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Villanyoszlopnak csapódott
a taxi, meghalt a sofõr
Két súlyos baleset is történt az elmúlt hétvégén az M2-esen
Megdöbbentõ baleset történt
az elmúlt vasárnap este tizenegy óra körül városunkban.
Egy taxi a vizes úton megcsúszott és a Csányi körúton, a
butiksor elõtt egy vas villanyoszlopnak csapódott. Az autó
vezetõje, egy fiatalember a
helyszínen életét vesztette, a
mellette ülõ férfi a saját lábán
szállt ki a kocsiból, míg a hátsó ülésen beszorult utast a tûzoltók mintegy húszperces
munkával szabadították ki a
teljesen összeroncsolódott jármûbõl. A városban elterjedt a
hír, hogy az autó kézifékét
menet közben valaki behúzta,
érdeklõdésünkre a rendõrségen csak annyit közöltek:
szakértõ bevonásával végzik a
vizsgálatot és az egészen biztosan minden részletre kiterjedõ lesz.
További információk a hétvégi balesetekrõl lapunk 3. oldalán.
A taxi a vezetõ felõli oldalával csapódott a villanyoszlopba (a tûzoltóság felvétele)

Alapítványi segítség a kórháznak. Az idén is sikeresen pályázott a kórház cse-

csemõ- és gyermekosztálya az Egy Szív a Gyermekekért Alapítványnál. A tavalyi évben, a pályázat révén több mint egymillió forint értékben vásárolhatott egy korszerû sárgaságmérõ készüléket,
ebben az évben, hasonló összegben egy hatfunkciós betegellenõrzõ monitort szerezhetett be az
osztály. A sikeres pályázatnak köszönhetõen, lehetõvé vált a kritikus állapotú, szállítás elõtt álló,
vagy szoros obszervációt igénylõ újszülöttek, csecsemõk, gyermekek többparaméteres
monitorizálása. A sürgõsségi gyermekellátásban, az elmúlt évben, mintegy 240 esetben volt szükség a folyamatos mûszeres ellenõrzésre, például koponyasérülés, áramütés, légzészavar, mérgezések, súlyos allergiás reakciók stb. esetében.

A nap híre
Molnár Klaudia
világsikere
részletek a 13. oldalon
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Új generációs technológiával
tanítanak Vácon a TISZK-ben
Aktívtáblákat üzemeltek be az iskolákban
A váci Naszály-Galga Térségi
Integrált Szakképzõ Központ
interaktív, gyakorlatorientált
digitális tananyagsegédleteket
adott át diákjainak. A csúcstechnológiát képviselõ interaktív tábla használatával az oktatás a jövõben radikálisan
megújulhat.
Az interaktív tábla egy
olyan, a pedagógiában is jól
hasznosítható digitális eszköz,
amely a hagyományos táblával
ellentétben digitális tartalmak
(képek, vagy akár videók)
megjelenítésére is alkalmas,
ugyanakkor nem csak a számítógéprõl, de a hagyományos
táblához hasonlóan, közvetlen
érintéssel is irányítható. Egy
szoftver kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel,
hogy a táblára került tartalmak
könnyedén akár le is menthetõk. Az internet használatával,
illetve a táblára vetített objektumok segítségével egy kreatív, együttmûködõ tanulói környezetet lehet teremteni,
amelyben a diákok játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás
közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat. Az interaktív tábla használatával a
tanórák szórakoztatóbbak, a diákok és pedagógusok egyaránt
motiváltabbak. Az aktívtáblával való tanítás legnagyobb
elõnye abban rejlik, hogy érezteti a diákokkal azt, hogy tevékeny részesei az órának, és ezáltal nagyobb interaktivitásra
buzdítja az osztályt.
- Nálunk nagy változást hozott ez az új technológia, különösen, mert fogyatékos gyerekekkel foglalkozunk, hallássérültekkel, és enyhe fokon értelmi sérültekkel, akik számára a
vizuális élmény különösen fontos. Hihetetlen mértékben megnõtt a figyelem az órán azóta,
hogy az interaktív táblákkal
dolgozunk. Minden szem a táblára tapad az óra közben. A gyerekek szeretnek vele dolgozni,
hiszen akár õk maguk is irányíthatják a kezükkel és a tanulás
színes, látványban gazdag,
multimediális, több érzékszervre ható, lebilincselõ élménnyé
válik általa - nyilatkozta
Horákné Kovács Mária, a Naszály-Galga TISZK egyik partneriskolájának, a Cházár And-

rás Többcélú Közoktatási Intézménynek az igazgatója is, ahol
nemrég három ilyen táblát helyeztek üzembe.
Az aktívtáblával minden
eszköz, amely a számítógépen
keresztül alkalmazható, használható az órán is. Táblázatok,
diagramok, animációk, hang- és
videófájlok egyaránt megjeleníthetõek. A különbözõ szövegek, képek, zenék, térképek,
témaspecifikus szoftverek,
internetes források felhasználása pergõ ritmust adhat az órának. Ugyanakkor rengeteg idõ
megspórolható azáltal, hogy
nem kell a táblára írni, és nem
kell a klaviatúra és a képernyõ
között járkálni.
A tábla használatával a feladatok és a szövegek könnyen
áthelyezhetõek, valamint a
legfontosabb részek kiemelhetõek és színezhetõek, ezzel a
tanár összeköthet, vagy megkülönböztethet gondolatokat,
folyamatokat mutathat be, illetve a különbözõ csoportok
munkája is jól elkülöníthetõvé válik.
Emellett az aktívtáblával lehetõség nyílik arra, hogy jegyzeteket készítsenek a tanárok,
bármit kommentáljanak, bekarikázzanak, aláhúzzanak, vagy
kiemeljenek. A táblák másik
nagy elõnye, hogy lehetõséget
adnak ezeknek a jegyzeteknek
a rögzítésére is, amelyeket a tanárok késõbb akár ki is nyomtathatnak a diákoknak szánt
jegyzetként. Az órán, a táblán
végzett tevékenység rögzítésével és az iskolai weboldalra kitéve, a diákok számára nyomon
követhetõvé válnak az órai folyamatok. Így akik számára
nem világos, amit addig tanultak, visszaidézhetik az óra korábbi részeit és aki esetleg hiányzott az óráról, az sem marad le a tanulásban.
A Naszály-Galga TISZK
központi képzõhelyén öt ilyen
csúcstechnikájú tábla áll a diákok rendelkezésére, amelyekbõl
három mobil tábla, tehát a
TISZK iskoláiba is átvihetõek.
A TISZK célkitûzései között
szerepel, hogy minél több partneriskolának tudjanak segíteni
abban, hogy az õ diákjaik is élvezhessék ennek a technológiának az elõnyeit.

Könyveléssel foglalkozó gazdasági társaság gyakorlott, szakképesítéssel rendelkezõ bérelszámoló
és TB ügyintézõ munkatársat
keres, kiemelt munkakör ellátására, budapesti munkaterületre.
Érdeklõdni lehet:
06-1/216-26-43/101-es telefonon.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vác Város Önkormányzat Idõsek Otthona és Klubja
pályázatot ír ki gyógytornász álláshely betöltésére.
Pályázati feltétel:

- fõiskolai végzettség
- gyógytornász képesítés
- a feladat ellátása vállalkozás
formájában végzendõ.

Feladat: Az intézmény három telephelyén az orvos
által elõírt gyógytorna biztosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 1.
A borítékot Vác Város Önkormányzat Idõsek Otthona és Klubja 2600 Vác, Burgundia u.9-11. “pályázat-gyógytorna” jeligével Egerszegi Sándor igazgató nevére kell címezni.
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
IDÕSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

Vác Város Képviselõ-testületének Egészségügyi Bizottsága pályázatot ír ki az
egészségügy területére vonatkozó primer
prevenciós tevékenységek támogatására.
A pályázaton önálló jogi személyiséggel
bíró civil szervezetek vehetnek részt.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthetõ a www.vac.hu honlapról. A pályázat beadási határideje:
2008. április 18.

Vác Város Sportintézményeinek
Állandó Sporttörténeti Kiállítása
Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig
a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a tárlat
kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján, csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ:
06-20/311-14-95.
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A rendõrautónak ütközött
a figyelmetlen autós
Kisgyermekek is voltak az árokban kikötött autóban

Különös baleset történt az elmúlt szombaton az M2-es dunakeszi lehajtójának közelében.
Egy szalagkorlátnak ütközött
terepjáró balesetéhez kiérkezõ
rendõrautónak rohant hátulról
egy másik jármû - közölte Bényi
Mónika, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense. Elmondta: a helyszínelõ két
rendõr a terepjáró egyik utasával állt a rendõrautó elõtt, a külsõ sávban, mintegy húsz méterre a jármûtõl, amikor egy érkezõ másik személyautó - amelynek vezetõje késõn vette észre
a villogó kék fényt használó

rendõrautót - belerohant az intézkedõ járõrök autójába, azt
meglökte, s a nekilóduló autó
elütötte a két rendõrt és a terepjáró utasát. Az egyik rendõr súlyos vállsérülést, a másik
könnyebb térdsérülést szenvedett. A terepjáró utasa - egy kínai férfi - olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba szállításához mentõhelikoptert kellett
hívni. A balesetet okozó személyautó vezetõje könnyebb
sérülést szenvedett. A mentõhelikopter érkezése miatt a 2/A
úton teljes útzárat kellett elrendelni, amelyet a kora esti órá-

ban oldottak fel - mondta Bényi
Mónika.
A balesethez kiérkezett egy
tûzoltóautó is, amely egy kamion kikerülése közben azzal
összekoccant - közölte az MTI
érdeklõdésére a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság ügyelete.
Pénteken hatan sérültek meg
egy balesetben Szõdliget közelében, ugyancsak az M2-esen.
A baleset reggel történt az autóúton Göd és Szõdliget között,
hatan megsérültek - közölte a
rendõrség. Az M2-es autóúton
a baleset helyszínén teljes útzárat rendelt el a rendõrség a

helyszínelés idejére. A balesetben két személyautó ütközött
össze a Budapest felé vezetõ
oldalon, az egyik már elõzésben
volt, a másik pedig éppen elkezdett elõzni. Az oldalirányú ütközés miatt az egyik autó balra,
a másik jobbra rohant az árokba, melynek következtében az
egyik autóban öten, a másikban
pedig egy személy sérült meg.
A sebesültek egy részét mentõhelikopterrel szállították kórházba, a sérültek között három
gyermek is van.
A húsvéti ünnepek ideje
alatt Pest megyében megtartott
közlekedési akcióban 96 rendõr vett részt - áll a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság közleményében.
A három nap során 1971
gépjármûvezetõt ellenõriztek,
közülük 20 sofõr bizonyult ittasnak. 11 esetben a vezetõi engedélyt is elvették. Egyéb szabálysértések elkövetése miatt
475 fõvel szemben intézkedtek, melynek során közel 3 millió forint helyszíni bírságot
szabtak ki.
Feljelentést közel 200 esetben tettek a rendõrök különféle szabálysértések miatt. Legjellemzõbb a sebesség túllépése, a biztonsági öv, a bukósisak és a gyermekbiztonsági
rendszerek használatának elmulasztása volt.
A fõkapitányság állománya
a fokozott ellenõrzéseket a jövõben is folytatni fogja és fellép a durva szabálysértést elkövetõkkel szemben - olvasható a
közleményben.

Kigyulladt a hajléktalanok Lakossági veszélyeshulladék-gyûjtés
Az idei tavaszi lakossági veszélyeshulladék-gyûjtés március
által használt garázs
29-én szombaton 7 és 12 óra között lesz. A háztartásokban
összegyûlt és feleslegessé vált veszélyes anyagokat (festékek,
vegyi anyagok, akkumulátorok, elemek stb.) térítésmentesen
leadhatják három helyszínen, a Földváry téren a Kölcsey utcai parkolóban, a belvárosban a Széchenyi utca mögötti parkolóban, valamint Deákvári fõtéri parkolóban.

Tavaszi permetezés

Az Avar utcai garázssoron egy lakóhelyiséggé átalakított garázsban égtek a berendezési tárgyak, egy személy égési sérüléseket szenvedett, õt kórházba kellett szállítani másodés harmadfokú égési sérülésekkel. A garázst valószínûleg
állandó lakásként használhatták a bent lakók. A tûzeset körülményeit a rendõrséggel együtt vizsgálják a tûzoltók.

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy 2008. március 20.,
21., 22. és március 25-31. (idõjárás függvényében) között a
város közterületein a platánfák, japánakácok lemosó permetezését végezzük.
Alkalmazási terület: Vác város közterületei
Alkalmazott szer: Vektafid - A, 20 l/ha
Élelmezés egészségügyi várakozási idõ: 0 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
A szerek méh veszélyességi kategóriája: nem veszélyes
A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: nem veszélyes
REMONDIS DUNA KFT
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VÁCI KÖZ-TÉR

A Fitt-Fut Alapítvány 2007/2008-as tanévben
az alábbi szakágait indítja:

Egy polgár közleménye

dance aerobik (gyermek)
Hétfõ:15.30-tól 16.30 óráig, szerda:15.30-tól 16.30 óráig
Radnóti Általános Iskola

Alulírott, Joó Tamás nyugalmazott tanár, szociális munkás,
közlöm a város lakosságával, hogy 2008. március 13-ával hivatalosan is kiléptem a Szabad Demokraták Szövetségébõl
(SZDSZ), valamint a Váci Szabadelvû Egyesületbõl.
Ezen lépésemmel óhajtok tiltakozni szerény eszközként a
jelenlegi embertelen, igazságtalan, hazug, antidemokratikus,
népnyúzó politika ellen, valamint a vasárnap (március 9.) leadott három igen voksommal a legutóbbi népszavazáson.
Szándékomat elõre közöltem volt pártommal, melynek 1989
óta tévedésbõl tagja voltam.
Ezek után független demokrataként, újra pártokon kívüliként szeretnék élni és politizálni magyar népem, a város lakosságának szolgálatában. “Vétkesek közt cinkos, aki néma!”

gyermek aikido (gyermek)
Hétfõ, szerda: 17.30-tól 18.30 óráig
Radnóti Általános Iskola

JOÓ TAMÁS

Hogyan szerezhetjük meg tizenöt perc
alatt felvételi pontszámunk egyharmadát?
Szombaton szóbeli érettségi nyílt nap lesz

A szóbeli vizsgán megszerezhetõ maximális pontszám a felvételi pontszámunk egyharmadát
adja. A tapasztalatok mégis azt
mutatják, hogy sok diák veszít
pontokat a felvételin, mert az
írásbelire megtanult ismeretanyaggal szóban már nem állja
meg a helyét. A szóbeli ugyan-

adat megértése, tématartás, a
lényeg kiemelése, világosság,
nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége, források használata, a
szaknyelv alkalmazása, tájékozódás térben és idõben, az eseményeket alakító tényezõk feltárása, történelmi események és
jelenségek problémaközpontú

aikido (felnõtt)
Hétfõ, szerda és péntek: 18.30-tól 19.30 óráig
Radnóti Általános Iskola
tai-chi (felnõtt)
Kedd: 18-ól 19 óráig, péntek: 17-tõl 18 óráig
Radnóti Általános Iskola
judo (gyermek)
Kedd és csütörtök 18-tól 19 óráig - Radnóti Általános Iskola
kempo (gyermek, felnõtt)
Kedd és csütörtök 17-tól 20 óráig, péntek: 17-tõl 18 óráig
Radnóti Általános Iskola
természetjáró (gyermek, felnõtt)
(Rendszeres túrák: Pilis, Börzsöny, Mátra, Tátra stb)
Az alapítvány bábcsoportja a: Ficak Bábszínház
A FITT-FUT Alapítvány célja és feladata: Óvodák, iskolák, ifjúsági
szervezetek egészségnevelésében, sportoltatásában való aktív részvétel, mely elsõsorban jelenti az utánpótlás nevelését, foglalkoztatását,
szabadidõs kulturális és sportrendezvények szervezését, rendezését,
segítségnyújtást a gyerekeknek a rendezvényekre, kirándulásokra való
eljutásban, üdültetés, díjak biztosítását, ismeretterjesztõ elõadások tartását. Az Alapítvány tevékenysége során együttmûködik más hasonló
célkitûzésû szervezetekkel. Az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos célok támogatása. Telefon: 06-20/ 910-7186.

A váci Boronkay György Mûszaki Szakközépiskola Oktatásfejlesztési Alapítványa Kuratóriuma
megköszöni mindazoknak önzetlen támogatását,
akik adójuk 1 %-val segítették célkitûzésünket, a
Boronkay diákságának kulturális, sport, tanulmányi és más iskolán kívüli tevékenységét, a szociális jellegû kérések teljesítését.
Alapítványunk az 1 %-ból 1.667.466 forint támogatásban részesült.
Összes bevételünk 2007-ben 2.282.314 forint volt.
A teljes évi kiadásunk 2.713.735 forint.

A diákok többsége szerint dolgozatot írni könnyebb, mint szóban felelni

is más felkészülési módszert
igényel, mint az írásbeli - írja a
FISZ Hírügynökség. A március 29-i szóbeli érettségi nyílt
napon, a fõvárosban, középiskolai tankönyvszerzõk vezetésével a diákok megismerkedhetnek a szóbeli vizsga felépítésével, az értékelés szempontjaival, a helyes felkészülés
módszertanával.
A vizsgán ugyanis a következõkre kell felkészülni: a fel-

bemutatása. A rendezvényre elsõsorban a 2008-ban és 2009ben emelt szinten érettségizõket
várják a tankönyvszerzõ elõadók. Az eseményrõl részletek
a www.fisz.hu oldalon olvashatóak, és további információ az
1/473-0769-es telefonszámon
kapható. A részvétel elõzetes
regisztrációhoz kötött.
A nyílt nap reggel 9 órakor
kezdõdik ELTE Állam-és Jogtudományi Karon Budapesten.

A kiadások között található fõbb tételek: különbözõ versenyek nevezési díja, menza és kollégiumi térítési díjak átvállalása, Szent György napi
rendezvény költsége, osztálykirándulások és szalagavató rendezvény támogatása, versenyzõknek:
ajándék, könyvjutalom, serleg vásárlása, Mikulás
és más kulturális rendezvény támogatása, hozzájárulás az idegen nyelvi és sport táborok költségeihez stb.
Alapítványunk adószáma: 19183495-1-13
Segítõ szándékú további támogatásukat kérjük,
várjuk, és elõre is megköszönjük!
A KURATÓRIUM ELNÖKE

Váci Napló
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Kis matematikusok versenye
A közelmúltban zajlott az idén
már több mint 60 ezer általános
iskolás részvételével a tizenkilencedik Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Ezt joggal nevezhetjük nemzetközinek, mert a
hazai diákokon kívül sok száz
induló nevezett a szomszédos
országokból: a Felvidékrõl,
Kárpátaljáról, Erdélybõl és a
Vajdaságból.
A kétfordulós versenyt a 3.
évfolyamtól a 8. évfolyamig
rendezi a kecskeméti székhelyû
Matemetikában Tehetséges
Gyermekekért Alapítvány. Megyénkbõl mindig is sokan regisztráltak, s nem volt ez másképpen az idén sem, hiszen évfolyamonként 7-800-an vettek
részt, de volt olyan korosztály,
ahol ezernél több Pest megyei
induló volt. 2008-ban a február
22-i megyei forduló után kilenc
váci tanuló került a megyei díjazottak közé, s közülük hárman
képviselték városunkat a március 20-22-i országos döntõn,
Kecskeméten.
A váci kis matematikusok
eredményei a következõk lettek:
- a 3. osztályosok között megyei 2. helyezést ért el Alexy
Marcell, a Juhász Gyula Általános Iskola tanulója (tanára
Pápáné Urbán Éva), aki egyébként külön korengedéllyel indulhatott, mivel még csak 2.
osztályos.
Az országos döntõn 38. helyezést ért el a 3. évfolyamosok
kategóriájában összesen 11ezer
100 induló közül.
- az 5. osztályosok között
megyei 6. helyezést ért el
Zelenka Balázs, a Piarista Gimnázium tanulója (tanára Horváthné Stumm Erzsébet), 10. lett
Pintér Brigitta, a Radnóti Miklós Általános Iskola diákja (tanára Nagy Ágnes).
- a 6. osztályosok között megyei 3. helyen végzett Flamich
Gergõ, a Radnóti Miklós Általános Iskola diákja (tanára
Lednyiczki Mártonné), 4. helyezést ért el Vasvári Péter, a Petõfi Sándor Általános Iskola tanulója (tanára Chikán Zoltánné).
Az országos döntõn Gergõ
67. helyezést, Péter 46. helyezést ért el a 6. évfolyamosok
kategóriájában összesen 10 ezer
252 induló közül.
- a 7. osztályosok között megyei 19. lett Debreczeni Ádám,
és 23. Hanusz Ádám. Mindket-

A dolgozatok értékelésében diákok is segítették a kecskeméti szervezõket

ten a Radnóti Miklós Általános
Iskolában tanulnak, felkészítõ
tanáruk Sipos Péterné.
- a „legidõsebbek” között, a
8. osztályosoknál 22. helyezést
ért el Fukász Rómeó, a Juhász
Gyula Általános Iskola végzõse (tanára Hegyesné Havasi
Zsuzsanna).
Az iskolák csapatversenyében díjazott lett 3. helyezésével (113 iskola közül) a Radnóti Miklós Általános Iskola csapata, melynek tagjai: Mester
Dóra (egyéniben 34.), Deb-

reczeni Ádám, és Hanusz Ádám
voltak (felkészítõ tanáruk Sipos
Péterné).
Jutalmat nem kapott, de 5.
(82 iskola közül) helyezése miatt feltétlenül említést érdemel
a Fukász Rómeó, Manninger
Mátyás (36.), Réti Attila (37.)
összetételû csapat a Juhász
Gyula Általános Iskolából (tanáruk Hegyesné Havasi Zsuzsanna).
További információk a
www.mategye.hu honlapon találhatók.

Tönkremegy-e
a zöldség a
mikrosütõben?
Bármilyen hihetetlenül hangzik is, a
párolás mellett az ételek mikrohullámú sütõben történõ elkészítése során marad meg a legtöbb tápanyag.
Fõzéskor, sütéskor vagy grillezéskor
az étel magasabb hõmérsékletnek
van kitéve, hosszabb ideig készül,
így sokkal több tápanyag vész kárba - írja az informed.hu a Newsweekre hivatkozva. A Cornell-egyetem
kutatói kimutatták, hogy a gyümölcs
és zöldség mikróban történt elkészítése a többi módszerhez képest sokkal kíméletesebb a C-vitaminhoz. A
C-vitamin azért jó fokmérõje a tápanyag megtartásának, mert egyrészt
vízben oldódik, másrészt erõsen hõérzékeny. A mikrohullámú sütõ
elektromágneses hullámokat bocsájt
ki (ugyanazon a frekvencián, mint a
legtöbb mobiltelefon), és az energiát az étel vízmolekulái nyelik el, amitõl felmelegszenek. A hõ ezután terjed ki az étel többi részére. Mivel
a tápanyagoknak kicsi a víztartalmuk, nagy valószínûséggel túlélik
a folyamatot. Nem kell attól félni,
hogy a sütõbõl kijut a sugárzás,
mert az energiát bent tartja az
üvegajtón levõ rácsozat. A lényeg,
hogy ha mikró-ban készítünk el
gyümölcsöt vagy zöldséget, minél
kevesebb vizet használjunk, a
mélyhûtött élelmiszerekhez egyáltalán nem is kell vizet adni.

APEH-ellenõrzések: kérdések és válaszok
· Melyek azok a fõ szabályok, amelyek alapján az adóellenõrök a helyszíni ellenõrzéseket végzik? Ezek az elõírások milyen jogszabály(ok)ban vannak lefektetve?
Az adóhatósági ellenõrzésrõl az adózás rendjérõl
szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv. (Art.) rendelkezik. Az ellenõrzésekrõl részletesen a törvény 86.
§ - 119. §-a tartalmaz elõírásokat. Az adóellenõr jogait
és kötelezettségeit az ellenõrzési eljárásban a tv. 97. §a tartalmazza.
· Hogyan juthatnának hozzá ezekhez az érintett,
ellenõrzésnek kitett kereskedõk, vállalkozók?
A jogszabály és annak módosításai a Magyar Közlönyben jelennek meg. Egységes szerkezetben megtekinthetõ a CD jogtárban, a HVG különszámában, valamint az Adó Kódex 2007/9-10 számban.
· Van-e joguk az adóellenõröknek szándékosan
megtéveszteni, lépre csalni az ellenõrzés alá vont kereskedõket, vállalkozókat?
Feltételezve, hogy a kérdés a próbavásárlásra vonatkozik, szándékos megtévesztésrõl nem beszélhetünk. A próbavásárlást életszerûen kell lefolytatni,
ebben az esetben az ellenõrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni. Mit jelent az
életszerûség? Az adóellenõrök vásárolhatnak egyedül és többen is. Nézelõdhetnek az üzletben, tájékozódhatnak, felvilágosítást kérhetnek, akár idegen
nyelven is beszélhetnek. Elmúlt már az, az idõ, hogy
kéményseprõnek vagy tûzoltónak öltözzenek be, de
az évszaknak megfelelõen sortban vagy rövidnadrág-

ban, akár fürdõruhában is vásárolhatnak.
· Néhány, a közelmúltban tudomásunkra jutott esetrõl szeretném hallani a szakmai véleményüket. 1. A kereskedõ boltjában adóellenõr próbavásárlást végzett
(hogy adóellenõrrõl van szó, természetesen csak utólag
derült ki). A kereskedõ a vásárlás ellenértékét beütötte
a pénztárgépbe, majd a blokkot a vásárló elé helyezte a
pultra, az viszont nem tette azt el. Kiment a boltból, másodmagával visszajött, fölfedte kilétét – és büntetett. Eljárását azzal magyarázta, nem elég beütni a tételeket a
pénztárgépbe, a blokkot a vásárló kezébe kell nyomni.
Valóban nem elég, ha például a blokkot beteszi a kereskedõ a zacskóba? A másik ezzel kapcsolatos kérdés: a
vásárló mennyi ideig köteles megõrizni a blokkot, és ha
a vásárló nem teszi el, visel-e ezért felelõsséget?
A nyugtakibocsátás teljes körûen akkor valósul meg,
ha a vásárlás ellenértékének átvételét követõen a kiszolgálást végzõ személy a pénztárgépbe rögzített összegrõl szóló gépi nyugtát az áruval és a visszajáró pénzösszeggel egy idõben a vásárló rendelkezésére bocsátja, átadja az áru mellé, a bevásárló kosárba teszi. Ennek
elmulasztása esetén a vásárló nem rendelkezik a leszámlázott összeg kifizetésérõl szóló bizonylattal, nem ellenõrizheti a felszámított összeg helyességét. A nyugta pultra tétele, vagy a gépben hagyása vitára adhat okot. A
vásárló saját felelõsségére vagy elviszi a nyugtát, vagy
az üzletben hagyja. Amennyiben az adózó szabályosan
bocsátotta ki a nyugtát, a továbbiakban a vásárló felelõssége annak megõrzése.
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Táncos palánták a Földváry suliban
2007 szeptembertõl a Földváry
Károly Általános Iskola és a
Talentum Alapfokú Mûvészeti
Iskola Kihelyezetett Váci Tagozata közös együttmûködést hozott létre - tudhatták meg ezt
az elõzõ lapban megjelent cikkünkbõl az olvasók. Errõl Bordás Péterné tájékoztatott minket, aki a váci kihelyezett tagozat vezetõje. Most felkerestük a Földváry Károly Általános Iskolát és ott is érdeklõdtünk az új kezdeményezésrõl.
Elõször dr. Váradi Iván Attilát,
az iskola igazgatóját kérdeztük.
- Kinek az ötlete volt a közös osztály?
- Iskolánkban hagyománya
van annak, hogy az angol
nyelvet, a testnevelést és az informatikát kiemelt nevelésioktatási területeknek tekintjük. A táncmûvészeti osztály
beindításának is megvoltak az
elõzményei. A felmenõ rendszerben történõ beindítás gondolatával még 2006-ban Bordás Péterné keresett meg, aki
évek óta óraadóként mûvészeti szakkört vezet az iskolában.
Mivel ezen a téren is számos
szép eredményt ért el, s az eddigiekben már több emlékezetes közös elõadást, rendezvényt tartottunk, nem kellett
sokáig gondolkoznom rajta,
hogy támogatom-e a kezdeményezést. A továbbiakban pedig
már együtt alakítottuk ki a
szervezett táncoktatás mûködési feltételeit.
- Mi az együttmûködés célja az iskola részérõl?
- A táncmûvészeti nevelést,
mint a mûvészeti nevelés egyik
ágát, kiváló személyiségformáló lehetõségnek tartjuk, mely
meggyõzõdésünk szerint a
gyerekeket jó irányba, a valós
értékek irányába formálja. Ezt
a célkitûzést közös munkálkodásunk révén minél eredményesebben kívánjuk megvalósítani.
- Bordás Péterné elmondta,
hogy miért jó a szülõknek, és a
gyerekeknek, ha élnek a mûvészeti képzés lehetõségével. Ön
miért fogadta be az iskola falai közé és biztosította a lehetõséget a mûvészeti iskolának
és a szülõknek, hogy ezek a
gyerekek egy osztályba járhassanak?
- Az osztálykeretben történõ képzés más, mint az egyéni
felkészülés. Több lehetõséget
biztosít a tanulóknak. Ez egy

szervezettebb forma, a hasonló érdeklõdésû növendékek, de
még a szülõk is együttmûködnek, közösséget alkotnak.
- Melyik osztályt jelölte ki a
táncosok számára az iskola?
- Az 1/b osztályt.
- A mostani elsõsöknek ki a
tanító nénije?

mennek az Optofit Sportcentrumba a táncórákra. Ezen a
napon úgy oldjuk meg a tanulást, hogy ebéd után rögtön elkészítjük az írásbeli házi feladatot. Utána még jut idõ a játékra is az udvaron. Az olvasás gyakorlása már otthonra
marad.

A táncos diákok fellépés az iskolában. Mindig nagy tapsot
kapnak

- Mivel iskolaotthonos formában mûködünk, két tanító
nénijük is van: Berta Istvánné
és Bucsekné Hurik Anita személyében.
- Az eddigi tapasztalatok
milyenek?
- Az elõzetesen táplált reményeink igazolódni látszanak. A gyerekek szívesen járnak iskolába, örömmel végzik feladataikat. Az osztály
legutóbb a Ki mit tud? Pest
megyei vetélkedõjén indult
modern tánc kategóriában, s
a selejtezõbõl már továbbjutottak.
- Ezek szerint a jövõt hosszú
távra tervezik?
- Bízunk benne. Egyébként
is minden pedagógiai törekvés
hosszú távra, a jövõnek szóló
befektetés.
- Ki lesz azoknak az elsõsöknek a tanító nénije, akiket
most fognak beíratni az elsõ
osztályba?
- Kepler Ágnes, aki jelenleg
a 4/b osztályt tanítja - mondja
befejezésül az igazgató.
Berta Istvánné az 1/b egyik
osztályfõnöke. Arra kértük,
meséljen azokról a tanítványiról, akik a mûvészeti iskolába
is járnak.
- A kislányok a város minden pontjáról érkeztek hozzánk. Év elejétõl minden hétfõn és kedden jönnek értük és

- Milyen gyerekek kerültek
a mûvészeti iskola révén az osztályba?
- A kislányok között nagyon
jó barátság alakult ki. Elevenek, õszinték, szorgalmasak. A
rendszeres elfoglaltságuk ellenére jó tanulók és igazán jó
képességû gyerekek. Az iskolai feladatokban nagyon aktívak, az órákon és a délutáni
szabad programokban szívesen
részt vesznek.
- Van lehetõsége megismerni a gyerekek munkáját a mûvészeti iskolában?
- Igen. A gyerekek elhívtak,
Bordás Péternétõl pedig szép
meghívó levelet kaptam a féléves bemutató mûsorukra. Nagyon tetszett, amit ott láttam.
Fegyelmezetten, bátran álltak

ki a színpadra, és látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik, amit
csinálnak. Csupa mosoly volt
mindegyik. Gratuláltam is,
amikor legközelebb találkoztunk az osztályban. Azóta már
az iskolánkban is szerepeltek
az itteni rendezvényeken. Sok
kollégám megdicsérte õket a
mûsoruk után. Persze ennek õk
nagyon örültek, igazi sikerélmény volt számukra.
- Ön ajánlaná a mostani leendõ elsõs szülõknek, hogy
írassák be a táncos osztályba
csemetéjüket?
- Igen. Nem kell félni, a tanulás jól megy mellette. Minden alkalommal nagyon várják és figyelik az idõt, hogy
mikor jönnek már értük. A leendõ 1/b-t tanító pedagógust
is, mint kollégát, meleg szívvel ajánlhatom a kedves szülõknek. Szakmailag és emberileg is jó pedagógus. Számtalan kiemelkedõ teljesítményû gyermek került már ki a
keze alól. Akikre büszke az
egész iskola.
Még lehet jelentkezni a szülõknek, akik késõn értesültek
errõl a lehetõségrõl? Ezt már
Kármán Gábornétól, az alsós
igazgatóhelyettes asszonytól
kérdezzük.
- Igen lehet. A mûvészeti
iskolában április 9-én még lehet pótfelvételizni. Akit ott
felvesznek, azokat részletesen
tájékoztatjuk, hogy hogyan
kerülhet be a táncos osztályunkba.
- Mi a teendõjük?
- Jelentkezési lapot kérjenek az iskolánk portáján és kitöltés után ott le is adhatják. A
leadási határidõ április 7. A
további teendõrõl a mûvészeti iskola tájékoztatójában minden információ le van írva,
amit a jelentkezési lap mellé
csatoltak.
B. GY.

A Talentum Táncmûvészeti Iskola
Váci Alapfokú Kihelyezett Tagozata a nagy
érdeklõdésre való tekintettel pótfelvételit hirdet.
Idõpont: 2008. április 9. 16 óra.
Helye: Optofit Sportcentrum Tükrös terem.
Kérünk minden érdeklõdõt, hogy a jelentkezési lapot
2008. április 7-ig szíveskedjenek leadni.
A jelentkezési lapok beszerezhetõk:
Vác: Földváry Károly Általános Iskola
2600 Vác, Vám u. 13. porta.
Szõdliget: A Szõdligeti Általános Iskolában
az igazgatói irodában.
A jelentkezési lapok leadhatók:
Vác: Földváry Károly Általános Iskola portáján, vagy az
Optofit Sportcentrum büféjében Bordás Péterné nevére.
Szõdliget: az általános iskola igazgatói irodájában.
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Elkésett tudósítás
egy beszélgetésrõl

Verssorai úgy vonulnak,
mint a hullámok

Beszélgetés Péter Péterrel a költészet napjára készülve
Nógrádi János (19501980), egy fiatalon elhunyt
költõ emlékmûsora lesz a
mûvelõdési központban,
2008. április 5-én, szombaton 16 órai kezdettel. A
verseket tolmácsolják:
Zsigmond Emõke és Péter
Pál. A kísérõzenét szerezte
és elõadja: Kocsis György.
A költõ Hekli Jánosként született, az 1960-as években Tolmácsról járt be a váci közgazdasági technikumba. Ott érettségizett
1968-ban. Osztályfõnöke Szentesi Miklós volt.
Péter Péter, aki hagyatékát
rendezte, a mûsort szerkesztette és
bevezeti, szerkesztõségünknek elmondta, hogy Nógrádi János a
versírással a középiskolában kezdett el komolyabban foglalkozni.
-Amikor én 1964-ben csatlakoztam a Radnóti Miklós Írókörhöz, aminek kiváló vezetõje
Gyombolai Márton volt, akkor ismertem meg Jánost, mint alapító
tagot.
- Hogyan mûködött az írókör?
- Ez az írókör tulajdonképpen
irodalmi mûhely volt, ami nagyon
jó iskolául szolgált a fiatal alkotóknak. Összeültünk és kielemeztük egymás mûveit, mi a rossz és
mi a jó. Néha éles viták zajlottak
le. Jánossal gyakran még az összejövetel után az utcán is tovább vitáztunk. Emlékszem, egy ízben
János nagyon lehúzta egyik versemet, mondván: hogy van az, hogy
aki olyan jó verseket tud írni, az
hogy tudott ilyen rosszat összehozni? Végül is széttéptem a verset.
A körben sosem kíméltük egymást
udvariasságból: ha valami rossz
volt, azt nyíltan megmondtuk, de
ebbõl sosem volt harag, mindig barátilag összetartottunk. Ezt
Székelyhidi Ferenc barátom is
megerõsítheti, hiszen akkoriban õ
is tagja volt a körnek. Egyébként
a kört nemcsak költõk és írók látogatták, hanem különbözõ korú és
foglakozású irodalomkedvelõk.
Még pap is akadt közöttük.
János az akkori íróköri tagok
közt saját, kialakult egyéni stílusával a legkiforrottabb volt. Elsõ
versei a kör lapjában, a Tollvonásokban (1968), majd a Váci Naplóban jelentek meg. A helyi lapok
és a Tiszatáj, az akkoriban egyik

Nógrádi János érettségi tablóképe. Fájdalmasan szép
verseket írt

legrangosabb irodalmi folyóirat
rendszeresen közölte verseit.
A kör sok irodalmi estet tartott
a környékben, majd késõbb a fõvárosban is, ezek közül kiemelkedik
a BM Központi Székházában nagy
sikerrel megtartott elõadás, annak
ellenére, hogy a körnek ellenzéki
híre volt, mivel az akkori társadalmi visszásságokat is megírtuk. Ekkor a kör már a váci fegyveres erõk
klubjának részeként mûködött, szerencséjére, mivel igen sok támadás
érte, mert nem illett bele az akkori
meghatározott hivatalos irányzatba.
A kör ellen az elsõ kirohanást 1969-

ben az Élet és Irodalom kezdte
Koroknay Zsuzsa cikkével. A klub
vezetõjének, Lakatos Gyula alezredesnek, akit mi csak Gyula bácsinak hívtunk, sokszor meg kellett védenie bennünket, hiszen néha
még a rendõrséget is ránk küldték.
Sajnos a kör a 70-es évek közepén
mégis megszûnt. Jánossal ettõl
kezdve nemigen találkozhattunk,
mivel más-más területre szólított a
munkánk.
- Hogyan jellemezné Nógrádi
János verseit?
- János verseit olvasva nekem
mindig egy folyó jut az eszembe,
ami halad elõre, árad és végül
magával ragad, mivel verssorai
úgy vonulnak, mint a hullámok.
Verseinek zöme szomorúságot
hordoz. Ez a szomorúság azonban
valamilyen sajátos gondolatvilágot
hordoz, amiben mégis fellelhetõ az
élet iránti szeretet is. János ír a családjáról, barátairól, költõkrõl, mûvészekrõl, egyszerû emberekrõl, és
általában itt is a fájdalmat, a keserûséget emeli ki. Valahogy úgy
jellemezhetném röviden ezeket a
verseket, hogy fájdalmasan szépek, és János József Attila nyomdokain halad, akihez több verset
írt, mint bárkihez.
A mûsor szervezõi szeretettel
várják nemcsak az érdeklõdõket,
hanem egykori iskolatársait, akik
a hatvanas években a váci közgazdasági technikumba jártak.
F. F.

Reichard Piroska (1844-1943) versei
Reichard Piroska versei 1945 után nem jelentek meg. A közkönyvtárakban nem találhatók. A Nyugat címû folyóiratban közzétetteket gyûjtötték össze, és abból választotta ki Péter Péter váci költõ
az általános iskolások számára is megfelelõeket.
Ez alapján készült el az a mûsor, melyet a váci Földváry Károly Általános Iskola diákjai elõadnak (felkészítõ tanár: Veres
Enikõ) a Földváry Napok keretében 2008. április 9-én, 17 órakor a váci mûvelõdési központban. Vállalkozásuk úttörõ jelentõségû, hiszen ez az elsõ alkalom, hogy Reichard Piroska verseibõl
irodalmi összeállítás fog elhangozni.
Beregszászon született 1884-ben. Egyetemi oklevelét Budapesten szerezte, majd leánygimnáziumi tanár lett. A Nyugatnak megindulásától rendszeres munkatársa. 1908 és 1941 (a folyóirat
megszûnése) között 80 írása jelent meg a lapban: versek, kritikák, tanulmányok, elbeszélések, mûfordítások. Az elsõ versei
Kaffka Margittal a „Heten vagyunk” címû antológiában szerepeltek (Miskolc, 1909). Verseiben a magányos nõi sors kap hangot. Témái: a diákélet, a szerelem, a természet, a lemondás. Az
elégiás hangvételt idõnként felváltja a reménység, a bizakodás
egy jobb élet, sors iránt. Önálló kötetei: Az életen kívül; Õszi
üdvözlet; A változó napokkal (1936).

Bulányi György páterrel találkozhattunk februárban a Credo-házban. Az ismert személyiség váci szereplése sok érdeklõdõt vonzott.
- Köszönöm a meghívást,
köszönöm a megjelenést, köszönöm a köszöntést. Hogy
mondjak egy váci szót is! Hát
a váci közönség számomra
azért nagyon jelentõs, mert 72
esztendõvel ezelõtt ebben a
városban vettem fel elõször
azt a reverendát, amit most
nem hoztam el. Itt lettem piarista novícius - ezekkel a szavakkal köszöntötte a páter az
érdeklõdõket.
Beszélgetõtársa Siposhegyi
Péter volt, az értelmiségi körökben ismert Kapu folyóirat
publicistája, aki életútjáról, hitvallásáról kérdezte. Bulányi
páter bõ egy órányi idõben színesen, közvetlen hangnemben
és a rá jellemzõ megjelenítõ
erõvel idézte fel életének, küzdelmeinek meghatározó állomásait.
Végül dr. Beer Miklós megyéspüspök a következõ szavakkal zárta a beszélgetést:
- Köszönöm, hogy itt voltál
és köszönöm mindnyájatoknak, hogy eljöttetek. Ezt a kort
átéltük mi itt Magyarországon.
Megsejtettük, hogy az Úristen
számunkra kacskaringósnak
tûnõ utakon át építi országát,
de utólag kiderül, hogy mégis
egyenes az út. Gyurka bácsi
ennek a kornak hiteles tanúja,
aki bátran felvállalta ennek az
útnak kacskaringóit is. A Jó Isten áldjon meg!
Aki pedig többet is szeretne megismerni Bulányi páter
munkásságából, számos könyve közül válogathat a Lyra
könyvesházban.
K. J.

Szadai Ipari Parkban
lévõ élelmiszeripari logisztikai cég azonnali
belépéssel megbízható,
józan életû raktárosokat keres. Elérhetõségek, telefon: 06-28/503645, 06-30/995-9518;
fax: 06-28/503-661.
Biztos
munkalehetõség
*
biztos jövedelem!
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Szomorú vasárnap
Sokaknak ismerõs lehet az
érzés: a vasárnapi ebéd után
hirtelen rájövünk, hogy elmúlt a hétvége, holnap újra
vár a munkahely, az íróasztalon ott tornyosulnak az
irathalmok, a naptár tele
megbeszéléssel - olvasható
az InforMed.hu internetes
portálon a The New York
Times-ra hivatkozva.
A munkahelyi stressz az Amerikai Pszichológusok Társaságának egyik felmérése szerint a válaszadók 74 százalékát érinti.
Vannak, akiket a mértékletes
stressz inspirál, de a túlzott mértékû stressz nem csak káros a
munkavállalók számára, de igen
költséges a munkaadóknak is. A
nagy stressznek kitett dolgozók
hamarabb hagyják ott munkahelyüket, és ha ott is vannak, alacsonyabb a munkabírásuk.
Úgy képzelnénk, hogy a
munkáltatók mindent megtesznek a helyzet javítására, ez
azonban távolról sincs így. Egy
másik felmérés szerint a munkáltatók 48 százaléka tisztában
van ugyan azzal, hogy a túlmunka és más körülmények miatti
stressz káros hatással van a dolgozók teljesítményére, mindössze 5 százalékuk tesz is valamit ennek elkerülésére.

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-, ILLETVE KÖNNYÛGÉPKEZELÕI
ÉS MOTORFÛRÉSZ-KEZELÕI
SZAKTANFOLYAM.
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 Ft-tól, vízforralók 2890 Ft-tól,
videó kábelek-átalakítók, külsõbelsõ vezeték nélküli hõmérõk. Ele-

kerülhetõ a súlyos stressz.
A GlaxoSmithKline gyógyszergyártó cégnél például egészség felmérést végeznek, vitacso-

A Virágos Vácért Városszépítõ Versenyre a felhívás és a jelentkezési lap letölthetõ a www.vac.hu
honlapon, illetve
személyesen átvehetõ a polgármesteri hivatal portáján.
Jelentkezési határidõ: 2008. április 7.,
hétfõ 18 óra.
ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY
Vác, Zichy Hippolyt u.22.

Vannak, akiket a mértékletes stressz inspirál, de a túlzott
mértékû stressz nem csak káros a munkavállalók számára,
de igen költséges a munkaadóknak is

Az egyik probléma az, hogy a
stressz szubjektív dolog. Van, aki
úgy érzi, a mobiltelefon és a laptop odaláncolja a munkahelyéhez,
míg mások ezeket az eszközöket
a felszabadítónak érzékelik.
Ugyanígy, egyesek számára felüdülés az üzleti út, míg mások
számára csak kellemetlenség.
Ez azt jelenti, hogy nincs
egyedül üdvözítõ megoldás, de létezik egy sor olyan kezdeményezés, amelynek bevezetésével el-

portokat hoztak létre, és folyamatosan kiértékelik az eredményeket.
A Pricewaterhouse Coopers
évente kérdõíveket ad ki dolgozóinak, és kívánságaikat meg is
hallgatják az illetékesek.
A cél az, mondja a cég stratégiai igazgatója, hogy olyan munkahelyi környezetet teremtsenek,
ahol a nyíltság és egymás kölcsönös támogatása, megértése az
uralkodó szellem.

mek, akkuk, töltõk, lámpák!
DURACELL és GILETTE termékek! Vérnyomásmérõk 7390 Ft-tól,
mérlegek, testzsír mérõ: 8.990 Fttól, Baby Control (légzésfigyelõ
készül é k ) :
22.999
Ft-tól.
SZÁMÍT Á S TECHNIKA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, nyomtatók,
routerek, web kamerák, egerek,
mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak, írható CD és DVD lemezek,
videó- és 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 Fttól, telefon és számítógép kábelek,
csatlakozók. Kapható: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe,
nyomtatóba, faxba különféle: - festék szalag, festék por, tinta patron,
utántöltõ, 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 AKCIÓs 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 EXPRESS, OTP, Maestro, stb. bankkártyákat!

Tanúsítvány száma: 13-028304, akkreditációs lajstromszám: 0564.
ALAPMÛVELTSÉGI
VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ
9-10. évfolyamos képzés

Ha kimaradtál a középiskolából, 9-10. osztály híján
nem tudsz szakmai képzést
elkezdeni, elmúltál 18 éves,
1998/99-es tanévet megelõzõen fejezted be az általános
iskolát, akkor nálunk lehetõséged van felnõttképzés keretében megszerezni a 9-10.
évfolyamot. Érdeklõdj és jelentkezz nálunk!

szombat 9-tõl 10-ig rendel dr.
Kalmár Kornélia, bejelentkezés: a 06-30/470-2572.
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. Farostlemezes ajtó
m á r :
SZEMORVOSI SZAKREN- 8 8 0 0 F t D E L É S V Á C O T T . S z e r d a tól. Craft
15-tõl 16 óráig
Master ajtó már: 13900Ft-tól.
Lambériás bejárati ajtó: 38000Ft.
rendel dr. Kalmár
Kornélia, csütörNyitva: H-P:8-17 óráig. Szo:8-12óráig. Tel.: 06-20/337-2871, 06tök 16-tól 17-ig
rendel dr. Rácz Zsuzsanna, 20/470-4829.
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Programajánló

Jótékonysági koncert
Bogányi Gergely fellépésével
A Rotary Club Vác
hagyományaihoz híven idén is megrendezi tavaszi jótékonysági hangversenyét,
amelyre április 13-án,
vasárnap este 18 órakor kerül sor a Madách Imre Mûvelõdési Központban. Az est
elõadója Bogányi
Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész. A
mûsorban Beethoven,
Liszt, Debussy, Chopin mûvek hangzanak
fel. A koncert bevételét a régió fiatal zenei tehetségeinek támogatására fordítják.
Posta Botond, a
váci Rotary Club soros elnöke elmondta,
ez a koncert lesz a
nyolcadik rendezvényük, a korábbi években a székesegyház
volt helyszín. A mostani tavaszi koncertet
Bogányi Gergely felajánlásával - aki ingyen vállalta a fellépést a mûvelõdési
központban rendezik. Megtudtuk: az
intézmény szintén támogatja a jótékonysági akciót, hasonlóan az EKO-VÍZ Kft-

hez. Természetesen örülnének annak,
ha más támogatók, szponzorok is jelentkeznének.
A klub a
mostani hangverseny bevételével a régió
zenei oktatásához, tehetséges fiatal zenészek képzéséhez kíván
hozzájárulni
h a n g s z e r e k , Az est elõadója Bogányi Gertartozékok be- gely Kossuth-díjas zongoras z e r z é s é v e l , mûvész lesz
hozzájárulva
ezzel a zeneiskolák dési központ pénztágondjainak csökkenté- rában és a Lyra Könyséhez. Évekkel ezelõtt vesházban. A 4 ezer
volt már egy hasonló forintos jegyek a 7, 8,
célja a klubnak, akkor 9, 10. sorokba szól800 ezer forint érték- nak, a többi helyen a
ben támogatták a váci jegy 2 ezer forintba
zeneiskolát. A koncert kerül.
nagy, kétrészes lesz,
ígéretes mûvekkel,
melyre a szervezõk és
Posta Botond elnök
szeretettel várja a közönséget.
A támogatójegyek egyben belépõk is 2.000 és 4.000 forintért
vásárolhatók a mûvelõ-

Április 5., szombat 19 óra: Koncert a kávézóban

Fellépnek: Acoustic Trio.hu, Cartoon Jamiroquai Tribute, Countaktus Country,
RetRock Company. A belépõjegy ára 500 forint.

Április 9., szerda 17 óra: Emlékezés Reichard Piroskára
A Nyugdíjas Pedagógus Klub szervezésébe. Emlékezés Reichard Piroska költõnõre. Közremûködnek: a Földváry Károly Általános Iskola tanulói. A belépés díjtalan!

Április 10., csütörtök 18 óra:Angyalok a háztetõn
Zalán Tibor: Angyalok a háztetõn játék mesékkel, korhatár nélkül a Táncsics
Mihály Mezõgazdasági Szakközépiskola színjátszó diákjainak elõadásában. A
történet otthonos hangulatot kelt, hiszen az összes szereplõt ismerjük: Hófehérke, Csipkerózsika, A rettenthetetlen ólomkatona és még féltucat kedves mesefigura vonul fel a darabban, hogy megoldjanak egy új, ám nem ismeretlen problémát velünk együtt. A belépés díjtalan.

Egy este - két koncert
A Budapest XI. kerületében mûködõ Alkotó Muzsikusok Társasága már
több alkalommal bemutatkozott a váci közönségnek. A társaság idei, XVI.
AMT Napok címû rendezvénysorozatának nyitókoncertjét a váci Bartók
Béla Zeneiskola nagytermében tarja április 2-án,
szerdán 18 órakor.
A társaság egyik tagja, Nógrádi Péter, aki korábban hosszú ideig volt
a Bartók Béla Zeneiskola tanára, idén március
15. alkalmából rangos zeneszerzõi elismerést, az
Erkel-díjat vette át. Az
esten az õ mûvei is felhangzanak.
Ezen kívül a következõ szerzõk mûvei hangzanak el: Bujtás József,
Gallai Attila, Szánthó
Lajos, Rékai Iván, Fehér
György Miklós, Magala
Ronnie, Bolcsó Bálint.
Elõadók: Klenyán Csaba, Cs. Nagy Ildikó, Cs.
Nagy Tamás, Huszár
Anita, Lachegyi Imre,
Bolcsó Bálint, Magala
Ronnie, valamint a váci
Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola
hallgatói.
Különlegessége az estnek, hogy a társaság egyik
tagja, Fehér György Miklós a nyitókoncerthez kapcsolódóan 19 órakor rövid
önálló szerzõi esten is be-

Fehér György Miklós
1994 óta tanít Vácott

mutatkozik. 1951-ben
született Budapesten. Tanulmányait Miskolcon
kezdte. 1967-tõl Miskolcon Egyed Ferencnél tanult zeneszerzést, amit
1968-tól a budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskolában
Soproni Józsefnél folytatott tovább. Érettségi után
ismét Miskolcon tanult,
Rossa Lászlónál. 1971tõl 1976-ig a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola
zeneszerzés szakos hallgatója. Diplomáját 1977ben szerezte. 1994 óta a
váci Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskolában tanít.
A Magyar Zeneszerzõk Egyesületének tagja,
az Alkotó Muzsikusok
Társaságának elnökségi
tagja. Több szerzõi estje
volt már Vácott.

Április 1., kedd 18 óra - Credo-ház:
A muzsika hangja
Örökzöldek, musical részletek Dónusz Katalin
és tanítványai elõadásában.

Április 3., csütörtök 18 óra - Credo-ház:
Leány gyöngy fülbevalóval
Filmklub. Vezeti: Török Zoltán.

Április 8., kedd 18 óra - Credo-ház
A költészet napja
Turek Miklós versszínházi estje József Attila utolsó éjszakájáról.
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APRÓHIRDETÉSEK
02*JÁRMÛVET KÍNÁL
☞ Eladó 1990-es Fiat
Croma TDI. Érvényes mûszaki és zöldkártya. Téli gumival, alufelnikkel. Irányár:
210.000 forint. Érdeklõdni
lehet: 06-70/363-9504 vagy
06-30/9600-282 (205/02)

04*ÁLLÁST KÍNÁL
☞ Vagyonõröket keresünk
Vác, Göd, Dunakeszi élelmiszerüzleteinkbe. Alkalmazotti, nappali jogviszonyba, 470.- Ft / óra bérezéssel. Érdeklõdni lehet a 0620/828-11-87-es telefonszámon, munkaidõben.
(289/04)

06*INGATLANT KÍNÁL
☞ Nógrád belterületén
parasztház eladó a várra
nézõ panorámával. A telek
1070 négyzetméteres és
megosztható. Víz, villany,
csatorna, központi fûtés,
kábeltévé van. A ház összkomfortos. Irányár: 10,5
millió Ft, Tel.: 06-70/702-

30-66 (272/06)
☞ Eladó! Verõce csendes
utcájában egy 100 négyzetméteres, cirkófûtéses,
téglaépítésû, 3 szobás, tágas családi ház, garázzsal.
Irányár: 22 millió Ft. Tel.:
06-20/94-66-890 (283/06)
☞ Családi ház eladó
sûrgõsen Vácon a Bácskadûlõben. Érdeklõdni lehet:
06-20/273-66-63 (290/06)

10*VEGYES
☞ Bramac - Antracit
építkezésbõl megmaradt
betoncserép, teljesen új,
nagy árengedménnyel eladó. Tel.: 06-27/311-481
(94/10)
☞ Motorcsónak eladó.
Tel.: 06-20/373-0580.
☞ 2003 decemberében
alakult, jelenleg inaktív,
veszteséges betéti társaság
eladó! Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-20/221-6619
☞ Garázs kiadó Vácon,
Köztársaság út 55. Tel.: 0627/316-702, 06-20/338-8331. (291/10)

12*TÁRSKERESÉS
☞ CRONOS Társkeresõ
Iroda Vác: személyre szabott, fényképes, gyors.
KEDVESÉRE RÁTALÁLHAT. Elõzetes telefonos
egyeztetés! Vác, Csányi
krt. 16. Tel.: 06-20/566-5047 (281/12)

13*OKTATÁS
☞ Angol, német, francia
tanfolyamok, csoportos
és egyéni oktatás, üzleti
(szakképzési hozzájárulás
terhére elszámolható)
nyelvtanfolyamok, cégre
szabott tananyag alapján.
Fordítás, tolmácsolás,
minden nagyobb európai
nyelven. Egzisztencia oktató és fordító iroda. Tel.:
06-27/315-518 vagy 0620/218-5554 Nysz.: 130167-05 (52/13)

17*SZOLGÁLTATÁS
☞ Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált
padló lerakást. Csiszolás,

lakkozás, javítás, recsegés
megszüntetése. Tel.: 0670/505-11-77 (243/17)

☞ Költöztetés, fuvarozás. Homok, sóder, termõföld, tüzelõ és egyéb
anyagok szállítása, költöztetés. Bútorszállítás!
Szeidl János fuvarozó,
Tel.: 06-27/337-353, 0630/623-14-81, e-mail:
elviszjanos@citromail.hu
(286/17)
☞ Veszélyes fák kivágása: Szeidl János fuvarozó. Tel.: 06-27/337-353,
06-30/463-40-70, e-mail:
elviszjanos@citromail.hu.
(287/17)
☞ AKCIÓ! A BENKS hitel 65-80 év közötti nyugdíjasok személyi kölcsön
felvételét intézi kedvezõ
feltételekkel! Szükséges
jövedelem 65.000.-Ft-tól!
Ugyanitt adósságrendezés, kedvezõtlen hitelek
kiváltása! BAR-lista nem
akadály. Vác, Széchenyi
u. 19., Kiss Csaba Tel.:
06-30/699-57-02, 06-27/
307-029, H-P: 9-17 óráig
(288/17)

19*ÜZLET
☞ Szõdligeten rövidárués ruhabolt árukészlete
eladó, a bérleti jogviszony
folytatható. Tel.: 06-20/28804-40 (284/19)

Felvételi 2008. április
4-én! Szentendrei
Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény felvételt
hirdet az alábbi érettségi utáni kétéves
szakokon: képgrafika,
alkalmazott grafika,
ötvös. A jelentkezési
lap letölthetõ a honlapról. Idõpont: 2008.
április 4., 10 óra. Cím:
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9., Telefon: 06-26/500-634,
e-mailcímünk:
felveteli@artschool.hu,
w e b c í m ü n k :
www.artschool.hu.

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

Fogyatékosok segítõi
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.
Jelentkezés az 510-640-es telefonszámon.

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: 27/620-620
- Duna Menti Regionális Vízmû hibaelhárító: 27/316-670
- 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
Vác, Március 15. tér 18. Telefonszám: 30/9449-372, 27/305-794

Váci Napló
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LEVENDULA
MENTÁLHIGIÉNÉS
SZOLGÁLAT
Pszichiátriai, pszichológiai,
gyógypedagógiai,
alkohológiai magánrendelés
Vácott.
Telefon:
06-30/962-85-99
csütörtök és péntek
délután.
Web: www.levendula.info
FELHÍVÁS AKCIÓS ABLAKCSERE
TÁMOGATÁSRA ÁPRILISTÓL LEHET PÁLYÁZNI!

Kényelem a lábnak!

EGYÉNILEG PÁLYÁZÓ PANELLAKÁSOK RÉSZÉRE.
(NEP-2008) EZ NEM A PANELPROGRAM. PANELPROGRAMRA LAKÓKÖZZÖSÉGEK PÁLYÁZHATNAK.

Tavaszi és nyári kényelmi cipõk és
papucsok széles választéka érkezett,
nõi és férfi kivitelben a
Támasz Egészségmegõrzõ Szaküzletbe.

ÖNERÕVEL NEM RENDELKEZÕK RÉSZÉRE
KEDVEZMÉNYES HITEL!
MÁR MOST KÉRJEN FELVILÁGOSÍTÁST, HOGY SIKERESEN PÁLYÁZHASSON.
TELJESKÖRÛ KIVITELEZÉS, INGYENES
PÁLYÁZATÍRÁS!
LAKI-BERI LUX BT (“JÖVÕ 2008” KFT.) 2600 VÁC
ZRINYI U. 3 /PONTON UDVAR T/F:06 27 315-300 MOBIL: 06 70 381-86-47, e-mail:laki.beri@invitel.hu

Cím: Vác, Zichy u. 24. (Posta és a Piac
közötti utca), telefon: 06-27/306-057.
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 8.15-tõl 17 óráig,
szombaton: 8.15-tõl 12 óráig.

DÉMON PUB
Péntek - szombat
mulatós est,
játékgépek, zenegép!
Élõzenével és szolíd
árainkkal várjuk
kedves vendégeinket!

Vállalunk: születésnapi, névnapi és
céges rendezvényeket (30 fõig).
Vác, Damjanich tér 4., tel.: 06-20/352-04-39
Éttermünk 7, fagyizónk
21 éves lett!
Ezen alkalomból a
hirdetés leadóinak,
árainkból 10%
kedvezményt adunk.
Továbbra is szeretettel
várjuk kedves
vendégeinket!

ÜGYVÉD

Társasági szakjogász
Dr. Kondorosi Mátyás
Vác, Széchenyi u. 19.
Ügyfélfogadás:
kedd, csütörtök
13-tól 18-ig

Asztalfoglalás: 06-30/989-4924,
E-mail: barnapartyvendeglo@invitel.hu

Hétfõ és kedd szünnap.
NYÁRI GUMI AKCIÓ!

Idõpont egyeztetés:
06-30/740-0059
06-27/306-930
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Egy gólos vereség az Üllõi úton
Kijutottak
Lipcsei bal oldalról bó Viktor fordulásból
a világbajnokságra LABDARÚGÁS ben
ívelt középre egy sza- célozza meg a kaput, de
A váciak gólokkal segítették
a csapatot
KÉZILABDA
Húsvét vasárnap ért véget az ötnapos selejtezõsorozat, amely a kontinens junior kézilabdás

gólos vereség is belefért
volna a szerbek ellen,
ám ezúttal is – most 2928-ra – nyert csapatunk.
Megszerezve ezzel a
csoportelsõséget, vala-

A magyar junior nõi kézilabda válogatott ott lehet a világbajnokságon. Fotó: www.handball.hu

hölgyei között kvalifikált a nyári húszcsapatos világbajnokságra. A
magyar nemzeti csapat
keretében két váci játékos is helyet kapott,
Barján Bianka és
Gerstmár Szilvia. A mieink Izlandon a házigazdákon túl Bulgáriával, Írországgal és Szerbiával mérték össze tudásukat. Nehezítette a
dolgukat, hogy a magyar csapat átlagéletkora a fiatalítás eredményeként alacsonyabb
volt, mint riválisaiké.
Ennek ellenére Róth
Kálmán együttese a
nyitófordulóban magabiztos 35-27-es gyõzelmet könyvelhetett el a
vendéglátók ellen. A találkozón Gerstmár Szilvia egy gólt dobott. A
folytatásban
két
könnyed siker következett: Bulgáriával szemben – Barján Bianka
három góljával – 47-20ra, Írország ellen pedig
58-7-re nyert a magyar
hölgykoszorú (utóbbi
összecsapáson Bianka
kétszer talált a hálóba.)
A további eredmények
alakulása miatt a magyaroknak az utolsó
körben akár egy négy-

Az NB II-es labdarúgó
bajnokság 20. fordulójában péntek este idegenben lépett pályára a
váci együttes:
Ferencvárosi TC Vác-Újbuda LTC
1-0 (1-0)
Albert-stadion, 8
ezer nézõ. Játékvezetõ:
Bognár (Kovács Z.,
Huszár).
Vác: Sztankó – Kocsis, Laki, Kovács P.,
Horváth T. – Kövesdi,
Wilfried (Vén), Farkas
P., Margitics (Bánáti) Szabó V., Rusvay. Vezetõedzõ: Verebes József. Gólszerzõ: Shaw.
A találkozó 9. percé-

KERESZTURI GYULA

14 méteres lapos lövése célt tévesztett.
A 47. percben Shaw
13 méterrõl ballal kapu
fölé emelt. Az 55. percben Lipcsei szabadrúgása után röviden szabadítottak fel a váci védõk, így Lazics lõhetett, de 23 méterrõl leadott lövése nem ment
kapura.
A 68. percben Kulcsár mutatott be két jó
cselt a 16-oson belül, de
a lövésre már nem marad ereje. A 91. percben
még egy hazai helyzet
volt, amikor is Shaw
szabadrúgását Sztankó
megfogta.

Háromból két csapat nyert

mint a macedóniai világtornán való szereplés
LABDARÚGÁS
jogát.
A Titán Sportegyesület csapatai megkezdA hétvégén Romániték a tavaszi bajnoki
ában zajló nõi kézilabszezont.
da olimpiai selejtezõ
Az 1996-os koroszmiatt javában tart a ha- tályban: RTK - Titán
zai kézilabda bajnokság SE 1-5. Titán SE: Kiss
élvonalában a többhetes
Valentin - Szabó Geri,
szünet. A Váci NKSE
Fábián Barnabás, Ruegyüttese az edzésmundolf Szabolcs - Varga
kát tesztmérkõzésekkel
Norbert, Burai Bateszi változatossá. Az lázs, Orlik Krisztofer
április 6-án, vasárnap - Lami István, Burai
este hatkor kezdõdõ,
Balázs. Cserék: Borza
Kiskunhalas elleni ideBalázs, Moravcsik
genbeli bajnoki elõtt
Zsolt, Kelemen Noel.
még egy ilyenre kerül
Góllövõk: Lami Istsor: szerdán délután fél
négykor az egyik szlovák elitcsapat, a Duslo
Sala látogat a váci
sportcsarnokba.
Március 29-én - tehát kivételesen szombaton - 17 órakor (ifjúsági mérkõzés nem
lesz) játsza újabb bajnoki mérkõzését a
Váci KSE. Az NB II
Északi csoportjában
pontveszteség nélkül
élen álló Laurenczgárda az élvonalban
szereplõ gyöngyösiek
második csapatát látja
vendégül.

badrúgást, ami után
Mátyus fejelt hat méterrõl a kapu mellé. A 15.
percben Rusvay 18 méterrõl, jobbról, éles
szögbõl végzett el egy
szabadrúgást. A kapu
felsõsarkába tartó lövést Holczer védte.
A 26. percben Shaw
nyolc méterrõl a kaputól háttal állva emelte
középre a labdát, amit
Mátyus erõtlenül Sztankóba fejelt.
A 30. percben a hazaiak angol idegenlégiósa, Shaw 11 méterrõl
lõtte a hosszú alsó sarkba vezetõ góljukat (1–
0). A 39. percben Sza-

ván (4), Burai Balázs.
Az 1994-es korosztályban: RTK - Titán
SE 1-8. Titán SE:
Urbán Norbert Angelmayer Péter, Botos Kristóf, Kérdy Sámuel, Gál Szabolcs Holczer Balázs, Hanusz Ádám, Bicsak
Krisztián, Makk Levente - Kõnig Attila,
Molnár Bence. Cserék:
Jeszenszky Zsolt, Berki László, Schmidt Márió, Gorcza Gábor,
Varga Olivér, Borza
Dávid, Tóth Bence.
Góllövõk: Kõnig Atti-

la (5), Makk Levente
(2), Kérdy Sámuel.
Az 1994-es korosztályban: Hegyvidék Titán SE 4-2. Titán SE:
Jeszenszky Zsolt - Botos
Kristóf, Varga Olivér,
Kérdy Sámuel, Angelmayer Péter - Holczer
Balázs, Bicsak Krisztián, Makk Levente,
Schmidt Márió - Kõnig
Attila, Gál Szabolcs.
Cserék: Urbán Norbert, Nedelcso Norbert, Török Dániel,
Gorcza Gábor. Góllövõk: Makk Levente,
Holczer Balázs.
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Váci érmek
két bajnokságról
TÁNCSPORT
A váci Bolero Táncsport
Egyesület versenytáncosai három bajnoki címet, egy második és egy negyedik helyezést
szereztek az idei év bajnoki

megmérettetésein.
A klub versenyzõi a Budapest- és Pest megye bajnokságán két ifjúsági utánpótlás kategóriában szerezték meg az
elsõ helyet. A bajnoki arany
mellé jutott egy ezüstérem is.
A Magyari Viktor – Goldschmied Tímea kettõs a Buda-

pest-, és Pest megye bajnokságon szerzett ezüstérem után országos bajnoki címet nyert az
ifjúságiak (15 és 18 év közöttiek) kategóriájában.
Ugyanebben a kategóriában az országos bajnokságon

nem indult, de a Budapest-bajnokságon elsõ helyezett lett a
Polgár László és Bûdi Vivien
kettõs (képünkön). Eggyel
magasabb kategóriában a bajnok Simon Gergõ – Jeszenszky Anna lett, míg a 4. helyen a
Ferenci Roland – Boros Noémi duó végzett.

Sikerek Szabadkán
TÁNCSPORT
A Cseresznyék Dávid – Zsigmond Emõke páros, a váci Bolero
Táncsport Egyesület táncosai a felnõtt válogatott tagjaivá léptek elõ. Válogatottságuknak megfelelõen szerepeltek a szerbiai
Szabadkán megrendezett világranglista-versenysorozat elsõ állomásán. A résztvevõ 66 páros közül a 13. helyen végeztek,
ezzel ismét jelentõs elõrelépésre számíthatnak a világ táncosainak sorában. A Boronkay György Mûszaki Középiskola két
másik diákja is nemzetközi sikert aratott. A Ferenci Roland és
Boros Noémi páros az ifjúságiak kötött programját nyerték meg
Szerbiában. A második helyezett is a Bolero Táncsport Egyesület párosa lett, a Simon Gergõ – Jeszenszky Anna kettõs.
HÉTVÉGI SPORTELÕZETES. Labdarúgás. Március 29. 15
óra Vác-Újbuda LTC – Kazincbarcika (NB II), 15 óra Váci
RIKE – Penci SE. Március 30. 15 óra Márianosztra SE - Váci
Reménység, Vác-Deákvár SE - Szendehely FC, Letkés KSE Rád SE, Szokolya SK – Nõtincs, Kosd - Fortuna SE Kismaros, Nagymaros FC - Perõcsény SE (Pest megyei III. osztály
váci csoport). Kézilabda. Március 29. 17 óra Váci KSE – Gyöngyös II. (NB II. férfiak)

Molnár Klaudia világsikere
ATLÉTIKA
A Reménység Egyesület atlétai
március 14-tõl 16-ig Tallinban
tagjai voltak a magyar atlétaparasport válogatottnak. Ekkor
rendezték a parasportolók INASFID atlétikai világbajnokságát
14 ország 198 versenyzõjének
részvételével.
A magyar nõi válogatott Ukrajna és Portugália elõtt a csapat-világbajnoki címet szerezte
meg. A férfi válogatott Portugália és Ukrajna közé ékelõdve II.
helyezett lett. Váci érdekeltségû eredmények: Fonódi Gábor
400 méteren 7., 200 métereen
10., 60 méteren 10. helyezett
lett. Keresztesi Erika 400 méteren 5., 200 méteren 3., 4x200as váltóban 1., 4x400-as váltóban 1. helyezett lett. Molnár
Klaudia (képünkön) 4x200-as
váltó tagjaként 1., távolugrásban 3., magasugrásban 4., 60
méteres gátfutásban 4. helyezett
lett, öt próbában (60 m-es gátfutás, 800 m-es síkfutás, súlylökés, távolugrás, magasugrás)
világbajnoki címet szerzett.
Fenti eredményekért köszönettel tartozunk a tanulók Cházár
András Általános Iskolájának,

Benkó Lászlónénak, aki az iskola
testnevelõ tanára. Zsuzsa néni elégedetten, büszkeséggel telve
kezdheti meg nyugdíjas éveit,
mert e kiváló sportolók teljesítményeit õ alapozta meg. Köszönjük a Reménység Egyesület atléta-edzõjének, Szikora Gyulának
áldozatos munkáját, mely nélkül
ezen eredmények nem születtek
volna meg. Az egyesület Molnár
Klaudiának világbajnoki címe elismeréseként Vác Város Sportjáért kitüntetõ cím adományozására tett javaslatot.
AZ

MIKULAI DÁNIEL
EGYESÜLET TITKÁRA

A tavaszt köszöntötték a váciak
EVEZÉS
Borongós, esõs, hideg idõ köszöntötte a váci evezõsöket március 22-én. Pedig ekkor a Vác
Városi Evezõs Club Horváth
Mihály utcai vízi telepén a hagyományokhoz híven tavasznyitó ünnepséggel köszöntötték az
új idényt.
Bácskai Zoltán, a klub elnökségi tagja köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy
a naptár szerint szokásos a szezonkezdetük, de az idõjárás még nem
így gondolja. Bízik benne, hogy a
téli idõszakban versenyzõiknek sikerült formában maradniuk. Nagyok a remények, hiszen komoly

feladatok várnak a 2008-as évben
is a váci evezõsökre.
Az olimpia évében vagyunk és
Hirling Zsolt révén a klub képviselteti magát a pekingi ötkarikás
játékokon. A nagyobb versenyek
közül a vidék-, és országos bajnokság, a világbajnokság és a világkupák várnak még versenyzõikre. Az anyagi eszközök biztosítva vannak, illetve lesznek.
Az ünnepi beszédet követõen az egyesület sportolói a
Duna-parti sétányon felvonták a
nemzeti, a városi és a klubzászlót, majd egy kormányos négyes
egység vízre szállt. A fiatalok
nem messze a parttól megkoszorúzták a Dunát.

Rusvay vezeti a góllövõlistát
LABDARÚGÁS
A 20. forduló után az NB II-es bajnokság Keleti-csoportjának góllövõlistájának élmezõnyében két váci játékos is megtalálható. Érdekesség,
hogy a legjobb ötben nem szerepel a dobogós Kecskemét, illetve Szolnok csapatából egy játékos sem. Az élmezõny: 1. Rusvay Gergely (Vác)
és Urbin Péter (Bõcs) 13-13 gól, 3. Njodo Eduard (Ferencváros) 11 gól,
4. Szabó Viktor (Vác) 9 gól, 5. Szabó Róbert (Baktalórántháza) 8 gól.

»» 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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Névnapok
Gedeon,

március 28.

Johanna
március 29.

Auguszta

március 30.

Zalán

március 31.

Árpád, Benõ

“Ha tényleg élni akarunk,
a legjobb, ha máris kipróbáljuk.”

NAPPAL:
9 – 14 oC
ÉJSZAKA:
-2 – 3 oC

Változó
fronthatás
várható

WYSTAN HUGH AUDEN

Kéknyomat modern
technikával ötvözve
Cservenák Péter tárlata Kassai Vidor Galériában
Hatalmas érdeklõdés kísérte
Cservenák Péternek, a Váci Tavaszi Fesztivál keretében március 20-án, este a mûvelõdési központban nyílt Fény/kép címû
elsõ önálló kiállítását. Az intézmény Kassai Vidor Galériájában
rendezett tárlatra kíváncsi közönség – barátok, ismerõsök, önkormányzati képviselõk - alig
fértek el a büfé elõterében, ahol
ünnepélyes keretek között nyitották meg a kiállítást.
Bardócz L. Csaba gitárjátéka és Koren Gábornak, a Fónay
Márta - HUMÁNIA - drámai
mûhely tagjának elõadása után
Takács Orsolya olvasta fel
Maczkay Zsaklin megnyitó beszédét.
Cservenák Péternek – akit
eddig a város múltjának kutatása és a fényképezés révén ismertek a városban - ez az elsõ,
önálló, saját alkotásokat felvonultató tárlata.

A hét vicce

Idõjárás

“A tárlaton filozofikus, mûvészi fotóival egy eddig talán kevésbé ismert arcát mutatja meg.
Manapság, mikor a fizikális
technika révén a virtuális valóság mind manipulálhatóbbá válik, egyre többen térnek vissza,
legalább alkalmilag az archaikus eljárásokhoz. Az 1840-es
években felfedezett cianotypia,
vagy más néven kéknyomat, különösen alkalmas a mélyebb
gondolatok megfogalmazására.
Cservenák Péter korábban már
maga is kísérletezett ezzel a mûfajjal, ám aztán hosszú idõre
megfeledkezett róla. A különleges mûfaj líraiságot kölcsönöz a
fotográfiáknak, a kézzel fölhordott réteg pedig a képzõmûvészet
határmezsgyéje felé sodorja az
alkotásokat “– hallottuk egyebek mellett a kiállítást méltató
beszédben.
A tárlat április 14-ig látható
a Kassai Vidor Galériában.

Megnyílik az integrált tudásközpont. Ma délután

nyitja meg kapuit a Naszály utcában a Naszály-Galga Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK). A váci régió
integrált tudásközpontjának a térségfejlesztésben betöltött szerepe kiemelkedõ lesz az észak-Pest megyei régióban, hiszen a jól kidolgozott oktatási rendszer segítségével nem csak a munkanélküliséget csökkenti majd, hanem a megfelelõen képzett szakemberek kibocsátásával
hozzájárul az õket alkalmazó cégek, így közvetve az egész
térség fellendüléséhez.

Ma a hideg hajnalt követõen kellemes tavaszi idõnk lesz. A többórás napsütést csak
fátyolfelhõk zavarják
meg. Holnap és vasárnap a néhány órás
napsütés mellett elszórtan futó zápor
alakulhat ki. A folytatásban igazi tavaszi
idõ valószínû.

Két skót találkozik:
- Mi az? Te töltény
nélkül jársz vadászni? - kérdezi az egyik
a másikat.
- Igen. Kár a pénzért,
hiszen az eredmény
így is ugyanaz.

Lisztérzékeny klub
Vácon eddig nem volt lehetõség arra, hogy a
lisztérzékenyek ebédet
rendelhessenek. Ideje,
hogy ez megváltozzon.
Most elõször ehhez
segítséget is kap a klub
az önkormányzattól.
Kérnek minden érintett,
aki szeretne saját magának vagy gyermekének
folyamatosan étkezést
igényelni, jöjjön el április 3-án délután 17 óra-

kor a váci kórház ebédlõjébe. Ott írják alá azt a
levelet, amit dr. Bóth János polgármester és a
képviselõ-testület elé
tárnak.
Ez a feltétele annak,
hogy számukra is gondoskodjanak városi szinten, elérhetõ áron, akár
önkormányzati támogatással az étkezésrõl.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Jótékonysági koncert
az I. Géza Király Alapítvány javára
A mûsorban szerepelnek: Magyarkúti Nóra, Fresch
Zoltán, a Forefather együttes tagja, Révész Milán,
Bartók Béla Zeneiskola, iskolánk kórusa, diákjai és
öregdiákjai, továbbá – meglepetésként – sok más híres elõadó.
Belépõjegyek ára elõvételben 1000 forint, a helyszínen 1200 forint. Támogató jegyek ára: 200 forint. A jegyek elõvételben az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában - Vác, Géza király
tér 8. – vásárolhatók meg.
A koncert helyszíne: Bartók Béla Zeneiskola. Idõpont: április 4., péntek 19 óra.

Figyelem! Az 50, 60, 65, 70, 75 éve végzett diplomásoknak kérvényt kell beadni a felsõoktatási

intézménybe ahhoz, hogy megkaphassák a jubileumi díszoklevelüket. A leadási határidõ március 30-án jár le. Kérjük, hogy jelentkezzenek a jubileumi díszoklevélre jogosultak, vagy azok,
akiknek tudomása van arról, kik azok, akik igényelhetik a díszoklevelet. A Pedagógus Nyugdíjas
Klub segítséget ad, a szükséges információkért hívják az alsófokú intézmények esetén: 06-27/
313-106 telefonszámon Lengyel Jánosnét, a középfokú intézményeknél 06-27/316-284-es számon üzenetet hagyjanak és visszahívjuk.
PEDAGÓGUS NYUGDÍJAS KLUB ELNÖKE
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5letbörze
Vácott születtek: Kovács Miklós és
Birkás Anikó lánya Kitti, Goldschmied
János és Dudák Hajnalka lánya Lorina,
Kalácska Norbert és Sági Erika lánya
Anna, Máthé Gyula és Mazsári Anett
lánya Viktória, Szelei Csaba és Jenei
Bernadett fia Levente, Drajkó József és
Vida Andrea fia Adrián, Forgács István és Horváth Adrienn lánya Veronika, Nagy László és Papp Gizella fia
Máté, Valter Szilárd és Bodó Beáta fia
Bálint, Gulyás Gábor és Nagy Katalin
fia Ákos, Dinka Csaba és Rocska Viktória fia Levente, Fecser János és Bodor Anikó lánya Réka, Zsigmond Albert és Sárközi Ildikó lánya Csenge.

Vácott hunytak el: Deme László
(1961) Vác, Zsebeházy László (1947)
Vác, Kerekes Imréné sz. Rózsa Julianna (1932) Dunakeszi, Fekete Erika
(1987) Csomád, Bordás Antalné sz.
Jurácz Mária (1937) Szõdliget, Bagi
Vilmos (1952) Verõce, Kõhalmi Miklós (1932) Verõce, Bátyi Ferenc
(1970) Vác, Kovács Jánosné sz. Juhász
Zsuzsanna (1926) Csõvár, Számel
Jánosné sz. Kökény Ilona (1919) Kerepes, Sikes Erznéné sz. Sebõk Valéria (1932) Budapest IV., Kocsis Sándor (1947) Madaras, Balogh Kálmán
(1973) Budapest XIII., Ladócsi Pálé
sz. Bálint Ilona (1922) Vác, Könyves
Imre (1941) Nógrád, dr. Horváth SánHázasságot kötöttek: Vanicsek Fe- dor (1928) Diósjenõ, Kiss Tivadarné
renc és Sinka Judit.
sz. Szkala Borbála (1935) Fót.

A teakészítés fortélyai
* A teát lehetõleg porcelán kannában készítsük,
a vizet pedig mindig egy másik edényben forraljuk.
A forrázat elõállításánál mellõzzük a fémedényeket, mert a fém tönkreteszi a tea ízét. A teás edényeket más célra ne használjuk!
* A forrázat mindig friss vízbõl és friss teából
készüljön. A legzamatosabb a desztillált vagy ásványvízzel készített tea. Ha csökkenteni szeretnénk
a forrázat erejét, adjunk hozzá nagyobb adag forrásban levõ vizet. A tealeveleket csak egyszer érdemes leforrázni, mert a további forrázatok már alig
tartalmaznak zamatos anyagot.
* A teát fõzni nem szabad! A jó tea mindig forrázással készül. Elõször öblítsük ki meleg vízzel a
teáskannát, majd csészénként tegyünk bele egy teáskanálnyi teát, ezután öntsünk rá annyi forró vizet,
hogy ellepje, fedjük le, és rövid ideig hagyjuk állni.
Így a kannában igen erõs teakivonat keletkezik. Ezt
ízlésünknek megfelelõen öntsük fel forró vízzel és
csészékben szolgáljuk fel.
* A teába jutott csersavat eltávolíthatjuk, ha borsó
nagyságú finom tiszta zselatint dobunk a kész teába.
Ez a csersavat megköti és leválasztja, a zamatos anyagok és a thein viszont nem változnak. Ilyenkor azonban a teát újból le kell szûrnünk, illetve ülepítenünk.
* Mivel a tea zamatát idegen anyagok módosítják vagy elrontják, lehetõleg kerüljük az ízesítõket
(cukor, citrom, rum stb.)! Ha mégis használunk, a
teát csak forrázás után ízesítsük!

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
Mária utca 52. szám alatt található

Orvos

Vácott az éjszakai orvosi ügyelet a 06-27/620620/1465-ös melléken hívható hétfõtõl csütörtökig este 7 óra és reggel 7 óra között, illetve
pénteken 16 órától hétfõn reggel 7 óráig. Vidéki háziorvosi ügyelet (Kosd, 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.:
06-27/314-862. Mentõk (súlyos esetben): 104.

Gyógyszertár
Március 24-tõl március 30-ig:
hétfõtõl vasárnapig:
Gyöngyvirág Gyógyszertár
(Vác, Radnóti u. 2. Tel.: 06-27/301-178)
A következõ hétfõtõl a:
Szent Rókus Gyógyszertár
(Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 06-27/305-610)

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 Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft, 2167
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