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Hétmilliárd forintból modernizálták
a Váci Cementgyárat

Újabb lépést tett a Duna-Dráva Cement
Kft. fenntarthatósági céljainak eléréséért. A
nemrég véget ért környezetvédelmi beruházásukat ünnepélyes keretek között avatták
fel a Váci Cementgyárban. A projektnek kö-

szönhetően a régió lakóinak életminősége
is javulni fog.
A Duna-Dráva Cement Kft. mindennapi
működése során kiemelt figyelmet fordít
a környezettudatos működésre. Anyavál-

lalata, a HeidelbergCement Group 2030-as
fenntarthatósági törekvései határozzák meg
stratégiájának legfontosabb irányait; mint
például az ökológiai lábnyom csökkentése
vagy a körkörös gazdaság ösztönzése. 10. oldal

Városi emléknap Újabb gyalogátkelő kaphat lámpás biztosítást
A Nemzeti Összetartozás Napjának városi megemlékezése június
4-én 17 órakor kezdődik a hagyományos helyszínen, a Duna-parti
Országzászlónál.
Ünnepi beszédet mond Koltay
Gábor, Balázs Béla-díjas ﬁlmrendező.
A műsorban közreműködnek:
Toldi Tamás énekes, Karánsebessy
Orsolya és Karánsebessy Balázs,
a Váczi Néptáncegyüttes vezetői.
Rossz idő esetén az ünnepségnek a művelődési központ ad helyet.

Az önkormányzat májusi ü léséne k eg y i k legfontosabb döntéseként a
képviselő-testület felszabadított a költségvetésből
28 millió forint fedezetet
a Damjanich téri forgalmas út kereszteződésnél
lévő gyalogos-átkelőhely
lámpás biztosításának kialakítására.
Forrást biztosított továbbá a grémium a Bauer

Mihály utcában felépítendő
új bölcsőde, illetve a tervezett vizes sportok háza
külső közműveinek kialakítására, valamint utóbbi
létesítmény esetében a sólya megépítésére, illetve
fedezetet különítettek el
két darab motoros fűkasza
beszerzésére, valamint a
Sirály utcai óvoda belső
felújításának folytatására.
Köszönet ny i lvá n ítást

hoz z á f ű z ve e l fogadt a a
testület a Váci Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság és
a Váci Rendőrkapitányság
múlt évi tevékenységéről
szóló beszámolókat. 5. oldal

Közérdekű
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 t itkárságán! 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

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: retvari.bence@ﬁdesz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 30/954-6997, 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

Krauze István

Kriksz István

Matkovich Ilona

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

(SZAVAD Egyesület)
Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor
Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu
Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.

Kovács Ágnes

Körzeti megbízottak
fogadónapjai

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente

Alpolgármesteri fogadóóra

(Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

Vác 5. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján 17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@ﬁdesz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. számú 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: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:

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 a
latti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791
E-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norber
rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály,
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
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188
E-mail: BocsN@pest.police.hu
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Kászonyi Károly

(Demokrat ikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Impresszum

Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

A LAPOT KÉSZÍTETTE:
Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

Ha nem is mindennapos, de sajnos nagyon gyakori jelenség a
vandalizmus, Vácott például csak a legutóbbi néhány hétben is
több ilyen eset borzolta a kedélyeket, gondoljunk a hajóállomásnál
kivágott fákra, a szép Duna-parti kovácsoltvas kerítés egyik
elemének kidöntésére, a Kálvária információs táblájának
megrongálására.
Józanul gondolkozva felfoghatatlan, milyen indulat, milyen
cél vezérelheti az elkövetőket, de ezek a tettek elszomorítják
a jóérzésű embereket - valami nagy-nagy összefogásra lenne
szükség a jelenség visszaszorítása érdekében.
De beszéljünk inkább az értékmentőkről, akiknek odaadását, lelkesedését példának
állíthatjuk mindannyiunk elé.
Többek között kiemelkedő példa ezen a téren a felszámolt középvárosi temető három
értékes közösségi keresztjének évekkel ezelőtti „kimentése” a deákvári plébániatemplom
udvarára, s legújabban közülük az Althann-címeres barokk kori feszület és korpusz
restaurálása és rekonstruálása.
És itt fontos megemlíteni a Váci Kálvária alapítvány valamint a Váci Városvédők
és Városszépítők Egyesületének küldetéstudatos szerepét, s tegyük rögtön hozzá, hogy
értékmentő tevékenységük fő szervezői Szalay Ákos és Cservenák Péter, továbbá egyházi
részről Pálos Frigyes prépost, őrkanonok, művészettörténész, múzeumigazgató.
Az említett Althann-kereszt felújítása ugyanakkor a püspökségnek köszönhető, a
kvalitásos mű helyreállítása Laczik Csaba szobrászművész-restaurátor keze munkáját
dicséri.
Zárszóként csak annyit: nagyon fontos, hogy megbecsüljük-megvédjük régi és új
közös értékeinket, hiszen ez is lényeges záloga annak, hogy igazán otthon érezhessük
magunkat szeretett városunkban.

FOTÓK:

hol jÁrunk?

Sándor Lajos

SZERKESZTŐSÉG:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:
Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Kiszi-Jira Fruzsina

 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk,
kedves Olvasóink. A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékot sorsolunk ki. Aki
tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre!
Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző lapszámunk játékának nyertese Szászik György, akinek gratulálunk! A nyeremény
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként az elaggott iparosok egykori otthona (később étterem) szerepelt
egy régi felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését június 15-éig várjuk.

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

Tóth Ferenc
rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala,
külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. szám alatti
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
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne:
Vác, Dózsa Gy. u. 53. szám
alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu

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 fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből

4 | VÁCI HÍRNÖK |

Döntött a testület / Krónika

Döntött a testület

| VÁCI HÍRNÖK | 5

Az áprilisi testületi ülésről jelentjük

A májusi testületi ülésről jelentjük

Több mint harminc napirendi pontról tárgyaltak a döntéshozók az áprilisi képviselő-testületi ülésen.

Az önkormányzat májusi ülésének egyik legfontosabb döntéseként a képviselő-testület felszabadított
a költségvetésből 28 millió forint fedezetet lámpás gyalogos-átkelőhely kialakítására a Damjanich téri
forgalmas útkereszteződésnél.

Döntés született arról, hogy
az önkormányzat részt vesz
a z i l leté kes m i n i sztér iu m
ön kor m á ny z at i t u l ajdonú
belterületi utak szilárd burkolatú
kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének
támogatásáról szóló pályázatán,
éspedig a Budapesti főútnak a
bíróságtól a könyvtárig terjedő
szakasza felújítása érdekében.
A testület felhatalmazást
adott a polgármesternek, hogy
- az előzetesen megrendelt
szakértői értékbecslés
alapján - egyeztető tárgyalást
kezdjen a t u lajdonossa l a
Váci Mosolyalbum kiállítás
- Sajdik Ferenc gyűjtemény
városi tulajdonba kerülésének
feltételeiről.
Közfelháborodást keltett,
hog y i lletéktelenek eg y
áprilisi napon, az éj leple alatt
kivágtak három terebélyes fát
a hajóállomás közelében - ezzel

kapcsolatban a testületi ülésen
Deákné dr. Szarka Anita jegyző
bejelentette: a hivatal rendőrségi
feljelentést tett ismeret len
elkövetőkkel szemben.
Fercsá k Róber t , Baja
polgármestere kérést intézett
a v á c i ön k or m á ny z at h o z
(is) anna k érdekében,
hogy a testvér városuk hoz,
Erdőszentgyörgyhöz
köze li, a he ly i hata lom
döntéshozatalának áldozataként
a föld szí nér ő l te ljesen
eltűnt Bözödújfalu területén
em lék mű épü l hessen, a
cson k a mementóként még
évekig álló, de végül ledőlt
templomtorony újjáépítésével.
A testületi többség 50 ezer forint
városi hozzájárulást biztosított
a nemes célra. Ugyanakkor a
grémium tizenegy tagja plusz
személyes felaján lást tet t :
Fördős Attila polgármester,
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán

alpolgármester, Balkovics Péter,
Kászonyi Károly, Kovács Ágnes,
K r i k sz Ist vá n, Man n i nger
P é t e r, M a t k o v i c h I l o n a ,
Steidl Levente és Vácy Károly
képviselő csatlakozott így a
kezdeményezéshez.
Fördős Attila polgármester
felhatalmazást kapott
a t e s t ü le t t ő l a z e lő z e t e s ,
szakértők bevonásával tartandó
tárgyalásra azon előterjesztés
kapcsán, amely egy köztéri
szoborpark kialakítását célozza
a Munkácsy-díjas Nagy Sándor
szobrászművész munkáiból.
Pető Tibor alpolgármester
előter jesztése a lapján a
testület elvi hozzájárulását
adta ahhoz, hogy a Vác Város
L abda r úgó Spor teg yesü let
pályázhasson a TAO-pályázati
rendszer idei kiírásában, a
cél a klubház korszerűsítő,
energiahatékonyságot növelő
felújítása.

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének
40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi
tájékoztatást adom:
Vác Vá r o s Ö n k or m á ny z at
Képviselő-testülete 2018. április 26.-i
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 13/2017.(XII.15.) sz. rendeletmódosítás
– a parkolás szabályozásáról és a
várakozóhelyek igénybevételének
rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz.
rendeletről.
A zon szemé lyek , a k i k a
módosító rendelet hatályba lépése
előtt vásároltak kedvezményes
éves vag y kedvezményes havi
bérletet, méltánytalan helyzetbe
k e r ü lt e k a z on s z e m é l y e k k e l
szemben, akik a kedvezményes
éves vagy kedvezményes havi bérlet
megvásárlását későbbi időpontra
halasztották. A rendeletmódosítás
cé lja ezen mé lt á ny t a la n ság
kiküszöbölése.
- 14/2018.(IV.27.) sz. rendeletalkotás
– a váci 2793 hrsz-ú árok terület
törzsvagyonból történő kivezetéséről.
Az árok vízelvezető funkcióját már
elvesztette, a terület szervesen tudna
kapcsolódni az óvoda udvarához.
- 15/2018.(IV.27.) sz. rendeletalkotás
– Vác Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
Az Alaptör vény 32. cik k (2)
b e k e z dé s éb e n me g h at á r oz ot t
eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptör vény 32. cikk
(1) bekezdés f.) pontjában
meghatározott feladat körében
eljárva az Önkormányzat 2017. évi
zárszámadásáról rendeletet alkot.
- 16/2018.(IV.27.) sz. rendeletmódosítás
– a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.)
sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban
a központi költségvetésből származó
források, valamint a 2017. évi
maradvány költségvetési rendeletbe
történő beépítése indokolja. Az
önkormányzati szintű költségvetés
főösszege 9.097.071 e Ft.
A rendeletek a Váci Polgármesteri
Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthetők.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Megújuló hibabejelentés az uniós előírásokhoz igazodva
A Vá c i Vá r o s f e j l e s z t ő
K f t .-ne k a közü let i és a
lakossági ügyfelekkel történő
kapcsolattar tás kapcsán a
cég honlapjának főoldaláról
elérhető hibabejelentő rendszer
a legfontosabb fóruma.
Az ügyfelek - legyen szó
akár a Vácon élő lakosságról

vagy társasági, intézményi
ügyfelekrő l - ennek a
rendszernek a használatával
t udjá k je lezn i a fe lmer ü lt
hibákat és észrevételeket.
A z ön k or m á ny z at i c é g
informatikai fejlesztésének
részeként modernebb és a mai
szabályozási környezetnek

– többek között a személyes
a d at ok r ól s z óló új u n i ó s
tör vény i rendszabásna k
– megfelelő úg ynevezet t
„help desk” programot vezet
b e , a m i v á lt o z á s t h o z a z
online hibabejelentés eddigi
gyakorlatában.
Az új hibabejelentő

rendszerben a felhasználóknak
- néhány személyes adatuk
megadásával - regisztrálniuk
kell, ezt követően az
adatkezelésről szóló ismertető
megismerésével és elfogadásával
kapnak jogosultságot az online
kommunikációra, észrevételeik
jelzésére.

Forrást biztosított továbbá a
grémium a Bauer Mihály utcában
felépítendő új bölcsőde, illetve a
tervezett vizes sportok háza külső
közműveinek kialakítására, valamint utóbbi létesítmény esetében
a sólya megépítésére, illetve fedezetet különítettek el két darab
motoros fűkasza beszerzésére,
valamint a Sirály utcai óvoda
belső felújításának folytatására.
Köszönetnyilvánítást hozzáfűzve elfogadta a testület a Váci
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Váci Rendőrkapitányság
múlt évi tevékenységéről szóló
beszámolókat.
A képviselők döntést hoztak
számos helyi kitüntetés díjazottjairól is, a napirend tárgyalása
során, személyes érintettség okán
Fördős Attila polgármester egy
alkalommal nem voksolt.
A „Vác Város Egészségügyért”
kitüntető címet Kramár Rozália
veheti át. A „Váci Katedra Pedagógiai Díj” kitüntetettjei: Dóra Erzsébet, Fördősné Rozmán Edina,
Konopás Anna, Nagy Irén és Vanderlik Tamás. A „Vác Város Tehetséggondozásáért” kiitüntető cím
díjazottjai: Csatainé Neuman Rita,
Gál Zoltán, Gyombolai Ferenc,

Horváthné Tóth Erika, Pajorné
Menyhárt Mónika, Party Andrásné, Rodney Ágnes, Szabó Csaba,
Szilfai-Gyóni Ibolya, Uhlár Péter
és Véglesiné Bíró Erzsébet. A „Vác
Város Oktatást Segítő Munkáért”
elismerésben részesülnek: Heidtné Csölle Krisztina, Plachi Dénes
Jánosné, Rigó János és Szegner
Jakab. A „Fogyatékossággal Élő
Váci Emberekért” elismerés egyéni díjazottja Bunna Katalin, közösségi kategóriában pedig a Vác
Város Önkormányzat Bölcsődék
és Fogyatékosok Intézményének
fejlesztő napközi otthona.
A testület döntése értelmében az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Váci Waldorf
Alapítvány jelzálog bejegyzést
kérhessen a használatában lévő,
iskolaként szolgáló ingatlan tervezett felújításához és óvodájuk ide
költöztetéséhez szükséges bankhitel felvételéhez kapcsolódóan.
A grémium határozata alapján
- Dr. Hetényi Katalint váltva - Dr.
Marton Anita házi gyermekorvos
folytathatja a praxist a II. számú
(Deákvári főtér 29. alatti központú) háziorvosi körzetben.
Eldőlt, hogy a jövőben 100 forint tarifa ellenében lehet hasz-

nálni a Duna-parti területen, a
József Attila sétányon lévő nyilvános illemhelyet.
A testület döntése értelmében
az önkormányzat - kerekítve 88 millió forint erejéig, legfeljebb
2018. december 28-ig tartó határozott időtartamra készﬁzető kezességet vállal a Váci Dunakanyar
Színház állami támogatásból
megvalósuló átfogó épületfelújítása forgalmi adójának előteremtéséhez szükséges bankhitel
felvétele kapcsán.
Deákné dr. Szarka Anita
jeg yző és För dős At t i la
polgármester meghívására részt
vett az ülésen a Gödöllői útnál
lévő volt kavicsbánya terület
tulajdonosának jogi képviselője,
aki tájékoztatást adott a kötelező
rekultivációval kapcsolatos
tudnivalókról. A lényeg, hogy a
cég alapvetően építési törmelékből
származó zúzalékkal kívánja
feltölteni a kialakult bányató
nagy részét, megalapozva a térség
növényesítő helyreállítását. A
beruházás kapcsán több képviselő
lakossági fórum összehívását
kezdeményezte, tehát hamarosan
ilyen formában is értesülhet a
lakosság az információkról.

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének
40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi
tájékoztatást adom:
Vác Vá r o s Ö n k or m á ny z at
Képviselő-testülete 2018. május 24.-i
ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
-17/ 2 0 18 .( V. 25 .) s z .
rendeletmódosítás – a költségvetésről
szóló 4/2018.(II.23.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban
a központi költségvetésből származó
források költségvetési rendeletbe
tör ténő beépítése indokolja. A
rendeletmódosítást követően az
önkormányzati szintű költségvetés
főösszege 9.105.527 eFt.
A rendelet a Váci Polgármesteri
Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthető.
Vác, 2018. május 25.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Krónika
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Maglódi Ádám az új
diákpolgármester
A tizennyolcadik alkalommal megrendezett - a
Föld Napjához kapcsolódó - diákpolgármester
választáson Maglódi Ádám, a Váci Szakképzési
Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája jelöltje nyerte el a kitüntető
címet és az ezzel járó feladatot.
Három jelölt méret tet te
me g m agát : Ba h i l B otond
(Boronkay-iskola), Homonnai
Csenger (Madách-gimnázium)
és Maglódi Ádám (Király Endreiskola) szállt ringbe.
A nap programja a jelöltek
kampányműsoraival kezdődött,
majd kom mun i k ációs és
környezetvédelmi versennyel
foly tatódott, utóbbia kon a
jelöltet állító iskolák mellett
más intézmények is indítottak
csapatokat.
A kommunikációs verseny
vándorkupáját a Boron kay
iskola csapata érdemelte ki,
a második helyen a Madách
gimnázium, a harmadikon a
Király Endre szakképző iskola
csapata végzett.
A dé lut á n i d í j k i o s z t ón
Mokánszky Zoltán
alpolgármester is köszöntötte a
jelenlévőket, köszönetet mondva
a szervezőknek és a résztvevő
iskoláknak, a diákoknak és a
felkészítő tanároknak egyaránt.
- Ez a z esemény h á r om
az egyben jellegű program,
hiszen a diákpolgármester-

j e l ö lt e k k a m p á n y m ű s o r a
mellett a kommunikációs és
a környezetvédelmi verseny
ugyanolyan fontos. Nagyszerű
volt látni az aktivitást. Ez
alapján azt mondhatjuk, hogy
a rendezvényt a demokrácia
ünnepeként élhettük meg,
bízunk benne, hogy a mostani
ﬁatalok felnőttként ugyancsak
fontosnak tartják majd a szabad
választásokon való részvételt,
azaz tudatos állampolgárok
lesznek - foga lmazott a
városvezető.
Bí r ó Györ g y f őszer vező
k iemelte, hog y az idén
különösen aktívak voltak az
iskolák, a diákpolgármesterjelöltek pedig tanúbizonyságát
adták, hogy bár riválisokként
vágtak neki a napnak, de készek
az összefogásra, ami előrevetíti,
hogy az elkövetkező egy évben
jelentős eredményeket érhetnek
el.
A program végén Maglódi
Ádám közkívánatra újra előadta
rap stílusú kampányszámát,
ami ismét magával ragadta a
hallgatóságot.
R. Z.

Köszöntjük a szépkorú
ünnepelteket
Bihari József áprilisban betöltötte 100. életévét, Faluhelyi
Józsefnét 95. életévének betöltése kapcsán köszönthették családtagjai, barátai, ismerősei, Dr.
Varga Ilona pedig 90 éves születésnapja alkalmából fogadhatta
a jókívánságokat.
A kiemelkedően jeles szü-

letésnapos ünnepelteket Mokánszky Zoltán alpolgármester
és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felköszöntötte,
átadva nekik az Orbán Viktor
miniszterelnök kézjegyével
ellátott díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.

Krónika / Hirdetés

Történelmi
emlékhelyek napja
Az idén harmadik alkalommal rendezték meg
hazánkban a Történelmi Emlékhelyek Napját,
melyhez városunk is csatlakozott.

A megem lékezést Steidl
Levente, a művelődési-oktatási
és iúsági-sport bizottság elnöke
nyitotta meg.
„A Hétkápolna és a
honvédemlékmű történelmi
emlékhely kétszeresen is szakrális
helyszín: egyrészt az egyházmegye
híres kegyhelye, másrészről
az 1848/1849-es szabadságharc

hősinek az országban először
emelt emlékmű végett” – mondta
köszöntőjében Steidl Levente.
Ezután az érde k lődő k
meghallgathatták Cservenák
Péter helytörténésznek a város
mú lt járól szóló e lőadását ,
i l let ve meg te k i nt het té k a
keg y templomban a Vácról
készült régi képeslapokból
válogatott alkalmi kiállítást, majd
magát a templomot Varga Lajos
segédpüspök mutatta be.
Kísérő programok is voltak,
éspedig Ónodi Szabó Mihály és
barátai, a Váci Huszár és Nemzetőr
Bandérium, Czikó Márti és a
Dunakeszi Iúsági Szimfonikus
Zenekar közreműködésével.
A r e n de z v é ny p ü s p ök i
szentmisével zárult.
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Ipartestületi kitüntetést kapott
Fördős Attila polgármester
A napokban tartotta évi rendes iparosgyűlését a Vác és Vidéke
Ipartestület.
Buchwald Imre elnök beszámolója után megválasztották a jelölő bizottságot a jövőre esedékes
tisztújítás előkészítése érdekében.
Az elnöki beszámolóból kiderült, hogy az ipartestület gazdálkodása stabil, s az idén hozzákezdenek székházuk és az udvarban
lévő üzlethelyiségek már korábban
tervbe vett felújításához is.
A tanácskozás végén - miután
az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöksége jóváhagyta a helyi ipartestületi elnök javaslatát - a

Magyar Kézművességért Díj arany
fokozatú kitüntetésével ismerték
el Fördős Attila polgármester támogató tevékenységét.
Az indoklás szerint a városvezető már a második ciklusban, nyolc
éve folyamatosan példa értékű,
szakszerű, következetes munkájával eredményesen támogatja a
helyi és a környező településeken
tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások működését, fejlődését,
a kisipar értékeinek megőrzését.
A rangos elismerést Németh László, az IPOSZ elnöke és
Buchwald Imre adták át a településvezetőnek.

Váci adomány Técsőnek
László Károly, a kárpátaljai
testvérváros, Técső református
lelkésze kéréssel fordult Fördős
Attila polgármesterhez, egy
m e g k e z de t t b e r u h á z á s u k
támogatása érdekében.
A városvezető széles körben
tolmácsolta a kérést, s a felhívásra
végül több mint hatszázezer forint
adomány gyűlt össze.
A támogatást kis városi delegáció

adta át a gyülekezetnek, Fördős
Attilával tartott Czadró József, a
szervezési és tájékoztatási osztály
munkatársa és Papp Katalin, az
ellenőrzési osztály részéről.
A kiutazás természetesen
alkalmat adott a két polgármester
találkozására is, az eszmecserén a
felek egyeztettek a testvérvárosi
kapcsolat elmélyítésének további
lehetőségeiről.

Munkatársakat keresnek
A Váci Polgármesteri Hivatal a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A jelentkezéseket június 22-ig
várják postai úton, személyesen a
jegyzőnél vagy elektronikus úton
Deákné dr. Szarka Anita részére a
jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail
címen keresztül.
A Vá c i Vá r o s f e j l e s z t ő
Kf t. parkfenntartási részleg

munkatársakat keres a következő
munkakörökbe: köztisztasági
dolgozó; kertészeti betanított
munkás; kertészeti kisgépkezelő;
kertészeti gépkezelő.
Várják részletes önéletrajzokat
az iskolai végzettségek, tanúsítványok, bizonyítványok felsorolásával, az előző munkahelyek
megnevezésével és az ott betöltött
pozíció megjelölésével.
Az önéletrajzokat a posa.csilla@
vacholding.hu email címre várják!

www.vac.hu
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Beindult a fesztiválszezon
A május 1-jéhez és a
pünkösdhöz kötődő hosszú
hétvégéken rendezett
pr o g r a m ok k a l b e i n du lt a
fesztiválszezon.
Ami a motoros dzsemborit

és pünkösdi családi találkozót
i l let i, a már hag yományos
esemény az idén igazi
csemegét kínált a közönségnek
zenei vonatkozásban, hiszen
az egykori legendás „Fekete

bárányok” fesztivál örökifjú
főszereplői, a Schuster Lóránt
vezette P. Mobi l, Deá k Bi ll
Gyula és Nagy Feró voltak a
sztárfellépők.
A folytatásban - júliusban

- egyaránt rendkívül gazdag
pr ogra mot k í ná l majd a
k ö z ö n s é g n e k a Vé n é g y
Fesztivál és Színházi
Ta lá l kozó és a Váci Vi lági
Vigalom is.

Hirdessen nálunk Ön is!
HIRDETÉSI ÁRAINK:

HIRDETÉSFELVÉTEL:

1/1 oldal - 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

Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.
Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507
E-mail: estv@estv.hu

Kultúra

A hónap
műtárgya
Május hónaptól a Madách
I m r e Műve lődé si Köz pont
aulájában - Koltai-Dietrich
Gábor festőművész munkatárs
kezdeményezésére - minden
hónapban megtekinthető lesz
„ A hón ap műt á r g ya” c í mű
kiállítás-sorozat.
Az e célra g yár tott díszvitrinben elhelyezett, havonta
cserélődő műalkotásokkal az
intézmény a vizuális kultúra
fontosságára szeretné felhívni
a látogatók figyelmét, mintegy
ref lektorfénybe állítva egyegy jelentős műalkotást.
A z
a l k o t á s o k
k ivá lasztásáná l elsődleges
szempont lesz a kiemelkedő
m ű v é s z i t e lj e s í t m é n y,
valamint az, hogy többségében
váci vag y a vá r oshoz er ős
szá la k ka l kötődő képző és fotóművésze k műveit
mutassák be.
E célok szellemében
e lső ként Nag y B. Ist vá n
(1933-2006) Munkácsy-díjas
festőművész, egyetemi tanár,
Vác város egyik kimagasló
a l kotója e lőt t t iszte lget t a
művelődési központ „Zsámbék
LXIII.” című festményének
kiállításával.

HIRDETÉSI MÉRETEK:
1/1 : 186x258 mm (álló)
1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)
1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

A fotókat készítették: Mészáros Istvánné, Nagy Gábor, ifj. Sáray Tibor

www.estv.hu
www.frontgrafika.hu
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A HÓNAP FOTÓJA

Megnyílt az ég

Gerengay Gusztáv felvétele

Rapandi, a varázsló
folytatja cikázó időutazását
Fisch Gábor László nagy sztorizó, amit ékesen bizonyít, hogy már a hetedik
mesekönyvét írja.
Az aktív éveiben
újságíróként, szerkesztőként,
f ő s z e rk e s z t ő k é nt dol go z ó
szerző bevezetésként három,
kisgyerekeknek szóló
könyvet írt „Nagyapó meséi”
sor ozatcí m me l, eze k ne k a
köteteknek saját váci portája
a helyszíne.
Aztán elkezdődött a most
tovább gyarapodó „Rapandi”
kötetsorozat, melynek
főszereplői a nevezett varázsló
és a köré sereglő fiata lok,
elárulhatjuk, hogy egyikükben
a szerző saját magát személyesíti
meg.
- A Rapandi meseköny v
sorozat első kötetének írását
gyerekkorom egy meghatározó
időszaka ihlette, akkoriban,
eg y rejtélyes tüdő betegség
miatt Röjtökmuzsajon
kezeltek hosszabb-rövidebb

időszakokban. A második kötet
helyszíne a főváros, azon belül
közelebbről egy palotaszerű
épület mikrovilága. A harmadik
könyv ebben a sorozatban már
váci helyszíni ihletésű, és a
történet afféle időutazás Mária
Terézia korába. A most készülő
újabb kötet pe d ig szi nté n
időutazás, de már az elképzelt
jövőbe - mondta Fisch Gábor
László.
A nagy sztorizó elárulta:
unokáinak is köszönheti az
indíttatást a meseköny vek
íráshoz, hiszen elsősorban
nekik írta-írja a történeteket,
de örömmel tölti el, hogy igen
sok a n olvassá k , ker esi k a
köteteit.
Ribáry Zoltán
Bővebb információ:
www.nagyapomesei.hu,
www.rapandi.hu

Kultúra
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Megszólal a gyermekkor
Elballagtak pünkösd napjai
is. Méltóságos volt az ünnep. Jó
volt ott lenni vasárnap a téren,
a Nagytemplom előtt, fülelni
a nagyharang kondulására,
amikor a „hívogatóba” kezd
bele, majd hallgatni a zúgását.
Erre mindenkor összeszorul a
szívem. Fölidézi a régvoltat.
Aztán jött a megindító püspöki
m i s e … ö r ö m v o lt l át n i a
bérmálkozó fiatalokat.
Utána mozgalmas nap, kettő is: turisták tömege hullámzott át a
városon. Zene egyvégtében, mégis, hangjai csak olykor-olykor törték
át a belső csöndet. Mert nem tudtam szabadulni a gondolattól:
épp pünkösd-előn jött a hír a nyolcéves sólyi kislány, Adrienn
tragédiájáról.
Tehetetlen düh és mély szomorúság váltotta egymást. Emléket
is elő hívot t. Épp két éve ír tam , amikor szembesültem egy
fényképpel: „Jaj, Istenem!” – csak ennyit tudtam mondani; csak
egy jajdulásra futotta, amikor megláttam a fotót az interneten. A
szép Szentirmay-lányok egyike tette föl. És a kép megszólaltatta
bennem a gyermekkort.
Ahol éltünk, a Csányi-telep egybegyűjtött sokféle embert. Az
úriemberség „árfolyama” arrafelé magas volt. Ez a minőség kötötte
össze a sok nyelven beszélő, politikai elítélt klasszika-filológust és
a derék munkásembert, a kovácsmesterség arisztokratáját. És e
minőség egy másik szegmense kötötte egymáshoz a gyerektársadalom
tagjait: a szolidaritás.
A bandaháborúkat, ahogy illik, rendre megvívtuk. Naná, hogy
a lányokat ebbő l kizártuk mi, vagánypalánták: kis csapatunk
mindegyik tagja bele volt zúgva valamelyikükbe. Készek lettünk
volna őket megvédeni, akár az életünk árán is. Kár, hogy a lányok
ezen csak nevettek; ők, akik ott mosolyognak a megfakult képen:
Jójárt Évi, Szentirmay Mari meg Évi, és a többiek, meg akik nem
kerültek a fotómasina lencséje elé, mert épp nem voltak a Mikszáth
utcai elvadult grundon…
Édes Istenem! – jajdulok fel most is, mert visszaidéződnek az
ötvenes évek szomorú napjai is:
»Pista, menjünk! – mondogatta anyám, de hiába, Pista csak
állt a kisszoba ablakánál, és nézett a semmibe. A ház előtt, orral a
Tüzép felé, ott terpeszkedett a Csepel autó, vagy két órája várva az
indulást. Barátok állították oda. A meneküléshez. Tudták, ha Pista
marad, ismét csak a meghurcoltatás jut ki neki. A sofőr, amikor már
az orosz tankok moraját is hallani vélte, becsapta az autó ajtaját,
elment. Így maradt Pista és családja Magyarországon.
Pista az apám volt. Anyám meg az anyám, mint ahogy az
rendes családban illik. Mellesleg a miénk éppenséggel nem volt egy
rendes család. Egy elszegényedett polgári família volt, internált és
börtönt megjárt, politikai elítélt családfővel. Éltünk a dohos-romos
Csányi-telepi szükséglakásban. De legalább éltünk.«
Igen, éltünk, barátok közt, boldogan. Megtapasztaltuk a jobb
sorsúak együttérzését – a legértékesebbet, amit gyerek gyereknek
adhat. És körülvett bennünket a szülői szeretet.
Aztán az álmokból késő bb valami teljesült, valami nem. De
mit kezdjünk ma a mély csönddel, ami bennünk él, szembesülve a
valósággal: hogy egy nyolcéves ártatlan gyermeknek már az álmok
sem adatnak meg többé?
Várkonyi Balázs

KÖZKINCSEINK
Már keveseknek tűnik fel, de a
főtér egyik házának
homlokzatán, egy
tálcán még mindig
ott álldogál az elefánt, ami egykor
fontos cégére volt egy különleges tevékenységnek. Az egzotikus állatﬁgura
mára már jelentőségét veszítette, pedig amikor úgy 150 éve ide helyezték,
onnantól sokaknak vált elérhetővé
az ismeretlenség ködébe burkolódzó
egzotikus világok íze.
Akkoriban, mikor az elefánt Vácra érkezett, még a többségében írástudatlan nép leginkább csak a cégérek vagy a szakmákra utaló „logók”
alapján tájékozódhatott arról, hogy
a számára ismeretlen épületekben
milyen szolgáltatásokat talál, kirakatok ugyanis nemigen díszítették a
frontot. A legismertebbek között volt
a szabó jele, az olló, a cipészé, a suszterkalapács, a bognáré, a kocsikerék,
de egyszer csak, nagyjából a 1800-as
évek közepén a nagyobb városokban
működő fűszerkereskedők ﬁókjaiban megjelentek a nagyhatalmak
tengerentúli gyarmatairól érkező
különlegességek is, mint például a
fahéj, a tea, a kakaó vagy a kávé.
Hát őket hitelesítette a kapu felett
ácsorgó indiai elefánt.
Uram, még hátra van a feketeleves!
Addig elképzelhetetlen ízt jelenthetett a sült húson és csicsókán
nevelkedett magyar ízlelőbimbók
számára az a fekete valami, amit
először a törököktől kóstolt, később
pedig kávénak keresztelt a hazai
közbeszéd.
Az elefántos, tehát a gyarmatáru
házak sehol sem voltak még, amikor
1580 tájékán Budán az első kávéfőzők, a török kahvedzsik üzletszerűen
készítgették a fekete frissítőt. A kávé
a turbánosokkal való tárgyalások
során is az elengedhetetlen kellékek
egyike volt, akárcsak az Amerikából
elterjedt dohány, amit vízipipán keresztül fogyasztottak nikotinterjesztő
„barátaink”.
A „hátra van még a feketeleves”
kifejezés is állítólag onnan ered, hogy
amikor a váradi pasa el akarta fogni
Thököly-t, ebédre invitálta Budára. A
történet szerint lakmározás közben a
vendég megsejtette az ellenfél szándékát, ezért még a kávé előtt távozni
akart, ám az egyik szolga maradásra

kényszerítette azzal, hogy ne siessen
az úr, hiszen még hátra van a feketeleves. A legenda szerint Thököly
nem tudott ellenállni a kávénak, és
ez lett a veszte.
A kávé, ami mindent visz
A törökök gyakorlatilag Konstantinápoly 1453-as elfoglalásával
„lenyúlták” a keletről érkező kereskedelem javát. Így juthattak kizárólagosan olyan árukhoz, mint a kávé,
a dohány, a paprika, és hát, tetszik
vagy sem, ránk telepedésükkel, ezekkel a termékekkel „befűszerezték”
az életünket. Gurman képekben
ábrázolva: ha egy paprikás gulyás
elfogyasztása után elszívunk egy
jó cigarettát, majd egy kávéval felpörgetjük a délutánt, nos, azt nekik
köszönhetjük.
Amint a hosszú vendégséget követve, végre keleti albérlőink kivonultak Magyarországról, a nagyobb
hatalmak gyarmatosítása révén iparosított formában jutottunk a távoli
földrészek csemegéihez.
Még egy érdekesség, és a gyarmatáru történetében egy lényeges
lépcsőfok: sokaknak - ha minőségről
van szó - a Julius Meinl név garanciát
jelent. Nos, Meinl a Habsburg-Magyar Monarchia területén, Csehországban született 1823-ban. Imádta
a kereskedelmet: inasnak szegődött
és jól is csinálta, mert hamar segéddé
léptették elő. Meinlünk azonban úgy
látta, hogy az eladók inkább a meggazdagodásra, mintsem a vevőkre
koncentrálnak, ezért 12 éven keresztül kuporgatott, hogy megnyithassa
saját üzletét. A „mindent a vevőkért”
szemlélete gyorsan bevált, hamar
üzlethálózatot épített ki, a cége pedig Budapesten is gyarmatáruboltot
nyitott.
A tea az angolok itala lett, ám
Európának a kávé jutott, és erre a
koffeines különlegességre építette fel a
sajátos fogyasztási kultúráját. Nincs
magyar ebédszünet kávézás nélkül,
még a kőműves is szívesen fogadja a
feketét két csempe felrakása között.
Bár a mai srácok inkább az
energiaitalban bíznak és attól (is)
híznak, noha sokan az illatát sem
igazán szeretik, talán nem hal ki az
évszázados kultúra és marad még
egy darabig a kávé kultusz.
Mindenesetre ezt is vigyázza a
gömböc kis szürke elefánt itt a váci
főtéren.
Kegyes Zoltán

Hirdetés
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Hétmilliárd forintból modernizálták
a Váci Cementgyárat
Újabb lépést tett a Duna-Dráva Cement Kft. fenntarthatósági céljainak eléréséért. A nemrég véget
ért környezetvédelmi beruházásukat ünnepélyes keretek között avatták fel a Váci Cementgyárban. A
projektnek köszönhetően a régió lakóinak életminősége is javulni fog.
A Duna-Dráva Cement Kft.
mindennapi működése során kiemelt figyelmet fordít a
környezettudatos működésre.
Anyavállalata, a HeidelbergCement Group 2030-as fenntarthatósági törekvései határozzák
meg stratégiájának legfontosabb
irányait; mint például az ökológiai lábnyom csökkentése vagy
a körkörös gazdaság ösztönzése.
A 2016 és 2018 közötti időszak
egyik legfontosabb eseménye az
a 7 milliárd forintos beruházás
volt, amelynek köszönhetően
a korábbinál is korszerűbb körülmények között folytathatják
majd gyártási tevékenységüket,
szem előtt tartva mindenekelőtt
a környezet megóvását.
A modernizációnak köszönhetően a gyár porkibocsátása
minimális szintre csökkent, miközben klinkergyártó kapacitása
és üzembiztonsága is növekedett.
Mindezek hozzájárulnak a fenntartható cementgyártáshoz.
A modernizáció fő célja a
korábban használt elektroﬁlter
korszerű, úgynevezett zsákos ﬁlterre cserélése volt. A ﬁlter felel
ugyanis a kemencevonal portalanításáért. Az új szűrőrendszer
előnye, hogy még üzemzavar
vagy áramkimaradás esetén sem
engedi, hogy kiporzás történjen.
Ezáltal a DDC tovább minimalizálja a már korábban is alacsony
szintű porkibocsátását.
Beremendi Cementgyárukban már közel egy évtizede ezt
a technológiát alkalmazzák, és
a tapasztalatok szerint Vácott
is hasonló módon tudnak majd
hozzájárulni a környezet védelméhez.
Május 18-án ünnepélyes átadó
keretében avatták fel a modernizált cementgyárat. A gyárlátogatással egybekötött eseményen
a résztvevők megismerhették a
környezetvédelmi beruházás hátterét, folyamatát és eredményét.

Hasznos

Programok / Hirdetés
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

SZÜNIDEI
TÁBOROK
- Nyárfák alatt színpad
17:00 Sabina Krátká: Sírj bébi, sírj! (Csehország)
- Színház sátor
18:30 Sonya - Északi színpad
19:50 Bad Karma Boy (Szlovákia) - Északi színpad
20:45 Bëlga - Déli színpad
22:15 Utcaszínház előadás: Álmok - Nyárfák alatt színpad
23:00 Punnany Massif - Déli színpad
00:30 Freakin Disco -Déli színpad

Július 6. péntek

16:00 Beszélgetés Ott Anna vezetésével
- Nyárfák alatt színpad

17:00 Hamlet esettanulmány (Lengyelország)
- Színház sátor

18:30 Red Swamp - Északi színpad
19:50 I Love You Honey Bunny (Csehország)
- Északi színpad

20:45 Ivan and the Parazol - Déli színpad
22:15 Utcaszínház előadás: Találkozás Prosperoval
- Nyárfák alatt színpad
22.30 Tankcsapda - Déli színpad
00:00 Tesco Disco - Déli színpad

Július 7. szombat

16:00 Beszélgetés Ott Anna vezetésével
- Nyárfák alatt színpad

17:00 Ágota Kristof: A nagy füzet (Szlovákia)
- Színház sátor

18:30 Meg egy cukorka - Észak színpad
19:50 Minimyst - Északi színpad
20:45 Péterfy Bori & Love Band - Déli színpad
22:15 Utcaszínház előadás: Vonat Lembergből
- Nyárfák alatt színpad
23:00 Vad Frutt ik - Déli színpad
00:30 Necc party - Déli színpad

Július 8. vasárnap

A művelődési központ az idén is várja a 6 -12 év
között i életkorú gyerekeket hagyományos szünidei
kreatív kézműves tábori programjaira, ezeken kívül
pedig környezet ismeret i tábori heteket is kínálnak az
érdeklődőknek.
A foglalkozások bázisa
a Madách Imre Művelődési Központ
A kézműves tábor díja: 18.000 Ft/fő
(testvérkedvezmény igényelhető!)
Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezés,
városnéző kisvonatos kirándulás, és a
foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok költségeit.
A környezet ismeret i táborok a Pangea Kulturális
és Környezetvédelmi Egyesület közreműködésével
valósulnak meg, értelemszerűen sok szabadtéri
programmal.
Turnusok:

Június 25-29. Kézműves tábor I.
Július 2-6. Környezetismereti tábor I.
Július 9-13. Környezetismereti tábor II.
Augusztus 6-10. Kézműves tábor II.
Augusztus 13-17. Kézműves tábor III.

Mivel a táborok korlátozott létszámúak (maximum 20
fő), a felvétel a beﬁzetés sorrendjében történik.
Jelentkezni lehet a létszám beteltéig a Madách
Imre Művelődési Központ gazdasági irodáján
személyesen, telefonon a 27/518-213 telefonszámon
és írásban a penztar@mimk.vac.hu e-mail címen.
A programok a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósulnak meg.

FEHÉREK
TEMPLOMA

16:00 Beszélgetés Ott Anna vezetésével
- Nyárfák alatt színpad

17:00 Négy ország közös előadása és záró ünnepség
- Színház sátor
18:30 Azur - Északi színpad
19:50 Lily Hates Roses (Lengyelország) - Északi színpad
20:45 Kiscsillag - Déli színpad

22:15 Utcaszínház előadás: Cseresznyéskert
- Nyárfák alatt színpad
23:00 Quimby - Déli színpad

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
Belépőket vásárolni a Váci Dunakanyar Színház
jegypénztárában, a váci Tourinform irodában lehet, valamint
jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatában
valamint a Jegy.hu oldalon.

Résztvevő színházak: Váci Dunakanyar Színház
és Nemzet i Színház (Magyarország), Andrej Bagar
Színház (Szlovákia, Nyitra), Svandovo Színház
(Csehország, Prága), Lviv Academic Voskresinnia
Színház (Ukrajna, Lemberg), CHOREA Színház
(Lengyelország, Lodz)

Június 30.

Régi Zenei Napok feszt ivál nyitókoncertje
Műsor: Torelli: Domine ad adjuvandum me fest ina in D;
Kuhnau: Bone Jesu, care Jesu; Handel: Gloria in B; Bach:
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke BWV 84;
Vivaldi: Gloria in D
Előadók: Orfeo zenekar, Purcell kórus, közreműködik:
Baráth Emőke – szoprán, vezényel: Vashegyi György
Jegyár: 4 500 Ft

SZÉKESEGYHÁZ
Június 3. 15.00

A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és a Strings of
Russia „Struny Rusi”
orosz népzenei zenekar koncertje
A belépés ingyenes!

Június 10. 17.00

Tini Dance Team – Utazz velünk!
A Tini Dance Team idén 15. szülinapja alkalmából egy
fergeteges utazásra hív mindenkit. Egy óra felhőtlen
kikapcsolódás, ahol a táncé a főszerep. Egy látványos
show műsor, egyedi koreográﬁák, vérpezsdítő hangulat.
A műsorban közreműködik: Toldi Tamás énekes,
dalszövegíró. Koreográfus: Steidl Anita
Jegyár: 1500 Ft

Június

16:00 Beszélgetés Ott Anna vezetésével

H.

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
Június 7-től július 3-ig
Mondanivalós festenivalók
Lányi G. Csaba kiállítása
A kiállítást megnyitja: Szemadám György Munkácsydíjas festőművész.
Közreműködik: Szemadám Tamás gitárművész
A kiállítás megtekinthető
a könyvtár nyitva tartási ideje alatt.

Június 9. 10.00 - 14.00

Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!

Július

Július 5. csütörtök
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Váci partnerünk,
ĂŽŶƟƚĞĐŚ<Ō͘ƌĠƐǌĠƌĞ
ŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŬĂƚ͕
ďĞƚĂŶşƚŽƩŵƵŶŬĄƐŽŬĂƚ
ϯŵƾƐǌĂŬŽƐ
ŵƵŶŬĂƌĞŶĚďĞŶ͕
ŬŝĞŵĞůƚďĠƌĞǌĠƐƐĞů͗

^ǌĞƌĞůƅ
sƵůŬĂŶŝǌĄůſͲŬĂǌĄŶŬĞǌĞůƅ
ǆƚƌƵĚĞƌŬĞǌĞůƅ
ĠƐĞůůĞŶƅƌǌƅͲďĠůǇĞŐǌƅ

K.

Sz.

Jelentkezés:
önéletrajzzal a
job61@prohuman.hu
címen.
ƅǀĞďďƚĄũĠŬŽǌƚĂƚĄƐĂ
+36 70 440 3610
ƚĞůĞĨŽŶƐǌĄŵŽŶ
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Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

0 6 - 2 7/ 5 1 0 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 6 3 0

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

0 6 -2 7/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

0 6 - 2 7/ 3 0 3 - 3 4 3

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

0 6 -2 7/ 3 0 6 - 19 0

I

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!
Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
SzájsebészetBudapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞ͘
:ƵƩĂƚĄƐŽŬ͗
ŬĂĨĞƚĞƌŝĂ͕ϭϯ͘ŚĂǀŝĮǌĞƚĠƐ
ϭϬϬйͲŽƐƷƟŬƂůƚƐĠŐ
ƚĠƌşƚĠƐ͘

Cs.

Hétfő

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
20:30 - Konyha TV
20:45 - Sportközvetítés/Film
22:55 - Híradó
ismétlés

Kedd

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Katolikus TV
vallási magazin
21:00 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
21:15 - Konyha TV
21:30 - Sportközvetítés/Film
22:35 - Híradó
ismétlés

Szerda

18:00 - Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térségéből

Központi orvosi
ügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

19:00 Hetedhét Magazin
ismétlés
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Film
22:10 - Híradó
ismétlés

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Elhunytak:
Karaba Dezsőné sz: Jónás
Erzsébet /1948/, Pintér László
/1957/, Pitz Sándor /1955/, Lakatos
Szeréna /1945/, Bíró Pál /1927/,
Gréczi Jánosné sz: Molnár Ilona
/1941/, Zimonyi Ilona Margit /1947/,
Honti Georgina Glória /1965/,
Jászberényi Zoltánné sz: Kellner
Ágnes Margit /1943/, Bükki Sándor
/1939/, Machács Mihály /1922/,
Barát Endre /1945/, Máté Andrásné
sz: Kalina Julianna /1951/, Skulka
Balázs /1974/, Galántai Nándorné
sz: Voknát Julianna /1928/,
Király Tibor Mihály /1940/,
Osváth Pálné sz: Péter Mária
/1942/, Balázs Endréné sz:Mester
Mária Erzsébet /1940/, Hornok
Ferencné sz: Jakus Erzsébet /1936/,
Gelencsér János /1970/, Újhelyi
Ferenc /1930/, Somogyi József
/1940/, Fekecs Istvánné sz: Szőcs
Magdolna /1932/, Farkas Lajosné
sz: Simek Ilona /1931/, Burszán
Lajosné sz: Szabó Julianna /1936/,
Galba Jánosné sz: Patonai Éva
Mária /1937/, Lukszics Jánosné
sz: Horváth Teréz /1938/, Oravecz
István /1961/, Hugyecz Lajos /1953/,
Dian Jánosné sz: Kertész Mária
/1935/, Gönczöl János /1929/, Tóth
László /1949/, Molnár Istvánné
sz: Sinkó Rozália /1930/, Károlyi
Gyuláné sz: Kovács Anna Mária
/1932/, Sinkó Pál /1931/, Oly Tibor
/1929/, Neisz Sándor /1947/, Dr.
Néveriné Vargha Marianna

/1965/, Bonifert János /1950/, Orbán
Zoltánné sz: Gémes Mária /1937/
Születtek:
Polyák Tamás és Komlós Kitti
Noémi gyermeke: Levente Tamás;
Ördög András és Szi-Benedek
Katalin gyermeke: Boglárka;
Kovács János Zoltán és Tóth Réka
gyermeke: Patrícia, Krafcsek
Károly és Ragyina Ivett gyermeke:
Vanessza, Dobos Máté és Felföldi
Mária gyermeke: Kincső, Kövesi
Attila és Posta Luca gyermeke:
Alíz, Bujtás Zoltán és Kanda Ágnes
Mariann gyermeke: Lilla Bella,
Soós Attila és Nagy Brigitta Vivien
gyermeke: Dávid János; Jelenfi
Gábor és Kárpáti Barbara Tímea
gyermeke: Olivér Márk, Kovács
Attila és Radics Kinga gyermeke:
Balázs Attila
Házasságot kötöttek:
Tóth Márk János és Szirota
Laura, Csatári Endre és Bossányi
Zsóﬁa, Zolcer Csaba és Janecskó
Adrienn, Néveri Péter és Oroszki
Szilvia, Torda Tamás és Zeller
Renáta, Kármán Zoltán és Guba
Viktória, Horváth Ferenc Roland
és Péter Krisztina, Vass Ferenc és
Tóth Tímea, Sereg Dávid és Pál
Zsófia, Hvizsgyalka András és
Matus Zsuzsanna, Holecz László
és Ihracska Gerda, Somogyi Péter
és Véghová Emese, Aradi István és
Padóc Gabriella

Csütörtök

20:00 Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 - Nagyító
háttértár műsor
21:10 - Film
22:30 - Híradó
ismétlés

Péntek

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 - Térségi Magazin
21:10 - Partycsóka
Tomi Show
22:30 - Híradó
ismétlés

allas @ elek t rosz i g et . eu

www.vac.hu
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Hasznos

Városi kitüntetésekre
várnak javaslatokat

Az önkormányzat
nevében és
képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási
részleg

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 63/2013.
(XII.13.) számú rendelete szól a
városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról.
A város érdekében kifejtett
kiemelkedő munka elismerésére:
-VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
-PRO URBE: - SZEMÉLYI;
-PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI
díj adható.
VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA
A 63/2013. (XII.13.) számú
rendelet 4-5. §-ának értelmében:
„4. § (1) Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt
kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális,
egyéb tevékenysége, vagy az
egész életpályája során a város
hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó
személy részére „Vác Város
Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím)
és az ezt tanúsító díszoklevél

Erdélyben
kirándult a
Boronkay 10/G
A „Határtalanul” program
k e r e t é b e n 5 n ap o s e r d é ly i
kirándulásra kaptunk lehetőséget.
A történet még 2017 májusában
kezdődött, amikor osztályfőnökként
megírtam a pályázatot, melyhez
szükséges volt keresni partneriskolát
határon túlról. A választás a
Sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar
Szakközépiskolára esett, akivel
megkötötte fenntartónk, a Váci
Szakképzési Centrum és iskolánk
az együttműködési megállapodást.
Diákjaink 2018. április 25-én a
kora reggeli órákban gyülekeztek
iskolánk előtt, ahonnan 6 óra körül
indultunk a közel 900 km-es útnak.
Ig y e k e z t ün k min é l t ö b b
k ör nyé k b e li n e v e z e te s s é ge t

adományozható.
(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését
követően elhalálozott személy
is megkaphatja.
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 kitüntetés annak adományozható,
aki Vác város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős
tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható
önfeláldozó és lelkiismeretes
munka, életmű elismeréseként
is.
(2) Kitüntetésből egyéni és
közösségi is adható.
A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és
érdemeinek hiteles és részle-

tes indokolásával minden év
június 15-ig lehet benyújtani
a polgármesternek címezve.
Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat
indokait Fördős Attila polgármesternek címezve, 2018. június 15-e (péntek) 12 óráig Deákné dr. Szarka Anita, Vác város
jegyzője részére személyesen:
a Polgármesteri Hivatal fsz.
33. sz. irodájába, postacímen:
a 2600 Vác, Március 15. tér 11.
sz. levélcímre, elektronikus
úton: a sajto@varoshaza.vac.
hu e-mail címre szíveskedjen
eljuttatni!
A kitüntetések átadása 2018.
augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város
lakosságának nyilvánossága
előtt, ünnepélyes keretek között történik.
Vác, 2018. május 11.
Deákné dr. Szarka Anita,
Vác város jegyzője

POSTÁNKBÓL
felkeresni, így – ha nem is „erőltetett
menetben”, de mindenképp feszített
idő b e o s z tá s s al nagyon s ok
emlékhelyre sikerült eljutnunk.
A második napon tanulóink a
partneriskolával ismerkedtek, illetve
befejezték a közös produktumaikat,
azaz az egy hónappal korábbi közös
váci munkálkodás eredményét –
nagyjaink és híres építmények 3D-s
nyomtatványait – az ottani CNC
esztergagépek által megmunkált
talapzatokra tették.
Akik nem fáradtak el túlságosan
a napi programokban, azok minden
este a város főterén szórakozhattak,
hiszen kirándulásunk ideje alatt
zajlott a városban a Szentgyörgy
Napi Vigasságok, amely számtalan

koncertet, kulturális programot
kínált minden korosztály számára.
Köszönjük a „Határtalanul”
program ﬁnanszírozójának, hogy
lehetőségünk volt közel egy hétre
határon túlra utaznunk az osztállyal,
ott megismerni embereket, illetve
megtapasztalni, hogy 800 km-re
Váctól is él a magyar kultúra, az ott
élők ragaszkodva magyarságukhoz
erősítik nemzetünket Trianon után
98 évvel is.
Gergely Zsolt

(Vác, Köztársaság út 34.)

2018. június havi
hirdetései

Beépítetlen ingatlanok
értékesítésre:
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/1 hrsz-ú,
815 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/13 hrsz-ú,
144 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
- 2600 Vác, Csukatelep 5. szám alatti,
402/57 hrsz-ú, 4277 m2 nagyságú kivett
beépítetlen terület

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:
- Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 lapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatt
található, 3100/A/4 hrsz-ú 179,86 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség a hozzá tartozó 62,5 m2 pincerésszel
kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
tevékenységi körre
- Vác, Földváry tér 16. szám alatt található,
4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, nem
lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található,
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiség – 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) kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, belterület 999 hrsz,-ú, Vác, Naszály
út és a Telep utca sarkán található „faház”
kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre

Nem lakás célú helyiségek
értékesítésre:
- Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú
autóbuszvárós pavilon

Lakás szociális alapon
bérbeadásra:
- Vác, Kölcsey Ferenc utca 19. 7. emelet
5. szám (1,5 szoba, 42 m2 alapterületű,,
összkomfortos)

Lakás értékesítésre, nyílt
pályáztatással:
- Vác, Báthory Miklós utca 16. fsz. 2. szám
alatt található, 3424/A/2 hrsz-ú, lakás
megnevezésű ingatlan (19 m2)
- Vác, Dózsa György út 3. fsz. 1. szám alatt
található, 2495/A/1 hrsz-ú, lakás megnevezésű ingatlan (39 m2)
- Vác, Dózsa György út 25. fsz. 8. szám alatt
található, 2483/A/8 hrsz-ú, lakás megnevezésű ingatlan (2 szoba, konyha és pince
52,93 m2, tetőtér 68,18 m2
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítések
mentesek az adó alól.
A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a
www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

Hajrá Vác!
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Nagyot hajrázott,
mégis kiesett az
élvonalból a Váci KSE
Bár a Váci KSE nagy gólkülönbséggel legyőzte az Orosházát
a férﬁ kézilabda NB I. 2017/2018as kiírásának utolsó fordulójában, mégis kiesett a csapat az
élvonalból, miután a másik kiesési rangadón a Gyöngyös és a
Ferencváros döntetlent játszott,
így pedig ez a két csapat tudta

meghosszabbítani tagságát az
elit mezőnyben.
A hazai pályán megvívott
utolsó összecsapás után Skaliczki László, a váciak trénere úgy
fogalmazott, hogy dicséret illeti
a csapatot, főleg a bajnokság hajrájában nyújtott teljesítményért,
szavai szerint állva haltak meg.

A klub honlapján olvasható:
„Sajnos a győzelem csak pillanatnyi örömöt tudott okozni, mert
a másik mérkőzés döntetlenre
végződött, így a pályán nem sikerült meghosszabbítani az első
osztályú tagságunkat. Hogy azon
kívül sikerül-e, az az elkövetkező szűk két hónap titka.”

SPORTEREDMÉNYEK
Labdarúgó NB II.
Vác FC - Mosonmagyaróvári TE:

0-1

Békéscsaba - Vác FC:

1-0

Gyirmót - Vác FC:

0-0

Vác FC - Szolnok:

0-0

Budafok - Vác FC:

0-2

Vác FC - Budaörs:

1-1

Nyíregyháza Spartacus FC - Vác FC:

2-0

Tizenkét hajóval gyarapodott az evezős klub
eszközparkja
Tizenegy egypárevezős-, egy kétpárevezős hajóval és öt pár lapáttal
gyarapodott a Vác Városi Evezős Club eszközparkja.
- A használt, edzésmunkát
és tanítást segítő hajókat berlini kluboktól vásároltuk meg,
és ezúton köszönetet mondok
mindenkinek, aki támogatást
nyújtott a szükséges összeg előteremtéséhez, illetve kiemelem
Mészáros Judit k lubtagunk
közvetítő szerepét, aki nemzetközi versenybíróként igen
kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik - nyilatkozta
az eszközbeszerzés kapcsán
Vácy Károly, a VVEC elnöke.
A Magyar Evezős Szövetség
május 5 - 6-án rendezett második
válogató versenyén ismét sok szép
váci siker született.
A VVEC győztesei az első napon: Galambos Péter (férﬁ felnőtt
könnyűsúlyú egypárevezős), Csepel Zsóﬁa (női felnőtt könnyűsúlyú
egypárevezős), Gedeon Rozi, Kas
Natália (leány serdülő kétpáreve-

A klubvezető említést tett
arról is, hogy ígérvényük van
a csóna k ház fe lújításána k
folytatásához, többek között
a külső tetőhéjazat cseréjéhez
szükséges állami támogatásra,
illetve jelentősebb, eszközbeszerzésre szolgáló összegre.
- Na g yon fonto s le n ne ,
hogy szponzori támogatással
lehetőségünk legyen a stég
felújításának folytatására, a
töredezett lejáró kijavítására, új motoros hajótestek bezős), Szklenka Bence (férﬁ iúsági
egypárevezős).
A második nap váci győztesei:
Szilágyi Konrád, Szklenka Bence
(férﬁ iúsági kétpárevezős), Ács Kristóf, Bácskai Máté (férﬁ felnőtt kétpárevezős), Csiszár Péter (a férﬁ felnőtt
négypárevezős versenyszám egyik
válogatott összetételű egységének
tagjaként), Ujhelyi Mihály (a férﬁ

szerzésére az edzők részére folytatta az elnök a szükséges
fejlesztések sorolását.
A szakmai munka kapcsán
kiemelte, hogy két önkéntes
pedagógus közreműködésével
előkészítő foglalkozásokat is
tar tanak toborzó célzattal,
és örömükre igen sok tizenéves kacérkodik a gondolattal, hogy csatlakozik a VVEC
versenyző csapatához.

Női kézilabda NB I.
GVM Europe - Vác - Siófok KC:

34 - 31
GVM Europe - Vác - Győri ETO:

23 - 31
Érd - GVM Europe - Vác:

23 - 24
GVM Europe - Vác - Dunaújváros:

29 - 29
Ferencvárosi TC - GVM Europe - Vác:

42 - 24
Csapatunk a 6. helyen zárta a
2017/2018-as bajnokságot.

Ribáry Z.
serdülő négypárevezős versenyszám
egyik válogatott összeállítású egységében), Zsiros Janka (a női iúsági
négypárevezős versenyszám egyik
válogatott egységében), Csepel Zsóﬁa
(a női felnőtt kétpárevezősben egy
KÜLKER-es versenyzővel párban).
A két válogató verseny alapján
minden korosztályban több váci
evezős is kerettag lett.

Férfi kézilabda NB I.
Csurgó - Váci KSE:

25 - 26
Váci KSE - Orosháza:

26 -19

Hirdetés

Vadvilági kalandozáson a váci óvodások
A környezetbarát szemléletmód kialakítását már egészen kicsi korban szükséges megkezdeni – vallják
a tudatos szülők, nevelők. Egyre többen gondolkodnak hasonlóan, és a lehetőségek köre is szélesedik.
Kü lön ö s e n f ont o s e z a
városban é lő, neve l kedő
gyermekek esetében,
a hol kevesebb a le hetőség
arra, hogy természetes
élőhelyükön ﬁgyelhessék meg
a minket körülvevő állat- és
növényvilágot.
A Váci Kisvác-Középvárosi

Óvoda Csányi krt-i tagóvodája
évek óta törekszik arra, hogy
m i nde z t le hetővé te g ye a
legkisebbek számára azáltal,
hogy kiemelt ﬁgyelmet fordít a
környezeti nevelésre. A Madarak
és fák napja alkalmából, most
egy játékos, a rendelkezésre
álló infrastrukturális

lehetőségeket maximálisan és
ötletesen kihasználó programot
szerveztek az ovisok részére.
A nagycsoportosok
madár ismeret i vetél kedőn
vettek részt, amely az óvoda
udva rá n létesítet t „Vá r osi
vadvilág” tanösvény izgalmas
állomásain vezette végig a
gyermekeket. A Duna-Dráva
Cement Kf t. Zöld Megoldáspá lyá zata ker etében 2015 ben k ia la k ítot t tanösvény
i nte ra k t ív megoldá sok k a l
mutatja be a környezetünkre
jel lemző élőv i lágot és a
tájegység tipikus növény- és
állatfajait. Az állatmegismerő
k a la ndudva rba n játé kos
formában ismerkedhetnek a
gyermekek az erdők-mezők
állataival, a füvészkertben pedig
a hétköznapi növények kel,

helyes gondozásuk kal,
felhasználásukkal.
A verseny során ügyességre,
nyomolvasó képességek re,
k iváló memór iára és a
madárbarát program során
megszerzett tudásra is szükség
volt – minderre persze játékos, a
gyerekek igényeinek megfelelő
formában.
Az óvoda törekvése
kiváló példája annak,
hogy k reativitással és
elkötelezettséggel eg yeg y meg lévő vag y éppen
megvalósuló infrastrukturális
fejlesztésnek hog yan lehet
hosszú távon izga lmas,
megújuló célt és rendeltetést
adni.

Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
· nyomdaipari szakmunkásokat, gépmestereket,
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keres
Jelentkezni a
recepción
(2600 Vác, Nádas
utca 8.) leadott
önéletrajzzal vagy a
hr@ipresscenter.hu
e-mail címen lehet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 797 8540 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ
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Álló
ventilátor
Asztali
ventilátor 6690 Ft

5390 Ft

