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háztartást érinthet,
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HOL
járunk?

H

étvégén vigalom, ezért napsütésre jöhet ború, arra
derű, csak az eső nem eshet. Többen kérték, intézzük
el, mert koncertet, portékást, vidámparkot látogatni
napsütésben érdemes. Még olyan is akadt, ki megjegyezte, elázni a sörsátorban kell.
Egyébiránt megeshet, hogy eshet, úgy hajnali kettő és reggel hat
között, hogy a váci utcák, terek, és Duna-part szépen, tisztán
fogadja a fesztivál vendégeit. Van rá esély, az már a napokban
feltűnt, hogy minden fűszál és sövény nyiratkozva /vagy: jól fésülten?/ várja a sokadalmat.
A külső mellett persze lényeges a tartalom, ha csak a koncerteket nézzük: több száz előadó felkészülten és egészséges izgalomban már hangolódik.
Nem túlzás azt írni, Vácnak ünnepe a vigalom.
Az ünnep különleges az ünnep szép: megtöri, múlatja a szürke
hétköznapokat.
Előttünk áll három nap, mikor nyaralni menni sem érdemes.
Elhalmoz minket a kultúra, de ha ezzel együtt a napsütés is,
a hűvösben egy izgalmas tárlatot, esetleg templomi hangversenyt találunk.
Hiszen minden rendezvény között a fesztiválok egyik tulajdonsága, hogy több napon át a számos program megannyi embert érint,
ahogy a szakma mondja: ilyenkor még a lusták is mozdulnak.
Fesztiválok és ünnepek alatt, igaz mértékkel, de még olyat is
tehetünk, amit a feszes hétköznapok sorában nem, pl: a Dunaparti éjszakában (úgy szombat 21 órai kezdettel) a jég dupla
viszkivel is csúszhat.
Nem szaporítva a betűt, mindenkinek jó szórakozást és tartalmas
kikapcsolódást kívánunk, mindenkinek, mert a vigalom, ahogy egy
igazi ünnep mindenkié.
Ezért eső ügyben – a fentiek miatt – a közös óhajt nem felejtjük,
kérés továbbítva a válasz július 27. és 29. között ki-de-rül.
Vigh Mihály

 Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, vagy levélben, az estv@estv.hu vagy a 2600 Vác, Kossuth u. 21.
címek valamelyikére. Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző számunk játékának győztese: Monostori Szilvia, a helyes
megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe augusytus 10-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a váci strand épületét látták.
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VÁCON TÖRTÉNT
Elhunyt
Bánhidi László
tanár úr

 Nyolcvannyolc esz-

tendős korában elhunyt
Bánhidi László nyugalmazott tanár, író, közismert váci lokálpatrióta.
Bánhidi László 1924-ben
született régi váci család
sarjaként, elemi és középiskolai tanulmányait is a
városban végezte, majd
1949-től a helyi állami gimnázium és közgazdasági
szakközépiskola
tanára
volt. Ekkor tanítványaival
megalakította a Természetjáró Szakosztályt, amelynek keretében feltárták,
majd megnyitották a Naszály víznyelő barlangját.

1970-től 1985-ig a Váci
Egészségügyi Szakközépiskola tanára és szakmai
igazgatóhelyettese
volt.
86-os nyugdíjba vonulását követően lokálpatrióta
tevékenysége mellett tovább folytatta szakoktatói
munkáját. 1998-ban Tragor
Ignác könyvének folytatásaként elkészítette az
Új váci kalauzt. 1979-ben
Apáczai Csere János-díjjal, 2001-ben Antal József,
2010-ben Tragor Ignác-emlékéremmel jutalmazták tevékenységét. Vác 2011-ben
Pro Urbe Díjjal ismerte
el Bánhidi László városért
végzett tevékenységét.
Emlékét
tisztelettel
megőrizzük.

Vác támogatási
kérelmet nyújt be

Javasolják az intézményi integrálást
 Támogató

többséget
kapott a júliusi testületi
ülésen az a polgármesteri javaslat, amely alapján
megvizsgálják a levéltár
és az értéktár integrálását
a művelődési központba.

A bizottsági viták és elutasítások után a képviselő-testület 9
támogató szavazattal javasolta
annak a folyamatnak az elindítását, amely végpontjaként a
Madách Imre Művelődési Központba (MIMK) olvadna be Vác
Város Levéltára és a Váci Értéktár. Mint ismeretes, a két integrálásra javasolt intézmény egyes
ügyintézései, elszámolásai már a
MIMK keretén belül történnek.
A mostani javaslat alapján a feladatkörök, a személyi és tárgyi
szegmensek is integrálódnának.
Fördős Attila indoklásában
a két önként vállalt városi feladat ellátásának hatékonysága miatt tette meg javaslatát,
amely alapján az illetékes állami szervezetekhez fordulnak,
hogy a végrehajtás módozatairól, feltételeiről tárgyaljanak.

 Városunk az ismert gazdasági nehézségek miatt
szeretné kihasználni azt a
lehetőséget, amely az önhibájukon kívül anyagi problémákkal küzdő települések
számára kínál segítséget.
Az önkormányzat képviselőtestülete július 5-én elfogadta
Fördős Attila azon előterjesztését, miszerint 200 millió forint
támogatására nyújtsanak be
kérelmet az állami költségvetés
meghatározott keretének terhére. Ezen elkülönített forrásokat
azok a települések igényelhetik,
amelyek önhibájukon kívül jutottak nehéz gazdasági helyzetbe. Indoklásában a polgármester hosszan sorolta azokat az
objektív okokat, amelyek együttes bekövetkezése miatt szükségessé válik egy ilyen lépés.
A kérelem benyújtását
minden jelenlévő képviselő
támogatta.

VÁCON TÖRTÉNT

Hideget kap aki tartozik

Megváltozott
a bizottsági
struktúra
 A júniusi testületi ülésen elfogadottak szerint
a júliusi plenáris ülésre
sürgősséggel bekerült az
önkormányzat bizottságainak átrendezésére
vonatkozó javaslat.
A zárt ülésen elfogadott javaslat után évi közel
négymillió forintos megtakarítás érhető el. Az eddigi
hét állandó szakbizottság
helyett a továbbiakban öt
működik majd. A művelődési-oktatási és ifjúságisport bizottság 9 fős lesz,
5 képviselő taggal. A vagyongazdálkodás átkerül a
gazdasági-városüzemeltetési és vagyongazdálkodási
bizottsághoz, amely 11 fős
lesz. A változatlan formában tovább működő városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ötfős, az
egészségügyi és szociális
bizottság kilenctagú lesz.
A pénzügyi-ügyrendi bizottságot három képviselő
alkotja.. A testületi ülésen
meghatározták a bizottságok személyi összetételét
is, amely megtekinthető a
www.vac.hu weboldalon.

Gyógyítók
köszöntése a
Városházán
 A
Semmelweis-nap
keretében a Vácott tevékenykedő egészségügyi
dolgozókat köszöntötték
a Városházán, ahol átadták a Vác Város Egészségügyéért kitüntetést.
A megjelenteket Fördős
Attila köszöntötte. Mint
mondta, a Jávorszky kórház
állami átadásának problémái
türelmet kívánnak. Köszönetet mondott mindazoknak,
akik a nehéz körülmények
között is lelkiismeretes, áldozatkész
tevékenyéggel
szolgálják a betegeket. Dr.
Beer Miklós megyéspüspök
azt kívánta az egészségügyieknek, hogy a remény
hordozóiként sokszor éljék
át a gyógyítás pillanatait,
továbbra is legyenek a jóság
megtestesítői. Ünnepi beszédében dr. Bánhidi Péter
háziorvos, az egészségügyi,

 Elzárhatják a meleg-

vizet azoknál a fogyasztóknál, akik 200 ezer
forint feletti tartozást
halmoztak fel a Váci
Távhő Kft.-nél.

Közmeghallgatást
tartottak
 Alig több mint egy

óra alatt lezajlott Vác
Város Önkormányzat
2012-es közmeghallgatása. Az 1990. évi LXV.
törvény 13. § alapján
megtartott eseményen
több mint félszáz állampolgár volt jelen és
nyílt lehetősége közérdekű kérdéseit feltenni,
javaslatait elmondani.
Az esetenként politikai
indulatoktól sem mentes
felszólalások közül voltak
amelyeket megtapsoltak a
többiek, de nem egyszer a
mondanivaló tartalma és az
időkeret túllépése miatt sor
került kitapsolásra is. Mint
minden évben, most is főszerepet kapott a témák kö-

szociális és lakásügyi bizottság elnöke röviden felidézte
az ünnepség névadójának,
Semmelweis Ignácnak, az
anyák megmentőjének életét
és munkásságát, majd az orvostársadalom mai feladatairól szólt és megköszönte az
egészségügyiek gyakran lemondással járó, kiváló szakmai munkáját.

Ezt követően dr. Áfra
Tamás a polgármestertől
átvette a Vác Város Egészségügyéért kitüntetést. A fél
évszázada Vácott gyógyító

zött a köztisztaság és a közbiztonság, a játszóterek és
az egyes városrészek gondja.
Időnként országos politikát
érintő megnyilvánulásokat
is hallhattunk, ám ezeket
rosszul tolerálta a hallgatóság. Sok panasz hangzott
el a ﬁ atalság viselkedését
illetően is. Mint kiderült,
minden városrészben akad
probléma ezzel. A mélygarázs beruházás befejezését
ezúttal is többen sürgették,
mint ahogyan előkerültek a
kerékpárutak, a Duna-part
és a liget főbb gondjai is. A
közmeghallgatáson összesen
18 állampolgár jelezte észrevételeit, javaslatait, tette fel
kérdéseit.
A hozzászólók neve és elérhetősége alapján az illetékesek írásban reﬂektálnak az
elhangzottakra.

háziorvos köszönő szavaiban meghatottan elmondta:
mindig is szolgálatnak tekintette tevékenységét, amelyet nem láthatott volna el
családja segítsége nélkül.
Hatan vehettek át elismerő oklevelet és a városi ajándékot több évtizedes, a város
egészségügyében végzett kimagasló munkáért:
Dr. Baksa György
belgyógyász, háziorvos
Gárdonyi Ildikó
pszichológus
Gyöngyösi Gyuláné
körzeti ápoló
Kuklisné Greff Ildikó
védőnő
Törökné Német Györgyi
körzeti ápoló
Zsigmond Józsefné Farkas Julianna
műtős
A város Semmelweis-napi ünnepségét a Boronkay
György Műszaki Középiskola,
Gimnázium és Kollégium két
diákjának (Hujbert Anna és
Kalácska Eszter) műsora zárta.

A szigorításról a képviselőtestület döntött, mert a váci
holding tagvállalataként működő távhőnek a kintlevősége
meghaladja a 150 millió forintot és a hiányzó pénz már a
szolgáltatás működtetését is
veszélyezteti. A cég munkatársainak joguk van bejutni
az ügyfelek lakásába, így az
adósoknál bármikor lezárhatják a melegvíz-szolgáltatást. A
várható intézkedés előtt több
mint 220 háztartás érintett.
...A tartozások miatt nem tudjuk a gázköltséget ﬁzetni, kénytelenek vagyunk más szolgáltatókhoz hasonlóan valami retorzióval
élni..” (– így Rakonczai Róbert)
A társasházak esetében
lehetőség van arra, hogy ne
az egész házban, hanem csak
azokban a lakásokban zárják

Az ELMŰ dolgozói
is segítettek
az illegális
hulladéklerakó
felszámolásában
 Másodszor szedte össze
az illegálisan lerakott hulladékot a Váci Városfejlesztő Kft. Máriaudvar és Csörög határában. A legutóbbi
akcióban az ELMŰ Északpesti régiójának munkatársai nyújtottak segítséget,
akik korábban már jelezték
az önkormányzatnak, hogy
szívesen vállalnak feladatot
a probléma megoldásában.

el a melegvizet, ahol a felhalmozott tartozás meghaladja a
200 ezer forintot - mondta el
Rakonczai Róbert ügyvezető
igazgató (Távhő Kft.). Ezzel a
lehetőséggel pedig mostantól
élni is fognak.

„Csak annak a fogyasztónak a lakásában szüntetjük
meg a melegvíz szolgáltatást,
aki adós.” (Rakonczai Róbert)
Ahol nincs melegvíz-óra,
ott a bevezető cső lezárásával
szintén meg tudják oldani a
szolgáltatás szüneteltetéséttette hozzá az ügyvezető. Je-

Több konténer is megtelt a
különböző háztartási, építési
és egyéb veszélyes hulladékokkal. Az önkormányzat általában mindezt több százezer
forintért kénytelen elszállíttatni, ezért a Váci Városfejlesztő
Kft. vezetője, dr. Tar György
külön köszönetet mondott az
ELMŰ támogatásáért. Pető
Tibor alpolgármester a helyszínen lapunknak arról is szólt,
hogy: „A csörögi hulladéklerakó felszámolásával és a Zöld
Hídhoz való csatlakozással az
ártalmatlanítási díj a városban
közel négyszeresére emelke-

len pillanatban mintegy 220
olyan háztartás van Vácon,
ahol a tartozás meghaladja a
200 ezer forintot. Az összes
kintlevőség egyébként több
mint 150 millió forint, ami
miatt már gondot jelent a szolgáltatáshoz szükséges földgáz
beszerzése is. Ezért szigorít a
távhő - mondta el lapunknak
Rakonczai Róbert.
A távhő munkatársait
egyébként kötelesek beengedni a lakásba az ügyfelek, akik
így bármikor elzárhatják a
melegvizet. Ha megakadályozzák őket, akkor a jegyzőtől kapott hatósági engedéllyel
juthatnak be az ingatlanokba.
Körülbelül egy hónap múlva azonban már nem a váci
vállalat szakemberei, hanem
proﬁ behajtók kereshetik fel
a több mint három havi díjjal
tartozókat, a képviselő-testület ugyanis arról is döntött,
hogy egy hátralékkezelő vállalatnak értékesíti a távhő
kintlévőségeit.

A polgármester köszöntője
után szalagot kötött a zarándokzászlóra, majd ajándékként egy váci földdarabot,
egy a városunkban készített
téglát és a Vácot ismertető
kiadványt nyújtott át. A
vendégek megköszönve a
szívélyes fogadtatást a Zarándokok Borával kedveskedtek, majd áldást kértek
a váciakra. A fogadás végén dalcsokorral búcsúztak
az Engesztelő Zarándoklat
résztvevői.

Váci diák nagy
sikere
 Második
helyezett
lett egy váci lány az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyen, amelynek ünnepélyes díjátadója Budapesten, a Csodák
Palotájában volt.

 „Kelj fel és járj” elnevezéssel nemzeti engesztelő zarándoklatot
szervezett két magyarországi polgármester.
A zarándoklat északról
érkező csoportja június 14-én
délután ért Vácra, ahol a Városháza udvarán Fördős Attila fogadta a résztvevőket.

 Július 23-tól augusztus

21-ig zárva tart a Katona
Lajos Városi könyvtár.
A nyári szünet miatt az
intézmény hosszabb kölcsönzési időt biztosít az olvasóknak, az egyhónapos leállás
alatt kiadják a dolgozók kötelező szabadságát, illetve
olyan szakmai háttérmunkákat végeznek el, amelyeket a
nyitva tartás ideje alatt a látogatók akadályozása nélkül
nem tudnának megtenni.

Állandó színház
Vácott
 A

váci
Fónay
- HUMÁNIA - Társulat
lesz a használója a régi
mozi épületének - jelentették be az érintettek
sajtótájékoztatójukon.

dett, ami azt eredményezte,
hogy az illegális hulladék
mértéke megnövekedett, ezért
van óriási szükség arra, hogy
ehhez hasonló kezdeményezésekbe kezdjünk.”

Zarándokok
Vácott

Könyvtári szünet

Minda Judit a Boronkay
György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium
végzős tanulója. A 18 éves
lány minden nap hatkor
kel, általában éjfélig tanul,
két felső- és egy középfokú
nyelvvizsgával
rendelkezik. Kutatásának témája a
kétnyelvűség és a rövidtávú memória kapcsolata. A
Pszicholingvisztika a gyakorlatban című pályázatával
második helyezést szerzett
az ifjúsági innovációs versenyen, a TUDOK Országos
Konferencián pedig Nagydíjas lett. Mint mondta, a
kétnyelvűség és az ún. munkamemória összefüggéseit
vizsgáló munkát is tovább
folytatja, az eredményei
ugyanis hasznosak lehetnek
egy olyan módszer kifejlesztésében, amely segíthetné a
diszlexiások nyelvtanulását.

Az erről szóló szerződés értelmében – melyet július 13-án
írtak alá a felek – az amatőr
színjátszó kör a hatósági engedélyek beszerzését követően
próbahelyként, a szükséges
felújítási munkák befejezése
után pedig előadóteremként is
használhatja az öt éve üresen
álló épületet. Mint elhangzott,
a premier előadásra leghamarabb jövő év februárjában
kerülhet sor, a távlati tervek
szerint pedig a régi moziban
Dunakanyar Színház néven
működik majd állandó teátrum, ahol helyi produkciókat
és vendégelőadásokat is láthat
majd a közönség.
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További információ: www.vacholding.hu

DÖNTÖTT A TESTÜLET

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Továbbra is napirenden
a kórház és a mélygarázs
Júliusban is összeült a képviselő-testület
Képviselői
kérdések
Napirend után elsőként dr.
Bóth János az interpellációnak
nem minősülő beadványát ismertette. Ebben sorozatos környezetvédelmi bírságokra és különböző
városi területeken történt – értékelése szerint súlyos környezeti
kárt okozó – tevékenységekre
kérdezett rá. Bejelentése szerint
az ügyben a hatóságokhoz fordul.
Dr. Schmuczer Istvánné az
általa vezetett szakbizottság két
döntéséről szólt: az óvodai nyitva
tartás meghosszabbítását, illetve a
város kiváló diákjainak odaítélendő elismeréseket említette meg.
Csereklye Károly a lakók levele alapján ismét a Fekete utca
csatornaszakaszának rendbetételét sürgette.
A képviselői kérdések sorát
dr. Bóth János nyitotta, aki a
polgármesteri hivatalban foglalkoztatott jogászok számát sokallta, és megkérdőjelezte munkájuk
hatékonyságát. A holdingtól a
választókerületében aktuális tereprendezésről kérdezett, és tolmácsolta a lakók kérését a közterület gyakoribb locsolásra.
Dr. Bánhidi Péter két témáról
adott tájékoztatást. Beszámolt a
városi Semmelweis-ünnepségről,
majd a méhnyakrák elleni oltás
első körének tapasztalatait sorolta fel, és felhívta az érdekeltek
ﬁgyelmét, hogy szeptemberben
még lesz hasonló lehetőség.
Katonáné Doman Erika a Törökhegy elektromos ellátásának
állásáról kérdezte az illetékest.
Csereklye Károly egy külterületi önkormányzati út rendbetételét, kátyúzási igényeket és az
utak melletti növényzet kezelésre vonatkozó elvárást említett.
Kriksz István a közlekedési
lámpák jobb láthatóságáért emelt
szót, kiemelte a jelenlegi állapot
balesetveszélyességét, továbbá két
Duna-parti pad pótlását kérte.
Kászonyi Károly a Múzeum
utcai parkolás anomáliáit említette, majd néhány szociális
bérlakásban élő kapcsán a szomszédok panaszát tolmácsolta.

A nyári szünet előtt megtartotta - éves munkarend szerint - utolsó tanácskozását Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testülete.
Dr. Bóth János interpellációnak szánt beadványát
dr. Maruszki Gábor jegyző
nem minősítette annak,
így az az Egyebek között,
napirend utáni felszólalásban hangzott el. A képviselő bejelentette, hogy a
Kormányhivatalhoz fordult
panasszal a korábbi és hasonló minősítések miatt.
Ennek kapcsán már zajlottak egyeztetések a jegyző

és a Kormányhivatal illetékesei között, amelyek tovább folytatódnak.
A jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek a
nemrég elhunyt pro urbedíjas nyugalmazott tanár,
író Bánhidi Lászlóra.
Ezt követően sor került a
rendszeres tájékoztatók megvitatására, majd vita alakult
ki a kórház állami átadásáról.
A napirendi sorban elsőként

Mélygarázs
Megállapodás a
beruházás végleges
műszaki tartalmáról
A zárt ülésről Fördős Attila polgármester és
Pető Tibor alpolgármester adott tájékoztatást.
A mélygarázzsal kapcsolatos tanácskozásról a polgármester elmondta: az elképzelések szerint a korábbi
háromoldalú lízingszerződést
felváltanák kétoldalú ﬁ nanszírozási hitelmegállapodásra.
Megállapodás született a
beruházás végleges műszaki
tartalmáról. A bank képviselője ismételten köszönetét
fejezte ki a váci tárgyaló-

partnernek a konstruktív
hozzáállásért, továbbá megerősítették, hogy jelenleg a
beruházó döntési lépéseinek
kell következnie. A térfelszíni munkák elkezdése a ﬁ nanszírozó bank és a beruházó
közötti megállapodás függvénye. Fördős Attila reményei
szerint a bankkal még a nyár
folyamán megállapodás születik, ez esetben rendkívüli

gazdasági kérdések kerültek sorra, majd elfogadták a
kórházi rekonstrukcióról, a
mélygarázs építésének aktualitásairól és a főutca-főtér
beruházásról szóló, valamint
a holding havi tevékenységét
ismertető beszámolót. A jelenlévők az idei vigalom előkészületeiről is tájékozódhattak.
A beruházó bank képviselője
ismertette a mélygarázs beruházás aktualitásait, majd zárt
ülés keretében válaszolt a felmerülő kérdésekre.
A Váci Távhő Kft. kintlévőségei csökkentésére irányuló előterjesztés megvitatása
után a középiskolák következő
tanévre érvényes beiskolázási
tervét módosították. Szavazási patthelyzet alakult ki az
önkormányzatnak a Waldorf
Alapítvány oktató-nevelő tevékenységéhez adandó kiegészítő támogatása ügyében.
Nagy vitát váltott ki a
levéltár és az értéktár esetleges integrálása a Madách

Imre Művelődési Központba
(MIMK), majd ingatlanügyek
következtek. Ezután a testület úgy döntött, hogy kétszáz
milliós támogatási kérelemmel fordul a kormányhoz,
amely az önhibájukon kívül
nehéz helyzetbe került települések számára nyújthat
ilyen segítséget. A város pályázatot nyújt be a MIMK
energetikai korszerűsítésére,
illetve a közvilágítási berendezések felújítására.
Az Egyebek napirendi
sor ezúttal is a napirend
utáni felszólalásokkal, illetve a képviselői kérdésekkel
vette kezdetét. Ezt követően módosították a védőnői
körzethatárokat, majd az
önkormányzati intézmények
alapító okiratát.
A képviselő-testület ezután zárt üléssel folytatta
munkáját.
A munkarend szerint a
következő plenáris ülésre
szeptember 20-án kerül sor.

képviselő-testületi ülés összehívására kerülhet sor.
Ugyancsak a zárt ülés keretében a testület tájékoztatót
hallgatott meg a közbeszerzési munkacsoport üléséről
és elutasított egy állattartási
ügyben benyújtott fellebbezést. Összességében közel
kétmillió forintos kerettel
négy prevenció jellegű egészségügyi alapítványt támogatottak a képviselők. Megtörtént az önkormányzati
bizottságok átszervezése is.

Döntés született az idei
városi kitüntetésekről. Ennek
eredményét Pető Tibor alpolgármester ismertette. Eszerint 2012-ben ketten kapják
meg Vác Város Díszpolgári
címét: dr. Für Lajos és Sajdik
Ferenc. Közösségi Pro Urbe
Díjat nem osztottak ki. Hárman részesülnek egyéni Pro
Urbe Díjban: dr. Alt Gyula,
dr. Nagy Magdolna és Rapcsák
Károly. Az elismeréseket az
augusztus 20-i városi ünnepség keretében adják át.

Az országban egyedülálló
a váci strand
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VÁROSFEJLESZTÉS
Időszerű munkák
a parkokban
BEFEJEZŐDTEK

a virágültetések. A holding munkatársai a
virágágyakból hiányzó növényeket több helyütt pótolták.

SEHOL

máshol nincs olyan,
mint itt. Az ember a felkelő
nap fényében lejön, leússza a
szokásos 50 hosszát, és gyönyörködik a csodálatos dunai
panorámában - mondta egy
törzsvendég. Igaz is!
A strandfürdő az elmúlt időszakban sokat tett azért, hogy a vendégek
szívesen visszajárjanak, és jól érezzék
magukat, ebben az egyedülálló környezetben. Egy hazai kereskedelmi tv
csatorna a Balaton partnál kérdezte
az embereket arról - Mit fognak tenni a kánikulában? Lemegyünk a váci
strandra apával, mert az olyan jó!
Nekünk, váciaknak ezen élményért
még benzinre sem kell költeni.
A váci strandon a gyermeket és
felnőttet
rengeteg
meglepetéssel
várják. A kisebbeknek ugráló vár,
a nagyobbaknak koktélbár. A testnek pedig ott a medence, a kicsiknek a gyermek, a nagyobbaknak az
„L” alakú, míg a legnagyobbaknak
és csak úszóknak a 33 méteres. A
vendéglátás palettáján ma már min-

Festők lepték el
az óvodákat
A VÁCI

Városfejlesztő Kft.
festő szakemberei az elmúlt hónapban több helyen megkezdték
az önkormányzati fenntartású
óvodák és iskolák festési és mázolási munkáját. Az intézmények
egymást követő nyári leállásának
eredményeképpen növelt létszámmal folytatódik ez a munka.
Június hónapban teljesen elkészült
a Kertész utcai, Csányi utcai óvoda, megkezdték a Diófa utcai, Vám
utcai óvoda festése, mázolása. Ezen
a héten befejeződik az Eötvös utcai
és Sirály utcai óvoda, illetve a Petőﬁ
Sándor Általános Iskola konyhájának
munkálatai, és a terveink szerint a

den, amit csak el tudnak képzelni
- vattacukor, kürtőskalács, rántott
karﬁol, lángos, fagyi, sör, üdítő és
napestig sorolhatnánk, étel-ital mi
szemnek, szájnak ingere. Kiépítették
a térﬁgyelő kamerarendszert a vendégek biztonsága érdekében. Szombatonként Zumba, ha az úszást követően is
egy kis mozgásra, táncra vágynak. A
felsoroltakon kívül van „csillámtetkó”,
Kangoo, és megannyi meglepetés,
melynek örülhet a kedves vendég. Ötleteiket megírhatják az info@vacistrand.
hu e-mail címre. Az idén tudatosan készültek arra, hogy a váciak ide jöjjenek,
és itt érezzék jól magukat egész nyáron.
A tőlük telhetőt megtették, most már
csak az időjáráson és a vendégeken múlik minden. Jó szórakozást és kellemes
kikapcsolódást kívánunk mindenkinek!
következő hetekben egymást követően készülnek el a Hársfa utcai, Kölcsey utcai, Deákvári főúti Óvodák és
az Árpád Fejedelem Általános Iskola
alsó tagozatos termei.
Céljuk az, hogy a festés a korábbi
évek mennyiségét, és minőségét haladja meg. Az intézmények foglalkoztató, konyhai, és kiszolgáló helyiségeit úgy újítják meg, hogy azok ne csak
a dolgozók, hanem a gyermekek és a
szülők megelégedését, elismerését is
kivívják. Ugyan a rendelkezésre álló
idő nem sok, de az intézményi leállásokat ﬁgyelembe véve ezt a célt teljesíteni lehet. Tervek szerint a festők
augusztus második felétől már csak
a helyiségek nem kötelező tisztasági
festését, illetve az iskolai táblák festését, vonalazását fogják elvégezni.

Az egynyári virágok mellett évelő
virágok is otthonra leltek Vác közterületein, annak reményében, hogy mind
ősszel, mind a következő évben is a
város díszei lehetnek. Az évelő virágok
ültetésével a parkfenntartás nem titkolt
célja megtakarítást elérni. Összesen
1300 m² virágágy történt beültetésre 88
különböző egynyári, és évelő virággal
színesítve a város mindannyiunk által
látogatott területeit. Virágbemutatóban
gyönyörködhetünk egy-egy séta alkalmával, különös tekintettel a Damjanich

téri játszótéren és a főtéren, ahol a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny szervező bizottsága által
felajánlott növények tekinthetők meg.
A mintegy 4600 db egynyári virágot a
Garden Group Kft. hozta el városunkba a mozaikos jellegű kiültetési tervekkel együtt. A Virágzó Dunakanyar Bt.
1052 db magyar fajtájú, egynyári virágot ajánlott fel, amelyek a Damjanich
téri játszóteret színesítik. A magyar
fajtájú virágokból jutott a Deákvár felé
található körforgalomba is, amelynek
ezzel megkezdődött a rendezése.
Jelenleg a szokásos fűnyírások
mellett a játszótéri eszközök állagmegóvása, felújítása is folyamatos a
város egész területén. Több parkban
a játszóeszközök csiszolása és festése
mellett az ott található padok is felújításra kerültek. Ezek a munkálatok
a nyár folyamán rendszeresek.

Sikeres az együttműködés a Váci
Fegyház és Börtönnel
VÁC Város Önkormányzata és

a Váci Fegyház és Börtön között
létrejött együttműködési megállapodás alapján június hónapban
több alkalommal 7-10 fő fogva
tartott munkája tette rendezettebbé környezetünket.

Először a Főtéren található padok
csiszolásával és festésével indultak a
munkák, majd a Liszt Ferenc sétányon
található kőrézsű is rendezettebb képet kapott. A rézsűből megkezdődött
a gyomok eltávolítása és a felgyülemlett hordalék letakarítása. Idegenforgalmi szempontból fontos volt, hogy
a kőrézsű megújult képet mutasson
mindazoknak, akik városunkat érintik egy-egy sétahajózás alkalmával.
A Váci Fegyház és Börtön, valamint
Vác Város Önkormányzata között nem
ez az első sikeres együttműködés. A
fogvatartottak az elmúlt években a
Duna folyam árvízi védekezései során
is segítették munkájukkal a város életét.
2011 novemberétől 2-4 fő fogvatartott
végez rendszeresen munkát a Belváros
köztisztaságát javítva.

Virágos Vác –
útra készen a
bíráló bizottság
A TAVASZI virágosztás után

már csak a döntést kell meghozni.
A Virágos Vácért Mozgalom bíráló
bizottsága július hónapban megkezdte
a verseny keretében kiosztott virágok
kiültetésének ellenőrzését, a legszebb
közterületi virágültetések felkutatásával. A bíráló bizottság reméli, hogy
az évek óta ismételten szép virágos
ingatlanok mellett újabb díjazásra érdemesek is szépítik városunkat.

Július 27. péntek

Kiállítások

17:00 Nyitóhangverseny a Váci Szimfonikus Zenekarral (Székesegyház)
17:00 Végtelen zenekar koncert (Duna-parti nagyszínpad)
17:00 Acoustic Trio.hu koncert (Zenepavilon színpad)
18:00 Kék Duna mazsorett csoport műsora (Március 15. tér)
19:00 Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncert (Március 15. tér)
19:00 Ismerős Arcok koncert (Duna-parti nagyszínpad)
19:00 Rockfolk Blues Band koncert (Zenepavilon)
19:00 Antonio Vivaldi Kamarazenekar hangverseny (Evangélikus templom)
20:00 Klasszikus ﬁlmzenék – közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar
(DDC művészetek udvara – Értéktár)
20:00 Nyáresti ima – Váci Harmónia Kórus hangverseny (Ferences templom)
21:00 „Dreamgirls” – Pop-musical koncert show (Március 15. tér)
21:00 Piramis koncert (Duna-parti nagyszínpad)
21:00 Crockodeal koncert (Zenepavilon)
22:30 Papa Jazz Seven (Március 15. tér)
22:30 Utcabál Sinkó Zsolttal és Bencével (Zenepavilon)
23:00 Patrióta koncert (Duna-parti nagyszínpad)

Margaréta Kávéház (Vác, Széchenyi u. 19.)
20 éves a Váci Világi Vigalom fotókiállítás
Megtekinthető: a Váci Világi Vigalom idején, a fesztivál fő helyszínein

Július 28. szombat
10:00 „Tündér-bál” – Gyarmati Viktória és Csohány Gábor műsora
(DDC művészetek udvara – Értéktár)
11:00 Földváry Károly Általános Iskola műsora (Március 15. tér)
11:00 Katáng koncert (DDC művészetek udvara – Értéktár)
13:30 SunnyBoy italodance party (Zenepavilon)
14:00 Tánckavalkád – Zumba Tóth Veronikával, Dynamic Táncstúdió,
Siva hastánc csoport (Zenepavilon)
15:00 Váci Városi Fúvószenekar koncert (Március 15. tér)
15:00 Krav-Maga bemutató (Vörösház udvara)
15:45 Hastánc bemutató Zitával (Vörösház udvara)
16:00 Sallay Edit operett-musical műsora (Bartók Béla Zeneiskola)
16:00 Jocker együttes koncert (Zenepavilon)
16:00 Lachegyi Imre blockﬂöteművész koncertje (Irgalmas-rendi kápolna)
16:00 Úsmev tangóharmonika együttes Szlovákiából (Március 15. tér)
16:30 „Nyári csendben száll a nótaszó” – magyar nóták élőben (Vörösház udvara)
17:00 Táncbemutatók: kangoo, latin tánc, step aerobik, zumba (Március 15. tér)
17:00 Crazy Granat koncert (Duna-parti nagyszínpad)
17:00 Viva la Musical! – a Gyémánt Musical Stúdió előadásában
(DDC művészetek udvara – Értéktár)
17:00 Komolyzenei trió koncert (Evangélikus templom)
Testvérvárosi koncert: Deuil-la-Barre
18:00 Jókai Mór: Színészkordéj – a Szekér Színház előadásában (Széchenyi utca)
18:00 Hortus Musicus Singers koncert (Bartók Béla Zeneiskola)
18:00 Countaktus Country koncert (Zenepavilon)
18:30 II. Dunakanyar Szépe választás – sztárvendég: Majka
(Duna-parti nagyszínpad)
19:00 Berecz András ének-és mesemondó előadása
(DDC művészetek udvara – Értéktár)
19:00 Josep Manzano gitárkoncert (Ferences templom)
19:00 Zumba ﬁtnesz Bagyinszki Anikóval (Vörösház udvara)
20:00 Kitti Live koncert (Zenepavilon)
20:00 „Francia négyes” koncert (Bartók Béla Zeneiskola)
Közreműködnek: Huszár Anita és Balog Zsolt
20:00 Szent Cecília Kórus hangverseny (Székesegyház)
20:00 Szikraszemű – a Ghymes együttes koncertje (Március 15. tér)
20:00 Los Vegas koncert (Vörösház udvara)
21:00 Charlie koncert (Duna-parti nagyszínpad)
21:00 Két férﬁ meg egy harmadik – zenés nyáresti bohóságok
(DDC művészetek udvara – Értéktár)
21:00 Road koncert (Vörösház udvara)
22:00 Abracadabra koncert (Zenepavilon)
22:00 Utcabál a Richland Band-del (Március 15. tér)
23:00 Fergeteg party DJ Dominique-kel (Duna-parti nagyszínpad)
23:00 Retro-funky buli DJ Scholt-tal (Vörösház udvara)

XX. Váci Világi Vigalom
Július 29. vasárnap

Kísérő programok

I. Dunakanyar kedvence: kutya- macska szépségverseny (Március 15. tér)
Kézműves foglalkozás (DDC művészetek udvara – Értéktár)
Révész Milán – Adaptáció: lemezbemutató koncert (Baptista Imaház)
Fix formáció: Hódolat verskoncert – Koren Gábor és
Pálinkás Lewy Brandy műsora (DDC művészetek udvara – Értéktár)
11:00 Barokk orgonamuzsika – Bednarik Anasztázia orgonakoncertje
(Ferences templom)
13:00 „Hellasz gyermekei” – a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat
műsora (DDC művészetek udvara – Értéktár)
14:00 Matematika zenekar (Zenepavilon)
15:00 Tánc-Tánc-Tánc – Tini Dance Team Tánciskola műsora (Március 15. tér)
15:00 Váci Fiúk – a Váci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat műsora
(DDC művészetek udvara – Értéktár)
15:30 Éjjeli Járat koncert (Duna-parti nagyszínpad)
16:00 Alma együttes gyermekkoncert (Március 15. tér)
16:00 Szaxofon quartet koncert (Bartók Béla Zeneiskola)
(testvérvárosi koncert: Donaueschingen)
16:00 House of Grooves koncert (Zenepavilon)
16:00 Barokk koncert – régi zene korhű hangszereken (Evangélikus templom)
Közreműködnek: Vári-Kovács Emese – ének, Dinyés Soma – csembaló,
Szabó Zsolt – viola da gamba
16:00 Hastánc bemutató Orsival (Vörösház udvara)
17:00 A magyar tánc legendája – Tánctörténet a Silverstar Társulat előadásában
(DDC művészetek udvara – Értéktár)
17:00 Konkrét koncert (Vörösház udvara)
18:00 Fourtissimo koncert (Március 15. tér)
18:00 Csuka Ágnes zongorakoncert (Bartók Béla Zeneiskola)
18:00 Dunakanyar Hangja döntőseinek koncertje (Zenepavilon)
18:00 Klezmerész koncert (Zsinagóga)
18:00 Zumba ﬁtnesz Bagyinszki Anikóval (Vörösház udvara)
18:00 Papp-Sárdy NBB koncert (Duna-parti nagyszínpad)
19:00 Kárpátia koncert (Duna-parti nagyszínpad)
19:00 MAN-diner koncert (DDC művészetek udvara – Értéktár)
19:00 Sugarloaf koncert (Vörösház udvara)
20:00 Közönségtalálkozó a Sugarloaf zenekar tagjaival (Vörösház udvara)
20:00 „Szép álom, szállj a szívembe…”
– a Váci Szimfonikus Zenekar operett gálaműsora (Március 15. tér)
20:00 Duetti – Czeller Krisztina, Dónusz Katalin énekművészek és
Lachegyi Máté zongoraművész koncertje (Bartók Béla Zeneiskola)
20:00 Derby koncert (Zenepavilon)
21:00 Hooligans koncert (Duna-parti nagyszínpad)
21:00 Trafﬁc Jam koncert (DDC művészetek udvara – Értéktár)
23:00 Tűzijáték (vár alatti terület)

Július 27. péntek

10:00
10:00
10:00
11:00

10:00 Baranta harci bemutató (Duna-part)
12:00 Vigalmi fröccs parádé (Curia Borudvar)
12:00 Vigalmi merlot borpárbaj – melyik a győztes? (Curia Borudvar)
15:00 Diva szabadtéri disco (Duna-part – országzászló)
16:00 Utcazene – Fodi (Eszterházy utca)
18:00 Mészáros Ágnes – indiai tánc (SzimplaVé)
20:00 1705 koncert (SzimplaVé)
22:00 DJ Canna (SzimplaVé)

Július 28. szombat
Pincérfutó verseny (Széchenyi utca)
Kézműves foglalkozás (DDC művészetek udvara – Értéktár)
Baranta harci bemutató (Duna-part)
Vác a tánc városa – Gyere és táncolj a Silverstar tánciskolával! (Duna-part)
Vigalmi rose parádé – rose fröccs, váci fröccs (Curia Borudvar)
Vigalmi cabernet franc borpárbaj – ki a győztes? (Curia Borudvar)
Bringa Bolha – kerékpáros bolhapiac (SzimplaVé)
Huszár tábor (Duna-part)
Hogyan harcoltak a gladiátorok? – a Familia Gladiatoria bemutatója
(Duna part)
15:00 Diva szabadtéri disco (Duna-part – országzászló)
15:00 Utcazene – Fodi (Eszterházy utca)
16:00 Makó Béla koncert (Curia Borudvar)
17:00 Trió Aﬁum koncert (SzimplaVé)
18:00 Vaga Banda gólyalábas utcaszínház (Március 15. tér)
20:00 Barabás Lőrinc Quartet (SzimplaVé)
20:00 Baradla együttes koncertje (Curia Borudvar)
20:00 Rockfolk Blues Band koncert (Curia Borudvar)
21:00 Tűzzsonglőrök (Széchenyi utca)
22:00 DJ Nándesz (SzimplaVé)
09:30
10:00
10:00
10:00
12:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Július 29. vasárnap
10:00 Gyerek programok (Vörösház udvara)
10:00 Játékos tudomány kiállítás (Duna-part)
10:00 Baranta harci bemutató (Duna-part)
11:00 Kelta tábor (Duna-part)
12:00 Vigalmi aszúkóstolás kristálykanálból (Curia Borudvar)
12:00 „Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél…” (Curia Bormúzeum)
13:00 Gyerekprogram (SzimplaVé)
13:30 Fashion day (Széchenyi utca)
15:00 Diva szabadtéri disco (Duna-part – országzászló)
15:00 Utcazene – Fodi (Eszterházy utca)
16:00 Kutyaduma Központ – kutyás programok, bemutatók (Duna-part)
17:00 Cimbaliband koncert (SzimplaVé)
20:00 Pernille Mejer Hungarian Project (SzimplaVé)

Madách Imre Művelődési Központ – Emeleti Galéria (Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Váci Hangulatok – a Váci Nemzetiségi Alkotótábor kiállítása
Városháza I. emelet 101-es terem (Vác, Március 15. tér 11.)
Kardos Tibor képzőművész kiállítása
Megtekinthető: 2012. július 27-28-29.
Lyra könyvesház – Torony galéria (Vác, Piac u. 1.)
Rofusz Kinga illusztrátor kiállítása
Megtekinthető: 2012. július 26 – augusztus 2.
Duna Presszó (Vác, Március 15. tér)
Art Lavina növendékének bemutatkozó kiállítása
Megtekinthető: 2012. július 27 – augusztus 17.
Modern Művészeti Gyűjtemény (Vác, Káptalan u. 16.)
Szabó Vladimír, Scholz Erik, Dombay Lelly, Józsa János, Tóth
Ernő életmű kiállítása, Matuska Szilveszter és sokan mások.
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola (Vác, Géza király tér 8.)
Illés emlékkiállítás
Megtekinthető: 2012. július 27-28-29.
Arcus Galéria & Könyvesbolt (Vác, Köztársaság út 7.)
Adorján Attila festőművész kiállítása
VIP Nyár – Váci Iparművészeti Piac
Örkény 100 – Örkény Istvánra emlékezünk
Szalon a porcelánboltban – váci művészek kiállítása
Városi Galéria (Vác, Káptalan u. 16.)
CO7 – felvételek camera obscurával
Megtekinthető: 28-29-én, 10-18 óráig.
Váci Mosolyalbum (Vác, Március 15. tér 20.)
Sajdik Ferenc életmű kiállítása óránként tárlatvezetéssel
Volt egyszer egy Ludas Matyi – Nosztalgia kiállítás 1945–1992
között megjelenő Ludas Matyi történetéből.
A nyitva tartás folyamatos a fesztivál ideje alatt.
Székesegyházi Kincstári és Egyházmegyei Gyűjtemény (Vác, Március 15. tér 4.)
A székesegyházi kincstár és a Váci Egyházmegye gazdagodása egy
évezrede alatt
Megtekinthető: péntek: 14-18 óra, szombat-vasárnap: 10-18 óra
Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Vác, Köztársaság út 19.)
Dávid Botond fotóművész kiállítása
Hincz Gyula: Erdély című kiállítás
Megtekinthető: július 27-én 10-14 óráig, 28-29-én 10-18-ig
Vasba öntött történetek: Öntöttvasművesség Közép-Európában
Megtekinthető: 28-29-én, 10-18-ig
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Tragor Ignác Múzeum
Memento Mori – kriptaleletek a váci Fehérek templomából
A kiállítás a fesztivál idején 10-18 óra között látogatható.
Főtéri kiállítóhely (2600 Vác, Március 15. tér 19.)
„Amit magaddal viszel” – Koporsóba rejtett tárgyak a 18. századból.
A kiállítás a fesztivál idején 10-18 óra között látogatható.
Görög Templom kiállítóterem (Vác, Március 15. tér 19.)
Kortárs képzőművészeti kiállítás
A kiállítás a fesztivál idején 10-18 óra között látogatható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

10 | Váci Hírnök | 2012. JÚLIUS | XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Váci Hírnök | 2012. JÚLIUS | XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 11

Nincs törés,
nincs leszállóág…
Fónagy Miklós esperessel beszélgettünk

„Azt gondolom, a gyülekezetnek most azzal teszek jót, ha egy új kezdetet indítunk”
VIGH MIHÁLY | vighmihaly@vacholding.hu

Fónagy Miklósnak egyetlen olyan mondata volt a szószéken,
mellyel szomorúságot okozott. Bejelentette: szeptembertől
visszavonul. Negyvenhárom évet szolgált, mint református
lelkipásztor, aki előtt a Jóisten előbb becsukott minden kaput, majd egyet nyitva hagyott. Fónagy Miklós belépett,
arról kérdeztük esperes urat, hogy ott mi várta és találta.
– Egészen ﬁatalon és 1963-ban egy
ﬁatalembert mi indít arra, hogy a lelkészi pályára lépjen?
(Mosoly.) – Szüleim 1945-ben Kispest Wekerle telepen laktak, mikor
nagyon nehéz szülésre volt kilátása
édesanyámnak. Már felnőttként tudtam meg, volt rá esély, hogy halva születek. Édesanyám mélyen hívő asszony
volt, fájdalmai között fogadalmat tett,
ha egészséges gyermeke születik azt

Istennek ajánlja. Édesapám református lelkész volt, így a templom tövében
nőttem fel. Ettől független megesett,
hogy cseresznyét lopni, futballozni,
vagy épp a lányok után jártam, semmivel sem voltam különb, mint a többiek.
Emlékszem olyan vasárnap is akadt,
hogy a csapattal meccsre indultam volna, de a szüleim nem engedtek. Templomba kellett mennem, amiért, akkor
nagyon haragudtam rájuk.

– Az érettségi után született a döntés?
– Nagyon jó nyelvérzékem volt,
1963-ban még arra gondoltam, kereskedelmi pályára megyek, esetleg külföldre. Második lehetőségként elképzeltem
magam, mint testnevelő tanár, de valamiért egyik sem alakult. Ma már tudom, bezárta előttem Isten a kapukat,
egyfajta sarokba szorítás történt.
– Édesanyja is próbálta befolyásolni?
– Ekkor már nem. Gyermekként
vallásosos szellemben nevelt, s talán
késztetésem lehetett, mert 3-4 évesen
már törölközőt terítettem a vállamra és
a hokedlire állva közöltem: ﬁgyeljenek,
mert prédikálni fogok! Mégis 1963-ban
egy éven át segédmunkás voltam,
közben imádkoztam, egy ideig ellenálltam, mert nem tudtam elképzelni,
hogy mondom meg a haveroknak, ha
pap leszek. Végül győzött az Isten és a

teológia felé terelte a pályámat. Azóta,
a mai napig életem vezérigéje a 139.
zsoltár verse: „Elől és hátul körülzártál
engem, és fölöttem tartod kezedet.”
– Erre most ez a bejelentés, amit
a gyülekezet nehezen fogadott, hiszen
annak vezetésétől visszavonul. Amenynyiben a széles nyilvánosságra tartozik,
miért jutott erre az elhatározásra?
– Ez egy nagyon alaposan megimádkozott döntés. Hatvannyolcadik
életévemben vagyok és tudom, a lelkipásztori hivatást nem leszállóágban
kell abbahagyni, mert akkor deﬁcites
lesz a mérleg. Most tisztességem és
megbecsülésem van, örömmel veszik
a szolgálataimat. Azt gondolom, innen
én tovább és felfelé nem tudok haladni.
A szintet egy ideig bizonyosan tartanám, de a gyülekezetnek jobbat teszek
azzal, ha egy új kezdetet indítunk.

~~ A jó Isten becsukta a többi kaput

INTERJÚ

Fónagy Miklós
esperes
1969-ben szerzett lelkészi
diplomát. Ez után két évet
töltött beosztott lelkészként
a fasori gyülekezetben. Az
első önálló gyülekezet ahol
18 évet szolgált Kistarcsa
és Mogyoród. Ezt követően,
Kosdon 11 éven át prédikált, majd itt Vácon 12 évet.
1990-ben esperessé nevezték ki, majd kétszer újra
választották. Az esperes a
református struktúrában az
egyházmegye élén áll.

– Ezt nem mindenki fogadta el egyből, és ez nyilván jólesik az embernek…
– Hogyne. Sokkal jobban mintha pezsgőt bontanának, miközben
szedi a sátorfáját. Esperesként sok
lelkész nyugdíjba menetelét láttam,
volt olyan mikor nem tudták időben
abbahagyni. Nekem sikerült, és Hál
Istennek sok kedves kérést, szeretetteljes megnyilvánulást kaptam.
– Akkor nem bánta meg, hogy Vácon vállalt szolgálatot?
– Nagyon szép tizenkét esztendő
van mögöttem, hálás vagyok Istennek, hogy a Váci Gyülekezet lelkipásztoraként fejezhetem be a szolgálatot. Mikor ide kerültem, (2000.
márciusában,) meglehetősen viharos
állapotok fogadtak, a gyülekezet éppen több felé szakadt. Istentiszteletek
végén, mikor lelkészként kézfogással
búcsúztam, láttam a blazírt arcokat,
és a rajtuk a hol keserűen, hol szigorúan várakozó álláspontot. Életem
egyik legszebb élménye volt, mikor
úgy fél év elteltével ezek az arcok
mosolyra fakadtak. A tizenkét év
alatt az volt a legfontosabb törekvésem, hogy a megannyi irányból ér-

„A PÁSZTORLELKÜLET alapállásom, ilyen ember vagyok, mindig a megoldásokat keresem és nem
a konﬂ iktusokat.
Ez nehéz helyzetekben nagyon
sok türelmet igényel. Ha nem lennék élő kapcsolatban Jézus Krisztussal, akkor ez nem is sikerülhetne. Minden napomat egyfajta
elcsendesedésben kezdem. Leülök
a számítógép elé, előhívom a napi
igeszakaszt, ott kapom az energiákat ahhoz, hogy mindezt tovább
tudjam adni. A pásztorlelkület az a
sajátom az a lényegem.”
– A mai napra melyik volt az
igeszakasz?
„Amit az újszövetségi bibliai
olvasókalauz kijelölt. Az Efédusi
levél 5. fejezetéből azon rész, mely
a házastársak egymáshoz való kapcsolatát taglalja. Az apostol útmutatásként arról ír: a feleségek engedelmeskedjenek a férjüknek, mert
a férj feje a házasságnak. Az a baj,
hogy itt esetenként megállnak a
férﬁ ak, pedig a tanítás folytatódik:
Ti férﬁ ak pedig úgy szeressétek a
feleségeiteket, ahogy Krisztus szerette az egyházát, hogy önmagát
adta érte. Azt gondolom ez utóbbi,
sokkal nehezebb és nagyobb követelmény, bibliai norma, amit nyílván nem lehet bevasalni azokon az
embereken, akik nem jártak hittanra, templomba, akik számára ez
nem jelent semmit.”
kező hívekből közösséget formáljak.
Szerveztünk gyülekezeti kirándulást,
mert egy több napos úton máshogy
gondolkozik, másfajta felelősséget
érez egymás iránt a csapat. Szolgálatom másik gyümölcse, hogy az
infrastruktúra rendeződött, mindkét
épületünk rendben van, s ma már
fűthető a templom. Ezen túl a legnagyobb eredmény, hogy fejlődik a
gyülekezet. Nem azért járnak az emberek templomba, hogy megmutassák
a legújabb ruháikat, vagy mert épp
így szokás, érezhető rajtuk a belső
vágyakozás: az Istenélményt keresik.
Templomunkban közel kétszáz ember
rendszeres hírvivője, misszionáriusa
a Krisztusi igének Vácon. Ezt tartom
a legfontosabb gyümölcsnek.
– Mire érdemes ügyelnie a jövőben
a gyülekezetnek?
– Egy egyházi közösség ideális
esetben folyamatosan növekszik és
ez nem csak számbeli gyarapodást
jelent. Lelkiségben, segítőkészségben is fejlődni kell, hisz nem csak
önmagunkért vagyunk, a kapott
energiával szolgáljunk azoknak, akik
nem kaptak ilyen javakat. Akkor élő

a felekezet, ha folyamatosan többre
jut. Ha éppen nem lélekszámban úgy
erkölcsiségben, segítőkészségben és
a másokért való gondolkodásban és
gondoskodásban gyarapodjék. Azt
gondolom csak ez irányba szabad
haladni, különben megpecsételődik a
gyülekezet sorsa.
– Az épített környezetre vonatkozólag
is vannak tervek, néhány év múlva milyen újat láthat az erre sétáló váci polgár?
– Négy-öt év múlva az idelátogatót
egy Kálvin szobor, egy kilátóterasz,
a térrendezést követően egy megújított utcakép, a gyermekkel érkezőket
pedig egy családi napközi fogadja. A
Kálvin utca és környékének megújítása egy európai uniós projekt a városrekonstrukciók sorában. A városvezetés
szándéka, hogy közös környékünket,
beleértve a „Kakast” azaz a református kultúrházat, Kisvác központjaként
fejlessze. Ez a városrész egy kicsit
mostohább volt az utóbbi évtizedekben, kevesebb külső segítséget kapott
de most elindult és jól halad ez a megújítási projekt. A tervdokumentáció
elkészült, újabb nekifutást követően a
végleges tervek elkészítése a cél. Ennek keretében kerül sor a Kálvin u.
9. épületének családi napközivé való
továbbfejlesztésére ahová 20-25 gyermek érkezését várják.
– A lelkipásztor formálhatja a közösséget, hiszen a Biblia alapján a
prédikáció sokszor a világ gondjára,
bajára reagál. Mire kell napjainkban
leginkább ﬁgyelmeztetni a híveket?
– Veszélyesnek látom, ha egyházi
vezetők, vagy egyházi tagok a világi
sémák szerint akarják a maguk hívő
életét megélni. Nem működik. A világi sémák nem alkalmasak erre. Hisz
azok alapján én vagyok a világ közepe, ahol a legfontosabb, hogy minden
úgy történjék, ahogy én akarom, jónak
gondolom, ahogy az én érdekem és
személyes előmenetelem diktálja. Ez
a trend, melynek lényege, amit csak
lehet magunknak szerezni, ha nem
megy tisztességgel, akkor tisztességtelenül. A hívő embernek a feladata ezzel
szemben másokat szeretni és adni abból, ami van. A hívő ember nem csak
a bevételeiből él, hanem a kiadásaiból,
mert amit ad, az gyümölcsözik tovább
mások életében. A mindennapos manipulációk sora nem tántoríthat el, a
kereszténység a legnagyobb igazságtalanságra épül. Krisztust, az ártatlant
keresztre feszítették miközben vállalta
az egész világ nyomorúságát. Peres
eljárásban elmarasztalták, bűnösnek
minősítették, majd kivégezték. Értünk,
miattunk. Itt látom a nagy különbséget:
manapság áldozatot vállalni nem akarnak az emberek, pedig áldozatvállalás
nélkül nincs előrelépés.

REFORMÁTUS
KERESZTYÉNEK
 A reformáció lényege,
hogy egyedül a Szentírást
fogadja el hitünk és életünk
zsinórmértékéül. „Az egyház
az idők folyamán letért a
Szentírásban kijelölt útról,
emberi tévelygések miatt
megromlott, ezért szükségessé
vált a megújítása.” A
legfontosabb változások egyike,
hogy a hívek saját nyelvükön
olvashatták a Bibliát.
 Miért Kálvin? A
reformátusokat a reformáció
helvét irányzata érintette
meg és ennek az irányzatnak
kiemelkedő lelki vezetője volt
Kálvin. A rekonstrukció és
Kálvin időszerűsége abban áll,
hogy halálának évfordulója
lesz 2014-ben.
 A 16. századi reformáció
ország mentő munkát
végzett. Magyar nyelvünk és
kultúránk megtartója lett. Illyés
Gyula erről így írt: „Hiszed,
hogy volna olyan - amilyen
magyarság, ha nincs Kálvin ? Nem hiszem!”
 Miért Kakas? Mert Péter
tagadására emlékeztet. „Mielőtt
a kakas megszólal, háromszor
megtagadsz engem.”
 Vácon az ellenreformáció
alatt sokáig üldözték a
reformátusokat, akik a város
határán túl telepedhettek
le és a Gyadai rétre jártak
Istentiszteletet tartani. Beer
Miklós püspöksége óta az
egyetemes imahét alkalmaiban
a keresztény felekezetek
lelkipásztorai egymás
templomaiban prédikálhatnak.
A városban a történelmi
egyházak mára testvéri
közösségben élnek egymással.
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„Csapunk egy jó bulit és
együtt fogunk énekelni...”
A Ghymes és a Road együttes koncertezik a vigalomban
IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Kivel készítsek interjút a Váci Hírnök júliusi
számába? – tettem fel a kérdést magamban pár
héttel ezelőtt, hiszen Charlie, a Hooligans, és az
Alma együttes után még mindig tudtam kedvemre válogatni a Váci Világi Vigalom sztárfellépői közül. Végül két olyan zenekarra esett a
választásom, amelyekért úgy hiszem, országszerte rajonganak ﬁatalok és idősek egyaránt.
Itt van példának okáért a Ghymes.
Lassan három évtizede vannak a zenei pályán, több ezer fellépéssel a hátuk mögött,
mégis élénken és örömmel emlékeznek a
néhány évvel ezelőtti váci koncertjükre.
„Elég régen igaz, de Vácon is játszottunk, szerintem olyan 6-7 éve, méghozzá a
városháza udvarán, ha jól emlékszem. Nagyon jó volt a közönség.” – kezdte a beszélgetést Szarka Gyula, az együttes alapítója.
- Jövőre ünneplitek az együttes harmincéves fennállását. Mit gondolsz, mi
az, ami miatt ennyi idő után is töretlen
a népszerűsége a Ghymesnek?
„Azt szokták mondani, hogy az első
néhány hangról meg lehet ismerni a zenekart, amint megszólal. Ennél nagyobb
dicséret nem is kell nekünk, hiszen mindenki törekszik arra, hogy egyedi hangzást tudjon megszólaltatni és úgy érzem,
nekünk ez mindig sikerül.”
Ezt az egyedi hangzást bárki élőben
is élvezheti július 28-án, szombaton este
nyolc órától Vác főterén, ahol - a zenekar
elmondása szerint - igazi nyári, fesztiválos
hangulatú koncertet kap majd a közönség.
Szintén szombaton a rock műfajában mozgó Road együttes debütál a
Vörösház udvarán. A szabadtéri fesztiválok egyik kedvelt zenekara legnagyobb slágereit hozza el Vácra, de újdonságokat is ígérnek a ﬁúk.

Változik a
közlekedési rend
Kérjük, ﬁgyelmüket a
vigalom napjaiban
Értesítjük kedves Vendégeinket,
hogy július 27. és 29. között Vác
belvárosában és a rendezvény
helyszínein számos forgalmirend változás lép életbe. Kérjük
Önöket, ﬁgyeljék a táblákat! A
forgalom irányításában a rendőrök és a polgárőrök is segítik
a közlekedőket.
BUSZELTERELÉS: A Főtéren, július
27-én, pénteken 12 órától hétfő reggelig
nem haladnak át a Volánbusz járatai,
melyek a Kőkapu felől érkezve az
Althann Frigyes utcán közlekednek.
A megállókban az új útvonalról
részletes tájékoztatót találnak. Az
Althann Frigyes utcában a zavartalan
buszközlekedés érdekében a parkolás
korlátozott, ügyeljenek a táblákra!
KONSTANTIN TÉR: A nyitóceremónia
miatt a székesegyház körül július 27-én,
péntek reggeltől parkolási tilalom lép életbe.
MÁRCIUS 15. TÉR: A főtérre továbbra
is csak az érvényes behajtási engedéllyel
rendelkezők hajthatnak be. Kérjük az
engedéllyel rendelkezőket, fokozottan
ﬁgyeljenek, és csak a legszükségesebb ideig
tartózkodjanak a rendezvény helyszínén.

„Valami meglepetés biztosan lesz a
színpadon. Ilyesmire mindig van példa.
Olyannyira újdonságokat tervezünk,
hogy párszor mi is meglepődünk majd
egymáson.” - mondta mosolyogva Máté,
az együttes énekese, majd hozzátette:
„Reméljük, megtöltik a koncertlátogatók a Vörösház udvarát, ahol nem mellesleg
előttünk a Los Vegas is penget pár tökös
dalt. Nagy bulit csapunk majd, ami a koncertünk után sem ér véget! Úgy tervezzük,
hogy hajnalig lazítunk a helyszínen, egészen pontosan valamelyik sörsátornál. Ha
több is lesz, akkor mindegyiknél. Mi már
nagyon várjuk az első váci Road koncertet!

AUTÓSFORGALOM ELŐL LEZÁRÁSRA KERÜL: Az Ady Endre sétány, a
József Attila sétány és a Petróczy utca.
Július 27-től, ezen szakaszokon csak
behajtási engedéllyel lehet közlekedni.
ZSÁKUTCA LESZ: A Tímár utcában és a
Bajcsy Zsilinszky utcában az autósforgalom
egy irányú lesz. Behajtani csak behajtási
engedéllyel lehet. A Barabás Miklós és
a Liszt Ferenc u. zsákutcává módosul a
révátkelőig. A rendezvény ideje alatt a
révátkelő forgalma zavartalan.
PARKOLÁS: A szervezők kérése, hogy
a rendezvény alatt gépjárműveikkel
kerüljék a belvárost. Parkolásra a Tornyos
Pál utcát, és a dr. Csányi László körúttól
(2.sz. főútvonal) kifelé eső parkolókat
vegyék igénybe. Fentieken túl kijelölt
parkolót találnak a Duna-part Gombáspatak felőli részén, melyet ez évben is a
Diadal tér felől tudnak megközelíteni.
A Váci Világi Vigalom alatt, közös
biztonságunk érdekében kérjük, ﬁgyeljék
a táblákat! Rendezvényeinkhez jó szórakozást kívánunk, megértésüket köszönjük!
Váci Városimázs Kft.

Gyermek-sziget
a vigalomban
A vigalom napjaiban a Waldorf Alapítvány a civilek utcájában (Petróczy u.)
olyan szigetet épít, ahol játszhatnak a gyerekek és megpihenhetnek a szülők.
Kézműves foglalkozásokkal, természetes alapanyagokkal és nagy odaﬁgyeléssel
várják az óvodásokat, sőt megismétlik a
tavaly nagy sikert aratott aranyhal horgászatot. A Waldorf iskolásai ördögbotokkal
zsonglőrködve, gólyalábakon járják majd a
sokadalmat, játékaikat ki lehet próbálni,
de az sem gond, ha valaki csak nézőként
szemléli az ügyességi bemutatót.

Kedves Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Váci
Világi Vigalom ideje alatt, a rendezvények helyszíneinek elhagyása a zöld
nyilak irányába lehetséges.
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HAJRÁ VÁC!

SPORT
Kérdőjelek a váci
labdarúgásban
Lapzártánk időpontjában még
semmi sem biztos a város NB
II-es labdarúgó együttesét versenyeztető gazdasági társaság
tulajdonosváltása ügyében. Az
eddig történtek:
- A Dunakanyar-Vác Labdarúgó
Kft. többségi tulajdonosa, Héger József
eladásra kínálta részesedését. A vevőjelölt egy angol cég képviseletében a volt
FTC-vezető, Berki Krisztián volt.
- Budapesten sajtótájékoztatón bejelentették be, hogy az angolok megvásárolták a kft háromnegyedét. Berki
Krisztián személyi tanácsadója a szintén a Fradiban végzett tevékenységéről
ismert Terry Robinson. A Vác Városi
Labdarúgó SE (VVLSE) klubelnökeként is dolgozó Bodonyi Béla szakmai
igazgató lesz, míg a gazdasági ügyekért az új ügyvezető igazgató, Orbán
Levente felel majd. A változásokat a
váci városvezetés is üdvözölte.
- A szerződés aláírása egyre késett,
miközben több játékos – Albert Ádám,
Arany Zoltán, Hegedűs Csaba, Héger
Ádám, Tányéros Ádám – távozott, a
Berki-féle vonal pedig Michel Viktort
is elküldte. Az eddigi vezetőedző, Híres Gábort helyére Mózner János ült le.
- Héger József ellenezte a változásokat, és – miközben új befektetőjelöltről cikkezett a klubhonlap – erősen megkérdőjeleződött a megegyezés
az angolokkal.

- Az egyeztetések nyomán – melyek
során a vevőjelölt képviselője elismerte a
személyi változtatások jogszerűtlenségét
– szinte minden nap meglebegtették a
szerződés aláírását. Majd közleményben
tudatták, hogy kútba esett a kontraktus
és ismét Híres Gábor a vezetőedző.
- A csapat változó sikerrel vívta
meg előkészületi mérkőzéseit, majd
Pető Tibor alpolgármester (a VVLSE
elnökségi tagja) már lapzártánk utánra újabb egyeztetéseket javasolt az érdekelt felek részvételével.

JÚLIUS

Váci evezős az olimpián

Ahol felfrissülhetünk:

A londoni ötkarikás játékokon egy váci versenyzőért is szoríthatunk: a könnyűsúlyú kétpárevezősök mezőnyében Hirling Zsolt,
a Vác Városi Evezős Club sportolója a bajai Varga Tamással párban immár a harmadik olimpiáján vesz majd részt.

Ivókutak a belvárosban

A BARÁTSÁG SZIMBÓLUMA:

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

 Az utóbbi időszakban leginkább

A magyar evezősök számára az
egyetlen olimpiai kvóta mellé újabbak
megszerzése volt a cél a luzerni kvaliﬁkációs versenyen. A svájci városban
megrendezett versenyen három váci
érdekeltségű hajó is rajthoz állt. A Vác
Városi Evezős Club sportolói közül a
Szabó Katalin páros társával már az
előversenyek során elesett a lehetőségtől. Döntőbe jutott viszont a normálsúlyú férﬁ egypárban rajthoz álló
Galambos Péter, akinek a ﬁnáléban
két riválisát kellett volna megelőznie.
Végül a hatodik helyen ért célba.

Az első két hely jelentett kvótát a
könnyűsúlyú párosoknak. A HirlingVarga duó a nagydöntőben elsőként
haladt át a célvonalon. Az egység
korábban már kétszer is ott volt a
legnagyobb sportolói seregszemlén:
Athénban 5., Pekingben 14. lett. Londonban július 29-én szállnak először
vízre az előfutamok során. Az ottani
szereplés függvényében lehet szükség
a július utolsó napján lebonyolított
reményfutambeli indulásra. A középdöntőkre augusztus 2-án, a ﬁ náléra
augusztus 4-én kerül sor.

Sporthírek röviden
Atlétika
 Szekszárd adott otthont
a felnőtt atléták országos
bajnokságának, amelyen szép
eredményeket értek el a Váci
Reménység SE gerelyhajítói.
A dobószám rajtlistáján
Magyari József edző négy
tanítványa is szerepelt, közülük kettő végül a dobogóra is
felállhatott. Aranyérmes lett
Papp Bence, aki 75 méter 66
centis dobással bizonyult a
legjobbnak. Harmadik helyen
végzett Magyari Zoltán 71,84
méteres eredményével.

Evezés
 Münchenben rendezték
az evezősök Világ Kupa-sorozatának harmadik körét. A
férﬁ könnyűsúlyú egypárevezősök ﬁnáléjában Galambos
Péter, a Vác Városi Evezős
Club sportolója nagy versenyt vívott olasz riválisával
és csupán négy tized másodperccel maradt le tőle. Végül
ezüstérmet szerzett. A Hirling

Zsolt-Varga Tamás könynyűsúlyú kétpárevezős nagy
harcban volt a brit duóval az
5. helyért, amit egy jó ﬁnissel
meg is szerzett.
Szlovéniában rendezték meg
az ifjúsági evezősök Európabajnoki versenyét, ahol két
magyar érem született, az
egyiket a női kétpárevezősöknél a váci Bácskai DominikaKurdi Laura duó érte el:
bronzérmet szerzett.

Kajak-kenu
 A férﬁ egyéni kajakosok
hosszútávú kontinensbajnoki
versenyén a három magyar

Kanyó Zsolt
a paralimpián
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) döntése értelmében
Kanyó Zsolt gerelyhajító is
indulhat az augusztus 29-én
kezdődő londoni paralimpián.
A részvételi kvótát kapott versenyző
a Váci Reménység SE sportolója. A kiváló gerelyhajító edzője Szikora Gyula.
Kanyó Zsolt 1977-ben született
Pásztón. 2004-ben egy autóbaleset során eltört a gerince és kerekesszékbe
kényszerült. 2006-ban ismerkedett
meg jelenlegi edzőjével, Szikora Gyulával és lett a Váci Reménység SE első
paraatlétája. Gerelyhajítóként kezdte,
majd később a többi dobószámban ért
el kimagasló eredményeket. Néhány
éve a Magyar Olimpiai Bizottság
Fair Play Díjjal jutalmazta. A Magyar
Paralimpiai Bizottság döntése értelmében szabadkártyás sportolóként vehet részt az idei londoni paralimpián.

bronzérem egyike Vácra
került, hiszen a kajak egyesek öt kilométeres számában
az élete első felnőtt kontinensbajnokságán szereplő
Noé Milán harmadikként ért
célba. A kiváló váci kajakos
trénere Babella László.

Kerékpársport
 Vác volt az első állomása
az Elimina Tournak, amely
egy új hegyikerékpáros
versenyszámot igyekszik
meghonosítani Magyarországon. A sorozat nyitó futamán
a váci körpálya központja a
főtéren volt, ahonnan négyfős csoportokban indultak
a versenyzők, az első kettő
pedig mindig továbbjutott. A
váci futamot végül a legrutinosabb versenyző, a szlovén
Halzer Miha nyerte, aki a
világkupa 4. helyezettje.

két tehetséges ﬁatalja is. Az
európa-bajnoki címet szerző
csapatban ezúttal Ivanics
Dóra és Szondi Zsófia
képviselte városunkat.

Paraatlétika

Míg 2010 nyara az özönvízszerű esőzésekről, addig
a 2012-es valószínűleg a kitartó kánikuláról lesz
emlékezetes, hiszen idén csak július elejéig kétszer
is el kellett már rendelni hazánkban a legmagasabb,
harmadfokú hőségriadót. Mivel keveseknek adatik
meg, hogy minden forró napot egy hűvös, vízközeli
helyen tölthessen el, ezért olvasóink ﬁgyelmébe
ajánlunk néhány belvárosi frissítő pontot, amelyet
jövet-menet könnyen útba ejthetnek.
A város szívében, az Eszterházy utcában egy impozáns díszkút szolgálja
a szomjazókat, nem messze tőle pedig
egy hagyományos kék kútból nyerhető víz a Konstantin tér és a Petróczy
utca találkozásánál. A Duna-parton
sétálók két helyen is felfrissíthetik
magukat: a Fürdő lépcsőnél található
játszótér melletti kútból és a nyilvános
WC csapjaiból is tiszta ivóvíz folyik.
Szintén friss vízre lehet bukkanni
a Rózsakert Tavasz utcai oldalán,
a Zöldfa utcai játszótérrel szemben

és a Zrínyi utca 2-es szám előtt. Talán csak Diadal tér lakói ismerik, de
szintén bárki előtt nyitva áll a csapja
annak az ivókútnak, amelyet a Hattyú
utca 51-es szám mögötti kis park rejt.
A vasútállomás, vagy Deákvár felé
igyekvők viszont el sem téveszthetik a
hűsítő pontot: a Naszály áruház előtti
nyilvános mosdóból is ellenőrzött minőségű csapvizet lehet nyerni.
Több legendás ivókút azonban
megszűnt a városban, amelynek oka
a folyamatosan újraéledő vandaliz-

...és ahol nem:

Tilos a dunai fürdőzés!

 A hollandiai
Stadtskanaalban rendezték
meg a paraatléták felnőtt
Európa-bajnokságát. A Váci
Reménység SE kiválóságai
közül Kálmán Krisztina
előbb buzogányhajításban a
negyedik legjobb eredményt
érte el, majd a súlylökők
mezőnyében kategóriájában
a bronzérmet szerezte meg.
Kanyó Zsolt gerelyhajításban
ötödik lett. A váciak edzője
Szikora Gyula.

Kézilabda
 Grúziában az ifjúsági
strandkézilabdázók kontinensbajnokságán a magyar
női csapat megvédte elsőségét.. A válogatottban
helyet kapott a Váci NKSE

mus. A Posta park sokat által ismert
vízköpőjét, a békát is hol ellopták,
hol „csak” rongálták, így mára már
hűlt helye. Hasonló sorsra jutott a
KRESZ park ivókútja is, azzal a különbséggel, hogy azt most javítani
kezdték, reménykedve abban, hogy
talán majd mégis megkímélik.

A forró napokon mi más csábíthatja jobban a váciakat, mint a
Duna hűsítő vize. A kisváci partszakasz rendszeresen stranddá változik
kánikula idején: színes napernyők,

törülközők, labdák és úszógumik
gyülekeznek a homokos-kavicsos
parton, emberek ringatóznak a hullámokon. Sokan azonban nem tudják, mások pedig talán nem akarják

tudni, hogy városok belterületén, a
folyóvizekben fürdőzni tilos. A dunai pancsolást jogszabály tiltja, a
szakemberek szerint azért, mert számos veszélyt rejt.
Egyrészt veszélyes, mert azokon
a partszakaszokon, ahol nincs fürdőhely kijelölve, ott a meder talaja sincs
rendezve, így a víz mélyülése és mozgása is kiszámíthatatlan, egy örvény,
egy áramlat, vagy egy gödör végzetes
lehet. Másrészt nem ellenőrzött a víz
minősége, sőt, az ÁNTSZ-nek Vácon
nincs is hivatalos mintavételi helye,
csak Szobon és Budapesten vizsgálják az összetételt, így nem lehet tudni, miben is mártózik meg az ember.
Szintén vonzóak lehetnek a nagy
melegben a váci főtér szökőkútjai,
pancsolásra azonban ezeket sem
ajánlják, vizük ugyanis -az ÁNTSZ
szerint-fertőző is lehet. A váci holding tájékoztatása szerint ráadásul a
Testvérvárosok kútja és a nagy szökőkút is egészségre ártalmas, vegyszerrel kezelt vizet keringet.

Közkincseink IV.

TESTVÉRVÁROSOK
KÚTJA A FŐTÉREN
a főtéri kerékpározás ügyében
lehetett hallani a Testvérvárosok
kútjáról, többször is példaként
emlegették ugyanis a döntéshozók a csobogóhoz vezető lépcsőfokokat, amelyek ma is őrzik
még az extrém sportolók fekete
nyomait. Deszkások és BMX-esek
már nem rongálhatják a kutat, így
itt a lehetőség, hogy közelebbről
is szemügyre vegyük.
Az eredeti terv szerint 1943-ban,
Mátyás király születésének 500.
évfordulóját szerették volna
megünnepelni a kút felállításával,
a háború miatt azonban a munka
félbemaradt. Ami akkor elkészült
belőle, annak Id. Madarassy
Walter szobrász, éremművész volt
a megálmodója, aki még Mátyás
király életének pillanatait ábrázoló domborművekkel díszítette
volna a csobogót. Úgy tudni, hogy
később, 1954-ben Horler Miklós,
a főtér akkori rekonstrukciójának
egyik vezető tervezője is dolgozott
a kúton, de sokat nem változott,
hiszen egészen 2000-ig csak egy
kútkávából és három vízköpőből
állt az építmény. Az ezredfordulón
nyerte el mai formáját, akkor
Philipp Frigyes főépítész ötletét
Horváth Tibor szobrászművész valósította meg. Ma a testvérvárosi
kapcsolatoknak állít emléket a
szökőkút, így került a középpontjába a barátságok védőszentjének, Szent János evangelistának
a szobra. Az apostol bronzból öntött mása egy kőpilléren áll, így jól
illeszkedik a Vácon hagyományos,
oszlopok tetejére helyezett barokk
szobrok sorába (pl. Szent József
szobra a Fehérek temploma előtt,
Mária Immaculata a főtéren, Szent
Sebestyén a püspöki palota előtt).
A nyolcszögletű kútkáva oldalain
Vác testvérvárosainak címereit
láthatjuk sorban: Donaueschingen,
Vágtölgyes, Givatayim,
Székelyudvarhely, Järvenpää,
Ipolyság, Deuil-La Barre. Összesen hét címert, egy oldalon pedig
egy virágszimbólumot találunk,
mert egészen 2011-ig hét testvérvárosa volt Vácnak, tavaly
azonban két új együttműködés
is született: Técsővel és Sariyervel is barátságot kötött a város.
Hogy a kilencedik címer hogyan
kerülhet majd fel a testvérvárosok
kútjára, ahhoz még egy újabb
ötletre lesz majd szükség.
4M. J.

HASZNOS
Polgármesteri
fogadóóra

Képviselői
fogadóórák

Fördős Attila
Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Csuka István
Vác 2. számú választókörzetének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 14:00-15:30
Helye: az új Fidesz-iroda, Március
15. tér 16-18.

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

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Országgyűlési
képviselői fogadóórák
Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony
Ideje: minden hónap első
szerdáján 16:30–18:00
Helye: Okmányiroda (2600 Vác,
Dr. Csányi László körút 45.)
A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 30/479-5611
Email: babi.gabriella@parlament.hu
„A legközelebbi képviselői fogadóórára szeptemberben kerül sor.”

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 9:00-18:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: zárva
Péntek: 8:00-12:00
Ebédidő: 12:30-13:00

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

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókörzetének
képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
14:00-18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)
Schmuczer Istvánné
Vác 4. számú választókörzetének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési
Központ
Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókörzetének
képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
17:00-18:00
Helye: Földváry Károly Általános
Iskola

Központi
orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)
A városi ügyelet a 620-691-es telefonszámon vagy a 620-620/1465-ös
melléken, érhető el.
Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00,
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelőző nap 19:00-tól az utána következő
nap 7:00 óráig.

Születések:
Nagy Ferenc és Bihari Klára
gyermeke: Erik Ferenc, Bagyánszki
Attila és Baranyi Melinda gyermeke: Bálint, Király Gábor és Bihari
Erzsébet gyermeke: Zsóﬁ a Laura,
Szégner Csaba és Aranyos Alexandra
Virág gyermeke: Nimród Péter, Saáry
Zoltán és Pacsó Tünde Éva gyermeke: Zoltán, Horváth Csaba és Mojzes
Timea gyermeke: Mirtill Edina,
Rusznák Zoltán és Molnár Krisztina gyermeke: Bálint, Bangó Zsolt és
Juhász Éva gyermeke: Lilla, Lestyán
István és Pénzes Andrea gyermeke:
Gergő, Szabó Gábor és Laukó Judit
gyermeke: Blanka, Körmendi Zsolt és
Varga Tímea gyermeke: Zsóka Liza,
Bach Attila és Joó Barbara gyermeke: Diána, Huszár Gábor és Moncz
Ildikó gyermeke: Bernadett, Ceglédi Szilveszter és Duray Annamária

+ Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2012.07.28. • 2012.08.07. • 2012.08.17.
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 3. | 27/303-343
2012.07.29. • 2012.08.08. • 2012.08.18.
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2012.07.30. • 2012.08.09. • 2012.08.19.
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190
2012.07.31. • 2012.08.10. • 2012.08.20.
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367
2012.08.01. • 2012.08.11. • 2012.08.21.
Nova Gyógyszertár | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27/501-385
2012.08.02. • 2012.08.12. • 2012.08.22.
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338
2012.08.03. • 2012.08.13. • 2012.08.23.
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157
2012.08.04. • 2012.08.14. • 2012.08.24.
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805
2012.08.05. • 2012.08.15. • 2012.08.25.
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630
2012.08.06. • 2012.08.16. • 2012.08.26.
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27/305-997

gyermeke: Kiara, Bugyinszki Balázs
és Széles Hajnalka gyermeke: Natasa, Kalácska Tamás és Gimet Izabella
gyermeke: Ella Liza, Kozma Péter
és Gábor Viola gyermeke: Kamilla,
Bodó Péter és Marczin Ágota gyermeke: Barna, Tóth Balázs és Rácalmási
Mariann gyermeke: Dávid Balázs,
Batta Sándor és Lestyánszki Enikő
gyermeke: Zoé Zsuzsanna, Fintor
József és Csiri Zsuzsanna gyermeke:
Lilien, Hochstrasser Károly és Tolnai Szilvia gyermeke: Zsóﬁ a, Nagy
Ádám és Bertalan Beatrix gyermeke:
Nikolett Kincső, Németh László és
Pintér Ivett gyermeke: Dóra Hanna,
Lungu Anton és Kozáková Claudia
gyermeke: Jázmin, Horváth Zsolt és
Oláh Krisztina gyermeke: Henrietta, Bolvári Zoltán János és Bognár
Gabriella gyermeke: Levente Zoltán,
Fehér Attila és Markos Melinda Tímea gyermeke: Áron, Kozsdi Balázs
és Saskó Georgina gyermeke: Márk,
Gyetvai Béla és Hanák Gabriella
gyermeke: Anna, Kolozsvári József
és Sárközi Zsanett gyermeke: Hanna.

Házasságot
kötöttek:
Lauter Nándor András és Koronczi
Tímea, Kovács Gábor László és Szabó
Margit, Évinger Ferenc és Simonka
Anita, Bolvári Balázs és Bíró Bettina,
Kasza András és Plankó Zsuzsanna,
Rob Kornél és Steidl Anita, Szárnyasi
Péter és Bossányi Anita, Bányi Attila és Schoffer Adrienn, Martinovics
Zoltán és Magosányi Mercédesz Mariann, Szűcs Attila és Székely Kata,
Liebhardt László András és Dóbiás
Adrienn, Gégény János Béla és Berki
Kamilla Zsóﬁa, Egri Róbert és Illés
Ágnes Cecília, Marokházi Sándor és
Zoltai Kinga Helga, Traxler Ákos és
Pintér Adrienn, Lőrik István és Három Adrienn, Tóth Krisztián és Csáki
Noémi, Uracs András és Bohus Dorottya, Klár Zsolt és Kristóf Adrienn.

Elhunytak:
Várszegi Jánosné sz: Kis Erzsébet
/1943/, Rozmis László /1929/, Horváth
Józsefné sz: Magócsi Erzsébet /1927/,
Filipp István /1942/, Mácsik Miklósné
sz: Szabó Ilona /1933/, Gábriel Gyula
Géza /1940/, Bozó Gyula /1926/, Őri
József Károly /1952/, Tari Nándor
András /1930/, Faltusz Károlyné sz:
Szlobodnik Erzsébet /1949/, Fristáczki
Mihály /1955/, Kiss János /1936/, Klein
Mártonné sz: Sebián Mária /1933/,
Zachár Kálmán /1924/, Sztruhár
Mihályné sz: Bacsa Mária /1925/,
Latorovszki Lajosné sz: Kurucz Anna
/1937/, Takács István /1935/, Pálos Gyula
/1942/, Németh László /1952/, Buchwald
Imréné sz: Fodor Ágnes /1941/, Oly
András /1920/, Bánhidi László /1924/,
Tóth Istvánné sz: Becseics Erzsébet
Mária /1949/, Papp Jánosné sz: Juhász Mária /1933/, Kovács Antalné
sz: Ribárszki Irén Magdolna /1942/,
Steidl József /1945/, Jenes József /1925/,
Sztankovics Gáborné sz: Mogyorósi
Rozália /1930/, Drajkó Ferencné sz:
Laluja Teréz /1925/, Mezei Gézéná sz:
Kiácz Ilona Mária /1933/, Leijer János
/1929/, Gelencsér Gyula /1943/, Király
Istvánné sz: Tanács Márta /1927/,
Haulik Jánosné sz: Bocsányi Piroska /1924/, Kalász Józsefné sz: Kormos
Anna /1930/, Melicher Lászlóné sz:
Forgács Orsolya /1950/, Mészáros Lajos Károly /1929/, Korbel Róbertné sz:
Molnár Mária /1932/, Biczkó Valéria
Katalin sz: Lukácsik Valéria Katalin /1927/, Szita György /1944/, Batár
Miklósné sz: Márkus Erzsébet /1920/,
Farkas Istvánné sz: Balkovics Anna
/1922/, Wetzel Károly /1930/, Lőrincz
Jánosné sz: Kökény Anna /1938/.

