egyszerûen és olcsón,
4 szín nyomással is!
Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft
Szerkesztõség:
Vác, Csányi körút 45.
Tel./fax: 27/316-100
Olvasószolgálat:
munkanapokon
9 és 15 óra között.
Ára: elõfizetõknek 105,
árusoknál 120 forint.

VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA
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Cserhátvidéke
Takarékszövetkezet
Vác, Földváry tér 2.
Tel.: 314-935

XVIII/77. 2009. szeptember 25. péntek

Múzeumok
Mindenkinek
Program múzeumok
oktatásiképzési
szerepének
erõsítése
A váci Tragor
Ignác Múzeum
múzeumpedagógiai
programsorozata
4. oldal

Hódít a
középkori
európai párbaj és harcmûvészet
Vácon is

6. oldal

Érvágás az adókasszán:
kivonul a GE Vácról is?
Több mint hatszáz ember állása válhat bizonytalanná Vácon
Lehet, hogy kivonul a
városból a General
Electric? Ez is szóba
került azon a sajtótájékoztatón, amelyet
dr. Bóth János polgármester tartott kedden.
Elmondta: tényszerû
képet szeretne adni a
város pénzügyeirõl.
Dr. Bóth János
munkába állását követõ elsõ sajtótájékoztatóján az elsõ félév
gazdasági helyzetét
vázolta fel. A város
pénzügyei egyelõre
rendben vannak, de ha
csökkennek az adóbevételek, újra kell gondolni a költségvetést.
» cikkünk a 2. oldalon
Bejárat a GE váci
gyárába. Lehet, hogy
végleg bezáródnak a
kapuk?

Engedjük be a kéményseprõt lakásunkba
Ismét becsöngethetnek lakásunkba a kéményseprõk, mert a Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft az éves feladatait végzi. A 27/1996.(X.30.)BM rendelet 3.-7.§-a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül - szeptember 20-tól december 31-ig a cég, arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozói
látják el, valamint a szolgáltatási díjat szedik be. Kérik, hogy mindenki engedje be a kéményseprõket,
hiszen fontos, hogy megelõzzük a kémény tisztításának hiányából eredõ baleseteket.
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Érvágás az adókasszán: Ötmillió a játszótérre
Még októberben leaszfaltozzák a Botond és az
kivonul a GE Vácról is? Orgona
utcát - ígéri Mokánszky Zoltán képviselõ
Több mint hatszáz ember állása vált
bizonytalanná Vácon

folytatás az 1. oldalról
- A város éves költségvetése
11-15 milliárd forint. Az eddigi
bevételek majdnem elérik a 8 milliárd forintot. Ez az éves tervezett
bevétel közel 59 százaléka. A bevétel két részbõl tevõdik össze.
Ebbõl a hivatal 60,8 százalékot,
az intézmények pedig 54 százalékot tesznek ki. A kiadás is több
részbõl áll. Az év elsõ felében a
kiadás 6,5 millárd volt, amelynek
jelentõs részét a mûködési kiadások tették ki - mondta a polgármester.
Hozzátette: mivel a gáz és villany ára várható volt, hogy változik, ezért egy 25 millió forintos
keretet különítettek el ennek fedezésére.
Vác a gazdasági válság ellenére sincsen rossz anyagi helyzetben, hiszen közel 1,4 milliárd forinttal jobb lett a tervezett bevételi oldal, mint a kiadási. Már csak
a kórház gazdálkodása változtathatja meg a helyzetet, mivel közel a duplájára nõtt az adóssága
az intézménynek.
A polgármester azonban felhívta a figyelmet, hogy bár most
jó helyzetben van a város, ez nem

biztos, hogy jövõre is így fog
maradni.
- A 2010-es év mindenki számára nehezebb lesz, erre elõre fel
kell készülnünk. Óvatosan kell a
kötelezettségvállalásokkal foglalkozni. Ami azonban bíztató, hogy
az elõre tervezett iparûzési adó 98
százaléka már bejött, eddig a tervezett 3,2 milliárdból 3,089 milliárd folyt be. Iparûzési adóban
rég volt, hogy a bevétel ennyire
megközelítette a 100 százalékot mondta a polgármester.
Szóba került, hogy az egyik
legmagasabb iparûzési adót fizetõ cég, lehet, hogy hamarosan kivonul Magyarországról és így
Vácról is. A GE tulajdonosai
ugyanis külföldre szeretnék vinni az izzó gyártást. Ez a döntés
országosan 6-7 ezer dolgozót jelent, míg Vácon 655 ember veszítené el a munkáját.
Dr. Bóth János elmondta: õ is
lobbizik az ügyben, hogy ne veszítsék el több ezren az állásukat.
- Több párt képviselõje is
összefogott, hogy ne kerüljön az
utcára ilyen sok ember. Várható,
hogy az ügy hamarosan a parlament elé kerül majd.

Költekeznek a spórolók?
A szocialisták szerint nem átgondoltak a döntések
A csütörtöki, már lapzártánk
után megtartott önkormányzati
ülésre készülve tartottak sajtótájékoztatót a szocialisták: hárman
- dr. Jakab Zoltán frakcióvezetõ-helyettes, Iván Gábor és Kiss
János képviselõk - értékelték a
kialakult helyzetet. A baloldali
városatyák úgy vélik: több napirendi pont esetében tetten érhetõ az elõkészítetlenség, s egyre inkább úgy látszik, a jobboldaliak a korábban meghirdetett
spórolással ellentétben fedezet
nélküli költekezésbe kezdtek.
Dr. Jakab Zoltán például különösnek tartja, hogy a városháza honlapjának és a Váci Hírnöknek a szerkesztését úgy akarják
az ES televízióra bízni, hogy elõzetesen nem is egyeztettek velük. Az elõterjesztés szerint a
döntés után a szerzõdéseket a
Ferjancsics László által vezetett
ügyrendi bizottság ellenõrzi
majd.
A kórház pénzügyi helyzeté-

vel kapcsolatos elõterjesztésben
a frakcióvezetõ-helyettes szerint
csúsztatások vannak. A témát
egyébként zárt ülésen tárgyalják,
ami a nyilvánosság kizárását jelenti.
Iván Gábor megjegyezte: a
mostani ülésen a 23 napirendi
pontból 15 érinti a költségvetést.
Az igények egy jelentõs részére
nincs fedezet, legfeljebb a jövõ
évi költségvetésben lehet rájuk
pénzt elkülöníteni - állítja a képviselõ. A bizottsági üléseken
mintegy 48 millió forint elköltésérõl született döntés, miközben a céltartalékban mindössze
30 millió forint van, az is a templomépítésre félretéve.
Kiss János a václigetiek helyzetével foglalkozott. Ahhoz,
hogy az ott élõk normális úton
járhassanak, mintegy 2 millió
forintra lenne szükség. Reményét fejezte ki, hogy a testület a
konzervatívok támogatásával
megszavazza ezt az összeget.

Két év alatt több mint öt millió forintot költött képviselõi keretébõl Mokánszky Zoltán a Bimbó utcai játszótér kialakítására.
Nemrég újabb játszóeszközöket állítottak fel, ezzel már teljes
a kínálat a kicsiknek. Kérte, hogy a polgárok tekintsék sajátjuknak a területet és vigyázzanak rá. Mokánszky Zoltán egyben bejelentette: ígéretet kapott rá, hogy október végéig új
aszfaltburkolatot kap végre az Orgona és a Botond utca.
Cím: 2600 Vác, Gerle utca 9.
Tel./fax: 06-27/304-368,
mobil:06-20/910-71-86
E-mail: fittfut@dunaweb.hu
Webcím: fittfut.hu

A Fitt-Fut Alapítvány 2009/2010-es
tanévben az alábbi szakágait indítja:
dance aerobik (gyermek)
H.:15.30-16.30 óra Sz.:15.30-16.30 óra Radnóti Miklós
Általános Iskola
gyermek aikido (gyermek)
H., SZ.: 17.30-18.30 óra Radnóti Miklós Általános Iskola
aikido (felnõtt)
H., SZ.: 18.30-20 óra Radnóti Miklós Általános Iskola
tai-chi (felnõtt)
P.: 18.00-19.30 óra Radnóti Miklós Általános Iskola
judo (gyermek)
K. és CS. 18.00-20 óra Radnóti Miklós Általános Iskola
kempo (gyermek, felnõtt)
K. és CS. 17.00-20 óra Radnóti Miklós Általános Iskola
természetjáró (gyermek, felnõtt)
(Rendszeres túrák: Pilis, Börzsöny, Mátra, Tátra stb.)
Az alapítvány bábcsoportja a: Ficak Bábszínház
Telinfo: 06-20/910-71-86
www.fittfut.hu
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Rekord létszám
az autómentes napon
Idén már hetedik alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hét keretében az autómentes napot a városban. Kedden
a fõtéren környezetvédelmi vetélkedõvel várták a
diákokat, amire idén volt
a legtöbb jelentkezõ. A
csapatoknak a tér több
pontján kellett megállniuk és válaszolniuk a kérdésekre. A fiatalok idén is
biciklivel érkeztek és közlekedtek a pontok között.
- A megmérettetésen
17 csapat indult el, soha
még ilyen sokan nem voltak - mondta el lapunknak
Pozsonyiné Szõke Katalin, a közmûvelõdési és
oktatási osztály vezetõ fõtanácsosa, fõszervezõ. Az ovisoknál megközelítõleg 350 gyerek volt,
még Gödrõl is eljöttek látogatóba, mert látták az
interneten a programot.
Csatlakoztak a rendezvényhez az evangélikus
ovisok is. Õket is szívesen láttuk - mondta a fõtanácsos.
Az eredmények a következõk az általános iskolás kategóriában: elsõ
lett az Árpád fejedelem
Általános Iskola, második
helyezést ért el a Földváry
Károly Általános Iskola
csapata. A Petõfi Sándor
Általános Iskola diákjai
szerezték meg a harmadik

Tizenkét váci pedagógus
vette át díszdiplomáját
Ünnepi püspöki szentmise, majd azt követõ
rövid mûsor után adta át
szeptember 18-án délután a székesegyházban
az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola rektora,
dr. Balázs Pál, dr. Beer

lomás: Hargitai Károlyné tanítónõ. Gyémánt
díszdiplomás: Bánhidi
László tanár. Arany
díszdiplomás: Tari Nándorné tanítónõ, Tóth
Lászlóné tanárnõ, Niedermüller Vilmosné ta-

Ilyen sok biciklist ritkán látni a fõtéren

helyet, negyedik a Juhász
Gyula Általános Iskola
lett, a Piarista Gimnázium
elsõ négy osztályának diákjai lettek az ötödikek. A
Radnóti Miklós Általános
Iskola pedig holtversenyben hatodik lett a Váci
Waldorf Iskola csapatával.
A többcélú intézmények kategóriában 3 csapat indult. Elsõ lett a Simon Antal Általános Iskola, Diák-, Gyermekotthon
és Pedagógiai Szakszolgálat csapata, második a
Cházár András Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és
Pedagógiai Szakszolgálat
lett, míg a harmadik helyen a Cházár András tagintézménye, a Zichy utcai
iskola diákjai végeztek.
A középiskolás korosztálynál is hét csapat
indult. Elsõ helyen vég-

zett a Piarista Gimnázium , a másodikon a
Boronkay György Mûszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium csapata.
A Bernáth Kálmán Kereskedelmi
és
Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola végzett a harmadik helyen, míg negyedikek a Selye János Humán
Szakközépiskola tanuló
lettek. Az ötödik a Madách Imre Gimnázium,
hatodik a Király Endre
Ipari Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
lett, a hetedik helyen pedig a I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola csapata végzett.
Az eseményt támogatták: a Floch Cukrászat, a
Transz-Ker Kft, a Naszálytej, a General Electric, a Vörösházban található kerékpár bolt, és a
Bánáti Pékség.

A díszdiplomások egy egy csoportja dr. Beer
Miklós püspükkel

Miklós megyéspüspök
és dr. Molnár Lajos alpolgármester a rubin,
vas, gyémánt és arany
díszdiplomákat.
Idén tizenkét váci
pedagógus részesült
díszdiplomában.
Rubin díszdiplomás:
Korpás Sándorné tanítónõ és Völgyi Lászlóné tanítónõ. Vas díszdip-

nárnõ, Bolvári Péter tanár, dr. Alt Gyuláné
óvónõ, Borovics Jánosné óvónõ, Imre Györgyné óvónõ, Karácsony
Ferencné óvónõ.
Gratulálunk a 70, 65,
60 és 50 éve diplomázott váci pedagógusainknak és további életükhöz erõt, egészséget
kívánunk!

Más volt a vásár!
A váci Magosfa Alapítvány immár másodszor rendezte
meg az autómentes naphoz kapcsolódva a Legyen más
a vásár! címû fesztiválját a fõtéren szombaton. A kellemes õszti idõjárást kihasználva sokan keresték fel a
sátrakat, ahol valódi kézmûves termékeket lehetett vásárolni, s volt lekvárkóstolás is, a gyermekek számos
foglalkozáson vehettek részt, míg a felnõttek a környezetvédelem fontosságáról hallhattak információkat.
Aki pedig egy kis felfrissülésre vágyott, olyan szemekbõl fõzött kávét ihatott, amelynek szedõit méltányosan megfizették. A rendezvény célja a fogyasztási szokások megújítása, a fenntartható fogyasztási kultúra
népszerûsítése. Tesszük ezt azért, mert a jelenlegi életmódunk fenntarthatatlan: ha így folytatjuk, akkor feléljük mindazon erõforrásokat, amelyek a következõ
generációk számára nélkülözhetetlenek lesznek - fogalmazták meg a szervezõk. A szervezésben az alapítvány partnere volt a Tudatos Vásárlók Egyesülete, a
Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség és a
Fair Trade Center.
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Múzeumok Mindenkinek Program - múzeumok
oktatási-képzési szerepének erõsítése
A váci Tragor Ignác Múzeum múzeumpedagógiai programsorozata
A TÁMOP-3.2.8/B/KMR Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erõsítése címû központi régiós
kiíráson a nyolc díjazott pályázatból négyet a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményei
nyertek meg!
A négy tagmúzeum 2009.
szeptember 3-án közös sajtótájékoztatót tartott Budapesten, a vármegyeházán, melyen ismertették
nyertes múzeumpedagógiai programsorozataikat.
A programot dr. KálnokiGyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató nyitotta meg. Krizbainé
Szabó Éva, a program projektmenedzser elmondta, hogy már 2009 júliusában elindult, de várhatóan a
2009-11 oktatási évek keretében teljesedik ki a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága négy intézményében,
a nagykõrösi Arany János Múzeumban, a szentendrei Ferenczy Múzeumban, a tápiószelei Blaskovich
Múzeumban és a váci Tragor Ignác
Múzeumban az a projekt, melynek
során a helyi iskolákkal megkötött
együttmûködési szerzõdés értelmében több száz általános- és középiskolás gyerek vesz részt múzeumi
foglalkozásokon.
Vácott a Tragor Ignác Múzeum
két iskolával, a Cházár András
Többcélú Közoktatási Intézménnyel
és a Piarista Gimnáziummal kötött
együttmûködési megállapodást. A
pályázat legfõbb célkitûzése szerint
a programban részt vevõ iskolás
csoportok nem véletlenszerûen,
egy-egy alkalommal jutnak el a mú-

zeum által meghirdetett múzeumi
órákra (bár ezek is
tovább folytatódnak), hanem az
osztályok a helyi
pedagógusokkal
közösen kidolgozott, másfél éves
periódusokra elosztott program
szerint, a csomagtól függõen 6-10
alkalomból álló, Múzeumpedagógia foglalkozás a Tragor Igegymásra épülõ nác Múzeumban
foglalkozások sorozatán vesznek részt.
mára kidolgozásra került egy 5 naA pályázat keretében a közép- pos szünidei múzeumi gyermekfogiskolások számára meghirdetett lalkoztató program, melynek keremúzeumi órák és tematikus foglal- tében a gyerekek rendhagyó módon
kozások idõrendileg egymásra épül- ismerhetik meg a múzeum gyûjteve mutatják be a váci Tragor Ignác ményének anyagát, játszva tanulhatMúzeum néprajzi, képzõmûvészeti nak és juthatnak informális ismereés történeti gyûjteményének anya- tekhez az iskolai kereteken túl.
gát, segítve ezzel a történelem okA pályázatban kiemelt jelentõtatás során szerzett információk el- séggel bírt a speciális igényû diámélyítését, különös tekintettel a kok számára készített foglalkozáshelytörténeti jellegû vonatkozások sorozat típus, így szeptembertõl a
bemutatásával. Mûvészeti ismeret- Tragor Ignác Múzeumban 10 alkaanyagukkal pedig jelenleg a mûvé- lommal vehetnek részt képességfejszeti oktatás hiányosságait kívánják lesztõ múzeumi foglalkozásokon
pótolni a középiskolások számára. siket és nagyothalló diákok. A fogA pályázat keretében lehetõség nyí- lalkozások során elsõsorban tárgylik az egyes foglalkozástípusokhoz készítésre, illetve egyéb kreatív tenyomtatott segédanyagok elkészíté- vékenységre kerül sor, mivel a progsére, így kivitelezésre kerül egy rég- ramsorozat játszva tanulással és kéóta tervezett múzeumpedagógiai pességfejlesztéssel szeretne kísérlefoglalkoztató füzet is a Memento tet tenni múzeumi keretek között a
Mori kiállításhoz kapcsolódóan.
gyerekek felzárkóztatására és integTöbb újfajta programtípus is rálására.
bekerült a váci projektbe, így az álA váci múzeumpedagógiai
talános iskola felsõ tagozatosai szá- programsorozat összeállításakor

fontos szempont volt minél szélesebb korosztály számára megfelelõ
tevékenységeket választani, így
2010-ben 4 alkalommal kerül majd
megrendezésre a Történelmi tájakon
a Tragor Ignác Múzeummal címû
családi nap sorozat, melynek elsõdleges célja, hogy a résztvevõ több
generáció - örömteli együttlét keretében, kirándulások során megfelelõ ismereteket és információkat szerezzen környezetérõl, szakavatott és
hozzáértõ muzeológusok, múzeumi
szakemberek vezetésével.
A projekttõl – az EU elvárásainak megfelelõen – a kiírók és a közremûködõk egyaránt azt várják el,
hogy az iskolai tananyagba szervesen épüljenek be a múzeumok által
felkínált ismeretek és élmények, s
hogy a foglalkozássorozatokon részt
vevõ osztályok tanulói több alkalommal térjenek vissza a kiválasztott muzeális intézménybe, elõsegítve ezzel a jövendõ múzeumlátogató, múzeumértõ közönség nevelését.
A program az elsõ másfél évében a
szerzõdés alapján résztvevõ osztályok számára díjtalan, majd az ezt
követõ öt éves kötelezõ fenntartási
idõben ugyanezeket a foglalkozásokat a múzeumok térítés ellenében
biztosítják a velük szerzõdött iskoláknak, de természetesen újabb jelentkezõ csoportokat más iskolákból is szívesen fogadunk! Mindannyian bízunk abban, hogy a projektidõszak lezárulása után is megmarad a kibõvült, gyümölcsözõ kapcsolat az oktatási intézményekkel és
a diákokkal.
KRIZBAINÉ SZABÓ ÉVA
PROJEKTMENEDZSER ,
PMMI – SZENTENDRE
KIS BERNADETT
KULTURÁLIS SZERVEZÕ,
MÚZEUMPEDAGÓGUS

PMMI – VÁC, TRAGOR
IGNÁC MÚZEUM

Burkolat-felújítás az M2-es autóúton. Szeptember 17-tõl jelentõs burkolat-felújítási munkálatok kezdõdtek az M2-es autóúton a 22-32 kilométerszelvények között. Az október végéig tartó beruházás idején az érintett szakaszon váltakozó irányú jelzõlámpás vagy jelzõõrös forgalomirányítás mellett közlekedhetnek az autósok, ezért jelentõs torlódásokra lehet számítani. Kerülni a régi 2-es út felé lehet.

Az idén is megemlékeztek a Váci Rendõrkapitányság munkatársai és a város vezetõi Máté Andrásról, aki fiatal rendõrként egy bûnözõ elfogása közben halt meg. A gyilkos a
Földváry téren egy sötét sarkon bújt el, s az õt futva üldõzõ
rendõrt közelrõl késsel megölte. Az alsóvárosi temetõben
lévõ sírjánál Csereklye Károly alpolgármester, Magyari Sándor rendõrkapitány és helyettese, Latorovszky Gábor osztályvezetõ helyezte el az emlékezés koszorúját munkatársaik jelenlétében.
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Cégek is igénylik a
szlovák nyelvtanfolyamot
Bár Magyarország és Szlovákia
között az elmúlt hónapokban
megromlott a kapcsolat, ez Vácon nem érzékelhetõ. A Váci
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat már évek óta számos
programot szervez és támogat a
városban. Két szlovák testvérvárosa is van Vácnak, Dubnica
(Vágtölgyes) és Sahy (Ipolyság), akikkel mind a sportban,
mind pedig az iskolák és kulturális intézmények területén szoros kapcsolatokat ápolnak. A
szlovák karácsonyt, amelyet
minden évben megszervez a
szlovák önkormányzat, már
most nagy érdeklõdés elõzi
meg. Sokan jelentkeztek azonban a hamarosan induló ingyenes szlovák nyelvtanfolyamra
is, amelyet Mata Mihály tart
októbertõl a Madách Imre Mûvelõdési Központban.
Dr. Alt Gyula, a Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
elnöke elmondta: folyamatos a
jelentkezés.

- Minden évben sokan jönnek el a tanfolyamra, amelyet
ingyen szervezünk meg. Ez
nagy segítség a vállalkozóknak
is, hiszen egyre több cégnek van
szüksége a szlovák nyelvtudásra. Ezért gyakrabban jönnek
nemcsak váciak. Sokan tesznek
a tanfolyam végén sikeres
nyelvvizsgát.
A nyelvtanulás nem csak a
felnõttek körében lehetséges,
hanem már a Földváry Károly
Általános Iskolában is folyik e
nyelv oktatása.
Dr. Alt Gyula az országosan
kialakult helyzettel kapcsolatban elmondta: nagyon fontos,
hogy az együttmûködés a két
nép között zavartalan legyen. A
vita kiélezõdött országosan, de
az emberek közötti kapcsolatokban nem.
- A mostani állapot senkinek sem jó. Reméljük, hogy
hamarosan rendezõdni fog a
két ország viszonya - mondta
az elnök.

Októbertõl
ingyenes szlovák
nyelvtanfolyam
indul.
Jelentkezés:
Mata Mihály Vác, Bauer M. u. 25.
Tel.: 06-27/306-647

Pilis alatt van a mi világunk
Nemrég jelent meg a Pilis alatt
van a mi világunk címû irodalmi antológia, amely a pilisi
szlovák írók és költõk mûveit
foglalja össze szlovák nyelven.
A mûben 16 író munkája található meg. Így többek között
Jozef Badura, Jozef Bajtek,
Zoltán B. Valkán, Stefan
Bendúr, Anton Drevenka, Eva,
Fábiánová, Rudolf Frano és
Imrich Fuhl mûvei közül válogathat az olvasó.
A 256 oldalas könyv Vácon is bezserezhetõ. Érdeklõdni lehet a szlovák önkormányzat vezetõjét dr. Alt
Gyulánál a 06-27/316-860-as
telefonszámon.

A szép és ápolt
köröm titka
Hol is kezdjük?
Röviden vagy hosszan?
Megérdemli ez a szakma, hogy részletesen
írjunk róla. Szeretnék ezzel a rovattal hosszú
idõn keresztül tartalmas segítséget nyújtani mindenki számára.
Egy kis betekintést adni
szakmai téren, vendég
és szolgáltató részérõl
egyaránt. Cikksorozatomban szó lesz ápolt kezekrõl, pihent lábakról, csodás mûkörmökrõl és oktatásról. Péntekenként szeretettel várom kedves Olvasóimat!

BALÁZSOVICS ZSANETT

Ezt a cikket Ön a Crystal Nails Szalon
támogatásával olvashatja.
Balázsovics Zsanett,
Vác, Csányi L. krt. 19., Tel.: 06-30/934-61-63,
Nyitva tartás: H-P: 10-18 óráig, Szo.: 9-13 óráig

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden volt

gyári dolgozót
EMLÉKIDÉZÕ NOSZTALGIA
ESTÜNKRE
Helyszín: Forte Étterem és Lakodalmas Ház
Idõpont: 2009. november 6., péntek
17.30 órától
A rendezvényen való részvétel ingyenes, a fogyasztás
önköltséges. További információ kérése a
fortenosztalgia@freemail.hu címre küldött levélben,
vagy a 06-20/ 97-58-664-es telefonszámon.
Jelentkezni lehet továbbá a gyár portaszolgálatánál is.
Gyere el Te is, nélküled nem lenne az igazi!
Támogatóink:

Váci Napló
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Hódít a középkori európai párbaj
és harcmûvészet Vácon is
A Kard Rendje Lovagi Kör és
Vívóiskola Egyesület 2003
óta foglalkozik középkori európai harcmûvészetek kutatásával, felélesztésével és
oktatásával. 2009-ben a 250
tag országszerte tizenegy
helyen tanulhatta a lovagi
kultúrkör vívását, nyolc különbözõ fegyvernemben.
Sportoktatóink rendszeres
bel- és külföldi továbbképzéseken, kutatói találkozókon
vesznek részt, Franciaországban, Ausztriában, Finnországban, fõként a HEMAC szervezésében (Történelmi Európai Harcmûvészetek Nemzetközi Szövetsége),
melynek tagjai vagyunk.
A szerzõk egyszerûen lovagi
vívásnak, mûvészetnek nevezik
azt az európai komplex harcmûvészetet, amit a több mint hetven

lyik a lovagi szabadvívás harcmûvészetének felélesztése.
Mi, a kard rendjében az úgynevezett hosszúkardot tanuljuk,
mint fõ és alapvetõ fegyvernemünket. Ezt az eszközt manapság szokás lovagi kardnak, fattyúkardnak
vagy másfélkezes kardnak is nevezni, bár a korhû neve egyszerûen csak hosszúkard (longsword,
langschwert, stb.). A pengehossza
90 centiméter, és a súlya mindössze 1,5 kilogramm. Elterjedt párbaj- és csatafegyver volt, sõt, egészen a XVIII. századig közkedvelt
úri sportnak számított használata.
Mûvészete a kardérzékrõl, a gyorsaságról és a mozdulatok harmóniájáról szól, s nem a fizikai erõre
épít. Más fegyvernemekkel is foglalkozunk speciális oktatások keretén belül, például többek között
Rapier, Messer, tõr és bot, és természetesen a lovagi pusztakéz,
harci - és kastélybirkózás.

Torna Dijonban. Egyre többen jelentkeznek

korabeli, írásos forrásból megismerhetünk. Ezek az írások, kéziratok, vívókódexek az akkori
Európa számtalan nyelvén íródtak, és a jelenleg leg régebbinek
mondott könyv 1295-bõl származik. Ezen írásokból nem csak a
különbözõ fegyvernemeket, de
azok jól elkülöníthetõ iskoláit is
kutatni lehet; szokás beszélni tipikusan német vagy olasz vívásról például.
Sajnos ez egy kihalt harcmûvészet; a haditechnikai és szociológiai változások miatt egyszerûen nem maradt igény a középkori technikák és víváselméletek
továbbvitelére. Mégis hosszabbrövidebb megszakításokkal szakemberek, kutatók, sportolók és
egyszerû fegyvergyûjtõk személyében már több mint 150 éve fo-

Edzésen - bal felsõ zuhanóütés: pontosan, harmónikusan

Kutatásaink során több teljes
vívótant lefordítottunk magyarra
(és angolra is segítségképpen,
egyik például Amerikában nemrég jelent meg), ezek ingyenesen
letölthetõk a honlapunkról

(www.kardrendje.hu). Indítunk ifi
csoportokat (mi ezeket juniornak
nevezzük) 8-13 éves korig és felnõtt csapatokat egészen 99 éves
korig, jelenleg Gyõrben, Budapesten, Révkomáromban, Vácon,

elismert kutató és vívó jött el hozzánk fantasztikus anyaggal. A táborba egész Magyarországról érkeztek kard rendje tagok és más
érdeklõdõk, vendégek is.
A kard rendje váci edzése
2007 októberében indult. Létrehozója és oktatója, Jakus Roland, fáradtságot nem kímélve dolgozott
azon, hogy Vácott is elkezdõdhessen az oktatás.
Az edzések minden kedden
este 18.30 és 20 óra között kerül-

Matt Galas a kard rendje táborban bemutatót tartott

Szegeden és Sárospatakon lehet
találkozni velünk. Az edzéseken
mozgáskoordináció- és képességfejlesztéssel, a korabeli vívótanok
elsajátításával, szabadvívással, játékokkal, lovagi filozófiával és
etikával foglalkozunk. Az állóképesség, a csoportélmény, az önszervezõdés, az önismeret és az
abból táplálkozó önbizalom mind
fontos eredményei a rendszeres
edzésnek, a fiataloknak nõ a koncentrációs és szocializációs képességük.
Évente több tábort szervezünk, Ausztriában és Erdélyben
is, de a központi edzõtábor Verõcén van, a csattogóvölgyi táborban. 2009-ben, mint az eddigi
években is, egy meghívott külföldi vendégoktató edzései is színesítették a programot. Abban a
megtiszteltetésben részesültünk,
hogy Matt Galas, a HEMAC
egyik alapító tagja, világszerte

nek megrendezésre a váci Árpád
Fejedelem Általános Iskolában. A
másfél órás edzés alapvetõen két
részre bontható:
- bemelegítés, erõsítés, ismétlés,
- új anyagok, technikák, gyakorlatok.
Természetesen minden alkalommal igyekszünk helyet adni
párbajoknak, játékos feladatoknak és levezetõ gyakorlatoknak.
Edzéseink légkörét alapvetõen családias, bizalmas hangulat
jellemzi, a tagok egymás közt jó
kapcsolatot ápolnak. Nem ritka a
tagok edzéseken túli összejövetele, szabadidõs programok, illetve
egyéb közösségi tevékenységek
szervezése sem.
Jelentkezés, érdeklõdés: Jakus
Roland, telefon: 06-30/274-1244;
email: roland@freemail.hu,
www.kardrendje.hu
A KARD RENDJE LOVAGI KÖR ÉS
VÍVÓISKOLA EGYESÜLET
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Kerékpárizs, avagy
Vác-Párizs biciklivel
A Piarista Gimnázium a szünidõ
értelmes eltöltése érdekében diákjainak számos túrát szervez,
köztük kerékpártúrákat. A tavalyi Isztambuli után, idén Kerékpárizs címmel került meghirdetésre a tábor, aminek keretében
fel kívántuk keresni Vác két testvérvárosát, a német Donaueschingent és Párizs külvárosát,
Deuil-la-Barre-t. A július 19-tõl
15 napon át tartó tekerésre kilencen jelentkeztek, köztük két lány
is. Három egynapos kerekezéssel melegítettünk (Nagybörzsöny, Dobogókõ, Buják), az
Isztambuli résztvevõi is hasonlóan készültek annak idején, többük szerint a Törökország felé
vezetõ úton nem volt Dobogókõhöz fogható nehéz szakasz.
Idén akadt.
Az iskola egyik kisbusza
hátsó két üléssorától megszabadítva, élelemmel, ballonokkal,
sátrakkal, padokkal, táskákkal
megtömve kísérte a kis csapatot. A háttérmunkát (vezetés,
vásárlás, fõzés) egy szülõ vál-

pest a kiírás szerint 1254 kilométerre (légvonal), Deuil-laBarre-ból Vác 1550 kilométerre van. Kerékpárral a Duna és a
Duna menti kerékpárút kanyargása miatt lett ilyen hosszú az
út. Ez nem volt mindenki számára teljesen megnyugtató válasz, habár már túl voltunk rajta. Egy napot szántunk Versailles-ra, én leginkább a Trianon palota miatt jöttem Párizsba. A kétórás sorban állás (kellemes napsütéses idõben; a gyerekek szerencsére ingyen és egy
óra alatt bejutottak), a felnõttek
20 eurós jegye, a 100 szobán
(valójában nem számoltam) át
tartó arany, pompa, cicoma jól
felkészítették a lelkem a békekötés helyszínére. Amit aztán
elsõ körben meg sem találtunk,
mert semmi sem jelzi, a teremõrök azért tudták, mirõl van szó.
Szánd meg, Isten, a magyart!
Útközben betértünk pár gótikus katedrálisba (Regensburg,
Ulm, Reims, Meaux), máshol
barokk templomot látogattunk

A nagy csapat, a túrázók és a segítõik

lalta el. Egy nap alatt átlagosan
130 kilométert tett meg a csapat, de átlagos napok nem nagyon voltak. Az utolsó három
napra csak 290 kilométer maradt, addig viszont 140-160 kilométer között váltakozott a
napi táv (egy-két kivétellel). A
nagyjából 1950 kilométer teljesítése után Deuil-la-Barre-ban
szálltunk meg, ahol öt éjszakát
töltöttünk és a szokásos párizsi
nevezetességek megtekintésével pihentük ki a két keréken eltöltött majd’ 100 óra fáradalmait. Az Eiffel-toronyból Buda-

meg - ugyan ebbõl itthon is láthatunk eleget - (Klosterneuburg,
Linz, Niederalteich), de gyönyörködtünk a természet katedrálisaiban is (Wachau, Strudengau, Schlögen, a Griesbach völgye), ittunk a Dunából és párszor
átugrottunk felette (Bregquelle),
a bátrak 70 kilométer/órával száguldoztak a Fekete-erdõben és a
Vogézekben (felfelé visszavettek a tempóból), a francia mel-

A jól megérdemelt reggeli

lékutakon szembeszeles idõben
el-elcsíptünk egy traktort, aminek a szélárnyékában könnyebben lehetett haladni, ballagtunk
elsõ világháborús lövészárkokban, megnéztünk egy katonai
temetõt is (nyomasztott a névte-

és elszállásolásban részesültünk
Dominique Petitpas alpolgármester asszonytól Deuil-laBarre-ban. Köszönjük szépen!
Még Donaueschingenben
csatlakozott hozzánk az iskola
másik kisbusza, aminek aztán a
hazautazásban jutott nagy szerep. Párizsból ketten repülõvel
jöttek haza, nyolcan az egyik
kisbusszal, hárman (és a biciklik) a másikkal. Az autópályákon
26,5 órán át tartott az út. Sokaknak ez volt a túra legkeményebb
része.
Résztvevõk: Belányi Má-

Egy kis pihenés a hosszú túra alatt

len hõsök emléke).
Az eddigi szövegnél hosszabban lenne sorolható, kiknek köszönjük a segítséget, e helyen a
testvérvárosokat és képviselõiket emeljük ki. Donaueschingenben Ernst Zimmermann hivatalvezetõ úr türelmesen várt
ránk, napnyugta után egy zivatarral egy idõben (csak a másik
irányból) érkeztünk a városba.
Ötszáz méterre a szállástól mindenki csurom vizes lett (nem
elõször, de a leggyorsabban), ám
az ajándék pizza és a forró zuhany gyorsan helyreállította az
egyensúlyt, a másnapi reggelirõl
nem is beszélve. Hasonló meleg
fogadtatásban, vendéglátásban

tyás (laktóz), Bíró Brigitte (pánik), Gutbrod András (sofõr),
Gutbrod Gizella (bagett), Juhász Gábor (térkép), Kovács
Lóránt (laptop), Németh Ábel
(fejkendõ), Németh Zoltán
(„Mazsi”, séf), Németh Zsombor (sün), Ocskay Márton
(fotó), Reszketõ Diána (térd),
Tóth Ádám (plüssnyuszi), Varga Péter (kakaó).
(A túra napi eseményeit a
tour-de-france.blog.hu-n örökítettük meg. Képek - ha válogatásuk befejezõdik - megtekinthetõk lesznek az iskola honlapján:
www.vpg.sulinet.hu.)
JUHÁSZ GÁBOR
PIARITSA GIMNÁZIUM
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EGY VÁCI LÁNY BAJORORSZÁGBAN
Tizennyolc éves váci diáklány vagyok. Egy cserediákprogram (Youth for Understanding) keretében kijutottam Németországba, pontosabban Bajorországba, ahol egy teljes évet fogok
eltölteni. Ezalatt megismerkedem a kultúrával,
a helyi szokásokkal és ünnepekkel, az iskolával és a nyelvvel. Az ezekkel kapcsolatos megfigyeléseim olvashatóak majd itt, remélem többek kiváncsiságára.

Amit Nürnbergrõl
tudni érdemes
Hála falucskám
lelkes és segítõkész lakosainak,
eljutottam Nürnbergbe. Egy pénteki napomat töltöttem ott, azalatt
többé-kevésbe
bejártam a várost,
a legfõbb dolgokat megtekintve.
Nürnberg
1050-ben már létezett, azóta Bajorország (München után) második legnagyobb
városává nõtte ki
magát. Ma körülbelül 500 ezer
A nürnbergi vár
fõ a lakossága.
Található itt
egy vár, ami korábban fontos ka- zi is a templomok külseje-belsetonai támaszpontként szolgált, je. A fõtéren, ami a Miasszonyunk
ma nem több mint turisztikai lát- temploma elõtt terül el, áll a Szép
ványosság. A várban található Kút (Schönen Brunnen) nevezeegy Tiefen Brunnen (Mély Kút) tû, 19 méter magas, gótikus kút,
nevezetû kút, amely 50 méter ami már az 1300-as évek végétõl
mélyen nyúlik a föld alá és már gazdagítja Nürnberg látványossáa XII. század óta biztosítja a vár gait. A kút különlegessége, hogy
mindenkori vízellátását. A várud- a körülötte lévõ reneszánsz rácson
varban két Fachwerkhaus (favá- található egy aranygyûrû, amit házas szerkezetû ház) áll, amik a romszor megforgatva kívánsábajor építkezési stílus jellegzetes gunk valóra válik.
formái. A várban számos torony
Nürnberg másik híresnek
is található, a leghíresebb (és az mondható tere a Tiergärtnerösszes, a várról készült képen lát- torplatz, ami kedvelt találkozóható) az úgynevezett Sinwell- hely. Itt tekinthetõ meg Albrecht
turm.. Él egy legenda egy lovag- Dürer egykori reneszánsz festõ
ról, aki a várból menekülve, lo- ma már múzeumként üzemelõ
vával a várfalról elugorva, a háza és a Pilatushaus néven ismélybe vetette magát. A lova mert, egykori páncélkészítõ mûpatáinak nyoma még ma is lát- hely. A kapu, amirõl a tér a neható a várfalon, igaz a lelkes tu- vét kapta, a Dürer házzal szemristáknak köszönhetõen, egyre ben és a Pilatushaus mellett,
több változatban.
szinte jelentéktelenül áll.
A váron kívül természetesen
A város azonban nem csak
más is van Nürnbergben, mint mûemlékekbõl és múzeumokból
például a Miasszonyunk templo- áll. Csodálatosan szép sétálóutma (Frauenkirche) és a Szent cái, a Pegnitz-folyón átívelõ hídLõrincz-templom (St.Lorenz- jai, parkjai, régi típusú házacskái,
kirche). Elõbbi katolikus, utóbbi kávézói, éttermei, utcai árusai
evangélikus. Az otthoni felállás- kellemes és nyugodt délutáni idõsal ellentétben, itt az evangélikus töltést biztosítanak.
egyház a kedveltebb és ezt tükröLOVÁSZ-SZABÓ FRUZSI

Az ember a XXI. században
Elõadás- és beszélgetés-sorozat a Váci Waldorf Iskolában. Havonta egy alkalommal, csütörtök esténként 18 órai kezdettel.
Milyen a ma embere? Milyen kihívásokkal találkozik a
gyermek és a felnõtt? Hogyan ismerhetjük, érthetjük meg
jobban a bennünk, velünk és körülöttünk zajló eseményeket? Neves hazai és külföldi elõadókat sikerült megnyerni egy-egy téma bevezetéséhez.
2009. szeptember 24.
A kezdeményezõ ember - az ember fejlõdése az iskolaévek után. Somogyi Tibor (Az „Eredetmívesség” könyv
írója, közgazdász, a Cerasus Bútor cégvezetõje)
2009. október 15.
A mozgásban levõ ember. Martin Baker (Az angliai
Michael Hall testneveléstanára, több nemzetközi
Bothmer képzés tanára)
2009. november 12.
Az önmegvalósító ember - Hogyan keresünk és adunk
irányt életünknek? Gwendolyn Fischer (A Keresztény
Közösség papja, négy gyermekes Waldorf szülõ)
2010. január 21.
A változó ember - arcok és harcok. Mesterházi Zsuzsa
(Waldorf Tanárképzés, Budapest)
2010. február 25.
“Betegségek nélkül nem is lehetnénk emberek.” - A gyulladás, az allergia és a meszesedés szerepe az “emberré
válásban” dr. Jakab Tibor (antropozófus orvos)
2010. március 18.
Az ember a gyorsan zajló világesemények között
Christopher Clouder (European Council for Steiner
Waldorf Education vezetõje)
2010. április 22.
Az ember, mint szülõ, nevelõ. Godi Keller (Az Oslo-i
Waldorf Tanárképzés tanára)
2010. május 13.
Az alkotó ember - Mi a mûvészet helye az ember életében? Döbröntei Zoltán (festõmûvész, a Napút Mûvészeti Iskola vezetõje)
Részvétel és jelentkezés
Belépõjegy: 500 Ft (többlet felajánlást elfogadunk)
Külföldi elõadóink esetében követõ tolmácsolás lesz.
A termünk befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük a részvételt legalább egy héttel elõre jelezni. Levélben az iskola@vaciwaldorf.hu címen, vagy telefonon,
a 06-27/306-466 számon.
Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrendet vesszük
figyelembe.
Bár van kapcsolat az egyes témák között, az elõadásokon egymástól függetlenül is részt lehet venni.
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Programajánló

II. Tökvilág Fesztivál Zebegényben
Szeretettel várják a Zebegényieket, a Zebegényen túliak, és mindazokat, akiket érdekel, és akik részt szeretnének venni szeptember 26-án,
szombaton 9 órakor kezdõdõ
II. Tökvilág Fesztiválon.
Jelmezes felvonulás. A
jelmez kapcsolódjon az õszi
termésekhez, termény-betakarításhoz és Szent Mihály naphoz. Készülhet õszi levelekbõl, kukoricából,- vagy háncsból, gesztenye és tök felhasználásával. Lehet családi, csoportos és egyéni. A jelmezesek részt vehetnek a 9 órakor
kezdõdõ lovas kocsis toborzáson.
Újra itt a Tökvilág
Show. Tökbõl készült ételek,
italok és sütemények kóstolója. Részt vehet mindenki,
aki szeret sütni, fõzni, saját
vagy kapott receptekkel. Nevezéseket elõre várják, hozza a receptet is.

Program: délelõtt jelmezes felvonulás;
- gyerekeknek kézmûves
foglalkozások, akadályverseny, és egyéb változatos
programok a fõtéren és környékén; teaház; trambulinos;
- tökfaragó, tökemelõ és
tökmag-pöckölõ, valamint
töklökõ versenyszámok;
- hozott tökök súlyra és
hosszra történõ megmérettetése;
- fõzés bográcsban és üstben: töklecsó, babgulyás és
gulyás;

Váci almáspitesütõ-verseny
Idén elõször rendez a Fónagy &
Walter Vendég- és Borház
almáspitesütõ-versenyt. Nevezés:
október 2., 18 óra, zsûrizés 19 óra.
Eredményhirdetés: október 3-án,
18.30 órakor a Fónagy & Walter
Vendég- és Borházban (Vác, Budapesti fõút 36.), a XIII. Váci
Borfesztivál keretén belül.
Az elsõ három helyezettet serleggel és oklevéllel díjazzák. A
süteményeket Donaueschingen
város képviselõtestülete zsûrizi.
A versenyre házi készítésû,
almából készült süteményeket

- hagyományosan nyújtott
tésztából készített híres
perõcsényi rétesek;
- Ipolyszalka tájház vendégrészvétele – kemencében
sült lepények, és egyéb látványosságok;
- lekvárok, szörpök, mézkülönlegességek, kecskesajt
bemutató, kosár minden
mennyiségben;
- könyvtárban hímzõ és
tûzzománc, valamint fotós,
festõ, szobrász és kerámia készítõ alkotásainak kiállítása;
Az iskolában: véradás; és

az egészségügyi sátorban: vércukorszint-, és vérnyomásmérés;
íjász bemutató és amerikai
héja röptetése.
Délután: bábszínház elõadás, „Bohóc a pácban” gyermekmûsor; óvodások mûsora;
Napraforgó köszöntése megemlékezés az iskolások és
a nyugdíjas klub közös szervezésében;
- versenyszámok eredményhirdetése, és tombola;
15 óra: Dvorák Gábor pantomim mûvész elõadása
15.45 óra: Vakliné H. Vera
népdalokat énekel;
16 óra: berkenyei aszszonykórus fellépése;
16.45 óra: Dunakanyar
Fúvósegyüttes mûsora;
18 óra: töklámpás felvonulás;
18.45 óra: slágerek Nagyváradi Erzsébet és Szõlõskey Tímea mûvésznõk elõadásában;
20 óra: Pedrofon zenekar
mûsorával zárul az est.

Mozimûsor
Vörösház (bejárat az udvar felõl)
www.artfilmklub.hu
Szeptember 25., péntek

várnak! Mérettesse meg élete legjobban elkészített almás pitéjét!
További információ Fónagy Istvánnál, a 06-30/961-5116-os telefonszámon.
Az elsõ helyezett jogosult lesz
arra, hogy az almás pite vándorkupának egy évig birtokosa legyen!

XIII. Váci Borfesztivál a Fónagy & Walter
Vendég- és Borházban október 3-4-én,
szombaton és vasárnap.
A 22 magyar borvidék bemutatása. Borkóstolás,
borajánlat, borbemutató. A borfesztivált megnyitja
szombaton 18 órakor Bozsó Zoltán rendõr dandártábornok. Az est díszvendégei: Donaueschingen
képviselõtestülete.
A rendezvényen nyílik meg Manajló András
festõmûvész kiállítása Virágok világa címmel. A
zenét a Zombory - Mencsik duó szolgáltatja.
További információ: 2600 Vác, Budapesti fõút
36. Tel: 06-30/961-5116, 06-27/310-682.
E-mail: fonwal@freemail.hu

18 óra: Õfelsége pincére voltam (színes cseh-szlovák romantikus vígjáték)
20.30 óra: Ellenség a kapuknál (színes amerikai-angol-írnémet háborús filmdráma)

Szeptember 26., szombat

10 óra: Coraline és a titkos ajtó (színes am. animációs film)
15.30 óra: Egy fiúról (színes angol-amerikai-francia-német romantikus játékfilm)
18 óra: Büszkeség és balítélet (színes angol romantikus
vígjáték)
20.30 óra: Corelli kapitány mandolinja (színes amerikaiangol-francia romantikus dráma)

Szeptember 27., vasárnap

10 óra: Kung fu Panda (színes amerikai animációs film)
15.30 óra: Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
(színes amerikai kalandfilm)
18 óra: Én a nõ, és plusz egy fõ (színes amerikai vígjáték)

Október 1., csütörtök

18 óra: Watchmen-Az õrzõk (színes angol-amerikai-kanadai akciófilm)

Jegyár: 700 forint (6 éven alul 450 forint). Jegyrendelés: 06-70/525-9442, 06-20/922-1933, vagy
vetítés elõtt a helyszínen.
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APRÓHIRDETÉSEK
Frissítve: 2009. szeptember 24-én

JÁRMÛ
Eladó egy Iveco Magirus tehergépkocsi. 1992 gyártási év, mûszaki adatok: dízel, 13.383 köbcenti. Mûszaki érvényesség:
2010.06.19. Atlas 60.1 típusú
hirdaulikus rárakodó daruval felszerelve. Áron alul és megegyezés szerint. Tel.: 06-20/910-32-41
vagy 06-30/643-55-86. (513/02)

ÁLLÁS

egy 170 négyzetméteres, beépített,
tetõteres, családi ház. 4 szoba, 2
félszoba, 2 fürdõszoba, 2 WC, nappali, gáz üzemû központi fûtés, beépített konyhabútor (gépészet:
hûtõ, fagyasztó, Pelgrim fõzõlap,
sütõ, fritõz, kõgrill). Telek: 700
négyzetméter. Pest megyei kislakást
beszámítunk. Eladási irányár: 30,9
millió. Bérleti díj: 60.000 forint/hó
+ rezsi. Érdeklõdni lehet: 06-70/
380-41-44. (499/06)

Gépjármû-ügyintézésben jártas VEGYES
hölgy munkatársat keresünk admi- 220 voltos ipari gyorsvarró és
nisztratív feladatok ellátására. Tel.: 220 voltos háromszálas Interlock
06-20/92-61-466. (510/04)
ipari varrógépek eladók. Telefon:
06-20/323-8242 (359/10)

INGATLAN

Akciós tüzifa eladó. Tölgy, cser,
bükk, stb. keményfa. 1900 Ft/q gurigázva, 2200 Ft/q hasítva. Vác 10
km-es körzetében ingyenes kiszállítással. Ellenõrizhetõ súly! Tel.:
Gödön 3 szobás + 2 félszo- 06-70/407-29-97. (485/10)
bás családi ház, dupla komfort- Nagy szakmai gyakorlattal
tal, engedménnyel sürgõsen el- rendelkezõ tanító 1-5. osztályig
adó. Irányár: 38 millió forint. minden tantárgyból fejlesztõ peTel.: 06-30/941-1360 (348/06) dagógiai munkát vállal. ElérhetõCsaládi ház eladó, Vácon a ség: 06-30/383-36-49, 06-27/
Bácska-dülõben. Csere is érde- 311-940. (511/010)
kel! Érdeklõdni lehet: 06-20/509SZOLGÁLTATÁS
94-23. (454/06)
Családi okok miatt sürgõsen el- Parkettás vállal hagyomáadó (Váctól 4 km-re) Gombás, nyos, szalag, laminált padló
Egyházmöge-dûlõben 602 négy- lerakást. Csiszolás, lakkozás, jaszögöl telek. Rajta többféle gyü- vítás, recsegés megszüntetése.
mölcsfával és 12 négyzetméteres Tel.: 06-70/505-11-77 (243/17)
téglaház + terasz, villany a telek vé- T and P Trans Építõipari és
gén. Érdeklõdni lehet este 18 óra Fuvarozó Kft. Építõipar A-Z-ig.
után a 06-27/305-129 telefonszá- Korrekt áron, rövid határidõvel,
mon. Irányár: 1,5 millió Ft. (462/06) garanciával. Tel.: 06-30/956Vácon a Grónár-dûlõben, 5217 (314/17)
3403 négyzetméteres földterület KÖLTÖZTETÉS, FUVAROeladó. Víz, villany van. Érdeklõd- ZÁS: Homok, sóder, termõföld,
ni lehet a 06-27/310-097-es tele- tüzelõ és egyéb anyagok szállítáfonszámon. (484/06)
sa billenõs teherautóval, költözVáchartyánban kertes csalá- tetés ponyvás teherautóval. Búdi ház 62 négyzetméteres, ga- torszállítás! Szeidl János fuvarozó, Tel.: 06-27/337-353, 06-30/
rázzsal, csendes, rendezett környezetben eladó. Irányár: 11 millió Ft. 623-14-81, e-mail: elviszjanos@citromail.hu. VESZÉLYES
Érdeklõdni a 06-30/513-52-77-es
FÁK KIVÁGÁSA, döntés nélkül is,
telefonszámon lehet.(489/06)
elszállítás megoldható. Tel.: 06Vác, Deákvár központjában 27/337-353, 06-30/463-40-70.
1,5 szobás, 49 négyzetméteres, (507/17)
gázfûtéses, téglaépítésû lakás elJó állapotban lévõ boroshoradó. Irányár: 9,8 millió Ft. Tel.:
dók eladók kedvezõ áron. Vác,
06-20/540-66-00 (495/06)
Kertvárosi utca 41., Telefon: 06Eladó vagy kiadó Alsógödön 27/318-399. (508/10)
Vác, Alsótörökhegyen 140
négyzetméteres 3 szoba, konyha,
étkezõs, két garázsos házrész eladó.
Tel.: 06-20/9-646-801. (338/06)

GYÁSZJELENTÉS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk
TÁBORI TIBORNÉ
életének 82. évében röviden tartó betegeskedést követõen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. szeptember 28án, 13 órakor lesz a Kisváci Római Katolikus temetõben.
Nyugodjék békében!
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

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*, 06-20/931-7380,
Fax: 27/511-382. Nyitva: H-P:
8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók:
HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK: hõsugárzók 5190 Ft-tól, vízforralók 3100
Ft-tól, külsõ-belsõ vezeték nélküli
hõmérõk, elemek, akkuk, töltõk,
lámpák! SZÁMÍTÁSTECHNIKA: új
számítógépek egyedi igény szerinti
összeállítása, gyártása. Kaphatók:
részegységek, kiegészítõk, LCD monitorok, nyomtatók, routerek,
webkamerák, egerek, mikrofonok,
fejhallgatók, hangfalak, írható CD és
DVD lemezek,
memóriák,
FlashDrive-ok, infra és Bluetooth
portok. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRODATECHNIKA: számológépek, diktafonok, telefonok 2299 Ft-tól, hordozható telefonok 6890 Ft-tól, normál
papíros faxok: 25 999 Ft-tól, vezeték nélküli csengõk 2990Ft-tól, kaputelefonok: 6190 Ft-tól, telefon és
számítógép kábelek, csatlakozók,
videõ kábelek, átalakítók. KAPHA-

TÓK: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: eredeti és utángyártott festék szalag, festék por, tinta patron, lézer toner,
utántöltõ, másoló-, fotó-, fax-, tekercs-,
leporelló papírok. IRODABÚTOR:
bõrfotel: 27999 Ft-tól! Profi számítógépasztalok. Csillagászati teleszkóp! Középiskolások részére számológépek (CASIO, SHARP, SENCOR):
2790 Ft-tól. SZOLGÁLTATÁSAINK:
iratmásolás, laminálás, iratok bekötése, fûzése; faxok feladása, fogadása;
telefon, fax, számítógép, nyomtató, telefonközpont javítása - szerelése, lézer toner töltés. Sodexho, Sulicsekk,
CAD-HOC, Egészség, Otthoncsekk,
Ticket utalványokat elfogadunk! Üzletünk: Lyoness és ScienNet® termékpartner. Üzletünkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERI-CAN
EXPRESS, OTP, Maest-ro, stb. bankkártyákat! Telefon: 06-27/313-380,
06-27/317-380, 06-27/ 511-386, 0620/931-7380. Fax: 06-27/511-382,
Vác, dr. Csányi L. krt. 29/a ( 2-es fõút)
a város központjában. Nyitva: H-P: 817, Szo.: 8-12 óráig.
A HÉTFÁTYOL HASTÁNCISKOLA szeretettel várja azokat a
hölgyeket, akik a legnõiesebb tánc
megismerésén túl, a saját magukban rejlõ erõt
és
belsõ
szépséget is
szeretnék felfedezni. A
hastánc a nõi
testre íródott,
éppen ezért
kortól és testalkattól függetlenül
minden hölgy elsajátíthatja. Tanfolyam indul kezdõknek szeptember
30-án 17.30 órakor a Reménység
Házban (Vác, Dr. Csányi L.krt. 58.
I.em.). Az elsõ óra ingyenes, gyere
és táncolj velünk! Infó: Palaga Mónika 06-20/319-24-33.

Kicsi Dorkám!
Boldog elsõ szülinapot kívánok!
NAGYON SZERETLEK:
MAMA

KÖSZÖNTÉS
A legdrágább édesanyát Kövesdi
Henriettet (Bajcsy út 2.) a Jóisten
áldásával születésnapján köszönti kicsi lánya:
ESZTER ÉS A TOVÁBBIAKBAN ÉDESANYJA,
BÁTYJA L ACI SOK BOLDOGSÁGOT
KÍVÁNNAK .

Váci Napló
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Mûszaki vizsgáztatás helyben
(személy-, tehergépkocsi, motorkerékpár, utánfutók, lassú jármû, rakodógépek)

MAGYAR BALÁZS
TELEFON: 06-20/552-4593

FLORENCE

Virág Ajándék és Dekor Stúdió
a Radnóti Miklós Általános Iskola mellett

Vásároljon kényelmesen!
Építõanyag szükségletét megvásárolhatja otthonából.

SZEPTEMBERI AKCIÓ:
TONDACH tetõcserepek, BRAMACH tetõcserepek, Mediterrán tetõcserepek, Homlokzati hõszigetelés, Váci cement 2.750
Ft/q (raklap tételben: 2.700 Ft/q).

www.prontex.hu

Megrendelését leadhatja e-mailben:
prontex@dunaweb.hu vagy telefonon: 06-30/444-94-83
és mi házhozszállítjuk a termékeket.

Virágcsokrok, koszorúk, menyasszonyi
csokrok, dekorációk, alkalmi csokrok
Nyitva tartás:
H-P: 9-17.30 óráig,
Szo.: 8-13 óráig,
V: 8-11 óráig

Vargáné Béki Brigitta
Mobil: 06-30/893-91-56

Ez az Ön hirdetésének a helye!
Érdeklõdjön a részletekrõl:
vaci-naplo@vaci-naplo.hu vagy 06-27/316-100
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Szabó Krisztián
Európa-bajnok!
Autocrossban elõször van magyar kontinensbajnoka a versenynek
AUTÓCROSS
Az Autocross EB idei
magyar futamán, amelyet a hétvégén rendeztek meg Nyírádon, a junioroknak kiírt EURACA Kupában a sportág
történetében elõször
Európa-bajnokot avattunk! A váci érdekeltségû Lavina-Agip színeiben induló Szabó Krisztián gyõzelmével az
utolsó olaszországi futam elõtt már bajnok!
A hétvégi versenyen
elért gyõzelmével Szabó
Krisztián (képünkön)
egy futammal a sorozat
vége elõtt megnyerte az
Autócross Európa-bajnokság Euraca Kupa kategóriáját, ezzel a sportág elsõ hazai Európa-bajnoka lett - számol be a sikerrõl a nyiradcross.hu!

A fiatal versenyzõ az
idõmérõ edzésen második, majd onnantól csak az
1-es szám jelent meg a
neve mellett.
Rajthoz állt és
hibátlan versenyzéssel elsõ helyen végzett mindhárom elõfutamban. Teljesítményét a döntõben is
megismételve, megingás
nélkül lett elsõ.
Az EURACA Kupa
megnyeréséhez ez azonban kevés lett volna.
Amennyiben riválisa, a
cseh Matyas Zeman a
versenyben második helyen végez, a döntés az
olasz futamra marad. Ez
egyszer azonban a szerencse mellénk pártolt: a
döntõ negyedik körében

riválisa autójának motorja tönkrement, és beállt a
már kiesettek sorába, ezzel 5. helyen zárva a magyar EB-futamot.
Szabó Krisztián gyõzelme mellett Kárai Tamás rendkívül küzdelmes sikerének is örülhettünk. Kárai sorozatos
mûszaki hibákkal küzdve végül is a 3. helyet
szerezte meg a versenyen, és a Divizió 1. bajnokságában éves értékelésben is a 3. helyen áll!

Szabó Balázs bronza
a maraton világbajnokságon
KAJAK-KENU
A portugáliai Crestumában került sor a felnõtt,
U23-as és ifjúsági kajakkenu marathon világbajnokságra. Nehéz pályát
jelöltek ki a szervezõk a
maratoni vb indulóinak, a
futószakaszban ugyanis
egy nagyon meredek
emelkedõn kellett felfutniuk. Az ifjúságiaknak 17,
az U23-as mezõny tagjainak 21, a felnõtteknek 30,1
kilométert kellett teljesíteniük egy csodaszép helyen
fekvõ tengeröbölben. A
Váci Hajó Sportegyesület-

bõl az ifjúsági korosztályban induló Szabó Balázs,
a KSI SE sportolójával,
Rauscher Mátéval a kajak
kettesek 17 kilométeres
számában harmadik helyezést értek el. Nagy csata

zajlott az aranyéremért,
sajnos az élen haladó két
hajóval a páros nem tudta
tartani a hatalmas iramot,
fõleg a futásban veszítettek sokat, de harmadikként
így is felállhattak a dobogóra. Az U23-as korosztályban a férfi kajakosoknál egyesben Boros Adrián a 9. lett, a gödi Kulifai
Tamás pedig a 13. helyen
ért célba, úgy, hogy beborult az utolsó elõtti körben.
A felnõttek között férfi
kajak egyesben Noé Milán
a 16. helyen végzett. A
váci sportolók edzõje
Babella László.

Sági József második
a diósjenõi félmaratonon
Hazánk leggálánsabban
díjazott hegyi félmaraton
futóversenyét harmadik
alkalommal rendezték
meg nemrég a Nógrád
megyei Diósjenõn, és a
21,1 kilométeres fõtáv
mellett a kevésbé felkészültek, kényelmesebbek,
vagy csak rövidebb erõfeszítést kedvelõk, utánpótlás korúak a 7, vagy a 3,1

vel a versenyzõtársak,
hozzátartozók, kísérõk és
helyi nézõk, érdeklõdõk
sorfala és tapsa közepette sorban érkeztek be a
hegyek legyõzõi, köztük
az ország vélhetõen leggyorsabb polgármestere,
a triatlonos és egyben
hosszútávfutó Medvácz
Lajos is a közeli Balassagyarmatról.

Sági József a célban. Immár visszatérõ résztvevõje a diósjenõi versenynek

kilométeres maratonkát,
illetve családi futást is választhatták. Az eseményrõl a sport-fórum.hu tudósított részletesen.
A némileg szerencsétlen idõpont ellenére –
több futóesemény is zajlott a környéken és országszerte – így is jóval
százon felül próbáltak
szerencsét a három táv
valamelyikén, és verseny
jó hírének valamint a
félmaraton tekintélyes
pénzdíjának (nettó 50, 30,
és 20 ezer forint járt a
félmaraton nõi és férfi dobogósainak) köszönhetõen a hazai hosszú távú
futóelit krémje megjelent
a Börzsöny legszebb részeit érintõ erdei futáson.
Mivel a versenyt az
Ipoly Erdõ Zrt szervezte, rendezte, stílszerûen
puskalövésre rajtoltak az
indulók. Egy óra eltelté-

A félmaratonon második lett az ezútta dunakeszi színekben induló, korábban a váci tûzoltóságnak kiemelkedõ sportsikereket szerzõ Sági József. Sikeresen versenyzett a 7 kilométeres távon
a triatlonban eredményes
váci Kiss Tamás, aki a táv
abszolút gyõztese lett
ezen a hétvégén.
Eredmények, 21,1 km, férfiak
(abszolút): 1. Tóth Tamás
(Micro SC, Budapest) 1:10,17
óra, 2. Sági Józszef (Dunakeszi) 1:11,42, 3. Rezessy Gergely (Vasas Humansoft)
1:14,49, nõk (abszolút): 1.
Földingné Nagy Judit (Gyõri
Dózsa) 1:23,14, 2. Gyurkó Fanni (Vasas Humansoft) 1:26,08,
3. Vajda Zsuzsa (MAC Népstadion) 1:30,50. 7 km, férfiak
(abszolút): 1. Kiss Tamás (Vác)
24:30 perc, nõk, abszolút: Szabó Kitti (Maglód) 33:36.

»» 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.

Vác, Rádi út 36., tel.: 06-30/662-1133, 06-20/927-5868
www. neverisquash.hu
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A napsütötte
Raliból sosem elég
mûfüvön is váci siker
RALI
Ugyan még hátra van néhány
nap az I. SRT Rally Sprint Kupa
sorozat következõ, 6. fordulójáig, a rendezõk már az elõkészületeken munkálkodnak.
Szeptember 26-án a versenyzõk
a Szirák - Vanyarc közti szakaszon tesztelhetik tudásukat és
autójukat. A két település közti
gyorsasági alig több mint 6 kmes élvezetet nyújt a résztvevõk
számára, és itt nem csak a ko-

KÉZILABDA
A nõi kézilabda élvonal ifjúsági
bajnokságában második gyõzelmét
aratta a váci hölgykoszorú: Kiskunhalas ifi - Váci NKSE ifi 2630 (11-14). A küzdelmes csatában
az elsõ félidõben megszerzett
elõnyt sikerült gyõzelemre váltania
Schmidt Erika csapatának. Ebben
nagy szerepe volt a hazai heteseket
nagyszerûen védõ Sipeki Flórának
és az együttes két legeredményesebb góllövõjének, a kilenc találatot elérõ Németh Lillának és a
nyolcgólos Mezei Tímeának.
A serdülõk találkozója másként alakult, de szerencsére itt is
a váciak nyertek négy góllal:
Kiskunhalas serdülõ - Váci
NKSE serdülõ 21-25 (14-13).
Az elsõ játékrészben végig a hazaiak akarata érvényesült, a mieink fásultan mozogtak és sokat
hibáztak. A szünet jót tett Ottó
Katalin csapatának, a folytatásban sikerült fordítani és Mészáros Rea egy tucat találatával
újabb pontokat szerezni. A serdülõk négy mérkõzésük után öt
ponttal rendelkeznek. A játékosok közül Bíró Blanka, Ertl Rebeka, Ivanics Dóra és Mészáros
Rea meghívást kapott a magyar
serdülõ válogatott következõ
gyakorló összetartására.
Az NB I/B-ben szereplõ ifjúsági fiú együttesünk egy olyan
gárdához utazott, amely az elmúlt
bajnokságban a felnõtt NB II-es
mezõny tagja volt. Horváth László tanítványai helytálltak a képzettebb, fizikálisan sokkal erõsebb riválissal szemben: Szentendre ifi - Váci KSE ifi 28-22
(15-11). Bardóczy Áron ezúttal is
bizonyította a kapuban a tehetségét, míg góljainkon mindössze

készíthetik a szükséges itinert.
Hogy honnét lehet ismerõs sokaknak a helyszín? Jó pár évvel
ezelõtt a Salgó Rali részeként
már hallhattunk errõl a több mint
6 kilométeres szakaszról.
Mit érdemes tudni még a
versenyrõl? Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk, függetlenül a bátorságtól. Tudják, bátrak versenyképes autóval, míg
a kicsit bátortalanok fényképezõvel jöjjenek. Az ételrõl és italról is gondoskodnak a rendezõk,

Mészáros Rea a két halasi
utánpótlás meccsen összesen 16 góllal járult hozzá a
dupla gyõzelemhez. Méltán
kapott meghívást a serdülõ
válogatott edzésére

négyen osztoztak: Karsai Tamás
9, Dóra Balázs és Tyiskov Mihály
5-5, Tóth Tamás pedig 3 alkalommal talált a hálóba.
A klub megyei bajnokságban
játszó második csapata két hazai
siker után elõször látogatott idegenbe. A veresegyházi mérkõzés
kuriózumát a szokatlan körülmények adták, hiszen szabadtéren,
mûfüves talajon játszottak a csapatok. Ám nemhiába áll rutinos
játékosokból a váci gárda, hamar
alkalmazkodtak és négygólos félidei vezetés után magabiztosan
nyertek: Veresegyház - Váci KSE
II 20-27 (9-13). Nemes Tibor
játékosedzõ két csapattársával –
Solymos Ákossal és Valentin Zoltánnal – együtt féltucat találattal
járult hozzá a gyõzelemhez.
Mivel a hazaiak nem indítottak utánpótlás együttest, így a
váci fiatalok ezúttal szabadnaposak voltak.
KERESZTURI GYULA

A szerencse igazsága
Mint arról a keddi lapunkban beszámoltunk, izgalmas véghajrá
után szerezte meg mindkét bajnoki pontot a Váci KSE NB I/B-s
felnõtt csapata Szentendrén. A körülmények nagyon hasonlóak
voltak egy korábbihoz, ám szerencsére a végkifejlete eltért attól.
Alig fél éve történt. Akkor a bajnoki címre is esélyes Rinyamenti
KC otthonában vezetett egy góllal a VKSE. Az utolsó fél percben
támadhatott az ellenfél, amit sorozatos szabálytalanságokkal törtek
meg a mieink. Mígnem a vége elõtt két másodperccel a kilences
vonalról felkészítettek a hórihorgas hazai gólzsáknak, aki felemelkedve az éppen rossz ütemben lépõ váci kapus lábai között kiegyenlített. Szombaton Szentendrén kísértetiesen hasonló volt a helyzet.
Két másodperc volt a lefújásig, kiállítások miatt mindössze három
váci védõ alkotta a védõfalat. Velük szemben a plafonig emelkedõ
átlövõ – akinek lövését azonban Tuba Kovács Ervin bravúrosan
védte! Megvolt a váci gyõzelem és igazolást nyert a szerencse forgandóságának örökérvényû igazsága.

Szeptember 26-án a versenyzõk a Szirák - Vanyarc közti szakaszon tesztelhetik tudásukat és autójukat

csiban ülõrõl van szó. A természeti adottságoknak és az útépítõknek köszönhetõen a kanyargós szerpentin jó kis visszafordítókban és nézõ barát helyekben gazdag, így senki nem marad élmény nélkül.
A szokásokhoz híven, szombaton reggel 9-re kell a rajtsátorhoz gurulnia az elsõ autónak,
hogy a SafetyCar után megkezdje a versenyt. Mindössze 6 gyorsasági szakasz áll mindenki rendelkezésére, hogy megmutassa
jobbik énjét. Háromszor Szirákon, és háromszor Vanyarcon
várják a versenyzõket a cél utáni beíróba, persze mindezt felváltva. Természetesen most is
lehetõségük van a pilótáknak és
navigátoroknak már reggel 6
órától a pálya bejárásra - versenyautó nélkül - amikor is el-

hiszen büfével várják az éhes
gyomrokat, szomjas torkokat.
Emellett az ORB mezõnye is
képviselteti magát ismét, de a
részletekrõl majd késõbb. És ez
még nem minden.
Hogy biztosan kedvet kapjon mindenki, a Szirák Vanyarc verseny díjkiosztóján
kisorsolnak egy ingyenes nevezést a 7. fordulóra, amit Galgaguta - Legénd között rendeznek meg. Elõzetesen csak
annyit a pályáról, hogy a versenyzõknek ott 9,6 kilométerrõl
kell itinert írniuk.
Tehát mindenki megkezdheti
a visszaszámlálást a szeptember
26-i fordulóra, hiszen az eddigieket tekintve, vidám szombatnak
ígérkezik. Egy kis sportos kikapcsolódás mindenkinek jót tesz.
B. V.

Váci Értéktár Állandó
Sportkiállítása
Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a
tárlat kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján,
csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ: 06-20/311-14-95.
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Névnapok
szeptember 25.

Eufrozina,
Kende

szeptember 26.

Jusztina

szeptember 27.

Adalbert

szeptember 28.

Vencel

“Az optimista két garassal a zsebében is úr.
A pesszimista tele páncélszekrénnyel is
senki.”

NAPPAL:
18 – 23 oC
ÉJSZAKA:
5 – 10 oC

Változó
fronthatás
várható

ANDRÉ KOSTOLANY

Kitelepült ügyfélszolgálat
a nyugdíjas honvédeknek
A Váci Esze Tamás Honvéd
Nyugdíjas Egyesület kezdeményezésére a katona nyugdíjasok
és feleségeik, valamint a katona özvegyek részére a Magyar
Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központja október 13-án,
kedden 14-tõl 16 óráig kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a
Madách Imre Mûvelõdési Központ 48-as termében.

A hét vicce

Idõjárás

A következõ ügyek intézésére lesz lehetõség: nyugállományú
katonák új igazolványainak intézése (az igazolványok kiadásához
egy darab 4x4 centiméteres fénykép szükséges), katona feleségek
és özvegyek részére egészségügyi szolgáltatások igénybevételi
igazolásainak kiadása, a 2010-es
év üdüléseinek igénylése, egyéb
ügyek intézése.
Az ügyfélszolgálatra minden
érintettet várnak!

Festõ a tájban
Kiállítás a Szõnyi István Emlékmúzeumban
Festõ a tájban címmel a
Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskola idei
résztvevõinek alkotásaiból
nyílik kiállítás szombaton
Zebegényben, a Szõnyi István Emlékmúzeumban.
Németh Zsuzsa, az intézmény igazgatója kedden
elmondta, hogy idén már
42. alkalommal tartották
meg a nyári szabadiskolát
a múzeum kertjében, ahol
összesen 150 fiatal és idõ- Szõnyi István Emlékmúzeum 1967sebb hallgató merülhetett el tõl mûködik Zebegényben
a mûvészetek világában.
A szellemi muníciót az idén hasznosította szabadtéri mûteSinkó István képzõmûvész szol- remként, az itt felépített 12 kis
gáltatta, és a fõ témául a táj fel- faházban lakhatnak a kísérletezõ
fedezését választották mûvésze- kedvû, szabad szellemû alkotók.
ti megközelítésben. A bemuta- Többségük fiatal, aki a nyári szatón a legsikerültebb ötven mû - badiskolát a képzõmûvészeti fõgrafikák, festmények, akvarel- iskolára felvételinél tudja kamalek, tollrajzok, csurgatott tech- toztatni. Olyan híres tanárok fornikával készült alkotások - te- dultak itt meg az elmúlt évtizekinthetõk meg.
dekben, mint Somogyi József
A Szõnyi István múzeum szobrászmûvész, Végvári Lajos
1967-tõl mûködik Zebegény- mûvészettörténész és Hintz Gyuben. A házat, ahol a mûvész év- la festõmûvész.
A kiállítás október 18-áig tetizedekig élt és alkotott, hét évvel halála után vásárolta meg az kinthetõ meg Zebegényben, hétállam, majd munkáiból múzeu- fõ kivételével naponta 10 és 18
mot alakítottak ki. A kertet Dá- óra között a Bartóky út 7. szám
niel Kornél, az elsõ igazgató alatt.

Ma eleinte erõsen felhõs lesz az ég, elszórtan fordul elõ esõ, zápor. Holnap ismét
többórás napsütésre
készülhetünk, amelyet
csak átmeneti felhõsödés szakíthat meg. Vasárnap a hûvös hajnalt
követõen többórás
napsütés melegíti a levegõt. Hétfõn is hasonló marad az idõjárás..

Kovács monoklival
a szeme alatt érkezik a kocsmába.
- Hát teveled mi történt, cimbora? - kérdezi a barátja.
- Tegnap egy lányért
verekedtem.
- Kivel?
- A feleségemmel.

A NIMÁCIÓSFILM-RAJ-

ZOLÓ OKJ-S KÉPZÉST
indít õsszel a Magyar
Rajzfilm Stúdió. A 8 hónapos tanfolyam heti 2 alkalommal lesz. Választhat
a délelõtti vagy az esti
csoport között. NYÍLT
NAP! Beiratkozás elõtt
betekinthet a most folyó
képzésbe. Felvételizõknek is ajánljuk. Tudását hasznosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál is. Telefon: 06-1/250-1355, 06-1/250-0432,
www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html
RAJZFILMES SZAKKÖR INDUL ÕSSZEL 6-17 éves
gyerekeknek. A gyerekeknek rajzfilmkészítést tanítunk, így részük lehet abban a varázslatban, hogy rajzaik “életre kelnek”. Elkészítetik rajzfilmjüket, melyet CD lemezen hazavihetnek! Stúdiólátogatás, filmvetítés egészíti ki a programot. Testvéreknek kedvezményt adunk! Tel.: 06-1/250-1355, 06-1/2500432, www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html

Heti piaci árak
A rovat támogatója a Piac Üzletház Vác

Megkezdõdött az õszi
KRIZANTÉM vásár:
Cserepes
Szálas
Csokros

250 Ft-tól
100 Ft-tól
200 Ft-tól

Zsákos burgonya
Zsákos hagyma
Alma paprika
Tojás

60 Ft-tól/kg
100 Ft-tól/kg
140 Ft-tól/kg
16 Ft-tól/db

Újra kapható a kupolánál
a Bonyhádi platíniumos edény!
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Vácott születtek: Tuza Dávid és Kerekes Nikoletta lánya Dorina, Barabás Szabolcs és Papp Andrea fia Károly, dr. Vas Lehel és Zombory Klára
fia Kende, Czinege Zsolt és Prótár Izabella fia Marcell, Müller Károly és
Teknõs Hajnalka fia Krisztián, Lakatos Gyula és Dombi Mariann lánya
Lívia, Lakatos Pál és Sütõ Mercédesz fia Pál, Tóth Levente és Kiss Ibolya
fia Ákos, Kicsák Péter és Filamella Edit lánya Virág, Szilvai Ferenc és
Hirsch Lívia lánya Boglárka, Styevó Roland és Papp Mónika lánya Anna,
Veres Zoltán és Oravecz Lívia lánya Jázmin, Bartkievics Ákos éa Bezeczky
Kornélia lánya Amira, Kapanász Gergely és Fésûs Mária fia Bence, Gáti
Tamás és Szabó Mária fia Huba.

KORKEDVEZMÉNYES AKCIÓ!
Érdeklõdjön a részletekrõl
az üzletben!
Sasszem Optika Vác, Zrínyi u. 13.,
Tel.: 27/307-487, 06-30/470-2572
dr. Kalmár Kornélia szemorvos, kontaktológus
Sze: 15-tõl 16 óráig, Szo: 9-tõl 10 óráig
dr. Rácz Zsuzsanna szemorvos, kontaktológus
H: 16-tól 17 óráig

Házasságot kötöttek: Gáspár Péter és Szugyiczki Nóra, Maruszki György
és Antal Andrea, Cserni Attila és Kövi Ibolya, Lukács Attila és Lukács
Bernadett, Kosztolányi Attila és Szentléleki Andrea.
Vácott hunytak el: Varró Jánosné sz. Kurusz Erzsébet (1925) Fót, Szlapák
József (1928) Göd, Zsibrita Ferenc (1938) Vác, Schubert Péter (1950)
Csákvár, Oláh Vilmos (1926) Nagymaros, Hess Kornélia sz. Duschanek
Kornélia (1946) Nagymaros, Fedor Károly (1935) Rétság, Szabó Ferencné
sz. Polákovics Gabriella (1931) Kismaros, Erdei Jenõ (1925) Dunakeszi,
Veres János (1928) Dunakeszi, Kaniák János (1957) Vác, Baksza András
(1933) Vácrátót, Pobori Istvánné sz. Aburdán Lenke (1951) Dunakeszi,
Hadnagy László (1961) Szõd.

Gyógyszertári ügyelet
A 39. héten:
Szeptember 25. Központi Gyógyszertár, szeptember 26. Vácz
Remete Gyógyszertár, szeptember 27. Gyöngyvirág Gyógyszertár.
A következõ hétfõn, 29-én a: Fekete Kígyó Gyógyszertár
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Ü G Y E L E T E K
TILINGER VÁROSI
Ultrahang, röntgen, szemészeti szakrendelés, ortopédia, ultrahangos
fogkõeltávolítás. Komoly diagnosztikai háttér és tapasztalat.
ÁLLATORVOSI CENTRUM
Dr. Tilinger István 06-30/414-6890,
Dr. Tilinger Henriett 06-30/200-6700

Minõségi betegellátás korrekt árakon.

Vác, Honvéd u. 18., www. tilinger-vac.hu

Minden, ami taxi! Váci Teletaxi!
Tel.: 06-27/301-555
Dr. Pajor Csaba állatorvos
Vác, Árpád út 21. (2-es fõúon), tel.: 06-20/938-1060
MACSKAIVARTALANÍTÁSI AKCIÓ OKTÓBER 31-IG!

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: Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft. 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 910 forint, negyedévre 2730 forint. HU ISSN 1216-4313.
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Váci Napló

Õszi lakossági
lomtalanítás lesz
Az önkormányzatokkal történt megállapodás alapján a
REMONDIS Duna Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. a
rendszeres háziszemét-szállítás mellett évi két alkalommal (tavasszal és õsszel) térítésmentes lomtalanítást végez Vác város területén, valamint Verõce, Kosd, Szõdliget,
Kismaros, Börzsönyliget, Szõd, Szõd-Nevelek, Kóspallag,
és Szokolya területeken a helyi lakosság részére.

A polgármesteri hivatalokkal történt egyeztetés alapján
az õszi lomtalanításokat a következõ idõpontokban végezzük el:
- Vác, I. körzet: (a Duna és a 2. sz. fõút közötti terület)
október 1-2-3.
- Vác, II. körzet: (2. sz.fõút és a vasútvonal által határolt terület) október 8-9-10.
- Vác, III. körzet: A vasútvonaltól északra esõ terület
(Deákvár - Václiget) október 15-16-17.
- Verõce szeptember 26., Kosd október 17., Szõdliget november 21., Kismaros október 03., Szõd és Szõd-Nevelek november 14., Börzsönyliget szeptember 21.,
Kóspallag szeptember 19., Szokolya szeptember 19.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a tájékoztatóban
megjelölt napokon a keletkezett hulladékot az ingatlan
elõtt reggel 7 óráig elhelyezni szíveskedjen. Kérjük továbbá, hogy a kisebb terjedelmû, könnyû fajsúlyú, a szél
által könnyen elsodorható anyagokat összekötni vagy
mûanyag zsákban kihelyezni szíveskedjenek a közterület tisztaságának megõrzése érdekében. A kihelyezett
hulladék súlya darabonként nem haladhatja meg az 50
kg-ot, nem tartalmazhat veszélyes hulladékot (autógumi, akkumulátor, festék stb.), autóroncsot, építési törmeléket, cserépkályha maradványt, szénport. A felsorolt
hulladékok nem kerülnek elszállításra.
Bõvebb felvilágosítás: 06-27/316-731, 06-27/316200/111, 06-20/9565-658, 06-20/9618-878.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük.
REMONDIS DUNA KFT

Gyerekek békében önmagukkal,
harmóniában másokkal
Maria Montessori 1900-as években kifejlesztett óvodapedagógiai módszere napjainkban egyre
aktuálisabb. A nagyobb tempójú
életmód a gyermeknevelés rendszerét is átformálta. A szülõ és a
pedagógus a gyermekkel való
foglalkozásban a tanítást helyezi
elõtérbe, az önálló felfedezés öröme, a saját maga által meghatározott tempó háttérbe szorult. A
világ gyermekszemmel való felfedezése lassú, aprólékos, idõigényes munka. Húsz percig tanulmányozni egy falevelet, vagy fél
óráig nézni egy bogár mozgását,
felnõtt szemmel értelmetlen dolognak tûnhet, de a gyermeknek
ez a megfigyelés maga a tanulás.
A Montessori módszer alappillére, hogy a kisgyermek a saját életfeladataira önállóan, de szakképzett pedagógus segítségével hangolódjon rá.
A Montessori programra épülõ intézményben a képzett pedagógusok maximum hét fõs csoportban foglalkoznak a 2-6 éves
korú gyermekekkel. A speciálisan
kifejlesztett játékokon keresztül
ismerik meg a felfedezés örömét,
ahol kudarcélmény és sürgetés
nélkül tájékozódhatnak az õket
körülvevõ világról.
MONTESSORI Családi
Napközi és Játszóház
VÁC, Budapesti fõút 23.
www.manofalvajatszohaz.hu
Tel.: 06-27/311-158;
06-30/555-8007
Nyitva: H-P 9-12, 15-18 óráig

A naponta változó tematikus
rendszer tudományosság és erõltetettség nélkül öleli fel a kisgyermek világát. A szabad levegõn
végzett kertészkedés a mindennapi játék részét képezi. Különleges
foglalkozás a 15 perces csend játék, mely során hangok nélkül,
vizuális jelekkel értenek szót egymással a gyermekek és megtanulják, hogy a csend játék akkor fejezõdik be, ha valamelyikük idõ
elõtt megszólal. Ez a legeredményesebb felkészülés az iskolai 45
perces órákra, ezért dicsérik a pedagógusok azokat a gyermekeket
gyakran, akiket a Montessori
módszer megtanított a feladatokat
csendben, türelmesen és odafigyeléssel végrehajtani.
A pedagógusok a fõiskola elvégzése után további képzésen
vesznek részt, hogy elsajátítsák a
ezt a módszert. Rugalmasan igazodva a szülõk munkájához, 8-tól
18 óráig várják a gyermekeket,
akár a pár órás, vagy az egész
napos elhelyezést választják. A
gyermek, aki az átlagosnál nagyobb odafigyelést és törõdést
igényel, itt szeretõ pedagógussal
és maximális elfogadással találkozik.
IGAR TIBOR
Foglalkozások:
Izgõ-mozgó (Manótorna), zenebölcsi, baba-mama
torna, Helen Doron Early English - angol tanfolyam
gyerekeknek, Montessori családi
napközi, gyermekfelügyelet, gyermekrendezvények, zsúrok.

