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A mi tiszta vizünk õrzõi
Bensõséges ünnepséget tartottak a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt 80. születésnapján
Szombaton emlékeztek meg a váci vízmû alapításának nyolcvanadik évfordulójáról a mai utódok,
a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt munkatársai.
A mûvelõdési központban megtartott ünnepségen,
amelyen ott voltak a cég aktív és nyugdíjas dolgozói, a szolgáltatási területen mûködõ önkormányzatok képviselõi is, levetítettek egy rendkívül érdekes filmet az eltelt évtizedekrõl, majd Vogel
Csaba vezérigazgató az 1992-ben alapított vállalati kitüntetéseket adta át. A születésnapon a
DMRV kiemelkedõ munkáját Kótai László vízügyi
szakállamtitkár méltatta, megemlítve, hogy hamarosan az egész szakma jövõjét meghatározó döntések várhatók, hiszen a regionális vízmûvek jelenleg a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt tulajdonában
vannak. Köszöntötte a megjelenteket dr. Bóth János polgármester, országgyûlési képviselõ is, aki
a város polgárai és a kistérségben élõk nevében
mondott köszönetet mindennapi tiszta vizünkért,
megígérve, hogy a parlamentben is támogatja a
cég számára is biztos jövõt ígérõ elõterjesztéseket. Az ünnepség fogadással ért véget.

Minden esztendõben a cég tíz dolgozója kapja meg az elismerést, az idén
a következõk vehették át (képünkön balról jobbra): Eckhardt Gyula, Hegedûs Gábor, Kovács Jánosné, Varga Gyula, Winkler Mihály, Krehó János, Horváth Istvánné, Jurácsik Géza, Frigyik Béláné, Nyolczas Istvánné

Tekintsünk a forradalom tükrébe A szobornéni
egy ifjú váci mûvész szemével árnyékában

Váci piaristák
Isztambulban

Az 1956-os forradalom 52. évfordulója alkalmából különleges elõadást tekinthet
meg a közönség: Koren Gábor A legtisztább forradalom címû dokumentumjátékát,
a Fónay Márta - HUMÁNIA - Drámai
Mûhely elõadásában.
» 3. oldal

Szegedtõl Isztambulig 1571 kilométert kerekezett július 20. és augusztus 9. között a
váci Piarista Gimnázium több mind húsz
fõs csapata, tanárok, diákok, öregdiákok.
A túrázóknak az idõjárás nem mindig kedvezett.
» 5. oldal

Lehetne és kellene itt rendet teremteni.
Vannak közterület felügyelõk, van már Deákvári Lokálpatrióta Egyesület, s mit tudom én még miféle alakulat, amely tehetne valamit. Hát akkor kérem szépen, csináljon már rendet valaki!
» 4. oldal

Megnyitott a Rétes-Bár
Friss! Helyben sütött házi rétesek nagy választékban!
Nyitva tartás: hétfõ-szombat 8-tól 18 óráig, vasárnap 10-tõl 18 óráig
2600 Vác, Csányi L. krt. 28.
Rendelésfelvétel: 06-30/683-1689
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Békésebben, de újabb jelzõkkel

A képviselõ véleménye

Feltûnõen sok egyhangú szavazás a testületi ülésen

A Váci Napló október 3-i pénteki számában a parlamenti dokumentumok alapján beszámoltunk arról, hogy a T. Ház a fideszes és a kereszténydemokrata képviselõk támogatásával nemet mondott a szocialista dr. Bóth János mentelmi jogának felfüggesztésére, amelyet azért kért a bíróság, mert Tomori Pál városi képviselõ korábban
becsületsértésért feljelentette a polgármestert, országgyûlési képviselõt. E cikkünkhöz fûzött megjegyzést Cser-Palkovics András, a Fidesz országgyûlési bizottságba delegált tagja: “Bóth János
országgyûlési képviselõ ügyében a mentelmi bizottság a jogi kereteknek megfelelõen, követve
egyébként az ilyenkor szokásos gyakorlatot, arra
hivatkozással kérte az országgyûléstõl, hogy a
képviselõ úr mentelmi jogát ne függessze fel, mert
a bizottság megítélése szerint az ügyben két közszereplõ egymás közti vitájáról volt szó, ez pedig
része a politikai véleménynyilvánításnak. Téves
a bizottság, valamint az országgyûlés döntésének
tágabb értelmezése. Nem szerencsés, ha valaki
egy, az országgyûlés vagy annak mentelmi bizottsága által, mentelmi jog kérdésében hozott állásfoglalását politikai céljainak felhasználására, az
abban foglaltaknál tágabban értelmezi”.
Ugyancsak elmondta véleményét cikkünkkel
kapcsolatban Tomori Pál is: “Az, hogy a Fidesz,
illetve a KDNP az országgyûlés szintjérõl is figyelve a váci eseményeket, kiáll melettem, nem
lehetett kérdés. Sajnálatos azonban, hogy elõzetesen nem kerestek meg a laptól, hogy reagáljak
az állításokra.“
Lapunk csupán a tényeket közölte, nem foglalkozott a két érintett, dr. Bóth János és Tomori
Pál közötti vita tartalmával, ezért egyik érintettet sem szólaltattuk meg cikkünkben. Mi is egyetértünk Cser-Palkovics Andrással: “az ügyben két
közszereplõ egymás közti vitájáról volt szó, ez
pedig része a politikai véleménynyilvánításnak”.

Mint arról pénteki számunkban beszámoltunk, dr. Jakab Zoltán
szocialista képviselõ egy
bírósági békéltetésen
bocsánatot kért Fördõs
Attilától és Tomori Páltól, az Összefogás frakció két vezetõjétõl.
Utóbbiak az eset kapcsán egy új, tisztességesebb hangnemû kétoldalú kapcsolat kezdetében reménykedtek.
Nos, a képviselõtestület
októberi ülésén a korábbiaknál kevésbé volt heves a vita, feltûnõen sok
határozati javaslatot
szavaztak meg egyhangú döntéssel.
Azonban, hogy a városanyák és városatyák
egyelõre továbbra sem
esznek egymás tenyerébõl,
azt jól jelzi, hogy a konzervatív oldal ismét többször
különbözõ jelzõkkel minõsítette a polgármestert, aki
rendre visszautasította
ezeket.
A testületi ülésrõl amely a korábbiaknál lényegesen rövidebb, mintegy négyórás volt - hiányzott Debreczeni János, a
helyi Fidesz elnöke, aki
éppen Franciaországban
tartózkodott városi delegáció tagjaként. A napirend
elõtt a polgármester jelentette be, hogy városunk Budapest és Pest megye pályázói közül egyedüliként vehette át a Virágos Magyarországért mozgalom idei
versenyében az Arany Rózsa Díjat. Majd ezután alig
egy óra alatt elhangzottak
a napirend elõtti felszólalások, túlnyomórészt jobboldali képviselõk részvételével. A külföldi kapcsolatok
kapcsán alakult ki a már
említett személyeskedés,
amin túlmenõen még sor
került többek között Csereklye Károly alpolgármester és Tomori Pál frakcióvezetõ éles pengeváltására
is. A napirendet végül 12
igen, 9 nem szavazattal és
1 tartózkodással elfogadták.
Napirenden:
- az immár szokásos

költségvetési módosítás
ezúttal közel 26 millió forintos növelést jelent (190-0),
- a közterületek elnevezése kapcsán a többség elfogadta Makrai Zsolt javaslatát, hogy az Alsóváros alközpontja a Földváry
tér és környéke megjelöléssel szerepeljen a késõbb

szály-Galga TISZK mûködési költségeinek finanszírozására vonatkozó határozat, amely felhatalmazza a polgármestert, hogy a
TISZK taggyûlésen a város által jóváhagyott 33
százalékos hányadot vállalja be.
Az egyebek napirendi
pont keretében újabb ki-

Üléseztek a képviselõk. Volt néhány beszólás és
sok egyhangú szavazás

22-0-0 arányban elfogadott határozatban,
- vita nélkül tudomásul
vették az ukrán, a szlovák,
a ruszin és a cigány kisebbségi önkormányzat tájékoztatóját,
- szintén különösebb
polémia nélkül (22-0-0)
lett elfogadva a jövõ évi ellenõrzési terv, a Váci Forma SE lakáshoz juttatási
kérelme, illetve a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítása (utóbbinál,
rábólintva Ványi Lászlóné
indítványára, a mindenkori
váci delegáltnak a testület
elé kell vinnie a társulási
ülések jegyzõkönyvét),
- több mint tízmillió forintos önkormányzati támogatást kapott négy
Zöldfa utcai társasház fûtéskorszerûsítési pályázata (22-0-0),
- a városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság egyik külsõs tagja,
Csereklye Krisztina lemondott mandátumáról,
helyére Majer Melindát
választották, aki az ülés
végén letette az esküt,
- 17-0-3-as voksolással
került elfogadásra a Na-

lenc téma került terítékre:
- szoros szavazás után
(12-1-7) elfogadták a Váci
Értéktár - Közérdekû Muzeális gyûjtemény 2008-as
elõzetes költségvetési tételeit,
- választókörzeti feladatokról (20-0-2) és alapítványi támogatásokról
(22-0-0) határoztak, majd
meghallgatva az érdekelt
kivitelezõ cég, valamint a
református egyház képviselõjének állásfoglalását,
16-3-2 szavazással elfogadták a polgármester által javasolt módosítással
azt az elképzelést, hogy
majd a háromoldalú
együttmûködési javaslat
jóváhagyásra kerüljön a
testület elé,
- vita után 15-1-6
arányban hozzájárultak
Vác Város Sportintézményei számára további 8,7
millió forintos többlettámogatáshoz,
- végül hozzászólás és
vita nélkül elfogadtak
négy egyéni képviselõi indítványt.
A képviselõtestülete az
éves terv szerint november
20-án tartja legközelebbi
ülését.
KERESZTURI GYULA

Váci városi ünnepség az 1956-os
forradalom és szabadságharc 52.
évfordulója tiszteletére
Vác Város Önkormányzata és a Reménység Egyesület
szervezésében. 2008. október 23.ünnepség programja:
10.30 óra: koszorúzás az ’56-os emlékmûnél (Váci Fegyház és Börtön elõtti tér). Közremûködnek az I. Géza király
Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium
tanulói.
11 óra: Pap Béla református lelkész emléktáblájának koszorúzása (Vác, Dózsa György u. 54.). Köszöntõt mond:
Újvári István, Pro Urbe díjas nyugalmazott középiskolai tanár. Közremûködnek az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium tanulói.
17 óra: Kovács Ottó mártír emléktáblájának megkoszorúzása (Szent Miklós tér).
18 óra: ünnepi megemlékezés a Bartók Béla Zeneiskola
hangversenytermében. Beszédet mond dr. Horváth Ferenc,
Vác Város Levéltárának igazgatója. Közremûködik: a váci
Serenus Kórus, vezényel: Brusznyai Margit karnagy, valamint az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola és
Karacs Teréz Kollégium tanulói.
18.45 óra: dr. Brusznyai Árpád emléktáblájának koszorúzása (Konstantin tér).
19 óra: dr. Pétery József püspök emléktáblájának koszorúzása. Megemlékezést tart dr. Beer Miklós megyéspüspök.
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Tekintsünk a forradalom tükrébe
egy ifjú váci mûvész szemével
Beszélgetés Koren Gáborral, a Fónay Márta - HUMÁNIA - Drámai Mûhely színészével
Az 1956-os forradalom 52.
évfordulója alkalmából különleges elõadást tekinthet
meg a közönség: Koren Gábor A legtisztább forradalom
címû dokumentumjátékát, a
Fónay Márta - HUMÁNIA Drámai Mûhely elõadásában.
Az ifjú elõadómûvész új oldaláról mutatkozik be az embereknek: fantasztikus színészi alakításai feledhetetlenek,
ám az írói- rendezõi vonalon
még nem bizonyított. Itt az
idõ. Ennek kapcsán beszélgettem a fiatalemberrel.
- Kérlek, mesélj kicsit mûved
keletkezési körülményeirõl.
- A mû - egyfelvonásos dokumentumjáték - 2006-ban, az
1956-os események 50. évfordulója alkalmából született. Célom
egy olyan történet papírra vetése
volt, mely az eddigi történelmi
filmektõl, színdaraboktól eltérõen mutatja be a forradalom eseményeit. Nagy öröm volt számomra, hogy két év után a társulat mûvészeti és produkciós vezetõiben felmerült az a gondolat,
hogy készítsük el ezt az elõadást
az idei évforduló alkalmából.
Ami a dologban a legkülönlegesebb, hogy saját magam rendezhetem az általam írt darabot.
- Az 56-os események mely
szakaszát mutatja be a mû?
- Ha valaki kicsit jobban ismeri a történelmet, akkor felfedezheti a forradalom eseményeit
október 22-tõl november 4- ig. A
dátumok szándékosan nincsenek
kiemelve, segítvén ezzel a gyors,
lüktetõ hangvételt. A mû elõhozza azt a feszültséget, gyorsaságot,
melyet a forradalom résztvevõivel folytatott beszélgetéseim során, az elmondottakból tapasztaltam: „... 1956-ból nem maradhatott ki senki…”
- Darabod szereplõi kitalált
személyek, vagy netán a forradalom valós résztvevõi?
- A szereplõk, az 56-os események fõ mozgatórugói: a diákok lettek. A történet szereplõi két kivétellel: Márai Sándor,
Iván Kovács László -, kitalált személyek, viszont bárminemû hasonlóságuk a valósággal nem a
véletlen mûve. Az egyszerû embereken, valamint nagyon is hétköznapi kapcsolatokon és szituációkon keresztül követem végig

azokat a valós történéseket, amelyek felett elsiklik a történelem.
- Azt hallottam, hogy ez nem
egy szokványos megemlékezés
lesz. Mitõl különleges ez az elõadás?
- Igen, valóban különleges-

ló, a társulatunk színészmesterség és színpadi mozgástechnika
tanára, szcenikus, a budapesti
Madách Színház színésze, aki a
rendezéshez is nagy segítséget
adott, és ami még nagyobb megtiszteltetés: szerepet is vállalt az

Koren Gábor és Góczán Zsolt. A rendezõ instruálja a produkciós vezetõt (fotó: Furák László)

nek tartom, mégpedig mûfaja
miatt. A mû egy úgynevezett dokumentumjáték. Ez azt jelenti,
hogy a darabban a szereplõk dialógusai mellett szépirodalmi
betétek hallhatók. A mûben található versek, gúnyiratok segítséget nyújtanak a nézõknek az
események megértéséhez, még
teljesebb átéléséhez. A líra teljesen belesimul a drámába, nem
kerül elõtérbe, a szereplõk saját
gondolatukként interpretálják
ezeket. A darab másik különlegessége a szereplõgárda. Érdekesség, hogy ezt a darabot az
akkori, a 2006-os társulatra írtam. Mindenkinek megvolt a
szerepe, így az eredeti felosztásban közel 30 fõ szerepelt. A darab 2006-ban nem került bemutatásra, s az idõ múlásával a tagok egy része lecserélõdött. A
szeplõk változása és a létszámcsökkenés okán az eredeti verziót már nem tudtuk kivitelezni,
ezért néhány szerep össze lett
húzva, néhány pedig módosult.
Ebben a frissítésben nyújtott
nagy segítséget Ruzicska Lász-

elõadásban. Ezúton szeretném
megemlíteni, hogy a darabban
társulatunk produkciós vezetõje,
Góczán Zsolt is szerepel, ami talán még különlegesebbé teszi
azt.
- Ahogy a színpadra tekintek,
a várt barikádok és tank-díszletek helyett csupán egy öreg szekrényt, és benne egy régi rádiót
látok...
- Ahogy kezdtem beleásni
magam a történelemkönyvekbe,
a versekbe, emlékiratokba, elkezdett kialakulni bennem egy kép,
mely differenciáltabb volt, mint
ahogyan az 56-ról készült filmek
általában bemutatják. A vízióm
nem egyetlen cselekményszálat
ragad ki, hanem az események
egy igen fontos elemének megszólaltatásával a forradalom szinte minden helyszínét, cselekményét bemutatja.
- Pontosan mit értesz az alatt,
hogy fontos elemének megszólaltatásával?
- Kutatásaim során megdöbbentett az a tény, hogy a rádió
milyen fontos szerepet játszott az

56-os események görgetésében.
A történelemkönyvekben, számos versben, szakirodalmak minden második bekezdésében jelen
volt, a rádióról meséltek a forradalom még élõ résztvevõi, újságcikkek, röplapok. Október 23-án
tüntetés a rádió Bródy Sándor utcai épületénél. Október 24-én ideiglenes stúdiót építenek ki a Parlamentben, mely elõször Kossuth
Rádió, majd október 30-tól november 4-ig Szabad Kossuth Rádió néven jelentkezik. 25-én, 28án Nagy Imre beszédet mond.
Október 30-án megalakul a Rádió Munkástanácsa, valamit ott
van a Szabad Európa Rádió megrendíthetetlen tudósításaival,
csakhogy néhány fontosabb momentumot említsek. A darab legfõbb és legfontosabb szereplõje
így végül a rádió lett: rezonõrként
van jelen. Létezik is, nem is. Jelenléte segítségére lehet a mindenkori nagyérdemûnek abban,
hogy híradásai, váratlan megszólalásai, tájékoztatást nyújtva az
eseményekrõl, megélhetõbbé tegyék a forradalmi történéseket.
- A rádióból archív hangfelvételeket hallhatunk majd?
- Nem, és a darab épp ettõl
lesz olyan egyedi. A hangfelvételeket stúdióban készítettük, az
általam megírt prózák, valamit az
1956-ban elhangzott rádióbeszédek szövegei alapján. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a darabban elhangzó rádiófelvételeket olyan neves színmûvészekkel
készíthettem el, mint ifj. Jászai
László, Kautzky Armand, Lux
Ádám és Ruzicska László, akiket
ma már barátaimnak mondhatok.
A darabban egyetlen felvétel lesz
csupán archívumból: a Mennybõl
az angyal címû vers egy részletét hallhatja majd a közönség
Csurka László elõadásában.
- Ez fantasztikusan hangzik.
És ezután? Vannak további terveid?
- Ez után? A határ a csillagos
ég. Most már akármi történjék is,
az álmaimat biztosan megvalósítom.
- Köszönöm a beszélgetést,
az elõadáshoz sok sikert kívánok! A kedves olvasókat pedig, Koren Gábor és a Fónay
Márta - HUMÁNIA - Drámai
Mûhely nevében ezúton szeretném meginvitálni az elõadás bemutatójára a Madách
Imre Mûvelõdési Központba.
Idõpontja október 24., péntek
18 óra.
További információk a
társulat weboldalán, a
www.fonaymuhely.extra.hu
címen.
T. O.
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Henkel adomány a
Juhász Gyula iskolának
Ötszázezer forint értékben adományozott a
Henkel a rajz tantárgy
tanításához szükséges
eszközöket a Juhász
Gyula Általános Iskolának.
A felszerelések átadá-

Magyarország kommunikációs vezetõjét és dr.
Molnár Lajos alpolgármestert.
Garami Ilona beszélt
arról, hogy a Henkel ebben az évben is elindított
egy olyan programot,

Garami Ilona a Henkel váci gyárának igazgatónõje

sára ünnepélyes keretek
között került sor október
15-én délelõtt a Juhász
Gyula Általános Iskola
egyik tantermében, ahol
Kocsi Károly igazgató
köszöntötte a megjelent
vendégeket, köztük Garami Ilonát, a Henkel
váci gyárának vezetõjét,
Kultsár Emíliát, a Henkel

amelynek keretében általános iskolákat támogat.
A Design és innováció
címû program a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem formatervezõ
tanszékével közösen
készült, és általános iskolás gyerekek vizuális
neveléséhez nyújt segítséget.

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy megkezdõdik a Pogányvári köz út- és csapadékcsatorna építése melynek várható befejezési határideje 2008. november 7.
Az utca az építés idejére lezárásra kerül.
Elõzõek miatt kérjük, hogy a közlekedõk ne
megszokásból vezessenek, a kihelyezett közúti jelzõtáblák, terelõkorlátok által szabályozott forgalmi rendet maradéktalanul tartsák be.
Kérjük, hogy az építési munkák ideje alatt
a munkaterületet - amennyiben lehetséges jármûveikkel kerüljék el. A lezárt szakaszokon a házi szemét szállítás a Vöröskereszt sor
útkeresztezõdésénél elhelyezett gyûjtõkonténer útján történik.
Az út és csatornaépítés ideje alatt okozott
kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
SZIKORA MIKLÓS FÕMÉRNÖK

Kedves Olvasó!
A mai lapszámunk az október 23-i
ünnepnap miatt összevont lapszámként jelenik meg. Legközelebbi lapszámunk október 28-án, kedden jelenik meg,

A szobornéni árnyékában
Aggódó jelentés Deákvárról
Rugdosom az õszi avart. Gyönyörû most ez a színes teríték, amely beborítja az
utakat, tereket. Az én számomra mindig a kései napfényben ragyogó október az év
legszebb hónapja.
Szép ez a mi lakótelepünk, a deákvári is. Ezt jól eltalálták annak idején a tervezõk. Elpusztult már ugyan az a szép, tavaszonként illatozó hatalmas olajfa, melynek közelében azelõtt a telep lakói napozgattak, de azért még mindig lombos, ligetes a belváros felõl elõször megközelíthetõ kis térség, csak a bokrok mentére telepített padokra nem lehet mindig letanyázni. Mert azokat a sokat megélt kis ülõhelyeket gyakran megrongálják. A mesterek nem gyõzik pótolni a támláikat. Alattuk, s
nem ritkán rajtuk szeméthalmazok, mûanyagpalackok, sörös dobozok dísztelenkednek. Amott pedig, a Csikós József, Temetõ, vagy újabban talán Naszály utcáról
az Ûrhajós utcába vezetõ lépcsõsor felett vadon nõtt bokrok lombosodnak. Amint
ott járok, éppen egy férfi próbálja helyére illeszteni a lemállott szegélykövet. Csak
a város felé nézõ, hazatérõket szimbolizáló nõalak mosolyog még változatlan optimizmussal és fogadja az ölébe felmászó kisgyerekeket, akik imádják a Szobornénit.
A Deákvári fõtér túloldalán épült játszótér a kicsinyek fõnyereménye. Kedves és
színes hely, ahol a jövõ parktervezõi, lakatosai, informatikusai, tanárai, polgármesterei, vagy talán miniszterei is nyüstölik vidáman a játék repülõgépet, a mérleg- és a
lengõhintát, s visítozva ereszkednek le a kisebbik és a nagyobbik csúszdán, míg a
legapróbbak még a homokozóban osztozkodnak a kislapáton, vödröcskén, fölöttük
pedig a kismamák cserélnek eszmét a csemeték gondozásáról, nevelésérõl. Büszke
nagyik és papák követik árgus szemekkel a nagyobbacska szaladozókat.
Nagy szükség is van a figyelemre, mert bár a parkgondozók szinte minden nap
rendbe teszik a terepet, délutánra már mindig meg-meg csillámlik a betonon egyegy éles üvegszilánk, eldobott italosüvegek maradékai. Rongálás okozhatta azt is,
hogy a kedvenc látványosságnak számító szélkerék sem forog már régen, mert lapátjai letörtek, vagy letörték azokat.
Azt hiszem, hogy az ÁBC áruház személyzete sem olvasott mostanában parlagfüvet bemutató prospektusokat, mert centiméterekre az épület elõtt nõ ez az
allergiát okozó gyom, háborítatlanul. Még lehangolóbb a kép a szemközti épület
tövében, ahol minden nap bokáig kell járni a szemétben, mert a Remondis Kft
emberei hiába ürítik ki rendszeresen a konténereket, azok rögvest megtelnek odakerült áruféleségek csomagoló kartonjaival, s minden olyan hulladékkal, amiket
nem lehet házi szemétnek nevezni.
A konténereknek sem itt volna az eredeti helyük, hanem ott, ahol a hatványozottan szaporodó autók kaptak újabb parkolót, noha ennek veszélye is van, mégpedig
nagy. Mert a túloldalra átkelõk nem látnak ki a gépkocsik mögül, s fõleg az idõsebbeket könnyen elcsaphatják az egyébként sebességhatárt csak kevesen ismerõ jármûvezetõk kocsijai.
A rombolás most leggyakoribb az Ûrhajós utcai parkban. Reggelenként és délidõben itt vonul át a Petõfi Sándor Általános Iskola serdülõ diákjainak népes csoportja. Általában a hinta környékén tartanak pihenõt. Itt gyújtanak rá. Jobbik esetben csak normál cigarettára, bár a mai idõkben ennél rosszabbtól tartva is aggódik
értük az ember. Tavaly amolyan régimódi, nevelõ szándékkal próbáltam elbeszélgetni néhányukkal, de kioktattak, hogy nekem semmi közöm sincs ahhoz, amit õk
csinálnak, s még gúnyos megjegyzéseket is tettek rám. Az iskola igazgatója azt mondta akkor. a jelenlegi törvények szerint az iskola hatásköre megszûnik az intézmény
kapuján kívül. Csak megjegyzem, hogy az én tanító bácsim másnap még azért is
felelõsségre vont, ha az este nyolckor kezdõdõ mozielõadásra szülõi kíséret nélkül
mentem.
Az idén aztán még nagyobbra nõtt a baj, mert most már azzal szórakoznak délidõben a fiúk, hogy speciális csavarhúzóval szerelik le a padok támláját. Az egyiké
a sorok írásának napján éppen a fa ágain landolt. A hinta pedig úgy csapódott
valamihez, mint az ágyúdörgés. Attól kell tartani, hogy labilissá válnak a tartóláncok, s egyszer csak lezuhan valamelyik ártatlan kisgyerek, akinek éppen örömet
akar szerezni az anyukája.
Régen úgy lehetett rendet teremteni, hogy odament valamelyik felnõtt és figyelmeztette a renitenskedõket. Ma érthetõ, hogy ezt nem teszi meg senki. Mert aki már
megtette, annak kaviccsal dobálták az ablakát, zaklatták a lakókat, akik a mai törvények ismeretében meg nem kockáztatnák velük szemben az erõszakot.
Én magam már nagyon unom ezt a vissza-visszatérõ témát. Volna itten más,
nemesebb írnivaló is, amivel tölthetném az idõmet. Jön majd a tél, a havazás. Ahol
nincs felelõsségre vonható ház-, vagy lakástulajdonos, megint gazdátlan lesz a szokás szerint jeges-csúszós útszakasz? Írd meg! Mondják ismét az újságírónak. Eddig
nem volt semmi haszna.
Lehetne és kellene itt rendet teremteni. Volt, ma nincs parkõr, aki legalább
jelezhetne a rendfenntartóknak. Vannak polgárõrök, akik idõnként, fõleg délben,
megjelenhetnének a helyszínen. Vannak közterület felügyelõk, van már Deákvári
Lokálpatrióta Egyesület, s mit tudom én még miféle alakulat, amely tehetne valamit. Hát akkor kérem szépen, csináljon már rendet valaki!
KOVÁCS T. ISTVÁN
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Váci piaristák Isztambulban
Sok segítséget kaptak a Dialogus Platform Egyesülettõl
Szegedtõl Isztambulig
1571 kilométert kerekezett július 20. és augusztus 9. között a váci
Piarista Gimnázium
több mind húsz fõs csapata, tanárok, diákok,
öregdiákok. A túrázóknak – akik visszafelé
már kisbusszal jöttek az idõjárás nem mindig
kedvezett, s elég gyakran kellett egy-egy biciklit szerelni, mégis a
megpróbáltatásokat ellensúlyozta az a szeretet, az emberi segítõkészség, amellyel az út
során találkoztak. Az
kerékpártúráról Juhász
Gábor tanár, a túra vezetõje és Reszketõ Diána 13 C-s tanuló beszélt
Csoportkép az isztambuli Kék Mecsetnél
lapunknak.
- Kinek az ötlete volt
ez a kerékpártúra? - kérdeztük Juhász Gábort.
- Az, hogy Isztambulba menjünk, az én ötletem volt még tavaly nyáron, amikor a Vereckeihágónál voltunk, szintén
kerékpárral – kezdte a
beszélgetést Juhász Gábor. – Egyébként minden
évben szervezünk kerékpártúrát, én a római, a
Vereckei-hágói és most
az isztambuli túrán vettem részt. Az iskolában
korábban is voltak évente kerékpártúrák, például Krakkõba, Prágába.
Egyébként a kerékpártúráknak ez “legújabb
kori” hagyománya, mert
van régi hagyománya is,
hiszen a két háború közötti évkönyvek tájékoztatása szerint voltak az
iskolában különbözõ túrák, köztük kerékpártúrák is.
- Honnan indultak
Isztambulba, s mennyit
edzettek elõtte?
Szegedrõl indultunk,
három diák Pestrõl tekert le Szegedre egy nap
alatt. A többiek, végül
én is - bár nem azt terveztem -, vonattal mentünk Szegedre. Az indulás elõtt három nap bemelegítõ túrát tartottunk
a környéken, Dobogó-

kõre, Nagybörzsönybe,
napi 100 kilométert
megtéve. A túrázók
mind saját kerékpárt vittek, volt mountain bike,
s rendes utcai bicikli is,
természetesen elõtte
mindenki elvitte szervizbe, de így is volt elég
gond, de például a defektet, vagy a küllõk elvesztését a szerviz sem
tudja megelõzni.
- Tehát Szegedrõl indultak, s milyen országokat érintettek útközben?
- Elég sok országot
érintettünk, majdnem
mindet, amit lehetett – s
ez csak véletlenül alakult így. Elõször Romániába mentünk, Temesváron át onnan lementünk a Duna mellé és
gyakorlatilag a folyó
mellett haladtunk nagyon sokat mind Romániában, mind pedig Bulgáriában. A két ország
között még Szerbiába is
átmentünk, úgy tûnt
egyszerûbbnek, ha átmegyünk a Vaskapu
erõmû hídján a Dunán,
így nem kellett a kompért fizetni. Bulgáriában
is hosszan mentünk a
Duna mellett Nikopolig,
az egykori Nikápolyig,
ott délre kanyarodtunk
és átvágtunk Bulgárián.

Átmentünk a Balkánhegységen, ott értük el a
túra legmagasabb pontját, az 1306 méter magas
Sipka-hágót - ez nagyon
felemelõ érzés volt. Nagyon jó idõben mentünk
fel, bár elõzõ nap akartunk felérni, órákon át
zuhogott az esõ. Elõször
egy emeletes ház lépcsõházában vártuk, hátha
eláll az esõ, de végül,
keresni kellett egy fedett
szállást. Másnap reggelre nagyon jó idõ lett, és
másfél óra alatt felértünk a Sipka hágóra, ami
az út felét is jelentette
számunkra. Bulgáriában
Plovdiv-ba is bementünk bekerekeztünk,
majd a Marica völgyében haladtunk. Törökországba is úgy mentünk,
hogy bementünk egy kicsit Görögországba, mivel a határtól utópálya
vezetett, azon pedig kerékpárral nem lehet közlekedni. Törökországban Drinápoly, törökül
Edrenek volt, ahová elõször eljutottunk, onnan
lementünk Rodostóba,
ahol megnéztük a Rákóczi emlékházat, majd
Márvány-tenger partján
mentünk egészen Isztambulig. Nem volt
könnyû dolgunk, hiszen
Törökországban végi

óriási szembeszélben
kerekeztünk. Napi száz
kilométert szerettünk
volna kerekezni, de számos nap volt, amikor ezt
a mennyiséget nem tudtuk teljesíteni. A Sipkahágóra, való felmenetelünk már a második
olyan nap volt, amit az
esõ miatt nem tudtunk
teljesíteni, mivel szakadó esõben nem tudtuk
felállítani a sátrakat.
- Voltak ott ismerõsök, akik segítettek az
úton, vagy Törökországban?
- Nem foglalkoztak
sehol azzal, hol állítjuk
fel a sátrunkat, sõt inkább barátian viszonyultak hozzánk. Például
Bulgáriában, amikor felkeltünk a puszta közepén, éppen akkor ment
arra egy szekér. Megálltak, nagy nehezen megértettük, hogy dinnyét
akartak adni. Nem volt
náluk, hanem kérték,
menjen velük valaki,
végül öt dinnyét kaptunk tõlük. Törökországban is nagyon kedvesek voltak velünk.
Volt olyan hely, ahol
megvettük magunknak
az ennivalónkat, s egy
szabadtéri étteremben
megkérdeztük, hogy
ehetünk-e ott. Megen-

gedték, s egyszer csak
megtelt a hely gyerekekkel és emberekkel, hoztak nekünk dinnyét,
majd kihoztak egy kör
teát – ami náluk a nemzeti ital -, s amikor megkérdeztem, hogy tartozunk-e valamivel nagyon morcosan néztek.
Nem fogadtak el pénzt,
sõt kihoztak még egy
kör teát nekünk. Isztambulban a török-magyar
értelmiségiek által létrehozott Dialogus Platform Egyesület tagjai
segítettek bennünket. Az
egyesülettel még Magyarországon kerültünk
kapcsolatba, akik végül
- nem várt módon - azt
mondták, hogy a szállásunkat és reggelinket
állni fogják. Ezzel óriási jót tettek velünk, mert
gyakorlatilag a túra
összköltségvetése annyi
volt, amennyit nagyjából õk álltak. Egy hotelben szálltunk meg, ott
voltunk öt napon át, az
egyesület tagjai végig
velünk voltak és körbevezettek bennünket a
városon, megmutatták a
fõbb látnivalókat, egyebek mellett egy magas
dombról láthattuk az éjszakai Isztambult, s elvittek bennünket a Boszporuszra is hajókázni –
mondta befejezésül Juhász Gábor.
Sokáig az isztambuli
kerékpártúra hatása alatt
volt Reszketõ Diána, aki
elõször vett részt a gimnáziumban szervezett
kerékpártúrán. Mint
mondta: a bemelegítõ
túrát jól bírta, így nem
félt a több mint 1500 kilométeres úttól. Voltak
nehezebb napok - mondta -, de összességében
véve megérte végigkerekezni a hosszú utat,
amelynek a végén sem
érezte úgy, hogy kimerült. Reszketõ Diána
számára a sok élmény
közül felejthetetlen,
amikor egy izgalmas
nap után hajnali fél 1
órakor megérkeztek Rodostóba. Emellett szívesen emlékezik vissza az
isztambuli programok
közül a Márvány-tengeren töltött másfél órás
hajóútra is.
F. E.

6

Váci Napló

Egyházi élet - rovatszerkesztõ: Hivert Gábor

t

Biblia az európai kultúrában
Mindszenty emléknap Felsõpetényben és Rétságon.
Õeminenciája
Mindszenty József bíboros, hercegprímás
kiszabadulásának 52.
évfordulója alkalmából ünnepélyes emléknapot tartanak
Felsõpetény-ben és
Rétságon október 26án, vasárnap. Ünnepi szentmisével emlékeznek meg az elhunyt fõpásztorról,
majd körmenetet tartanak, amely végig
járja a fõpásztor rabságának és szenvedésének helyszíneit. Az
emléknap programja:
10 órától ünnepi
szentmise a felsõpetényi Munkás Szent József templomban.

Fõcelebráns: Borsos József OSPPE. 11 órakor
körmenet a templomból
az Almásy-kastélyhoz.
11.30 óra: koszorúzás
Mindszenty József bíboros, hercegprímás rabságának helyszínén, az
Almásy-kastélynál. 12
óra körmenetben vissza
a mûvelõdési házhoz, itt
szeretetvendégség. 14
órakor koszorúzás Rétságon a volt laktanya területén, a Mindszenty
emlékmûnél.

Elmarad a Játszd
hogy élsz! Az esztergomi Franka Színkör
október 21-re hirdetett
elõadása betegség miatt elmarad! Idõben értesítjük a kedves olvasókat, hogy mikor tudják megtartani az elõ-

Változott
az
evangélikus imaórák kezdete. Megváltozott a bibliaórák kezdési idõpontja: az alkalmak
- negyed órával hamarabb - 16.45 órakor kezdõdnek minden szerdán a gyülekezeti teremben.

adást. (A várható idõ- kiállítását megnyitja dr.
pont november 18., Beer Miklós váci mekedd.)
gyéspüspök. Közremûködik Szilfay Márta
Kiállítás a Credo- operaénekes. A kiállítás
házban. Kerámia és megtekinthetõ novemszobor kiállítás nyílik a ber 25-ig, vagy csoporCredo-házban október toknak megbeszélés
25-én, szombaton 16 szerint. Információ Sátori Lászlónétól kérheBiblia az európai
tõ a 06-20/974-2458-as kultúrában. A Biblitelefonszámon.
ai Szabadegyetem és
Pedagógus-továbbSzitakötõ - film- képzési Program kereklub. Október 30-án, tében a Szentírással
csütörtökön 18 órakor a kapcsolatos tudomáCredo-házban filmklu- nyos elõadássorozatra
bot tartanak Vanderlik várják szerdánként az
Tamás vezetésével, érdeklõdõket a Maahol az érdeklõdõk a dách Imre Mûvelõdési
Szitakötõ címû ameri- Központban 18.30 óráÜtõ Endre munkája
kai-német filmet láthat- tól. Biblia az európai
ják. A filmet Tom Sha- kultúrában. Október
órakor. Ütõ Endre kera- dyac rendezte, fõsze- 22-én, szerdán Szabó
mikus, szobrász, fafara- replõ Kevin Costner és László Józsue könyvégó, operaénekes egyéni Susanna Thompson.
rõl tart elõadást.

TAMÁS AUTÓ KFT
2600 Vác, Rádi út 1-3., Tel.: 27/512-880, fax: 27/300-526
Az ajánlat 2008. 10. 01-jétõl a készlet erejéig érvényes. A Renaul Európa vezetõ kishaszonjármûmárkája a 2007. évi európai uniós kishaszonjármû-értékesítési adatok alapján. A képen látható autó
illusztráció. Részletekrõl és feltételekrõl érdeklõdjön márkakereskedésünkben.
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Mesterségünk címere
Együtt és békességben élõ nemzetiségek a barátság jegyében
A Madách Imre Mûvelõdési
Központtal megkötött együttmûködési megállapodás alapján
október 11-én Vácott került
megrendezésre a Nyugat-Nógrádi térség bemutatkozik Vác
városának és Pest megyének
címmel, az Õszi Mûvészeti Hetek betétprogramjaként, a területünkön együtt és békességben
élõ nemzetiségek barátsága jegyében. Ehhez a kiváló lehetõséghez igazodva már februárban elkezdõdött a szervezõmunka, és a harminckét település
polgármesterének és önkormányzatának megküldött megkeresésünkre tizenhat település
reagált, ebbõl Berkenye, Dejtár,
Diósjenõ, Érsekvadkert, Kétbodony, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Szanda, Szendehely, Tereske, Tolmács és Vanyarc képviselte is magát.
Délelõtt 10 órakor nyitotta
meg a községek hagyományõrzõ kézmûveseinek, viseleteknek, néptánc- és népdalköröknek, ritka mesterségeknek, és a
napi munkához kötõdõ tevékenységek nívós bemutatóját
Csallóközi József, az egyesület
elnöke. Elmondta, hogy nagyon
szép számban vannak jelen az
érintett települések kiállítói,
vállalkozói, így például a Berkenyei Faluszövetkezet, élén
Schmidt Józsefné elnök és polgármester asszonnyal, akik többek között hûtött gyümölcsökbõl adtak kóstolót, de bemutatták babákon a helyi népviseletet a korábbi idõkbõl, Gill
Józsefné munkáit. A standnál
találhattuk Hajnis Ferencet,
Tolmács polgármesterét népviseletben, ügyes, finom süteményt kínáló asszonyok társaságában. Az már szinte természetes, a szomszédban a nógrádiaknál Szórágy Gyuláné polgármester asszony, míg a
szandaiaknál Rugáné Pongrácz Mária polgármester
asszony fogadta az oda látogatót mézes süteménnyel, mézes
pálinkával, gyümölcsökkel kínálva õket. Kicsit odébb egy
régi, úgynevezett vizes kövön
csiszoltak serényen a barackmagsíp készítõi az ezermester
Karaffa Gyulával, a Nagyoroszit képviselõ meseíró-költõ bõrös-kézmûvessel, és mennyire
tudtak örülni, amikor a síp megszólalt! Odébb fiatal fafaragók
szorgoskodtak népi motívumok

Pál Pista bácsi énekel

és egyéni ötletek megvalósításán Széles Marcell dejtári fafaragó vezetésével. A dejtári
standnál a csodálatos féketõ és
népviseleti-ruhakészítõ Nagy
Lukács Miklósnénál idõzhettünk, és csodálhattuk meg
ügyességét és munkája szépségét. Volt foltvarró Nógrádról,
Nyilas Kálmánné személyében,
de találkozhattunk csuhévirág
és babakészítõvel, egy szandai
komplett méhész-bemutatóval,
nézsai népviseletet bemutató
kislányokkal. Mindez a felsorolás a teljesség igénye nélküli,
csupán képek felvillantásaként,
senkit sem megsértve íródott.
Köszöntötte a rendezvényt a
fõvédnök, Becsó Zsolt elnök
nevében Barna János, a Nógrád Megyei Közgyûlés alelnöke. Elmondta, nagyra értékeli a
szép kezdeményezést, a nyugatnógrádi falvak ilyen irányú bemutatkozását, a néphagyományok, szokások ápolását, azt
az erõt, amely ezeket a közösségeket összetartja és ezzel
naggyá teszi, mivel azon túl,
hogy már rendszeresen jelentkeznek egymás rendezvényein,
megnyíltak az idegenforgalom,
és az erre fogékony érdeklõdõk
elõtt. Hangsúlyozta, bízik a
folytatásban, melyet a megye
lehetõségeihez igazodva, támogatni fog.
Idõközben Diósjenõ település képviselete is megjelent,
Tóth János polgármesterrel az
élen, aki magával hozta testvérközségük, a kárpátaljai Macsola
küldöttségét is, akik most egy
háromnapos meghívásnak tesznek eleget vendéglátóiknál, pol-

gármesterük, Balogh János vezetésével. Megérkeztek a programra a szlovákiai Zelienovcébõl (Zselíz) Pavel Polka
alpolgármester, valamint a
nyugdíjas klub vezetõje, Mária
Bakonyiová elnöknõ társaságában a meghívott szlovák barátaink, akikkel együttmûködési
megállapodásunk van, kölcsönösen támogatjuk egymás rendezvényeit, szeretjük egymás
társaságát. Alpolgármester úrnak tettünk egy ajánlatot a jövõre nézvést, egy hasonló,
Zselízen megrendezendõ programra, amennyiben annak feltételei adottak lesznek. Volt szó
a nemzeti kisebbségek asszimilálódásáról, amely kissé megzavarja a tiszta hagyományápolást, de így is örülni kell minden alulról jövõ civil kezdeményezésnek, amely közösségeket
alakít, formál és összetart. Minden tisztelet a szervezetek vezetõinek és tagjainak - fejezte
be köszöntõjét Polka úr, és átadta a város ajándékát elnökünknek. Bakonyiová elnök
asszony szintén megköszönte a
meghívást, és ajándéktárgyakkal, virággal kedveskedve üdvözölte a megjelenteket.
Köszöntötte a rendezvényt
Balla Mihály területi országgyûlési képviselõ, aki kiemelte
a kezdeményezés bátorságát,
hogy a megyehatárt átlépve,
közösen vállalkoztak egy jó
programra faluközösségek, önmaguk és szûkebb környezetük
méltó bemutatására, hírül adva
a nyugat-nógrádiak vendégszeretetérõl, ötletességérõl, szorgalmáról. Szerinte az is fontos,

ha a szervezés jó kezekben
van, jó elõkészítéssel, lebonyolítással.
Kora délután egy állófogadás
vette kezdetét, ahol finom pékárúval, üdítõkkel és egyéb italokkal, pohárköszöntõkkel telt
az idõ. Délután három órakor a
színházteremben folytatódott a
színes forgatag. Sorban egymás
után léptek fel az elsõ részben
Nagyoroszi: Börzsöny Általános
Iskola gyermek néptánccsoportja, Berkenye: német nemzetiségi vegyes kórus, Tolmács, népdalkör, Diósjenõ: Kõszirt Hagyományõrzõ Együttes, Dejtár:
Nefelejcs Néptánccsoport,
Szanda: Dudások hagyományõrzõ népdalkör, Vanyarc: Rozmarin Hagyományõrzõ Együttes.
A második részben fellépett
Treske Pál István dudás, a Magyar Kultúra Lovagja, a Népmûvészet Mestere, Madách
Imre díjas, Szendehely: német
nemzetiségi kórus, Érsekvadkert: népdalkör, Kétbodony: hagyományõrzõ csoport, Nógrád:
Hagyományõrzõ és Szociális
Egyesület.
A fellépõ csoportok között
sokakban szerepeltek polgármesterasszonyok, polgármesterek, jegyzõnõk, a tolmácsi csoportban pedig Havasréti Pál tekerõs, bõgõs, dobos, a Téka
Együttes tagja. A rendezvény
sikerét kevésbé zavarta meg a
nyugat-nógrádi községek rendezvényeinek elszívó hatása,
amelyek szintén erre a napra
estek. A mûsorvezetést és konferálást is magára vállalta elnökünk, aki kiemelte annak jelentõségét, hogy a települések ezen
kiváló lehetõséget még akkor is
képesek voltak kihasználni, ha
aznap otthon is sok rendezvény
várta õket.
Mindenkinek, így a mûvelõdési központ vezetésének
is (Iványi Károlyné távollétében Hamarné Kismartoni
Adrienn igazgatóhelyettesnek)
virágkosárral és ajándéktárgyakkal, illetve a felsorolt fellépõk vezetõinek ajándéktárgyakkal és szép szóval megköszöntük az együttlét lehetõségét, munkájukat, hozzáállásukat. A mûsor fergeteges fináléval ért véget.
Kiemelt támogatóink voltak:
MIMK, Nógrád Megye Közgyûlése, Ipolykenyér Kft., Támogatóink voltak: Érsekvadkert
és Vidéke Takarékszövetkezet,
Nyugat-Nógrád Coop Zrt,
egyéb vállalkozók és magánszemélyek, melyet nagy tisztelettel ezennel is megköszönünk.
CSALLÓKÖZI JÓZSEF
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Levendulával parfümöz
Akár Juliette Binoche is kiragyoghatna
vaníliavirág mosolyával a karamelles,
fahéjas, áfonyás
tarte-okkal megrakott vitrin mögül.
Helyette azonban
egy fehérköpenyes
fiatalember, Mihályi
László bukkan fel a
mûhelyének ajtajában. Kinézetre akár
egy gyógyszerész.
Késõbb meg is jegyzi: cukrász és gyógyszerész, nem lehet
meg mérleg nélkül.
Noha a 2009 januárjában Lyonban megrendezésre kerülõ cukrász világbajnokság
döntõse, Mihályi László nem dicsekedhet
nagy cukrász dinasztiával, szakács nagyapjától eltanulta az ízlelés tudományát és a kísérletezõ kedvet, valamint azt, hogy a nyolc
órás munkaidõ nem a
vendéglátós társa.
Úgy húsz évvel ezelõtt a frissen végzett
cukrász, kitûnõ szakmunkás bizonyítványnyal a zsebében jelentkezett a Fórum szálloda Bécsi Kávézójába.
Szerencséjére éppen
üresedés volt. Az itt eltöltött tíz év alatt az ország legkiválóbb cukrászmesterei beléoltották a kérlelhetetlen
igényességet. A 90-es
évek hazai szállodaprivatizációja fordulatot
hozott az életében,
mint mondja, ez már
nem arról a szakmaiságról szólt, amiben
addig éltek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
megszûnt az igény a
minõségi kézmûvességre. A szállodás
évek után kilenc évig
hajózott folyamon és
óceánon, bejárta az
egész világot. Az óceánjárók cukrászati vezetõjeként csapatával
gyakran több ezres

Mihályi László tavaly nyitotta meg elsõ önálló üzletét, egy picike, minõségi helyet, ahol minden desszertet egyedileg munkálnak meg

vendégseregnek készített desszertet.
- A munkám alapján egyre jobb szerzõdéseket kaptam, ez így
mûködik, egyik ajtó
kinyitja a másikat.
Rengetegféle emberrel
dolgoztam együtt, volt
olyan óceánjáró, ahol
72 náció dolgozott egy
helyen. A hajón megfigyelhettem a francia,
a lengyel és az indiai
mesterek fogásait. A
recepteket, Marokkóból, Libanonból, vagy
Norvégiából, itt õrzöm
az agyamban, a kezemben és a szívemben mutatja -, persze
rengeteg receptet leírtam, ha az összest végig akarnám sütni, ahhoz rövid lenne az életem.
Mihályi László tavaly nyitotta meg elsõ
önálló üzletét, egy picike, minõségi helyet,
ahol minden desszertet egyedileg munkálnak meg.
- Attól érzem jól
magam, ha a vendégeim észreveszik, hogy
nálam valami mást
kapnak. Egyelõre kedvezõk a visszajelzések. A népszerûségi
listát a karamellizált

narancsos csokoládé
mousse vezeti, még
sms-eket is kapok, nehogy kivegyem a következõ kollekcióból nevet, majd megemlíti, hogy az októberi,
nászajándékba kapott
sétarepülésen a sárguló pilisi erdõk fölött
találta ki ezt az õszi
ízkombinációt.
- Az õsz fûszeresen
fanyar, ugyanakkor tömör íze magában hordozza az addig beért,
összes gyümölcsöt, a
tél, a padláson száradó
barackmag, gesztenye,
mandula aromáját. A
tavasz íze olyan
könnyû, elszáll, mint a
pitypang - repíti el kezébõl a láthatatlan pitypangpelyheket.
Mihályi László, ha
teheti, Franciaországba megy szabadságra,
tanulni. A pár naptól
több hónapig tartó fizetõs tanfolyamok, így
a világhíres École
Lenotre nemzetközi
résztvevõi pénztárcájukhoz mérten elmélyülhetnek a csokoládé
és cukormegmunkálás, vagy akár a vitrinválaszték összeállításának részleteiben.
- Természetesen

nem lemásolom a francia recepteket, hanem
a felhasznált ízekhez,
alapanyagokhoz hozzáadok egy csipetnyi
magyar tradíciót és a
saját ötleteimet. A
mousse nálam is
mousse, egy olyan
könnyû hab, amelynek
a sûrûségét nem a zselatin, hanem a csokoládé-, tojás- és a zsiradékmennyiség megfelelõ aránya adja. Én
nem Rigó Jancsit, hanem csokoládé mousse-szal töltött Rigó
Jancsi Füttyöt készítek. Egy-két vendég
már panaszkodott amiatt, hogy otthon a kerti
partin a hab fél óra
múlva összeesett. Nem
csoda, hiszen nincs
benne állagjavító és
tartósítószer, emiatt a
nyári melegben hûtést
igényel.
Mihályi László
szalonjában nem találni gyümölcsízû deszszertet. A mestercukrász télen a friss gyümölcs helyett konyakos meggyet, vagy rumos szilvát használ.
Nála minden desszert
friss tojásból készül.
- A tojásport meghagyom a lusta cukrá-

szoknak, egyébként is,
csak a friss tojásfehérje verõdik fel szépen
habnak. Sok idõt töltök alapanyag beszerzéssel, utána kell járni a jó alapanyagnak.
A 70 százalékos válogatott csokoládét
Franciaországból rendelem, de szerencsére
kiváló minõségû gyümölcsbõl jól ellátott a
környék. A közeli
Berkenyén és Kosdon
nagyon szép málnát,
szederinát, barackot
szednek. Meg is hirdettem, hogy a vállalkozásom organikus
alapanyagokból lokális termékekkel dolgozik. A magára adó
szakember elõször
áfonyát vesz és nem
áfonyalekvárt, de ha
mégis áfonyalekvárra
van szüksége, akkor
megnézi, mibõl készült - világít rá a tradicionális cukrászmûvészet egyik alapszabályára, majd egy jellegzetes francia fûszert, levendulát morzsol szét az ujjai között, ennek intenzív
ízû virágával parfümözik a franciák az ételt,
nem csak az édességet,
a sülteket is.
- Nálam is nagy sláger a levendulás-barackos sütemény. A
kertem tele van fûszernövényekkel, mentával, levendulával, citromfûvel, ezek felhasználásával kreálom
az újabb és újabb ízeket. Halálosan unnám,
ha egész életemben
lúdlábat, ischlert, vagy
diótortát kellene gyártanom, de azért az én
cukrászdámban is kapható Dobos torta,
Eszterházi szelet, somlói galuska, csak kicsit
másképp, kicsit megbolondítva. A régi zamatok nem tûnnek el,
legfeljebb egy másik
köntös alatt átalakulnak - mutat a vitrinben
sorakozó, az évszakok
százféle színében
pompázó desszert mûremekekre.
MATKOVICH ILONA
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Programajánló

Madártani kutatások
és aktív természetvédelem
a Dunakanyarban

Elõadás a Magosfa Alapítvány szervezésében
Idén is folytatódik a Magosfa
Alapítvány Vackor - Váckör
környezeti nevelési klubja.
Az elsõ októberi összejövetelen, október 27-én, hétfõn 17

Érdekes és tanulságos eseteket hangzanak el a terepi madártani szakemberek Duna és Ipoly
menti tevékenységérõl, avagy mi
fán terem a monitorozás? Miért

órakor az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Szent Cecília termében a Dunakanyar madarairól és az itt végzett aktív természetvédelmi munkákról hallhatnak diaképes elõadást az érdeklõdõk. A vendég Selmeczi Kovács Ádám lesz a Pest Környéki Madarász Körtõl.

ül a bakcsó vesszõkosárba? Õszi
éjjel izzik a galagonya - na de
mi lesz a kígyónyelvvel?
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklõdõt szeretettelvárnak! Kérik,
aki tud jönni, jelezze az
kinga(kukac)magosfa.hu email címen.

Október 25-én, szombaton 16 órakor nyílik meg a Credoházban Ütõ Ednre kerámiaszobrász, fafaragó, operaénekes egyéni kiállítása. Megnyitja: dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, közremûködik Szilfay Márta operaénekes. A
kiállítás november 25-ig tekinthetõ meg, Információ Sátori Lászlónénál kérhetõ a 06-20/974-2458-as telefonszámon.

Október 25-én, szombaton 18 órakor:
“A Palóczokról”
Táncjáték a Váczi Néptáncegyüttes elõadásában. Mûvészeti vezetõ: Czinóber Klára, Gellér Orsolya és Karánsebessy Balázs. Az elõadásra a belépõjegy ára 600
forint. A belépõjegy megvásárlásával a Váczi Néptáncegyüttest támogatja!
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APRÓHIRDETÉSEK
Frissítve: 2008. október 20-án

INGATLAN

naaf@dunaweb.hu (362/06)

Családi ház eladó sûrgõsen Vá- Nagymezõ utcában 57 négycon a Bácska-dûlõben. Érdeklõd- zetméteres, két szobás, II. emeni lehet: 06-20/273-66-63 (290/06) leti panel eladó. Tel.: 06-20/36214-01. (367/06)
Verõcén felújításra szoruló
668 négyzetméteres ház pano- Eladó Vác - Máriaudvar vasrámás telken eladó. Érdeklõd- útállomáshoz közel a Gödölni lehet: 06-30/54-99-645. lõi út mellett, 3618 négyzetméteres, üres építési, mezõgazdasági
(310/06)
telek. A zelek elõtt aszfalt út, víz
Váctól 4 km-re Gombás - villany van. Szennyvízcsatorna
Egyházmöge-dûlõben 602 2010-ig. Irányár: 10,5 MFt. Érnégyszögöl telek eladó, rajta deklõdni lehet: 06-1/217-04-04.
többféle gyümölcsfával és 12 (Misikné) (370/06)
négyzetméteres téglaház + teVác, Deákváron 63 négyzetrasz, villany a telek végén. Érméter alapterületû + 12 négydeklõdni lehet este 18 óra után
zetméter fekvõgalériával rendela 06-27/305-129-es telefonszá- kezõ, igényesen felújított,
mon. Irányár: 1,5 millió Ft. Csa- klimatizált tetõtéri lakás eladó!
ládi okok miatt sürgõsen eladó! Érdeklõdni lehet: 06-20/984-95(329/06)
06, 06-20/355-55-22. (371/06)
Eladó Vácott, a Földváry téren egy 63 négyzetméteres, szép
állapotú lakás. Klíma, tároló, új beépített szekrények. Rendezett lakókörnyezet. Irányár: 10 millió forint.
Érd.: 06-20/770-5130 (334/06)

Börzsönyligeten õsfás, közmûves, 840 négyzetméteres
ingatlan, téliesített, nagy teraszos
téglaépülettel, mely még bõvíthetõ, korrekt áron eladó. Tel.: 0627/306-802. (373/06)

Vác, Alsótörökhegyen 140
OKTATÁS
négyzetméteres 3 szoba, konyha,
étkezõs, két garázsos házrész eladó. Matematika korrepetálást
vállalok, középiskolás tanuTel.: 06-20/9-646-801. (338/06)
lók részére. Tel.: 06-30/210-24Gödön 3 szobás + 2 félszo- 46. (374/13)
bás családi ház, dupla komforttal, engedménnyel sürgõ- VEGYES
sen eladó. Irányár: 38 millió
2003 decemberében alakult,
forint. Tel.: 06-30/941-1360
jelenleg inaktív, veszteséges be(348/06)
téti társaság eladó! Ár megegyeVácon Grónár-dûlõben 3403
nm2-es földterület eladó. Víz,
villany van. érdeklõdni lehet a
06-27/310-097-es telefonszámon. (358/06)

zés szerint. Tel.: 06-20/221-6619

Engedélyekkel rendelkezõ,
bejáratott mobil grill és büfé
autó családi okok miatt eladó.
Telefon: 06-20/942-08-96, eEladó Csipkésen (Vácon) mail: frissgrill@pannonmail.hu.
7000 négyzetméteres föld (zár- (356/10)
kert). Építésre, gazdálkodásra, 220 voltos ipari gyorsvarró és
bármilyen tevékenységre alkal- 220 voltos háromszálas Interlock
mas. Villany, vezetékes víz van. ipari varrógépek eladók. Telefon:
Az ár alkuképes. Tel.: 06-27/305- 06-20/323-8242 (359/10)
624 (363/06)
11 kg-os PB gázpalack eladó.
Vác belvárosában lakás el- Érdeklõdni lehet: 06-27/313-469.
adó! 75 nm + garázs, 2+1/2 (372/10)
Gázkonvektorok, gáztûzhely,
mosdó csapteleppel eladó. Tel.:
06-20/957-22-40. (375/10)

SZOLGÁLTATÁS
Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló
lerakást. Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése.
szobás egyedi fûtésú, új konTel.: 06-70/505-11-77 (243/17)
vektorok, egy éve festett/felújított, magasföldszinti, sok beépí- T and P Trans Építõipari és Futett bútorral. Kérésre küldök to- varozó Kft Építõipari A-Z-ig. Korvábbi képeket! Tel.: 06-30/922- rekt áron rövid határidõvel, garanci89-79, Pelcz beatrix, e-mail: ával. Tel.: 06-30/956-5217 (314/17)

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 MOTORFÛRÉSZKEZELÕI 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: SZÁMÍTÁSTECHNIKA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, LCD monitorok, nyomtatók, routerek, Web kamerák, egerek, mikrofonok, fejhallgatók,
hangfalak, írható CD és DVD lemezek, videó- és kamera kazetták, memóriák, FlashDrivek, infra és
Bloutooth portok, MP3 és MP4-es lejátszók. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRODATECHNIKA: másológépek, nyomtatók: számológépek, diktafonok, telefonok 2299 Ft-tól, normál papíros faxok
: 21690 Ft-tól, vezeték nélküli csengõk
2990Ft-tól, kaputelefonok: 6190 Fttól, telefon és számítógép kábelek,
csatlakozók, átalakítók. KAPHATÓK:
író-, számoló-, pénztár- és másológép-

be, 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. HÁZTARTÁSI
ESZKÖZÖK : elektromos kõlapos
raklett sütõ: 11690 Ft, hõsugárzók
4990Ft-tól, olajradiátorok, videó kábelek-átalakítók, külsõ-belsõ vezeték
nélküli hõmérõ, elemek, akkuk, töltõk,
lámpák! DURACELL és GILLETTE
termékek, vérnyomásmérõk: 7390 Fttól, digitális mérlegek. Középiskolások
részére számológépek (CASIO,
SHARP, SENCOR, Vic-toria): 1990
Ft-tól. SZOLGÁLTATÁSAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése,
fûzése; faxok feladása, fogadása; telefon, fax, számítógép, nyomtató, telefon központ javítása - szerelése, lézer
toner töltés. Legyen a TÖRZSVÁSÁRLÓNK ! Termékcsoporttól függõen 5
- 20 % közötti kedvezmény! Sodexho,
Sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk, Ticket utalványok beválthatók ! Üzletünkben történõ vásárlásnál
elfogadunk: VISA, AMERICAN
EXPRESS, OTP, Maestro, stb. bankkártyákat! Telefon: /06-27/ 313 - 380*,
317-380*, 511-386, /06-20/9317380, Fax: /06-27/ 511-382, Vác, dr.
Csányi L. krt. 29/a ( 2-es fõút ) a város központjában. Nyitva: H - P: 8 17 , Szo.: 8 - 12 óráig.

Közlemény
A Jobb Sors Alapítvány kuratóriuma és a tantestület (Vác, Zichy
u. 16-18.) az általuk támogatott tanulók nevében köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a JOBB SORS ALAPÍTVÁNYT személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták. A 2007. évben kapott
303.321 Ft-ot nyári napközis táborozásra és napközis étkezési
díj támogatásra használtunk fel.
Továbbra is várjuk szíves felajánlásaikat.
Adószám: 19183804-1-13

vaci-naplo.hu
Mindig a legfrissebb!
Gyógyszertári ügyelet
A 43. héten:
október 20. Fekete Kígyó Gyógyszertár, október 21. Alsóvárosi Gyógyszertár, október 22. Deákvári Gyógyszertár, október 23. Központi
Gyógyszertár, október 24. Szent Rókus Gyógyszertár, október 25.
Gyöngyvirág Gyógyszertár, október 26. Szent Rókus Gyógyszertár
A következõ hétfõn, 27-én az:
Alsóvárosi Gyógyszertár

Váci Napló
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FELHÍVÁS! AKCIÓS ABLAKCSERE TÁMOGATÁSRA.
AUGUSZTUS 15-TÕL A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 20%!
EGYÉNILEG PÁLYÁZÓ PANELLAKÁSOK RÉSZÉRE.
(NEP-2008) EZ NEM A PANELPROGRAM. PANELPROGRAMRA LAKÓKÖZZÖSÉGEK PÁLYÁZHATNAK.
ÖNERÕVEL NEM RENDELKEZÕK RÉSZÉRE
KEDVEZMÉNYES HITEL!

Éhes Mókus Falatozó

a Fagyibár helyén (Deákvári fõút, butiksor)
- gyorsmenük,
- hot-dog,
Nyitva tartás: - húsételek,
- saláták,
7-tõl 22 óráig - gyros,
- sütemények,
minden nap - hamburger,
- tortarendelés.
Házhozszállítás 10-tõl 22 óráig minden nap. Rendelés 06-30/294-9791.

MÁR MOST KÉRJEN FELVILÁGOSÍTÁST, HOGY SIKERESEN PÁLYÁZHASSON!
TELJESKÖRÛ KIVITELEZÉS, INGYENES
PÁLYÁZATÍRÁS!
“JÖVÖ 2008 KFT.” (LAKI-BERI LUX BT) 2600 VÁC,
ZRÍNYI U. 3 /PONTON UDVAR T/F: 06-27/315-300, MOBIL: 06-70/381-8647, e-mail:laki.beri@invitel.hu

Hitel, biztosítás, befektetés
Pénzügyi problémák megoldása.
Munkatársak jelentkezését is várjuk.

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

Tel.: 06-70/420-0893, 06-70/391-1344
E-mail: veteranj@gmail.com
Vác, Fehér Galamb Üzletház

Vác, dr. Csányi L. krt. 71.
Tel.: 30/240-2231
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 9-tõl 19 óráig,
szombaton egyeztetés alapján

Biomed stúdiónkban
INGYENESEN KIPRÓBÁLHATJA
Jade masszázságyunkat.
A legtöbb betegségre tudunk megoldást!
Fényterápia, szem és talp masszírozás, méregtelenítés, levegõ- és víztisztító, vitaminok,
táplálékkiegészítõk.

Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Karbantartó Kft
Tevékenységi kör:
Telefon:
27/302-673
Mobil:
30/465-75-65

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.

- Falazott kémény szerelés, építés, LEJER, SIDEL, TURBO
kémények bélelése és javítása is,
- Kémények kamerás vizsgálata,
- Egyéb épületgépészeti szerelés,
- Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
- Tetõszerkezet-építés, tetõfedés.

Piaci hírek
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a mélygarázs építési munkálatai alatt az élelmiszerpiac zavartalanul mûködik.
A piac területén található üzletek nagy áruválasztékkal, folyamatos akciókkal és szívélyes kiszolgálással várják Önöket:
Virágbolt, gazdabolt, élemiszer-, baromfi-, hús- és hentesáru, édesség-, bio-élelmiszerek, büfék, étkezde, állateledel, élõhal és természetesen zöldség-gyümölcs. Vásárolható cipõ, ruházat, zokni és fehérnemû, edények, játékok, lakástextil és ajándéktárgyak.
Halottak napja alkalmából óriási virág és koszorú kínálattal várjuk kedves vásárlóinkat!
Vegye meg nálunk télire a zöldséget és gyümölcsöt!
Heti áraink:
Burgonya: 40 Ft/kg-tól 100 Ft/kg-ig
Hagyma: 80 Ft/kg-tól 140 Ft/kg-ig
Alma: 80 Ft/kg-tól 160 Ft/kg-ig
Káposzta: 90 Ft/kg-tól 100 Ft/kg-ig
Tojás: 26 Ft/db-tól 28 Ft/db-ig
Nyitva tartás: Hétfõtõl-péntekig 6-16 óráig, Szombaton 613 óráig, Vasárnap: 6-11 óráig.

Kakukkfészek Étterem,
ahol az étel mellé egy
mosolyt is kap
Ebéd lehetõség, húsmentes ételek széles választékban, házi
készítésû sütemények.

Közös örömzene a PENGETÕS együttessel
október 24-én, pénteken 16 órakor!
HOZD A KEDVENC DALODAT MAGADDAL!
Cím: Vác, Görgey u. 25. (a volt Zöld Tehén Étterem), telefon: 06-20/933-3759.
- Reggelik,
- hamburgerek, hot-dog,
- gyros, hideg szendvicsek,
- palacsinta, saláták,
- turmix, sültek, menük.
Rendezvényekre hideg-meleg
tálak, szendvicsek készítését
vállaljuk!
2600 Vác, Görgey A. u. 1.
(A tízes és a posta között.)
Telefon: 06-20/532-1240
www.rychfastfood.hu
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Értékes pont, vagy mégsem?
Megismétlõdött a váci lányok kiskunhalasi esete
KÉZILABDA
A férfi kézilabda másodosztályban vasárnap került
sor a Dunakanyar két reprezentáns csapatának
rangadójára:
Szentendre KC Váci KSE
27-27 (10-11)
Budakalász, 300 nézõ.
Vezette: Kocsmáros,
Nagy.
VKSE: MOLNÁR PÁLFFY 5 (3), KERÉKGYÁRTÓ 5, Lengyel 2,
Szénási 3 (1), Lovrek 4,
Konecsni 1. Csere: Nagy
(kapus), Vaiser 1, Szikra
1, SOLYMOS 2, VALENTIN 3, Kovács, Dorosz-lai.
Edzõ: Laurencz László.
Kiállítások: 12, illetve
10 perc. Hétméteresek: 4/
2 , illetve 7/4.
Az eredmény alakulása: 10. perc: 5-2; 15. perc:
5-6; 22. perc: 10-7; 34.
perc: 11-13; 37. perc: 1413; 46. perc: 17-18; 52.
perc: 22-21; 58. perc: 2526; 60. perc: 26-27.
A két, egymást jól ismerõ gárda csatája hullámzó játékot hozott. A
hazaiak villámrajtot vettek, amit azonban felébredésük után a váciaknak sikerült megfordítaniuk.
Ekkor a szentendreiek tudtak erõsíteni, ismét átvették a vezetést, majd a szünet elõtt a mieink zsinórban dobott négy gólja következett.
A folytatásban jobbára
a Laurencz-legénységnél
volt az elõny. Egyre keményebb lett az ütközet, a
hangulatot pedig csak izzította a bíróduó néhány
nem éppen minket segítõ
ítélete. A véghajrában
egygólos váci elõnynél a
végig remeklõ Molnár

Pontvesztés
az utolsó percben
LABDARÚGÁS

Laurencz László mesteredzõ joggal bosszankodhatott az utolsó pillanatban elvesztett pont miatt

György kapus büntetõt
hárított, ráadásul támadásunknál kiállítottak egy
szentendrei játékost. Az
egyik pont mégis elúszott,
mivel egy rossz passz következtében a hazaiak kerültek ziccerbe. Ezt ugyan
a váci hálóõr védeni tudta, de a lefújás pillanatában (vagy inkább - hasonlatosan az elmúlt bajnokságban Kiskunhalason a
váci hölgyek esetéhez utána) mégis megmentett
egy pontot a vendéglátó.
Laurencz László: Végeredményben értékes
pontot szereztünk. Igaz, a
körülmények miatt bánkódhatunk, hiszen a bíráskodás mellett önmagunkat is
okolhatjuk a végén eladott
labda miatt.
A fiatalok összecsapásán sima hazai gyõzelem született: Szentendre ifi – Váci KSE ifi 32-

19 (17-8).
A VKSE felnõtt
együttese az õszi idény
felénél a vesztett pontok
tekintetében a 7. helyen
áll a 13 csapatos Nyugati
csoportban, míg az ifik
hatodikok.
A váci kézilabda csapatok közül az elsõ osztályban játszó VNKSE
két fordulót teljesít a héten. Szerdán este hatkor a
Dunaferr otthonában lépnek pályára Kenyeres József tanítványai, szombaton pedig - kivételesen 17
órakor - a Békéscsaba látogat a váci sportcsarnokba. Vasárnap ugyanott
szintén délután ötkor (de
már a téli idõszámítás
szerint!) a Váci KSE NB
I/B-s gárdája a csoport
második helyén álló
Rinyamenti KC csapatát
fogadja.
KERESZTURI GYULA

Idegenben nyert a Reménység
ASZTALITENISZ
Az NB I-es asztalitenisz csapatbajnokságban: Kõbánya SC – Váci Reménység
4-14. Az NB II-es bajnokság Közép-csoportjában: Ceglédi VSE II. – Váci Reménység II. 14-4, Tokod – Veresegyház 6-12. Az NB III-as bajnokságban: Váci
Reménység III. – Tápiógyörgye 11-7 és MALÉV SC II. – Szentendre 9-9.

Az NB II-es labdarúgó
bajnokság hétvégi fordulójában a fõvárosban szerepelt a váci gárda:
MTK Budapest Vác-Újbuda LTC
1-1 (0-1)
Budapest, 100 nézõ. Játékvezetõ: Farkas Á. (Fehér Gy., Tóth I.).
Vác: Sztankó - Horváth T., Kovács P., Laki Vidra (Tányéros), Hirt
(Kövesdi) Farkas P., Vén,
Hegedûs - Mar-gitics, Rob
(Kocsis D.). Edzõ: Tóth
János. Gólszerzõ: Tischler, illetve Rob. Sárga lap:
Hirt, Farkas P.
A mérkõzés elején a két
tizenhatos között folyt a
játék. A 15. percben Vén
jobbról szabadrúgást végezhetett el. A középre csavart labda Lakiról az MTK
kapuja felé vágódott, de
Szatmári kapus a mezõny-

be kiütötte azt. A 30. percben Rob játszotta vissza a
mögötte, a második hullámban érkezõ Hegedûsnek a labdát, akinek 25
méteres, a léc alá tartó életerõs labdáját ujjheggyel
tolta kapu fölé Szatmári.
A 39. percben megszerezte a vezetést a több helyzetet kidolgozó Vác. Rob és
Margitics kényszerítõztek a
hazai tizenhatos elõterében,
s Rob a visszakapott labdát
14 méterrõl kapura lõtte,
amely a vetõdõ Szatmáriról
a jobb kapufára, onnan pedig a kapuba pattant (0-1).
A szünet után is a Vác volt
veszélyesebb, az elsõ tizenöt percben négy nagy helyzetet is kihagytak a játékosok. A mérkõzés végén
megélénkült a játék, mindkét oldalon kimaradt egyegy nagy helyzet, s a 90.
percben egy szöglet után
Tischler fejelt 4 méterrõl a
kapu közepébe (1-1).

Barátságos bajnokság indult
SZEKTORLABDA
Érdekes kezdeményezéshez
csatlakozott a Happy Pack
Váci Szektor SE, amelyben
Budapest és vonzáskörzetének csapatai játszanak barátságos bajnokságot olyan
módon, hogy egyszer az
egyik, máskor a másik gárda utazik el aktuális ellenfeléhez.
A bajnokság egyrészt az
alapcsapatban szerephez
nem jutóknak nyújt játéklehetõséget, másrészt kiválóan alkalmas felmelegíteni a
barátságot a többi klub játékosaival. A liga elsõ fordulójában az Erzsébetváros
látogatott Vácra. A váci
csapatot heten képviselték,
név szerint Kovács Péter,
Kovács Balázs, Laczkó Balázs, Demény Zoltán, Kukel
Tamás, Kollár Tibor és
Szathmáry Károly. Tibike
és Tomi minden meccset
végigjátszotta, hiszen nekik
csak ritkán adatik meg,
hogy a csapatban szerepelhessenek.
Az ellenfél soraiban
találkozhattunk a korábbi

magyar bajnok, a sportág egyik nagy öregje,
Hartmann Lászlóval, Mecsér Bélával, az exváci
Magyar Antallal, Tóth
Lászlóval és Máté Bálinttal. Bár fiaink nagy szeretettel várták pesti barátaikat, mégsem voltak jó
házigazdák, de ez csak az
eredményen látszott.
A mérkõzések elõtt egy
szendvics és üdítõ mellett
beszélgettek a játékosok,
majd egymásnak feszültek.
A rendkívül barátságos
hangulatú mérkõzéseken
végül a házigazdák diadalmaskodtak 33-17 arányban, de semmi szégyellni
valója nincs a jelenleg másodosztályban vitézkedõ
erzsébetieknek sem. Hartmann László például veretlenül zárta a napot, pedig a
frissen BL-gyõztes Laczkó
Balázs mellett Kovács Péter is útját próbálta állni. A
nap hõse azonban Kollár
Tibi lett, aki a legtöbb pontot gyûjtötte az este folyamán. A váci csapat októberben a Józsefvároshoz
látogat.

»» 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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Ranglistákon a váciak Százhalombattán
ÚSZÁS
A Magyar Úszó Szövetség nyilvánosságra
hozta a 2008. január 1.
és augusztus 31. között
érvényes abszolút és
évjáratos ranglistáját.
A Váci Vízmû
Sportegyesület versenyzõi közül az abszolút 25-ös listán Kanda
Ágnes 100 méter nõi
mellen 8., 50 méter nõi
gyorson 25., 50 méter
nõi mellen 16., 200 méter nõi mellen 21. helyen áll. Prohászka Ágnes 800 méter nõi
gyorsban 25., 400 méter nõi vegyesúszásban
a 19. helyen áll. A
4x100 méteres nõi
gyorsváltóban 17. a
Váci Vízmû SE csapata, melynek tagjai: Molnár Tünde, Madarász
Mária, Kovács Kitti,
Bata Natali.
A 4x200 méteres nõi
gyorsváltóban a 15. helyen található a Váci
Vízmû SE csapata,
melynek tagjai: Madarász Mária, Molnár
Tünde, Kovács Kitti és
Bata Natali. Az évjáratos ranglistán az 1992es korosztályban Straub

Dominika 50 méter nõi
mellen 10., 50 méter háton 13. helyen található. Az 1994-es korosztályban Molnár Tünde
200 méter nõi mellen
12., Kovács Kitti 50
méter nõi háton 10.,
100 méter háton 12. és
200 méter háton a 7.
helyen áll.
Az 1995-ös korosztályban Noé Zsombor
100 méter férfi mellen
10., 200 méter mellen
pedig a 8. Bata Natali
200 méter nõi gyorson
11., 400 méter gyorson
6., 1500 méter gyorson
2., 800 méter gyorson
4.,200 méter mellen
13., 50 méter háton 14.,
400 méter vegyes
úszásban 11., 200 méter vegyesúszásban 11.,
200 méter pillangóban
11., 200 méter háton is
a 11. helyen található a
ranglistán. Az 1996-os
korosztályban Boldizsár Valter 100 és 200
méteres férfi háton 2.,
400 méter férfi vegyes
úszásban 4., 200 méter
vegyesben 5., 50 méter
háton 6., 200 méter
gyorson 7., 100 méter
pillangó úszásban 10.,
50 méter pillangóban

12. és 50 méter gyorson
a 14. helyen áll.
Prohászka Anna 50 és
100 méter nõi mellen 2.,
200 méter mellen 3., 50
méter pillangó úszásban
4., 400 méter nõi vegyes úszásban 5., 200
méter vegyesben 7.,
200 méter pillangóban
10., 50 méter gyorson
11., 100 méter pillangóban 12., 100 méter
gyorson 13., 50 méter
háton 13. helyen áll.
Az 1998-as korosztályban Winternitz Áron
200 méter férfi háton 11.,
50 méter háton 13., 100
méter háton a 14. helyen
található. Az 1999-es
korosztályban Tarján
Dóra 200 méter nõi háton 12., 100 méter pillangó úszásban a 14. A
2000-es korosztályban
Boldizsár Viktor 100
méter férfi pillangóban
2., 200 méter gyorson a
3., 200 méter háton 6.,
200 méter mellen 7., 100
méter hton és 50 méter
pillangó úszásban egyaránt a 13. helyen található. A 2001-es korosztályban Petró Vince 50
méter gyorson 5., 50 méter mellen pedig 10. a
ranglistán.

új uszodában
versenyeztek
ÚSZÁS

Átadták Százhalombatta vadonatúj sportuszodáját, amelynek avatóünnepségén az ötszörös
olimpiai bajnok, Egerszegi Krisztina és a háromszoros ötkarikás
ezüstérmes, Cseh László vágta át a szalagot.
A ceremónián jelen
volt Kiss László, az
úszóválogatott szövetségi kapitánya és Ruza
József, a szövetség fõtitkára is. Az új uszoda
kívülrõl és belülrõl is
impozáns, tágas, felszereltsége modern. Egy
25 méteres, 8 pályás,
170 centiméter vízmélységû verseny-, egy
15-ször 6 méteres, 70
centiméter vízmélységû
tanmedence, három férfi, három nõi és egy
mozgáskorlátozottak
számára kialakított öltözõ, edzõi öltözõk, valamint irodák tartoznak
hozzá.
Az uszoda Kodály
sétány felõli oldalán
150 fõs lelátó található.
Százhalombatta régi
uszodájának elbontását
követõen, 2007 augusztusában kezdõdtek meg
az új kivitelezési munkái, a beruházás bruttó

költsége 1,073 milliárd
forint volt. Az új uszoda automata beléptetõ
rendszerrel mûködik, a
medencefûtést napkollektoros rendszer is támogatja, a versenymedence mellett 150 székes lelátót rendeztek be.
Az új uszoda építésével párhuzamosan elkezdték a szomszédos
Szalai János fedett
uszoda felújítási-korszerûsítési munkálatait
is, amelyek október végére fejezõdnek be. A
két létesítmény közösen
fogadja majd az úszók
november 14. és 16. között rendezendõ, rövidpályás országos bajnokságának résztvevõit. Az
elsõ hivatalos verseny,
amit itt rendeztek, a
Pest Megyei Úszó Csapatbajnokság 3. fordulója volt október 19-én.
Ezen a Váci Vízmû
Sportegyesület is szép
számú versenyzõvel és
szülõkbõl, testvérekbõl,
rokonokból álló szurkolói csoporttal képviseltette magát.
Az úszóink kitettek
magukért, számos dobogós helyezést gyûjtöttek be. (Az eredményeiket késõbb közöljük.)

SPORTELÕZETES. Labdarúgás.
Október 22., szerda 14 óra: VácÚjbuda LTC - Vasas (Liga kupa, 2.
forduló). Október 25., szombat 14.30
óra: Vác-Újbuda LTC - Kazincbarcika (NB II). Kézilabda. Október 22.,
szerda 18 óra: Dunaferr NK - Váci
NKSE (NB I, nõk). Október 25.,
szombat 17 óra: Váci NKSE - Békéscsabai ENKSE (NB I, nõk). Október
26., vasárnap 17 óra: Váci KSE Rinyamenti KC (NB I/B, férfiak).
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Névnapok
október 21. Orsolya, Orsika
október 22. Elõd, Korinna
október 23. Gyöngyi

NAPPAL:
13 – 19 oC

október 24. Salamon
október 25. Blanka, Bianka

ÉJSZAKA:
2 – 7 oC

október 26. Dömötör,
Amanda, Armand
október 27. Szabina, Szabrina

“A rég várt is váratlanul ér,
amikor végre bekövetkezik.”

Változó
fronthatás
várható

MARK TWAIN

Ipoly Eurorégió Szabadegyetem
Tanulmányi napok Balassagyarmaton
Október 25-én és 26-án,
szombaton és vasárnap Balassagyarmaton a Madách
Imre Városi Könyvtárban
(Rákóczi fejedelem útja 50.)
Ipoly Eurorégió Szabadegyetem tanulmányi napok
lesznek. A regisztráció 8
órától kezdõdik. 8. 30 órakor Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere, az
Ipoly Eurorégió elnöke köszönti a megjelenteket. A
levezetõt Németh Péter
Mikola mondja el.
A meghívás ezúttal az
Ipoly Eurorégió Szabadegyetem korábbi kurzusait
követõen a Mûvelõdés hete
alkalmával Balassagyarmaton megrendezett, majd
irodalmi turizmussal egybekötött tanulmányi napokra szól. Az Ipoly
Eurórégió és az Ipel’sky
Euroregión Határon Átnyúló Magyar - Szlovák
Együttmûködés, illetve az
Iple’- Ipoly Eurorégió szövetsége tagszervezetei képviselõinek, az eurorégió civil szervezetinek, polgárainak, továbbá, legtágabb
értelemben azoknak a középiskolásoknak, fõiskolásoknak és egyetemistáknak szól, akik hosszabb távon tudatosan és hathatósan részt kívánnak venni
szûkebb és tágabb pátriájuk jövõje arculatának formálásában.
A szabadegyetem elõadásai nyitottak, bárki, bármikor érdeklõdése szerint bekapcsolódhat, de várják
azoknak a hallgatóknak a jelentkezését is, akik már ko-

A hét vicce

Idõjárás

rábban, jóval az európai uniós csatlakozás elõtt, vagy
épp annak hajráját követõen vettek részt kurzusokon,
s folytatni kívánják a 2001.
márciusában Phare CBC
magyar-szlovák kis projektként, Salgótarjánban, majd
Zeliezovceben, Zselíz-ben,
a Bánki és Kékkõi Nyári
Szabadegyetemeken,
Banská Stiavnican (Selmecbányán), majd Visegrádon,
továbbá az évrõl-évre megrendezett Madách Tanulmányi Napokon Csesztvén és
Alsó-Sztregován, valamint a
Templomos Napokon Nagybörzsönyben megalapozott
együttgondolkodásukat az
egyetemes létrõl.
Kollégiumi szállás, étkezés, a kirándulás térítésmentesek, csak az oda-vissza
utazás önköltésges.
Kérik a hallgatókat, jelentkezéseiket postafordultával juttassák el a tanulmányi napok
szervezõje, az Ipoly Eurorégió
magyarországi titkára címére:
Németh Péter Mikola 2600
Vác, Gombási u. 34. III. em. 11.
Telefon: 06-27/314-180, vagy
Tel/fax: 06-27/379- 076, mobil:
06-20/498 –3004, e-mail:
mykwla@citromail.hu,
ipolyeu@freemail.hu.

Ma és holnap helyenként akár kora délutánig is megmaradhat a
köd, késõbb mindenütt több órára kisüt a
nap. Csütörtökön átmenetileg erõsen
megnövekszik a felhõzet, és sokfelé számíthatunk esõre. Pénteken ismét kellemes
õszi idõnk lesz sok
napsütéssel. A hétvégén a többórás napsütést csak átmeneti felhõsödés zavarja.

Ötös lottó:
31, 52, 55, 59, 62
Jokerszám:
105 135
Hatos lottó:
4, 10, 25, 35, 39, 45

A törõdés napja Vácott
A Budapest Bank (GE Money
Bank) váci fiókjának munkatársai egy játszószoba kialakításával tették otthonosabbá a Simon
Antal Általános Iskolát a Törõdés napja jótékonysági program-

sérült diákjai számára. A bank
dolgozói számára nem újdonság az önkéntes segítségnyújtás, hiszen már hatodik alkalommal vettek részt az oktatási intézmény környezetének

Hatodszor segítettek a váci iskolának

sorozat keretében.
A csütörtöki akción a bank
váci fiókjának munkatársai az
intézmény dolgozóival közösen alakítottak ki egy új játékszobát az iskola halmozottan

szebbé tételében. A bank az
önkéntes munka mellett 100
ezer forinttal járult hozzá a
szükséges eszközök beszerzéséhez és az intézmény megújulásához.

Egy erõs jövendõlátó és gyógyító
ALEXANDRA, az önök városában,
VÁCON található!
Az õ tarot kártyája által meglátja az emberek múltját és jövõjét, fehér mágia ereje és
gyógynövényei által meggyógyít különbözõ betegségeket: impotenciát, epilepsziát, bõrbetegségeket, kiveszi az emberekbõl a félelmet! Visszahozza a
szerencsét a lakásba és a vállalkozásba, összehozza az
elvált embereket, leveszi az átkokat, rontásokat! Az eredmény 100 százalékban garantált!
Hívják teljes bizalommal a következõ telefonszámon:
06-70/346-3124.
(x)
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Vácott születtek: Szántó Medárd Gergely
és Telek Alexandra lánya Lívia, Votka Zsolt
és Szász Annamára lánya Csenge, Zsigmond Arnold és Bozsó Éva fia Arnold, Dudás Sándor és Rácz Orsolya fia Levente,
István Krisztián és Bertalan Zsuzsanna lánya Boglárka, Kajtos Péter és Csiszár Rita
fia Péter, Kovács Péter és Martyin Gyöngyi lánya Nikoletta, Szántó Medárd és Felek Alexandra lánya Lívia, Grunda Tamás
és Csámpai Margaréta lánya Petra,
Moravecz András és Polyák Ágnes fia
András, Vezsenyi István és Barta Ágnes
lánya Luca, Bénik Ákos és Váraljai Csenge fia Attila, Simon Tamás és Debre Bernadett fia Tamás, Borók Ferenc és Kû Erzsébet lánya Szófia.

Jancsok Anna (1944) Csõvár, Czindler Ferenc (1931) Dunakeszi, Miskei István
(1930) Nõtincs, Tóth Gyuláné sz. Krecsmár
Gizella (1920) Vác, Gyurcsik Mihály
(1927) Dunakeszi, Mezei Józsefné sz.
Czirái Ágnes (1938) Vác, Menyhárt
Lászlóné sz. Szabó Erzsébet (1920) Göd,
Ülkei Imréné sz. Dán Vilma (1919) Göd,
Czmarkó Ilona (1947) Vác, Zibriny Antal
(1920) Szob, Varga Julianna (1915) Vác,
Ráchel László (1930) Szõd, dr. Kántor
Lászlóné sz. Vadnay Ida (1922) Göd, dr.
Tassy Jánosné sz. Weiser Piroska (1921)
Budapest VI., Szabó Iván (1960) Vác, Tóth
Károly (1942) Dunakeszi, Balogh
Kálmánné sz. Somogyi Jolán (1928) Dunakeszi, Horváth Lajosné sz. Kürtösi Rozália (1930) Göd, Mester István (1930) DuHázasságot kötöttek: Makrai Gábor és nakeszi, Schmidt Jánosné sz. Lambek MáSüle Szilvia, Petõcz Gergely és Mészáros ria (1921) Vác, Juhász Jánosné sz. Csabai
Erzsébet, Pohl Nándor és Tóth Nikolett.
Borbála (1936) Fót, Deli József (1943) Vác,
Jeszenszky Árpád (1935) Vác, Bayer János
Vácott hunytak el: Kurnász Jánosné sz. (1935) Vác, Horváth Sándor (1934) Rád.

Újabb
adoptálás
Angelina
Jolie Oscar-díjas
amerikai
színésznõ
egy televíziós interjúban elmondta, hogy õ és párja,
Brad Pitt hamarosan újabb kisgyereket adoptálnak. A két hírességnek három hónapja születtek
meg az ikreik, összesen hat gyereket nevelnek. Jolie ugyanakkor
(egy másik, a napokban készült
interjúban) azt is elárulta, biztos
abban, hogy az emberek azt hiszik, megbolondultak.
Az interjúkban arra is rákérdeztek, hogy a Jolie-Pitt gyerekek hogyan viselik az újabb testvérek érkezését, de a színésznõ
szerint “a kicsik már annyira
megszokták, hogy sok gyerek veszi õket körül, hogy nem lepõdnek meg túlzottan”.

Ü G Y E L E T E K
Villanyszerelés
a lakosság szolgálatában.

RST Villanyszerelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Közvilágítási hibabejelentés Vác területén.
Telefon: 06-80/890-020, Fax: 06-27/501-771.
E-mail: kozvil@invitel.hu

NONSTOP
ügyfélszolgálat.

Mûszaki Segélyvonal
06-40/88-77-99 (Éjjel-nappal hívható)

Vállalkozók részére biztosított iroda:
Vác, Széchenyi u. 30.
nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-16 óráig,
Tel.: 06-27/504-895
e-mail: mhmkft@invitel.hu

dr. Nógrádi Zsófia állatorvos
Vác (Deákvár), 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!
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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Egészség: a gyomorégést nem veszi
komolyan az érintettek többsége
Megelõzéssel csak a már komoly problémát ismerõk foglalkoznak
A GfK LHS HealthCare egyéni interjúk
alapján készített felmérésének eredményei szerint még az
érintettek sincsenek
tudatában a gyomorégés által hoszszú távon okozott
betegségeknek. A
megkérdezettek elmondásából kiderül, hogy a problémát a tünetek
„házi” kezelésével
igyekeznek mérsékelni és a megelõzésre csak azok fordítanak komoly figyelmet, akik már
súlyosabb panaszok orvoslásán
vannak túl.
A
GfK
LHS
HealthCare betegek
viselkedését vizsgáló
egyéni interjúinak
eredményei alapján
elmondható, hogy az
érintettek nem veszik
komolyan a ma már
civilizációs betegségként emlegetett és
meglehetõsen sokakat
sújtó gyomorégést. A
tüneteket azok megjelenésekor
ugyan
problémaként élik
meg, de nem számolnak az esetleges következményekkel (fekély, mûtét, rák stb.),
úgy érzik, azok õket
nem érhetik el. Tüneteik pedig jellemzõen
súlyosabbak, mint
amilyennek õk a betegséget érzékelik,
mégis úgy érzik,
könnyen kontroll alatt
tarthatják, velük nem
történhet komolyabb
baj.
A felmérés adatai
azt mutatják, hogy a

gyomorégéssel komolyan és tudatosan
fõleg a korábban már
súlyosabb idõszakokat – fekély (ulkusz)
mûtét, gyomortükrözés, mindennapos
erõs fájdalmak – átélõk foglalkoznak.
Õk azok, akik orvoshoz fordulnak, ha a
tünetek gyakrabban
fordulnak elõ, vagy a
fájdalmak erõsödnek.
Mivel nem akarják,
hogy a gyomorégés
életük központi problémájává váljon, az
elõírt gyógyszeres
kezelés mellett nagy
gondot fordítanak a
megelõzésre: gyógynövénytartalmú készítményekkel,
stresszoldókkal,
nyomelemek, vitaminok, ásványi anyagok
szedésével, étrendváltoztatással, diétával, melyek alkalmazásával a tünetek viszonylag hamar csillapíthatók.
A válaszadók beszámolóit összefoglaló megkérdezés
eredményei szerint a
gyomorégés szinte
minden esetben levertséggel, rossz kedélyállapottal jár, jellegzetes „rossz” közérzet kíséri, amely a
fájdalom elmúltával
gyakran több napig is
eltart. Gyakran feszült, ideges állapotot
vált ki, a beteg megijed a fájdalom megjelenésétõl és azonnal
keresi a fájdalom - elsõsorban az égetõ érzés, görcsölés, hányinger és puffadás megszüntetésének lehetõségét. A gyomor-

égés alapvetõ negatív
hatással van az életminõségre.
A kutatás fényében megállapítható
az is, hogy a betegek
nehezen avatnak be
bárkit is problémájukba, jellemzõen
úgy gondolnak arra,
mint amivel egyedül
kell megküzdeniük.
A tünetek kezelése
mindennapjaik részét
képezi. A válaszadók
- saját bevallásuk
szerint - tanácsot elsõdlegesen a hétköznapi érintkezéseik
szereplõitõl kérnek:
családtagjaiktól és
munkatársaiktól.
A teljes gyógyulás
vagy legalább a
hosszú távú tünetmentesség eléréséhez rendszeresen
kell alkalmazni különbözõ „segítõket”,
amelyet a megkérdezettek többsége már
idõigényesnek tart.
A betegségtudatot a
probléma „elbagatellizálásával” igyekeznek maguktól távolítani, hiszen ha már
„túl sokat” kell foglalkozni a gyomorégéssel, az már betegség. Legtöbben
tartanak a rendszeres
gyógyszerszedéstõl;
nem képesek betartani kúrákat, diétákat;
nem mozognak; nehezen mondanak le a
gyomrukra ártalmas
„élvezetekrõl”. A
megoldást hosszú távon orvossal történõ
konzultációban és
gyógyszeres kezelésben látják, de erre
gyakran nehezen veszik rá magukat.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
Vácon a Szociális Szolgáltatások
Házában (A Gyermekjóléti,- és
Családsegítõ Szolgálatban - Deákvári fasor 2. sz. alatt) minden hónap második keddjén: november
11-én és december 9-én 10-tõl 13
óráig ingyenes ügyfélfogadást tart.
A jogi segítségnyújtó Szolgálat egyszerû megítélésû ügyekben TÉRÍTÉSMENTESEN jogi tanácsot ad,
bonyolultabb esetekben pedig határozatot hoz, amellyel ügyvéd
igénybevételére van lehetõség, aki
beadványt, okiratot, szükséges esetben keresetlevelet készít, valamint
részletes jogi tanácsot ad.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
akik szociálisan rászorultak, s a közös háztartásban, amelyben élnek az
1 fõre jutó nettó jövedelem nem éri
el a nyugdíjminimumot (28.500 forint), azoknak nem kell fizetni a választott ügyvédeknek, ha ez az összeg
a minimálbér (73.616 forint) és a
nyugdíjminimum (28.500 forint)
közé esik, az ügyvéd munkadíját
(3.450 forint óránként + áfa,
amennyiben a jogi segítõ áfa-alany)
az állam megelõlegezi, ezt az összeget azonban egy éven belül kell csak
visszafizetni.
A szolgálat 2008. január 1-tõl a rászorult ügyfelek számára peres
ügyeikben is tud pártfogó ügyvédet
biztosítani, ugyancsak a fenti feltételeknek megfelelõen.
Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
1116 Budepst, Hauszmann A. u.
1-3., Telefon: 06-1/450-25-92

vaci-naplo.hu - hírek minden héten közvetlenül önnek!
A város internetes magazinja. Feliratkozás: www.vaci-naplo.hu

