci atlétikai sikerek
A Váci Reménység Egyesü-
let 26. alkalommal kiírt Dr. 
Vanyek Béla Atlétikai Emlék-
versenyén sok szép sikert ér-
tek el a VRE sportolói.

A VRE első helyezett-
jei a különböző versenyszá-
mokban és korosztályokban: 
Fekete Fanni, Monoki Kata-
lin, Kertész Levente, Mizera 
Tamás, Jancsik Tamás, Ró-
zsa Boglárka, Lukács Gergő, 
Kareczki Petra, Veres Kira, 
Jancsik Martin, Ragács Ró-
bert, Bartos Panna.

A Parasportolók Orszá-
gos Dobóbajnoksága ugyan-
csak a Dr. Vanyek Béla Em-
lékverseny keretében került 
megrendezésre, itt is kiemel-
kedően szerepeltek a VRE 
atlétái. 

A súlylökés különböző 
kategóriáiban az első he-
lyen végzett Szöllősi István, 
Nagy Ambrus Zsolt és Gulyás 
Levente, illetve a Cházár-
iskolából Varga Máté. Buzo-
gányhajításban ugyancsak 
Nagy Ambrus Zsolt győzött. 
A nőknél mind súlylökésben, 
mind buzogányhajításban 
Szigeti Noémi végzett az első 
helyen.

A 27. Fut a Vácra 
készülhetnek az érdeklődők
A diákok nyári vakációja előtti 
utolsó napon, június 18-án lesz 
a "Fut a Vác" tömegsport ren-
dezvény.

Az esemény fő száma az idén 
is az alig 2,8 km-es "bulifutás", 
melyre a szervezők szeretettel 
várják a város apraját-nagyját, 
ráadásul az előnevezők díjtala-
nul vehetnek részt a versenyen.

Persze aki rendszeres futó, 
annak érdemes az 5, 10, vagy a 
21 km-es félmaratoni távot ki-
próbálni, amit csapatban is lehet 
teljesíteni, a négy tagból álló vál-
tók futóinak egyenként 5,25 km 
távot kell teljesíteniük.

Az utóbbi versenyszámok 
nevezési díja ellenében a szerve-
zők chipes időmérést, emlékér-
met, pólót, rajt- és célcsomagot 
biztosítanak, úgy ahogy a ha-
sonló eseményeken szokás.

A szervezők a legkisebbek-
ről, az óvodásokról sem feled-

keztek meg, nekik - kiscsopor-
tos-, középső- és nagycsoportos 
kategóriában - lufis futást szer-
veznek.

A verseny központja az idén 
is a Boronkay-iskola lesz, ahon-
nan indulnak a futamok, és ahol 
a színpadon a dobogóra állhat-
nak a győztesek.

Persze ezen a versenyen 
mindenki győztes, így a hosz-
szabb távok futói, ha előnevez-
nek a versenyre, új "Fut a Vác" 
pólót és emlékérmet is kapnak, 
amikor a célon keresztül ők is 
felmennek a dobogóra.

A bulifutás indulói között 
az idén is több mint száz "Fut 
a Vác" pólót és az összes induló 
között egy kerékpárt sorsolnak 
ki a szervezők.

Információ: tel: 06 30 921-
3924, honlap: www.futavac.
hu, mail: nevezes@futavac.hu, 
facebook: Fut a Vác-Vác Future

Evezős sikerek itthon és külföldön

A húsvéti hosszú hétvégén - a 
Velencei-tavi pályán - rende-
zett kis- és csapathajó válogató 
versenyen ismét sok szép sikert 
értek el a Vác Városi Evezős Club 
versenyzői.

A VVEC dobogósai:  1. he-
lyezettek: Galambos Péter (férfi 
felnőtt könnyűsúlyú egypáreve-
zős); Szilágyi Konrád-Szklenka 
Bence (férfi serdülő kétpáreve-
zős). 2. helyezettek: Szklenka 
Bence (férfi serdülő egypáreve-
zős), Csepel Zsófia (női ifjúsági 
egypárevezős); Csiszár Péter-
Tamás Bence (férfi felnőtt köny-
nyűsúlyú kétpárvezős); Ács Kris-
tóf-Bácskai Máté (férfi felnőtt 
kétpárevezős). 3. helyezettek: Ács 
Kristóf (férfi felnőtt egypáreve-
zős); Kovács Kornél-Danó Dániel 
(férfi felnőtt kétpárevezős)

Az evezősök május első hétvégé-
jén, Belgrádban rendezett Világ-
kupa versenyén a Vác Városi Eve-
zős Club többszörös világbajnoki 
érmes kiválósága, Galambos Pé-
ter minden riválisát maga mögé 
utasította, így ő állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára a könnyű-
súlyú egypárevezős versenyszám 
eredményhirdetésekor.

Lezajlott a serdülő eve-
zős válogatott idei legnagyobb 
nemzetközi megmérettetése, az 
Olimpiai Reménységek Ver-
senye, a csehországi Brno vá-
rosában.  A Vác Városi Evezős 
Club színeiben is több verseny-
ző tagja volt a magyar váloga-
tottnak. 

Aranyérmet nyert férfi két-
párevezősben a Szilágyi Konrád 
- Szklenka Bence kettős.
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Zöld közösségépítés Szokolyán
Két hétvégén is összegyűlt 
a falu apraja-nagyja Szoko-
lyán, amikor útjára indult a 
település „Életfa programja”. 
A legkisebbeket ünnepelték 
a környezetvédelmi program 
keretében, hiszen ettől az év-
től kezdve a község minden 
újszülöttje szorosabban kö-
tődik majd a településhez.

Ragyogó napsütés, gyü-
lekező szülők, gyerekek és 
önkéntesek Szokolyán. Min-
denki izgatottan szorongat 
egy-egy lapátot, ásót vagy ép-
pen egy locsolókannát. Valami 
készül a településen… Így in-
dult május elején a falu „Életfa 
programjának” előkészítése, 
amelynek során több mint 40, 
nagyobb méretű gömb csep-
leszmeggy fát ültettek el a szü-
lők és a Duna-Dráva Cement 
Kft. munkatársai. A projekt 
célja, hogy a helyi gyerme-
keket környezettudatosságra 
nevelje, ezáltal megismertesse 
velük a természeti értékeket, 
valamint ösztönözze őket ezek 
megőrzésére. Azok a gyerme-
kek, akik 2015-ben és 2016-
ban születtek a DDC Zöld 
Megoldás-pályázata és Szo-
kolya Község Önkormány-
zatának jóvoltából egy-egy 
fával gazdagodtak a Mányoki 
utcában. A program amellett, 
hogy környezettudatosságra 
neveli a jövő generációit, a te-
lepüléshez is köti őket, hiszen 
életük során mindig lesz mi-
hez visszatérniük, mindig lesz 
egy hely, amit otthonuknak 
nevezhetnek. A kezdeménye-
zés hűen példázza a település 
és az ott élők környezettudatos 

gondolkodását.
A megszépült utca ünne-

pélyes átadóját május 13-án 
tartották, amelyen a település 
vezetése és a DDC képviselői 
is tiszteletüket tették. A pro-
jekt megvalósulásához 1 millió 
forint támogatással járult hoz-
zá a DDC.

Hazánk egyik meghatá-
rozó építőanyag-gyártója, a 

Duna-Dráva Cement Kft. 
örömmel állt egy olyan ese-
mény mögé, mint a szoko-
lyai „Életfa program”, hiszen 
kiemelten fontos számára, 
hogy tevékenységét fenntart-
ható módon, a környezetet 
maximálisan figyelembe véve 
végezze. A fenntarthatóság, 
mint cégfilozófia áthatja tevé-
kenységét: korszerű, környe-
zettudatos műszaki eljárásokat 
alkalmazva, a természeti erő-
források optimális felhaszná-
lásával végzi. Társadalmi fele-
lősségvállalási programjainak 
keretében számos település 
fejlesztési programjához nyúj-
tott már segítséget.

A DDC társadalmi fe-
lelősségvállalási program-
járól bővebben a vállalat 
honlapján olvashat: www.
duna-drava.hu/tarsadalmi-
felelossegvallalas

Hirdessen nálunk Ön is

VÁCI HÍRNÖK

HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA 
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA

Apróhirdetés:  300 Ft+ÁFA/szó 
Hirdetési méretek:

1/1 kifutós: 215×302 mm 
(210×297 a vágott méret + 5-5 
mm kifutó) a szöveges részek a 

laptükrön belülre kerüljenek 

(laptükör: 186×262 mm)
1/1 186×262 mm (álló)

1/2 186×128 mm (fekvő)
1/2 90,5×262 mm (álló)
1/4 90,5×128 mm (álló)

1/8 90,5×62,5 mm (fekvő)
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Váci Városimázs Kft 
Vác, Kossuth u. 21. 
Tel.: 06-27-510-900, 

06-30-698-9507.
E-mail: estv@estv.hu

Vác, Földváry tér, 
Nagymező u. 1-3.

 Tel.: 06-27/300-023,  
06-30/393-8555

Szemvizsgálat
dr. Szandányi Judit

szemész főorvos

Koncz Andrea 
optometrista, 

látszerészmester
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Váci partnerünk, a Contitech Kft. részére 
keresünk munkavállalókat, 

betanított munkásokat 3 műszakos 
munkarendben, kiemelt bérezéssel:

l Vulkanizálás területre alakos 
csőgyártáshoz

l Szerelő/operátor

munkakörbe.

Juttatások: kafetéria, 13. havi fizetés,
100%-os útiköltség térítés.

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.


