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Kerident Kft: akik még
tartoznak, fizetniük kell
Újabb mintegy 15 ezer levelet postáztak, ezúttal ügyvédi felszólítással
pig nem került sor. Ezért kénytelenek vagyunk ismét lépni, márcsak azok miatt is,
akik eddig tisztességesen kifizették a parkolási díjakat.
Gámán Imre hozzátette: rengeteg észrevétel, panasz érkezett be hozzájuk azoktól,
akik a felszólítást megkapták. Mindegyiket
külön-külön kivizsgálták, s volt nem egy
eset, amikor helyet adtak ezeknek. Most
azok kapnak ügyvédi fizetési felszólítást amely ráadásul a kamatokon kívül már tartalmazza az ügyvédi munkadíjat is -, akik a
cég elutasító döntése után sem fizettek. Az
ügyvezetõ igazgató szerint mintegy 15 ezer
levelet adtak postára a napokban és ha mindenki eleget tenne a felszólításnak, közel
200 millió forintot szednének be, amelynek
egy jelentõs részét tovább kell utalniuk az
önkormányzat kasszájába.
folytatás a 3. oldalon

A Keridentnek volt irodája korábban
az OTTO Kft épületében is, de most
az AGIP-benzinkút környékén bérelnek helyet

Jövõegyház

Beer Miklós püspök: “Komolyan gondolkodom azon, hogy
egy-két templomunkat lebontatom ott, ahol lassan kihal a falu”
Drágább a szemétszállítás, de csak az önkormányzatnak
A szemétszállítás díjának tíz százalékos emelését hagyta jóvá a képviselõtestület, ami azonban
a lakosságot nem érinti. A Remondis Duna Kft által benyújtott díjkalkuláció az emelés indokául
tartalmazza az inflációból fakadó többletköltségeket is. A kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása a lakosságot nem érinti. A városban ugyanis, mint ismert, 1995-ben az
önkormányzat bevezette a magánszemélyek kommunális adóját, és a 2002-ben módosított rendelet szerint a kommunális adó mellett a lakosságnak nem kell külön szemétdíjat fizetni.

A nap híre
Felsõoktatás:
megkezdõdött a
jelentkezési idõszak
részletek a 12. oldalon

Az egyházi ingatlanok
helyzetérõl
cikkünk a 4-5. oldalon

Ezekben a napokban újabb tizenötezer
levelet kézbesítenek a postások azoknak
az autósoknak, akik a tavaly év elején elindított tartozásbehajtási kampányban
még nem tettek eleget a fizetési felszólításnak - mondta lapunknak Gámán Imre,
a Kerident Kft ügyvezetõ igazgatója. Igaz,
a céggel megkötött szerzõdést a városi
parkolók üzemeltetésére az önkormányzat tavaly júniusban felmondta, de az
addig felhalmozódott kintlévõségeket be
akarják szedni.
- Amikor valaki beállt egy fizetõ parkolóba, ezzel gyakorlatilag elfogadta az önkormányzat vonatkozó helyi rendeletét, amely
kimondja: a terület használatáért fizetni kell
- mondta Gámán Imre. - Ennek ellenére sokan megszegték a szabályt, s bár tavaly minden érintettet felszólítottunk arra, hogy tartozását rendezze, erre sok esetben a mai na-
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Zsinagóga felújítása: célegyenesben Biogazda
Az idénre tervezik az ünnepélyes átadást
tanfolyam

A zsinagóga lassan megújul. A tervek szerint nem csak hitéleti célokat szolgál majd

Télen sem szünetelnek a zsinagóga felújításának, illetve újjáépítésének munkálatai az Eötvös utcában. Dolgoznak a vasbetonszerelõk, a szerkezetilakatosok és az
asztalosok. Ahogy enyhébbre
fordul az idõ, fokozatosan birtokba veszik a terepet a kõfaragók,
a burkolók, a villanyszerelõk, a
vízszerelõk, a festõk, tucatnyi mesterember és segédmunkás.
- Sürget az idõ - mondja Turai
János, a Váci Zsidó Hitközség
elnöke -, mert a nyáron fel fogjuk avatni a zsinagógát. Az épületet elsõsorban hitéleti célokra
mûködtetjük, valamint a zsidó és
a helyi mûvészetek, az oktatás és
a kultúra szolgálatába állítjuk.
- Úgy tudjuk, hogy a
holokauszt után a felújított zsinagógák közül a váci lesz az elsõ és
egyetlen az országban, amit a
helyi hitközség saját beruházásban épít újjá.
- Valóban így van, saját beruházásban újítjuk fel az épületet, s
ez egy rendkívül takarékos,
pénzkímélõ projekt, de rengeteg
munkával, odafigyeléssel és mindennapos törõdéssel jár. Mivel az
épület védett mûemlék, mindent
az eredeti állapotban állítunk
helyre, ehhez viszont olyan szakembereket kellett válogatnunk,
akik komoly referenciákkal ren-

delkezõ mesterek, tehát kimondottan csak egyéni szakemberekkel dolgoztatunk. A kivitelezés
valóban sajátunk, ami nem jöhetett volna létre a MAZSIHISZ és
Vác Város Önkormányzatának
segítsége nélül, viszont az is igaz,
hogy a beruházási összeg mintegy 60-65 százalékát pályázatokból és saját erõforrásból biztosítjuk. Támogatóink azért is álltak
mellénk és bíztak bennünk, mert
tapasztalták, hogy vannak életképes elképzeléseink, s a támogatásokról, illetve a pályázatokon
nyert pénzeszközökrõl minden
esetben számot tudtunk adni.
Az építési munkákat nem
egészben, hanem apróbb projektekre bontva terveztettük, így nagyobb eséllyel vehettünk részt
minél több pályázaton. Mostmár
csak az idõ az ellenfelünk, megpróbálunk azzal is gazdaságosan
bánni és akkor meglesz a remény
arra, hogy a 135 éves zsinagóga
újra a közösség szolgálatában álljon - mondta Turai János.
A váci polgárok nagy érdeklõdéssel kisérik az építkezés történéseit, amelyekrõl a Váci Napló hasábjain évek óta a legapróbb
részletekig olvashattak.
- Végre a negyedik legõsibb
történelmi egyház is elfoglalhatja
méltõ helyét Vác belvárosában jegyezte meg a hitközség elnöke.

A PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület biogazda tanfolyamot indít Vácon
és Pénzesgyõrben. Jelentkezni és
információt kérni a 06-20/772–
7978-as, a 06-27/512–039-es, a
06-20/772–7981-es, a 06-27/
512–041-es telefon-, illetve a
06-27/512 - 040-es faxszámon
lehet. E-mail: pangea.manyoki@gmail.com; pangea@goncol.hu. Cím, helyszín: 2600 Vác,
Ilona u. 3. A tanfolyam díja
15.000 Ft (250 Ft/óra), étkeztetéssel 26.000 Ft (433 Ft/óra).
Az elméleti képzés Vácott lesz,
40 órás, 6 napos, ennek ára
10.000 Ft, ebéddel 17.500 Ft. A
gyakorlati képzést Pénzesgyõrben tartják, 20 órában, 3
napban, ára 5.000 Ft, reggelivel
és ebéddel 8500 Ft.
Az elméleti és gyakorlati
képzésre külön-külön is lehet jelentkezni! Pénzesgyõrben szállást ingyen biztosítanak!
A jelentkezési határidõ:
2008. január 17., csütörtök éjfél. Fizetni az elsõ elõadási napon kell.

Felhívás
Vác Város Képviselõtestülete
a fogyatékos személyek érdekében
tartósan kiemelkedõ tevékenység
elismerésére
„A Fogyatékossággal Élõ
Váci Emberekért”
egyéni és közösségi
kitüntetõ címet alapított.
A kitüntetõ cím bármely személynek,
közösségnek adományozható.
A kitüntetendõ személyre
vagy közösségre bárki javaslatot tehet
2008. január 31-ig.
A javaslatokat a
Váci Fogyatékosügyi Tanács
elnökének (dr. Bóth János polgármester)
lehet benyújtani.
A díjat a polgármester adja át a
Fogyatékossággal Élõ Emberek
Esélyegyenlõségének Napján, május 5-én.

Váci Napló
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Kerident Kft: akik még
tartoznak, fizetniük kell
Újabb mintegy 15 ezer levelet postáztak, ezúttal ügyvédi felszólítással
folytatás az 1. oldalról
A Kerident Kft Vácott ismét
ügyfélszolgálati irodát nyitott a
Deákvári fasor 6. szám alatt - az
AGIP benzinkút közelében -,
ahol hétköznap 9 és 17 óra között fogadják az embereket. Telefonon és faxon az 504-880-as
számon lehet elérni õket.
Az igazgató még hozzátette:
feltett szándékuk, hogy minden
esetben elmennek a végsõ határig és bizonyosan sokan lesznek,
akik ha most sem fizetnek, rövidesen bírósági idézést kapnak
majd.
De hamarosan lesz másik
bírósági tárgyalás is: a Kerident
Kft ugyanis a szerzõdés felmondása miatt keresetet nyújtott be
az önkormányzat ellen, s az elsõ Gámán Imre Vácott, a Kossuth utcában. Õ is megvette a partárgyalás áprilisban várható.
kolójegyet

Kvízelítõ boronkays módra
A Boronkay György Mûszaki
Középiskola és Gimnázium csapata 2007-ben másodszor vett
részt a bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium által
rendezett Kvízelítõ nevû országos mûveltségi versenyen. A
vetélkedõ az egykori Mindent
vagy semmit! címû játékhoz hasonló: adott kérdésre a felvillanó gombot elõször megnyomó
játékos válaszolhat elõször,
rossz válasz esetén a következõé a válaszadási jog.
Csapatunk tagjai (Kóré András, Laki Balázs, Oláh Máté)
felkészítõnk, Cs. Nagy András
kíséretében kocsival utaztak a
helyszínre. Rövid köszöntés
után kezdetét vette a megméretés: az elsõ körben a monarchiabeli Magyarország vaktérképén
kellett irodalmi és történelmi

események színhelyeit jelölnünk. A többiekhez képest idõben és eredményesség tekintetében is elõkelõ helyen végeztünk:
a második helyezetthez képest

jelentõs elõnyt szereztünk. A második és harmadik fordulóban
véletlenszerû párosításban játszott egymással a kilenc csapat,
ezeknek a végén a pontok mint-

Az ezüstérmes csapat: Kóré András, Oláh Máté, Laki Balázs

Alapfokú jelnyelvi tanfolyam indul Vácott.
50 órás, heti egyszer, pénteken 17-20 óráig.
Jelentkezési határidõ: január 31.
Indulás: február 1.
Jelentkezni lehet: 06-30/506-7091,
e-mail: petkelajos@freemail.hu

Az elhasznált
fénycsõ
veszélyes
hulladéknak
számít!
Ezért ne dobja
a szemétbe!
A fénycsövet a
GE is átveszi.
Kérjük, hívja a
30/919-5149-es
telefonszámot,
ahol minden
információt
megkap!

egy harminc százalékával vezettünk az egyébként mindaddig a
dobogó második fokán álló helyi
csapattal szemben. A kérdések
elsõsorban az érettségi követelményeket és az aktuális világpolitikai eseményeket fedték le, sajnálatunkra azonban elõbbi oldalról szinte kizárólag humán jellegû feladatokat tûzött ki a zsûri.
A negyedik, döntõ körben
minden elölrõl kezdõdött: a pontok nullázásával mindenki
egyenlõ esélyekkel indult a dobogós posztokért. Itt közvetlen
kieséses módszerrel dõltek el a
helyezések, így a verseny rendkívül kiélezetté és érdekfeszítõvé vált. A bonyhádiak tapasztaltabbnak bizonyultak: bravúros
idõzítéssel és taktikázással hajszál híján legyõztek minket. Végül is így „csak” a képzeletbeli
ezüstérmet hozhattuk el. Ennek
ellenére mindannyian kellemes
emlékekkel és (perifériális) tudással gazdagodva tértünk haza.
OLÁH MÁTÉ 11. G

Változik a kórház telefonszáma!
2008. január 7-tõl a Jávorszky Ödön Kórház
a 27/620-620-as központi telefonszámon
érhetõ el! Telefax: 27/314 693.
A 620-620 telefonszám hívása után
az eddig használt mellékeket továbbra is
változatlanul lehet tárcsázni.
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Jövõegyház
Beer Miklós püspök: “Komolyan gondolkodom azon, hogy
egy-két templomunkat lebontatom ott, ahol lassan kihal a falu”
A váci püspöki palota fogadószobájában ülünk Beer Miklós
megyéspüspökkel. Aránylag ritkán kávézom egyházi fõméltósággal, és habár beszélgetésünk
a visszakapott egyházi vagyon
terhei, benne a váci egyházmegyei ingatlanok körül forog
majd, nem hagytam veszni az alkalmat, megkérdeztem, hogyan
gondol vissza a fordulat évére,
amikor is megszületett a törvény
az egyházi kárpótlásról.
- Egyszerûen nem hittük el.
Az ötven éves megnyomorítás
után szinte elképzelhetetlen volt,
hogy a régi intézményeinket
visszakapjuk. Váratlanul és felkészületlenül ért minket az
1991-es törvény, amely szerint
az egyházak visszaigényelhették
az eredetileg tulajdonukban volt
ingatlanaikat. Elõdeim hittek abban, hogy például a váci egyházmegye szemináriumába újra tódulni fognak a fiatalok, akik papok akarnak lenni. Idõ kellett ahhoz, hogy lássuk a realitásokat,
és megértsük, nem jött vissza az
ötven évvel ezelõtti magyar társadalmi összetétel. Ma biztos
nem így csinálnánk - mondja
Beer Miklós.
És most tekintsünk ki kicsit
térben és idõben a váci egyházmegye határain túlra. Az egyházi vagyon kárpótlásáról szóló
törvény lehetõséget biztosított az
egyházaknak az 1948. január 1jét követõen államosított ingatlanaik visszaigénylésére. Az
1991-es törvény értelmében az
egyházak csak hitéleti tevékenységre, illetve közfeladat ellátására igényelhettek vissza ingatlant. A kárpótlás három módon
teljesülhetett: 1. ingatlan visszaadás, vagy helyette csereingatlan, 2. egyszeri pénzbeli kártalanítás 3. járadék. A járadék
annyit jelent, hogy a még ingatlanigényekkel rendelkezõ egyházak maguk állíthatták össze járadéklistájukat, és az azon szereplõ ingatlanok értékének 5 százalékát évente megkapják az államtól az egyház jogutód nélküli
megszûnéséig. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium tájékoztatása szerint ez a tétel a 2007.
évi költségvetési törvényben 8,7
milliárd forinttal szerepelt.

Bízva az egyház fokozatos
megerõsödésében, a tárgyaló felek a visszaadás befejezését
2011-re határozták meg. Habár
nyugatról „rossz” szelek fújtak:
fogyatkozó papi utánpótlás, bezárt templomok, ritkuló miserend, magára hagyott plébániák... A döntéshozók számot vetettek azzal, hogy a történelmet

len épületei felújításával.

nem lehet ott folytatni, ahol
1948-ban abbamaradt, csak ott,
ahol a világ ma tart, mégis szinte a lehetetlent foglalták törvénybe. A katolikus egyház 1990
után a II. világháború elõtt felhalmozott ingatlanvagyonát kérhette vissza; immár egy olyan
korszakban, amelyben lényegesen kisebb a katolikus hívõk száma, s lényegesen kevesebb az
egykor hatalmas oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúrát mûködtetõ, valóban katolikus világnézetû személyek
száma is. Miközben a mai, katolikus egyház a valóságosnál
nagyobb erõt, illetve közéleti jelenlétet igyekszik mutatni - hiába az éves, 25 milliárdos, csupán az egyházi tevékenységre
jutó - mint hittanoktatás, a kistelepüléseken szolgálatot teljesítõ lelkészek jövedelem-pótléka, egyházi gyûjtemények fenntartása, állami hozzájárulás, külföldi és magánadományok -,
mégsem birkózhat meg az újra
birtokba vett, többnyire amortizálódott, hatalmas, korszerût-

iskola, paloták, kántorképzõk,
papi szemináriumok, szolgálati
lakások fölött rendelkezett. A
váci egyházmegye a 420 temploma, parókiája, és más, egyházi tulajdonban maradt épülete
mellé 230 ingatlant kapott
vissza.
A 2003-ban kinevezett Beer
Miklós megyéspüspök egyik
legsürgetõbb feladatának tekintette egyházmegyéje ingatlanainak feltérképezését; ezt a munkát egy váci építészirodára bízta.
- Körülbelül most tartunk a
munka háromnegyedénél. Elõfordul, hogy ki kell kérnünk tulajdoni lapot, hogy megtudjuk
pontosan, hol fekszik egy-egy
romos, elhagyatott, régi kántorvagy harangozólakás. Az állapotfelmérések után ütemtervet
készítünk a felújításokra. Árgus
szemekkel figyeljük az EU-pályázatokat, amelyek között szerencsére vannak speciálisan egyházi ingatlanokra vonatkozók.
Többnyire nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzatokkal,

A váci egyházmegyében idén
zárult le a tizenhat éve tartó egyházi ingatlanrendezés. A DunaTisza között fekvõ, a szlovák határtól a Tisza alsó folyásáig nyúló váci püspökség az államosításig 252 plébánia, 88 szerzetesház, 165 népiskola, 14 polgári

hosszú, alapos egyeztetetés után
születik döntés egy óvoda, iskola újraindításról, mert még ez is
napirenden van, bár én próbálok
mindenkit lebeszélni errõl, mert
a gondjaink nagyon nagyok –
mondja fejét kezébe temetve,
majd hozzáteszi: nem sok mozgásterük van, mivel éves költségvetésük 80 százaléka a mûemlék
templomok tatarozására megy el
– mondja a megyés püspök.
De hagyjuk a templomokat,
idõzzünk még kicsit az egyházi
iskoláknál és óvodáknál, amelyek alapítását manapság, financiális okokból, fõleg a kisebb településeken erõltetik. Beer Miklós püspök elmondja, korábban
az alig 800 lélekszámú Nógrádsipeken úgy döntött az önkormányzat, hogy az iskolát egyházi iskolává minõsíti.
- Megsajnáltam õket, és ez
most egyházi fenntartású iskola
lett. De hát ott gyerek nincs, fejkvóta sincs; képtelenség fenntartani egy ötvenfõs, nyolcosztályos iskolát, fizetni a rezsit, és
az egyéb költségeket. Az egyházi fenntartású iskolákban egyelõre a minimális 15 fõ alatt sem
kell megszûntetnünk osztályt,
mint az önkormányzati iskolákban, de nem hiszem, legyen szó
bármilyen kormányról, hogy ezt
a toleranciát sokáig gyakorolná
az egyházzal szemben. Az egyházi iskolákat mûködtetõ önkormányzatok mindig ígéretet tesznek, hogy nem kell kisegíteni
õket, aztán év végén mégis a püspökségnek nyújtják be a számlát. Érsekvadkerten már bezártuk a katolikus iskolát. Semmi
realitása nem volt, hogy két iskola mûködjön egy háromezres
településen. Amikor szembesültem ezzel a problémával, azt
mondtam, nem bírunk évente
húsz millió forintot pumpálni
bele. Verõcérõl is megkerestek,
de nem vállaltam, ott elvállalta
a református egyház. Persze,
számos jól mûködõ iskolánk is
van Balassagyarmaton, Cegléden, Vácon, amelyek fenntartásához elegendõ az állami támogatás – foglalja össze a püspök,
miért nem kíván az egyházmegyében több iskolát nyitni.
Érthetõ, ugyanakkor szomorú tény, hogy az elnéptelenedõ
falvakban, a templomok is veszélyben vannak. Amíg a kiemelt, mûemléktemplomok felújítását közösen fizeti az állam
és az egyház, a kisebb templomok tatarozása kizárólag az egyházmegyék gondja.
- Bármilyen furcsán, és fülsértõen is hangzik, komolyan
gondolkodom azon, hogy egy-
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két templomunkat lebontatom
ott, ahol lassan kihal a falu, és
amelyik templom nem mûemlék, de a felújítása a rendbehozatala százmilliókat igényelne.
A Tiszaföldvárral egybeépült
Homokon teljesen elvizesedtek a
templom falai, a nógrádi Litkén
is siralmas állapotú a templomunk. Litkét túlnyomórészt cigányság lakja. Ahol nagy a munkanélküliség, ott sokkal fontosabbnak tartanám, hogy az egyház teremtse meg az infrastruktúrát a közösségépítéshez, így a
plébánosnak és a pedagógusnak
lenne hol foglalkoznia a gyerekekkel, fiatalokkal, öregekkel.
Persze nem könnyû, amikor öthat faluja van egy plébánosnak.
Ezért fontos, hogy merjünk a
használhatatlan templomtól
megválni, és létrehozni közösségi otthonokat. Valószínûleg nagy
felháborodást vált ki ez a tervem,
és nagyon jól meg lehet lovagolni a témát, hogy az egyház lerombolja a templomait, de ha
elõrenézünk, nincs más út. Németországban, Hollandiában ez
bevett gyakorlat, ott fel merik
vállalni, hogy ahol már nincs
funkciója egy templomnak, eladják, és bizony elõfordul, hogy
akár áruházat nyitnak benne. Ez
nagyon furcsa, de ha belegondolunk, nem az ember van a templomért, hanem a templom van az
emberért. Ha már nem az a funkciója, hogy az ember lelkét gazdagítja, és nem menedékhely,
akkor építünk helyette egy olyan
közösségi centrumot, amely a
mai igényeknek megfelel –
mondja Beer Miklós.
Egyházi berkekben közszájon forog XXIII. János pápa,
„hány alkalmazott dolgozik a
katolikus egyháznak” újságírói
kérdésre adott tréfás válasza: „
a fele se”. Nos, a váci egyházmegyénél ennél konkrétabb számokkal dolgoznak. Az egyházmegyének jelenleg 150 papja
van, õk látják el a feladatokat a
250 plébánián. A 30 fõs adminisztratív állomány mellett
ugyanannyi takarítónõ, portás,
egyéb kisegítõ dolgozik. Habár
az egyház konkrét célra kapta
vissza egykori épületeit, a tapasztalat felülírni látszik a törvényt: ahol az egyház képtelen
életet lehelni omladozó, valamikor közösségnek, vagy egyházszolgának otthont adó épületébe,
püspöki engedéllyel, igyekszik
megválni attól; így van ez a temetõkel, gondozatlan földterületekkel is. Sokszor azonban a helyi egyházi vezetõk nosztalgiából ragaszkodnak egy-egy vizes,
romos épülethez, amelyre renge-
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teget kell költeni.
- Rengeteg a nehézség –
mondja a püspök, aki arra a kérdésemre, vajon bevételi forrásként felmerült-e a vallási turizmus, úgy fogalmaz: kísértésként
csupán, de nem mer abban gondolkozni, hogy az egyház anyagi bevételre tegyen szert a ma oly
divatos vallási turizmusból. Sokkal inkább az önkormányzatokkal mûködne együtt, több településen ma is az önkormányzatok vállalják az idegenvezetést.
- Mi felajánljuk a templomot,
de ne a mi üzleti tevékenységünk
legyen. Ettõl én nagyon félek.
Az nem az egyház profilja, hogy
pénzért megmutatjuk az oltárokat, festményeket. Lehet, hogy
kicsit merész dolog, amit mondok, de nem tartom egészen irreálisnak, hogy az állammal köttetik egy olyan szerzõdés, amelyben a kiemelt mûemlék templomainkat átadnánk állami tulajdonba. Ezzel a tatarozás szörnyû
gondját az állam átvállalná, az
idegenforgalmi intézmények
hasznosíthatnák, és mi csak a liturgikus funkciókra bérelnénk ki
ezeket a templomokat. Erre vannak külföldi példák. A püspöki
karon belül is tárgyaljuk a problémát, érezzük, hogy saját erõ-

bõl nem tudjuk vállalni a feladatot, nem beszélve arról, hogy folyamatosan érnek bennünket vádak, hogy az állami költségvetésbõl mennyi pénzt kap az egyház.
De, hát mire költjük? Nagyrészt
a mûemlék templomaink tatarozására, amelyek a nemzeti kulturális örökség részét képezik.
Sürgetõ lenne valamilyen
együttmûködést kitalálni egyháznak és államnak ezen a területen is. Azt gondolom, nagyon
nyitottan és õszintén kellene errõl beszélni. Amikor azt halljuk,
bizonyos SZDSZ-es politikustól,
hogy „hitéleti támogatást ne adjunk az egyházaknak”, én azt
mondom, igaza van, de akkor
mentesítsenek a mûemlék épületek fenntartási gondjától. Akkor szét lehetne választani, hogy
mi nem igényelünk oktatásra,
papképzésre állami támogatást,
az akkor a mi magánügyünk, és
biztosan megoldanánk, ha nem
kellene ennyi erõforrást átcsoportosítani.
És hogy nem aránytévesztése új templomok építése (a rendszerváltozás óta több mint száz
templomot épített a katolikus
egyház), Beer Miklós püspök azt
válaszolja:
- Amikor azt mondom, ne

épüljön több templom, azzal is
szembesülök, hogy egészen átrendezõdött a népességi térkép,
különösen a Budapest környéki
agglomerációban. Vácon egymás
hegyén-hátán vannak a templomok, egyiket újítjuk fel a másik
után, olyan ez, mint a parlament
renoválása, soha nincs vége, Gödöllõnek viszont nem volt méltó
temploma, ezért is kértünk és
kaptunk telket az önkormányzattól a belvárosban, ahová új templomot építhettünk. Ugyanez a
helyzet Szolnokon is, amely idõközben nyolcvanezres várossá
nõtte ki magát, hatalmas új városrészekkel, mindössze három
templommal. Az új építésû templomok már egészen mások, fûthetõek, élhetõek. A távlati koncepciónkban elsõ helyre teszem
a közösségi házakat. Mindig azt
mondom, hogy a régi templom ne
ázzon be, de a templomon kívül
legyen egy olyan helyiség, ahol
közösséget építhetünk. Ebben
másféleképpen gondolkodunk,
mint az elõdeink, ugyanakkor
próbáljuk megbecsülni a múltat,
ameddig lehet, de hát mégiscsak
az élõ egyház a fõ szempont, egy
új nemzedék kinevelése, életre
ébresztése.
MATKOVICH ILONA

Nyugati segítség is érkezett
Vácott minden belvárosi iskola egyházi tulajdonban volt az államosítás elõtt. A városi és
a környékbeli fiatalok évtizedekig tanultak a
patinás környezetben, ahonnan néhány perc
alatt minden: könyvtár, uszoda, mûvelõdési
ház, vasútállomás, Duna-part elérhetõ. Érthetõ, hogy az 1991-ig idejáró több ezer diák,
finoman fogalmazva, nem fogadta kitörõ
örömmel a hírt, mely szerint az önkormányzati középiskolák új helyszínéül a városközponttól távol esõ, üresen álló Esze Tamás
Laktanya területét jelölte ki a rendszerváltás
utáni elsõ képviselõtestület.
Zavecz Józsefet, a váci belvárosi plébánia
vezetõjét, aki a váci egyházmegye részérõl végig részt vett a tárgyalásokon, arról kérdezem,
hogyan értékeli ma a váci iskolaátrendezõdést.
- Visszagondolván az indulásra, nekem az
volt az álláspontom, azt javasoltam Marosi
püspök úrnak, hogy ne kérjük vissza a szeminárium épületét, amelyben akkor a városi
gimnázium mûködött, hanem kártalanítást
kérjünk, ez 840 millió volt akkor, és a püspöki palota kertjébe építsünk egy korszerû, az
akkori igényeknek megfelelõ épületet. El is
készültek a tervek, nagyszerû vázlattervek, de
Marosi püspök úr és a két hete meghalt Tóth
János kanonok úr nosztalgiából hallani nem
akartak róla, mert ide jártak annak idején papneveldébe. Én akkor is azt mondottam, túlzás egy egyházmegyének ekkora épületet
visszakérni papnevelésre, amikor mindenki
látta, hogy nyugaton is folyamatosan fogy a

papi utánpótlás. Az átadás bonyodalmaiban
is részt vettem. Keserves volt. Nagyon komoly
ellentétek alakultak ki a városban, volt mozgolódás, de az akkori polgármester úr okosan, bölcsen lehiggasztotta a kedélyeket, így
nem került sor tüntetésre. A megbeszélt idõpont után néhány hónapos csúszással átadták a gimnáziumot.
Az egyház rengeteg nyugati segítséggel
rendbe hozta az épületet. Amikor a kispapok
idejöttek, óriási ünnepséget rendeztünk. A
hatszáz fõt befogadó épületben kezdetben
negyvenen, késõbb huszonhatan tanultak. Ez
is ellenérzést szült a városban. Amikor a
zsámbéki fõiskola leégett, és a püspök úr felajánlotta a szemináriumi épületet a tanítóképzõnek, megváltozott a helyzet. Most kétezer
diákja van a váci Apor Vilmos Katolikus Tanítóképzõnek, ez a városnak is rangot adott.
Az általános iskola tekintetében teljesen rendjén valónak tartottam, hogy püspöki székhelyen legyen katolikus általános iskola. A piarista gimnáziumot pedig a piarista rend kapta vissza, nem a váci egyházmegye. Nem volt
egyszerû ennyi új iskolát építeni. Akkor nagyon sok volt a panasz, és sokkal egyet is értettem, csak nem mertem mondani. Megjegyzem, nem kellett volna feltétlenül kiköltöztetni az állami iskolákat a város szélére, hiszen a
vasútállomáshoz egészen közel hatalmas gyárterület, rajta ingatlanokkal állt a város rendelkezésére. Hogy nem éltek a lehetõséggel,
ez nem az egyház hibája volt, hanem az akkori önkormányzaté.
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Az ötös negyedik, a hatos hetedik

VÁCI KÖZ-TÉR

Hortobágy fényei
Az ember gyors egymásutániságában elveszti hozzátartozóit, kiürül az élete, kiürül
a lelke, mely keményen dacolva a valósággal mindenkit hibáztat, hogy ez megtörténhetett. Karácsony közeledtével lelki fájdalmával viaskodva elvonul a külvilágtól és az okokat az égiekben
keresi. A reménytelenséget,
a visszafordíthatatlant eltompult aggyal, eltompult
érzékkel fogadja, tiltakozva
a számára üressé vált fogalmak, mint szeretet, a karácsony, az együttérzés iránt.
Ilyen gondolatokkal a lelkemben vonultam önkéntes
számûzetésbe, ilyen háborgó gondolatok kavarogtak
bennem, mikor egy láthatatlan erõtõl vezérelve a vaksötét zúzmarás éjszakában elviselhetetlen magányommal
küszködve elindultam a Hortobágyon megkeresni azt az
istállót, melybe hitük és gondolataik miatt családok és
emberek ezreit internálták.
Itt küzdöttek az életben maradásukért, porba, piszokba,
sárba taposva emberi mivoltukat, megalázva, az állatok
közt élve.
A hosszú út után a vaksötét éjszakában feltûnnek
az istálló fényei a hideg párán át, szinte utat mutatva,
hogy a végtelen nagy sötét
pusztaságában merre vezet
az út. Itt a kristálytiszta égbolton még a csillagok is
szebben ragyognak, hogy a
dértõl csillogó nádtetõn keresztül fényükkel utat mutassanak. Kocsim elõl két
pásztorember áll félre, mintegy utat engedve a messzirõl jött idegennek. Megállok,
felveszem õket és a hallgatag pusztai emberektõl csupán ennyit tudok meg, hogy
õk is oda sietnek. Oda - mutatnak szinte egyszerre a
fény irányába. Oda a békésen kérõdzõ állatok közé, a
párás istálló illatával meleget árasztó falak közé, egyben átérezve azt a helyszínt,
azt a körülményt, hogy Mária és József is ilyenbe tért
be, hogy gyermekük megszülethessen.
Bent a széna illatában, a
kérõdzõ állatok párájában a

Duna Televízió fényei és kamerái jelzik, hogy itt és most
ennek a helyszínnek nagy jelentõsége van, hiszen az éjféli misét innen sugározzák
szét, szerte a világba. Egy
olyan helyszínrõl egy olyan
istállóból, ahol embereket,
sorsokat, életeket aláztak
meg mindörökre vagy éppen
itt haltak meg a földi pokoljárásuk végeztével. Most itt
hangzanak fel a karácsony
magasztos dallamai, innen
szállnak szét az igét hirdetõ
szavak a világba, de egyben
azt is hirdetik, hogy az
örömbe mély keserûség és
fájdalom is vegyül. Ezt a keserûséget oldják fel a szentkarácsony dallamai és a helyszín tragikomédiája, hogy a
kis Jézus értünk jött a világra, csak a csizmájukkal emberi testeket-lelkeket taposók ezt nem mindig tudták.
Felemelõ érzés volt a kérõdzõ állatok, a kicsinyeiket
szoptató juhok közt Istenhez fohászkodni úgy, hogy
közben az egész világ megtudja, hogy itt mi is történt.
Igehirdetés közben a fagyos
istálló kellemessé, lélekmelegítõvé vált, feledve napjaink keserûségét, meghozva
lelkünk isteni békéjt. A hortobágyi zord hideg éjszakából gyönyörûséges éj lett.
Szinte résztvevõivé váltunk
egy olyan eseménynek,
melynek embert formáló és
lélekerõsítõ ereje van. Láttuk
a betlehemi csillag fényét az
istálló felett, a subáikba
borkolózó pásztorok valódiak voltak és velük együtt leborulva vártuk a Messiás eljövetelét.
A hortobágyi éjszaka
pásztoraival valóban együtt
imádhattuk a kis Jézust, a
papok nem csillogó templomok mélyérõl hirdették az
igét, hanem a nagyon is létezõ földi valóságból, egy
hortobágyi istálló kérõdzõ
állatainak társaságából. Miközben lelkünk feltöltõdött
áhitattal, szeretettel, feledtetve hétköznapi gondjainkat, tragédiánkat egy ünneptõl magasztosult istálló belsejében közénk jött a Megváltó.
PAPP LÁSZLÓ

Hosszú hónapok halmozódásának eredményeként az Ötöslottó
e heti várható fõnyereménye 2
milliárd 200 millió forint, s ez a
játék történetének negyedik legmagasabb értékû öttalálatosát
jelentené. A Hatoslottón sem
„aprópénzért” játszhatunk, hiszen vasárnapra 515 milliós hattalálatos ígérkezik, ennél többet
csak hatszor ért a jackpot az elmúlt közel húsz év alatt. A szokatlanul nagyra duzzadt nyeremények hatása meglátszik a játékszámon is, hiszen a múlt héten 6 milliónál több ötös-, és 2,3
millió hatos-alapjátékot fizettek
be.
Az Ötöslottón eddig négy
olyan alkalom adódott, amikor
a telitalálatos szelvény tulajdonosa 2 milliárd forintnál többet
tehetett „zsebre”. (Igaz ebbõl
egy, a 2003. év 48. játékhetén
született ötös – feltehetõen
hosszú ideig fennálló csúcsként
– meghaladta az 5 milliárdot is.)
A január 12-i sorsolás tétje, a 2,2
milliárd forint negyedik helyen
áll a toplistán, 100 millióval a
harmadik mögött és 150-nel az
ötödik elõtt. Az „álomnyeremény” 21 hét alatt gyûlt össze,
így azután ha valaki telibe talál-

ja a kihúzott számokat szombaton, az minden bizonnyal csatlakozik a 21-est, mint szerencseszámot tisztelõk széles táborához.
Igen ám, de a Hatoslottó (persze csak az ötöshöz hasonlítva)
szerényebb jackpotjára mindössze 6 hetet kellett várni. Az elmúlt esztendõ 47. hetének vasárnapján, november 25-én
882 millió 22 ezer 799 forintos
csúcsnyeremény volt az eddigi
utolsó hattalálatos, s most, alig
másfél hónap sziesztát követõen 515 milliót fizethet a hatos.
A játék – néhány hónap híján két
évtizedes – történetében ez az
összeg a hetedik helyre jó, s ha
meglesz, a tízedik olyan hatos
lesz, amely eléri, illetve meghaladja a félmilliárdot.
Érdemes tehát ezen a héten is
lottózni, van tétje, méghozzá jelentõs tétje a játéknak. S akinek
még ez is kevés volna, annak figyelmébe ajánljuk a már hétfõn,
7-én megkezdõdött és szombatig tartó, az ónos esõnél mégiscsak kellemesebb nyereményesõt hozó akciót, melynek során
(Puttón, Jokeren és a lottókon)
óránként milliók ütik a szerencsés játékosok markát.
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Tízbõl hat bankkártya-tulajdonos
fizet vásárláskor kártyával
Egyre többen töltik fel mobiltelefon-egyenlegüket készpénz-automatákon keresztül
Magyarországon továbbra
is leginkább készpénzt vesznek fel bankkártyával tulajdonosaik - derül ki a GfK
Hungária Piackutató Intézet lakossági bankhasználatot monitorozó felmérésének legfrissebb adataiból.
Azok, akik vásárolni is
szoktak bankkártyával, e
célból sokkal gyakrabban
használják a plasztiklapot,
mint készpénzfelvételre.

státuszú, úgynevezett ABC célcsoportban az arány majdnem
eléri a 75 százalékot.
A bankkártya-tulajdonosok
kártyahasználati szokásai meglehetõsen eltérõek. Hatból
mintegy öt megkérdezettek
szokott készpénzt kivenni
ATM automatákból, míg – ezzel részben átfedésben – a kártyával rendelkezõk negyede
bankfiókokban jut készpénzhez kártyájával.
Míg tehát az ügyfelek dönA GfK Hungária Piackuta- tõ többsége aktívan használja
tó Intézet Pénzügypiaci Adat- kártyáját készpénz felvételére,
szolgáltatások felmérésének addig a vásárlásokról ugyanez

Egyre többen használják
bankkártyájukat mobiltelefonegyenlegük feltöltésére – a kártyabirtokosok több mint ötöde
tett errõl említést a kártyahasználati célok között.
Az interneten történõ fizetés még mindig meglehetõsen
alacsony, mindössze az összes
kártyatulajdonos 2 százalékára jellemzõ.

A GfK Csoport
A GfK Csoport a világ ötödik legnagyobb piackutató
vállalata. Tevékenységének öt fõ területe a következõ: Consumer Tracking,
gyógyszer- és egészségügyi
kutatások, kereskedelem és
technológia, média és
custom research. A csoport
90 országban 115 leányvállalattal rendelkezik. A
jelenlegi több mint 8400 alkalmazott megközelítõleg
80 százaléka dolgozik Németországon kívül, közülük
92-en Magyarországon.

Vasúti jármûtisztító szolgáltatást végzõ cég
Vác munkaterületére nemzetközi
és belföldi szerelvények tisztítására keres
több mûszakos munkarendben
vasúti jármûtisztítói munkatársakat.
Vác és környékérõl, kizárólag munkaszerzõdéssel történõ foglalkoztatásra. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Munkavállaláshoz erlölcsi bizonyítvány és 8. általános iskolai végzettség szükséges. Munkaruha juttatáson kívül mûszakpótlékot és utazási költségtérítést is
fizetünk. Jelentkezni lehet hétköznap: 8-12 óráig. Telefon: 06-30/510-4776, Tuboly Imre üzemvezetõnél.

FELHÍVÁS
Bankautomata. Külföldön már nagyon sokan használják, de
egyre népszerûbbek idehaza is

legfrissebb adatai szerint Magyarországon a felnõtt magyar
lakosság mintegy 59 százaléka rendelkezett bankkártyával
2007 elsõ félévében. Ez valamivel több, mint ötmillió bankkártya birtokost jelent országszerte. A kibocsátott bankkártyák száma ennél magasabb,
hiszen sokan egynél több
plasztiklappal is rendelkeznek.
Vannak célcsoportok, ahol
ez az arány még ennél is jóval
magasabb. A városi, magas

nem mondható el.
Az összes bankkártya-tulajdonos mindössze 60 százaléka
használja bankkártyáját vásárláshoz. A vásárlási kedv leginkább a jövedelem függvénye.
Míg a legmagasabb jövedelmû
kártyatulajdonosok háromnegyede vásárol így, a nyolcvanezer forintnál alacsonyabb nettó jövedelemmel rendelkezõknek kevesebb, mint a felére jellemzõ ez a kártyahasználati
mód.

Mire használja a bankkártyáját?
(a bankkártyával rendelkezõk százalékos arányában kifejezve)
Automatából készpénzfelvételre
Vásárlásra
Pénzfelvételre bankfiókban
Telefonegyenleg feltöltésére
Interneten történõ vásárlásra

87
60
25
20
2

Forrás: GfK Hungária, Pénzügypiaci adatszolgáltatás

Az Esélyegyenlõség Évében, és a
Fogyatékossággal Élõk Világnapja alkalmából szeretnénk ismét felhívni a lakosság figyelmét mûködésünkre. Kérjük, ha környezetében látássérültet ismer, adja tovább számára a
következõ információkat.
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete
2600 Vác, Földváry tér 14.
Szervezetünk célja: a vak és gyengénlátó személyek sokoldalú segítése, érdekeik érvényesítése, védelme, rehabilitációjuk elõsegítése,
segédeszközökkel való ellátása. Tel: 06/30941-76-37 vagy 06/70-773-40-78, e-mail :
dulate@freemail.hu, web: www.gportal.hu/
dulate.

Ügyfélfogadás:
hétfõ, kedd, csütörtök 8 - 16:30-ig,
pénteken 8 - 14-ig
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Érettségi vizsga-elõkészítõ nap
Két emelt szinttel maximális többletpontot szerezhetünk
A diákok elõtt álló felvételi idõszakban jelentõsen megnõ az
érettségi súlya. A 480 pontos rendszerben több pontot lehet
szerezni az érettségin, mint az év végi jegyekkel, és az emelt
szint megszerzése mellett is több érv szól, mint korábban. A
felvételi jelentkezés szempontjából ez stratégiai fontosságú,
amelyre a többi érettségi információ mellett a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) térítésmentes Érettségi vizsga-elõkészítõ napja hívja fel a figyelmet.
A január 19-ei fõvárosban zajló Érettségi vizsga-elõkészítõ
nap azoknak a diákoknak nyújt segítséget, akik 2008-ban és
2009-ben érettségiznek. A rendezvényen középiskolai tankönyvszerzõk,
vezetõ szaktanárok tartanak
tantárgyanként 3
órás érettségi
vizsgatesztsor
elemzést. Ismertetik a típuskérdéseket, a vizsgák felépítését. Szó esik a kétszintû érettségi buktató kérdéseirõl, felkészülési praktikákról, az érettségit javító
tanárok által elvárt javítási útmutatókról. A felvételizõ diákok
február 15-éig dönthetik el, emelt- vagy közép szinten érettségiznek majd, a rendezvény ezért kiemelten foglalkozik majd az
emelt szint szerepével az új pontszámításban. A térítésmentes
Érettségi vizsga-elõkészítõ napról további információ a
www.fisz.hu oldalon kapható. Érdemes tudni, hogy míg a korábbi években a maximális pontszámhoz emelt szintû érettségi
mellett nyelvvizsga is kellett, most a maximális többletpont két
emelt szintû érettségi megszerzésével elérhetõ lesz.
FISZ HÍRÜGYNÖKSÉG

KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác,
Csányi krt. 45. Telefon: 06-27/
316-300) Gépjármûvezetõi tanfolyamot indítunk: SM, A, B, C1, C, E,
D kategóriákban; belföldi árufuvarozó és személyszállító
szaktanfolyam; TIR
szaktanfolyam, ezenkívül indul még
ADR, NEHÉZ-, ILLETV
E
KÖNNYÛGÉPKEZELÕI ÉS MOTORFÛRÉSZ-KEZELÕI SZAKTANFOLYAM. A munkanélküliek 90 százalékos támogatásban részesülhetnek.
HALLÓ Mintabolt (Vác, dr.
Csányi L. krt. 29. (2-es fõút) a
város központjában. Telefon:
27/317-380*, 20/931-7380,
Fax: 27/511-382. Nyitva: H-P:
8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók: HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK:
olajradiátorok, hõsugárzók 4990 Fttól, vízforralók 2890 Ft-tól, videó ká-

belek-átalakítók, külsõ-belsõ vezeték
nélküli hõmérõk. Elemek, akkuk, töltõk, lámpák! DURACELL és
GILETTE termékek! Vérnyomásmérõk 7390 Ft-tól, mérlegek, testzsír
m é r õ :
8.990 Fttól, Baby
Control
(légzésfigyelõ készülék):
22.999 Ft-tól. SZÁMÍTÁSTECHNIKA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, nyomtatók,
routerek, web kamerák, egerek,
mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak,
írható CD és DVD lemezek, videóés kamera kazetták, memóriák,
FlashDrivek, infra és bluetooth portok. MP3-as és MP4-es lejátszók.
TÁVBESZÉLÕ ÉS IRODATECHNIKAI: számológépek, diktafonok, telefonok 2.299 Ft-tól, normál papíros faxok 21.690 Ft-tól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók. Kapható: író-, számoló-,
pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: - festék szalag, festék por, tinta patron, után-

Olvasható a Nemzeti
Audiovizuális Média Stratégia
jogalkotási koncepciója
A Miniszterelnöki Hivatal Audiovizuális Média
Kormánybiztossága elkészítette a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia végleges változatát,
amely megtalálható a
Miniszterelnöki Hivatal
honlapján.
A Miniszterelnöki Hivatal
honlapján közzétett Nemzeti
Audiovizuális Média Stratégia egyben az új médiaszabályozás alapjául is szolgál. A
jogalkotási koncepció célja a
magyarországi médiaszabályozási reform elvi megalapozása, fõ irányainak kijelölése
és a kodifikációs feladatok
elõkészítése. A koncepció
egységes rendszerben kezeli
az audiovizuális médiapiac
valamennyi szereplõjét, beleértve a közszolgálati és kereskedelmi mûsorszolgáltatókat,
így a televíziók mellett a rádiókat is.
Az Audiovizuális Média
Kormánybiztosság 2007.
szeptemberében nyilvános

töltõ, lézer toner; - másoló-, fotó-,
fax-, tekercs-, leporelló papírok.
IRODABÚTOR: fotelok 26.999
Ft-tól! Profi számítógépasztalok.
SZOLGÁLTATÁSAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése fûzése; faxok feladása - fogadása;
telefon, fax, nyomtató, telefon központ javítása - szerelése, lézer toner
töltés. Felhívjuk szíves figyelmüket
arra, hogy az AKCIÓ-s árak a készlet erejéig érvényesek. Legyen a
TÖRZSVÁSÁRLÓNK! Termékcsoporttól függõen 5-20% közötti
kedvezmény! HITEL LEHETÕSÉG!!! Ügyintézés helyben, azonnal! Sulicsekk, CADHOC, Egészség,
Otthoncsekk utalványokat elfogadunk! Üzleteinkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN
EX-PRESS, OTP, Maestro, stb.
bankkártyákat!

szakmai vitára bocsátotta a
Nemzeti Audiovizuális Média
Stratégia szakmai vitaanyagát.
Az ötven oldalas, végleges
jogalkotási koncepció tükrözi
a konzultációs folyamat során
beérkezett, az Audiovizuális
Média Kormánybiztosság törekvéseivel és szakmai álláspontjával összhangba hozható javaslatokat.
A Nemzeti Audiovizuális
Média Stratégia az alábbi honlapon található: www.meh.hu.

9-tõl 10-ig rendel dr. Kalmár
Kornélia, bejelentkezés: a 0630/470-2572.
PETI BOLT (Vác, a Zichy utca
és a Görgey utca sarkán) Tel.:0630/347-3240, fax: 27/310-315.
Nyitva tartás:
H-P: 7.15-tõl
17
óráig,
Szo.: 7.30-tól
12 óráig. A
postával szemben lévõ vegyesboltunk olcsó áraival
várja kedves vásárlóit. Rendezvényekre italrendelést felveszünk.

ÉPÜLETELEM-BARKÁCSÁRÚ Bolt (Vác, Hársfa u.2.)
50 x 50 cm-es thermoüveges ablak már:
6000Ft-tól.
FarostleSZEMORVOSI SZAKREN- mezes ajtó
DELÉS VÁCOTT. Szerda 15- m á r :
8800Ft-tól. Craft Master ajtó már:
tõl 16 óráig rendel
dr. Kalmár Korné13900Ft-tól. Lambériás bejárati
ajtó: 38000Ft. Nyitva: H-P:8-17
lia, csütörtök 16óráig. Szo:8-12-óráig. Tel.: 06tól 17-ig rendel
dr. Rácz Zsuzsanna, szombat 20/337-2871, 06-20/470-4829.

Váci Napló
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Programajánló

Trio
A balassagyarmati Horváth Endre Galériában kerül megrendezésre
Németh Árpád - Orvos András - Koltai-Dietrich Gábor festõmûvészek
kiállítása, amely ma 17 órakor nyílik. Megnyitja: Matits Ferenc mûvészettörténész. Megtekinthetõ február 28-ig 8-tól 20 óráig.

A három festõ, mint a középkori képíró szerzetesek cellájukban, írópultjuk
fölé hajolva, mint az alkimisták mûhelyeikben, õk mûtermeik magányában
járnak a titok nyomában.
Orvos András szinte mániákus precizitással és mérnöki pontossággal
hozza létre a síkon a “kidomborodást”. Furcsa mesélõ õ! Soha nem mondja
el az egész történetet, csak egy részletet mesél el, de azt a lehetõ “legplasztikusabban”, legklasszikusabban.
Koltai-Dietrich Gábort a valóság egy másik fragmentuma foglalkoztatja. Mégpedig a “fény”. Pontosabban a belsõ fény, a belülrõl jövõ derengés.
A festék és a viasz sajátos keveredésébõl hoz létre a felületen, vagy inkább
a felülett mögül elõsejlõ vonzó és meleg áramlatokat.
Németh Árpád visszafogott, majdnem fojtott forma- és színvilágot állít
elénk, ahol a tudatosság és az ösztönösség, a törvényszerû és véletlen fonódik össze és válik szét a képsíkon.
A három festõ Elefántcsont Toronyból, vagy inkább világító toronyból,
talán csak valamilyen emelkedetebb helyrõl üzen nekünk Kondor Béla szavaival: “... és elvesztette testét és elvesztette lelkét is hálaadással, Visszatért
a Semmiségbe, ahol minden megvan.”
Elõszó az Elefántcsont Torony címû kiállításhoz (2005)

Felhívás
A Madách Imre Mûvelõdési Központ a Váci Tavaszi Fesztivál keretében
2008. április 5-én, szombaton 16 órakor Nógrádi (Hekli) János (19501980) költõ verseibõl irodalmi emlékmûsort tart, melynek összeállítója
Péter Péter váci költõ. Nógrádi János 1968-ban Vácott, a közgazdasági technikumban érettségizett. Kérjük az egykori osztálytársait, tanárait, amennyiben az irodalmi mûsor összeállításában részt kívánnak venni, jelentkezzenek
az intézmény elérhetõségein: Madách Imre Mûvelõdési Központ, 2600 Vác,
dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: 06-27/316-411 mimk@dunaweb.hu

Kiállítás a Curia Galériában

Január 15-én, kedden 18
órakor nyílik meg a
Curia Galériában (Vác,
Március 15. tér 20.)
Ughy István festõmûvész
kiállítása. Megnyitja: Németh Árpád festõmûvész.
A kiállítás február 5-ig
tekinthetõ meg.
A mûvészt Németh Árpád eképpen
méltatja:
“Ughy István erdélyi
származású,
Pápán élõ
festõmûvész.
Munkásságát, festményeit látva
egy olyan
mûvészt ismerünk
meg, akinek
szenvedélyes mondanivalója van a világról, a
korról, amelyben élünk és
rólunk, csetlõ-botló, esendõ emberekrõl. Képeinek
egyik visszatérõ témája a
szülõföld, a másik- és ez
szinte sorozattá bõvült - a
vallási, vagy inkább bibliai történetek egyéni felfogású, sajátos hangulatú interpretálása. Mindkét té-

makör magában rejti a
szokványos megjelenítés
buktatóit, de Ughy István
éppen egyéni látásmódja és
karakteres festõi habitusa
könnyedén kerüli ki ezeket
a csapdákat. Úgy jeleníti
meg, olyan különösen ábrázolja az ismert eseményeket és alakokat, hogy
bennünk, nézõkben azonnal felötlenek korunk,
jelenünk nagyon is hasonló jelenségei, történései. Elsõ
pillantásra a
festõ ízlése a
festõ ítélete
talán kissé
keménynek
tûnik. Azonban, ha figyelmesebben, együttérzéssel közeledünk a mûvekhez látni fogjuk, hogy
Ughy kritikus véleményét
mégis átjárja valami kesernyés, de elnézõ irónia,
ami talán a székely ember
természetében eleve meglévõ egészséges humor és
a jó mûvészben rejlõ örök
humanitás.”

Január 12-én, szombaton 15 óra:
János vitéz
Modern musical. Bemutatja a Tini Dance Tánciskola. Koreográfus: Steidl Anita. Mit kínálunk?
Egy óra felhõtlen kikapcsolódás: mesebeli történet, igaz szerelem, egy csipetnyi irodalom és soksok tánc. Petõfi Sándor mûve alapján a forgatókönyvet írta és a darabot rendezte: Néderné Szabó Mónika. Elõadják a Petõfi Sándor Általános
Iskola tanulói, Steidl Anita növendékei. A belépõjegy ára 500 forint.
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APRÓHIRDETÉSEK
02*JÁRMÛVET KÍNÁL
☞ Eladó 1990-es Fiat
Croma TDI. Érvényes mûszaki és zöldkártya. Téli
gumival, alufelnikkel. Irányár: 210.000 Ft. Érdeklõdni
lehet: 06-70/363-9504 vagy
06-30/9600-282 (205/02)

04*ÁLLÁST KÍNÁL

Fõkönyvelõi munkakör
betöltése piacvezetõ
élelmiszer nagykereskedelmi cég felvételt hirdet
váci munkahelyre. Elvárások: regisztrált mérlegképes könyvelõi képesítés (elõnyt jelent a felsõfokú szakirányú végzettség), legalább 3 éves fõkönyvelõi tapasztalat,
adózásban való jártasság, jó kommunikációs
kézség, pontos, precíz
munkavégzés, megbízhatóság, gazdasági
véna, controller ismeretek. Jelentkezni lehet:
kézzel írt fényképes
szakmai önéletrajzzal
bérigény megjelölésével.
Kiss János, 2600 Vác,
Pf. 250. (241/04)

06*INGATLAN
☞ Családi ház eladó
sürgõsen Vácon a
Bácska dûlõben. Érdeklõdni lehet: 06-20/3877406 (166/06)
☞ Nézsán eladó 2 szobás, étkezõs, fürdõszobás, gázfûtéses családi
ház. Irányár: 8,5 millió forint. Valamint eladó egy
felújítandó elkülönített
házrész. Irányár: 3,5 millió forint. Tell.: 06-20/5406600 (85/06)
☞ Budapesten a IX. kerületben az Üllõi úton (a
Ludovika kerttel szemben) 3 szoba, komfortos
lakás eladó. Érdeklõdni
lehet: 06-27/354-453.
(248/06)

10*VEGYES
☞ Bramac - Antracit
építkezésbõl megmaradt

betoncserép, teljesen új,
nagy árengedménnyel
eladó. Tel.: 06-27/311481 (94/10)

0167-05 (52/13)

☞ Lováry nyelvoktatás
indul Vácon február 7tõl, júniusi vizsgával.
☞ Motorcsónak eladó. Részletfizetési lehetõTel.: 06-20/373-0580.
ség. Tel.: 06-30/273☞ 2003 decemberében 9479 vagy 06-30/504alakult, jelenleg inaktív, 1222 (231/13)
veszteséges betéti társaság eladó! Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-20/
☞ Parkettás vállal ha221-6619
gyományos, szalag, laminált padló lerakást.
Csiszolás, lakkozás, javí☞ Angol, német, francia tás, recsegés megszüntanfolyamok, csoportos tetése. Tel.: 06-70/505és egyéni oktatás, üzleti 11-77 (243/17)
(szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhaVÉDOK KFT vató) nyelvtanfolyamok,
gyonõr tanfolyamot
cégre szabott tananyag
indít Vácott. Érdekalapján. Fordítás, tolmálõdni lehet: RAV Zrt.
csolás, minden nagyobb
Vác, Temetõ u. 18.
európai nyelven. EgTelefon (9-14 óráig):
zisztencia oktató és fordító iroda. Tel.: 06-27/
06-27/510-710/106315-518 vagy 06-20/
os mellék.
218-5554 Nysz.: 13-

17. SZOLGÁLTATÁS

13*OKTATÁS

2007

☞ Vasúti jármûtisztító
szolgáltatást végzõ cég
Vác munkaterületére nemzetközi és belföldi szerelvények tisztítására keres több
mûszakos munkarendben
vasúti jármûtisztítói munkatársakat. Vác és környékérõl, kizárólag munkaszerzõdéssel történõ foglalkoztatásra. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Munkavállaláshoz erlölcsi bizonyítvány
és 8. általános iskolai végzettség szükséges. Munkaruha juttatáson kívül mûszakpótlékot és utazási

költségtérítést is fizetünk.
Jelentkezni lehet hétköznap:
8-12 óráig. Tel.: 06-30/5104776, Tuboly Imre üzemvezetõnél. (247/04)

Földváry polgárõrség
ügyelet:
06-20/203-1561
Naszály polgárõrség
ügyelet:
06-70/625-9392
Rendõrség ügyelet:
107, 27/501-955

Fogyatékosok segítõi

Váci Napló
Ami volt, ami lesz! Önnek írjuk tizenöt éve!
Köszönjük, hogy Ön is lapunkat olvassa.
Vácott az itt élõk csaknem fele rendszeresen a Váci Naplóból
tájékozódik a városban és környékén történtekrõl.
A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK
- Rendõrség: 107 és 27/501-955
- Tûzoltók: 105 és 27/314-005
- Mentõk: 104 és 27/314-862
- Jávorszky Ödön Városi Kórház: 27/317-000

Fogyatékosokat segítõ szolgálat várja azon,
bármilyen fogyatékkal élõ váci személyek jelentkezését, akik mindennapi életvitelük során segítségre szorulnak.
Szolgáltatásainkat kedvezményes térítési díj
ellenében végezzük.
Elsõsorban fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, emeltszintû családi pótlékkal rendelkezõk jelentkezésére számítunk.

- Duna Menti Regionális Vízmû hibaelhárító: 27/316-670

Jelentkezés az 510-640-es telefonszámon.

Vác, Március 15. tér 18. Telefonszám: 30/9449-372, 27/305-794

- Tigáz hibaelhárítás: 27/316-799, 316-867, 300-670
- Áramszolgáltató (Elmû): 06-40/38-38-38
- Volánbusz menetrendi információ: 27/304-554
- Halló Mintabolt: iratmásolás, fûzés, faxok feladása, továbbítása: 27/511382, 317-380. 2600 Vác, Csányi krt. 29/A.
- Fogtechnika: Teljeskörû fogtechnikai munkák, fogsor készítés-javítás. 2600

Váci Napló
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BKV-jegyek a Tourinformban
Ne álljon sorba a Nyugati pályaudvarnál, vegyen BKV jegyet a Tourinform Irodánál! Vonaljegyek, 10 és 20 db-os
kedvezményes árú jegyfüzetek kaphatók az irodában, a
váci fõtéren, a Duna-presszó mellett!

2600 Vác, Március 15. tér 17. Tel.: 27/316-160 - Fax: 27/316-464
E-mail: vac@tourinform.hu Internettelefon: 8003198

Megújult Motel 21
várja kedves vendégeit

Rendezvények lebonyolítását vállaljuk (partyk, céges rendezvények,
születésnapi meglepetés partyk).

Hidegtálakra rendelést felveszünk.

ÚJRA INDUL AZ ABLAKCSERE TÁMOGATÁS
+ KEDVEZMÉNYES HITEL
ÖNERÕVEL NEM RENDELKEZÕK RÉSZÉRE !
MOST MEGÉRI ABLAKOT CSERÉLNI!
INGYENES PÁLYÁZATÍRÁS!!!

Elérhetõségeink:
06-70/611-93-00 vagy 06-20/570-38-00,
E-mailcím: motel21@invitel.hu

1. lépés: Ingyenes helyszíni felmérés kérése
telefonon, e-mailen, vagy személyesen.
A többit bízza ránk!

Üdülési csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P 9-17-ig, Szo 9-12-ig. Bemutatóterem:
2600 Vác, Zrínyi u. 3-5 (Ponton udvar, busz pu.-ral szemben
a rendõrség mellett.) Tel./Fax: 27/315-300, mobil: 06-70/
381-8647. www.laki-beri.hu, e-mail: laki.beri@invitel.hu

Homeopátia és
idegszakrendelés

A PÁLYÁZATON AZ 1994 ELÕTT ÉPÜLT CSALÁDI
HÁZAK ÉS TÁRSASHÁZI LAKÁSOK EGYENKÉNT
VAGY EGYÜTT VEHETNEK RÉSZT.

dr. Sljonszkaja Raisza
Vác, dr. Zrínyi u. 9., IV.
számú rendelõ
Bejelentkezés:
06-30/912-6082
sljonszkaja@yahoo.com

Téli napjaihoz, vagy
estéihez ajánljuk
igazi családi
kisvendéglõnk
ínyencségeit
nagyanyáink ízeivel,
békebeli hangulatával.

Asztalfoglalás: 06-30/989-4924
Nyitva tartás: H-CS 11-21-ig, P, SZ 10-23-ig,, V 10-21-ig

BKV-jegyek
a Tourinformban
Ne álljon sorba a Nyugati pályaudvarnál, vegyen BKV jegyet a Tourinform Irodánál!
Vonaljegyek, 10 és 20 db-os
kedvezményes árú jegyfüzetek kaphatók az irodában, a
váci fõtéren, a Duna-presszó
mellett!

2600 Vác, Március 15. tér 17. Tel.:
27/316-160 - Fax: 27/316-464
E-mail: vac@tourinform.hu
Internettelefon: 8003198
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Húszat számoltak A támogatók játszottak
a mieinkre
LABDARÚGÁS

Megalázó zakó a bajnoktól
KÉZILABDA
Tízhetes szünet után folytatódott a nõi kézilabda élvonalában a bajnokság.
Hát, ezért kár volt!
Budapest Bank-FTC Váci NKSE
44-24 (22-11)
Budapest, FTC-csarnok, 700 nézõ. Vezette:
Medve Róbert, Tóth István
(jól).
FTC – gólszerzõk:
Szamoránsky Piroska 10;

ugyanis úgy ütötték ki hitehagyott, enervált csapatunkat, hogy edzõjüknek
bõven volt lehetõsége pihentetni legjobbjait. Miközben a mieink közül
senki sem nyújtott még
csak megközelítõen sem
elfogadható produkciót, a
hazai szurkolók nem csak
a szokásos tízet, hanem a
végén már húszat számoltak a Vácra…
Kenyeres József: ”Úgy
látszik, csapatunknak a

Január elsõ hétvégéjén
idén is megrendezte a
Vác Városi Labdarúgó
Sportegyesület a támogatók tornáját a váci sportcsarnokban. A résztvevõ
hat csapatot két hármas
csoportba sorsolták a
szervezõk. Az A csoportba került a Váci Önkormányzat, R-PC Planet
Kft, és a 6x6 Taxi Kft csapata. A B csoportban játszott az IBM, a Dagályõr
Kft, és a DI-FER Kft csa-

Kovacsicz 9; Juhász 9(1);
Szamoránsky Anikó, Ilyés
3; Uhrakova, Zácsik 3(1);
Dajka 2, Soós 1, Németh
Csilla 1(1). Edzõ: Zsiga
Gyula.
VNKSE: Juhász – Orbán; Szilágyi 2; Ábrahám
4; Schmidt 2; Veszeli 6 (4);
Gerstmár 1. Csere:
Nábelek (kapus), Farkas
2; Simon 1; Bagócsi 3;
Rózsa 1; Lázár 2; Barján.
Edzõ: Kenyeres József.
Kiállítások: 8, illetve 10 perc. Hétméteresek: mindkét oldalon 5/4.
Az eredmény alakulása: 5. perc: 3-1; 10. perc:
4-5; 13. perc: 6-6; 18.
perc: 6-13 (!); 25. perc:
19-9; 40. perc: 26-16; 51.
perc: 34-19.
Az elsõ 15 percben kiegyensúlyozott küzdelmet
láttunk, ám aztán öt perc
alatt hét (!) gólt kapott zsinórban csapatunk. Ekkor
már eldõlt a pontok sorsa,
ám a hátralévõ percek viszontagságos vesszõfutására azért nem gondoltunk.
A bajnok zöld-fehérek

kelleténél hosszabb volt a
bajnoki szünet. Azonban
nagyon gyorsan fel kell
vennünk az NB I-es ritmust, mert sorsdöntõ mérkõzés következik.”
Az ifjúságiak összecsapásán a nagy fizikai
fölényben lévõ hazaiak
uralták az elsõ játékrészt,
amely után egy tucat gólos elõnnyel fordulhattak
(26-14) A folytatásban
azonban a Barján Bianka
– Mezei Tímea – Gogola
Klaudia trió vezetésével
jól tartotta magát csapatunk és ezt a játékrészt
meg is nyerte. Végeredményben: FTC ifi –
VNKSE ifi 42-31.
(A két mérkõzés online
közvetítése elolvasható a
www.kagye.gportal.hu címen elérhetõ weboldalon.)
A mieink a bajnokság
elsõ körét hazai pályán
zárják: január 19-én 17
órakor (ifi: 15.00) nagyon fontos mérkõzésen
a békéscsabaiakat fogadják.
KERESZTURI GYULA

zat – IBM 1-1, büntetõkkel: 0-2. A 3. helyért: Dagályõr – DI-FER 1-5. A
döntõben: 6x6 Taxi – RPC 0-1. A torna végeredménye: 1. R-PC Planet
Kft., 2. 6x6 Taxi Kft., 3.
DI-FER Kft., 4. Dagályõr Kft., 5. IBM, 6. Váci
Önkormányzat. Különdíjak is gazdára találtak. A
legjobb játékosnak Rob
Kornélt (R-PC), a legjobb
kapusnak Mészáros Balázst (R-PC) választották,
a gólkirály János Csaba
a DI-FER játékosa lett.

Megkezdte a felkészülést a
Vác-Újbuda csapata
LABDARÚGÁS

Csapatunk csak sötét árnyéka volt önmagának…

pata. A csoportmérkõzések eredményei: Váci
Önkormányzat – R-PC
Planet Kft. 0-2, IBM –
Dagályõr Kft. 2-2, Váci
Önkormányzat – 6x6
Taxi Kft. 1-4, Dagályõr
Kft. – DI-FER Kft. 1-2,
R-PC Planet Kft. – 6x6
Taxi Kft. 0-1, IBM – DIFER Kft. 2-5. Az elsõ elõdöntõben: 6x6 Taxi –
Dagályõr 3-0, a második
elõdöntõben: DI-FER –
R-PC 1-3. A helyosztó
mérkõzéseken az 5. helyért: Váci Önkormány-

A Vác-Újbuda LTC labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést az NB IIes bajnokság Keleti csoportjának tavaszi folytatására. Verebes József vezetõedzõ fiai január 4-én
kezdték a munkát. A tréningek mellett kiét hét
edzés után már edzõmérkõzések is szerepelnek a

programban szerdaszombat ütemben. A tervekben február közepéig
nyolc edzõmérkõzés van
és egy prágai torna. A
hazai mérkõzések helyszíne többnyire a szérûskerti mûfüves pálya lesz.
Január 19-én 10.30 órától
Vác - Balassagyarmat,
január 23-án 17.30 órától
a Vác egy NB III-as csapattal játszik, január 26.

10.30 Vác - Dabas, január
30. 15.00 Vác – Siófok
(Budapesten). Február 02.
10.30 Vác - Dubnica (szlovák II. osztály), február 06.
17.30 Vác – Fülek (szlovák IV. osztály), február
09. 10.30 Vác - Zihar (szlovák III. osztály), február
13. 18.00 Balassagyarmat
– Vác. A február 16-ára
tervezett prágai torna még
kérdéses.

Az elsõ gyõzelem a negyedik fordulóban
VÍZILABDA
Az OB II-es vízilabda bajnokság alapszakaszában a Nyugati-csoport 4. fordulójára Vácott került sor. A Váci Vízilabda Sportegyesület csapata a Vasi
Aligátorok II. gárdáját 12-5-re legyõzte, míg a Sportliget SE csapatától 7-6ra kikapott. A további mérkõzések eredményei: Kertészeti Egyetem AC Vasi Aligátorok II. 10-7, Kertészeti Egyetem AC - Sportliget SE 7-11. A
nyolc csapatos csoportban négy ponttal a váciak a hetedik helyen állnak nyolc
mérkõzést követõen egy gyõzelmet, két döntetlent és öt vereséget elérve.

A Palota Kupán nem ment a játék Kollárnak
SZEKTORLABDA
A rákospalotai Csokonai Mûvelõdési Központban, a Palotai Csokonai ALE
és a Testvériség SE rendezésében került sor a Palota Kupa elnevezésû verseny megrendezésére, amely egyben Jurcsik Gábor, Juhász György, Rózsahegyi László és Kallus Márton, egykori palotai gombozókról való megemlékezést is szolgálta. A versenyt szervezõ és lebonyolító Lukács Viktor a résztvevõket minõsítésüknek megfelelõ kategóriákba sorolta és részükre négy
önálló versenyt rendezett, melyeket a négy elhunytról nevezett el. A Rózsahegyi Emlékversenyen a harmadosztályúak mérték össze a tudásukat. A
Happy Pack Váci Szektor SE játékosa, Kollár Tibor csak a nyolcadik helyen
végzett, akitõl akár a verseny megnyerése is elvárható lett volna.

»» Klimász János kõfaragómester ««
Vác, Avar u. 16. Érdeklõdni lehet: 27/510-335, 06-30/9345-214. Sírkövek, kripták készítését vállalom. Részletfizetési kedvezmény! E-mail: klimasz@vnet.hu; www.klimasz.hu.
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Újra a másodosztályban a Vác
Mérlegen az õszi bajnokság
LABDARÚGÁS
Az elsõ osztályból utolsóként kiesett Vác csapata
a nyáron nagyon meggyengült, mivel sok játékos más egyesületekhez
szerzõdött el. Úgy egy
csapatnyi labdarúgó maradt, a költségvetés fele
volt meg, ami igen csak
kilátástalan helyzetbe
hozta a klub vezetését.
Tetézve a gondokat június végén az MLSZ Versenybizottsága a másodosztályra jogosult együttesek nevezését elbírálva
négy csapat indulását elutasította, közte a váciak
papírjai sem voltak megfelelõek. Két hét múlva az
MLSZ Fellebbviteli Bizottsága elfogadta a Dunakanyar-Vác fellebbezését, azaz elindulhatott
az NB II-ben a csapat.
Szponzort, támogatót
nem sikerült szerezni, de
az Újbuda Lágymányos
TC-vel két éves szerzõdést sikerült aláírni. Ebben a partner klub az éves
költségvetés felét állja és
játékosokat is biztosít. A
vezetõedzõ is tõlük érkezett Verebes József személyében. A most következõ összeállításban a
számok tükrében mutatjuk be a Vác elmúlt bajnoki idényét.
Gyenge rajt után
sikeres folytatás
Verebes József mágusnak tényleg csodát
kellett volna tennie, hogy
a gárda jól rajtoljon, hiszen a Vác és az Újbuda
fúziója váratlanul ért sokakat. Úgy a vezetõket,
az edzõket, a játékosokat,
mint a szurkolókat. Sokan
nem hittek ebben az egyesülésben, pedig Verebes
edzõ már a szurkolói ankéton megmondta, hogy
nem lesz probléma a csapattal, csak egy kis idõ
kell, míg összeszoknak.
Úgy is lett. Az elsõ négy
mérkõzésbõl hármat el is
veszített a gárda (Jászberény 1-0), Baktalórántháza 3-1, FTC 2-0), majd
zsinórban hármat meg-

nyert (Kazincbarcika 3-2,
Vecsés 2-1, BKV 2-1). A
nyolcadik fordulóban jött
egy holtpont, mert a csapat eddig érthetetlen módon 3-0-ra kikapott Szolnokon. Szerencsére a
folytatásra összekapták
magukat a fiúk és az utolsó hét fordulóban már
több vereség nem csúszott be. Az õszi szezonban a lejátszott tizenöt
mérkõzésen nyolc gyõzelmet, három döntetlent
és négy vereséget ért el a
váci csapat. A gólkülönbség pozitív, hiszen a 28
lõtt gólhoz 19-et kaptak.
A megszerzett 27 ponttal
a táblázat negyedik helyén állt a csapat úgy,
hogy hat pont hátránya
van az élen álló Kecskeméttel szemben.
Huszonegyen
játszottak
Az NB II-es bajnokság Keleti-csoportjában a
tizenöt bajnoki mérkõzésen huszonegy játékos
szerepelt a Vác-Újbuda
csapatában. Mind a 15
bajnoki mérkõzésen pályára lépett: Sztankó Gábor, Rusvay Gergely,
Margitics Andor, Vén
Gábor és Szabó Viktor,

14 meccsen játszott: Laki
Imre, 13 mérkõzésen
Kövesdi Milán, 12 találkozón Gáspár Endre, Kovács Péter, Dudás Máté
és Lettrich Dániel, 10
mérkõzésen Lázár Zsolt,
9 összecsapáson Farkas
Péter, 7 meccsen játszott
Horváth Tamás és Langó
László, 6 mérkõzésen
Udvari Tamás, 5 találkozón Kozarek András, 4
összecsapáson Vidra Róbert, Suth Balázs és Déberling Gábor, és egy
bajnokin pedig Lakatos
Lóránt szerepelt.

788 nézõt jelent. Valójában egy-egy találkozón 3400 nézõ van kint a stadionban. A legtöbben a
Ferencváros vendégszereplésére voltak kíváncsiak, ekkor háromezren ültek a lelátókon. A legkevesebben pedig a Tököl
elleni kilencven percet
nézték meg, ekkor igazán
családias légkörben,
mintegy 200 nézõ elõtt
zajlott a meccs. Idegenben kilenc mérkõzésen
4550 nézõ látta a Vác
vendégszereplését. Ez
meccsenként átlagban
505 nézõt jelent. Cegléden 1100-an nézték végig
a váciak vendégjátékát,
Szolnokon 500-an, a többi helyen 3-400 fõ körül
volt a nézõszám.

Orosházának szintén kétszer talált a kapujába. A
legtöbb gól, amit kapott a
Vác az három volt, mégpedig a Baktalórántházától és a Szolnoktól. Az ellenfelek játékosai közül a
baktalórántházi Saligának sikerült kétszer is a
váci kapuba találnia. A
bekapott gólok között
szerepel egy öngól is,
mely Kovács Péter nevéhez fûzõdik, aki a Vecsés
elleni mérkõzésen juttatta saját kapujába a játékszert. A Keleti-csoport
góllövõlistáját a bõcsi
Urbin Péter 12 góllal veLeg-leg-leg
Adott és kapott
zeti, 2. helyezett a váci
gólok száma
Rusvay Gergely 10 taláA legtöbb idegenbeli
lattal, a 3. helyen pedig a
A csapat 28 gólt lõtt, Ferencváros játékosa mérkõzést a Vác csapamely 1,87 gólt jelent Ndjodo található 9 góllal. ta játszotta, mivel Verebes József vezetõedzõ
meccsenként. A legtöbb
csapata kilenc alkalomgólt, szám szerint hetet a
Kevés a nézõ
mal szerepelt az ellenfeCeglédnek rúgták a fiúk.
Az összes gólon kilencen
A szurkolókat valami lek otthonában. Idegenosztoznak. A házi góllö- oknál fogva nem érdeklik ben a legtöbb gyõzelemvõlistát Rusvay Gergely a másodosztály küzdel- mel három csapat büszvezeti 10 góllal, õt követi mei. Persze amikor az él- kélkedhet, a KTE, a
Szabó Viktor 7 találattal, vonalban volt csapatunk, Szolnok, és a Vác is 4-4
Gáspár, Margitics, Vén akkor sem voltak sokkal alkalommal nyert. Szinés Kövesdi 2-2, Vidra, többen kint a bajnoki tén idegenben a legtöbb
Dudás és Langó 1-1 gólt mérkõzéseken. Õsszel lõtt gól két csapat nevélõtt. A játékosok közül csak hatszor játszott hazai hez fûzõdik, mégpedig
Szabó Viktor a Cegléd el- környezetben a Vác és az FTC és a Vác is 15len mesterhármast ért el, 4700-an voltak kíváncsi- 15 találattal büszkélés duplázott a Tököl el- ak az összecsapásokra. Ez kedhet.
KOVACSICS JÓZSEF
len. Rusvay Gergely az meccsenként átlagban

2007-2008. évi NB II. Keleti-csoport, õszi szezon:
1. Kecskeméti TE
2. Szolnoki MÁV–Mondi
3. Ferencvárosi TC
4. Vác - Újbuda LTC
5. Jászberényi SE – Vasas
6. Vecsési FC
7. KBSC FC
8. Baktalórántháza VSE
9. Makói FC
10. Bõcs Sport
11. BKV Elõre SC
12. Ceglédi VSE
13. Orosháza FC
14. Tuzsér SE
15. Tököl KSK
16. Mezõkövesd – Zsóry

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
8
8
6
5
6
6
5
5
5
5
4
3
2
1

3
2
5
3
5
8
4
4
7
6
1
1
4
3
3
3

2
3
2
4
4
2
5
5
3
4
9
9
7
9
10
11

31-12
24-11
29-17
28-19
13-12
22-20
22-19
18-19
24-17
26-16
18-23
15-31
23-28
11-24
10-34
13-25

33 pont
32 pont
29 pont
27 pont
23 pont
23 pont
22 pont
22 pont
22 pont
21 pont
16 pont
16 pont
16 pont
12 pont
9 pont
6 pont
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Névnapok
január 11.
január 12.
január 13.
január 14.

A hét vicce

Idõjárás
Ágota
Ernõ, Tatjána,
Ernesztina
Veronika, Vera
Bódog

“Tedd a dolgod, az eredményt
hagyd az istenekre.”
CORNEILLE, PIERRE

NAPPAL:
0 – 4 oC
ÉJSZAKA:
-3 – 2 oC

Változó
fronthatás
várható.

Ma sem lesz még számottevõ változás az
idõjárásban. Marad a
borongós idõ elszórtan
ónos szitálással, hószállingózással. Holnap már országszerte
számíthatunk csapadékra. Vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlását követõen néhány
órára kisüthet a nap.

Köszönik a segítséget
A Rotary Club helyi szervezete tavaly karácsony elõtt két hétvégén az adventi
forralt bor és tea akció keretében gyûjtött a nehéz körülmények között élõ, idõs,
magányos emberek megsegítésére és a rászoruló nagycsaládosok számára.
A gyûjtés eredményeként 185.000 forint gyûlt össze - tudtuk meg Posta Botondtól, a klub soros elnökétõl, aki hálásan köszöni az adományozó, segítõkész
emberek segítségét. Ebbõl az összegbõl 61 darab élelmiszercsomagot tudtak
összeállítani, melyek eljuttatása az érintettekhez még a napokban is tart.

A skótnál csöng a telefon:
- Halló, itt a telefonközpont - mondja egy hang a
vonal túloldalán -, ön kéthavi telefondíjjal tartozik
nekünk!
- Ez kérem tévedés lesz
- mondja a skót -, nekem
nincs is telefonom.

Fel a Csóványosra!
A Börzsöny Természetbarát Hegymászó Egyesület (BTHE) január 27én vasárnap, elsõ alkalommal rendezi meg hagyományteremtõ találkozóját, a névadó Börzsönyhegység legmagasabb
pontján, a Csóványos
csúcsán!
Pár éve meghonosították Magyarországon a
máshol már bevált “Fel a
hegyre!” túrákat. Lényege, hogy bárhonnan indulhatsz, bárhova érkezhetsz, csak a megadott találkozási ponton legyél az
adott idõtartamon belül.
A túrázóknak, természetkedvelõknek hatalmas
szabadságot ad. Mindenki a saját kapacitásának,
az aznapi idõjárásnak
megfelelõ távot, nehézséget választhat.
Ez feladatot is jelent,
hiszen a csúcs megmá-

szásában semmilyen segítséget nem adnak. Térképolvasásban (Börzsöny
turistatérkép, esetleg tájoló, iránytû szükséges) jártasnak kell lenni, a túra
egyéni szervezést igényel.
A BTHE mindenkit
szeretettel vár a Csóványoson 10-tõl 13 óráig.
400 forint nevezési díj ellenében kitûzõ, oklevél,
édesség, meglepetés vár
az érkezõkre.
Lehetséges kiindulási
pontok (a táv- és idõadatok egy irányban értendõk): Diósjenõ (Z-jelzés,
9 km (2-3 óra); Királyrét,
Nagy-Hideg-hegyen át
(P-jelzés, 10,5 km (3-4
óra); Nagybörzsöny (Kés K-jelzés, 14 km (4-5
óra); Kemence (Z-jelzés,
11 km (3-4 óra). További
részletek: www.bthe.hu
oldalon olvasható.

Pályázati felhívás

Az uszoda árai január 1-jén nem emelkedtek

Vác Város Önkormányzata
nyílt pályázatot hirdet az általa mûködtetett
Idõsek Otthona és Klubja
Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére,
Munkaruha, védõruha beszerzésére
Gyógyszer beszerzésére
Intézeti textília beszerzésére
Tisztítószer beszerzésére

A tulajdonos döntéshozói körének ellenkezõ értelmû határozatáig az uszodai szolgáltatásokat 2007-es árakon lehet igénybe
venni. Az árakról információt a www.vacisport.hu internetes
oldalon olvashat, vagy a 06-27/510-401-es telefonon kaphat.

A szolgáltatásokra kiírt dokumentumok átvehetõk az Idõsek Otthona és Klubja Vác, Burgundia u. 9-11. szám alatti gazdasági irodájában elõzetes telefonos egyeztetés alapján, telefonszám: 06-27/315-384.

Dr. Kékesi Annamária
fogszakorvos magánrendelése

A pályázó 2008. január 31-én (csütörtök) 12
óráig jutassa el ajánlatát az Idõsek Otthona és
Klubja címére, a Burgundia u. 9-11. szám alá
Lózs Lajosné gazdaságvezetõnek.

Szerda: 15-tõl 18 óráig
2600 Vác, Cházár András utca 17.
Tel.: 06-30/242-5990

Információ kérhetõ a 06-27/315-384-es telefonszámon.
A kiíró fenntartja a jogot e pályázat visszavonására vagy eredménytelenségének megállapítására.

Váci Napló
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5letbörze
Vácott születtek: Kollár János és
Hauzman Beáta fia János, dr. Kováts
Sebestyén és dr. Kovács Melinda lánya Boglárka, Szalontai Máté és
Bakó Csenge fia Ábel, Hartl József
és Szûcs Nikoletta fia Dániel, Volent
István és Haár Annamária lánya
Luca, Szilner Richárd és Molnár Zsófia fia Botond, Berényi Róbert és
Németn Anita lánya Lolita, Király
István és Fehér Krisztina fia Levente, Becsó János és Schilling Zita lánya Adrienn, Révész Róbert és Mohácsi Zsanett lánya Jázmin.
Házasságot kötöttek: Dékány Norbert és György Judit.
Vácott hunytak el: Angelmayer
Lászlóné sz. Markó Jolán (1929) Vác,
Huszár Istvánné sz. Andalics Magdolna (1934) Göd, Kosch Ferencné sz.
Richter Julianna (1921) Fót, Czira

Gézáné sz. Gergely Irén (1949) Fót,
Augusztin Antal (1932) Vác, Dóra
Krisztina (1970) Vác, Czinege Katalin
(1930) Dunakeszi, Baranyi Józsefné sz.
Neográdi Ágnes (1955) Vác, Pacsuska
Pál (1942) Galgagyörk, Dinuné Ungi
Krisztina (1969) Vác, Fodor Mihályné
sz. Varga Mária (1923) Kosd, Nyiri Gizella (1921) Fót, Szuhanyik István
(1935) Dunakeszi, Gáspár Györgyné
sz. Gréczi Erzsébet (1922) Bernecebaráti, Jónás Amerilla (1979) Budapest IV., Kocsis Jánosné sz. Tóth Mária (1925) Sülysáp, Szõke György
(1931) Vác, Molnár István (1959),
Csõvári István (1939) Vác, Jakab János (1936) Vác, Szabó Vilmos (1930)
Zebegény, Takács Bertalan (1936)
Nógrádsáp, Králik Istvánné sz. Varga Teréz (1931) Vác, Tóth Vilmosné
sz. Csõsz Rozália (1937) Göd, Biró
Sándor (1935) Göd, Szép László
(1926) Dunakeszi.

HATALMAS AKCIÓK A SAS OPTIKÁBAN!

november 15-tõl január 15-ig
multifokális lencse akció
(-25% kedvezmény)
A részletekrõl érdeklõdjön az üzletben!

Sas Optika, Vác Zrínyi u. 13., Tel: 06-30/470-2572

A jeges út
Jeges, havas úton igen figyelmesen, finom kormánymozdulatokkal kell
vezetni. Ilyenkor a manõverezés nagyon nehéz.
Kerülésnél, elõzésnél,
sávváltásnál fokozott veszéllyel kell számolnunk. Menetközben ne adjunk hirtelen gázt, mert a kocsi megcsúszhat. Óvatosan bánjunk a pedálokkal!
· Jeges úton még a legjobban beállított fékek sem
biztosítanak egyenletes fékhatást. Ilyen helyeken
foként motorféket használjunk. Ennek érdekében idejében kapcsoljunk vissza. Különösen emelkedõ elõtt
kapcsoljunk olyan fokozatra, amellyel biztosan fel tudunk kapaszkodni. Vegyük figyelembe, hogy a száraz
úthoz képest nagyon csökken a tapadási tényezõ.
· Az úttest nagyfokú eljegesedése esetén elõfordulhat, hogy nem vagyunk képesek elindítani a kocsit.
Ha van a közelben homok, szórjuk a kerekek elé. Legbiztosabb, ha télen a hólapát mellé néhány kiló homokot is viszünk magunkkal.
· Ha a megpörgés miatt jegessé vált a kerék alatt az
útfelület, úgynevezett “hintáztatással” próbáljunk lendületet szerezni, és olyan részre kihajtani, ahol a hajtott kerekek mindegyike megkapaszkodhat. A kocsi
elindítását elérhetjük úgy is, ha a kerekek alá csúszásgátló anyagot teszünk (lábtörlõ, ruhadarab, faág stb.).
(www.hazipraktikak.com)

Ü G Y E L E T E K

Dr.
állatorvos
Dr.Pajor
Pajor Csaba
Csaba állatorvos

Vác Árpád út 21. (2-es fõúton)
Vác
Árpád
út 21. (2-es fõúton)
Tel. 06-20/9381-060
Tel.: 06-20/9381-060
Macskaivartalanítási
akció!
Fogorvosi ügyelet

Vácott az ügyelet megszûnt!
Legközelebbi ingyenes fogorvosi ügyelet
Budapesten a VIII. kerületben
a Szentkirályi utca 47. szám, vagy a
Már ia utca 52. szám alatt található

Orvos

Gyógyszertár

Vácott és Kosdon az éjszakai orvosi ügyelet a
317-000/1465-ös melléken hívható hétfõtõl csütörtökig este 7 óra és reggel 7 óra között, illetve
pénteken 16 órától hétfõn reggel 7 óráig. Vidéki
háziorvosi
ügyelet
(Acsa,
Csõvár,
Püspökhatvan, Galgagyörk, Rád, Penc,
Kisnémedi, Püspökszilágy, Szõd, Csörög,
Szõdliget, Vácduka, Vácrátót, Váchartyán): hétköznapokon 17 órától másnap reggel 7 óráig.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint továbbképzési napokon 24 órás, egész
nap. Az ügyelet helye: váci mentõállomás, tel.:
104 (mentõk központi száma).

Január 7-tõl január 13-ig:
hétfõtõl vasárnapig:
Alsóvárosi Gyógyszertár
(Vác, Zöldfa u. 1. Tel.: 06-27/311-157)
A következõ hétfõtõl a:
Deákvári Gyógyszertár
(Vác, Deákvári fõtér 30. Tel.: 06-27/510-805)

Váci Napló – megjelenik kedden és pénteken. Fõszerkesztõ: FURUCZ ZOLTÁN (Tel.: 27/305-581). Szerkesztõség telefon/fax: 27/316-100. Szerkesztõségi olvasószolgálat munkanapokon 9 és 15 óra között: Vác, Csányi krt. 45. I. emelet * Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64. Interneten levelezés: szerkesztoseg@vaci-naplo.hu Kiadja a DUNAPRESS Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihály hegy
u. 6. Felelõs kiadó: Furucz Angelika. Nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a BUVIHÍR, a Posta és a kiadó. Elõfizethetõ a hírlapkézbesítõnél és a kiadónál, megvásárolható
az újságárusoknál. Elõfizetési díj: egy hónapra 825 forint, negyedévre 2475 forint. HU ISSN 1216-4313.
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Felsõoktatás: megkezdõdött Téves volt
a közlés
a jelentkezési idõszak
Február 15. a
Már összeülhettek a családi kupaktanácsok, a baráti
társaságok, hogy áttanulmányozzák az idén csaknem ezer oldalon megjelent
Felsõoktatási felvételi tájékoztatót, amelyben számos
alapszak, 85 mesterszak és
további felsõfokú szakképzések listáját böngészhetik
a pályaválasztók. A döntés
nem csak a mintegy százezer potenciális jelentkezõt,
hanem családjukat is érinti
- írja az www.edupress.hu
interetes portál.
Intézményekben nincs hiány,
a legtöbb tudományterületet számos egyetemen és fõiskolán
hallgathatják a diákok. A választás szabad, a kérdés már csak az,
melyik a legmegfelelõbb intézmény vagy szak az adott jelentkezõ számára. A legnépszerûbb
képzések változatlanul a gazdasági, a bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint a mûszaki
területrõl kerülnek ki.
Az intézmények felismerték
a jelentkezõkben felmerülhetõ
bõség zavarát, ezért igyekeznek
minél részletesebben bemutatni
a kínált képzéseket - leghatékonyabban a nyílt napokon -, az intézményi infrastruktúrát, a hallgatói és tudományos életet, az
oktatói gárdát, valamint az elnyerhetõ térítéseket és juttatásokat (ösztöndíjak). A jelentkezõknek érdemes figyelembe venni a
választáskor a választott intézményben megszerezhetõ diploma munkaerõ-piaci értékét, az
elhelyezkedési arányt, gyakorlati helyek számát, a karrier centrum aktivitását, valamint nem
utolsó sorban a hallgatóbarát
szolgáltatásokat, mint például az
online ügyintézés vagy az
interneten elérhetõ tananyag lehetõségét.
Rangsorok, kutatások - tájékozódási pont. Kiindulási
pont lehet a novemberben megjelenõ HVG különkiadvány, a
Felvi-rangsor, amely több szempont szerint állította sorrendbe a
hazai intézményeket. Ez azonban csak egy tájékozódási pont,
hiszen minden intézménynek
más az erõssége. Az összesített
rangsor alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Pécsi

Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kara van az
elsõ helyen, de Hiller István a
tavalyi felvételik után a kicsiket,
a Budapesti Mûszaki Fõiskolát

jelentkezési határidõ

laszthatják ki a jelentkezõk a
számukra legalkalmasabb szakot
és nyerhetnek részletes betekin- A Budapesti Mûszaki és Gaztés az intézmény életébe. A Bu- daságtudományi Egyetem Gazdapesti Mûszaki Fõiskola Neu- daságtudományi Kara néhány
mesterképzésének jelentkezési
határidejét tévesen hirdette
meg. A képzésekre a jelentkezési határidõ, hasonlóan bármely 2008 szeptemberében induló képzéshez nem 2008. február 29., hanem 2008. február
15. A felvételizõk a jelentkezési lapok beküldésénél ezt a
dátumot vegyék figyelembe kéri az intézmény.

Új dékánok a
Szent István
Egyetemen

Egyetemi elõadás. A január 18-19-én megrendezendõ Educatio
kiállításon is nézelõdhetnek a felvételizõk
Új dékánok vezetik 2008 elsõ

mann János Fõiskolai Kar január 9-én várta az érdeklõdõ fiatalokat részletes szakismertetéssel
és a kar bemutatásával, a szolnoki fõiskola pedig január 9-étõl
három hétig minden szerdán bemutat egy-egy kart az intézmény
kínálatából.
A szakok részletes leírását a
felvi.hu oldalon található szakleírások menüpont alatt is megtalálhatják a jelentkezõk, valamint
a január 18-19-én megrendezendõ Educatio kiállításon is nézelõdhetnek a felvételizõk.
A nyílt napokról bõvebb inNyílt napok, pályaorientá- formáció: www.felvi.hu,
ciós tanácsadás. Sokszor felme- w w w . e d u p r e s s . h u ,
rül azonban a kérdés, hogy va- www.zskf.hu, www.bmf.hu.
jon egy frissen végzett 18 éves
tudja-e, merre tovább. Bizonyára sokaknak van konkrét elképzelésük jövõjükrõl, vannak, akiket családjuk presszionál valamely szakma elsajátítására, de
jelentõs a száma azon fiataloknak is, akiknek nincs kialakult
jövõképük, nem tudják, mit tanuljanak, csak azt, hogy tanulni
szeretnének.
Az Országos Felsõoktatási
Információs Központ pályatanácsadója mellett többek között
a Zsigmond Király Fõiskola is
felismerte az igényt, hogy egyéni pályaorientációs tanácsadással várja a jelentkezõket, így a
január 8. után február 5-én rendezett nyílt napon egyúttal váés a Zsigmond Király Fõiskolát
nevezte a felvételik nyertesének,
utóbbi az oktatói gárdáját vizsgálva a negyedik helyen áll a
Felvi-rangsorban. Azon kutatások egyébként, amelyek diplomakövetéssel foglalkoznak - a
ZSKF TTK felmérése 2007 novemberében - a vizsgált intézmények közül a Budapesti Mûszaki Fõiskolát és a Zsigmond Király Fõiskolát emelik ki holtversenyben elsõként a frissdiplomások kezdõ fizetésének rangsorában (121-122 ezer ft/hó).

napjától a Szent István Egyetem
gödöllõi kampuszán a gépészmérnöki, valamint a mezõgazdaság- és környezettudományi
kart. Pályázatuk alapján Solti
László rektor négy éves idõtartamra dékáni megbízást adott a
gépészmérnöki karon Szabó István egyetemi docensnek, a Mechanikai és Géptani Intézet
igazgatójának, a mezõgazdaság- és környezettudományi
karon pedig Csányi Sándor
egyetemi tanárnak, a Vadvilág
Megõrzési Intézet igazgatójának. Solti László rektor jelenlétében Szabó István Beke Jánostól vette át a tisztséget, aki
két cikluson át vezette a gödöllõi fakultást.
(www.edupress.hu)

