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Lépcsõ helyett lift
A zeneiskolában is akadálymentesen közlekedhetnek a kerekes székesek
A mûemlékjelleg nehezítette a
Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben az
akadálymentesítést, de a szakemberek megtalálták a legjobb
megoldást. Péntektõl a kerekes
székkel közlekedõk a Kossuth
téri hátsó bejáraton juthatnak be
az épületbe, miután kis házi ünnepség keretében dr. Bóth János
polgármester átadta azt a liftet,
amely abban segít, hogy a meredek két lépcsõt áthidalják a
mozgáskorlátozottak. A praktikus berendezés felszerelésére
azért volt szükség, mert a hely
szûke miatt nem lehetett rámpát
kialakítani. A közelben egyébként a beruházáshoz kapcsolódóan két parkolót is kijelölt a rászorulók számára a város.
A tervezés tavaly áprilisban
indult, a kivitelezés pedig az
idén tavasszal, a használatba
vételi engedélyt néhány hete
kapták meg. A beruházás összesen 6,7 millió forintba került, ebbõl a város kasszájából mintegy
4 milliót fizettek ki, a többit pályázaton nyerték. Az épület akadálymentesítését azért is tartották különösen fontosnak, mert a

zeneiskolában van a második
legnagyobb befogadóképességû
közösségi terem, amely számos
zenei és más rendezvénynek ad
helyet.
Dr. Bóth János az akadálymentesítéssel kapcsolatban elmondta: az utóbbi esztendõkben
több városi intézmény esetében is
lehetõvé tették, hogy kerekes
székkel is be lehessen jutni. A
városháza, az okmányiroda és számos kisebb épület esetében már
kellõ tapasztalatokat szereztek és
ezek ismeretében tervezik, hogy
a mûvelõdési központban is megoldják a nézõtér megközelíthetõségét. A polgármester kérdésünkre elmondta: az akadálymentesítés az iskolákban is fontos szempont, minden felújítás, átépítés
esetén a tervezésnél ezt figyelembe veszik, így például az Árpád
iskola rekonstrukciójánál is.
A pénteki ünnepségen Farkas Pál igazgató köszönte meg
a város támogatását, a Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesületének
nevében pedig Lakatos Csaba.
A liftet Tunyoghy Barna próbálta ki.

Fórum a laktanya átépítésével kapcsolatban
Lakossági véleményeket kért a városvezetés a laktanya átalakítása elõtt, a közlekedési koncepcióhoz kapcsolódóan. A Radnóti iskolában megtartott elmúlt keddi összejövetelen az érdeklõdõk megismerkedhettek az elképzelésekkel, amelyek szerint a
területen lesz lakóövezet, nagy zöld felületek és lesznek kereskedelmi egységek is.
Ezekhez kapcsolódóan a belsõ úthálózatot teljesen átalakítják - hangzott el.

Diplomaátadó az
Apor fõiskolán
tudósításunk
az 5. oldalon
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Valódi népirtás volt
A holokauszt váci áldozataira emlékeztek

Városháza

Együttmûködési szerzõdés
támogatói szolgálatra
A képviselõtestület legutóbbi
ülésén megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által kezdeményezett,
támogató szolgálatra vonatkozó ellátási szerzõdést, s felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. A támogató
szolgálat célja a fogyatékos
személyek lakókörnyezetben
való ellátása, elsõsorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megõrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.
Az ellátási szerzõdést az
egyesület és az önkormányzat
július 1-jétõl, határozatlan idõ-

A holokauszt váci áldozataira emlékeztek a Váci Zsidó Hitközség nemrég átadott zsinagógájában a résztvevõk vasárnap délelõtt. A véres terror városunkat sem kerülte el, 1944ben több ezer váci és környékbeli zsidó családot deportáltak
a nácik a magyar hatóságok közremûködésével a haláltáborokba. E korszak tanulságai máig hatnak - emelte ki beszédében Turai János, a hitközség elnöke.

Tisztelt Érdeklõdõk!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy megkezdõdött a Budapesti Agglomeráció Operatív
Programja egyeztetési eljárása. Az eljárás idõtartama: 2008. június 16. - 2008. augusztus 30. A
Budapesti Agglomeráció Operatív Programja a térség rövidtávú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza, elsõsorban a gazdaságfejlesztés, humán erõforrás-fejlesztés, környezetgazdálkodás, egészségfejlesztés, közlekedésfejlesztés szakterületére
koncentrálva.
Az egyeztetési dokumentum a Tanács honlapján
(www.baft.hu), a Dokumentumok menüpont Koncepció és stratégia almenüpont alatt érhetõ el, a Budapesti Agglomeráció Operatív Programja címen, melyhez kapcsolódóan a Tanács Munkaszervezete 2008.
augusztus 30-ig várja az észrevételeket a baft@baft.hu
e-mail címre.
dr. Mester László elnök,
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács

tartamra köti. Az egyesület a
szerzõdésben vállalja, hogy
szolgáltatásainak ellátása során a Vác városában élõ lakosok számára más megrendelõkkel szemben elsõbbséget
biztosít.
A szerzõdés alapján elvégzett tevékenységgel
összefüggõen az egyesület az
önkormányzattal szemben
megtérítési igénnyel nem lép
fel, vállalja, hogy a szolgáltatást az állami normatív támogatás, vagy pályázati támogatás szabályzataiban
meghatározott térítési díj, illetve az egyesület költségvetésébõl biztosított fenntartói
hozzájárulás felhasználásával biztosítja.

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy június
26. és július 10. (idõjárás függvényében) között
a város közterületein a vadgesztenyefák permetezését végezzük.
Alkalmazási terület: Vác város közterületei, alkalmazott szer: Dimilin 25 WP 0,05 %, Topas 100
EC 0,3-0,5 l/ha, Ferticara 0,2%. Élelmezés egészségügyi várakozási idõ: 18 nap, munkaegészségügyi
várakozási ideje: 0 nap, A szerek méh veszélyességi kategóriája: nem veszélyes. A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: közepesen veszélyes.
REMONDIS DUNA KFT.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy június 26án megkezdõdik a Vác, Rádi úti kerékpárút építése, mely a páros oldali ingatlanokat érinti.
Szerzõdés szerinti befejezés: augusztus 18. Elõzõek miatt a jármûbehajtók szakaszosan lezárásra
kerülnek.
Kérjük a kihelyezett közúti jelzõtáblák, terelõkorlátok által szabályozott forgalmi rendet maradéktalanul tartsák be.
A kerékpárút építésének ideje alatt okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
SZIKORA MIKLÓS FÕMÉRNÖK
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Kigyulladt a Silvanus Családi játszódélután:
Hotel mosodája kicsik és nagyok együtt
Június 20-án ismét megrendezésre került a Zrínyi utcai Bölcsõde és Speciális Csoportban
a családi játszódélután. Már hagyománynak számít ebben a
bölcsõdében ez a rendezvény,
melyen a szülõk, nagyszülõk

vezetõ felhívta a szülõk figyelmét a játszóudvar falán látható,
félig kész Micimackó erdõre. A
kép festését a bölcsõde munkatársai kezdeményezték, készítéshez anyagi segítséget az
Együtt az ép gyermekekkel Ala-

együtt játszhatnak gyermekeikkel. Ebben az évben a szervezõk meghívták az új jelentkezõket is, alkalmat biztosítva számukra a csoporttársakkal, gondozónõkkel, csoportszobákkal
való ismerkedésre.
A bölcsõde munkatársai
többféle programot készítettek
elõ: arcfestés, gyurmázás, tésztafûzés, ragasztás. Új lehetõség
volt a gyermekek számára a
hármas bátorság próba, melynek teljesítésekor kis “érmet”
kaptak a résztvevõk. Volt, aki
több “érmet” is gyûjtött.
Szelényi Sándorné bölcsõde-

pítvány nyújtott. A munka folytatásához azonban további adományokra van szükség, a bölcsõdevezetõ ehhez kérte a szülõk segítséget.
A képet a bölcsõde munkatársa fiának, Király Balázsnak a
vezetésével Nagy Mátyás,
Kurucz Balázs és Veres Péter
készítik szabadidejük feláldozásával, örömet szerezve ezzel a
bölcsõdés gyermekeknek. A bölcsõde dolgozói és az alapítvány
munkatársai ezúton szeretnék
köszönetüket kifejezni eddigi
támogatóiknak a kép elkészítéséhez nyújtott segítségükért!

Tûz ütött ki a váciak által is gyakran felkeresett visegrádi Silvanus
Hotel mosodájában szombat délután. A tüzet valószínûleg a mosoda kapcsolószekrényében keletkezett zárlat okozta. A lángok a
lakótérre nem terjedtek át, ennek ellenére a tûzoltók úgynevezett
hármas kiemelt riasztási fokkal vonultak a helyszínre – nyilatkozta a tûz eloltása után Dobson Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szóvivõje.
A tûzoltók kilenc autóval, összesen harminc tûzoltóval küzdöttek a lángokkal. Az oltást vízhiány nehezítette, ezért három
vízszállító jármûvet is a helyszínre küldtek, emellett használták
az úszómedence vizét is. A négyemeletes épületben a tûz keletkezésének idején csaknem 170 ember tartózkodott. Õket a szálloda személyzete a tûzriadó-tervben leírtak szerint kimenekítette, sérülés nem történt. A vendégek nem mehettek vissza az épületbe, mivel a közmûszolgáltatások nem üzemeltek, így gáz, világítás sem volt a szállodában. Akit tudtak, elhelyeztek a helyi
szállodákban, a többi vendéget hazaküldték.

Támogatás a kisvasútnak
Június 25-én döntés született a Szob-Nagybörzsöny kisvasút
teljes, turisztikai célú helyreállításának második üteme c. kiemelt projekt Közép-Magyarországi Operatív Program keretében történõ támogatásáról. Korábban az elsõ ütem ugyancsak európai uniós támogatással valósult meg. A második lépéssel teljes hosszában járhatóvá válik a vasúti pálya, így a
Börzsöny belsõ területei is elérhetõvé válnak.
A kormánydöntéssel megnyílik az út az öko- és aktív turizmus, ezen keresztül pedig a Börzsöny és az egész szobi
kistérség gazdasági fejlõdése elõtt. A kisvasút ugyanis nem
csupán a jobb megközelíthetõségét szolgáló közlekedési eszköz, hanem komplett ökoturisztikai termék. Az ökoturizmus
feltételeinek biztosításával a hegységben új, rekreációs, illetve aktív turisztikai kínálat – ökoturisztikai paradicsom – alakítható ki.
A 2 milliárd forint körüli beruházás keretében sor kerül a
peronok bõvítésére, szociális helyiségek kialakítására, állomásépületek és látogatóközpont létesítésére, akadálymentesítésre, valamint technikai eszközök és jármûvek beszerzésére. Az aktív zöld turizmus jegyében a fejlesztésben nagy hangsúlyt kap a kerékpárszállítás lehetõsége.

Váci Hét - hírek minden héten közvetlenül önnek!

A város internetes hírlapja. Feliratkozás: www.vaci-naplo.hu/vaci-het
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Diplomaátadó ünnepség
a székesegyházban
Püspöki szentmisével kezdõdött június 27-én délután a váci
székesegyházban az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola diplomaátadó ünnepsége. A koncelebrációs szentmisén amelyben Szent László királyunkra emlékezett a megyéspüspök -, dr. Beer Miklós ki-

tanárai. Sor került tanári kitüntetések, hallgatói dicsérõ oklevelek átadására is, majd a közelmúltban az iskola élére kinevezett dr. Balázs Pál rektor köszöntötte a végzõs hallgatókat,
családtagjaikat, a fõiskola tanárait, s mondott köszönetet az
áldozatos munkájukért. Útrava-

Ingyenes koncert, kiállítás és
színház a Szõnyi szabadiskolában
Zebegényben, a Szõnyi István
Képzõmûvészeti Szabadiskola
ideje alatt július 6-26. között koncertekkel és színi elõadással várják az érdeklõdõket a Szõnyikertben. Részletes program:
- július 3., 10 óra: kiállítás az
Ifjúsági Mûvésztelep résztvevõinek munkáiból.
- július 11., 21 óra: INANA
koncert. A zenekar a világzene
berkeibe kalauzol, alapvetõen
egy nagy rakás frappáns zenei
ötlet és geg megvalósítása jellemzõ a zenei világukra. Helyenkénti vicces számaik között megszólal összesen vagy 25 hangszer. Azoknak ajánlják, akik vevõk az örömzenélés mindenfajta
formájára.
- július 18. 20.30 órakor: Reneszánsz est címmel kulturális
kalandozások az újjászületés korszakában, francia, olasz, angol,

német és magyar tájakon, versekkel, dalokkal, tekerõ lanttal díszítve. Végül: William Shakespeare: Rómeó és Júlia commedia
dell’arte táncos elõadása maszk
és árnyjátékkal.
- július 25., 21 óra: Szexlightkór koncert. Ha örömzenélésrõl van szó, akkor érdemes
odafigyelni Közép-Európa Legvidámabb Zenekarára (ezzel a
címmel a közönség jutalmazta
õket). A srácok a szürreálfunky
hazai és egyetlen képviselõiként
hirdetik magukat. Reggae, rock,
ska, funky és presszótangó elemek színesítik zenéjüket.
- július 26., 18 óra: kiállítás
a Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola hallgatóinak
munkáiból.
A koncertekre a belépés díjtalan, a programok ideje alatt
büfé üzemel a helyszínen.

Elektronikai hulladékok gyûjtése

Dr. Balázs Pál rektor köszöntötte a végzõs hallgatókat

emelte: büszkék a végzõsökre,
ugyanakkor aggódnak is értük
és féltik is õket, hiszen azt szeretnék, hogy a fõiskolán az elmúlt években megszerzett tudásuk ne csak egy papír legyen,
hanem annál sokkal többet je-

lóul a dr. Balázs Pál Szent Péter apostol szavait idézte:” Legyetek mindig készen rá, hogy
mindenkinek megfeleljetek, aki
csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.”
Az ünnepség fénypontja a

Minden osztály felköti szalagját az iskola zászlójára

lentsen számukra.
A püspöki szentmise után a
diplomaátadó ünnepségen zenével, énekkel, verssel közremûködtek a fõiskola hallgatói és

diplomák átadása volt, amelyet
dr. Balázs Pál rektortól és
Szilágyiné dr. Szemkeõ Judit
rektorhelyettestõl vettek át a
végzõs hallhatók.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy környezetünk
fokozott védelme érdekében minden hétfõn reggel 7tõl, délután 16 óráig a Remondis Duna Kft telephelyén, üzemi gyûjtõhelyén (Kertvárosi út 3., a tejüzem
mögött) térítésmentesen leadhatják a háztartásokban
összegyûlt, az alábbi, kizárólag elektronikai hulladékokat:
- tévék, monitorok;
- fénycsõ, izzóhulladékok;
- háztartási nagygépek, hûtõszekrények, mosogató
vagy mosógépek;
- háztartási kisgépek, porszívók, konyhai elektronikai berendezések, hõsugárzók;
- informatikai berendezések, számítógépek, tartozékaik, nyomtatók, CD lemezek;
- szórakoztató elektronikai berendezések, rádiók,
lemezjátszók, magnók;
- világítótestek, lámpák;
- orvosi elektromos mûszerek, berendezések, vérnyomásmérõk, lázmérõk;
- elektromos játékok;
- mobiltelefonok;
- akkumulátorok;
- száraz- és gombelemek,
Elektronikai berendezés nélküli, üres készülékházakat nem áll módunkban átvenni!
Kérjük, hogy a háztartásukban összegyûlt, vagy
fellelhetõ anyagokat szíveskedjenek leadni, hogy azok
ne kerüljenek a háztartási hulladékba, ne szennyezzék környezetünket, és ne veszélyeztessék egészségünket. Köszönjük együttmûködésüket
REMONDIS DUNA Kft
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Nem egy nagy tömeg, hanem
egy nagy család vagyunk
Az egyházmegyei találkozón
sok váci is jelen volt a különbözõ programokon, s
nemcsak külsõ érdeklõdõként, hanem mint elõadó,
szervezõ, vagy valamelyik

Asszonyok és Lányok Szövetsége (KALÁSZ), a Szent
Mónika Keresztény Édesanyák Közössége, a Váci
Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. A találkozót

egyházi közösség tagja. A
találkozó második napjának
délutánján a Fehérek templomában többek között
Gyombolai Márton és Edit a

a székesegyházban 16 órakor
püspöki szentmise zárta.
A szentmise elõtt dr. Beer
Miklós megyéspüspök a Mária Rádiónak adott interjúban

gyobb örömmel tudok mondani, és a legnagyobb gyümölcsének tartom a találkozóknak, hogy a teljesen
õszinte, személyes barátságok erõsödnek, most már évrõl évre. Hiszen itt nem idegen emberek találkoznak
egymással, hanem olyanok,
akik ismerik egymást, akik
már sokszor imádkoztak
együtt, sokszor voltak együtt
egy családos hétvégén, egy
lelki napon. Én azt hiszem,
hogy ennek az egész találkozónak ez az igazi üzenete, és
az igazi gyümölcse, ahogy mi
együtt az egyházmegyében
egy olyan léptékû közösséget
képezünk, ahol mi tényleg ismerhetjük egymást, ahol nem
egy nagy tömeg, hanem mi
tényleg egy nagy család vagyunk. S én ebben szeretnék
Sátrat állított fel a Szent Mónika Keresztény Édesanyák Kö- mindenkit megerõsíteni és
zössége is. A hozzájuk fordulóknak részletesen bemutatták mindenkinek ezt köszönöm,
hogy erõsítette bennem is ezt
tevékenységüket
az élményt.”

Új túramozgalom
a Börzsönyben
A Börzsöny Természetbarát és
Hegymászó Egyesület (BTHE)
befejezte a börzsönyi kék turistaútvonal-jelzéseinek felújítását.
Teljes egészében 10 munkanap
alatt, 61 kilométeren keresztül,
Szob és Diósjenõ között újult
meg a kék jelzés. Formálisan júliusban egy nyitó vándortúra keretében adják át a turistáknak.
Sokan a nagy melegben inkább biciklire ülnek gyaloglás
helyett. Erre kínálnak alkalmat
augusztus 10-én az Ipoly-mente 90 biciklis teljesítménytúra
keretében. A szobi vasútállomásról 9 és 11 óra között lehet
elrajtolni. A résztvevõk nevezés
után az Ipoly partján észak felé
veszik az irányt és Tésa érintésével Parassapusztánál lépik át
a határt. Szlovák oldalon elõbb
nyugat felé haladnak Százdig,
majd délnek fordulnak és
Szalkánál visszatérnek hazánkba. A cél is Szobon lesz, ahol a
szintidõn (6 óra) belül beérkezõk oklevelet és kitûzõt kapnak.
A túra folyamán, több helyen is
lesznek frissítõpontok. Szeretettel várják a tekerni vágyókat.

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata is jelen volt
az egyházmegyei találkozón. Pótolhatatlan, sokszínû tevékenységük irán nagy volt az érdeklõdés

házasságbeli konfliktusok
kezelésérõl beszélt, Rapavi
Dóra témája szintén a házasság volt. A székesegyház
elõtti téren felállított sátorban bemutatkozott például a
Mária Rádió, a Katolikus

összegezte a találkozót, s
arra a kérdésre, lesz-e folytatása a következõket mondta: “Az elmúlt három év már
annak a bizonyítéka, hogy
ezeknek a találkozóknak folytatása van. S amit a legna-

TAMÁS AUTÓ KFT
2600 Vác, Rádi út 1-3. Tel.: 27/512-880, fax: 27/300-526
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Környezetvédelmi közönségszolgálati
iroda mûködik a Göncöl Házban
Az új iroda segíti a helyi lakosság öntevékenységét a
környezetvédelmi problémáik megoldása érdekében. Az
iroda várja az Önök telefonhívásait, vagy személyes látogatását.
A Környezetvédelmi Közönségszolgálati Iroda elérhetõsége: Göncöl Ház, Vác Ilona u. 3. Telefon:06- 27/
512-030, telefax: 27/512-040. Honlap: www.goncol.hu.
E-mail: kozonsegszolgalat@goncol.hu.
Nyitva tartás: 8.30-tól 16.30-ig munkanapokon. Az
iroda munkatársa: Genzor Mariann

Lovas Gazdásztábor
a Váci Mezõgazdasági Iskolában
2008. július 7. és 11. között

(a Halló Mintabolt mellett)

ILLATSZER
BIZSUK
PLAYBOY KIEGÉSZÍTÕK

RANDI KELLÉKEK
ÖVEK - TÁSKÁK

A tábor költsége: 24.000 forint
Részletes felvilágosítás: Mekes Mihály, tel.: 30/495-7526.

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.

Kínálatunk: BRAMAC, TONDACH,
ALTEK tetõcserepek gyári áron.
Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8-17-ig,
szombat: 8-12-ig

Dr. Nagy Lajos plasztikai sebész
fõorvos magánrendelése
Vibrációs zsírszívás, arc-, szemhéj-, orr- és fülplasztika,
ráncfeltöltés, ajakvastagítás, emlõkorrekciós mûtétek,
hasplasztika és más esztétikai mûtétek, hegkorrekció,
anyajegyek és egyéb bõrelváltozások eltávolítása
Rendelési idõ: szerda 16-17 óra,
Rendelés helye: Vác, Argenti Döme tér 1-3,
Járóbeteg szakellátás épülete
Telefon: 30/6632-730, e-mail: lnagydr@gmail.com
Web: www.nagyplasztika.hu

Vállalunk: könnyûszerkezetes és hagyományos házak építését (a tervezés ingyenes); asztalosoknak:
szerkezetkész, hossztoldott, euro falcos, borovi fenyõ, ablakok készítése
2-3 héten belül, 1.750.-Ft/m+áfa.

Szépüljön egy helyen!
- Fodrászat,
- kozmetika,
- kéz- és lábápolás,
- testmasszázs,
- szolárium.
Vác, Deákvár - Papvölgy u. 36/B.
Bejelentkezés: 06-30/488-23-08

Váci Napló
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Egyházi élet - rovatszerkesztõ: Hivert Gábor
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Jézus öt szent sebe búcsú Márianosztrán
Püspöki szentmise és
bibliai elõadások a
váci egyházmegyei találkozó elsõ napján.
Június utolsó hétvégéjén került megrendezésre a váci egyházmegyei
Találkozó. A sok sportprogram és ismeretterjesztõ vetélkedõ mellett
az óvodások elõadása
tette színessé az elsõ
nap programját.
A Mogyoródi Boldog Laura Vicuna Óvoda ovisai adtak elõ Bibliai történeteket a Galamb utcai Oktatási
Központban. A Biblia
évében különösen fontos és aktuális a Szentírással való ismerkedés. Ez tükrözõdik a
találkozó jelmondatában: Az egyházmegye
megújulásáért a Biblia
erejével. A gyerekek a
történetek megjelenítése közben részesévé
válnak az eseménynek,
átélik és azonosulnak a

szereplõkkel. Ez a drámapedagógiai módszer sokszor sokkal hatékonyabb,
mint ha csak felolvasnák
a történetet a gyerekeknek. Az elõadást Lugosi
Anna és Antal Nikolett
óvónõk tanították be a
gyerekeknek.
Elõadott történetek: A
kánai menyegzõ (János
evangéliuma 2. fejezet), A
vihar lecsendesítése (Máté evangéliuma 8. fejezet), Lázár feltámasztása
(János evangéliuma 11.
fejezet), A kenyérszaporítás (János evangéliuma 6.
fejezet).
Az egyházmegyei találkozó elsõ napján a délelõtti vetélkedõket és versenyeket szentmisével zárták, melyet Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek,
Beer Miklós megyéspüspök és Varga Lajos segédpüspök mutattak be.
A szentmisén részt
vettek a fõleg fiatalokból
álló csapatok és az egy-

KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác, Csányi krt.
45. Telefon: 06-27/316300) 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. (2es fõút) a város központjában. Telefon: 27/317380*, 20/931-7380,
Fax: 27/511-382. Nyit-

házmegye területérõl érkezõ iskolák, plébániák
ifjúsági közösségei és a
kíséretükben érkezõ papok, hitoktatók és felnõtt
kísérõk.
Az érsek beszédében
kiemelte Szent László királyunk örökségét. Szent
királyunk érdemeit és
személyének tulajdonságait példaként állította a
mai magyar társadalom
elé. Kitért a törvénytiszteletre, a belsõ tartásra, az
elkötelezett vallásosságra. Mint említette, a férfitársadalom gyakorlatilag nem imádkozik.
Nincs példa a felnövekvõ
nemzedék elõtt. László
király lovagi tartása hiányzik a mai férfiakból.
Az õ törvénytisztelete
példamutató, nemcsak
mint hívõ, hanem királyként is megtartva mindazt, amit Isten és az ország törvényei rá szabtak.
Korának büntetési gyakorlata igen szigorú volt.

va: H-P: 8-17, Szo.: 812 óráig Kaphatók: HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK:
elektromos, kõlapos raklett
s ü t õ
11690
Ft-tól,
ventilátorok
4190
Ft-tól, videó kábelek-átalakítók, külsõ-belsõ vezeték
nélküli hõmérõk. Elemek,
akkuk, töltõk, lámpák!
DURA-CELL és GILETTE
termékek! Vérnyomásmérõk 7390 Ft-tól, mérlegek,
fitness mérleg: 8.990 Ft-tól,
középsikolások részére számológépek 1.990 Ft-tól.
SZÁMÍTÁSTECHNIKA:
számítógépek egyedi elképzelés alapján is, nyomtatók,
routerek, web kamerák,
egerek, mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak, írható CD
és DVD lemezek, videó- és
kamera kazetták, memóri-

Mint az érsek említette:
“ha az akkori törvényeket
alkalmaznánk, most tele
lenne az ország félkarú és
félszemû emberekkel”.
Mi magyarok hálát
adhatunk Istennek azért,
hogy ilyen példaértékû
elõdökkel ajándékozta
meg nemzetünket. Az ország felemelkedése nem a
gazdasági viszonyokon
múlik. Nem szabad hagyni, hogy a pénz törvénye
uralkodjon rajtunk. Példaként említette a szomszédos Ausztriát, ahol
szeretnék elérni, hogy a
vasárnap ténylegesen ünnepnap legyen minden
ember számára. Ne kelljen “családanyáknak létminimumért vasárnap üzletekben dolgozni, távol a
családjuktól”. A belsõ
szépségre kell törekedni,
ami nincs összhangban a
külsõ szépséggel, mégis
átsugárzik az emberen.
“Egy nõ, aki szépnek
akar látszani, hiába ken

ák, FlashDrivek, infra és
bluetooth portok. MP3-as
és MP4-es lejátszók. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRODATECHNIKA: másológépek, nyomtatók, számológépek, diktafonok, telefonok 2.299 Ft-tól, normál
papíros faxok 21.690 Ft-tól,
vezeték nélküli csengõk
2990 Ft-tól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók, átalakítók. Kapható:
író-, számoló-, pénztár- és
másológépbe, nyomtatóba,
faxba különféle: eredeti és
utángyártott festék szalag,
festék por, tinta patron,
utántöltõ, lézer toner; - másoló-, fotó-, fax-, tekercs-,
leporelló papírok. IRODABÚTOR: fotelok 27.999
Ft-tól! Profi számítógépasztalok. SZOLGÁLTATÁSAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése - fûzése; faxok feladása - fogadása; telefon, fax, nyomta-

fel magára vakolat vastagságú sminket, mert
ha belül nincs meg a lelki szépség, akkor az látszani fog”.
A szentmise végén a
megyéspüspök átvette a
gyerekek rajzait, amelyeket a délelõtti bibliai elõadások alkalmával
készítettek. A szentmisét követõen minden
résztvevõ közös ebéden
vett részt.
Jézus öt szent sebe
búcsú Márianosztrán. Július 5-én és 6án búcsú lesz Márianosztrán. Szombaton
este 19 órakor szentmisét mutatnak be, majd
gyertyás körmenet lesz,
és keresztút a kálvárián.
Éjfélkor úgyszintén
szentmise, elõtte szentségimádás. Vasárnap
fél 9-kor a kegytemplomban lesz szentmise,
majd a menet fél 10-kor
indul a keresztet hordozva a kálváriára, ahol
10.30-kor kezdõdik az
ünnepi szentmise.

tó, telefonközpont javítása szerelése, lézer toner töltés.
Felhívjuk szíves figyelmüket
arra, hogy az AKCIÓ-s árak
a készlet erejéig érvényesek.
Legyen a TÖRZSVÁSÁRLÓNK! Termékcsoporttól
függõen 5-20% közötti
kedvezmény! Sodex-ho,
sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk utalványokat elfogadunk! Üzleteinkben
történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN
EX-PRESS, OTP, Maestro,
stb. bankkártyákat!
SZEMORVOSI SZAKRENDELÉS VÁCOTT.
Szerda 15-tõl 16 óráig rendel dr. Kalmár
Kornélia, csütörtök 16-tól
17-ig rendel
dr. Rácz Zsuzsanna, szombat 9-tõl 10-ig rendel dr.
Kalmár Kornélia, bejelentkezés: a 06-30/470-2572.
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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)

beltévé van. A ház összkomfortos. Irányár: 10,5 millió forint. Tel.: 06-70/702-3066 (272/06)

gyönyörû kilátással a
dunakanyarra, déli fekvéssel. Tel.: 06-70/947-8664.
Fenyõfák, szõlõ, gyümölcsfák, virágok. Irányár:
4,5 millió Ft. (330/06)

221-6619

13*OKTATÁS

☞ Angol, német, francia
☞ Családi ház eladó
tanfolyamok, csoportos és
sûrgõsen Vácon a Bácska
egyéni oktatás, üzleti (szakdûlõben. Érdeklõdni lehet: ☞ Eladó Vácott, a Föld- képzési hozzájárulás terhére
06-20/273-66-63 (290/06) váry téren egy 63 négyzet- elszámolható) nyelvtanfo☞ Verõcén felújításra szo- méteres, szép állapotú la- lyamok, cégre szabott tanruló ház 668 négyzetméte- kás. Klíma, tároló, új beépí- anyag alapján. Fordítás, tolres, panorámás telken eladó. tett szekrények. Rendezett mácsolás, minden nagyobb
Érdeklõdni lehet: 06-30/54- lakókörnyezet. Irányár: 10 európai nyelven. Egzisztenmillió forint. Érd.: 06-20/ cia oktató és fordító iroda.
☞ Vagyönõröket kere- 99-645. (310/06)
Tel.: 06-27/315-518 vagy 06sünk 470 forintos órabér- ☞ Váctól 4 km-re Gom- 770-5130 (334/06)
20/218-5554 Nysz.: 13-0167rel, azonnali munkakez- bás - Egyházmöge dû- ☞ Vác, Alsótörökhegyen 05 (52/13)
déssel, az alábbi helyeken lõben 602 négyszögöl te- 140 négyzetméteres 3
lévõ üzleteinkbe: Dunake- lek eladó, rajta többféle szoba, konyha, étkezõs,
szi, Göd, Vác. Érdeklõdni g y ü m ö l c s f á v a l é s 1 2 két garázsos házrész ellehet munkaidõben a 06- négyzetméteres téglaház adó. Tel.: 06-20/9-646☞ Parkettás vállal hagyo20/828-11-86-os telefon+ terasz, villany a telek 801. (338/06)
mányos, szalag, laminált
számon. (336/04)
végén. Érdeklõdni lehet
padló lerakást. Csiszolás,
este 18 óra után a 06-27/
lakkozás, javítás, recsegés
305-129-es telefonszámegszüntetése. Tel.: 06-70/
mon. Irányár: 1,5 millió Ft. ☞ Motorcsónak eladó. 505-11-77 (243/17)
☞ Váci (deákvári) lakásra Családi okok miatt sürgõ- Tel.: 06-20/373-0580.
cserélném Nógrád belte- sen eladó! (329/06)
☞ T and P Trans Építõ☞ 2003 decemberében ipari és Fuvarozó Kft
rületi panorámás (várra
nézõ) parasztházamat. A te- ☞ Telek hétvégi házzal alakult, jelenleg inaktív, Építõipari A-Z-ig. Korrekt
lek 1070 négyzetméteres és eladó! Vác, Spinyér dûlõ- veszteséges betéti társa- áron rövid határidõvel, gamegosztható. Víz, villany, ben, 2423 négyzetméte- ság eladó! Ár megegye- ranciával. Tel.: 06-30/956csatorna, központi fûtés, ká- res nagyságú kert házzal, zés szerint. Tel.: 06-20/ 5217 (314/17)

04*ÁLLÁST KÍNÁL

17*SZOLGÁLTATÁS

06*INGATLANT KÍNÁL

10*VEGYES

Fogyatékosok segítõi

Veresegyházi telephelyû élelmiszeripari
cég, munkájára igényes, precíz és önálló
munkavégzésre képes
fuvarszervezõt keres, 8
órás munkarendbe.
Szakmai tapasztalat
elõnyt jelent. Elvárásaink: legalább középfokú végzettség, középfokú angol, német
vagy olasz nyelvtudás, középszintû számítógép felhasználói
ismeretek (táblázatkezelés, szövegszerkesztés, elektronikus
levelezés stb.). Versenyképes fizetés és
hosszútávú munkalehetõség. (Pályakezdõk jelentkezését is
várjuk.) Fényképes önéletrajzokat várunk:
2112 Veresegyház, Búzavirág u. 26., e-mail:
a.mate@gramex2000.hu.
(339/04)

Szerkesztõség: Vác, Csányi krt. 45.
I. em. Tel./fax: 27/316-100,

Fogyatékosokat segítõ szolgálat várja azon,
bármilyen fogyatékkal élõ váci személyek
jelentkezését, akik mindennapi
életvitelük során segítségre szorulnak.

e-mail: szerkesztoseg@vaci-naplo.hu,

Szolgáltatásainkat kedvezményes térítési díj
ellenében végezzük.

VÁCI HÉT HÍRLEVÉL. Minden héten kedden a kora délutáni órákban jelenik meg a
Váci Napló internetes hírlevele. Ha Ön is szeretné olvasni, iratkozzon fel rá a www.vacinaplo.hu/vaci-het oldalon.

Elsõsorban fogyatékossági támogatással,
vakok személyi járadékával, emeltszintû
családi pótlékkal rendelkezõk
jelentkezésére számítunk.
Jelentkezés az 510-640-es telefonszámon.

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

Földváry polgárõrség ügyelet:
06-20/203-1561

hirdetes@vaci-naplo.hu,
vaci_naplo@vnet.hu

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

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

- 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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Nõi csapat a megyében
TENISZ
A Röpte Sportegyesület története során elõször indít felnõtt nõi
csapatot a megyebajnokságban.
Az egyesület életében a lányok 810 évvel ezelõtt rendszeresen
résztvevõi voltak korosztályos
versenyeknek és most ismét feléled a hagyomány.
A csapat tagjai: Bereczky
Dalma, Szilágyi Lászlóné Ibolya,
Ferenczi Adrienn (csapatkapitány), Kenéz Veronika, Tábor Regina, Perlusz Mariann, Königsegg Alíz és Pintér Tünde. A csapatbajnokságban a következõ
együttesek szerepelnek még: Dunakeszi, Monor, Kartal, Galga,
Dunaharaszti és Ráckeve.
A váci csapattagok nevet is
adtak maguknak, így a kiírásban
Röpte SE - Ütõs Nyolcasként fognak szerepelni. A hölgyek számá-

ra elkezdõdött a bajnokság. Az
elsõ fordulóban: Dunakeszi Röpte SE - Ütõs Nyolcas 2-1.
Egyéniben: Horváth Mónika –
Bereczky Dalma 3:6, 5:7. Karácsony Éva – Ferenczi Adrienn
6:4, 5:7, 6:4. Párosban: Vikker
Attiláné, Floch Antalné – Pintér
Tünde, Kenéz Veronika 6:3, 7:5.
A második fordulóban a tavalyi nõi csapatbajnokság gyõztese,
a Monor csapata látogatott Vácra. A mérkõzésen Röpte SE - Ütõs
Nyolcas – Monor 2-1. Egyéniben:
Bereczky Dalma – Kisvári Laura
0:6, 2:6. Szilágyi Ibolya – Orosz
Ferencné 6:2, 6:1. Párosban:
Bereczky Dalma, Ferenczi Adrienn - Kisvári Laura, Orosz
Ferencné 6:7, 7:6, 6:4. A váci
páros 4 mérkõzéslabdát hárítva
nyerte meg a két 8:6-os rövidítéssel tarkított több mint kétórás
mérkõzést.

Papp Bence
Isztambulban dobott
ATLÉTIKA
Törökországban szerepelt a férfi
és nõi magyar atlétikai európa
kupa válogatott. Az idei viadalt,
csakúgy, mint 2004-ben, Isztambulban rendezték meg, amely sokak számára egy kiváló lehetõséget biztosított a pekingi olimpiai
kvalifikáció megszerzésére.
A már biztos 19 olimpiai
résztvevõ közül 8-an a csapattal
tartottak, a többiek - elsõsorban a
maratonfutók és a gyaloglók - versenyszámuk hiánya miatt nem
indultak az utolsó hagyományos

Ek-n, hiszen 2009-tõl az új csapat Európa-bajnokságot kívánja
bevezetni az EAA. Mindkét csapatunk célja az volt, hogy megõrizze helyét az elsõ osztályban,
és lehetõleg minél több dobogós
helyezést érjen el.
Idén utoljára került sor a régi
szabályokkal az Európa-kupára.
A B-csoport küzdelmeiben vettek
részt a magyarok, köztük a Váci
Reménység Egyesület sportolója,
Papp Bence, aki gerelyhajításban
szerepelt. A váci fiatalember
70,49 méteres dobásával a hetedik helyet szerezte meg.

Csonka még a
másodosztályú mezõny
LABDARÚGÁS
A Magyar Labdarúgó Szövetség
versenybizottsága egyelõre 30
csapat nevezését fogadta el az NB
II-es bajnokság 2008–2009-es
szezonjára, ami azt jelenti, hogy
még két együttes hiányzik a mezõnybõl.
Az élvonalból kizárt FC Sopron csak az NB III-ban szerepelhet (a szabályok értelmében kizárás esetén két osztállyal kell
visszasorolni a vétkes klubot), a
Dráva csoportból feljutott
Szentlõrinc pedig nem vállalta a
szereplést a másodosztályban. Érdekesség, hogy három élvonalbeli
gárda – Debrecen, Zalaegerszeg,

MTK – második csapata is felkerült az NB II-be. Az NB II mezõnyének feltöltésérõl az MLSZ elnökségének ülésén döntenek, ezt
követõen kerül sor a csapatok besorolására a Keleti, illetve Nyugati csoportba.
A biztos másodosztályú indulók: Ajka, Baktalórántháza,
Barcs, Békéscsaba, BKV Elõre,
Bõcs, Budaörs, Cegléd, Dunaújváros, Debrecen II., ESMTK,
Felcsút, Ferencváros, Gyirmót,
Integrál DAC, Jászberény,
Kaposvölgye, Kazincbarcika,
Kozármisleny, Makó, MTK II.,
Pápa, Pécs, Százhalombatta,
Szolnok, Tatabánya, Tököl, Vác,
Vecsés, Zalaegerszeg II.

Két bronz az emlékversenyen
BIRKÓZÁS
Cegléden rendezték meg az U-23-as nemzetközi kötöttfogású Balla
István birkózó emlékversenyt. A Gumi-Profi Váci Forma SE versenyzõi közül a 74 kilogrammos súlycsoportban Hauser Viktor a
harmadik helyen végzett. A 96 kilogrammos súlycsoportban
Kucsera Tibor szintén harmadik helyezést ért el.

A Váci Polgárok Egészségéért Egyesület
Vác Város Sportintézmények
támogatásával
a bõrdaganatok megelõzése érdekében
ingyenes anyajegyszûrést és életmód tanácsadást
szervez a váci strandon.
Idõpontok: július 5. és augusztus 9. - 10-13 óráig

Váci érmek a bajnokságról
ATLÉTIKA
A Pest megyei ifjúsági és junior
atlétikai bajnokságot az UTE
Szilágyi utcai sporttelepén rendezték meg.
Elsõ helyezett lett Hámory
Zsófia súlylökésben és gerelyhajításban, Hirling Nóra súlylökésben és gerelyhajításban, Király
Eszter 400 méter síkfutásban, 400
méter gátfutásban, Molnár Klaudia 100 méter gáton, Gere Tamás távolugrásban, Fitter Dávid
súlylökésben, Kiss Tamás 1500
méteren és 3000 méteren síkfutás-

ban, Szaniszló Barnabás 3000 méter síkfutásban, Mészáros Henrik
800 méter síkfutásban, Kovács
Tamás gerelyhajításban, Bereczki
Dalma távolugrásban. A második
helyen végzett: Czimbó Balázs 100
méter síkfutásban, Vidzdak Milan
súlylökésben, Miskolczi Kata gerelyhajításban és súlylökésben,
Boros Bence gerelyhajításban,
Karacs Dávid gerelyhajításban,
Takscherer Blanka távolugrásban.
A harmadik helyet szerezte
meg: Barton Iván súlylökésben,
Herczeg Bea 400 méter síkfutásban és Talapa Lili súlylökésben.

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT INGYENES
mûszeres bõrgyógyászati szûrés, vérnyomás és testzsír mérés,
vércukor, -koleszterinszint meghatározás,
életmóddal kapcsolatos kiadványok.
VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕKET!
ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézetének szakmai támogatásával.
A La Rosche-Posay gyógyszercég fényvédõ krémeivel is megismerkedhetnek.

»» 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
július 1.

Lottószámok

Idõjárás
Tihamér,
Annamária

július 2.

Ottó, Ottokár

július 3.

Kornél, Soma

“Ne éveket adjunk az életnek,
hanem életet az éveknek.”

NAPPAL:
27 – 32 oC
ÉJSZAKA:
12 – 17 oC

Fronthatás
nem
várható

LOMB KATÓ

Ma tovább tart a hõség. Általában alig lesz
felhõ az égen, csupán
délnyugaton fordulhat
elõ rövid zápor, zivatar. Holnap is kánikulában lesz részünk. Általában zavartalan
napsütésre készülhetünk. A folytatás ismét
kánikulát ígér, folytatódik az igazi nyár!

Ötös lottó:
4, 7, 56, 71, 83
Jokerszám:
928 998
Hatos lottó:
9, 10, 11, 19, 24, 29

Tanáraik: Királyné Mundi
Margit, Mayer József, Hirleman
Bertalan,Tóth Tímea, Cs. Nagy
András, Várda Péter. Valamennyi hangszeres közremûködõt Cs. Nagy András kísérte
zongorán.
Az est fénypontja ezután következett Bogányi Gergely zongoramûvész játékában, melyben három Chopin, és egy Liszt
mûvet, a II. Magyar rapszódiát
hallhattuk. Lenyûgözõ elõadásában, fantasztikus technikai tudásával valóságosan is “kipróbálta” az új hangszert, illetve
hallhatóvá tette annak mindenfajta lehetõségét, hangszínének
árnyalatait.
Az est közvetlenségéhez
nagyban hozzájárult Bogányi
Gergely összekötõ beszéde
szellemes könnyedségével, ahol
is kiemelte Bükki Attila hangszerész tevékenységét, aki segített a zongora beszerzésében,
valamint a helyszínen történt
beállításában, hangolásában.
Ezúton mondok köszöneBogányi Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész
tet az eddig felsorolt személyeken kívül Polónyi Éva és
nagylelkûségét.
Szereplõk voltak: Száraz Huszti Péter vállalkozóknak
A továbbiakban zeneisko- Eliza zongora, Lang Levente az átadási ünnepséget segítõ tálánk növendékei adtak egy rö- furulya, Lang László trombi- mogatásukért.
vid hangversenyt, amelyben ta, Hegyi Ádám klarinét,
VÁRDA GYULA IGAZGATÓ
KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ
igyekeztünk átfogó keresztmet- Krauth Veronika fuvola, Nagy
szetet adni tanszakaink munká- Dávid ütõhangszer, Zachar MÛVÉSZETOKATATÁSI INTÉZMÉNY,
jából.
SZOB
Pál gitár.

Vonzáskörzet

Zongoraavató ünnepség
Április 13-án a váci Madách
Imre Mûvelõdési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében a Rotary Club helyi szervezete által rendezett jótékonysági hangversenyen Bogányi
Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész káprázatos játékában
gyönyörködhettünk, aki a koncert bevételét (700.000 forint)
zeneiskolánk támogatására
ajánlotta fel.
E nemes gesztus folytatása,
gyakorlati megvalósulása történt meg június 7-én zeneiskolánk hangversenytermében,
ahol egy kitûnõ minõségû
Rösler márkájú zongorát kapott intézményünk.
Bensõséges, emelkedett
hangulatú ünnepség részesei
lehettünk, ahol az igazgatói
köszöntést követõen Posta Botond a váci Rotary Club elnöke ismertette az egyesületük
szándékát, az ajándékozás tényét, majd Remitzky Zoltán
Szob város polgármestere köszönte meg mind a váci egyesület, mind Bogányi Gergely

Várak és kastélyok a Bakonyban
A Váci Regionális Turisztikai Egyesület kirándulást szervez július 12-én, szombaton.
Program: Nagyvázsony (vár) - Veszprém
(“királynék városa”, városnézés) Martonvásár (Brunswick kastély) - Pákozd
(1848-as emlékhely).
Buszköltség: 3.800 forint/fõ.
Felvilágosítás, jelentkezés: Tourinform
Iroda, Vác, Március 15. tér 17., telefon: 27/
316-464.

Szociális térkép készül
Június 2-tõl július 25-ig
két hónapos kérdõíves felmérést végeznek a Szociális Szolgáltatások Háza
(volt Családsegítõ Központ) munkatársai, az
eredményekbõl szociális
térkép készül.
A kutatás eredményességéhez 1000, véletlenszerûen kiválasztott váci háztartás együttmûködése

szükséges. A kérdezõ biztosok az Önkormányzat
jegyzõjének pecsétes megbízólevelével és az intézmény fényképes igazolványával keresik fel a válaszadókat, a kérdõív kitöltése
körülbelül 30 percig tart.
Közremûködésüket
elõre is köszönjük.
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA
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Õsidõk óta harcolnak a nõkért a férfiak
Harc a szebbik nemért? Nem újdonság,
és errõl árulkodik egy
õskori tömegsír is délkelet-Németországban. Durham-i kutatók genetikai bizonyítékot találtak arra vonatkozóan, hogy az i.e.
5000 körüli idõkbõl
származó 34 csontváz
halálát a nõi társaság
igénye miatt vívott törzsi háborúk okozták olvasható az informed.
hu internetes portálon
a Medicine Net-re hi- Több száz éves írott dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyek a nõkért vívott harcról tavatkozva.
A Talheim közelében
talált sír arról árulkodik,
hogy az õslakos törzsben
csak férfiak és gyermekek
éltek, míg a bevándorló
hordában felnõtt nõk is
voltak. A nõstények hiánya vezette a bennszülött
törzset arra, hogy emberrablást hajtson végre, valószínûleg ez lehetett a tá-

A kutatócsoport következtetéseit a csontvázak
fogaiban talált minták
stroncium-, szén- és oxigénizotópjainak vizsgálatából vonta le. Ezek segítségével alapvetõ információkhoz lehetett jutni a
csontvázak földrajzi eredetét és étrendjét illetõen.
Több száz éves írott dokumentumok állnak rendelkezésre, amelyek a nõkért vívott harcról tanúskodnak, de a legtöbb õsko-

ri bizonyíték csupán a
nyersanyagforrások birtoklásából, a túlnépesedésbõl
és a tulajdon védelmébõl
eredõ erõszakra épül. Ezek
a leletek komoly érvet képviselnek amellett, hogy már
az õskorban erõszakot eredményezett a nõstények birtoklása iránti vágy. A szakemberek szerint elõre eltervezett támadásról volt szó,
miután megállapították,
hogy a legtöbb áldozattal
egy, a koponya bal oldalára
mért ütés végzett. Valószínûsíthetõ, hogy az áldozatokat megkötözték és egy
kõbaltával végezték ki.

núskodnak

madás elsõdleges oka.
„Az adatok arra utalnak, hogy a közösséget
célzott támadás érte, ez a
rivális csoportok közötti
bosszú következtében is
megtörténhet. Bár ezen a
területen a népesség és a
nyersanyagforrások is
okot adhattak ilyesfajta vi-

szálykodásra, ebben az
esetben a nõk voltak a támadás közvetlen kiváltói”
– fogalmazott a Durham-i
Egyetem antropológia
részlegének munkatársa. –
„Az elemzések szerint úgy
tûnik, hogy a helyi származású nõket valamiért
különlegesnek tartották.”

Ü G Y E L E T E K

dr. Nógrádi Zsófia állatorvos
2600 Vác, Papvölgy u. 36/B., telefon: 06-30/60-68-160
Minden, amire kedvencének szüksége van: gyógyászat, eledelek és felszerelések.

Rendelési idõ:
hétfõ, szerda, péntek:
16-19 óráig
kedd, csütörtök:
8-10-ig és 16-19 óráig
szombat: 9-11 óráig

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 06-27/620-620/
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 27. héten:
Július 1.
Július 2.
Július 3.
Július 4.
Július 5.
Július 6.

Szent Rókus Gyógyszertár
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Alsóvárosi Gyógyszertár
Deákvári Gyógyszertár
Központi Gyógyszertár
Vácz Remete Gyógyszertár

A következõ hétfõn, 7-én a:
Szent Rókus 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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Értékesíthetõ tudás kortól függetlenül
A
Naszály-Galga
TISZK (Térségi Integrált Szakképzõ Központ) a munkaerõpiaci
igényekhez alkalmazkodó szakképzés mellett õsszel elindítja felnõttképzési programjait is, ezzel segítve a térség gazdasági fejlõdését. Ebbõl az alkalomból egy szakmajegyzék
címû kiadvány kerül az
érdeklõdõk kezébe,
amelynek célja, hogy
rendszerezett áttekintést nyújtson a Naszály-Galga TISZK
2007/2008-ban végzett
szakmafejlesztési munkájáról, és a lehetõ legtöbb információt kínálja fel az új, moduláris
OKJ ide vonatkozó részeivel kapcsolatosan.
Egyre többen ismerik fel hazánkban is a
felnõttkori tanulás vitathatatlan szerepét a
versenyképesség megtartásában, illetve a
társadalmi kirekesztõdés megakadályozásában. Ennek köszönhetõ, hogy az új
modularizált OKJ
rendszer is megpróbálja a 45 év felettiek és
a szakképzetlenek felzárkóztatását segíteni
azáltal, hogy nem köti
a nyolc osztály elvégzéséhez a képzésbe
való bekapcsolódást,
és vizsgát tehetnek
azok is, akik kevesebb
osztályt jártak ki.
Ezenkívül lehetõség
nyílik arra, hogy
részszakképesítést szerezzenek, amellyel már
betölthetnek egy munkakört, és a teljes képesítéshez is könnyebb út
vezet már innen.
Napjainkra az uniós források hozzájárulásával is egyre több
álláskeresõ, valamint
pályát módosítani
vagy ismereteit kiegészíteni kívánó kaphat
esélyt arra, hogy ingyen vagy kedvezményesen vegyen részt

szakképzési oktatásban, vagy egy újabb
készséget sajátítson el
a felnõttképzési programoknak köszönhetõen.
Az Európai Unió által kínált pályázati lehetõségek kiaknázásának köszönhetõen a
Naszály-Galga TISZK
összefog, egy az ifjúsági szakképzés, felnõttképzés, továbbképzés

kibocsátásával hozzájárul az õket alkalmazó cégek, így közvetve
az egész térség fellendüléséhez, valamint lehetõséget biztosít az
élethosszig tartó tanulásra.
Erre nagy szükség
van, hiszen Európában
eddig soha nem tapasztalt demográfiai változások mennek végbe,
amelyek jelentõs hatást

mukra az egész életen
át tartó tanuláshoz.
Különbözõ okok járulnak hozzá ahhoz,
hogy a társadalom
egyes csoportjai marginalizálódnak, és nem
tudnak aktív polgárként részt venni a társadalmi életben. A leszakadás okai között
egyre markánsabbá válik a technoanalfabétizmus, ami annak kö-

A Naszály-Galga TISZK a munkaerõpiaci igényekhez alkalmazkodó szakképzés mellett õsszel elindítja felnõttképzési programjait is, ezzel segítve a térség gazdasági fejlõdését

legkorszerûbb igényeit
is kielégítõ, hatékonyan és gazdaságosan
mûködõ, a szakmaszerkezetben tapasztalt átfedéseket kiszûrõ,
többcélú és - funkciójú, a munkaerõ-piaci
változásokat követõ intézményhálózatot. Ezáltal a Naszály-Galga
TISZK térségfejlesztésben betöltött szerepe
kiemelkedõ lett az
Észak-Pest megyei régióban, hiszen a jól kidolgozott oktatási
rendszer segítségével
nem csak a munkanélküliséget csökkenti,
hanem a megfelelõen
képzett szakemberek

gyakorolnak a társadalomra és a gazdaságra,
és ezáltal az oktatási és
képzési kínálatra, illetve igényekre is. A folyamatok azt mutatják,
hogy az európai népesség egyre inkább elöregszik, és ennek következtében egyre kevesebb munkaerõ jelenik meg az álláspiacon.
Ahhoz, hogy biztosítani lehessen a munkában töltött évek számának emelkedését,
növelni kell az idõsebb
munkavállalók versenyképességét azáltal,
hogy javítunk képzettségi szintjükön és lehetõséget biztosítunk szá-

szönhetõ, hogy sokan
nem férnek hozzá szakmai és mindennapi életükben az információs
és kommunikációs
technológiához, ezáltal
nem tanulnak meg a
számítógéppel bánni,
és így nem jutnak hozzá az egyre inkább csak
digitálisan rendelkezésre álló kulcsfontosságú információkhoz
és segédeszközökhöz.
A Naszály-Galga
TISZK által kibocsátott szakmajegyzékben
található felnõttképzési programok is igyekeznek megfelelni az
elõbb említett modern
munkaerõpiac elvárá-

soknak, mint az élethosszig tartó tanulás és
a számítástechnikai tudás növelése. Programjaik révén egyrészt
mindenki számára lehetõvé teszik a számítástechnikai kulcskompetenciák elsajátítását,
másrészt pedig teret
adnak a munkaerõpiac
elvárásaihoz igazodó
informatikai továbbképzésekre.
A jövõben egy uniós tagállam sem engedheti meg magának,
hogy ne rendelkezzen
hatékony, az egész
életen át tartó tanulásra irányuló stratégiájukba beépített felnõttképzési rendszerrel, amely megkönnyíti résztvevõi
számára a munkaerõpiacra való bejutást és
a társadalmi beilleszkedést, és a jövõre
nézve felkészíti õket
arra, hogyan maradjanak idõsebb korukban
is tevékenyek.
Ebbe a stratégiába
beletartozik a már létezõ programokról
való tájékoztatás,
amely színvonalának
emelésével – valamint
az olyan korszerû oktatási helyszínek, mint
a
Naszály-Galga
TISZK létrehozásával
– jelentõsen növelhetjük a tanulási motivációt az idõsebb generáció körében is, hiszen sokszor pont az
érintettek nem látják,
hogy értéke lenne a tanulásnak és nem érzik
annak hasznát. Ez
gyakran visszavezethetõ arra, hogy nem ismerik a képzési kínálatot. Ezt célzott pótolni a szakmajegyzék,
amelyben részletesen
olvashatunk a Naszály-Galga TISZK által oktatott szakmák
mellett, a felnõttképzési illetve a pedagógus- továbbképzési
programokról is.

