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Egészség ezreknek, milliók a kórháznak

Az esős, borongós idő ellenére rendkívül népszerűnek bizonyult a város főterén megrendezett Richter Egészségváros program május 4-én.
Minden egyes tanácsadáson, előadáson és szűrővizsgálaton való részvételért 300 forintnak megfelelő adománypont járt. Az így összegyűlt összeg
révén a Richter által felajánlott 2 milliós alapadomány az aktívan közreműködő lakosoknak köszönhetően a rendezvény végére 4 millió 37 ezer
900 forintra nőtt. Az összegyűlt adományösszegből lélegeztető gép beszerzését tervezi a kedvezményezett Jávorszky Ödön Kórház. 6. oldal

Június 8-án
nyit a strand
A jó idő beköszöntének köszönhetően június 8-án nyit a
strand, felhívjuk a figyelmet,
hogy ettől a naptól kezdve az
uszoda felőli bejárás megszűnik,
kizárólag a Szentháromság tér
felőli bejáratnál lehet belépni.
A strandnyitást közvetlenül
megelőzően június 7-e technikai nap, ekkor az uszoda rész
is zárva tart.
A nyári időszak
nyitva tartási rendje:
Hétfő - Péntek: 6.00-20.00
Szombat, Vasárnap: 7.00-20.00

A május 26-án tartott Európa Parlament i választásokon Vácott a voksolásra jogosultak csaknem ötven százalékos arányban járultak az urnákhoz.

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 a
Kormányablakokban
Kormányablak 1.: Dr. Csányi László krt. 16.;
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);
Kormányablak 3.: Dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:
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

Alpolgármesteri fogadóóra
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

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák
Kriksz István
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.

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: 30/844-3212
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,
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: 20/418-0115
E-mail: peter.balkovics@gmail.com
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Impresszum

RIBÁRY ZOLTÁN | főszerkesztő | ribary.zoltan@gmail.com

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

Krauze István
(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

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

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 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
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 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
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
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VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:
Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

A LAPOT KÉSZÍTETTE:
Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

FOTÓK:
Sándor Lajos

"Az egészség nem játék, ezt jól tudjuk. De létezik egy program, amely
olyan egyszerű, mint egy játék, ahol mindenki nyer, ahol az egészség és
a részvétel duplán számít, mert akik egészségük megőrzése érdekében
eljönnek, és családi programok mellett részt vesznek a szűréseken,
tanácsadásokon, előadásokon, egyben a közösségükért is tesznek. Hiszen
minden egyes szűréssel hozzájárulnak a helyi kórháznak szánt adomány
gyarapításához. Richter Egészségváros: egészség ezreknek, milliók a
kórháznak" - hallható a gyógyszergyártó cég évtizedes múltra visszatekintő
társadalmi felelősségvállalási programjának reklámjában.
Nekünk váciaknak az idén - újra - különösen buzdítóan hangzottak ezek a mondatok,
melyeket évek óta városunk díszpolgára, Rudolf Péter színművész, az esemény fővédnöke vagy
ha úgy tetszik nagykövete tolmácsol.
Elsőként is köszönet illet i a céget, amiért már második alkalommal hozta el programját
Vácra, hogy támogatást biztosíthasson a Jávorszky Ödön Kórháznak.
Aztán természetesen jár a köszönet a gyógyító szakembereknek is, akik főszerepet játszottak,
játszanak a szűrésekben, tanácsadásokban.
Ki kell emelni a rendezvényt színesítő kulturális-szórakoztató műsor közreműködőinek
szerepét is, hiszen fontos szempont, hogy az esemény igazi családi program is legyen - bízva
benne, hogy így tényleg nagyon sokakat csábítanak a lehetőségek.
És végül, de nem utolsó sorban természetesen jár a köszönet, a gratuláció az aktív lakosságnak
is, hiszen a programokon való részvételekért kapható pontok révén ők maguk ugyancsak
hozzájárulhattak az alapadomány növeléséhez, kikerekítéséhez: nos, Vácott az idén - bár az
időjárás nem volt épp túl barátságos - több mint négy millió forint jut kórházunk támogatására
a program keretében, az intézmény egy új lélegeztető berendezés beszerzésére kívánja fordítani
az összeget.

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

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:

Hol Járunk?
Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk,

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

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 Kf t.

NYOMDAI MUNKÁK:

Előző játékunk nyertese Hadnagy Nikolett, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A múlt havi képrejtvényként az egykori révlejárat szerepelt egy archív fotón.
Mostani feladványunk megfejtését június 15-éig várjuk.

Pátria Nyomda Zrt.
Simon László vezérigazgató

TERJESZTÉS:
Magyar Posta Zrt.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Döntött a testület

4 | VÁCI HÍRNÖK |

A májusi testületi ülésről jelentjük

Krónika

Sikeres volt az Európa fesztivál

Csaknem félszáz témáról tárgyalt májusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.
Fördős Attila polgármester indítványára köszönetnyilvánítással kiegészítve fogadta el a testület
a Vác Hivatásos Tűzoltóság és a
Váci Rendőrkapitányság múlt évi
tevékenységét összefoglaló beszámolókat. Szintén jóváhagyták a
Vác és Környéke TDM Kft., a Vác
Piac Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., a Váci Városfejlesztő Kft. és
a vele egységes szabályrendszer
alapján működő önkormányzati
fennhatóságú gazdasági társaságok 2018. évi mérlegbeszámolóját
és 2019. évi üzleti tervét. Ahogyan
a Váci Dunakanyar Színház Kft.
esetében ugyancsak támogató
határozat született ebben a vonatkozásban.
Ugyanakkor - név szerinti
szavazás alapján - a testület nem
járult hozzá a teátrum ügyvezető-igazgatójának a helyi színház
berkeiben végzett rendezői és
színművészi feladatainak jóváhagyására, illetve a Váci Dunakanyar Színház Kft. különböző
feladatok ellátására kötött korábbi szerződéseinek tudomásul vételére vonatkozó kérelem
elfogadásához.
Döntés született arról, hogy a
"Váci Katedra Pedagógiai Díjat" az
idén Birk Zoltán, Duhonyi Tiborné, Kovács Ágnes, Kovács Kálmán
és Oglné Czepek Mária veheti át.
Az "Oktatást segítő munkáért"
elismerés kitüntetettjei: Dallosné Garai Anikó, Lukácsné Mózes
Zsuzsanna, Mester György Istvánné, Szentgyörgyiné Kutozova
Irina és Varga József. A "Vác Város

Tehetséggondozásáért" kitüntető cím díjazottjai: Bejczi Lujza
Stefánia, Gelniczkyné Teiszler
Mária, Harsányiné Sztakovics
Anna, Kemenes Tamás, Sinkóné
Benda Hajnalka és Tóth István. "A
Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért" kitüntető címet Varga Ágota, illetve közösségi kategóriában
a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőjének
kollektívája érdemelte ki. A "Vác
Város Egészségügyéért" kitüntető
cím díjazottja Dr. Füredi Gyula.
A testület újra bizalmat szavazott a Váci Deákvári Óvoda
vezetőjének, tehát az elkövetkező öt évben is Szinovszki Ágnes
irányíthatja az intézményt.
A Vác Város Önkormányzat
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye vezetőjét, Farkas Líviát
ugyancsak megerősítették pozíciójában a döntéshozók.
Döntés született arról, hogy
megszűnik a volt CEMÜ-székháznál lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget, tekintettel arra, hogy a
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.
kiterjesztette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatást, továbbá azért is, mert sok
panasz érkezett a hivatalhoz és a
szolgáltatóhoz a szemételhelyezési lehetőséggel kapcsolatos visszaélésekről az említett helyszínen.
Pető Tibor alpolgármester
előterjesztése alapján a testületi
ülés naprendjére került a liget
határában létesítendő vízitúra
bázis létrehozására biztosított
terület beépíthetőségének nö-

velésére vonatkozó indítvány,
és az a határozat született, hogy
az önkormányzat hozzájárul a
Helyi Építési Szabályzat ehhez
szükséges módosítási eljárásának
elindításához.
Ugyanezen beruházás kapcsán arról is döntött a grémium,
hogy az eredetileg tervezett költségek jelentős növekedése okán az
önkormányzat további csaknem
20 millió forint hozzájárulást biztosít, már a 2020-as költségvetés
terhére.
Fontos téma volt az ülésen a
Václiget és Máriaudvar közvetlen
közelében elkezdett kavicsbányászat ügye. Ezzel kapcsolatban szót
kaptak a környéken élők szószólói
is. A testület elfogadott egy olyan
állásfoglalást, mely szerint a városvezetés, a hivatal mindent
megtesz annak érdekében, hogy
a kitermelési tevékenység folyamatosan kontrollálható, szabályozható legyen, közvetítenek
az érintett cég, a lakosság és az
illetékes hivatalok, igazgatóságok
között, illetve igyekeznek elérni,
hogy a bányászati jog birtokosa
finanszírozza a térségben élők
vezetékes vízellátásának megvalósítását.
A testület hozzájárult két fogorvosi körzeti praxisjog átadásához, így a II. számú (Zrínyi u. 9.
alatti) fogorvosi körzet praxisjogát
a jövőben Dr. Pongor Anna, a VIII.
számúét (Földváry tér 15.) pedig
Dr. Tejeda Tamás Márk fogorvos
veszi át Dr. Kékesi Annamáriától
illetve Dr. Judák Attilától.
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Az idén Varga Miklós volt a május elsejei forgatag, illetve az Európa
fesztivál sztárfellépője, akinek előadását nagyon sokan hallgatták a Dunaparti zenepavilon előtt felállított színpadnál.

Hirdetmény

A magyar rockzene állócsillagának számító énekes hat dalt
adott elő, s egy-egy szerzemény
előtt vagy után is fontos gondolatokat fogalmazott meg a
nemzeti egység, a hazaszeretet,

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 2019.
május 16.-i ülésén az alábbi
rendeleteket alkotta:
- 9/2019.(V.17.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről
szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban központ i költségvetésből származó források,
valamint a maradvány költségvetési rendeletbe történő
beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzat i szintű költségvetés
főösszege 11.436.736 eFt.
- 10/2019.(V.17.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások igénybe
vételérő és a ﬁzetendő térítési
díjakról szóló 14/2016.(III.18.)
sz. rendeletről.
A módosítás szükséges
a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés
érdekében.
A rendeletek a Váci Polgá r mester i Hivata l Jogi
Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthetők.
Vác, 2019. május 17.
Deákné dr. SzarkAnita
jegyző

az egymásért érzett felelősség
jelentőségéről.
Varga Miklós muzsikus barátja, a Madách Imre Művelődési
Központ igazgatója, Retzler Péter: Zene és játék című szerzeményével indított, aztán előadta az
István, a király című rockopera
"Oly távol vagy tőlem és mégis
közel"... refrénű dalát, majd a
"Bárhol is vagyunk, összetartozunk..." refrénű szerzemény következett, utána Petőﬁ: Nemzeti
dala, majd az "Európa", zárásul
pedig a Honfoglalás című ﬁ lm
betétdala, a "Kell még egy szó".
A művész a dalok közvetítette gondolatok mellett megfogalmazta többek között, hogy
széthúzásunk egyre terhesebb,
önpusztítóbb, pedig nagyon
szükségünk van egymásra, az

anyaországban élőknek a határon túliakra és fordítva, bár
szavai szerint lelki értelemben
inkább a Magyarországon élő
nemzettest tagjai szorulnak erősítésre hazaﬁság, a közösséget
építő áldozatvállalás tekintetében.
Varga Miklós azt is megemlítette, hogy nekünk az úgynevezett Európa ház csak akkor
lesz igazán otthonos, ha minden
elszakított nemzetrészt be tud
fogadni.
A kulturális-szórakoztató
műsorban a folytatásban közreműködtek: Papp Rita és Bodnár
Attila, a Siverstar Művészképző
Iskola növendékei, a Katáng zenekar, a Chameleon Jazz Band,
a Crockodeal és a Luxembourg
Rádió együttesek. R. Z.

Határidőre elkészül a Kilátó központ
Mint arról már hírt adtunk, a kormány összességében több mint 2,6 milliárd forintos támogatásával megújul Vácott a ferences rendi "Barátok temploma" és a hozzá tartozó egykori rendház, amely teljesen új
funkciót kap a beruházás eredményeként.
A templom külső felújítása jobbára befejeződött, némi cizellálás
van már csak hátra, illetve a folytatásban részleges belső felújítás
következik még.
A volt rendházban egy teljesen
újszerű intézmény kap helyet: a
Kilátó Piarista Pályaorientációs
és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Mód-

szertani Központ, amelynek küldetése a fogyatékkal élő ﬁatalok
képzése, egyéni készségeiknek
megfelelően.
A hatalmas épülettömb felújítása is ütemterv szerint halad, mint
azt Zámbó László, a generálkivitelező cég projektvezetője a május 2-án tartott, épületbejárással
egybekötött sajtótájékoztatón elmondta: szeptember elején elkezdődhet a műszaki átadás eljárása,
így semmi akadálya, hogy még az
idén újra élet költözzön a patinás
falak közé, már az új funkciónak
megfelelően.
Katona Miklós, a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani
Központ igazgatója kiemelte: ez a
merőben új típusú intézmény az
általános iskolás kortól egészen
30 éves korig segíteni igyekszik
majd a speciális fejlesztést igénylő
diákokat, felkészítve őket arra,
hogy minél inkább önállóan ér-

vényesülhessenek.
Rétvári Bence, a választókerület országgyűlési képviselője leszögezte: a beruházás mind az építészeti örökség megőrzése, mind az
oktatási-nevelési infrastruktúra
fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőségű fejlesztés.
Ami a templom külső felújítását illeti, nos, ennek kapcsán
megosztja a közvéleményt, hogy
türkizkék színezést kapott a kő
kapukeret és a homlokzatot díszítő számos szobor.
- Számítottam erre, de el kell
mondjam, hogy a felújítást megelőző feltárás során megtaláltuk
ezt a színt az épületen, tehát részben visszatértünk egy korábbi
megjelenéshez. Mindazonáltal
a kapukeret terveink szerint
ugyanolyan szürkés-barna színt
kap végeredményben, mint a
lábazat - mondta Harsányi István, a ferences rendtartomány
főépítésze.

Pletykaként elterjedt, hogy a
rendház környezete elzárt terület
lesz, de erről szó sincs, mint a sajtótájékoztatón elhangzott: mivel a
hely fontos pihenő- és turisztikai
célpont, így a nyitottság jegyében
az építési munkálatok befejezése
után szeretettel várják majd a látogatókat.
Ribáry Zoltán
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Egészség ezreknek,
milliók a kórháznak
Az esős, borongós idő ellenére rendkívül népszerűnek bizonyult a város
főterén megrendezett Richter Egészségváros program.
A R ic hter Gedeon Ny r t .
egészségtudatosságot és a betegségmegelőzést népszerűsítő
országjáró szűrőprogramján a
Március 15. téren május 4-én 9 és
17 óra között több mint 25 fontos
szűrésen és tanácsadáson illetve
színes aktivitásokon vehettek
részt ingyenesen az eseményre
kilátogatók. A résztvevők ráadásul a helyi kórházért is tettek,
hiszen minden egyes szűrésért,
tanácsadásért és előadáson való
részvételért 300 forintot érő adománypont járt.
Fördős Attila polgármester
még az eseményt beharangozó
sajtótájékoztatón köszönetet
mondott azért, hogy az évtizedes múltú Richter Egészségváros program keretében Vác
már másodszor is a helyszínek,
egyúttal a kedvezményezettek
körébe kerülhetett.
- Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy újra ellátogat Vácra a
Richter Egészségváros. Ez a rendezvény pluszt ad a helyieknek,
amennyiben közösséget teremt
és a helyi kórház támogatására
is lehetőséget ad. Külön örömteli
büszkeség, hogy az eseményso-

rozatnak a kezdetektől fontos
szereplője fővédnökként Rudolf
Péter színművész, városunk díszpolgára – fogalmazott Fördős Attila polgármester.
A május 4-én tartott váci program egy közös egészségsétával
indult.
Ezután a köszöntőbeszédek
sora következett, amelyekben
Fördős Attila polgármester biztatta a minél nagyobb részvételre a város lakosait, majd dr.
Kozma Róbert, a Richter Gedeon
Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatója köszöntötte az
egybegyűlteket.
Az esemény nagyszínpadán
sport- és tánccsoportok fellépései
váltották egymást, míg a több,
mint 30 sátorban előadások, tanácsadások, szűrések és színes
programok várták az érdeklődőket. Nagy volt az érdeklődés
a csontsűrűség-mérés iránt, és
ennél is népszerűbb volt az érszűkület-vizsgálat. A Richter a
Nőkért sátorban Jaksity Kata,
Szily Nóra, Béres Alexandra és
Zsiros László Róbert értékes előadásait hallgathatták az érdeklődők. A váciak találkozhattak a

város díszpolgárával, Rudolf Péter Kossuth- és Jászai Mari díjas
színművésszel, a Richter Egészségváros program fővédnökével,
aki nem csupán köszöntötte a
városlakókat, hanem személyes
történeteivel erősítette a program fő üzenetét: a saját egészségünkért való felelősséget és az
egészségmegőrzés fontosságát.
Minden egyes tanácsadásért,
előadásért és szűrővizsgálatért
300 forintnak megfelelő adománypont járt. Az így összegyűlt
összeg révén a Richter által felajánlott 2 milliós alapadomány
az aktívan résztvevő lakosoknak
köszönhetően a rendezvény végére 4 millió 37 ezer 900 forintra
nőtt.
Az összegyűlt adományöszszegből lélegeztető gép beszerzését tervezi a Jávorszky Ödön
Kórház.
„A rossz időjárás sem tudta elrontani a napot, örülünk, hogy
minden generációból igen sokan
eljöttek, találkoztak egymással,
és tettek az egészségükért” – öszszegezte a napot dr. Urbán Edina,
a Jávorszky Ödön Kórház főigazgató főorvosa.

Nyugdíjasok majálisa a Duna-parton
Május 3-án tartották a Duna-parton, az Országzászló alatti
területen a nyugdíjasok majálisát.
A szervezők nem csak a váci
idős embereket, hanem a környéken élőket is hívták, többen el is
jöttek. A résztvevők jól érezték
magukat, erről több beszámoló
is megjelent a közösségi oldalon.
“Köszönet Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja

igazgatójának, Szmolár Attilának,
hogy idén is megszervezte ezt a jó
hangulatú rendezvényt. A közel
300 résztvevő, váciak, nógrádiak,
szentendreiek és budapestiek együtt
szórakoztak, énekeltek, táncoltak. A
kitűnő zenét a Panoráma zenekar
szolgáltatta” – írta Szegedi János,
az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas
Egyesület elnöke.
Ők ráadásként még egy vonzó

programot is szerveztek tagjaiknak. Vasárnap a fővárosi József
Attila színházban mintegy hatvanan közülük megnézték a nagy
sikerű "Fekete szárú cseresznye"
című darabot. Az előadás keltette
érzelmi feszültséget oldotta, hogy
annak befejezése után Nemcsák
Károly igazgató a váci csoport
tagjait kötetlen beszélgetésre invitálta a színpadra.

Új burkolatot kaptak
a főtéri áramvételezési
pontok
Az utóbbi időszakban a Váci
Városfejlesztő Kft. munkatársai
biztonságosabb és főleg időtállóbb kis szekrénnyel látták el a
főtéri áramvételezési pontokat,
mivel a régi faburkolatok elhasználódtak.
Fontos, hogy a főtéri rendezvényekhez, eseményekhez rendelkezésre álljanak megfelelő
áramvételezési pontok. A főtér
felújításakor ezeket ki is alakították, méghozzá úgy, hogy amikor nincs szükség rájuk, akkor
besüllyeszthetőek a felszín alá.
Sajnos ez a bonyolult mechanika
nem bírta az idő próbáját és a
legtöbb berendezés úgy meghibásodott, hogy a javításuk nem
lehetséges.
Korábban a használaton kívüli berendezések festett pozdorja
burkolatot kaptak, ez viszont az
időjárás hatására néhány év alatt
tönkrement.
Most a Váci Városfejlesztő
Kft. dolgozói egy új megoldást
alkalmaztak: fém lemezekkel
burkolták az egyes áramvételezési pontok három oldalát, a
negyedikre pedig egy nyitható
fémajtót tettek, így védve, ugyanakkor könnyen hozzáférhetővé
téve a berendezést, ráadásul az
ezüstös festés hozzájárul a szebb
esztétikai összhanghoz.
A kiemelt tavaszi munkálatok sorában említhetjük továbbá,
hogy az önkormányzati cég munkatársai több helyen kijavították
a főutca bazaltköves burkolatát,
így sor került a Széchenyi-, a Görgey-, valamint az Eszterházy utca
kimozdult, botlásveszélyes köveinek rögzítésére is.
Fontos kiemelni még a Balassagyarmati út elhasználódott
kockaköves járdájának felújítását, a szökőkutak karbantártási munkáit, az útszegélyezés
befejezését a Deákvári főúton
a Gombási út és a Radnóti út
között.
A Váci Városfejlesztő Kft. honlapján a lakosság naprakész tájékoztatást kaphat az elvégzett,
megkezdett és ütemezetten tervbe vett munkálatokról.
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Városi kitüntetésekre
várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
63/2013.
A közelmúltban megkezdődött és július végére be
(XII.13.)
számú
rendelete
szól a
is fejeződhet a váci mentőállomás külső-belső felújítása, amire a kormány mintegy 60 millió forint városi kitüntetések alapításáról
támogatást biztosított.
és adományozásáról.
A város érdekében kifejtett
Emlékeztetett arra, hogy az
A munkálatok megkezdése
kiemelkedő
munka elismerésére:
kapcsán tartott sajtótájékozta- elmúlt években az országban
-VÁC
VÁROS
DÍSZPOLGÁRA;
-PRO
tón Rétvári Bence, a választóke- 31 új mentőállomás és 8 menURBE:
EGYÉNI;
-PRO
URBE:
rület országgyűlési képviselője, tési pont jött létre, illetve 104
KÖZÖSSÉGI
kitüntetés
adható.
az EMMI parlamenti államtit- mentőállomás újult meg azzal a
kára ismertette, hogy a beru- céllal, hogy bárhol is éljen valaVác Város díszpolgára
házás keretében a kivitelezők ki az országban, ha bajba kerül,
A 63/2013. (XII.13.) számú renfelújítják a mentőállomás külső 15 percen belül kiérkezhessen
delet 4-5. §-ának értelmében:
szigetelését, a csapadékvíz-elve- hozzá a mentő.
„4. § (1) Vác városa érdekében,
Az államtitkár kitért arra,
zetést és a gépkocsimosót; kihosszú időszak alatt kimagasló
alakítanak egy új fertőtlenítő hogy az elmúlt években a mentársadalmi, gazdasági, közösséhelyiséget és kifestik az épületet. tőszolgálat gépjárműparkja is
gi, kulturális, egyéb tevékenyAz államtitkár kitért arra, megfiatalodott, 793 új mensége, vagy az egész életpályája
hogy a kormány 2010 után tőautó állt szolgálatba, és míg
során a város hírnevét öregbítő
igyekezett többletforrásokat 2010 környékén a mentőautók
és történelmileg is maradandót
biztosítani az Országos Men- átlagéletkora 8,3 év volt, addig
alkotó személy részére „Vác Vátőszolgálatnak, amelynek éves mára 5,5 évre csökkent.
ros Díszpolgára” kitüntető cím
Csató Gábor, az Országos
költségvetése akkor nem érte el
(továbbiakban: díszpolgári cím)
a 22,5 milliárd forintot, most Mentőszolgálat főigazgatója
és az ezt tanúsító díszoklevél
viszont megközelíti a 43 milli- köszönetet mondott a kormány
adományozható.
árdot, így tehát nyolc év alatt 91 felújításokat, béremelést lehető(2) E kitüntetést Vácról elszázalékkal nőtt a mentőszolgá- vé tevő kiemelt támogatásáért,
származó, külföldön élő, illetve
a társadalomnak a mentősök
lat költségvetése.
a rendelet hatályba lépését kö“Ebből a többletforrásból biz- iránt tanúsított elismeréséért,
vetően elhalálozott személy is
tosítottuk egyrészt a béreme- illetve a szolgálat csaknem
megkaphatja.
lések, másrészt a fejlesztések, nyolcezer mun katársána k,
5. § (1) A díszpolgári cím és
korszerűsítések alapját és az bajtársainak a mindennapi
díszoklevél adományozását a
új mentőautók beszerzéséhez áldozatos munkáért, aminek
javasolt személy megnevezésével,
szükséges fedezetet” – mondta során évente nagyjából 1,2 miltevékenységének és érdemeinek
lió beteget látnak el.
R. Z.
Rétvári Bence.
hiteles és részletes indokolásával,
a képviselő-testület tagja, továbbá
Vác város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi 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 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.
(3) Kitüntetésre javaslatot
tehet a képviselő-testület tagja,
a város szakmai, érdekvédelmi
és politikai szervezete, egyházi
szervezet, valamint Vác város
polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is
döntéshozó szervének többségi
döntéssel meghozott javaslatával.
A javaslatot a javasolt személy
vagy közösség megnevezésével,
tevékenységének és érdemeinek
hiteles és részletes 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, 2019. június 15-ig, 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 átadására az
augusztus 20-ai nemzeti ünnep városi megemlékezése ad
alkalmat a város lakosságának
nyilvánossága előtt, ünnepélyes
keretek között.
Vác, 2019. május 13. Deákné dr.
Szarka Anita, Vác város jegyzője
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Két diákpolgármester veszi át
a stafétabotot

VENDÉGTOLL

Az idén május 21-én tartott hagyományos diákHajszter Donát
polgármester választásra ezúttal a Bartók-Pikéthy
"Konzi", a Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium és a Madách Imre Gimnázium
Ahogy az előző számban jeleztem, a diákújságíróknak szóló felhívás
állított jelöltet.
alapján elsősorban filmekkel szeretnék foglalkozni ebben a rovatban.
A reggeltől délutánig tartó esemény környezetvédelmi központú
kommunikációs versenyében pedig az előző intézmények mellett
az I. Géza Király Közgazdasági
Szakgimnázium, a Király Endre
Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Selye János Egészségügyi
és Szociális Szakgimnázium és
Szakközépiskola és a Bernáth
Kálmán Református Gimnázium,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnázium és Szakközépiskola is képviseltette magát.
Az esemény bevezetéseként
a leköszönő diákpolgármester,
Maglódi Ádám azt kívánta a jelölteknek, hogy nemes versengésük
után fogjanak össze, hozzák közös
nevezőre céljaikat.
Ezután a jelöltet állító iskolák
kampányműsorai következtek,
keretet adva a három vetélytárs,
Vanderlik Boróka ("Konzi"), Csintalan Zoltán (Madách) és Dudás
Ferenc (Boronkay) bemutatkozásának, programismertetőjének.
Mindhárom kampányműsor
nagy sikert aratott, s még különlegesebbé tette ezt a programrészt,
hogy a "Konzi" delegációjának tagjai közös táncba hívták a más iskolákból jelen lévő diáktársakat is.

A három jelölt céljai között
természetesen vannak átfedések,
íme néhány terv és elképzelés:
diákfesztivál valamennyi középiskola bevonásával, közös kerékpáros kirándulás, szemétszedés,
faültetés, grafﬁti fal kijelölésének
kezdeményezése, diákfórumok
szervezése a közös dolgok megbeszélésére, a kollégiumok kulturális-szabadidős programjainak
színesítése.
A megnyitón az önkormányzat
nevében Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte a diákokat,
kiemelve annak jelentőségét, hogy
a diákpolgármester választás versenyének fókuszában a környezetvédelem áll, illetve megemlítve:
fontos, hogy a ﬁatalok kezdeményezők legyenek, és minél többen bekapcsolódjanak közösen
elfogadott céljaik megvalósításába.
A délutáni eredményhirdetéskor Bíró György főszervező kiemelte, hogy nagyon szoros volt
a verseny az iskolák versenyében,
a diákpolgármester választás tekintetében olyannyira, hogy két
jelölt, Vanderlik Boróka és Dudás
Ferenc duóban nyerte el a címet,
és a ranggal járó vezető szerep
felelősségét.
R. Z.

Éspedig az interaktivitás jegyében úgy, hogy a következő megjelenéshez
már másoktól is várok véleményeket a következő cikkben fókuszba kerülő
mozidarabról. Tehát: legközelebb Bereményi Géza: Eldorádó című művéről
lenne szó, várom a megjegyzéseket.
Most viszont, elsőként "A gépész" című ﬁlmre szeretném felhívni a
ﬁgyelmet.
Ez egy kis költségvetésű spanyol-amerikai koprodukció, melynek
főszereplője Christian Bale, rendezője pedig Brad Anderson.
A történet ott veszi fel a fonalat, hogy a főszereplő, Trevor Reznik egy
éve nem aludt, és az élete darabokban van, kb. 40-45 kg-ra lefogyott, az
emberi kapcsolatai hiányosak, álmatlanságából adódó ﬁgyelmetlensége
miatt egy munkatársa elveszti a karját.
A ﬁlm legfőbb kérdése, hogy mért van ilyen állapotban Trevor. Talán
beteg, vagy drogozik, vagy valami lelki problémája van? A ﬁlm végi csavar
után kristályosodik ki igazán a cselekmény - ezért ajánlott a legalább
kétszeri megtekintés.
Tehát a háttér az, hogy Trevor cserbenhagyásos gázolást követ el,
amiben egy kisﬁú meghal. Mivel a főszereplő ezt nem tudja feldolgozni,
ezért le kell fojtania a tudatalattijába. Ennek a tudatalatti elfojtásnak a
kivetülése a ﬁlm két mellékszereplője, Marie és Iván.
Trevor Marie-t az elütött kisﬁú anyjáról mintázta, vele mindig kedves
és segítőkész, ezzel próbálja nyugtatni a lelkiismeretét. Iván azokat a rossz
dolgokat testesíti meg a szemében, amiket elkövetett. Őt emlékfoszlányokból rakja össze, pl. neki is csonka a karja, mint annak a munkatársának,
aki miatta szenvedett balesetet, és azt a csizmát viseli, ami Trevoron volt
akkor, mikor elütötte a kisﬁút.
A ﬁlmben nagyon sok efféle szimbólum megtalálható, de a szellemvasutas résznél is érdemes ﬁgyelni a szimbolizálásra, talán ez a legfontosabb
jelenet a ﬁlmben.
A színészi játékok tökéletesek, a forgatókönyv az egyik legjobb, amit
valaha láttam és a rendezés is zseniális, egyedül talán a zene nem kiemelkedő, de az sem rossz, csak átlagos.
A következő hónap ﬁlmje: Bereményi Géza: Eldorádó

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
19:00 Hetedhét Magazin
ismétlés

Kultúra
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12 Pajtás-fotó a Torony Galériában
Rendhagyó fotótárlatnak adott helyet májusban a Lyra Könyvesház Torony
Galériája.
Az ötletgazda, Horlik Zoltán
így fogalmazott a meghívóban:
"Amikor hozzám került a Pajti, már
akkor tudtam, hogy egyszer ﬁlmet
fogok bele tenni. Nem nagy csoda
ez, mert az összes régi nálam fellelhető vassal (vagy bakelit) is így
tettem. Ahogy merengtem, eszembe jutott egy ötlet, nevezetesen
az, hogy valami fotós projektet
kellene szervezni a gép köré. A
nevet gyorsan kitaláltam: 12 Pajtás. Kerestem 11 cimborát és mindenkinek odaadtam egy kocka
erejéig a gépet."
A tárlat alkotó főszereplői (a
gépbe fűzött ﬁlm képkockáinak
elkattintása sorrendjében): Horlik
Zoltán, Tomor István, Cservenák Péter, Félix Krisztina, Németh
Kriszta, Andok Tamás, Ottóﬁ József, Lengvári István, Ruprech
Judit, Gerengay Gusztáv, Mojzes

Péter, Fekete István voltak, akik
műveikhez rövid ihletmagyarázó
szöveget is mellékeltek.
A megnyitón Steidl Levente
önkormányzati képviselő, a
Madách-gimnázium igazgatója
mondott köszöntőt:
"Különleges fotókiállítás ez
abból a szempontból, hogy most
nem a viharos sebességgel fejlődő
csúcstechnikával készült képeket láthatunk; itt most tényleg a
képek hangulata és a témája a
meghatározó, ami véleményem
szerint soha nem a technikán fog
múlni. Különleges ez a megnyitó
azért is, mert nem egy egyesületet,
fotóklubot és tagjait kell köszönteni, nem ez a közös a kiállítók személyében, hanem valami egészen
más: ez pedig a Pajtás márkájú
fényképezőgép..." - fogalmazott
Steidl Levente, kiemelve, hogy

volt időszak, amikor hazánk a
fényképezőgép gyártás területén több technikai megoldással,
szabadalommal a világ előtt járt.
A kiállított képekhez írt szerzői
leírásokat frappánsan így foglalta
össze: "Őfelsége vallomása levél
üzenetben: az örök téma az indián
lét fehér mélysége, mely olyan,
mint atomvillanás a pécsi zoo
bolhapiacán."
A kiállításnyitón nagy tetszést
aratott Bardócz L. Csaba dalköltő
gitáros-énekes előadása is. R. Z.

A HÓNAP FOTÓJA

Duhonyi Tiborné
az egyik idei
Kazinczy-díjas
Konrád Antal
színművész, Lázár
Csaba színművész,
a Magyar Katolikus Rádió vezető
bemondója, Szlotta
Judit, a Kossuth Rádió hírolvasója,
valamint Duhonyi Tiborné, a Váci
Árpád Fejdelem Általános Iskola magyar tanára kapta a Kazinczy-díjat
a szép magyar beszéd népszerűsítéséért és az anyanyelv ápolásáért.
A "Szép magyar beszéd" versenyt Péchy Blanka színésznő,
nyelvművelő, a Kazinczy-díj
megalapítója javaslatára 1966-ban
rendezték meg először.
Az idei megmérettetés Kárpát-medencei döntőjének kétnapos megmérettetésén a diákok
- a hagyományokhoz híven - egy
szabadon választott és egy kötelezően megadott szöveget olvastak
fel, valamint egy "Beszélni nehéz"
elnevezésű feladatot oldottak meg.
A 12 tagú zsűri három bizottságban – gimnázium I., gimnázium II. és szakképző iskola – értékelte a versenyzőket Balázs Géza,
az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, Szakonyi Károly,
Kossuth-díjas író és Minya Károly főiskolai tanár elnökletével.
A döntőn 150 középiskolás vett
részt, közülük harmincan a határon túlról érkeztek. A versenyen
legjobb teljesítményt elérő 35 diák
Kazinczy-érmet vett át.

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

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

Alkonyat a Kálvárián

Kisbai Árpád felvétele

www.vac.hu

Programok
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országzászló

„Értem gyúl ki a fény”
A Thália Művészet i Egyesület Gyémánt Musical Stúdió
iúsági csoportjának 10 éves jubileumi gálaműsora
Közreműködnek: Grubits Blanka, Szreseny Dóra,
Nábelek Sára. Koreográﬁa: Mézes Judit. Rendezte:
Smál- Szilaj Gábor. Művészeti vezető: Brenner Judit
Jegyár: 1300 Ft

Június 4. 17 órától

A Nemzet i Összetartozás Napja városi megemlékezése
Közreműködik: Kalapács József énekes
A szervezők kérik a résztvevőket,
hogy az emlékezés virágait, koszorúit hozzák magukkal!
Rossz időben a helyszín
a Madách Imre Művelődési Központ

Június 2. 16 óra – színházterem
Rajkó–Talentum Alapfokú Művészet i Iskola gálája
Jegyár: 1000 Ft

Június 8. 17 óra – színházterem

A Tini Dance Team évzáró gálaműsora
A műsorban fellép az iskola összes növendéke.
Koreográfus: Steidl Anita
Egy óra, melyben a táncé a főszerep! Tarts velünk, nem
hagyunk élmény nélkül!
Jegyár: 1500 Ft
Silverstar Művészképző Iskola évzáró gálaműsora
Jegyár: 1000 Ft

Június 16. 16 óra – színházterem
Tánccipőbe bújt álom évzáró gálaműsor
Jegyár: 900 Ft

Június 29. szombat 10 órától –
színházterem

MOZGÓMOZI
A legújabb premierﬁlmek a Művelődési Központban.
Jegyár: 1300 forint
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi .hu oldalon.

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
KIÁLLÍTÁS

Meenghan Att ila
Blind date - Vak randi c. kiállítása

Megnyitó: június 6. 17 óra

A kiállítást megnyitja: Fekete István fotográfus.
Közreműködik: Kövesdi László színművész
és Weixelbaum Laura énekművész.
A kiállítás augusztus 6-áig látható,
a könyvtár nyitva tartási ideje alatt.

Öttől színház,
héttől fesztivál

Négy ország
tabudöntögető
előadásai a VéNégyen

Július 4. és 7. között a VéNégy
Fesztivál és Színházi Találkozón
szlovák, lengyel, cseh és magyar
társulatok darabjait nézhetik meg
az érdeklődők Vácott. Középpontban lesznek: az önmegismerés, a
vallásosság jelenkori kérdései, a
sztereotípiák átlépése, álmok valóra váltása a virtuális valóságon
túli világban és egy autizmussal
élő férfi mindennapjai.

Június 15. 16 óra – színházterem

Diákújságíróknak
A Váci Hírnök hasábjain szívesen teret
adunk diákújságírók cikkeinek is.
Elsősorban fontos iskolai eseményekről
szóló beszámolókat várunk a tehetséges fiataloktól, de rövid ﬁlm-, koncert-, színházi
kritikáknak, egyéb témájú publicisztikáknak
is igyekszünk helyet adni.
Tehát várjuk a ﬁatalos irományokat.

www.vac.hu
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A „plusz”, amivel egy tanár többet adhat…

DUNA-PART,
Június 1. 17 óra – színházterem

Fórum

Ráadásul a színházjegy mellé fesztiválbelépő is jár, így az előadások után a nézők ingyen
mehetnek koncertre.
A fesztivál színi előadásainak is a Duna-parti fesztiváltér lesz a helyszíne, a színházi sátorban, de 4-én és 7-én utcaszínházi előadást
is láthatnak az érdeklődők.
A közreműködő társulatok: Csiky Gergely
Színház - Kaposvár, Na Peróne Színház - Kassa
(Szlovákia), Slovácké Színház - (Csehország),
CHOREA Színház - Lodz (Lengyelország)
A külföldi előadásokat eredeti nyelven,
magyar nyelvű felirattal és szinkrontolmácsolással játsszák.
A VéNégy szervezőinek célja, hogy minél
több nézőt becsalogassanak a színházi sátorba,
így a színházjegy mellé ajándék belépőt adnak,
amellyel az előadás után a többi fesztiválprogram is megtekinthető.
A fesztivál idei fellépői a Tankcsapda, a Follow The Flow, Szabó Balázs Bandája, az Intim
Torna Illegál és a Margaret Island, de minden
nap feltörekvő zenekarok is bemutatkoznak
a V4-es országokból.

Az ”Erasmus+” egy olyan komplex továbbképzési lehetőség pedagógusok számára, amely szakmailag,
kulturálisan, kapcsolati tőke kialakításában semmilyen más programhoz nem hasonlítható.
A Váci Árpád Fejedelem Általános
Iskola 2018-ban pályázott először
közalkalmazottak külföldi továbbképzésére, a pályázat i sikernek
köszönhetően tavaly nyáron hat
pedagógus vett részt módszertani
továbbképzéseken Angliában, Írországban, Máltán és Olaszországban.
A mai rohanó világban nagyon
fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan képezzük magunkat, és hogy az

oktatásunk is lépést tartson az informatikai újításokkal, alkalmazkodjon
a gyerekek digitális világnézetéhez.
Ezért pályázatunkat a tanulási-tanítási folyamatban használható és
alkalmazható IKT (Információs és
Kommunikációs Technológiai) eszközök köré írtuk. Minden kolléga
olyan kurzust választott, melyen a
tanórákon használható webes felületek alkalmazását sajátíthattuk el.
Olyan módszertani ötletekkel gazdagodtunk, amelyek segítségével a
mobiltelefonok, tabletek tanulásban
való használatára is hatékonyabban
taníthatjuk meg diákjainkat.
A nyáron szerzett tapasztalatokat

Amire minden váci büszke lehet
Bár az alábbi sorokban a Boronkay aktuális eredményeiről
adok áttekintést, mégis azt gondolom, valóban büszke lehet rá
minden váci, hiszen az országos
versenyeken sokkal inkább a településsel azonosítják a jól szereplőket, mint egy konkrét iskolával.
Sport: A Diákolimpiák olyan
tanulmányi versenynek minősülnek, amelyekkel pluszpontok is
szerezhetők a felsőfokú felvételi
eljárásban. Ezért is számít kiemelkedő eredménynek, hogy ebben
a kategóriában a középiskolák
között országos első helyen zárt
a Boronkay, s vehettünk át januárban államtitkári elismerést a
Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében. Ősszel kiválóan
szerepeltek és értek el a sok pontszerző pozíció mellett tíz dobogós
helyezést az atlétikai csapataink

és a duatlonosok. A 2019-es év eddigi termése a futsal 2. helyezés,
mezei futásban két dobogó csapatban és a szellemi diákolimpia
4. helyezés, de néhány, számunkra
fontos dolog csak most következik: atlétikai pályaversenyek egyéniben és váltókban, labdarúgás,
strandkézilabda.
Szakmai versenyek: Képzésünk jellegéből adódóan kiemelten fontos, ezért is örülünk Garad Ágoston első helyezésének az
Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen (OSZTV), amelyet alig
egy héttel később az Országos
Konstrukciós Versenyen megtoldott egy 2. helyezéssel, de még
előtte megnyerte a Pattantyús
áramkörtervező versenyt. Mellette még hárman értek el az
OSZTV-n TOP10-es eredményt.
A szakmai érettségi tárgyak

Bringával a környezetvédelemért
Tizenegy általános iskola csapata rajtolt május 3-án a Tour de
Vácon, az általános iskolások Föld
Napja versenyén.
Az állomásokon érdekes, vidám környezetvédelmi feladatokat oldottak meg a versenyzők, amelyeket középiskolások
állítottak össze és vezettek le. A
verseny házigazdája az idén is a
Tragor Ignác Múzeum volt, ahol
a muzeológusok is feladatokat ad-

tak a versenyzőknek, mint ahogyan a versenyt segítő Tourinform
iroda, a DMRV Zrt, valamint az
önkormányzat környezetvédelmi
irodája.
A versenyzők a természetvédelem, az életmentés, az egészséges
táplálkozás, a várostörténet, idegenforgalom, vízvédelem, hulladékgazdálkodás, drogmegelőzés
és a biztonságos közlekedés témakörében küzdöttek meg.

immár hosszú hónapok óta használjuk és alkalmazzuk a tanításban nap,
mint nap. Az óráink érdekesebbek,
sokszínűbbek, a diákok motiváltabbak, élvezik az interaktív feladatokat,
videókat, feladványokat. A feladat
megoldási kedvük egyértelműen
nőtt, saját maguk is készítenek feladatokat az otthoni tanulás során.
Többek között kedvenc felületeinkké
váltak a Kahoot!, az Edpuzzle és a
learningapps.com, amelyeket minden tantárgyhoz, bármilyen nyelven
lehet használni.
Az ”Erasmus+” program célja
nem csak a kollégák szakmai fejlesztése. A kurzusok során az együtt

tanuló, különböző nemzetiségű tanároknak lehetőséget kínál a kapcsolatépítésre, melyet a későbbiekben
kamatoztathatnak is: terveink között
szerepel diákjaink bevonása is egy
nemzetközi projektbe.
Amellett, hogy a tanfolyam alatt
sok érdekes információt, tanácsot és
ötletet kaptunk más országok pedagógiai módszereiről, személyesen is
megismerhettük az adott országok
kultúráját.
A tavalyi év sikerességén felbuzdulva, idén is beadtuk jelentkezésünket, és bizakodva várjuk a pályázat
pozitív elbírálását.
Balogh-Baksza Anita

versenyének döntőjébe (ÁSZÉV)
- amellyel szintén pluszpontok
szerezhetők a felsőfokú felvételi
eljárásba, - három kategóriában
összesen 13-an jutottak be! Két dobogós helyezés mellett további hét
(tehát összesen kilenc !!!) TOP10-es
eredményt hoztak az iskolának,
és szereztek maguknak 100 felvételi pluszpontot. De országos
dobogós, sőt bajnok csapataink
is vannak: pl. Veszprémi Egyetem
Bitfaragó versenyéről és a SOLIDWORKS-on (gépészet).
Közismereti versenyek: A
felvételi pontok szempontjából
legfontosabb az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(OKTV), ahol az ÁSZÉV-hez hasonlóan egy TOP10-es eredmény
100, egy TOP20-as 50, míg egy
TOP30-as 25 pluszpontot ér. Nos,
hagyományosan matematikából
vagyunk a legeredményesebbek,
ahol a döntő 45 fős mezőnyéből 15

(!) volt boronkays. Dolnay Ádám a
tavalyi győzelmét megismételve
idén is nyert! De talán még ennél is nagyobb szenzáció, hogy
az első ötben négy (!) boronkays
volt. Nagy Márton révén az informatika OKTV-t is megnyertük,
ahová egyébként rajta kívül még
nyolcan jutottak be az iskolánkból. Értékes pontokat szereztek a
döntőben diákjaink biológiából,
angol nyelvből, francia nyelvből
és ﬁzikából is.
Meg kell említeni az Irinyi
János Országos Kémia Versenyt,
ahol két kategóriában négy dobogós helyezést szereztek diákjaink,
s ezzel mi lettünk az ország legeredményesebb iskolája, amelyért
különdíjat vehettünk át a Debreceni Egyetemen. Mindig különleges
dolog, ha valaki meg tudja védeni
az előző évi első helyezését, nos ez
itt Kucsera Boglárkának sikerült.
Fábián Gábor igazgató

A 11 csoport nem csak váci, hanem őrbottyáni, vácdukai és sződi
iskolák diákjaiból tevődött össze.
A több mint 20 km-es kerékpározást és vetélkedést minden
csapat teljesítette.
Mokánszky Zoltán alpolgármester az első díjat a Juhász Gyula-,
a másodikat az Árpád fejedelem-, a
harmadik helyezést a Simon Antal
iskolák csapatainak adhatta át.
A versenyzők a drogprevenciós csapat munkáját értékelték
a legjobbra.

"Mi még letagadhatjuk a globális felmelegedés tényét, elbújhatunk a jogszabályok mögé, és
mondhatjuk, hogy majd holnap.
Nektek ez már nem adatik meg.
Ha felnőtök és nem tesztek az
elődeitek által elkövetett környezetvédelmi bűnök ellen, az
életetekbe fog kerülni. Nem árt,
ha beleszoktok, hogy van egy
világméretű probléma, aminek
megoldásától függ, hogy lesz-e jövőtök" - fogalmazott Bíró György
főszervező.
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Júli.

Június

H.

K.

03.

B

04.

10.

Sz.

Cs.

P.

Szo.

V.

01.

I

02.

A

C

05.

D

06.

E

07.

F

08.

G

09.

H

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

01.

C

02.

D

03.

E

04.

F

05.

G

06.

H

07.

I

A

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

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

B

Központi Gyógyszertár

Vác,Dr. Csányi L. krt. 46.

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

C

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

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

D

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

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

E

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

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

F

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

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

G

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

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

H

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

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

I

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:
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: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN!
Feszültségmentes, rohanás nélküli
egészségügyi szolgáltatások már Vácon is!
Tel: 06-30-320-0461 ,
www.vervetelhazhozjon.hu

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Tar József és Magyari Eszter
g y e r m e k e : Z s óf i a , O j t o z i
Zoltán és Bata Enikő gyermeke:
Boglárka, Bayer Zoltán és Barsi
Zsa net t g yer me ke: Ir i ngó,
Bossányi Ba lázs és Bok ros
Sz i lv i a g ye r me ke : Bá l i nt ,
Bodnár Zsolt és Bodnár Anzsela
gyermeke: Kincső, Eckert Gyula
és Frittman Anikó gyermeke:
Levente, Tiszavölgyi Zsolt és
Kárpáti Melinda gyermeke:
Zsóﬁa, Szücs László és Salánki
Katalin gyermeke: Dorottya,
L a k atos Dáv id és Vidá k
A lexandra gyermeke: Noel
Armandó, Kiss Gábor és Fábián
Klaudia gyermeke: Márk, Hesz
Péter és Szabó Szilvia gyermeke:
Pat r i k , Fer encz Ge l lér t és
Czeg lédi Már ia g yer me ke:
Izabella Mária, Kovács Norbert
és Rubovszki Edina gyermeke:
Nimród, Dudás Zoltán és Bíró
Tímea g yermeke: Emma,
Herczeg Márk és Sike Fanni
gyermeke: Noé, Paál Zoltán
és Nagy Viktória gyermeke:
Norina Hanna, Aradi Zoltán és
Csernai Nelli gyermeke: Kiara,
Puskás Tamás és Fristáczki
Szilvia gyermeke: Dániel

Házasságot kötöttek:
Molnár Dániel István és Csölle

Franciska Andrea, Sógor Attila
és Tóth Andrea, German Sándor
Károly és Zsiga Erzsébet, Deák
János és Pálinkás Orsolya,
Bottlik Gergely és Dr. Kollár
Szonja, Ajtai Andor és Pistyúr
Patrícia, Nándori Kornél és
Reisinger Marianna, Vincze
Szilárd és Fidesz Renáta Ildikó,
Toldi Ferenc és Székes Tímea
Mónika, Tarsoly Balázs Sándor
és Pénzes Réka, Szirota Zsolt
Gábor és Varga Szabina

Elhunytak:
Haris Tibor /1932/, Jókai Edit
/1948/, Meg yesi Imréné sz:
Magyar Erzsébet /1936/, Tóth
L á s z lón é s z : Wá g n e r Év a
/1936/, Rádi József Gyula /1946/,
Pásztor Istvánné sz: Hur ta
Viktória /1933/, Poszlóczky
István /1932/, Gács Jánosné sz:
Varga Julianna /1952/, Pelyhes
Lászlóné sz: Kovács Ilona /1932/,
Kiss András /1937/, Kelecsényi
Györ g y /195 8/, A sz t a losné
Sólyom Valéria /1953/, Jakuják
Tibor /1933/, Fábián Sándor
/1941/, Hegyi József /1927/, Kövesi
Miklós /1941/, Blaner Antalné sz:
Bálint Julianna /1926/, Kucsera
Vincéné sz: Zsigmond Magdolna
/1938/, Tóth Istvánné sz: Szőllősi
Mária /1929/, Klincsok Jánosné
sz: Keszi Katalin /1953/

Köszöntjük a szépkorú Veréb Gábornét!

a l l a s @ e l e k t r o s z i g e t .e
eu

Veréb Gáborné április 19-én betöltötte 90. életévét, s jeles születésnapja alkalmából - az önkormányzat nevében - Mokánszky Zoltán
alpolgármester és Mohácsiné Dim
Rita, az intézményfelügyeleti és
humán osztály vezetője is felköszöntötte őt otthonában, átadva
neki az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevelet
és a város ajándékát.
Julianna néni annak idején járási hivatali munkatársként, később a kötöttárugyár óvodájának
gondnokaként dolgozott, végül a
patyolat vállalattól ment nyugdíjba.
Ami a családot illeti, három

gyerekük született, szűken vett
családi köre négy unokával és egy
dédunokával teljes.
Az ünnepelt jó időben szívesen gondozza kis kertjüket, illetve
kedves időtöltése a tévézés is, de
leginkább az unokázás.

Fórum / Hirdetés
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Dolgozói elégedettség
kategóriában nyert
a cementgyár

Az önkormányzat
nevében és
képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási
részleg
(Vác, Köztársaság út 34.)

2019. június havi
hirdetései
Lezárult a fél éves versenyidőszak az Év Gyára verseny nevezői előtt, ame-

lyen - több hazai kis- és nagyvállalattal együtt - a Duna-Dráva Cement Kft.
Beépítetlen terület értékesítésre:
is indult. 2018-ban negyedik alkalommal hirdette meg a GyártásTrend Ma- - Vác, belterület 402/46 hrsz-ú, kivett beépígazin és a PPH Media az Év Gyára versenyt, amelyre minden hazai gyár- tetlen terület megnevezésű, Gksz-1 övezeti
besorolású, 4819 m2 nagyságú ingatlan
tóüzemmel rendelkező cég pályázhatott.
2018-ban összesen 63 pályázó
regisztrált a verseny 9 különböző
kategóriájában. A pályázók egy
hosszú versenyidőszakot tudhatnak maguk mögött. A verseny
első részében, 2018. november
végéig számadatokra épülő pályázati adatlapokat nyújtottak be
a megpályázott kategóriákban.
A szakmai zsűri a végső döntést
egy belső audittal egybekötött

helyszínbejárást követően hozta
meg, amely alapján felállították
a végső sorrendet.
A DDC több kategóriában is
indult, hogy megmutassa a szakmai zsűrinek az elhivatottságát, a
folyamatos fejlődésre vonatkozó
erőfeszítéseit, a modernizált területeit, valamint a dolgozói, illetve
partnerei és vevői iránti elkötelezettségét. A vállalat életében ki-

emelkedő siker, hogy a dolgozói
elégedettség kategóriában az első
helyezettnek járó díjjal térhettek
haza a május elején megrendezett ünnepélyes átadóról. A díjat
Sulyok Ágnes, a verseny szakmai
partnere, a Process Solution Kft.
senior könyvelője adta át Szilágyi
Zsolt (jobbra) gyárigazgatónak, valamint Guth Zoltán (balra) kommunikációs vezetőnek. (X)

- Vác, belterület 402/47 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
- Vác, Csukatelep utca 7. szám alatti, Gksz8 övezeti besorolású, 3516 m2 nagyságú
ingatlan
- Vác, belterület 4762/36 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1423 m2
nagyságú ingatlan
- Vác, belterület 4762/37 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1348 m2
nagyságú ingatlan
- Vác, belterület 4762/38 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1277 m2
nagyságú ingatlan
- Vác, belterület 4762/39 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1000 m2
nagyságú ingatlan
- Vác, belterület 4747/13 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 144 m2 nagyságú ingatlan
- Vác, belterület 4747/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 815 m2 nagyságú ingatlan

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:

Új hulladéklerakóra van szükség
Újra piacképes az ország legnagyobb szemétfeldolgozó cége, a Zöld
Híd B.I.G.G Kft - a társaság közleménye szerint.
A településvezetők döntöttek a
tőkebevonás módjáról, illetve az
esetleges tagi kölcsön lehetőségeiről is.
A hulladékszállító járműveket
piaci áron béreli a társaság, ezt is
egyhangú egyetértéssel hagyták jóvá
a döntéshozók.
Az elnök beszámolójából kiderült,
hogy az elmúlt hónapok átvilágítása
során reflektorfénybe került egy eddig kevésbé ismert szerződés, amelyet
még az előző ügyvezető kötött, ennek
jogszerűségét még vizsgálják.

„Ezzel alulﬁnanszírozta a rendszert és forráshiány alakult ki. A
korábbi vezető azt mondta, hogy
azért volt erre szükség, mert megteltek a hulladéklerakók. A vizsgálatok
azonban azt bizonyítják, hogy az
egyik lerakó még további másfél évig
üzemeltethető. Ezen felül egy K.E.O.P.
pályázat szerint újat is lehet építeni,
amely további tíz évre biztosítaná a
társulásnak a lerakási lehetőséget. A
korábbi ügyvezető a munkaszervezet
vezetőjeként is ténykedett, ez jogszerűtlen volt. Ebből adódóan szerződést
sem köthetett volna. Nekünk ezt a
szerződést fel kell bontani, lehetőleg
közös megegyezéssel. Párhuzamo-

san elindítottuk a műszakilag 80-90
%-os készültségű hulladékátrakót, ezzel ki lehet váltani a vácrátótit. Nem
az egyoldalú szerződésbontás mellett
vagyunk, hanem a közös megegyezés
mellett. A régi megállapodást egy az
egyben meg kell szüntetni. Egy új
szerződésben kell megállapodni az
új lerakóval kapcsolatban” – mondta
Fördős Attila elnök.
A javaslatot Sződliget képviselőjének tartózkodó szavazata mellett
minden jelenlévő döntéshozó elfogadta.
Ezen kívül még megtárgyalták a
tagok az optikai válogatómű sorsát
és a tulajdonosi kölcsön rendezését is.

- Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség
–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, 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, Káptalan utca 3. szám alatt, a Központi Piac főépületében található 18+18+8
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyben – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 22 m2
alapterületű, nem lakás nem lakás céljára
szóló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre

Nem lakás célú helyiség felújítással - bérbeadásra:
- Vác belterület 3097/1 hrsz-ú, természetben
2600 Vác, Március 15. tér alatti ingatlan.
Területe: 311,2 m2 térfelszín (terasz) és 182,63
m2 pinceszint

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető:
www.vacholding.hu
és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg
Tel.: 27/510-104
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Egy év elteltével további
környezetvédelmi fejlesztést tervez a DDC
Egy közel 7 milliárd forintos környezetvédelmi beruházást valósított meg a Duna-Dráva Cement Kft.
2016-2018 között, amelynek fontos célja volt a már korábban is alacsony porkibocsátás minimális
szintre csökkentése a Váci Cementgyárban. A tavaly májusban átadott projekt évfordulóján a vállalat már a további fejlesztésekről beszél.
A D D C Vá c i
Gy á r ába n me g va lósítot t kör nyezet véde lm i
modernizációnak
köszönhetően a
korábbinál is korszerűbb körülmények között folytatják majd
gyártási tevékenységüket, de a
régió lakóinak életminősége is
javul. A beruházás a következő
évtizedekre is biztosítja, hogy
megbízható és stabil munkáltatóként legyen jelen a DDC a
térségben.
Az elmúlt év tapasztalatairól a DDC Váci Gyárának gyárigazgatója, és egyben a projekt
felelőse, Szilágyi Zsolt beszélt.
Mi a beruházás legfőbb eredménye?
A környezetvédelmi beruházás már a jövőben szigorodó kibocsátási határértékeket
messzemenően ﬁgyelembe vevő,
még inkább környezetbarát cementgyártást tesz lehetővé. A
Beremendi Cementgyárunkban
2008-ban történt modernizációs beruházás eredményeképp
jelentős porkibocsátás csökkenést mértünk, célunk az volt,
hogy ehhez hasonlóan a Váci
Gyárunk jelenlegi alacsony
emissziós szintje is tovább minimalizálódjon, megerősítve
ezzel a térségben betöltött szerepünket. A beruházás során az
elektroﬁ lteres kemenceszűrőnket hatékonyabb, zsákos ﬁlterre

cseréltük a még alacsonyabb
kibocsátási értékek érdekében,
szén-petrolkoksz tüzelőanyag
használatunkat csökkentettük,
a helyettesítő, környezetkímélő, teljes mértékben ellenőrzött
és biztonságos tüzelőanyagok
felhasználását pedig növeltük.
A modernizáció hozzájárult az
üzembiztonság növekedéséhez
is.
Az előzetesen várt célok tehát
maradéktalanul megvalósultak?
Igen, és számomra az egyik
legfontosabb, hogy a beruházás balesetmentesen zárult és
a tervezett határidőre elindult
a termelés. Gazdasági szempontból pedig, hogy 5% költség
megtakarítást értünk el a tervezett költségkerethez képest.
Előbbiekben nagy szerepe volt
a kivitelezők és a DDC kollégáinak következetes és áldozatos
munkájának, amelyet ezúton is
köszönök. Műszaki szempontból az április 4-i indulást követő
2 hónap az új technológia beüzemelésével és tanulással telt. A
beüzemelés végeztével, május
végén sor került a garanciában
vállalt teljesítmények sikeres
ellenőrző mérésére. A megújult
kemence rendszer műszakilag
az elvárt teljesítményeket, paramétereket maximálisan teljesíti.
Mik az elmúlt egy év tapasztalatai? Milyen kihívásokkal kellett szembenézniük az üzembe
helyezést követően?

A területen dolgozó üzemeltetésért felelős kollégáknak,
operátoroknak meg kellett tanulniuk, hogyan működik az
új rendszer, milyen beállítási
paraméterek mellett tudják tartósan optimális szinten tartani
a termelés volumenét. Az év második felében a termelés már rutinszerűen üzemelt, leszámítva
a kisebb üzemzavarokat.
A környezetvédelmi beruházás milyen hatással volt a gyár
teljesítményére?
A kemencerendszer kéményén a porkibocsátás az előző
években megszokott határérték
alatti szinthez képest tizedére
csökkent a beruházást követően. Más emissziós komponensek esetében is elmondható,
hogy a kibocsátás jelentősen
csökkent. A beruházást követően a tervezett 60%-os helyettesítő tüzelőanyag arány elérése
megvalósult, a klinker gyártási
kapacitás pedig nem csökkent.
Az üzembiztonság is nőtt azáltal,
hogy kevesebb ciklon dugulás
és meghibásodás van.
A hátunk mögött hagyott
egy év megmutatta, hogy valóban az elérhető legjobb technológiát sikerült beépíteni Vácott. A számszerűen mérhető
műszaki teljesítményen felül
pedig elmondható, hogy sikerült megújítani a gyáregység
1991-ben beüzemelt kemencéjét. Így a megújult technológia,
munkakörnyezet pedig hoszszútávon biztosítja majd a Váci
Gyár kollektívájának munkalehetőségét.
Terveznek további, hasonló jellegű beruházást a közeljövőben?
A 2018 májusában lezárult
beruházással megteremtettük
a környezetvédelmi és technológiai alapját a további helyettesítő tüzelőanyag arány emelésnek. A beüzemelés májusi

lezárulását követően azonnal
elkezdtük ezen újabb technológiai fejlesztés előkészítését.
A műszaki terjedelem egy új
automata da r uva l e l látot t
anyag tároló csarnok építését
és a főégőre szállító és adagoló
technológiai sor megvalósítását tartalmazza. A 2 milliárd
Ft értékű beruházás további
jelentősége, hogy a magyar cementipar történetében először
valósul majd meg egy emberi
beavatkozás mentesen, automatikusan működő helyettesítő
tüzelőanyag tároló és adagoló
technológiai sor. A beruházás
jelenleg tervezési fázisban van,
a kivitelezést május végén kezdjük meg. A tervezett befejezés
2020 tavaszára várható.
A 2016 és 2018 között megvalósított műszaki fejlesztéssel és a
még korszerűbb technológiai megoldások alkalmazásával a DDC
újabb lépést tett a fenntarthatóság
irányába. A beruházás első része
2017. március elején fejeződött be.
Ez idő alatt kicserélték a két hőcserélő ciklon fokozatot és a füstgáz
vezetéket is, illetve a klinkerhűtő
részleges modernizálása is megtörtént. Áprilisban befejeződött
az új kalcinátor torony alapozási
munkálata, ezzel párhuzamosan
épült a bypass és a 32 méter magas
siló alapja is, valamint elkészült
a siló körüli infrastruktúra. 2017
hátralévő részében elkészült az új
kalcináló torony acél tartószerkezete. 2018-ban, a beruházás záró,
utolsó három hónapos – egyben
legtöbb feladatot tartalmazó –
időszakában megkezdődött az
új kemence– és ﬁlter technológia
beépítése. Az eddig használt elektroﬁltert korszerű, zsákos ﬁlterre
cserélték. A filter felel a kemencevonal portalanításáért. Az új
szűrőrendszer előnye, hogy még
üzemzavar vagy áramkimaradás
esetén sem engedi, hogy kiporzás
történjen.
www.duna-drava.hu/modernizacio

Hajrá Vác!
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Éremosztás, köszöntések
a csarnokban és a ligeti stadionban
Május 11-12. az éremosztások és köszöntések hétvégéje volt a váci sportéletben.
Május 11-én este - a
Balatonfüred elleni, 28-22-es hazai
sikert hozó bajnoki mérkőzés
után - átvehették érmeiket a férﬁ
kézilabda NB I./B-s bajnokságot
toronymagasan megnyerő és
ezzel újból élvonali tagságot
kivívó Váci KSE játékosai és a
szakmai stáb tagjai, másnap
a ligeti stadionban ünnepi
eseményre adott alkalmat a Vác
FC - Tiszakécske (Duna-Aszfalt)
meccs szünete: mindenekelőtt a
25 évvel ezelőtt magyar bajnoki
címet szerző helyi aranycsapatot
köszöntötték a szervezők.

A férfi kézilabdában újabb
történelmi fejezetet író sikerkovácsok, a teljes stáb:
Játékosok: Kovác s János ,
U licsinyi Péter, Holper t József,
Miklián Bálint, Stranigg János,
Singely Mihály, Pál Gergely, Bognár
Alex, Törteli Koppány Bence, Kállai
Mar t in , Nagy Norber t , Antal
Szabolcs, Tyiskov Mihály, Kocsi
András, Scardone Placido, Kökény
Tibor.
Stábtagok: Skaliczki László
(vezetőedző), ifj. Skaliczki László
(edző), Tamási Lajos (kapusedző),
Lekrinszki Lilla (gyógytornász),
Prohászka Zoltán (masszőr), Dr.
Jakab Zoltán (orvos). Vezetők: Dr.
Schof fer Att ila (elnök), Kovács
Gábor (ügyvezető elnök), TomecskoHunyadi Tamás (klubigazgató).

Vasárnap délután a Vác FC a
Tiszakécske csapatával mérkőzött
a ligeti stadionban az NB II. újabb
fordulójában, a végeredmény 0 - 1
lett a vendégek javára.
Ám ez a mérkőzés ezúttal
úgymond egy aktuális keret volt
csupán, apropó a 25 évvel ezelőtt
magyar bajnoki címet szerzett
váci csapat tagjainak, vezetőinek
köszöntésére.
Mert ugyebár negyed századdal ezelőtt futballtörténeti fejezetet írt a Vác FC-Samsung Csank János vezetőedző irányította csapata,
hiszen harmadik vidéki klubként

sikerült megnyerniük az NB I-es
bajnokság aktuális évadát.
A köszöntő eseményre csaknem a teljes egykori csapat felsorakozott a játéktéren az aktuális
meccs szünetében, és ahogy ott
ölelkeztek, kezelgettek egymás
között, tapsoltak a társaknak és
a közönségnek, nos hát mindanynyian olyan ﬁttnek és ﬁatalosnak
tűntek, hogy a laikus nézőnek
olyan érzése lehetett: most is akár
teljes erőbedobással le tudnának
játszani legalább egy félidőt, nem
is akárhogy.
Ribáry Zoltán

SPORTEREDMÉNYEK
A Vác FC 13. helyezésével elég
magabiztosan megőrizte NB II-es
tagságát, a csapat mérlege 11 győzelem, 13 döntetlen, 14 vereség, 46 pont,
44 - 51-es összesített gólkülönbség.

Diák kézilabdázók országos sikere
Miskolcon rendezték meg a
2018/2019. tanév "Kézilabda „B”
kategóriás Diákolimpia" országos döntőjét április 25-28. között.
A négynapos versenyen az V-VI.
korcsoport képviselői küzdöttek
meg egymással, hogy a torna
végén a legjobbak megszerezzék
a „Magyarország diákolimpiai
bajnoka” címet.
A versenysorozatra összesen

145 iskolai csapat nevezett, közülük került ki az országos döntő 16 legjobb ﬁú, és 15 legjobb leány csapata. A 14 fős csapatok az
V-VI. korcsoportban (1999–2003
között születettek) mérkőztek
meg a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” címért.
A fiúknál az első helyen a
Váci Madách Imre Gimnázium,
a második helyen a Nyíregyházi

Krúdy Gyula Gimnázium, míg a
harmadik helyen a Békéscsabai
Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus iskola csapata végzett.
A lányoknál Pest megyét
szintén a Váci Madách Imre
Gimnázium tanulói képviselték,
ők a hetedik helyen végeztek.
A ﬁú csapat tagjai: Lestyán
Máté, Pusztai Armand, Molnár
Botond, Koczúr Gábor, Filip Dávid, Soós Rajmund, Szekeres
Nándor Gerber Dominik, Rostás
Gergely, Németh Máté, Szabolics Gergely, Pálffy Krisztián.
A leány csapat tagjai: Kovács
Zoé Boglárka, Prontvai Fanni,
Holczer Dorottya, Jelovác Jázmin, Weszter Laura, Kiss Vivien, Bálint Zsóﬁa, Rodák Anna,
Bobák Emese, Korbely Nikoletta, Csapláros Anna, Tóth- Antal
Rebeka,Tolnai Dorina, Kiss Lili
Hanna.
Felkészítő tanár: Steidl Anna.
Kísérő tanár: Wágner Bálint

***
Női kézilabda csapatunk 17 győzelemmel, 8 vereséggel, 1 döntetlennel,
35 pontot szerezve az 5., nemzetközi
kupaszereplést érő helyen zárta a
bajnokságot.

Labdarúgó NB II.
Békéscsaba - Vác FC:

2-1

Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC:

1-2

Kaposvár - Vác FC:

1-0

Vác FC - Duna Aszfalt:

0-1

Balmazújváros - Vác FC:

4-0

Női kézilabda NB I.
Mosonmagyaróvár - GVM Europe-Vác:

21 - 24
GVM Europe-Vác - Alba Fehérvár:

33 - 23
Budaörs - GVM Europe-Vác:

29 - 30
GVM Europe-Vác - DVSC-TVP:

35 - 34

Hirdetés
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Csatlakozzon
csapatunkhoz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az Ipress Center
folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat,
· operátorokat,
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Asztali ventilátor:

5.990 Ft
Álló ventilátor:
7.190 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

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

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)

www.estv.hu
www.frontgrafika.hu

