Nyitási akciók!

Ha két gombócos fagyit vásárol tölcsérben, a harmadikat ráadásként ajándékba kapja!
Sütemény kedvelõknek hétköznaponként öt óra után 4-et fizet, 5-öt vihet!
Szerkesztõség:
Vác, Csányi körút 45.

Tel./fax: 27/316-100

Olvasószolgálat:
munkanapokon
9 és 15 óra között.
Ára: elõfizetõknek 95,
árusoknál 99 forint.

VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA

Váci Napló

MIRTUSZ

Menyasszonyi és alkalmi
ruha készítõ és kölcsönzõ
Mártai Ferencné
Vác, Csillag u. 7.
Tel.: 06-27/315-643
Nyitva tartás:
H-P: 9-tõl 18 óráig,
Szo: 8-tól 12 óráig
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A quadosokkal küzdenek
az erdészek és a rendõrök
Az erdõrõl mindenkinek más jut az eszébe. Van,
akinek a jó levegõ, van, akinek a madárdal, van,
akinek a tavaszi virágpompa vagy a szeptemberi
szarvasbõgés az elsõ gondolata az erdõ szó hallatán. Egyre többen vannak azonban azok, akik az
erdõt, mint egy végtelen lehetõséget magában rejtõ
versenypályát képzelik el. Szinte minden természetet és erdõt járó ember találkozott már velük,
vagy a hangjukkal, esetleg a nyomaikkal. Õk a
terepmotorosok és az új divathullám lovasai, a
quadosok. Mivel nincsenek kiépített pályák, maguk keresik meg a nekik tetszõ helyeket, amelyek
gyakran védett területen vannak. Hiába a tiltó táblák, hiába a kérések és a határozottabb felszólítások, az erdõ gyakran hangos a motorberregéstõl.
Az utóbbi idõben azonban az erdõk szakemberei
megelégelték a dolgot és a rendõrséggel együttmûködve lépnek fel az illetéktelen behatolók ellen. Cikkünk az Ipoly Erdõ Zrt váci erdészetének
tapasztalatairól szól. Van mit elmondaniuk.
cikkünk az 5. oldalon

Szabó László jármûvének kereke leszakadt. A quadok versenyé-

ben Szabó László komoly technikai problémával küzdött meg a Közép-Európai Rali harmadik napján.
Jó tempóban haladva, több motorost is sikerült befognia és az elsõ ellenõrzõ pontnál a harmadik helyen
haladt el, ám a technika ördöge kibabrált vele. A speciál szakasz nehezét letudva, de még mielõtt a
“sima” utat elérhette volna, kitörött az egyik hátsó kereke. Több mint egy órás tákolás után sikerült bár csak utolsóként - még szintidõn belül teljesítenie a távot. A csapat kemény munkája által a második
speciálra ismét rajtrakész állapotba került a technika, úgyhogy folytathatja a versenyt.

Mada keresztszülei a váci jobbikosok
Az év elején fogalmazódott meg a gondolat a Jobbik váci szervezetének tagjai körében, hogy
részesei kívánnak lenni a keresztszülõ programnak, mely a moldvai csángó gyerekek támogatásával foglalkozik. Felvették a kapcsolatot Hegyeli Melindával, a Keresztszülõk a Moldvai Csángó
Magyarokért Egyesület koordinátorával, aki segített kiválasztani az általunk jelképesen örökbe
fogadott 6. osztályos kisfiút, Madát. A tervek szerint a váciak hamarosan elutaznak Csángóföldre.

Egészségünk
mindannyiunk
felelõssége!
PAJZSOK KLUBJA váci területi képviseletébe klubtársakat,
és munkatársakat keresünk!
Tel.: 06-20/419-8870
pajzsokklubja.be@gmail.com
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A mélygarázs jelentõs áremelést Világbajnoki elismerés
Mint korábban beszámoltunk róla, Molnár Klaudia,
hoz a parkolási díjaknál
a Váci Reménység SE sportolója a Tallinban meg- állítja Tomori Pál, a jobboldali frakció vezetõje

A jelenleginél jóval többet kell majd fizetni a
belvárosban a parkolásért, ha megépül a volt
csirkepiac területén a
mélygarázs. Ez derült ki
Tomori Pál, a jobboldali
Összefogás frakció vezetõjének szavaiból a kedden megtartott sajtótájékoztatón. A váci képviselõk e hét csütörtökön –
már lapzártánk után –
foglalkoztak ismét a régóta napirenden lévõ témával. Ezúttal a tervezett
beruházás megkezdésének konkrét idõpontjáról
és ütemtervérõl döntöttek. (A szavazás eredmé-

nyérõl következõ lapszámunkban olvashatnak.)
A képviselõ közölte a
helyi médiával, hogy a
számítások szerint milyen
arányban növekszik a
parkolás a belvárosban a
mélygarázs megépülése
és átadása után. Ezek szerint a jelenlegi összeghez
képest 360 forintra nõ
majd a várakozási díj egy
órára, az éves bérletek
pedig 360 ezer forintba
kerülnek majd. Egy másik kalkulációt is ismertetett a városatya a sajtótájékoztatón. A teljes belvárosra kiterjesztett parkolási díj ezek szerint a je-

lenlegi 160 helyett 450
forintra emelkedik majd,
míg az éves bérletekhez
a mostani 25 ezer helyett
450 ezer forintért lehet
majd hozzájutni.
Tomori Pál szerint a
fentiekben közölt, módosított árakat napszaktól
és naptól függetlenül,
azaz éjjel-nappal, ünnepnapokon, hétvégéken
egyaránt fizetniük kell
majd az autósoknak. A
városatya egy kérdésre
válaszolva elmondta: az
árkalkulációk mindegyike a beruházást végzõ
cég elõzetes adataiból
következtethetõ ki.

rendezett Fogyatékos atléták fedettpályás világbajnokságán megnyerte az ötpróba egyéni versenyszámát és elsõ lett a 4X200 méteres váltóban is. A 16
esztendõs versenyzõ a csütörtöki képviselõtestületi
ülésen eredményéért dr. Bóth János polgármestertõl és Mokánszky Zoltán szakbizottsági elnöktõl átvehette a Vác Város Sportjáért kitüntetést.

A jobboldal szándékosan
félrevezeti az embereket

Romaügyi kerekasztalt
tartottak Vácon

- mondja dr. Bóth János polgármester, frakcióvezetõ

A közelmúltban megalakult, és a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által mûködtetett Pest Megyei Esélyek Háza
romaügyi szakmai kerekasztalt rendezett április 23án, szerdán. A Vácott megtartott találkozón részt
vettek Pest megye cigány kisebbségi önkormányzatainak elnökei, illetve a térségben mûködõ civil
roma szervezetek képviselõi. A találkozó célja a
kapcsolatépítés, az együttmûködés lehetséges formáinak megbeszélése, valamint a közös célok megfogalmazása és a helyi igények felmérése. Az összejövetelen megállapodás született közös programok
szervezésére. A közeljövõ tervei között szerepel
többek között a hagyományteremtõ szándékkal
megszervezett Pest megyei romanap. A romanap
keretében – a tervek szerint – a kísérõprogramok
(a korábban kiírt rajzpályázat eredményhirdetése,
színpadi produkciók) mellett szakmai konferenciát
tartanak meghívott elõadók – romológus, szociológus – részvételével.

Tomori Pál szándékosan
és gátlástalanul félrevezeti az embereket, az általa
elmondottak tömény hazugságokat tartalmaznak
- reagált dr. Bóth János
polgármester, a szocialista önkormányzati frakció
vezetõje a sajtótájékoztatón elhangzottakra. A
csütörtöki testületi ülésre
elõkészített anyagban az
óradíj 240 forint+áfa. Az
ebbõl eredõ bevétel általában a mélygarázs bevételeinek több mint 80 százalékát jelenti. A beruházó elõzõ kalkulációi a jövõre vonatkoznak, tehát
realitásuk 2009-2010-re
van, ha a testület így dönt.
Ugyanis a díjakat nem a

beruházó határozza meg,
hanem a képviselõtestület. Van egy olyan összefüggés, hogy minél nagyobb a mélygarázs kihasználtsága, annál kisebb lehet a díj. Tehát a
240 forint+áfa esetében
péládul 30 százalékos kihasználtsággal számolnak. Ha ennél magasabb
a kihasználtság, a díj lehet jóval alacsonyabb is.
Jelenleg például Budapesten, a VI. kerületi
mélygarázsban az óradíj
8 és18 óra között 240 forint/óra, 18 és 20 óra között 120 forint/óra. A havi
bérlet 0-tól 24 óráig 35
ezer forint; a VII. kerületi Holló utcai mélygarázs-

ban 8 és18 óra között 200
forint/óra a díj, a havi bérlet 0-tól 24 óráig 33 ezer
forint. Veszprémben az
óradíj 210, Sopronban
250 forint.
“Tomori Pál kapott
egy másfél évvel ezelõtti
állapotra vonatkozó
anyagot, amely már régóta nem érvényes. Ezt
sem jól olvassa és használja, annak ellenére,
hogy felhívták a figyelmét, hogy jelenleg mi van
az elõterjesztésben. Természetesen, akinek a dezinformálás a fontos, az
ilyen érdemi kérdésekkel
nem foglalkozik. Ez õt
minõsíti” - olvasható dr.
Bóth János reagálásában.

Szent György napi ünnep és megemlékezés
A Boronkay György Mûszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium testülete és diáksága Szent
György havában, április 26-án rendezi meg a
névadó tiszteletére és emlékére Szent György
napi ünnepségét. Az ünnep elõzményeként városi szavaló- és mesemondó versenyt, Szent György
napi képzõmûvészeti kiállítást, Boronkay Tehetségkutató Matematikaversenyt, Kiselõadók fórumát rendeztek. Az ünnepségre tisztelettel várják
az egykori tanárokat és diákokat, valamint az érKörnyei László alkotása deklõdõket.

Fõtéri forgalomkorlátozás
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2008.
április 25-én, péntek reggel 8 órától 2008.
április 28-án, hétfõ reggel 5 óráig a Vác,
Március 15. téren garanciális munkákat végeznek, ezért a tér - a jármû forgalom elõl teljes lezárásra kerül. A jármûvekkel való beés kihajtás, valamint áthaladás a jelzett idõpontban szünetel.
Elõzõek miatt kérjük, hogy a közlekedõk ne
megszokásból vezessenek, a kihelyezett közúti
jelzõtáblák, terelõkorlátok által szabályozott forgalmi rendet maradéktalanul tartsák be. Kérjük,
hogy a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet jármûveikkel kerüljék el.
A munkavégzések ideje alatt okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
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Átépítés a
Nyolcvan órán át kosaraztak földhivatalban
Újabb Guiness-rekord kísérlet a Boronkayban

A Váci Körzeti Földhivatalban
január 16-án megkezdték az
ügyfélkezelõi rész átépítését, a
munka elõreláthatólag június 1–
jéig tart.
Az átalakítás alatt a tulajdoni lapok, helyszínrajzok kiadása továbbra is a földszinten történik, a bejárati folyosótól jobbra, az ügyiratokat, a szerzõdéseket az emeleten balra, a 21-es
iktató szobában lehet leadni. Az
eligazodást tájékoztató táblák is
segítik.
A változást követõen viszont tágasabb helyen várják
az ügyfeleket, hívószámos
ügyintézéssel, amely során
elõtérbe kerül a bankkártyás
fizetési lehetõség, így nem kell
külön a pénztárhoz fáradni,
egy ablaknál mindent el tudÚjabb Guiness-rekord kísérletre vállalkoztak a Boronkay középiskola tanárai és diákjai. Az nak intézni.
elõzõ siker nem rajtuk múlt - a rekordokat nyilvántartó internetes oldalon közöltek pontatlan
adatokat -, s a mostani, a hét végén kezdõdött és hétfõn délután négy órakor befejezõdött
kosárlabda-meccs hitelesítése is a szigorú elbírálók kezében van. A folyamatos ellenõrzés
mellett zajlott akció nagy sikert aratott az iskolában és városszerte is. A rekordkísérlet résztvevõi: Nagy Péter-tanár, Detre János 11.A, Sági Bence 11.F, Borbándi Balázs 9.B, Velenczei
Ádám 9.B, Szeklenczei Zsolt 10.N, Sövény Hunor 13.A, Balla Péter, Osváth László 13.A,
Borbándi Dániel 11.A, Volentics Ádám 11.A, Jezernyiczky Gábor, Szemán Éva, Stedra Emese 9.A, Grósz Mónika, Kovács Adrienn 13.N, Szerseny Andrea 10.N, Szabó Anett 11.N, Borosné
Paku Beáta tanár, Urbán Kitti 11.A, Kovács Nóra 11.N, Szreseny Dóra, Nyári Izabella 12.N, Az APEH Közép-magyarorUrbán Anett 12.G, szervezõ tanárok: Nagy Péter, Pajor Ferencné, Borosné Paku Beáta, szági Regionális IgazgatósáPelczéderné Bodnár Magdolna.
gának tájékoztatása szerint a

Ünnepi
munkarend az
APEH-nél

Ünnepi fogadási lehetõségek
A Szerencsejáték Zrt értesíti tisztelt játékosait, fogadóit, hogy április 28-án (vasárnapról hétfõre virradóan) nulla órától hajnali 5 óráig a Tippmax bevezetésével és a Tippmix kibõvítésével
összefüggõ karbantartási munkák miatt interneten, telefonon, SMS-ben és ATM-en (bankomat) nem lesz mód játszani, fogadni, s ez idõszakban pályázni sem lehet. A lottózók nyitására
a munkálatok befejezõdnek, így az értékesítõhelyi terminálokon korlátozás nélkül játszhatnak. A munka ünnepén, május 1-jén, csütörtökön elmarad két játék sorsolása. A Tangó nyerõszámait május 2-án, pénteken sorsolják a szokásos idõpontban, 20 órakor, amit a tv2 ugyancsak pénteken, az ismert 21,30–22,15 óra közötti idõsávban sugároz. Nem lesz május 1-jén
Heti Fix+TV játék sorsolás sem, de ezt pótolandó, egy héttel késõbb, május 8-án, csütörtökön
két sorsolást bonyolítanak le.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Társasházak és Lakásszövetkezetek közös
épületeinek energia-megtakarítást eredményezõ felújítására vonatkozó pályázati lehetõségekrõl, NEP-2008 és energiatakarékossági pályázatokról.
Idõpont: május 8, csütörtök 17.30-tól 19.30
óráig. Helyszín: Madách Imre Mûvelõdési Központ 8-as terem.

május 1-je körüli munkarendváltozások miatt a központi
ügyfélszolgálatok és ügyfélszolgálati kirendeltségek nyitva tartása az alábbiak szerint
alakul: április 26-án, szombaton pénteki ügyfélfogadási idõ,
április 28-án, hétfõn hétfõi
ügyfélfogadási idõ, április 29én, kedden keddi ügyfélfogadási idõ, április 30-án, szerdán
szerdai ügyfélfogadási idõ,
május 1-én, csütörtökön szünnap, május 2-án, pénteken
szünnap.

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy 2008. április 22. - május 06. (idõjárás függvényében) között
a város közterületein a vadgesztenyefák permetezését végezzük.
Alkalmazási terület: Vác város közterületei
Alkalmazott szer: Mirega 45 EC 0,3-0,5 l/ha; Nomolt
15 SC 0,75 l/ha
Élelmezés egészségügyi várakozási idõ: 30 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
A szerek méh veszélyességi kategóriája: nem veszélyes
A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: közepesen veszélyes
REMONDIS DUNA KFT
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A tér takarítása
elhalasztva
Szakadó esõ fogadta
szombaton reggel azokat
a Földváry téri lakosokat,
akik az aznap délelõttre
meghirdetett lakótelepi
takarítónapra gyülekeztek. Bár minden elõkészület megtörtént egy sikeres akció lebonyolításához, a szervezõ négy
önkormányzati képviselõ
– Ferjancsics László,
Makrai Zsolt, Kiss János,
Váradi Iván Attila – úgy
döntött, hogy a terület
rendbetételét elhalasztja.
- Természetesen na-

gyon köszönjük a zord
idõjárás ellenére is tettre
kész polgárok lelkesedését. Ám nekünk nem
csak a környezetünk védelme és a lakótelep tisztasága, hanem az itt élõk
egészsége is nagyon fontos. Ezért úgy döntöttünk, hogy – egy reményeink szerinti szép tavaszvégi délelõttre –
május 17-re, szombatra
halasztjuk a terület rendbetételét – mondta lapunknak a szervezõk nevében Makrai Zsolt.

Robbantó gyilkost
keres a rendõrség
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztályának I. Életvédelmi Alosztálya
büntetõeljárást folytat emberölés bûntettének
megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a képen látható Pintér György László (1965. május 28.) martonvásári lakos megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy 1998. augusztus 18án 8 óra 55 körüli idõben Budapesten, a XI.
kerületi Egér úton felrobbantotta T. István
Porche 911 típusú személyautóját. A gépjármûben tartózkodó sértett olyan súlyos égési
sérüléseket szenvedett, hogy pár nappal késõbb belehalt sérüléseibe.
Az eljárás során országos körözését rendelték el Pintér György Lászlónak, de a felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek.
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság kéri,
hogy aki Pintér György László tartózkodási
helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, az hívja Csapi Balázs
rendõr alezredest a 06-20/444-1221-es telefonszámon, vagy a 06-1/443-5119-es számot,
vagy tárcsázza a 107-es vagy 112-es hívószámok valamelyikét!

Bölcsõdefejlesztési kezdeményezés:
15 ezer új férõhely 2013-ig
A 2009-2013 közötti idõszakban 60 milliárd forintnyi
uniós fejlesztési forrást kellene biztosítani
Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter határozott álláspontja, hogy a szociális
ellátórendszer biztonságát meg kell õrizni. Ezért
nem támogat semmilyen
forráscsökkentést a szociális ellátórendszerben,
és megítélése szerint kifejezetten a családtámogatási rendszer jelenlegi
értékeinek megõrzésére
kell törekedni. A miniszter határozott véleménye
szerint a változtatásnak
két fõ iránya lehet. Az
egyik a rászorultság elvének szigorúbb érvényesítése, a másik az intézményi ellátórendszer
fejlesztése.
A miniszter kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél és a
regionális fejlesztési tanácsok elnökeinél, hogy
a szaktárca által megfogalmazott helyi foglalkoztatási és szociális célok hangsúlyosabban jelenjenek meg a regionális operatív programok
pályázati kiírásaiban.
Lamperth Mónika különösen fontosnak tartja,
hogy a gyermekek napközbeni ellátásának – és

ezen belül a bölcsõdei és
az óvodához integrált
bölcsõdei intézményrendszernek – a fejlesztése elõnyt élvezzen.
A tárca által készített
számítások szerint a böl-

ter közremûködését annak érdekében, hogy a
gyermekek napközbeni
ellátásának fejlesztésére
irányuló forrásokat növeljék meg a regionális
operatív programok ak-

Élet a bölcsödében. Tizenötezer új férõhelyet
kellene építeni országszerte

csõdékben a jelenlegi férõhelyeken túl további
15 ezer férõhelyre van
szükség, amihez a 20092013 közötti idõszakban
60 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrást kellene biztosítani.
Ezért Lamperth Mónika kérte Bajnai Gordon, regionális fejlesztésekért is felelõs minisz-

cióterveiben.
Ezért Lamperth Mónika azt is kezdeményezi Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszternél,
hogy a regionális fejlesztési tanácsok elnökeinek
következõ tanácskozásán tûzzék napirendre a
bölcsõdefejlesztések
ügyét.

Koncert a zeneiskolában
Bartók Béla Zeneiskola Fúvószenekara szeretettel vár minden kedves
érdeklõdõt a zenekar évadnyitó koncertjére, amely április 26-án 18 órakor lesz a váci Bartók Béla Zeneiskola hangversenytermében. Vezényel: Kápolnai Jenõ.
A mûsorban Farkas Antal, Weiner Leó, Jacob de Haan és André
Waignein mûvei mellett könnyûzenei szórakoztató darabok is elhangzanak. A belépés díjtalan.
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A quadosokkal küzdenek
az erdészek és a rendõrök
Quadosok, terepmotorosok. Hogy helyére tegyük
fejünkben az õ helyüket
az erdõben, ismerni kell
a témakörhöz kapcsolódó
jogi szabályozást.
Erdõgazdálkodók lévén engedjék meg, hogy
az erdõ és a természet felõl közelítsük meg a dolgot. A terepmotorozással
(beleértve a négykerekû
motorokat is) kapcsolatban számtalan probléma
merül fel.
Az erdei utakat erõsen
károsítják, nem beszélve
arról, amikor az útról letérve az erdõ aljnövényzetét, védett növényeket,
facsemetéket taposnak el,
mindig új és új nyomokat
kialakítva. Az így kialakult nyomokon, melyek
nagy része természetesen
a sportélmény fokozása
miatt meredeken fut, az
esõvíz gondtalanul szalad
le magával mosva a termõréteg felsõ szintjét is.
Csak súlyosbítja a helyzetet, ha a motorosok fiatalos erdõt vesznek célba,
mert ezek a területek még
különösen sérülékenyek.
Vadgazdálkodási
szempontból talán nem is
kell különösebben részleteznünk, mit jelent az
erdõ csendjébe a szeptemberi szarvasbõgés idején esténként beledübörgõ motorosok hada.
Nemcsak a vadászatokat
hiúsítják meg, az erdõ lakói sem igénylik az állandó és hangos zavarást.
Ha már az erdõnél tartunk, bizony ott az erdészeken és a motorosokon
kívül járunk még néhányan. Az erdõt csendesen
és figyelmesen járó turisták, kirándulók sem nézik
jó szemmel az erdõ
csendjébe nem illõ motorzúgást, esetleg a turistaúton velük szemben száguldó „sportolókat”.
Végül maradtak a
közlekedésrendészeti és
közlekedésbiztonsági
problémák: a gépjármû-

vek többsége nem rendelkezik rendszámmal, azonosíthatóságuk nehéz,
vagy lehetetlen, közúti
forgalomban nem is vehetnének részt, sok esetben a vezetõjüknek egyáltalán nincs, vagy az

rõl és az erdõ védelmérõl,
és a szintén 1996. évi LV.
A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló törvények a kérdést az erdõ
oldaláról teljes mértékben
definiálják. Az erdõben

is megvalósul, ebben az
esetben az illetékes természetvédelmi hatóság is
kiszabhatja a természetvédelmi bírságot. Ha bizonyítást nyer, hogy a területen élõ vadállományt
is zavarja a tevékenység,

Quados a terepen. Lehet, hogy nem is ismeri a jogszabályokat?

adott kategóriás gépjármûre nincs jogosítványa.
Mielõtt még azt hihetnénk, hogy a probléma
teljes jogi szabályozatlanság alatt állna, meg kell
mindenkit nyugtatnunk,
hogy ez nem így van.
Az 1996. évi LIII. A
természet védelmérõl, az
1996. évi LIV. Az erdõ-

az erdõgazdálkodó és a
természetvédelmi, illetve
erdészeti hatóságok engedélye nélkül csak gyalogosan lehet közlekedni.
Ennek megszegése esetén, az erdészeti hatóságnál eljárás kezdeményezhetõ az elkövetõ ellen.
Csak súlyosbítja a helyzetet, ha természetkárosítás

a vadászati hatóság is eljárhat az ügyben.
A közlekedésrendészeti hiányosságok miatti eljárás teljes mértékben
a rendõrség feladata. A
fentiek figyelembevételével a Váci Erdészet a Váci
Rendõrkapitánysággal
együttmûködve közös ellenõrzéseket tart az erdõ-

területeken, melyek során
a szabálytalanságok nyomán az illetékes hatóságoknál eljárást kezdeményezünk.
A probléma természetesen ezzel nem kerül rendezésre, ez csupán tüneti
kezelés, azonban talán a
jogszabályok elolvasására serkent minden az erdõbe induló és kikapcsolódni vágyó embert.
Az erdõbe bevezetõ
utakat – lehetõségeink
szerint – sorompókkal,
behajtást tiltó táblákkal
látjuk el. Természetesen
nem tudunk kitáblázni
minden „csapást”, de úgy
gondoljuk, a jó szándékú
(csak a szabály nem ismeretébõl fakadóan motorozó) „sportolókat” figyelmeztetni tudjuk: TILOSBAN JÁRNAK! S aki ezt
nem veszi figyelembe,
számíthat az akár 150
ezer forintig terjedõ bírságokra is!
Kedves erdõszeretõ
természetjárók! Segítsék
munkánkat! Információikkal, esetleges fényképfelvételeikkel megkönnyítik, eredményességét javíthatják az erdõ
csendháborítóival szemben folytatott küzdelmünknek.
E-mail:
vaci.erdeszet@dunaweb.hu,
telefon: 06-27/318-989.
KOVÁCS MÁRTON,
A V ÁCI ERDÉSZET

MÛSZAKI VEZETÕJE

Felfüggesztett fogházra ítélték az édesapát
Elsõ fokon 10 hónap, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre és a vezetéstõl való két éves eltiltásra ítélte
nem jogerõsen a Zalaegerszegi Városi Bíróság néhány napja azt az apát, aki tavaly õsszel átengedte
kilencéves gyermekének egy quad motor vezetését, a fiú azonban felborult és a kórházban életét vesztette. A védõ kérésére erkölcsi okokból elrendelt zárt tárgyalás után a bíró az ítélet indoklásában kifejtette:
az apa közúti közlekedésre alkalmatlan jármûvel vitte motorozni fiát a Nagykanizsához tartozó Korpaváron. A motornak nem mûködött a hátsó fékje, nem volt megfelelõ a guminyomása, és a férfi “szeszesitaltól befolyásolt állapotban” közlekedett, mielõtt a vezetést átengedte kilencéves fiának. A fiú elvesztette uralmát a jármû felett, kisodródott az útról és felborult. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a
kórházba szállítást követõen meghalt. Az apa hivatásos sofõrként dolgozott, motorozni mégis úgy indult,
hogy elõtte, sõt közben is több sört megivott. Felelõtlenségéért akkor is vállalnia kell a következményeket, ha elveszítette egyetlen gyermekét, mert a gyermek halála a szülõ meggondolatlansága miatt következett be - indokolt a bíró. Az apa mentesítést kapott a büntetett elõélet következményei alól, de a jármûvezetéstõl való kétéves, teljes körû eltiltás miatt fellebbezést nyújt be, ezért az ítélet nem jogerõs. (MTI)
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Több mint százmilliós
pályázati támogatás
Tizenkilenc település összefogása
Egy-egy település versenyképességének fenntartása, az ott
élõ emberek életminõségének
javítása érdekében rendkívül
fontos egy-egy térség összefogása, az egymással való párbeszéd, a felmerülõ gondok közös
megoldása. Ebbõl a célból jött
létre 1999-ben Verõce szék-

sulás normatív támogatása általános, közoktatási intézményi,
pedagógiai szakszolgálati, gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési és
mozgókönyvtári feladatokra
2006-ban összesen 71 millió 87
ezer, 2007-ben 82 millió 24 ezer
forint volt, ezekre a feladatokra
idén 95 millió 41 ezer forint tá-

Hamarosan Vácot és Gödöllõt is regionális kerékpárút kötheti össze

hellyel a Dunakanyar Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, amely 2003-ban helyezte át székhelyét Vácra, s ma Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
néven végzi tevékenységét dr.
Bóth János elnök vezetésével.
A társulás mûködési területe a kormányrendeletben nevesített váci kistérséghez tartozó
települési önkormányzatok
közigazgatási területe, a váci
statisztikai kistérség mind a 19
települése: Acsa, Csörög, Csõvár, Galgagyörk, Kismaros,
Kisnémedi, Kosd, Nagymaros
városa, Penc, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Szokolya,
Szõd, Szõdliget, Vác városa,
Vácduka, Váchartyán és Verõce. A társuláshoz tartozó települések három, földrajzi sajátosságában eltérõ jellegû
mikrotérséghez – Dunakanyar
bal partja, Felsõ-Galga mente
és Cserhátalja - tartoznak.
A márciusi testületi ülésen
dr. Bóth János tájékoztatta a
képviselõket a kistérségi társulás tevékenységérõl, az elmúlt
két év normatív támogatásainak
alakulásáról és az idei várható
összegekrõl, amelyek különbözõ feladatokhoz kötöttek. A tár-

mogatás várható.
Vác részesedése a kistérségi kiegészítõ támogatásból –
pedagógiai szakszolgálati,
gyermekjóléti, belsõ ellenõrzési és mozgókönyvtári feladatokra – 2006-ban 7 millió 803
ezer, 2007-ben 9 millió 437
ezer forint volt, ez az összeg
várhatóan 2008-ban 17 millió
412 ezer forint lesz.
A társulás 2004-tõl évente
egy-egy pályázaton sikerrel
vett részt, 2007-ig összesen
102 millió 788 ezer forint támogatáshoz jutottak. Területfejlesztési feladatok ellátására
például 2004-ben a társulás 12
millió forintot kapott pályázat
útján, 2005-ben közszolgáltatási feladatok ellátására 77 millió 668 ezer forintot nyertek. A
Vác-Gödöllõ közötti regionális
kerékpárforgalmi nyomvonal
tervezésére és engedélyezésére 2006-ban 10 millió 820 ezer
forint támogatást nyert a társulás. Az elmúlt esztendõben három pályázat volt sikeres, ezek
között 900 ezer forintot kaptak
a mikrotérségek közötti kulturális kapcsolat erõsítésére és
700 ezer forintot a váci kistérség turisztikai honlapjának elkészítésére.

a

Nyitási akciók
-ban

Városunk fejlõdésének egyik
leglátványosabb eleme a
Mácius 15. tér átalakulása
volt. A felújított épületek, a
kialakított park, a szökõkút
és a szép, tiszta környezet
egyre több látogatót csábít
ide. Megnyílt a Fõtéri Cukrászda és Kávézó is, amivel
Vác belvárosa egy újabb hangulatos vendéglátóhellyel
gazdagodott.
Az üzletvezetés 18 éves
vendéglátóipari tapasztalatával a háta mögött, egy
olyan kávéház jellegû cukrászda létrehozását próbálja
megvalósítani, ahol a betérõ
vendégek finomságokkal kényeztethetik érzékszerveiket,
hangulatos körülmények között kikapcsolódhatnak,
mindezt udvarias személyzettel és mérsékelt árak mellett. A folyamatosan bõvülõ
italkínálatban, Segafredo és
eredeti Fabia bécsi kávé különlegességek, krémes forró
csokoládék, teák közül választhatunk. Az édességek
kedvelõit széles választék fo-

gadja. A természetes alapanyagokból készült finomságok között megtalálhatók a
hagyományos, a házi jellegû
és az igen keresett, csökkentett energiatartalmú sütemények is. A fagylaltok közül érdemes kiemelni a kiváló minõségû olasz alapanyagokból készült finomságokat, mint pl. a nagysikerû Velencei álom, Csokis
keksz, Madártej, Ferrero,
vagy Kinder csoki. A tavaszi
napsütésben a hangulatos
teraszon egy ital, vagy fagylaltkehely elfogyasztása közben a szökõkút megnyugtató látványa felérhet egy kisebb relaxációval.
A Fõtéri Cukrászda csábító nyitási akcióval várja vendégeit, amely máris népszerû a diákok között! Aki két
gombóc tölcséres fagyit vásárol, a harmadikat ráadásként, ajándékba kapja!
A sütemény kedvelõket,
hétköznaponként öt óra után
a 4-et fizet, 5-öt vihet akció(x)
val kényeztetik!
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Kárpátaljától a világhírnévig

A barokktól napjaink
muzsikájáig

Edvin Marton a klasszikus elemeket ötvözi a popzenével

Tavaszi szerenád címmel április 26-án, szombaton 18 órakor a Görög Templom Kiállítótermében zenei mûsort hallhatnak az érdeklõdõk, a váci
Tragor Ignác Múzeum szervezésében.
Mûsoron: a dalirodalom
gyöngyszemei - a barokktól napjaink muzsikájáig. Közremûködik: Lachegyi Anna cselló és Horváth Péter furulya. Zongorán kísér: Illéssy Miklós. Mûvészeti vezetõ: Brenner Judit. A rendezvényre a belépés díjtalan, minden
érdeklõdõt szeretettel várnak!

Amikor a fiatal Csûry Lajost,
azaz Edvin Martont, a hegedû
virtuózát, zeneszerzõt nyolc
évi moszkvai tanulás után
Kárpátaljáról szülei Budapestre, a Zeneakadémia elõkészítõ osztályába küldték, ötszáz
forinttal a zsebében indították
útjára. Nem azért, mert nem
akartak többet adni fiúknak,
egyszerûen nem volt mibõl.
Az ösztöndíját, ami kisebb
volt a kollégiumi költségeknél

ken, családi ünnepeken ide látogat hozzájuk. A Marton nevet - mely apai nagyanyja családi neve volt - felnõtt korában vette fel. Öt nyelven beszél: magyarul, ukránul, oroszul, angolul és németül.
Többnyire a Monte Carlo
Orchestra nevû, öt lányból
álló zenekarával lép fel, melyet õ alapított. Nagyon büszke arra – s vágya, egyszer az
övé lehessen -, hogy Stra-

Edvin Marton. Az elsõ nemzetközi elismerést 1997-ben
kapta

úgy egészítette ki, hogy éjszakánként cigarettával üzletelt.
Ma már erre nincs szüksége,
hiszen a harmincon túl lévõ
Edvin Martont - aki Kárpátalján nevelkedett, édesapja magyar, édesanyja ukrán származású – szerte a világon ismerik, lemezei tizenegy országban kaphatóak.
A zene nem állt távol tõle
soha, hiszen zenészcsaládba
született, s háromévesen már
vonót tartott a kezében, kilenc
éves volt, amikor ötszáz jelentkezõ közül választották ki
a moszkvai ösztöndíjra. A
moszkvai Csajkovszkij Központi Zeneakadémiát 1983ban végezte el. Amikor szüleivel Budapestre költöztek,
hogy a Zeneakadémián tanulhasson tovább 17 éves volt.
Budapest után Edvin Marton
családja Vácot választotta lakóhelyéül, szülei városunkban
élnek és tanítanak, így fiúk két
koncert között, vagy hétvége-

divari-hegedûn játszhat, amit
élete végéig szóló használatra
kapott egy svájci banktól, miután megnyerte a montreali
hegedûs világversenyt. Ez a
hegedû egyike a ma nyolc,
használatban lévõ Stradivari
darabnak.
Ismertté mint a “korcsolyázók hegedûse” vált, elsõsorban Jevgenyij Pljusenko
révén, de többek között Pavuk Viktória, Stéphane Lambiel és a Totmianina–Marinin
páros is korcsolyázott már a
zenéjére.
Edvin Martont sokan szeretik, de vannak bírálói is, hiszen játékában a klasszikus
elemeket ötvözi a popzenével.
Õ úgy gondolja, a 21. században nem lehet örökké csak
visszanézni, ezért döntött így.
“Ezt biztosan szentségtörésnek tartják, de ahogyan Paganini is tette, saját egyéniségemet kívántam belevinni átdolgozásaimra” – nyilatkozta

egy alkalommal.
Az elsõ nemzetközi elismerést 1997-ben kapta, amikor
elsõ díjat nyert a C.A.O.
Unique nemzetközi hegedûversenyen Montrealban.
Arany medált kapott a Foyer
de Artistes nemzetközi díjkiosztó ünnepségen Rómában.
Váratlanul érte 2006-ban az
Emmy-díjra való jelölés,
azonban nagyon boldog volt,
amikor azt megkapta. Eddig
négy CD-je jelent meg: 1996ban a Sarasate, 2001-ben a
Strings’n’beats; 2004-ben a
Virtuoso és 2006-ban a
Stradivarius.
Edvin Marton és a Budapest Balett produkcióját hamarosan a váci közönség is élvezheti, hiszen
május 11-én 19 órakor a
Vác Városi Sportcsarnokban lép fel. Az elõadásra
jegyek a Ticket-pro irodáiban és a váci Tourinform
irodában kaphatók.

Nyelvi hibák,
nyelvi minták
A magyar nyelv hete alkalmából május 7-én, 17 órakor Nyelvi hibák, nyelvi minták címmel
dr. Balázs Géza egyetemi professzor tart elõadást a Katona
Lajos Városi Könyvtárban.
A Magyar Nyelv Barátainak
Egyesülete és a Katona Lajos
Városi Könyvtár rendezvényére minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Ártalmas antioxidánsok?
A legújabb kutatások szerint egyes vitaminkészítmények nemhogy nem hosszabbítják meg az életet, de akár
korai halálhoz is vezethetnek - olvasható az
informed.hu internetes portálon a BBC News-ra hivatkozva.
Egy 67 vizsgálat eredményeit
összegzõ áttekintés nem talált
„meggyõzõ bizonyítékot” arra,
hogy az antioxidáns táplálékkiegészítõk csökkentenék a halál
kockázatát. A vizsgálatokban
mindösszesen 233 ezren vettek
részt.
A koppenhágai egyetem kutatói szerint az A- és E-vitamin beavatkozik a szervezet természetes
védekezõ-rendszerébe, sõt, a
béta-karotin, valamint az A- és az
E-vitamin a halálozást is növeli.
Korábban úgy vélték, hogy
ezek a kiegészítõk a szabadgyök-ellenes hatásukkal megelõzhetik a szervezet szöveteit
ért úgynevezett oxidatív
stresszt.
A kutatás során kiderült, hogy
az A-vitamin 16 százalékkal növeli a halálozás kockázatát, a
béta-karotin 7 százalékkal, az Evitamin pedig 4 százalékkal. A Cvitaminnak nem bizonyított egyik
hatása sem, itt a kutatók további

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-

Vác Város Önkormányzata
értékesítésre hirdet a város
északi részén, a volt Híradó
laktanya területébõl 3 ha
1925 m2-t. A Helyi Építési
Szabályzat az ingatlant
GKSZ-14 övezetbe, azaz
kereskedelmi, szolgáltató,
gazdasági területbe sorolja.
Az értékesítés teljes szövege www.vac.hu honlapról letölthetõ, illetve további információ kérhetõ a Vác
Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályától (27/513-439 vagy
27/513-468).

Szociális Szolgáltatások
Háza pályázatot hirdet
Az egészséges étrenddel együtt alkalmazva, sok mozgás mellett és a dohányzás elhagyásával az antioxidánsok is szerepet játszhatnak az egészség megõrzésében

a., házi gondozó
b., szociális munkatárs
c., védõnõi
álláshely betöltésére.

vizsgálatok elvégzését tartják
szükségesnek.
Nem találtak bizonyítékot arra
sem, hogy az antioxidánsok hatékonyak lennének akár a primer,
akár a másodlagos megelõzésben.
A brit egészségügyi minisztérium szerint az embereknek arra
kell törekedniük, hogy a szükséges vitaminokat a természetes
táplálékból szerezzék be. Az étrendi kiegészítõket forgalmazó

egyesület szerint azonban sokan
nem kapják meg a táplálékukból
a szükséges vitaminokat, az
antioxidánsok pedig nem csodaszerek, nem közömbösíthetik az
egész életen át felvett rossz szokások hatását.
Az egészséges étrenddel együtt
alkalmazva, sok mozgás mellett és
a dohányzás elhagyásával az
antioxidánsok is szerepet játszhatnak az egészség megõrzésében.

Pályázat benyújtásának
határideje:
a., május 5.
b., május 23.
c., május 8.

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!

szombat 9-tõl 10-ig rendel dr.
Kalmár Kornélia, bejelentkezés: a 06-30/470-2572.

Bõvebb információ
a feltételekrõl
Vác Város honlapján
található.

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.

Váci Napló
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Programajánló

Figura
Május 2-án, pénteken 18
órakor nyílik meg a Curia
Galériában (Vác, Március
15. tér 20.) a Magyar Festõk
Társasága tagjainak Figura
címû kiállítása. A kiállítást
Novotny Tihamér mûvészeti író nyitja meg. Megtekinthetõ június 2-ig.

Németh Árpád így mutatja be
az alkotók munkáit: “A kiállítás címe: FIGURA. Így, névelõ nélkül. Négy váci és négy
vendég festõmûvész vall munkáival a figuralitáshoz való viszonyáról. Mindannyian más
és más karakterû alkotók. Mûvészi eszközeikben, kifejezésmódjukban, mondanivalójukban eltérnek egymástól.
Munkáikon a figura szerepe, megjelenítése és annak realitáshoz való viszonya teljesen egyéni. Ugyanakkor elmondható, hogy az itt szereplõ munkáik figurális alkotások. Mégis talán itt a
figuralitás ellentétes fogalompárját kell segítségül
hívni ahhoz, hogy a mostani
kiállítás gondolatához közelebb kerüljünk.
Ez a forgalom pedig: a
nonfiguratív, korábbi szóhasználattal, “absztrakt”. Ez utóbbi kifejezést mostanában már
nem nagyon, vagy legalább is
nagyon ritkán használják ebben az összefüggésben.
Az absztrakció eredeti jelentése: elvonatkoztatás. A
konkrét tapasztalatból származó következtetést, általánosítást értve alatta. Amikor mûvészi alkotásra kezdték jelzõként használni meglehetõsen
leszûkítették a tartalmát. Csupán azt fejezte ki, hogy a mûvész elvonatkoztatott a látványtól, a természeti képtõl, a
konkrét valóságtól. Pedig az
absztrakció sokkal gazdagabb
tartalmú kifejezés. Jelenti

Gábor Marianne festõmûvész
kiállítása a Szõnyi-házban
Gábor Marianne festõmûvész
kiállítása nyílik a “Tisztelet a
Mesternek” sorozat keretében
április 27-én, vasárnap 15 órakor a zebegényi Szõnyi István
Emlékmúzeumban. A tárlaton
az érdeklõdõk válogatást láthatnak a mûvész festményeibõl, grafikáiból, egy igen gaz-

mindazt a tudást, amit az emberi tapasztalat és tudományi
felhalmozott és kész tudás formájában kultúránkban rendelkezésünkre bocsát: rációban, és emócióban, gondolatban és magatartásban. A mûvész pedig tehetsége és invenciója szerint a legtöbb tudást
sûríti a mûalkotásba: tehát az
alkotás folyamatába és annak
eredményébe. A mû értékét pedig a benne megtestesülõ
absztrakció adja. Így válik Michelangelo Dávid szobra,
vagy Picasso Guernica címû
munkája a benne sûrûsödõ,
egész történelmi korszakot jellemzõ absztrakció révén magasrendû mûvészi alkotássá.
Az absztrakcó tehát a figurális mûnek éppúgy lehet sajátja, mint a nonfiguratívnak.
Ami eldönti a lényegi kérdést,
az a mûvészi minõség, a mûvészi szándék megvalósulásának mikéntje.
A mostani kiállításon szereplõ festõk munkái feltétlenül
igénylik a nézõtõl a nyitottságot, a sokféle filozófiát közvetítõ alkotók szándékának megértését, vagy legalább megismerését. Hiszen közülünk néhányan érzelmileg is közel engednek magukhoz, míg mások
egy kis iróniába, humorba
csomagolt távolságtartással
fogalmaznak, miközben az elvonatkoztatás kultúrát sûrítõ,
összegzõ képességének birtokosai.”

Kirándulást szerveznek
A Váci Dunakanyar Regionális Turisztikai Egyesület kirándulást szervez május 17-én. Útvonal: Vác - Rétság Mohora - Csesztve - Ipolytarnóc - Salgótarján.
Felvilágosítás, jelentkezés: Tourinform Vác, Március
15. tér 17. Telefon: 27/316-160. Nyitva: hétfõtõl péntekig
9-tõl 17 óráig szombaton 10-tõl 12 óráig.

ját stílusát. Arról õ nem tehetett, hogy olyan sokan utánozták. Kristálytiszta emberségét
úgysem lehetett. A nyilasok
idejében – õ a M. kir. Képzõmûvészeti Fõiskola professzora – ott ült Baross utcai mûtermében. Nem festett, hanem
fába metszett, hamis bélyegzõ-

Tengerparti nénikék

dag életpályája korai idõszakától kezdve egészen napjainkig.
Gábor Marianne festõ és
grafikusmûvész, Szõnyi István
tanítványa volt. Olvashatjuk
visszaemlékezését a Glória
Kiadó gondozásában 2003ban megjelent reprezentatív
albumban. (S. Nagy Katalin:
Gábor Marianne, Glória Kiadó 2003, 21.p.): “Szõnyi-növendék voltam, s ami a festõmûvészi erkölcsöt illeti, ma is
annak vallom magam. Kassák
Lajos egyszer régen azt írta
rólam, eleresztettem a festõ
köntösének szegélyét. Ez
annyit jelent, hogy már rég a
magam útjára térve, saját festõi látásmódomnak engedelmeskedem, de mindig magamon fogom érezni elsõ mesterem tekintetét. Nem emlékszem arra, hogy hatások alatt
álltam volna, noha mindig is
voltak kedves festõim itthon és
külföldön egyaránt. … Tökéletes mester volt, mert tökéletes ember. Beleélte magát
abba, amit a növendék akart.
Senkire sem kényszerítette sa-

ket, hogy segítsen másokon.”
Fõiskolai tanulmányait
1941-ben fejezte be, de 1938tól már rendszeresen kiállított.
Az 1949-1955 közötti idõszakot leszámítva - amikor nem
jelenhetett meg munkáival a
nyilvánosság elõtt - számos
egyéni és csoportos kiállítást
rendezett itthon és külföldön,
mûvei egyaránt megtalálhatók
hazai és külföldi magán-és
közgyûjteményekben. Két önarcképét a firenzei Uffizi Képtár õrzi. Zebegényben 1941,
42, 43 nyarán dolgozott. 1944ben kötött házasságot Rónai
Mihály Andrással (l9l3-l992).
Férje költõ, újságíró, mûfordító volt.
Gábor Marianne pályája
során számos díjban, elismerésben részesült. Tanulmányutakon többek között Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában,
Hollandiában, Olaszországban, Szovjetunióban is járt.
Zebegényi kiállítása június
15-ig tekinthetõ meg a
Szõnyi-házban, a Bartóky u. 7.
szám alatt.
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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 0630/9600-282 (205/02)

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 forint. Tel.:
06-70/702-30-66 (272/06)
☞ Családi ház eladó
sûrgõsen Vácon a Bácska
dûlõben. Érdeklõdni lehet:
06-20/273-66-63 (290/06)
☞ Vácon Grónár dûlõben
mûvelt 3304 négyzetméte-

res telek eladó. Víz, villany
van. Ár: 800.-Ft/m2. Tel.:
06-27/310-097 (292/06)
☞ Verõcén, 70 négyzetméteres, 2,5 szobás, jó
állapotú ház 210 négyszögöl kerttel eladó. Irányár: 23,3 millió Ft. Tel.: 0620/256-36-68 (295/06)
☞ Nézsán sürgõsen eladó 2 szobás, étkezõs,
fürdõszobás, gázfûtéses
családi ház, 1343 négyzetméteres telekkel. A telek megosztható. Irányár:
8,5 millió Ft. Tel.: 06-20/
497-26-55 (303/06)

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.: 06-20/2216619
☞ Tárogatót vásárolnék.
Tel.: 06-70/515-56-96
(301/10)

07*ALBÉRLETET KERES 12*TÁRSKERESÉS

☞ Vácott két személy részére elsõ vagy második
emeleti, kiadó, kisebb,
gázfûtéses lakást keresek
május hónaptól. Tel.: 0620/540-66-00 (304/07)

☞ CRONOS Társkeresõ
Iroda Vác: minden korosztály számára! Fényképes,
gyors, megbízható, több
mint 3000 ügyfél. Elõzetes
idõpont egyeztetés: 06-20/
566-50-47. (307/12)

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 06-20/218-5554 Nysz.:
13-0167-05 (52/13)

65-80 év közötti nyugdíjas ok 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.: 06-30/699-5702, 06-27/307-029, H-P: 917 óráig (298/17)

☞ Lováry nyelvoktatás
indul Vácon június 12tõl, szeptemberi vizsgával. Részletfizetési lehetõség! Tel.: 06-30/27394-79 vagy 06-30/50412-22. (299/13)

☞ Fontos Önnek az
egészsége? Gyógymaszszõr vállal nyak-, váll-, frissítõ svéd masszázst, talpmasszázst, SPA-méregtelenítést, lúgosítást. Munkahelyi és irodai masszázst. Érdeklõdni lehet: 06-20/38695-37. (306/17)

17*SZOLGÁLTATÁS

10*VEGYES

13*OKTATÁS

☞ Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló lerakást.
Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése. Tel.: 06-70/505-1177 (243/17)

☞ Bramac - Antracit

☞ Angol, német, francia

☞ AKCIÓ! A BENKS hitel

Védok Kft. vagyonõr tanfolyamot indít Vácott. Érdeklõdni lehet: RAV Zrt.
Vác, Naszály u. 18.
Tel.: 9-14 óráig 0627/510-710/106.
(302/13)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak és mindazoknak akik szeretett Feleség és Édesanya

SZOTÁK ISTVÁN SÁNDOR tragikus halálának második évfordulójára.

SZIJJÁRTÓ LAJOSNÉ
(született NÉMETH MATILD)

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és
szomorú bánatunkban osztoztak. Külön köszönet
dr. Baksa György háziorvosnak, aki 8 évig tartó
betegségében minden héten otthon kezelte.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
IKER KÁROLYNÉ
(született PITZ ANNA)

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak,
sírjára virágot helyeztek.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

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

ÖRÖKKÉ GYÁSZOLÓ ÉDESANYJA ÉS LEÁNYA
“Este jövök Anya! Ez volt Fiam utolsó szava,
akkor még nem tudtam, többé soha nem jön haza,
Ha még itt lehetnél,
Fognám, simogatnád kezem,
De már nem lehet ...,
Nem sietnék, tovább lennék veled.
De már nem lehet ...,
Ki nem mondott szavak,
Elpazarolt évek,
Te, ki lelkemet ápoltad,
Úgy lennék még veled!
De már nem lehet...,
Kezedet fognám,
Sokszor elmondanám - szeretlek, anya!
Késõ, most már késõ! Térek haza.
Már nem lehet, már nem.”

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: 27/511-382,
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
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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

Telefon: 06-70/219-0070, honlap: www.magyarosizek.hu
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
ZRÍNYI 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.

FORTON
ABLAKGYÁRTÓ
Közvetlenül a
gyártótól
ALUPLAST®
profilokból
10 napos gyártási
határidõvel,
díjmentes felmérés,
szaktanácsadás.
MÛANYAG ÉS ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK - TETÕABLAKOK
2600 Vác, Szent László u. 23/4.
Tel.: (27) 301-352, Fax: (27) 312-237

Éttermünk 7, fagyizónk
21 éves lett!
Ezen alkalomból a
hirdetés leadóinak,
árainkból 10 %
kedvezményt adunk.
Továbbra is szeretettel
várjuk kedves
vendégeinket!

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

Hétfõ és kedd szünnap.
NYÁRI GUMI AKCIÓ!

Új szolgáltatás a Váci Uszodában! Márciustól Egyiptomi
Nõi Templomi és Thaimasszázzsal várunk minden
kedves vendéget! A masszázs
kiválóan alkalmazható idõseknél, fiataloknál, sportolóknál és
gyermekeknél is! Egyiptomi
masszázs: hétfõ és csütörtök
7.30-tól 19.30-ig; Thaimasszázs: szerda délelõtt és
péntek délután. Igény szerint
ettõl eltérõ napon és idõpontban is! Bejelentkezés, idõpont
egyeztetés: Zsuzsi: 06-20/3279491; Kata: 06-30/620-2204,
vagy személyesen az adott napokon! www.babilonszalon.hu

12

Váci Napló

Szünet után, megállás nélkül
Volt edzõtársak párbaja a kispadon
Közel két hónap elteltével játszik ismét hazai közönség elõtt
bajnoki mérkõzést a Váci
NKSE élvonalbeli kézilabda
együttese. A nõnapi szép gyõzelem (VNKSE – Hódmezõvásárhely 30-22) után csapatunk
ismét tabellaszomszédot fogad.
Az eddig megrendezett 17 forduló alatt ugyanis az április 26án, szombaton 17 órakor váci
parkettre lépõ (ifi: 15.00)
Tajtavill-Derecske KK 13 pontot szerzett és ezzel a nyolcadik
helyen áll. Egy ponttal többel a
hetedik helyet foglalják el a mieink, akik utoljára február elsején kaptak ki Gyõrött. Õsszel
Köstner Vilmos csapatának otthonában 31-29-es hazai siker
született. Most következhet a
visszavágás, amelynek pikáns
felhangot adhat, hogy a két jó
barát edzõ közül a váciakat irányító Kenyeres József a Vasasnál másodedzõje volt mostani
kollégájának. Õk ketten már a
bajnokság elõtt több alkalommal vezették egymás ellen tanítványaikat, hiszen – mint emlékezhetünk rá – a nyári felkészülés alatt sorozatban léptek
pályára a mieink az újonc ellen.
Vendégeinknél a legeredményesebb gólszerzõnek eddig
Kocsik Viktória bizonyult, aki
104 dobott találatával jelenleg
negyedik a góllövõlistán. (A
legjobb váci, Veszeli Judit 91
góllal a 12. helyet foglalja el.)
A Derecskét a DVSC fiókcsapatának is tartják, hiszen több
olyan játékosa is van, aki megfordult korábban a Lokinál.
Egy volt váci hölgyet is köszönthetünk azonban szombaton, hiszen a vendégek másik
gólvágója, Pádár Margó évekkel ezelõtt a váci együttes erõssége volt.
Mostantól május végéig
minden héten rendeznek fordulót, a mieink ellenfele sorrendben: Derecske (otthon),
Dunaferr (o), Vasas (idegenben), FTC (o), Békéscsaba (i).)
A hétvégi találkozó elõtt Kenyeres József a következõképpen foglalta össze a bajnoki szünetben végzett munkát és reményeit a bajnoki hajrára: “Próbáltuk hasznosan tölteni a szü-

Váci továbbjutás
az Euroligában
ÜLÕRÖPLABDA

Kenyeres József edzõ reményei szerint a néhány edzést
kihagyó Schmidt Erikának
nem kell civilben néznie a mérkõzést. Fotó: Fehér Viktor

netet, edzõmérkõzésekkel pótolni a tétmeccs hiányt. Idén már
harmadszor kell a hosszabb szünet miatt formába hozni a lányokat. Kisebb sérülések betegségek hátráltatták a felkészülést (Schmidt Erika és Szilágyi Anett), de reméljük a mérkõzésre mindenki egészséges
lesz és maximálisan kiszolgáljuk a remélhetõleg teltházas
publikumot. Fontos pontok találnak gazdára, a gyõztesnek
akár még a hatodik hely megszerzésére is esélye nyílik.”
A szombati mérkõzés elõtt
a szurkolók által a Hódmezõvásárhely elleni teljesítményéért legjobbnak ítélt Ábrahám
Szilvia veheti majd át lapunk
ajándékkosarát.
Mint korábban hírül adtuk,
a Váci KSE fiatal szivacskézilabdásai közül a tízévesek Sárospatakon biztosították be helyüket az ország legjobb 16
együttesének részvételével
megrendezésre kerülõ országos
elõdöntõbe. Ugyanez a bravúr
aztán sikerült az egy évvel fiatalabbaknál is. Kata Roland
edzõ tanítványai a váci sportcsarnokban lebonyolított régiódöntõben a második helyen végeztek és ezzel továbbjutottak.
A csapat tagjai: Bíró Richárd,
Bognár Alex, Majer Ákos, Nyári Bálint és Pálffy Krisztián.
KERESZTURI GYULA

Öt ország, tizenkét csapatának
részvételével, három helyszínen megkezdõdött az ülõröplabda Euroliga idei sorozata.
Szombathelyen (HUN), Banja
Lukán (RS-BIH), és Ravne na
Koroskemben (SLO) rendezték meg az elsõ fordulót április közepén.
A Mozdulj SE Vác csapata a “C” csoportban, azaz a
Szombathelyen megrendezett
meccseken vett részt. Eredmények: Sprint Lux-Tex SC OKI Laktasi 3:0 (17, 16, 20),
IOK Zavidovici - Sprint LuxTex SC 3:1 (15, -22, 22, 21),
IOK Zavidovici - Mozdulj SE
3:1 (17, 15, -17, 22), OKI

Laktasi - Mozdulj SE 1:3 (-10,
-18, 23, -22), OKI Laktasi IOK Zavidovici 0:3 (-11, -29,
-16), Mozdulj SE - Sprint
Lux-Tex SC 3:1 (11, 21, -21,
19). A Mozdulj SE a csoport
második helyén végzett, így
továbbjutott a hatcsapatos második körbe.
A “C” csoport végeredménye: 1. IOK Zavidovici 3 0 9:2
6 pont, 2. Mozdulj SE 2 1 7:5
5 pont, 3. Sprint Lux-Tex SC
1 2 5:6 4 pont, 4. OKI Laktasi
0 3 1:9 3 pont. A 2. fordulóba továbbjutott csapatok: OKI
Fantomi (BIH), IOK Zagreb
(CRO), OKI Banja Luka
(SRB), UOIK Ilidza (BIH),
IOK Zavidovici (BIH), és a
Mozdulj SE Vác (HUN).

Csak az Abonyt sikerült legyõzni
ASZTALITENISZ
Az NB I-es csapatbajnokság Közép-csoportjában a táblázat második helyén álló Dorog otthonában sem sikerült meglepetést okoznia a Reménység játékosainak:
Dorog - Váci Reménység 12-6. A váciak a két utolsó forduló elõtt 11 ponttal a 7. helyen állnak. Az NB II-es csapatbajnokságban: KSI Budapest – Váci Reménység II.
14-4. Az NB III-as bajnokságban: Abony - Váci Reménység III. 7-11.

Térségünk kézilabda
és labdarúgó eredményei
Az NB II-es kézilabda bajnokság Északi-csoportjában
a nõknél: Dorog – Göd 26-30. Az NB III-as labdarúgó
bajnokságban: Tiszafüred – Dunakeszi Vasutas 4-1 és
Veresegyház – Balassagyarmat 2-1. A Pest megyei I.
osztályban: Õrbottyán – Bag 0-1. A megyei II. osztályban: Tahitótfalu – Fót 2-1, Verõce – Kerepes 8-2,
Püspökhatvan – Erdõkertes 1-2, Mogyoród – Aszód 00, Kisnémedi – Pomáz 2-1, Vácrátót – Isaszeg 1-3, és
Szob – Dunabogdány 1-1. A Pest megyei III. osztály
váci csoportjában: Perõcsény SE - Váci Reménység 35, Fortuna SE Kismaros - Penci SE 3-4, Nõtincs – Kosd
4-1, Rád SE - Márianosztra SE 1-0, Szendehely FC Váci RIKE 1-0, Nagymaros FC - Szokolya SK 6-1, VácDeákvár SE - Letkés KSE 2-2.

»» Klimász János kõfaragómester ««

»» UTOLSÓ LEHETÕSÉG ÉRETTSÉGIZETTEKNEK! ««

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.

Ingyenes pénzügyi tanácsadói képzés indul április végén,
sikeres vizsga után, anyagi támogatást és szerzõdést kínálunk!
Tel.: 06-30/205-4885
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Bicajjal a Börzsönyben
a Lakóterületi SE-vel
Azt nem tudtuk eldönteni,
hogy a valódi tavaszi idõt vártuk-e jobban, vagy a börzsönyi kerékpártúrát, de hogy a
kettõ pont egybeesett április
12-én, nos az egy szép élménnyé varázsolta ezt a napot.

rianosztra elõtt tartottuk az
elsõ nagyobb pihenõt, majd a
pálos templom megtekintése
után “leömlöttünk” a bõszobi
úton Zebegénybe. Innen már
a hátszél is segített bennünket,
így csak annyi volt a dolgunk,

Reménység atléták
Lengyelországban jártak
ATLÉTIKA
2008-ban az INAS-FID mezei
futó-atlétikai világbajnokságnak
Lengyelország adott otthont. Április 10-14 között Szikora Gyula
edzõvel, a csapat egyik vezetõjével váci atléták is részt vettek
ezen a versenyen.
Szikora Gyulának egyesületi
megbízatása volt arra, hogy tapasztalatot gyûjtsön a 2010-ben
Vácott rendezendõ világbajnokságra. Elért eredményeink: 7 nemzet sportolói között a nõk 2 és 4
km-en versenyeztek, Keresztesi
Erika 7. és 9. helyezést ért el,

mindkét távon a magyar csapat
tagjaként 2. helyezett lett. Fonódi
Gábor a férfi táv 3 km-én 23., 6
km-én 21. helyen ért célba. Nemzetek közti 2. helyünket hozta az
1 arany, a 3 ezüst, és az 1 bronz
érem, mellyel sportolóink hazatértek a lengyelországi Ostresovból.
Elért eredményeink igen jónak
mondhatóak, ha figyelembe
vesszük azt, hogy sportolóink rövidtávú versenyzõk. Az Egyesület célul tûzte ki, hogy 2010-re
hosszútávon is eredményes versenyzõket készítsen fel.
AZ

MIKULAI DÁNIEL,
EGYESÜLET TITKÁRA

XVIII. Vanyek Béla atlétikai verseny
ATLÉTIKA

Sokan tekertek volna még tovább is...

A Lakóterületi SE és a Simon Antal Általános Iskola
szervezésében tizenheten pakoltuk fel kerékpárjainkat a
“kis pirosra”, hogy fél órás
vonatozást követõen Nógrádon leszálljunk, majd bevessük magunkat a börzsönyi
rengetegbe. Felreppenõ fekete gólya, felejthetetlen virágillatok, a lejtõkön száguldás öröme, autóktól elzárt,
frissen festett jelzésekkel ellátott erdei kerékpárutak –
ezt mind a Börzsöny adta
ezen a napon nekünk.
A Nógrád és Királyrét
közti enyhébb emelkedõkkel
még könnyen megbirkóztunk,
azonban Királyrét és Kisinóc
között akadtak erõnléti problémák némelyikünknél. Má-

hogy gyönyörködjünk Magyarország legszebb kerékpárútjában, fõként a Zebegény és
Nagymaros közti szakaszban.
A kilométeróra 65 kilométernél állt meg, mikor begördültünk az iskola udvarára, de sokan voltak úgy, hogy még tovább tekertek volna. Õket azzal az ígérettel lehetett csak
megnyugtatni, hogy ott lesznek
a következõ Lakóterületi SE
rendezvényen, június 1-én Vácon, a Duna partján megrendezendõ kerékpárversenyen.
Az LSE erdei túráiról, teljesítménytúráiról és további
programjairól a www.borzsonyhegyseg.hu weboldalon
találhatnak bõvebb információt.
KENYERES OSZKÁR

HÉTVÉGI SPORTELÕZETES
Kézilabda. Április 26. 17 óra: Váci NKSE – Derecske
(NB I, nõk), április 27. 16.30 óra: Pilisvörösvár – Váci
KSE (NB II, férfiak).
Labdarúgás. Április 26. 17 óra: Orosháza – Vác-Újbuda
LTC (NB II). Április 26. 16 óra: Váci RIKE - Nagymaros FC, 17.00 Váci Reménység - Penci SE. Április 27. 16
óra: Letkés KSE - Perõcsény SE, Szokolya SK - VácDeákvár SE, Fortuna SE Kismaros – Nõtincs, Kosd Rád SE, Márianosztra SE - Szendehely FC (Pest megye
III. osztály, váci csoport).

Április 18-án a Reménység Egyesület megkoszorúzta székházának
homlokzatán lévõ egyesületalapító,
Vanyek Béla emléktábláját. Koszorút helyeztünk el továbbá Lehõcz János emléktáblájánál is, aki 1956-ban
és 1989-ben újjáalakította az egyesületet. 1990-ben egy újságírónak
adott, életútját leíró nyilatkozata volt
a megemlékezés szövege.
Szombaton rendeztük meg a
Reménység sportpályán a XVIII.
Vanyek Béla atlétikai versenyt.
Reggeltõl zuhogott az esõ, és
már-már a verseny lemondásának
gondolatával foglalkoztunk, amikor sorra megérkeztek a sportolók, vezetõk. A mostoha idõjárás

ellenére a verseny remekül sikerült. Az atlétikai verseny 17 éve
alatt ilyen rangos eseményt még
soha nem rendeztünk, mert 11
magasan jegyzett atlétikai szakosztály jelent meg a versenyen,
mintegy 200 fõ indulóval. Az induló egyesületek: GEAC, CSEPEL, UTE, DVSE, HEVES,
BOCSKAI – GÖDÖLLÕ, HATVAN, ALBERTIRSA, ÓCSA,
KAZINCBARCIKA, HONVÉD.
Az atlétikai szövetség képviselõi
jól szervezett, jó versenynek minõsítette azzal együtt, hogy a 800
méter alatti futószámokat a pálya
használhatatlansága (átázott) miatt nem lehetett megrendezni.
AZ

MIKULAI DÁNIEL,
EGYESÜLET TITKÁRA

Boronkay a legjobb a leányfociban is
LABDARÚGÁS
A ‘90-es évek közepén a nõi labdarúgás fellegvárává kezdett válni Vác. Két diákolimpiai 1. hely
igazolja ezt, és több országos rendezés. Majd erõs visszaesés következett be, de az ezredforduló
után újra éledt a leányfoci. Biztató eredményeket ért el a Madách
Imre Gimnázium, a Piarista Gimnázium és a Boronkay György
Mûszaki Középiskola és Gimnázium csapata. Sokat tett az ügy érdekében rendezéseivel a Király
Endre Szakközépiskola.
A hat csapatos torna legnevesebb játékosa a boronkays Pincze
Gabriella, aki a napokban az
utánpótlás válogatott színeiben
egy romániai tornán szerepel. A
megyei döntõ egyik játékvezetõje a kosdi Bíber Bernadett volt.
Galambos Zsolt testnevelõ tanár, fõrendezõ nagy megnyugvással említette, hogy zökkenõmen-

tesen sikerült lebonyolítani a megyei diákolimpiát. Szívesen vállalták a rendezést, mert ez nagy
élmény a játékosoknak és a szurkolóknak egyaránt. Az iskola diákjai az óraközi szünetekben,
majd a tanítás után biztathatták
csapataikat a kellemes idõben. A
bajnok május 24-25-én képviseli
Vácot és megyénket Szekszárdon
az országos döntõben.
A bajnok Boronkay eredményei: 3–0 a Piarista Gimnázium
ellen; 9–0 a Király Endre Szakközépiskola ellen; 4–0 a döntõben
a gödöllõi Premontrei Gimnázium
ellen. A végeredmény: 1. a váci
Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium; 2. a gödöllõi Premontrei Gimnázium; 3.
a váci Piarista Gimnázium; 4. a
nagykõrösi Toldi Miklós Szakközépiskola; 5. a gödöllõi Török Ignác Gimnázium; 6. a váci Király
Endre Ipari Szakközépiskola.
CZMARKÓ GYULA
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Névnapok
április 25.
április 26.
április 27.
április 28.

Márk, Márkó
Márkus
Ervin
Zita, Mariann
Valéria,
Nimród

“Igazi barátod az, aki a hátad
mögött is csak jót mond rólad.”
SAM EWING

Jól szerepelt a Boronkay
mezeifutó diákolimpián
Április 17-én a gödöllõi
repülõtéren került megrendezésre a Mezeifutó
Diákolimpia III., IV., V.
és VI. korcsoportos országos döntõje. Pest megye Gödöllõn 11. alkalommal adott otthont a
diákolimpiai rendezvények legnagyobb létszámú versenyének, melyet

nokságot nyert az egyéni versenyben a III. korcsoportos gödöllõi Pápai Márton (Gödöllõi
Premontrei Szent Norbert Gimnázium) és a
VI. korcsoportban a váci
Boronkay György Mûszaki Középiskola és
Gimnázium csapata.
A dobogó második

A rossz idõ ellenére sok gyerek részt vett a diákolimpián

Deák György, az Magyar
Diáksport Szövetség elnöke nyitott meg. A
megnyitót megtisztelte
jelenlétével Solymosi
Sándor a Pest megyei Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke, Pintér Zoltán,
Gödöllõ város alpolgármestere, Adamik Zoltán,
a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke és Egri
Gyula, a Pest Megyei
Diáksport Szövetség elnöke.
A szeszélyes idõjárás
- hol esett az esõ, hol fújt
a szél, majd kisütött a
nap - okozta kellemetlenségek ellenére 809
leány és 791 fiú befutó
bizonyította tehetségét,
kitartását és felkészültségét. A Pest megyei
mérleg két arany és három ezüstérem lett. Baj-

A hét vicce

Idõjárás

fokára állhatott fel a IV.
korcsoportban a pilisvörösvári Friedrich Schiller
Gimnázium, Szakközépiskola. és Kollégium fiú,
az V. korcsoportban a
budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium és Közgazdasági Szki. fiú és a VI.
korcsoportos váci Boronkay György Mûszaki
Középiskola és Gimnázium leány csapata.
A Pest Megyei Közgyûlés elnökének különdíját, amit a legeredményesebb Pest megyei
általános és középiskolás csapatnak ajánlott
fel, a pilisvörösvári
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és a
váci Boronkay György
Mûszaki Középiskola
és Gimnázium nyerte.

NAPPAL:
15 – 20 oC
ÉJSZAKA:
3 – 7 oC

Fronthatás
nem
várható

Ma a sok napsütést követõen délután felhõk
jelennek meg. Holnap
napos és felhõsebb
idõszakok váltakoznak.
Vasárnap és hétfõn sok
napsütésben bízhatunk, a folytatásban ismét kissé nedvesebb
levegõ érkezik, ám marad a kellemes tavaszi
hõmérséklet.

- Mondja, Kovács bácsi, maga mit szokott
csinálni, ha este nem
tud elaludni? -kérdi az
orvos a betegét.
- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is.
- Tényleg? Háromig?
- Háromig, de van úgy
hogy fél négyig is.

FELHÍVÁS fogyatékossággal élõ és ép fiatalokhoz,
felnõttekhez a 2008. évi Fogyatékossággal
Élõ Emberek Regionális
Esélyegyenlõségi Napja alkalmából
A rendezõ szervezetek
pályázatot hirdetnek
gyermekrajz, képzõmûvészeti és kézmûves, irodalmi alkotások és rövid videófilmek készítésére. Lehetõleg olyan alkotásokat várunk, amelyeknek témája a tenni akarás, a kitartás,
egymás segítése akadályok leküzdésében,
sérült és ép emberek
együttmûködése.
Gyermekrajz: általános iskolás korú
gyermekektõl várunk
minden jelentkezõtõl
legfeljebb 2 db A/4
méretû, bármilyen
technikával készült képet. E pályázaton váci
általános iskolák tanulói vehetnek részt. A
pályázatokon (a rajzok, festmények hátoldalán is) kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, lakcímét, lehetõség szerint rajztanára nevét, valamint iskolájának nevét.

oldalon a 80 cm-t ne haladja meg, a kisplasztikák magassága, hossza
60 cm-en belül legyen.
Az alkotásokon kérjük
feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, lakcímét,
ha intézményben él, az
intézmény nevét. E pályázatra Budapestrõl és
Pest megyébõl várunk
alkotásokat.

munkákat a következõ címre várjuk:
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesülete (2600
Vác, Rákóczi u. 36).
Az alkotásokat szakértõ zsûri bírálja el.
Valamennyi kategóriában. I., II., III. díjat adunk ki.

Írásmû: mûfaji
megkötés nélkül várunk
szerzõnként legfeljebb
három gépelt oldal terjedelmû írásokat (vers,
novella, regényrészlet,
elbeszélés). A pályázatokon kérjük feltüntetni a mû címét, a pályázó nevét, életkorát, lakcímét. E pályázatra az
ország egész területérõl
várunk pályázatokat.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2008. június
6-án, a Fogyatékossággal Élõ Emberek
Regionális Esélyegyenlõségi Napja
megnyitó ünnepségén, délelõtt 9 órakor,
a váci Madách Imre
Mûvelõdési Központban (Vác, Dr. Csányi
L. krt. 63.) kerül sor
ünnepélyes keretek
között. A gyermekrajzokból, képzõmûvészeti és kézmûves alkotásokból ugyanakkor kiállítás is nyílik,
amely egy hétig megtekinthetõ lesz. Ha
megfelelõ mennyiségû, jó színvonalú írás
érkezik, azokból - terveink szerint - egy késõbbi idõpontban kiadványt szerkesztünk. A zsûri által legjobbnak tartott videókat a jeles nap programjai között bemutatjuk. VÁRJUK AZ
ALKOTÁSOKAT!

Video: legfeljebb 5
perc terjedelmû alkotásokat várunk (VHS
technikával, vagy digitális technikával). Kérjük feltüntetni a kísérõlevélben a mû címét, a
szerzõ (alkotótársak)
nevét, életkorát, lakcímét, ha intézményben
él az intézmény nevét,
vagy iskolája nevét. E
pályázatra az egész országból várunk pályázatokat.

Képzõmûvészet,
kézmûvesség: a pályázatra a jelentkezõktõl legfeljebb személyenként 3 darab,
bármilyen technikával készült képet, kisplasztikát, kézmûves
A pályázatok bemunkát várunk. A
festmények, grafikák küldési határideje:
mérete a hosszabbik 2008. május 15. A
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5letbörze
Vácott születtek: Horváth Zsolt és
Doknár Szilvia fia Zsolt, Kármán Szabolcs és Laczhegyi Márta fia Kristóf,
Kovács Péter és Karsai Szilvia lánya
Éva, Sziklai Tibor és Fekete Henrietta
lánya Eszter, Kiss Gábor és Berecz Annamária lánya Eszter, Rátkai László és
Zsila Ildikó lánya Júlia, Gruchman
Zoltán és dr. Kanizsai Katalin lánya
Bernadett, Hadházi Attila és dr. Marton Anita fia Bálint, Jakus Tibor és Soltész Andrea lánya Johanna, Kovács
Tamás és Kovács Dorottya lánya Ramóna, Krisztian Zoltán és Fenczák Erzsébet fia Arnold, Pocsári Csaba és
Jenvay Zsuzsanna fia Rómeó, Vass
László és Márta Viktória fia László,
Bayer Gábor és Aranyi Henrietta fia
Bálint, Kocsis Tamás és Balogh Annamária fia Tamás, Szoták György és

Katona Mónika lánya Angelika.
Házasságot kötöttek: Balázs Zoltán és
Kávai Nóra, Sági István és Tenják Erika.
Vácott hunytak el: Dudás Jánosné sz.
Saskó Mária (1913) Penc, Szakolczai
János (1920) Szob, Reitinger Lászlóné
sz. Szabó Paula (1928) Vámosmikola,
Nyiri István (1929) Dunakeszi, Garai
Istvánné sz. Makrai Erzsébet (1936)
Vác, Dániel Erzsébet (1924) Göd, Tóth
Gergelyné sz. Bõgér Eszter (1925)
Diósjenõ, Szõllõsi Imréné sz. Nagy
Mária (1935) Vác, Gergely Sándorné
sz. Hübschl Anna (1915) Vác, Várkövi
Lászlóné sz. Vigh Veronika (1944)
Vác, Cselõtei Lídia (1925) Fót, Pinke
Sándorné sz. Kis Etelka (1913) Göd,
Major István (1938) Váchartyán.

Az ablak javítása
* Ha az ablaküveg sérült, távolítsuk el, és üvegezzük újra. Ha darabokra, illetve szilánkokra tört, az
üvegdarabok kiszedéséhez húzzunk bõrkesztyût. A
megtisztított ablakkeretet pedig ellenõrizzük, hogy
a keret részei egymáshoz derékszögben csatlakoznak-e. Az észlelt eltérést szüntessük meg, mert késõbb a mozgás az üveg törését okozhatja.
* Ha a faanyag kiszáradása miatt az ablakkeret
sarkainak összeeresztése kilazult, a csapolásokat
újítsuk meg. Ehhez emeljük ki belõle az üveget, szereljük le a szögletvasakat és üssük szét a csapolásokat. Tisztítsuk meg az illeszkedõ felületeket, majd
vonjuk be ragasztóanyaggal. Ismét állítsuk össze a
keretet, majd a csapolásokat fúrjuk át 10 mm átmérõjû fafúróval. A furatokba üssünk fadugókat, és szereljük vissza a szögletvasakat. A visszaszerelésnél
mindig ellenõrizzük a derékszöget.
* Ha festés után szorul, illetve rosszul záródik
az ablakkeret, kaparjuk le a festéket a keret széleirõl, csiszoljuk le, majd vékonyan újból fessük át.
Hagyjuk teljesen megszáradni, csak azután csukjuk be!
* Ha az ablakgitt kiszáradt, töredezik, célszerû
gyorsan pótolni a hiányzó részeket, mert késõbb nagyobb károk is származhatnak belõle. Ilyenkor legjobb átvizsgálni a teljes gittelést. A laza részeket
vésõvel véssük ki, és gitteljük újra. Vigyázzunk, nehogy a vésõvel megsértsük a keret anyagát, vagy az
üvegbe belevéssünk.

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.

Gyógyszertári ügyelet
A 17. héten:
Április 25. Szent Rókus Gyógyszertár
Április 26. Fekete Kígyó Gyógyszertár
Április 27. Alsóvárosi Gyógyszertár
A következõ hétfõn, 28-án a:
Központi Gyógyszertár

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
Vácduka, Petõfi S. u. 28. Felelõs kiadó: a kft vezetõje. Nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a Lapker Zrt, 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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Ismét hölgy lett a diákpolgármester
Gulyás Ildikót, becenevén Izsut,
a I. Géza Király Közgazdasági
Szakközépiskola és Karacs Teréz
Kollégium 11/B osztályos diákját választották a hét jelölt közül
diákpolgármesterré április 22-én
a váci középiskolások. Szoros
küzdelem alakult ki a diákpolgármester-jelöltek között, így a Király Endre és a közgazdasági jelöltje még külön megmérettetett
a fõtéren lévõ diákok által, akik
két csoportban álltak melléjük. A
legtöbben Gulyás Ildikót választották, így õ lesz egy évig a diákpolgármester Vácott.
A jelképes polgármesteri láncot a délutáni eredményhirdetéskor a fõtéri színpadon a tavaly választott – szintén közgázos – diákpolgármester, Ódor Enikõ, a városháza jelképes kulcsát pedig dr.
Bóth János polgármester, országgyûlési képviselõ adta át Gulyás
Ildikónak a jelenlévõ diákok – akik
a többször eleredõ esõben is kitartottak – ujjongó üdvözlése mellett.
Dr. Bóth János köszöntõ beszédében kiemelte, hogy egy szoros küzdelem mindig felértékeli
a gyõzelmet és a kötelezettséget.
Az, hogy másodszor választottak
hölgyet diákpolgármesternek elõrevetíti a jövõt – mondta dr. Bóth
János -, hiszen egyre több nõt vá-

A város jelképes kulcsát a nyertesnek dr. Bóth János polgármester adta át

lasztanak erre a posztra. A polgármester az új diákpolgármesternek
felajánlotta az együttmûködést és
meghívta a következõ, április 24iki képviselõ-testületi ülésre.
A középiskolások hagyományos környezetvédelmi és kommunikációs versenyén – amelyet e nap
folyamán rendeztek az elsõ helyet
a közgazdasági szakközépiskola
csapata szerezte meg, második lett
a Király Endre Ipari Szakközépis-

kola Szakképzõ Intézet. A mezõnyben két harmadik hely született, a
Madách Gimnázium és a Selye János Humán Szakközépiskola csapata egyformán teljesített. A versenyben negyedik lett a Boronkay
György Mûszaki Középiskola,
Gimnázium és Kollégium, ötödik
a Táncsics Mihály Mezõgazdasági
Szakképzõ Intézet, hatodik pedig a
Bernáth Kálmán Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola.

Paprikáskrumpli-fõzõ
verseny
A budapesti Városligeti Mûjégpályán május 1. és 4. között majális
lesz, melynek keretein belül a Gyermekétkeztetési Alapítvány rengeteg
éhes szájat szeretne megetetni, ezért
május 4-én, vasár-nap rendezik az
alapítvány elsõ paprikáskrumplifõzõ versenyét.
A paprikáskrumpli-fõzõ versenyre kétezer rászoruló gyermeket várnak országszerte 100 településrõl, akik külön-külön 20 fõs
csapatokat alkotnak. Minden csapatnak külön bogrács áll a rendelkezésére, amelyben saját ízlése szerint készítheti el a paprikás krumplit, természetesen kísérõik segítségével. Amennyiben sikerül a 3 ezer
gyermeket a rendezvényen szerepeltetni 4-én, akkor megpályázzák
a Guiness Rekordot.
A nyertes csapat ellátogathat a
Budapesti Csodák Palotájába egy
általuk választott napon, és a település 1 millió forint értékben kap az alapítványunktól élelmiszereket. A második helyezett csapat ellátogathat a
Fõvárosi Állat- és Növénykertbe egy
általuk választott napon, és a település 500 ezer forint értékben kap az
alapítványunktól élelmiszereket. A
harmadik helyezett csapat a fellépõ
zenekarok, énekesek cd-it és könyvnyereményt kap, valamint a településnek 300 ezer forint értékben juttat az alapítványunk élelmiszereket.

Európa Fesztivál 2008. május 1-4. Vác, Duna-part
Programok Május 1. 10 órától 22 óráig: Ficak Bábszínház, Jeszenszky Produkció – Operett, musical varázs , Váci Mazsorettek, Bijou együttes, Welldance tánciskola, Borero tánciskola, Valahol Európában - musical összeállítás, Crosstown Blues, Conntaktus Country,
Imé és tanítványai – hastánc, Humánia Mûhely, Dáridó Lajcsival
Május 2. 12 órától 20 óráig: Váci Fúvósok, Blue Skywalkers, Fortuna SE. Tánciskola,
B’Rocky Balboca , Legszebb férfikor, Acoustic Trio.Hu, Gyémánt Valentin, Vigyori és az
Unikum Baráti Kör
Május 3. 11 órától 22 óráig: Ifjúsági Fuvósegyüttes, Katáng együttes, Rák Orsi Táncsuli,
Farkas Trió és barátai, Silvestar Mûvészképzõ Iskola, MÁSIK együttes, Sabaya Tánciskola,
Postás Józsi, Made In Együttes
Május 4. 14 órától 21 óráig: Dunakanyar Fuvósegyüttes, Miami Sporttánc Egyesület, László
Imre Nótakör, Tücsök Zenekar, Tini Dance Társulat,Váci Nagyon Ütõsök, Crockodeal együttes.
21 óra: Tûzijáték
Minden nap bemutató program: rendõr autó-motor, tûzoltó autó, mentõ autó rohamkocsi,
sörsátor, sörivó verseny, vidámpark, körhinta, ugrálóvár, gyermekprogramok stb.
További információ: www.vac.hu, oldalon és a helyszínen a program idején.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

