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Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója. 
Kiadó és szerkesztõség:2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108 

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Fõszerkesztõ: Windhager Károly • Szerkesztô: Fogarasi Verona 
• Foto: Lethenyei László • Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

A Dísztér befogadta a Piacot A Dísztér befogadta a Piacot 
— a Piac befogadta a Díszteret!— a Piac befogadta a Díszteret!



Veresi Krónika 2011. augusztus

4

Ö
n

ko
rm

án
yz

at

Bár a beszélgetés során feltett kér-
dések közül nem ez volt idõrendben
az elsõ, de rám ez tette a legnagyobb
hatást, ezért most ezzel kezdem az
írás tartalmi részét

- Mikor ér rá polgármester úr el-
menni az unokákkal egyet focizni,
mikor él a hobbijának, s mikor volt
utoljára szabadságon?

- Pásztor Béla szemmel láthatóan
meglepõdött az önmaga számára
talán fel sem tett kérdések hallatán, s
némi csendes töprengés után azt vála-
szolta, hogy neki nincs hagyományos
értelembe vett szenvedélye. Õ olyan
szerencsés, hogy azzal foglalkozhat
naphosszat, amit szeret, s így nem
kívánkozik szabadságra sem menni.
Persze a család azért megköveteli,
hogy néha pár napot velük töltsön, de
az évtizedek alatt 400-500 nap sza-
badságot nem vett ki! (Ha ezt utólag,
egyben kivenné, - munkanapokban
számolva - két évig biztosan nem kel-
lene bejönnie a Hivatalba, ám ezt min-
den bizonnyal nem bírná ki. — a szerk.
megjegyzése). Ugyanakkor rendkívül
fontos számára a család, a családi hát-
tér. Szereti az unokáit, szívesen tölt
velük napokat, de amikor nem
találkozik velük, akkor is érzi õket,
akkor is hozzá tartoznak. Hasonlóan
szerencsés a feleségével, akivel már 51
éve boldog házasságban élnek, s e
nélkül a családi háttér nélkül képtelen
lenne így dolgozni. Többek közt ennek
is köszönhetõ, hogy a nehéz helyzete-
ken is úrrá tud lenni. A nehézségek,
gondok nem keserítik el, sõt utólag
mindig kiderül, hogy azok is haszno-

sak voltak, mert a kényszer alatt olyan
ötletek pattannak ki az ember agyá-
ból, ami kényelmes körülmények közt
biztosan nem jutna az eszünkbe.
Kiderül, hogy a nehézségek is elõre
viszik a dolgot. 

„Én egy boldog ember vagyok!” -
fejezte be válaszát polgármester úr.

Az interjú java része azonban az
érzelmeken túl, tárgyilagos és tömör
válaszokban Veresegyházról és a má-
sutt elképzelhetetlenül gyors ütemû
fejlesztéssorozatról szólt. Íme.

- Elkészült a Polgármesteri Hivatal
új épülete…

- Igen, de csak egy része, azaz az
elsõ ütem. Még egy szárny zárja majd
le az épületet Szada irányából. Sajnos
a pályázati támogatás összegét
lecsökkentették, ezért csak ennyi épül-
hetett most meg. A tervek azonban
arra a részre is elkészültek, amint nyílik
pénzügyi lehetõség, folytatjuk a beru-
házást. A megépült részben kap helyet
a Kistérségi Központ is.

Az átköltözésre a bebútorozást
követõen kerül sor augusztus 22-tõl
28-ig. Ebben az idõszakban a Polgár-
mesteri Hivatal ügyintézése szünetel,
nem tudnak ügyfeleket fogadni. 29-én
reggeltõl azonban már szeretettel vár-
ják az ügyüket intézni kívánó lakoso-
kat az új épületben.

- Mi lesz a Hivatal jelenlegi (régi)
épületének sorsa?

- Az idõsek otthona bõvítésére szánjuk.
- Hogyan halad a református isko-

la építése?
- Augusztus 28-án, 15 órakor tartjuk

az átadást, a megáldást. Szeptem-

berben elkezdõdhet benne az új
tanév. Természetesen egyelõre az isko-
la használja majd még a jelenlegi tan-
termeit is, a volt parókia épületében.

- Mikor nyílik a nappali
gimnázium?

- A képviselõ-testület ciklusprog-
ramjában 2012. szeptember 1-jét
jelölte meg a megnyitás napjának. A
testület azon igyekszik, hogy ez így is
legyen.

- Sikeresen megtörtént a hévízkút
fúrása. Elkezdõdhet az ipari üzemek
mellett a lakossági rácsatlakozás is?

- Igen, az elsõ ütemben a kút
közelében lévõ területen élõk
számíthatnak erre a lehetõségre, azaz
a Sportföld, a Fészekrakó és a z Erkel
utca által határolt terület lakó-
házainak a fûtési rendszerét kapcsol-
hatják rá a hévíz vezetékre. Mind-
ehhez a pénzügyi és mûszaki elõ-
készítés most zajlik. Az önkormányzat
által megbízólevéllel felszerelt munka-
társak keresik majd fel a lakókat a
helyzet és a lehetõségek ismertetése
céljából, s kérni fogják a jelenlegi
gázfûtési adatokat is a tervezéshez. A
késõbbiekben lakossági fórumot is
összehívunk a kellõ tájékoztatás
érdekében. Várhatóan 2012. õszén az
igénylõk már áttérhetnek a hévízzel
történõ fûtésre. 

- Kapcsolódóan, olvasóink érdek-
lõdnek, lesz-e az idén is ingyenes
téli tüzelõ osztás vagy hasonló
támogatás a rászorulóknak? Továb-
bá tud e segíteni az önkormányzat
azoknak, akik a lakáshitelüket nem
tudják tovább törleszteni?

Pásztor Béla polgármesterPásztor Béla polgármester
Visszatekintve immár kétéves fõszerkesztõi tevékenységemre, érdekes módon az derült ki,
hogy bár Pásztor Béla polgármester személye sûrûn elõfordul a lapban - ami persze termé-
szetes, hiszen polgármester úr minden lényeges beruházás, kulturális-, oktatásügyi-, stb.
eseményen jelen van, s a véleményét is ismerjük a megnyitó, avató beszédeibõl -  de vele
magával még egyszer sem készítettünk egy tartalmas, összefoglaló interjút. Veresegyház
ebben is különbözik más településektõl, mert az általános az, hogy a polgármester idõrõl
idõre nyilatkozatban foglalja össze a településen történteket. Nálunk ez fordítva van, a tele-
pülésen történtek adnak alkalmat polgármester úr véleményének kifejtésére.
A fentieken elmélkedve szerkesztõségünk amellett döntött, hogy mindezek ellenére - így, két
év után — mégis csak felkéri polgármester urat egy általános helyzetértékelõ beszélgetésre,
mert erre az olvasóink kíváncsiak. Az elhatározást tett követte, de a megoldás nem volt
egyszerû. Polgármester úrhoz ugyan nem nehéz bejutni, csak be kell kopogni és rányitni az
ajtót. Eddig minden rendben is van, de ahogy ez ilyen esetben lenni szokott, a betoppanó
vendég azt látja, hogy polgármester úr éppen telefonon intézkedik, miközben két-három
ember ül az asztalánál, mert javában tárgyalnak valamilyen fontos városfejlesztési ügyet. Én
is így jártam, de azért annyit sikerült elmondanom, hogy idõpontot kérek az interjúhoz.

Pásztor Béla — ismerve magát és a körülményeket, belenézve a határidõ naplójába, óvatosan kitért a kérés elõl: „Hívjon
fel Karcsi holnap reggel, elõre láthatóan talán lesz egy kis idõm…” Persze az addig még üres rovatok másnap reggelre
sûrûn tele lettek fontos elfoglaltságokkal. De, ha már rászántam magam, nem hagytam annyiban a dolgot. Beballagtam
másnap reggel a Hivatalba, s illedelmes kopogás után benyitottam a Polgármester feliratú szobába. Itt persze ismét vol-
tak már néhányan, polgármester úr azonban látva az eltökéltségemet, most csak annyit mondott: „Karcsi, egy kicsit még
várnia kell.” Közben a folyóson újabb „vendégek” tûntek fel, de nekik is hasonló sors jutott. 
Végül csak kiürült a szoba és én már nyomultam is befelé, s elfoglaltam a kéznyújtással kínált helyet az asztalnál, egy
tucat térkép és tervrajz társaságában. Polgármester úr kitartásomat egy feketekávéval jutalmazta. Nem volt eseményte-
len az ott eltöltött fél óra, ugyanis hárompercenként jöttek újabb elintézni valókkal a hivatal dolgozói, számtalanszor
csengett a telefon, polgármester úr lediktált közben egy halaszthatatlan levelet egy azonnali választ váró cégnek, de azért
az interjú is haladt. A be- betérõk irigykedve nézték, hogy én már az asztal mellett jegyzetelek, miközben most nekik
kellett az ajtó elõtt várakozniuk.
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- A téli tüzelõ terén az idén is segíti
a rászorulókat az önkormányzat, de a
lakáshitelesek támogatására nincs a
költségvetésünkben keret.

- Többen kíváncsiskodnak, ott
lesz-e polgármester úr az éjszakai
túrán állomásvezetõként az idén is?

- Természetesen most is ott találnak
majd. Nagyon szeretem a fiatalokat és
ez egy olyan lehetõség, amikor 3-4
órán keresztül sok fiatallal kerülhetek
kapcsolatba. Felüdít az ifjúság szelle-
messége, lendülete, ügyessége, élénk-
sége, mindig szívesen vagyok a társa-
ságukban, s ez egy ilyen alkalom.

- Könnyebb vagy nehezebb pol-
gármesternek lenni most, mint egy-
két évtizeddel ezelõtt?

- Erre nem lehet egyszerûen vála-
szolni, egy település vezetése so-
hasem könnyû, viszont szép és hálás
feladat. Régen is voltak nehézségek és
most is vannak, de ezeket meg kell
oldani. Persze van különbség, régen,
ha el akartunk érni valamit, kézbe vet-
tük a lapátot, megfogtuk a talicska
markolatát és magunk építkeztünk,

társadalmi munkában. Az is szép
idõszak volt, sok kedves emlék fûzõdik
sokunknak ahhoz a korszakhoz. Ma
pályázatokat írunk, közbeszerezte-
tünk, projekteket hajtunk végre, de a
cél semmit sem változott: szépíteni,
gyarapítani Veresegyházat. Azon kell
folyamatosan igyekeznünk, hogyan
tudnánk ugyan azon az áron, mindig
egy kicsivel többet adni, mint koráb-
ban, ez az igyekezet a motor, ami ser-
kent. Igen fontos, hogy a célokat
közösen akarjuk megvalósítani, min-
denkinek a segítségére számítunk, s
az együvé tartozás érzése teszi széppé
a napjainkat.

A polgármester a munkát sohasem
teheti le, a nap minden percében pol-
gármester, s ez irányítja az életét. Ez
így volt régen is, és így van most is.
Nem a saját sikeréért küzd az ember,
hanem a közösség sikeréért. Engem is
az vezérel, hogy az embereknek jobb
legyen. Annak örülök, ha a közösség,
a város gyarapodik. 

Lejegyezte: Windhager

Munkahelyet keres!

Szakmunkásképzõ iskolai és szá-
mítógép kezelõi végzettséggel mun-
kát keres egy fiatal nõ, több éves
eladói gyakorlattal, Veresen vagy a
közeli településeken. 
06-30-613-6115, vagy 06-30-278-
9128.

Közérdekû közlemény a dohányzás
közterületen történõ korlátozásáról

Veresegyház Város képviselõ-testüle-
te a 2011. március 17-i ülésén tárgyalta
és elfogadta a Szociális és Egészségügyi
Bizottság javaslatát a dohányzás
közterületen történõ szabályozására, és
egyben felkérte a jegyzõt a közterület
használatáról szóló 9/2008.(IV.30.) ÖR
sz. rendeletünk módosítására.

A dohányzás közterületen történõ
szabályozásával teszünk egy lépést a
passzív dohányosok, különös tekintettel
az életkoruk vagy egészségi állapotuk
következtében fokozott mértékben
veszélyeztetettekre. 

Az elfogadott rendelet módosítás
szerint tilos a dohányzás:

1.) az oktatási, közmûvelõdési, kul-
turális, sport, egészségügyi, szociális,
valamint gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatokat ellátó épületek
50 m- es körzetében, beleértve az
iskola környéki buszmegállókat is.

2.) a játszótereken.
Ez a szabályozás 2011. május 1-én

lépett hatályba.
Ezzel a tiltással felhívjuk a figyelmet

arra is, hogy elsõsorban a dohányzó
gyermekek számának csökkentését
kellene elérnünk, akik jó esetben csak
30- 40 évvel késõbb, amikor igazán
megromlik az egészségük, fizetnek a
káros szenvedélyük következményeiért.
Ezért a törvények is korlátozzák a fiata-
lok dohányzását az alábbiak szerint: 

A 16. életévét be nem töltött munka-
vállaló a munkahelyén még a dohány-
zásra kijelölt helyen sem dohányozhat. 

Életkorhoz kötött az a korlátozás,

miszerint közforgalmú intézményben,
zárt térben megtartott rendezvényen,
valamint tömegközlekedési eszközön
18. életévét be nem töltött személy még
a dohányzás számára kijelölt helyen sem
dohányozhat.

A nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló miniszteri rendelet
szerint „A nevelési-oktatási intézmény-
ben, továbbá a nevelési-oktatási intéz-
ményen kívül a gyermekek, a tanulók
részére szervezett rendezvényeken tilos
a szervezetre káros élvezeti cikkek árusí-
tása, fogyasztása.” 

Tehát a dohányzás tilalma az iskolá-
ban nem az életkortól függ, hanem
minden tanuló számára tilos.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi
LXIX. törvény lehetõséget biztosít a helyi
önkormányzat számára, hogy egy jogel-
lenes tevékenységben vagy mulasztás-
ban megnyilvánuló magatartást önkor-
mányzati rendeletével szabálysértésnek
minõsítsen, és joghátránnyal sújtson. A
szabálysértés elkövetõjével szemben
kiszabott bírság a mindenkor hatályos
jogszabályok által meghatározott
összeg, jelenleg akár 50.000.- Ft is
lehet.

Felhívom a lakosság figyelmét az
érintett területeken a dohányzás
mellõzésének betartására!

Tegyünk mindannyian azért, hogy a
dohányzás korlátozásával egészsége-
sebb életünk, egészségesebb fiatalsá-
gunk legyen!

Garai Tamás sk. 
jegyzõ

Megérkezett 
az ôszi 

kollekció!!!
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Új burkolatot kapott a
leendõ zöldségpiac helye, az
új Városháza mellett.
Nemrégiben a villanyáram
vételi lehetõség is elkészült,
így áramfogyasztás is lehet-
séges.

További fejlesztés, hogy az
egyik meghagyott régi épü-

letben nyilvános WC is nyílt.
A nyilvános WC most még
csak piaci napokon, áll a pia-
cozók rendelkezésére, de
amikor beindul az állandó
zöldségpiac, akkor a nyilvá-
nos mellékhelyiség is folya-
matosan használható lesz,
alkalmanként 100 forintért.

Tájékoztató a 2011. évi 
népszámlálásról

és a számlálóbiztosi
feladatokról

A 2011. évi népszámlálás-
ról a 2009. évi CXXXIX. tör-
vény rendelkezik. A törvény
értelmében a Magyar Köz-
társaság területén 2011.
október 1-jén 0 órakor fen-
nálló állapot alapulvételével
a természetes személyekrõl
és a lakásokról nép- és la-
kásszámlálást (a továbbiak-
ban: népszámlálás) kell tar-
tani. A népszámlálás végre-
hajtásáról a Kormány
305/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelete intézkedik.

A népszámlálási törvény
és a népszámlálással kap-
csolatos feladatokról szóló
kormányrendelet értelmé-
ben a népszámlálás elõké-
szítésérõl és az adatfelvétel
végrehajtásáról a települési
(a fõvárosban a kerületi)
önkormányzat jegyzõje,
körjegyzõje gondoskodik, a
Központi Statisztikai Hivatal
szakmai irányításával.

A népszámlálás során a
számlálóbiztosok személye-
sen felkeresnek a települé-
sen minden lakást és min-
den személyt. A népszámlá-
lási adatközlésnek a lakos-
ság interneten, a kérdõívek
saját kitöltésével, vagy a
számlálóbiztos kérdéseire
válaszolva tehet eleget; az
adatközlés mindenki részé-
re kötelezõ. 

A népszámlálás számláló-
biztosi feladatainak ellátása
a civil lakosság bevonásá-
val, a KSH-val kötött szer-
zõdés alapján, a jogszabály-
ban rögzített díjazás ellené-

ben történik; a jelentkezõk
személyérõl az önkormány-
zat és a KSH együtt hozza
meg a döntést. A számláló-
biztosi feladatokra az ön-
kormányzatnál még elfo-
gadnak jelentkezést, mivel a
felkészülést követõen, a
szakmai ismeretek elsajátí-
tásáról készített írásbeli fel-
mérés alapján történik a
jelentkezõk közül a számlá-
lóbiztosok kiválasztása.

A népszámlálási felada-
tokban résztvevõk jogsza-
bályban meghatározott
képzésére, a népszámlálás
feladatairól tartott tájékoz-
tatóra várhatóan szeptem-
ber közepén kerül sor,
amelyrõl a jelentkezõk írás-
ban értesítést kapnak. A fel-
adat ellátása 2011. szep-
tember 27-tõl október 31-ig
tartó idõszakban történik, a
munkához a KSH és a pol-
gármesteri hivatal munka-
társai szakmai segítséget
nyújtanak.

A népszámlálással kap-
csolatos kérdésekrõl az
alábbi elérhetõségeken ad-
unk tájékoztatást:

- Niedermayer Miklósné,
Veresegyház, Fõ út 106.
tel.: 28-588-624, 28-588-
600

- Erdélyi Judit, Veres-
egyház, Fõ út 45-47. tel.:
28-588-662, 28-588-661

Veresegyház, 
2011. augusztus 1.

Garai Tamás 
jegyzõ

SUZUKI ALTO 1995-ös évjáratú személygépkocsi,
26 ezer kilométerrel, garázsban tartott, megkímélt
állapotban egészségi okok miatt eladó. Tel.: 06-20-
343-0287 és/vagy 06-28-630-452

Új kezdeményezést indított az Önkormányzat. Az utak
karbantartására vonatkozóan lakossági segítséggel szeret-
nék megkönnyíteni a Veresegyházon közlekedõk életét.
Teszik ezt oly módon, hogy egy arra fenntartott központi
telefonszámra, bárki bejelentheti, ha kátyút észlel az uta-
kon

Veresegyház közútjait és utcáit folyamatosan karbantart-
ják és felújítják. Azonban a körülmények mindig hoznak
olyan történéseket, amikor a befoltozott lukak nagyobb
teherautó, vagy szélsõséges idõjárás miatt újra javításra
szorulnak. Szinte egyik napról a másikra keletkeznek bal-
esetveszélyes gödrök, melyek kiküszöbölésére ez idáig a
városban a GAMESZ munkatársai folytattak járõrözést.

Mostantól ez megváltozik. A továbbiakban ugyanis a
GAMESZ központi számán és központi e-mail címén lehet
majd bejelenteni, ha valaki kátyút észlel a veresegyházi
utakon.

GAMESZ kátyú bejelentõ vonala: 
06-28/585-190
e-mail címe: 

gamesz@veresegyhaz.hu

Idáig az utak karbantartási munkálatait az önkormányzat
által megbízott alvállalkozók végezték el. A késõbbiekben
ezt a tevékenységet is saját erõbõl és forrásból kizárólag a
GAMESZ végzi.

(FORRÁS: http://www.veresegyhazi-
hirhatar.hu/hirek/katyu-bejelento-vonal)

Kátyú bejelentõ vonal

Karbantartások a városban

A gázmûvek is folyamato-
san tartja karban a gázköz-
mû hálózatot. Augusztus 2-
án a Fõ út mentén ástak
jókora gödröt, mely a ka-

pott tájékoztatás szerint to-
lózár csere érdekében ké-
szült. 

Képünkön a feltáró gödör
már elkészült.

Nyilvános WC a piacon
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Mezõgazdasági õstermelõ az a 16.
életévét betöltött, nem egyéni vállalko-
zó magánszemély, aki a saját gazdasá-
gában a személyi jövedelemadó
törvényben felsorolt termékek elõállí-
tására irányuló tevékenységet folytat,
és ennek igazolására õstermelõi igazol-
vánnyal rendelkezik. Annak minõsül
továbbá a mezõgazdasági és vidékfej-
lesztési támogatási szerv által vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyil-
vántartott mezõgazdasági termelõ
magánszemély, valamint a családi
gazdálkodónak minõsülõ magánsze-
mély és e magánszemélynek a családi
gazdaságban nem foglalkoztatottként
közremûködõ családtagja is. 

A mezõgazdasági õstermelõ az e
tevékenysége után az adókötelezett-
ségét a személyi jövedelemadó tör-
vényben foglaltak szerint teljesíti. Az
õstermelõi tevékenység adófizetési
kötelezettség megállapításához a jog-
szabály többféle módszert tartalmaz,
amelyek közül a magánszemélynek -
bizonyos feltételek fennállása esetén -
választási lehetõsége van. Mindezek
alapján az õstermelõ az alábbi mód-
szerek valamelyike szerint állapíthatja
meg az adókötelezettségét.
1. Ha a mezõgazdasági õstermelõnek

a támogatások összegével csök-
kentett e tevékenységébõl szárma-
zó bevétele nem haladja meg a
600 ezer forintot, akkor nem kell
jövedelmet számítania, és azt a
bevallásban sem kell szerepeltetni.
Ekkor tehát adómentességet él-
vez az õstermelõ.

2. Amennyiben az õstermelésbõl szá-
rmazó jövedelem megállapítására
a tételes költségelszámolást válasz-
totta a magánszemély, és a bevéte-
le meghaladja a 600 ezer forintot,
de nem haladja meg a 4 millió
forintot és rendelkezik legalább a
bevétel 20 százalékának megfelelõ
a tevékenység végzésével kapcso-
latban felmerülõ költségszámlával,

akkor élhet a nemleges jövedelem
nyilatkozattétel lehetõségével.
Ebben az esetben tehát nem kelet-
kezik adófizetési kötelezettsége az
õstermelõnek, de az éves adóbe-
vallásban az e tevékenységébõl
származó bevételét fel kell tüntet-
ni. Fontos azonban megjegyezni,
hogy a tevékenység végzéséhez ka-
pott támogatást nem kell a bevétel
részeként figyelembe venni, azon-
ban a bevétel 20 százalékának
megfelelõ költségszámlák össze-
számításakor már igen.
Közös igazolvány alapján folytató
õstermelõ esetében is lehet a nem-
leges jövedelem nyilatkozattétel
lehetõségével élni, azonban csak
akkor, ha valamennyi tag ezt vá-
lasztotta.

3. Ha az õstermelésbõl származó
jövedelem megállapítására a téte-
les költségelszámolást választotta
a magánszemély, és a bevétele
ugyan nem haladja meg a 4 millió
forintot, de nem rendelkezik leg-
alább a bevétel 20 százalékának
megfelelõ számlával, vagy a bevé-
tel meghaladja a 4 millió forintot,
akkor a jövedelem meghatáro-
zásakor a bevételbõl levonhatja a
tevékenység folytatása érdekében
az adóévben ténylegesen felmerült
és bizonylattal igazolt kiadást,
továbbá a korábbi évekrõl áthozott
elhatárolt veszteséget. Amennyi-
ben a támogatással csökkentett
õstermelõi tevékenységbõl szárma-
zó éves bevétel nem haladja meg a
8 millió forintot, úgy a költségeken
felül igazolás nélkül levonható
bevételbõl a (támogatással csök-
kentett) annak 40 százaléka (kis-
termelõi költségátalány). Ebben az
esetben azonban a tárgyévi veszte-
ség elhatárolására nincs lehetõség. 
Az elõzõek szerint meghatározott
mezõgazdasági õstermelésbõl
származó jövedelem (bevétel mí-
nusz költség) önálló tevékeny-
ségbõl származó jövedelemnek
minõsül, és mint ilyen része az
összevonandó jövedelemnek. 

4. A mezõgazdasági õstermelõnek is
lehetõsége van a 10 százalék költ-
séghányad alkalmazására. Ekkor a
bevétel 90 százalékát kell jövede-
lemnek tekinteni. A gyakorlatban
azonban ezt a módszert nem
igazán alkalmazzák az õstermelõk,
mert a tevékenység végzéséhez a
bevétel több mint 10 százalékának
megfelelõ költsége merül fel a
magánszemélynek.

5. Átalányadózás szerint csak azok a
mezõgazdasági õstermelõk állapít-
hatják meg a jövedelmüket, akik-
nek az e tevékenységbõl származó
bevételük nem haladja meg a 8
millió forintot. Átalányadózás
esetén a mezõgazdasági tevékeny-
ségbõl származó bevétel meghatá-
rozott hányadát kell jövedelemnek
tekinteni. Állattenyésztésbõl vagy
állati termék elõállításából szár-
mazó termék értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek a 6%-a, más,
egyéb õstermelõi tevékenységbõl
származó bevételnek (ideértve a
támogatások összegét is) pedig a
15%-a a jövedelem. Az ily módon
meghatározott jövedelem része az
összevont adóalapnak.
Az átalányadó választása esetén az

átalányadózás évében felmerült ösz-
szes költséget elszámoltnak kell tekin-
teni, beleértve a korábban és az áta-
lányadózás idõszakában beszerzett
tárgyi eszközök beszerzési (elõállítási)
értékének az átalányadózás idõsza-
kára jutó értékcsökkenési leírását is. 

Átalányadózást 2011-ben azonban
csak akkor alkalmazhatja a mezõgaz-
dasági õstermelõ, ha annak alkalma-
zásáról a 2010. évi bevallásában nyi-
latkozatot tett.

E cikk keretében a mezõgazdasági
õstermelõk adózását csak nagyon
röviden, lényegretörõen foglaltuk
össze, így ha Tisztelt Olvasónak kér-
dése merül fel, úgy hívja augusztus
17.-én vagy 25.-én a Saldo Zrt.
06/1/784 0930 telefonszámát.

Kökényesiné Pintér Ilona (x)

Mezõgazdasági õstermelõk adózása

A parlagfû az egyetlen olyan aller-
giát okozó növény Magyarorszá-
gon, melynek irtásának elmulasztá-
sa komoly pénzbüntetést vonhat
maga után!!!

A parlagfû jelenleg a küzdelmek
ellenére, szinte akadálytalanul ter-
jed. A talajban évtizedekig csíraké-
pes mag, nagy számban képes
várakozni a kihajtás lehetõségére,
ami nagyon megnehezíti a védeke-
zést. Ez az oka annak, hogy ahol az

irtás befejezõdik, a parlagfû hama-
rosan ismét elfoglalja a megtisztított
területet. 

A parlagfû a jól beállt gyepekbe
nem hatol be. Emiatt is fontos lenne
a régi legelõk, kaszálók fenntartása,
a beszántásuk, feltárcsázásuk
helyett. Erdõkbe sem hatol be, ezért
hosszú távon jó megelõzés a
parlagterületek erdõsítése. Ha a par-
lagfüves területet magára hagyják,
az õshonos növények ismét elfoglal-
ják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt
kiszorítják onnét, de ahol a talajt

megbolygatják, és utána nem
mûvelik, ott azonnal megjelenik.

A parlagfû irtását folyamatosan
kell végezni. A növényt a virágzása
elõtt kell elpusztítani, hogy ne szór-
hasson virágport, és ne érlelhessen
termést. Nagyobb területen a leg-
eredményesebb irtási mód, a kaszá-
lás, melyet legalább háromszor kell
végrehajtani a kívánt eredmény
elérése érdekében. A vegyszeres
gyomirtást a korai növekedési fázis-
ban, a hatleveles állapotig tartják
hatásosnak.

Parlagfûírtás
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Fabríczius József
Általános Iskola

HÍRDETMÉNY
Tankönyvosztás: helye:
Fabríczius József Általános 
Iskola Veresegyház, 
Fõ út 77-79. 

2011.08.22. (hétfõ)
8.00 — 12.00 és 13.00 — 17.00 1-2.oszt. fsz.008 terem 
2011.08.23. (kedd)
8.00 — 12.00 és13.00 — 17.00 3-4.oszt. fsz.009 terem
2011.08.24. (szerda)
8.00 — 12.00 és13.00 — 17.00 5-6.oszt. fsz.010 terem
2011.08.25. (csütörtök)
8.00 — 12.00 és13.00 — 17.00 7-8.oszt. fsz.011 terem 
Napközibe és menzára is ezen idõpontokban lehet
beiratkozni.
Testnevelés felszerelés árusítása a fenti napokon és
idõpontban, a régi iskolában az I. em. 107-es elõadóban
A javítóvizsga idõpontja: 
2011. 08. 25. (csütörtök) 8.00 óra  
Tanévnyitó:
Alsó tagozatnak 2011. augusztus 31. (szerda)
18.00 órakor a Mézesvölgyi iskola udvarán.
Felsõ tagozatosok évnyitó ünnepsége 2011. szeptem-
ber 1-jén (csütörtökön) reggel 8.00 órakor. 

Szalainé Gulyás Ágnes sk.igazgató 

Szeptember 3-án szombaton a veresegyházi vasútállomáson
nagyvasúti bemutatót és emléktábla avatást tartunk a
Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vác vasútvonal 100. évfor-
dulója alkalmából. A MÁV Zrt-vel és az Önkormányzattal
közösen.
A részletes mûsor még nem ismert, a szervezés jelenleg is
folyik, egyeztetés zajlik a MÁV Zrt-vel. Ami már biztos, az
állomásépületen emléktábla kerül elhelyezésre, s a körforga-
lomban pedig Baross Gábor emléktábla elhelyezés lesz.

Vasútbarát Modellezõk
Az idei harmadik kiállítá-
sunkat városunk 12. év-for-
dulója és vasútvonalunk
közelgõ 100. évfordulója
tiszteletére rendeztük meg
a Mézesvölgyi Általános
Iskolában. Immár 5-dik éve
a szegedi Vasúttörténeti
Alapítvány Vasútmodellezõ
Baráti Körével együtt.
Modulrendszerünk új ré-
szekkel gazdagodott, a lá-
togatók nagy örömére.
Megépítettük a Medveott-
hont, valamint a körülötte
közlekedõ keskeny nyom-
közû vasutat. Nem marad-
hatott ki a második vágány
Csomádtól a Medveotthon
megállóig sem, ami a való-
ságban még csak terv.
Jelen pillanatban modulja-
ink hossza eléri a 112 mé-
tert, amibõl most a szegedi-
ekkel együtt 95 métert épí-
tettünk fel. A háromnapos
kiállítást több mint nyolc-
százan tekintették meg. 
Bezárása után rögtön újabb
helyszínre, Budapestre
mentünk a III. Vasútmodell
Fesztiválra az Északi Jár-
mûjavító Ejfel csarnokába.
Itt önállóan állítottunk ki 95
métert. Ezen a rendezvé-
nyen 200 kiállító és 60
terepasztal volt jelen.
A rendezõség a LAGYESZ és
a MAVOE meghirdette a

terepasztalok valamint a
haladó vonatok versenyét.
Klubunk 13 nevezést adott
be, a 60 nevezésbõl a kö-
vetkezõ helyezéseket értük
el:
Terepasztal kategóriában:
Tûzoltók 8. hely
Medveotthon 
keskeny nyomköz 6. hely
Medveotthon keskeny
nyomköz mh. 7. hely
Alagút 5. hely
Északi/Déli 
rendezõ pu. 5. hely
Pályamunkások 3. hely
Erdõkertes mh. 2. hely
Szécsény/Õrhalom 1. hely

Egyéni, Haladó vonatok
kategóriában:
P.Tóth András 
40 761-es konténer 
vonattal 1. hely
P.Tóth András 
EN 346 Dácia nemzetközi
gyorsvonat 2. hely
Tóth László ZSK belföldi
gyorsvonattal 2. hely
Tóth László 
Metropol Nemzetközi 
gyorsvonattal 5. hely
Gombos István 
Balkán Expressz 6. hely

Azt lehet mondani, hogy az
ez évi kiállításaink sikeresek
voltak.
Gombos István klubvezetõ

Automata mosógépek, mosogató és szárító gépek, hûtõk 
és fagyasztók javítása garanciával, alapáron. 

Hétvégén és este is dolgozunk.
Telefon: +36 30 234 7012 Krokovics Zoltán



2011. augusztus Veresi Krónika

9

H
ir

d
et

és



Veresi Krónika 2011. augusztus

10

C
iv

il
 s

ze
rv

ez
et

ek

Hajnal sem dereng még, de
lelkesen gyûlik össze a kis csapat:
tizenöt veresi és környékbeli ember,
a Bokréta Táncegyüttes, és néhány
szimpatizáns. Két mikrobuszban
elférnek a férfiak, nõk, ötévestõl az
ötvenöt évesig. Egy dolog köti
össze õket: a népzene szeretete,
pontosabban a néptánc. Nem a

kényelmet, nem a luxust keresik,
hanem valami mást, igazi kincs
után kutatnak és indulnak 800 kilo-
méteres útra, a Gyimesekvölgyébe.
Oda, ahol még a maga tisztaságá-
ban, a valós életben szól a népdal,
táncolják a táncokat. 

Tizenhat órai autózás után

megérkeznek, a sötét és az esõ sem
tartja vissza õket, sátrat állítanak, és
a vacsora elfogyasztása után ferge-
teges táncházzal ünneplik a többi
kétszáz résztvevõvel együtt a XV.
Gyimesi Tánctábor megnyitását.

A következõ hét nap a csángó és
a felcsíki táncok, dalok, hagyomá-
nyok megismerésével és elsajátí-
tásával telik. Hiteles adatközlõk és
profi népzenészek, tánctanárok ta-
nítják a dalokat, táncokat, a furu-

lyázást, hegedülést, gordonozást. A
napi két foglalkozás után este
néprajzi és helytörténeti elõadá-
sokat lehet meghallgatni, a csütör-
tökit Kallós Zoltán tartja! 

A hajnalig tartó mindennapos
táncház elõtt a helyi, ill. környékbeli
hagyományõrzõ népi együttesek
bemutatói zajlanak. A szerda a

„pihenésé”: egész napos kirándulás
a környékbeli hegyekbe. Ismerke-
dések, barátkozások, finom ételek,
italok (különleges helyi íz az áfo-
nyás pálinka!) jó hangulat, egész
nap szálló dal, furulya- és he-
gedûszó, és minden este táncház,
ahol a napi leckét gyakorolni lehet. 

A tábor szervezõi: Gyimeskö-
zéplok Polgármesteri Hivatal, a
Tiszta Forrás Alapítvány, a Csángó
Ifjak Középloki Közössége, személy
szerint Szalay Zoltán és felesége,
Rozika. A tábor célkitûzései tizenöt
év alatt mit sem változtak: a csángó
és felcsíki néptáncok, dalok, hagyo-
mányok fiatalokkal való megismer-
tetése, valamint az a törekvés, hogy
a helyieknek, az idõsebb gene-
rációnak lehetõséget nyújtsanak

tudásuk átadására. A tábor a helyi
gyerekeknek, fiataloknak ingyenes,
a magyarországiakat, ill. a Kárpát-
medenceieket a magyar állam
támogatja, a veresi csoport helyi
támogatást is kapott az Önkor-
mányzattól, a Mûvelõdési Köz-
ponttól, köszönet érte Pásztor Béla
polgármester úrnak, a Képviselõ-
testületnek és Boros Zsuzsa igazga-
tó asszonynak. Valamint köszönet
illeti a Gameszt, Nagy József Attilát,
Kucsa Margitot, a Kucsaker Kft.
részérõl, Fancsali Bélát, egyéni vál-
lalkozót, Pataki Mihályt, a
Veresmester Kft., Lengyelné E.
Imolát, az Izzó 2000 Kft., Czeller
Karolint a Vizslás Kft. részérõl. 

„Ha látják fiataljaink, hogy
messzi vidékekrõl képesek mások
idejönni, hogy milyen nagy az
érdeklõdés az idegenek körében,
talán az õ szemükben is felér-
tékelõdik a saját kultúrkincsük” —
fejezte ki reményét Szalay Zoltánné

Rozália. Hangsúlyozta azt is, meny-
nyire hálásak az adatközlõk készsé-
gességéért, azért, hogy a tizenöt
tábor mindegyikében lelkesen és
hûen adták át tudásukat a táborla-
kóknak. 

A Bokrétások nap mint nap
megélhették ebben a táborban azt,
amit alapelvként megfogalmaztak,
s tiszta, nemes forrásból töltekezve
folytathatják otthon még maga-
sabb szinten eddigi tevékenységü-
ket: 

„…megismerje, megismertesse,
õrizze és továbbadja nemzetünk és
a velünk élõ népcsoportok nép-
táncörökségét, néphagyományait,
viseleteit. Ugyanakkor erõsítse a
táncház-mozgalmat, kicsiknek és
nagyoknak alternatívát nyújtva a
szabadidõ tartalmas eltöltéséhez, a
nemzeti öntudat erõsödéséhez.”

fverona

„Ha látják fiataljaink, hogy messzi vidékekrõl képesek mások idejönni, hogy milyen nagy az
érdeklõdés az idegenek körében, talán az õ szemükben is felértékelõdik a saját kultúrkincsük.”

Tánctáborban Gyimesközéplokon

Hir des sen 
a De cens Ki adó

lap ja i ban

Mo gyo ró don, Fóton, Szadán
és Vere s egy há zon meg je le nõ
lap ja ink ban olyan hir de té si le -
he tõ sé ge ket kí ná lunk mér sé -
kelt ára kon, ame lyek jó esél -
 lyel a te le pü lés min den csa -
lád hoz el jut nak!

Ér dek lõd ni az inter neten 
a wind hager@de cen s.eu 

cí men,
a www.de cen s.eu hon la pon,

vagy a 06-30-335-9050
te le fon szá mon le het.
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Esküvõk 
és más 
családi

események

fotózását
vállaljuk!
Azonnali 

fényképkészítés 
ott a helyszínen,

A/4 méretig.
06-30-335-9050

Kéményseprés
Kötelezõ

A kéményseprõk munkája
országszerte kötelezõen ellátandó
feladat, még akkor is, ha a kémé-
nyek java részét nem kotorják,
hiszen a gázfûtésnél ez nem
jellemzõ, de ellenõrzik, hogy bizton-
ságos e a füstgáz elvezetési rendszer.
Rendkívül óvatosnak kell lenni, mert
a szénmonoxid szagtalan, láthatat-
lan, alattomos gáz, s mire felébred-
nénk, már meg is haltunk. Sajnos
minden fûtési idényben elõfordul
valahol az országban ilyen halálos
baleset, néhány évvel ezelõtt éppen
a szomszédban, Mogyoródon talál-
tak rá egy este elaludt, reggelre
meghalt családra.

Veresegyház utcáit a Magyar
Kémény Kft. váci munkatársai jár-
ják, akiknek minden háztartásban
ellenõrizniük kell a kémények és
füstelvezetõ rendszerek állapotát.
Ezért minden ingatlanban
gondoskodni kell a kéményseprõk
bejutásáról, akiknek a mûszaki
felülvizsgálat és ellenõrzés, eset-
leg tisztítás után, minden esetben
szakvéleményt kell adniuk.

Sokan úgy gondolják, hogy a
kéményseprõk munkája
elhanyagolható. Van, aki be sem
engedi õket a portájára, pedig tör-
vény rendelkezik arról, hogy a
k é m é n y s e p r õ - i p a r i
közszolgáltatás kötelezõ. A tulaj-
donos köteles a közszolgáltatás
ellátásához szükséges helyi
elõfeltételeket biztosítani.

A szabály szerint a
kirendeltségekrõl küldött munka-
társaknak évente egy alkalommal
minden ingatlan kéményét át kell
vizsgálniuk. Amennyiben az elsõ
alkalommal sikertelenül járnak, úgy
egy értesítõ hátrahagyásával máso-
dik körben is megpróbálkoznak a
kémények állapotainak felmérésével.
A kéményvizsgálat nem ingyenes
szolgáltatás.
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Hétfõ reggel gyorsan gyü-
lekezetek az esõfelhõk, és
hasonló iramban gyûltek a hor-
gászni, táborozni kívánó gyer-
mekek. 

A reggeli elfogyasztása után
elfoglaltuk a tábor helyszínét, az
Ivacsi tó félszigetén. A sok lur-
kóval pillanatok alatt felál-
lítottuk a sátrunkat, ami az esõ
elleni védelmünket szolgálta. 

Miután minden csemete
megkapta a horgászbotját
kezdõdhetett a horgászat. Volt,
aki nem sokáig élvezhette a hor-

gászás rejtelmeit, mert elsza-
kadt a zsinórja, összeguban-
colta a damilt. Ekkor kezdõdött
az újraszerelés, és az oktatás.
Hogyan is kell felszerelni egy
botot, hogyan is kell horgot
kötni? Több-kevesebb sikerrel
zajlott az újraszerelés elsajátítá-
sa. 

Közben leszakadt az ég,és jól
jött a felállított sátor, ahol
menedéket leltünk az esõ elõl.
Egész héten igazi horgásznak
való idõ volt. Nem volt sem túl

meleg, sem túl hideg. Grúber
Misi bácsi fújta a sípot, és ügyelt
arra, hogy minden gyermeket
megmozgasson, hol fekvõ-
támasszal, hol guggolással.
Leviczki Tomi, és Balázsi Barnus
talán még életükben nem
kötöttek annyi horgot, mint
ezen a héten. 

Viszont  a 35 fiú,illetve lány
nem volt hálátlan, mert fogták
sorban a halakat. Volt itt sneci,
törpeharcsa, keszeg, balin,
ponty, és nagy öröm a méretes
halak láttán. Horogra akadt

több méretes ponty is, 2-8 kg
között. Volt olyan lurkó, akinek
kirántotta a kezébõl a botot a
hal, és volt, aki gondatlanul ott-
hagyta és elvitte egy vadkacsa. 

A horgászat mellett fociz-
tunk, csónakáztunk, tollasoz-
tunk, lovagoltunk. Öröm volt
látni a mosolygós arcokat, és a
vidám gyermekeket. A hetet a
pénteki horgászversennyel zár-
tuk, ahol lehetett nyerni peca-
botot, orsót, horgászdobozt, és
még néhány értékes nye-

reményt. Minden résztvevõ
gyermek fagylalt kuponnal gaz-
dagodott a tábor végén. 

Az idén is bebizonyosodott,
hogy érdemes folytatnunk a
megkezdett munkánkat, és
jövõre is szervezni kell tábort. A
táborban eltöltött perceket,
élményeket nem pótolhatja
semmi, és örök emlék mind a
szervezõk, mind a gyermekek
részére.

Ezúton szeretném megkö-
szönni a  Haldorádó Étterem-

nek a finom reggelit, ebédet,
uzsonnát. Ottónak a sok szó-
dát, Misi bácsinak a testmoz-
gást, Barnusnak a sok újraszere-
lést, Leviczki Tominak  hogy
lehetõvé tette a táborozást.
Köszönjük még a támogatóink-
nak: CBA, Sulyán Cukrászda,
Grezner Éva, Bedõcs József,
Gombai Cukrászda, Bohus
Gabriella, Rõfös Dórinak.

Farkas László 
táborvezetõ

V. Horgásztábor 2011V. Horgásztábor 2011
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5.000 dollárt nyert
pályázat útján az erdõkertesi
Szófogadó Általános Iskola a
veresegyházi General Electric
Aviation divíziójától, melybõl
a sportpályájukat újították
fel. A GE dolgozói ezen felül
önkéntes munkájukkal is
segítették az Iskolát, hogy
sportpályájukat felújíthassák.

Iskolaszünet van, az Isko-
lában viszont szorgos kezek
dolgoznak, hogy mire szep-
temberben újra megnyitja
kapuit, a diákok ámulva lép-
hessenek a sportpályára.

A Szófogadó Általános
Iskola 2007-ben alakult az
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény egyik
egységeként. 4 évvel ezelõtt
még csak 3 tanulócsoport,
azaz 30 gyerek járhatott ide,
jelenleg már 75 tanulót fog-
lalkoztatnak 6 csoportban.

Az intézmény vezetõsége
nagyon örült a GE megke-
resésének, a pályázat lehe-
tõségének, hiszen az éves
költségvetésükbõl még éve-
kig nem tudták volna felújíta-
ni az elhasználódott sportpá-
lyájukat.

A pályát mintegy 8 éve
használták már fejújítás
nélkül. Ez idõ alatt elkopott a
háló, tönkrement a palánk,
elkorrodálódott a kerítés. A
pálya egyébként betonalapú
volt, ami nem egészséges és
biztonságos a gyerekek szá-
mára. A pályázaton nyert
összegbõl az aljzatra gumi-
borítást tudnak helyezni, ami
növeli a gyerekek bizton-
ságérzetét és remélhetõleg
ezután bátrabban mozognak
majd rajta.

Július 15-én és 16-án a
veresegyházi Lévai utcai GE
dolgozói önként gyûltek
össze, feláldozva hétvégéjü-
ket, hogy munkájukkal hoz-
zájáruljanak az Iskola fejlesz-
téséhez.

A GE központi segélyalap-
jába önkéntesek adományait
gyûjtik és az összegyûlt pénzt
idõnként felosztják. Ebbõl
sikerült az iskolának pénzhez
jutni, amit felhasználnak a
felújításra, hálót, gumila-
pokat, szelektív hulladék-
gyûjtõket, kukát és len-
gõhidat is vásárolnak a
pénzbõl. 

A GE ÖNKÉNTES MUNKÁJA
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Kora tavasztól késõ õszig
mindennap délután vidám
gyerekzsivajtól hangos, eve-
zõcsapásoktól habzik, fod-
rozódik a Malom-tó. Gyak-
ran elcsendesednek a gye-
rekhangok, mert az edzõk
kedves vagy szigorú szavai-
ra figyelnek a lurkók. A
Veresegyházi Kajak-Kenu
Klub edzései zajlanak — álta-
lában 15 és 18 óra között.
Vezetõjük Frohner Ferenc és
Pekárovicsné Lõrincz Ildikó.
Lapunknak Frohner Ferenc
beszélt a tevékenységükrõl.

„A gyerekek mindennap
edzenek. Februárban már
elkezdték az alapozást.
Kötelezõ a heti három, de
részt lehet venni heti öt
edzésen is. A legkisebb
tagunk hétéves, a legtöb-
ben 9-14 évesek. Télen
teremben vagyunk, alapo-
zunk, gimnasztikázunk,
úszunk, tavasztól jövünk ki
a vízre. Csak azok ülhetnek
„hajóba”, akik letették az
úszóvizsgát, vagyis 200
métert folyamatosan és biz-
tonságosan úsznak. Ez elég
arra, hogy ha a Duna köze-
pén borul, kiússzon a part-
ra. Persze általában úszó-
mellényt viselnek a gyere-
kek, bár itt a tavon azok-
nak, akik velünk voltak a
sukorói edzõtáborban, nem
kötelezõ a mellény. Köny-
nyebben, szebben tudnak
anélkül evezni. Ez a hely
nagyon kicsi vízfelület,
fõleg azoknak, akik már jól
eveznek, de elõnye, hogy
átlátható, tehát a kezdõ
mozdulatokat, bizonytalan-
ságokat nagyon jól látjuk. 

Voltunk a gyerekekkel a
Dunán is, Dunabogdánytól
Leányfaluig eveztek, gyako-

rolták a kikötést Leányfa-
lunál. Késõbb háromnapos
táborba mentünk a Pap-
szigetre, ahol az önálló,
szülõi segítség nélküli élet-
módhoz szoktattuk a gyere-
keket. Azután két hetet
Sukorón, a Velencei-tavon
töltöttünk, napi kétszer 2
km-t eveztek folyamatosan
a gyerekek, hozzászoktak a
hosszabb távokhoz, a folya-
matos evezéshez. Sátorban
aludtak. 

Egyébként alapelvünk az
egészséges életmód, egész-
séges étkezés, egészséges
pihenés. Fontosnak tartjuk
az esztétikus evezõ mozgás
kialakítását. Célunk, hogy
aki tehetséges, csiszolód-
jon, fejlõdjön, de akit csak a
mozgás és a természet sze-
retete hajt, az is megtalálja
nálunk a helyét. Fontos
dolog az együttlét, a közös-
ség kialakítása. A csapatba
Veresegyházról, Erdõkertes-
rõl, Szadáról járnak gyere-
kek. 

Sajnos a Pamut-tó erdõ
felõli oldalát nem kaptuk
meg, hiába kértük a horgá-
szoktól, de itt a Malom-ta-
von is jól érezzük magun-
kat, segítõinknek sok köszö-
nettel tartozunk: Krenedits
Sándornak, aki a kajakok és
az evezõk elhelyezését, rak-
tározását biztosítja és Pro-
kopecz Jánosnak, aki a
strandon engedélyezi a szá-
razföldi bemelegítéseket,
edzéseket.”

További jó munkát,
edzéseket, jó idõt kívánunk
a Klub felnõtt és gyermek
tagjainak egyaránt.

a szerkesztõség

Mit tegyünk, hogy 
ne legyen lúdtalpas 

a gyermekünk?
Ha a láb boltozatos íve gyengül

és a boltozat lelapul, lúdtalpról
beszélünk.

A kezdõdõ bokasüllyedésnél a
következõket figyelhetjük meg: a
boltozat laposabb, a lábfej
hosszabb és szélesebb lesz, a
belsõ oldalra fordul, a lábszár
szintén befelé fordul.

A következõ tényezõk kiküszö-
bölése segíti az egészséges láb
magtartását:
• Kerüljük a korai talpra állítást
• A láb alakjától eltérõ cipõ

viselése
• Supinált sarkú (a cipõsarok

tengelye függõleges vagy pár
fokos kifelé állása)

• A láb gyors növekedése miatt
ügyelni kell a megfelelõ
gyakoriságú cipõcserére (egy-
szerre 2 kényelmes, nem
kopott sarkú cipõ legyen)

• A mezítláb járás szerepe: a talp
bõrének érzõ idegvégzõdésein
az egyenetlen talajon való járás
szintén edzõ, tónusfokozó
hatású a láb izomzatára.

A gyermekcipõkkel támasztott
legfõbb alapelv, hogy a láb
normális fejlõdését, alakulását, az
izomzat megerõsödését biztosít-
sa.

A mai gyerek alig találkozik
természetes talajjal (fû, föld,
homok).

A vízszintes sima talajon (padló,
beton) a láb természetes ingere
hiányzik, ezért az izomzat
fejlõdése lassúbb.

Vannak cipõtípusok (supinált),
ahol a sarokágy kimélyítésén kívül
a sarok talprészét úgy képzik ki,
hogy a belsõ oldalon 2-3mm-rel
magasabb legyen mint a külsõ. A
cipõ kérgi részének kiképzésénél is
a sarok megtartása a fõ cél.
Helytelen, ha a kisgyerek nyitott
sarkú kéreg nélküli cipõt vagy
szandált visel. Helytelen az otthoni
papucs, bebújós cipõ, és szandál
viselése is, hisz semmiféle tartást
nem biztosít a sarkaknak.

Forrás: Bátori Anna LÁBTE-
RÁPIA  c. szakkönyvébõl

(x)

Kajakosok a Malom tavon
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Veresegyház várossá ava-
tásának évfordulóján, aho-
gyan minden évben, az idén
is a helyi és a környékbeli
mûvészek legújabb munkái-
ból nyílt kiállítás 2011. júli-
us 2-án a város galériá-
jában. A kiállító mûvészek:
Horváth István, Illés-Muszka
Rudolf, Joó Zoltán, Klement
Zoltán, Kun Éva, Megyeri
László, Mitsui Sen, Székely
Mendel Melinda, Tarcsi
Dániel, Tóth Lívia, Veres
Enéh.

A megnyitón Ella Beatrix
átélt fuvola játéka segített
abban, hogy a mûvek hatá-
sa teljes legyen. Bognár
Tünde, mûvészettörténész
nyitotta meg és elemezte a
gyûjteményt. Elmondta,
hogy minden alkotás egyedi
és különleges, mégis közös
bennük archaikus ihletett-
ségük. Mindegyik külön-
külön a képzelet kísérlete.
Modern világunkban a ránk

kényszerített gyorsaság kö-
zepette a mûalkotással való
találkozás a lelassulás, a
normális élettempó pillana-
ta. 

Ez az az idõ, amikor a mû
hatására elgondolkozunk,
fantáziálunk. Példának hoz-
hatjuk fel Kun Éva Góré
címû mûvét, amely egy szép
kerámiaházikó, de eszünk-
be juthat róla a lélekházikó,
a lélek õrzésének helye. A
mûalkotások által kiváltott
lelassulásra szükségünk
van, mert korlátozott az
életidõnk. Minden ember
élete egy-egy történet, és a
képzõmûvészet vizualizálja
ezt a történetet. Erõt me-
ríthet mindenki a mûvekbõl
a belõlük áradó energia
mindenkire hat. 

A megnyitó zárásaként
Debussy Syrius címû etûdjét
hallhattuk Ella Beatrix elõ-
adásában.

fverona

Együttállás kiállítás 
az Udvarház Galériában
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Hagyományõrzés és ha-
gyományteremtés volt a té-
mája a veresegyházi kávéházi
esték sorozat legutóbbi ré-
szének. Illés Zoltánt, az Agora
Kör vezetõjét, Szalay Bélát, a
Forrás Egyesület vezetõjét és
Serbán Nórát, a Mini Aka-

démia vezetõjét faggatta
Horváth Zalán. 

A bevezetõben hallhattunk
az említett csoportok létre-
jöttérõl, tevékenységükrõl,
gondjaikról, céljaikról.

Az Agora Kör több mint tíz
éve tevékenykedik, fõleg kul-
turális rendezvényeivel színe-
síti a város életét. Kezdetben
a szervezõk otthonában,
kertjében tartották rendezvé-
nyeiket, kiállításokat, koncer-
teket, mûvelõdéssel, filozófi-

ával, közélettel kapcsolatos
meghívott elõadó által veze-
tett beszélgetéseiket. Az
utóbbi években a Kör fõ tevé-
kenysége a városi betlehem
létrehozása és mûködtetése
volt. De azért foglalkoztak
mással is: könyv- és film-
bemutatót, költészetnapi

versmûsort és a három Szent
Iván napi mulatságot hoztak
létre. 

A Mini Akadémia óvodás
korú gyermek részére szervez
érdekes foglalkozásokat. Ed-
digi legnagyobb eseményük
a Tökfesztivál volt, melyen

mintegy négyszázan vettek
részt.

Az idei Szent Iván napi
mulatság is érdekesen, bár
nem olyan nagy érdeklõdés-
sel zajlott. Szeretnének ját-
szóteret építeni. Számukra
nagyon fontos a marketing,
ahogyan ezt Serbán Nóra kie-
melte.

A Forrás Egyesület a
Majális utcában lakó, Veres-
egyházra települt emberek-
bõl áll. Mindenki máshonnan
jött ide lakni, és komoly igény
merült fel a barátkozásra,
beszélgetésre, a közös cselek-
vésre. Elsõ akciójuk a képes-
lap-kampány volt, a régi
veresegyházi élet megjelení-
tése képeslapokon. A másik
megvalósított nagy ötletük a
város kerületeinek zászlókkal
való „ellátása”. A zászlók ter-
vezésébe, kivitelezésébe be-
vonták a gyerekeket, és jó
partnerre találtak az iskolá-
ban, a helyi mûvészekben. A
zászlókat kiállították, a ter-
vezõket, a készítõket jutal-
mazták. Jelenleg az egyesület
utca, baráti közösségként
mûködik, anyagi forrás hiá-
nya miatt a további ötletek a
tarsolyban maradtak, megva-
lósításra várnak. 

Horváth Zalán körkérdései-
re („fesztiválpárti-e? mit

tenne, ha polgármester len-
ne?”) adott frappáns vála-
szokkal ért véget a beszélge-
tés.

Az est további részében
Horváth Ferenc — Képzelmész
— versrögtönzõ versenyre
hívta a hallgatóságot, mely
során a megadott hat szó fel-
használásával kellett verset
faragni. Irodalmi fejtörõn is
jeleskedhettünk, a Ki írhatta?
címû sorozatban. Ezen túl
nagy sikerrel vitték színpadra
Madách Ember tragédiájának
egy frissen utánköltött színét. 

A továbbiakban Bellai
Klára, Farkas Zsolt, Horváth
Ferenc és Horváth Zalán
elõadásában megelevened-
tek két évtizeddel ezelõtti
iskolai nyári táborok emlékei,
amin a közönség igen jól szó-
rakozott.

A változatos és gazdag
mûsor közben a családiasan
elhelyezkedõ és az egyes
mûsorszámokba tevékenyen
bekapcsolódó közönség az
idõ múlásáról elfeledkezve,
igen késõn ballagott haza,
ám élményeik azóta sem
fakultak meg. Várjuk a VI.
alkalmat.

A helyben készült alkotá-
sok közül bemutatjuk Harasz-
ti Lili pársoros gyöngyszemét: 

Hol a szelíd kakukkfû nõ
S a sárgafejû kutyatej,
nem kell oda sok tusfürdõ:
ki teheti tehenet fej.

A vízibolha a bátor,
pattog a hûs víz tetején.
Ez aztán a jó kis tábor!
Jövõre is ott leszek én!
Mondja a vízibolha
hálózsákba

Elhangzott az este több
különbözõ jeles és ismert
író stílusát követõ, szintén
tábori körülmények közt
született mû, Horváth
Ferenc tollából. Végezetül
még stand up comedy-t is
élvezhettünk.

2011.augusztus 6-án, 18:30-kor a szokott helyen a
Panoráma Kávéház emeletén gyûlt össze a vidám,
irodalmi estre, kabaréra kiéhezett veresi polgárság
jelentõs része.

V. Veresegyházi Kávéházi Est
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Pár lépésnyire hevertek egymástól, ha
nem kevesebbre. Egy ember számára ez
könnyedén áthidalható távolság, csak egy
szusszanásnyi idõbe telik. Nekik ez közel
sem volt ilyen egyszerû, s talán életük leg-
nehezebb próbája elé néztek, amikor elin-
dultak egymás felé. Halhatatlan emléke-
zetükben még élt a pillanat, mikor felfe-
dezték a másikat, de ezt mostanra már
nehezen ásták elõ a múlt képeibõl. Csak
annyit tudtak, hogy minden erejüket a
mozgásra kell fordítaniuk, mert a lassan
csordogáló évezredek alatt képesek
átszelni a centimétereket.

Egyikõjük kicsiny volt és kerek, sima
felületén visszatükrözõdött a nap sárgás
fénye. A fûszálak égbetörõ oszlopokként
magasodtak fölötte. Egy csiga haladt el
rajta valamikor az éjjel, ragacsos nyálkája
rátapadt hûvös hátára, elcsúfította fekete
testét. Miközben töretlenül kúszott elõre,
azon töprengett, így bemocskolva, mégis,
hogy állhatna a szeretett elé? De olyan
vontatottan jutott el bármi is lassú elméjé-
be, hogy évekbe került, mire akár a kérdés
feltehette magának. De akkora idõ távla-
tából mind a pepita házú csiga a ragacsá-
val elveszett a századok hálójában.

Az évszakok forogtak körülötte, hóval
fedték be, virágkoszorút fontak fölé, rot-
hadó gyümölcsök maradványait ültették
köré majd zörgõ levelek segítségével
rejtették el a kirándulók szeme elõl. Mert
bizony ezek az óriások gyakran léptek rá,
bakancsaik kíméletlenül nyomták õt a
sáros talajba. Õzek szagoltak végig rajta,
nedves orraik foltot hagytak felületén. De
nem csak állatok és friss levegõt vágyók
keresték fel a vadcseresznyefa árnyékát.
Emberpárok jártak titkon oda, arcpirító
szavakat sugdostak egymás fülébe, vagy
táncolva kiáltozták az égbe szívük
szerelmét. A fekete, kis kõ láthatatlanul
lapult mellettük a fûben. Hallgatta beszé-
düket, figyelte tettüket, ezáltal háta meg-
kopott, gyorsan elvesztette színét. A hiá-
nyérzet megrohanta, kegyetlenül mart lel-
kébe hosszú hónapokon át. Fakón itta a
szerelmesek mozdulatait, ahogy egymás-
hoz érnek és semmi másra nem vágyott,
csak hogy hozzájuk hasonlóvá válhasson.
Szerette volna pillanatok alatt átugrani a
távolságot, szerette volna érezni az idõt és
azt is, aki megdobogtatta az apró gyé-
mántot a szív helyén. De nem tudott más
lenni, mint ami volt. Lassacskán elkergette
a sötét gondolatokat, újra csak a mozgás
járt a fejében. És az évszázadok táncoltak,
a látóhatáron füstcsík kunkorodott, szürke
házak emelkedtek a dombok tövében, de
a kis vadcseresznyefa nyugalma nem
bomlott meg. Néha elhúzott felette egy
repülõ, gonosz ízû permetet szórt rá, mire
a kedvesen döngicsélõ méhek elmaradtak.

Minden idõnek megvoltak a maga sze-
relemesei, akik ellátogattak az apró
kövecskéhez és mindegyikük megingatta
õt általános boldogságában. De nem adta
fel, sosem! Ha minden erejébe kerül,
akkor is el fog jutni ahhoz a gyönyörû,
vajszín kavicshoz!

Az idõ tavaszba fordult, a göcsörtös
faágakon rügyek pattantak, rózsaszín szir-
mok hullottak, báli ruhába öltöztették az
egész fát. A lány hamarabb érkezett,
ahogy a nõk általában. Lenge ruhát viselt,
talpára vékony topánka simult. Könnyen
járt, a fû is alig hajlott léptei nyomán.
Hosszú tincsei fátyolként borultak hátára,
maga is leginkább egy virágra hasonlított.
Letelepedett a fekete kövecske mellé,
lábujjai súrolták a hûvös felületet.
Magában mosolygott és ez az öröm átra-
gadt mindenkire körülötte. Lassacskán
lehanyatlott szelíd boldogsága, ahogy a
nap mászott az égen. Homloka sötét rán-
cokba szaladt és akkor sem vidult fel,
mikor a fiú feltûnt a dombok mögül. A
lány felpattant, s dühösen kitért kedvese
ölelése elõl. Percekig nem szólt, csak
figyelte a bánkódó szeretett fiú mozdula-
tait.

- Hittem benned. - A kavics érezte a
levegõ enyhe remegését, a lány félelmét
és a fiú elfojtott idegességét. - Hittem a
szívedben. - Leguggolt, hajszálai sûrû pók-
hálót vontak fehér arca elé. Finom tenye-
rét a nedves földre fektette, ujjai
erõszakosan rákulcsolódtak a kõre. -

Olyan szilárd volt a hitem benned, mint ez
itt! - Kezében megvillant a kavics. - De
mindezt ma elvesztetted. - Elõre lendítet-
te karját, hajlította csuklóját. A fekete kõ
felrepült, zúgva hasította a levegõt.
Riadtan elszínezõdött, fényét vesztve
pottyant egy halomba. Rózsaszín virágok
simultak köré, az illatfelhõ eltömítette
lassú érzékszerveit. Órákig üldögélt ott
békésen, csendesítette felkavart lelkét,
szándékosan nem gondolt arra, hogy az
évszázadok alatt leküzdött távolság sem-
mivé lett.

Hátára hullott egy apró, selymes cse-
resznyevirág. Megült az apró mélyedések-
ben, porzói csiklandozták a kövecskét.
Boldogság ömlött szét a bensõjében, az
apró gyémánt a szív helyén felvöröslött,
átforrósította hûvösségét. Végre megte-
het valamit, amit mindig irigyelt az
emberektõl. Ajándékozhat! Ez a csoda-
szép, lágy, rózsaszín virág lesz az eljegyzési
gyûrû, mellyel megpecsételhetik összetar-
tozásukat!

De mire az öröm varázsát megérezte, a
cseresznyevirág rég elszáradt a hónapok
folyamán, és az illatos szellõ messzi vizek-
re fújta.  

Ám a kis fekete kövecske errõl mit sem
tudott.

Veréb Árnika

KavicsKavics

Veréb Árnika
1995. október 1-én született Kistarcsán. Általános iskolai tanulmányait
Veresegyházon a Fabriczius József Általános Iskolában fejezte be. Jelenleg a
váci Madách Imre Gimnázium 10. osztályos tanulója. 
Rendszeresen ír rövid, „egyperces” novellákat, melyek a körülötte levõ világ
sajátos nézõpontból történõ megjelenítései. A 2010/11-es tanévben a
Középiskolai magyar irodalom pályázaton a Törött nyakú kismadár címû elbe-
szélésével III. helyezést ért el. 
A Kavics, amely egy egyperces novella, egy beteljesületlen álomról, a szeretet
utáni vágyról szól a „véges - végtelenben”. Árnika több éven keresztül volt
tanítványa Mizser Pál festõmûvésznek, akitõl egész életre szóló útravalót
kapott a színek világának megragadásához. Ezt a látásmódot igyekszik most
elsõsorban írásaiban kifejezésre juttatni.



Veresi Krónika 2011. augusztus

18

K
u

lt
ú

ra

Fiatal mûvészek alkotásait
várják a kormányhivatalok

A pályázat kiíróinak szán-
déka, hogy a kultúrán, a mû-
vészeten, a fiatal tehetségeken
keresztül új, eddig ismeretlen
mûvészeti értékek alkotását
ösztönözze, amelyeket hazánk,
illetve az egyes megyék szerete-
te, identitása ihlette. 

A pályázat célja továbbá,
hogy a fiatal képzõmûvé-
szeknek, tehetségeknek lehe-
tõséget adjon a bemutatkozás-
ra. Minden Magyarország terü-
letén belül állandó lakcímmel
bejegyzett 18 és 35 év közötti
magyar állampolgár pályázhat
már meglévõ, vagy újonnan
elkészített saját mûvészeti alko-
tásával. Minden pályázó leg-
feljebb egy mûvészeti alkotással
pályázhat. 

A pályamûvekbõl a szervezõk
szándéka szerint értékes önálló
gyûjtemény jöhet létre, melyek
nem valamely zárt múzeum-
ban, hanem az emberek szá-
mára nyitott kormányablakok-
ban, kormányhivatalokban lesz-
nek megtekinthetõek. 

Minden olyan kulturális, mû-
vészeti alkotással lehet pályázni,
amely egy mûvészeti ágat kép-
visel, vagy akár a mûvészeti
ágak közötti választóvonalak
elmosódását szemlélteti, legyen
szó képzõmûvészetrõl, iparmû-
vészetrõl, zenemûvek megjele-
nítésérõl, népmûvészetrõl, iro-

dalomról, s mindezek vizuális
megjelenítésérõl. A fõ hang-
súlynak a beérkezett pálya-
mûvek vizualitásán, vagyis az
adott téma képi megjelenítésén
kell lennie. Fontos szempont a
mûvészi érték, amit a beérke-
zett alkotás képvisel, annak
újszerûsége és informatív jelle-
ge és az, hogy mennyit árul el
az alkotóról és a településrõl,
megyérõl, az alkotás témájáról,
mennyire kapcsolható az
Európai Unióhoz.

Az alkotónak abban a
megyében kell pályáznia, ahol
állandó lakcíme is be van jegy-
ezve. Minden megyében külön
nyertest hirdetnek, az elsõ
helyezett díjazott alkotók 750
ezer, a másodikak 500 ezer, a
harmadikak pedig 250 ezer
forint elismerésben részesülnek.
A kormányhivatalokat vezetõ
kormánymegbízottak által el-
nökölt zsûri által arra érdemes-
nek ítélt, de nem díjazott alko-
tásokból külön kiállítást
szervezhet. 

A pályamûveket 2011. szep-
tember 15-ig kell leadni a kor-
mányhivatalok épületében. 

A pályázatról bõvebb infor-
máció a www.valtozatosme-
gyeink.kormany.hu honlapon
érhetõ el.

Változatos megyéink az Európai Unióban címmel a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tar-
tozó kormányhivatalok és a Hungarofest Nonprofit Kft. közös
mûvészeti pályázatot hirdetnek fiatal képzõmûvészek, alkotók
számára. A pályázatra olyan mûvészeti alkotásokat várnak,
amelyek üzenete a kormányablakokhoz köthetõ. A nyertes
pályamûveket a kormányablakokban, illetve kormányhivata-
lokban fogják kiállítani, és önálló gyûjteményt fognak alkotni,
amely a nagyközönség számára is megtekinthetõ lesz.

Irodalmi pályázat kezdõknek
A budapesti ACCORDIA

Kiadó irodalmi pályázatot
hirdet önálló kötettel még
nem rendelkezõ szerzõknek
— életkortól függetlenül.

Mûfaji, tematikus és ter-
jedelmi megkötés nincs. 

A legjobbnak ítélt 24
szerzõ mûvébõl válogatott
kötetet jelentetünk meg
Szép írások címmel.

A pályamûvet (pályamû-
veket) a következõ e-mail
címünkre várjuk: drbalazsti-
bor@gmail.com, valamint

fogadjuk postai úton is:
Accordia Kiadó, 1132 Buda-
pest, Victor Hugo u. 11-15.

Minden pályázónak mûv-
eit értékelõ sorokkal vála-
szolunk. 

A pályamûveket folyama-
tosan várjuk, beküldési ha-
táridõ: 

2011. szeptember 15. 
Nevezési díj nincs.
A bírálóbizottság az iro-

dalomtudomány doktorai-
ból, írószövetségi tagokból
áll.

Oh természet, oh dicsõ természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz. ?

Petõfi Sándor

ÚTILEVELEK - Felhívás
Kedves Olvasóink!
Petõfi Sándor a százhatvannégy évvel ezelõtt, 1847-ben írta Úti
leveleit Kerényi Frigyes barátjának. Ezekben a levelekben, vala-
mint a két évvel korábban írt Úti jegyzetekben csodálatosan,
gyakran humorosan prózában ír a magyar tájról, a városokról, a
természet szépségeirõl, csakúgy, mint verses formában a költe-
ményekben.
Itt a nyár, a szabadság a vakáció…hurrá, nyaralunk! Itt az ideje
az utazásnak, kalandozásnak a környéken, az országban,
Európában, a világban. 
Szeretnénk mi is részesei lenni az Önök utazásinak, képzeletben
legalább. Hadd osszuk meg az élményeket másokkal is! Küldjék
el szerkesztõségünkbe úti élményeiket, tapasztalataikat akár név-
vel, akár monogrammal, akár fantázianévvel ellátva. Szívesen
közöljük úti beszámolóikat vagy készítünk Önökkel riportot vala-
milyen szép, izgalmas, tartalmas stb. utazásukról. 

Süt a nap, kellemes idõ van, az ellátás kifogástalan, a reggeli, az
ebéd, a vacsora mindig finom, tápláló és egészséges.
Sok szépet láttunk, otthon mindent elmesélünk.

Üdvözletünket küldjük Veresegyházról, a
szerkesztõségbõl.

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy
Dr. Molnár Andrea Ügyvédi Iroda
elérhetõségei 2011. augusztus 1. 
napjától az alábbiakra változott:

Dr. Molnár Andrea Ügyvédi Iroda
2100 Gödöllõ, 

Dózsa György út 88-90.
Tel: 06-28-515-500
Fax: 06-28-410-826

Email: drmolnarandrea@yahoo.com
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A MMiénk itt a Fõ tér rendezvények minden alkalommal népszerûek
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t A Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um
ve ze té se fel hív ja a pénz ügyi ne héz sé -
gek kel küz dõ de vi za hi tel lel ren del ke -
zõ adó sok fi gyel mét, hogy él je nek a
má tól igé nyel he tõ ár fo lyam rög zí tés
le he tõ sé gé vel. Az ár fo lyam rög zí tés
igény lé se után az adó sok ha vi tör -
lesztõrés zlete azon nal a ked vez mé -
nyes ár fo lya mon ke rül el szá mo lás ra.
Az ár fo lyam rög zí tés idõ sza ká nak le -
jár ta utá na a ha vi tör lesztõrés zlet leg -
fel jebb 15 szá za lék kal le het ma ga -
sabb, mint az ár fo lyam gát idõ sza ká -
ban. Mind két sza bá lyo zást a kor -
mány ren de let ben rög zí ti. 

Az au gusz tus 12-tõl igé nyel he tõ
ár fo lyam rög zí tés sel a kor mány azok -
nak a de vi za jel zá log hi tel adó sok nak
nyújt se gít sé get, akik mind ed dig
• szer zõ dés sze rint, vagy kis ké se -

de lem mel fi zet ték tör lesztõrés -
zleteiket, azon ban az ár fo lyam je -
len tõs gyen gü lé se ve szély be so -
dor hat ja tör lesztõképességüket. 
A kor mány an nak ér de ké ben,

hogy az érin tett ház tar tá so kat meg -
óv ja a nem zet kö zi té nye zõk okoz ta
ár fo lyam vál to zás tól, a prog ram ban
részt ve võ de vi za jelzáloghite ladó sok
szá má ra
• a sváj ci frank ár fo lya mát 180, 
• az euró ár fo lya mát 250, míg 
• a ja pán jen ár fo lya mát 2,0 fo rin -

ton rög zí ti.
Az ár fo lyam rög zí tést vá lasz tó adó sok
• ha vi tör lesztõrés zlete 36 hó na pos

idõ szak ra, de leg ké sõbb 2014. de -
cem ber 31-ig ke rül rög zí tés re. 

Az ár fo lyam gát idõ sza ká nak le jár ta
után

• a tör lesztõrés zlet leg fel jebb 15
szá za lék kal le het ma ga sabb,
mint az ár fo lyam gát idõ sza ká ban,
amely a jö võ hé ten kor mány ren -
de let ben ke rül rög zí tés re.
Az ár fo lyam rög zí tés idõ sza ká ban

az adó sok a fen ti ked vez mé nyes ár fo -
lyam szin te ken tör leszt he tik hi te lü ket,
míg
• az árfolyamkülön bözet ha vi ös  sze -

ge egy gyûj tõ szám lán ke rül el kü -
lö ní tés re, amely im már 

• fo rint ala pú hi tel ként, és a ban -
kok szá má ra is tör vény ben elõ írt 3
ha vi bank kö zi ka mat láb bal
(BUBOR) ka ma to zik, ami je len leg
6,09%. 

• Ez ál tal a bank nem tesz szert pro -
fit ra a gyûj tõ szám lá ra nyúj tott hi -
te len. 

• Az ár fo lyam rög zí tés igény lé se
egy sze rû ügy in té zés sel le bo nyo -
lít ha tó, az adó sok nak ki zá ró lag
egy min den bank ra egy sé ge sen
ér vé nyes, 

• fix áron sza bá lyo zott köz jegy zõi
dí jat kell fi zet ni ük, más díj nem

szá mol ha tó fel. 
Az egy sé ges köz jegy zõi díj pon tos ös -

 sze gét a leg ké sõbb jö võ hé ten
élet be lé põ Köz igaz ga tá si és Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri um mi nisz te ri
ren de le te ha tá roz za meg.

• A prog ram ban min den ki részt
ve het, aki nek jel zá log hi te le van, és
meg fe lel a fel té te lek nek, füg get le -
nül at tól, hogy la kás cé lú vagy sza -
bad fel hasz ná lá sú jel zá log hi telt
vett fel. 

• Az ár fo lyam rög zí tés igény lé se
után az adó sok ha vi tör lesztõrés -
zlete azon nal a ked vez mé nyes
ár fo lya mon ke rül el szá mo lás ra,
me lyet a kor mány ren de let ben
sza bá lyoz. 

• A pénz ügyi ne héz sé gek kel küsz kö -
dõ adó sok nak ér de mes mi nél
elõbb be lép ni az ár fo lyam vé de -
lem ol tal ma alá, mert mi nél ko ráb -
ban csat la ko zik az adós a prog -
ram hoz, an nál ha ma rabb fi zet he ti
az ala cso nyabb tör lesztõrés zletet. 

• Az adó sok 2011. de cem ber 31-ig
kér he tik pénz in té zet ük nél az ár fo -
lyam rög zí tést.

Az ár fo lyam rög zí tés ré vén a je len le gi
ár fo lyam szin te ken szá mí tott hoz
ké pest a tör lesztõrés zlet

• sváj ci frank ese tén 30%-kal, 
• ja pán jen ese tén 20%-kal, 
• euró ala pú hi te lek ese tén pe dig

kö zel 10%-kal lesz ala cso nyabb,
Az ár fo lyam rög zí tés se gít sé gé vel
• hos  szú tá von ki szá mít ha tó vá,

sta bil lá és biz ton sá gos sá vá lik a
tör lesz tés; 

• az adós nem lesz ki té ve a de vi za ár -
fo lyam ok át me ne ti, de az utób bi
idõ szak ban is ta pasz tal ha tó rend -
kí vül szél sõ sé ges in ga do zá sa i -
nak,

• a tör lesztõrés zlet az el kö vet ke zõ 3
év ben nem függ majd az ár fo -
lyam ok ki szá mít ha tat lan ala ku -
lá sá tól.
A Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri -

um ve ze té se ezért fel hív ja a de vi za ala -
pú jel zá log hi tel lel ren del ke zõ ál lam -
pol gár ok fi gyel mét, hogy je len be li és
vár ha tó jö võ be li jö ve del mi hely ze tü -
ket, va la mint a tör lesztõrés zlet je len -
tet te ter he ket mér le gel ve él je nek az
ár fo lyam rög zí tés le he tõ sé gé vel, ame -
lyet a tár ca meg fe le lõ és biz ton sá gos
ke re te ket te rem tõ konst ruk ci ó nak
ítél.

(Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um)

http://www.p szaf.hu/ f o gyasz tok -
nak/al ka lmaza sok/arh

http://www.ko r many.hu/hu/nem-
zetgaz dasag i-min isz teri um/hirek/ ma -
tol-k erhet o-  az-  arf ol y a mr o gz it e s

FELHÍVÁS!
Már kérhetõ az árfolyamrögzítés

Megszûnt a szociális 
vészhelyzet Pest megyében

A 12 szociális intézményben
ellátott 1724 ember élete,
egészsége és biztonságos ellá-
tása érdekében Pest Megye
Önkormányzata a mai napon
birtokba vette a közétkeztetés
biztosításához szükséges léte-
sítményeket, eszközöket és
helyiségeket.  

Pest Megye Önkormányza-
tának feladata, illetve fele-
lõssége a közétkeztetés meg-
szervezése. A birtokbavétel e
felelõsségbõl következik, és az
volt a célja, hogy megszûnjön a
szociális vészhelyzet. 

A birtokbavétel szükség-
szerû, indokolt és az egyetlen
olyan megoldás, amely az adott
helyzetben helyes, illetve elfo-
gadható. Szükségszerû, mert a
Pest Megye Önkormányzata
fenntartása alá tartozó 12 intéz-
ményben 2011. augusztus 2-án
a HunGast Kft az érvényben
lévõ szerzõdés ellenére a tálalás
lehetõségét is felfüggesztette,
és az eddig üzemeltetett kony-
hákat bezárta. Indokolt, mert
nincs semmilyen egyéb
lehetõség az otthonokban élõ
emberek ellátására — nem hasz-
nálható az étkészlet, nem
oldható meg a tárolás, a hûtés,
a melegítés, a mosogatás; és a
szociális ellátottak egyedi szük-
ségleteinek kielégítése, például
a pépes ételek elõállítása. Így
szociális vészhelyzet következett
be, amelynek elhárítására; a
járványos megbetegedések, fer-
tõzések, és egyéb betegségek
és ezek következményei elkerü-
lésére a Pest Megye Önkor-
mányzata tulajdonában álló
konyhák és tálalóhelyiségek bir-
tokbavétele jelenti az egyetlen
helyes és elfogadható megol-
dást. 

Pest Megye Önkormányzata
ismételten megküldött levele-
iben egyértelmûen felhívta
Kérfalusi Attila, a HunGast Kft
ügyvezetõ igazgatója figyelmét
a tényre, hogy a konyhák bezá-
rásával közfeladat ellátását aka-
dályozza — a gondozottak ét-
keztetésében krízishelyzetet te-
remt, az ellátottak életét és
egészségét veszélyezteti — egy-
ben felszólította, hogy a bezárt
konyhákat haladéktalanul nyis-
sák ki. Mivel a HunGast Kft. az
ismételten megküldött felszólí-
tásnak nem tett eleget, az
önkormányzat ajánlatait tár-
gyalás nélkül elutasította, a
HunGast Kft által megállapított
feltételek egyoldalú és azonnal
elfogadására szólított fel, ezért
az önkormányzatnak nem
maradt mérlegelési lehetõsége:
az embertelen körülmények és
az esetleges súlyos következmé-
nyek fenyegetése miatt nem
maradt más alternatívája az
azonnali cselekvésnek. 

A vészhelyzet megszûntetése
az önkormányzat elsõszámú
feladata, illetve felelõssége. Pest
Megye Önkormányzata ugyan-
akkor továbbra is elkötelezett a
két fél közötti kapcsolat
tárgyalások útján történõ ren-
dezése mellett. Elismeri, mint
ahogy mindig is elismerte, hogy
a HunGast Kft felé jelentõs tar-
tozása áll fenn, továbbá garan-
ciákat biztosított a cégnek a
tartozás megfizetésére, és
lehetõsége szerint folyamato-
san törlesztette adósságát.
Jóhiszemûségét nem egy alka-
lommal bizonyította. Jelen
esetben is felelõsséget vállal a
HunGast Kft tulajdonát képezõ,
ugyanakkor Pest Megye Önkor-
mányzata tulajdonában álló
konyhákban és tálalókban elhe-
lyezett eszközökért a birtokba-
vételkor készített részletes
jegyzõkönyv, illetve leltár alap-
ján. Reméli, hogy a HunGast Kft
is felismeri a szükségét az
együttmûködésnek, melynek
alapja a beruházások és egyéb
költségek tételes és részletes
elszámolása, a ráfordítások köl-
csönös elismerésen és elfogadá-
sán alapuló megállapítása, és
ráébred arra, hogy a közfeladat
ellátásnak akadályozása — 1724
ember egészségnek veszélyez-
tetése — nem lehet eszköz az
érdekek érvényesítésére.
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gál ta tó kat pe dig je len tõs
hely re ál lí tá si költ ség ter he li.

A cse lek mény kö vet kez mé -
nye jó val komp le xebb, mint
ma ga a ká be lek pót lá sá val
já ró kár, bár ez is több tíz -
mil li ós té telt je lent éven te
egy- e gy táv köz lé si szol gál ta -
tó ese té ben. Ezen túl, nagy -
mér ték ben hát rál tat ja az la -
kos ság mi nõ sé gi ki szol gá lá -
sá hoz szük sé ges há ló zat fej -
lesz té si tö rek vé se ket, mert a
ré gi, adott eset ben el avult
há ló za tok fel újí tá sá ra szánt
ösz  sze ge ket a szol gál ta tók -
nak hely re ál lí tás ra kell köl te -
ni ük. Rá adá sul nem csak
„ott ho ni” bos  szú ság ról van
szó. Ha nincs te le fon vagy
inter net, ak kor meg áll hat a
ter me lés a gyár ban, meg -
szûn het az ügy fél fo ga dás a
ban kok ban, hi va ta lok ban
vagy nem le het kár tyá val fi -
zet ni a bolt ban. De elõ for -
dul hat, hogy em be rek
gyógy ulá sa, kü lön le ges ese -
tek ben akár éle tek is múl -
hat nak azon, hogy egy- e gy
köz pon ti szer ve ren tá rolt le -
let hez, do nor adat hoz hoz -
zá fér-e idõ ben a kór ház.

A tet te sek kéz re ke rí té se vi -
szont nem kön  nyû fel adat.
A lo pá sok dön tõ ré szé re éj jel
ke rül sor, gyak ran olyan kül -
te rü le te ken, ahol ke vés em -
ber for dul meg és ké sõbb
na gyon ne héz bi zo nyí ta ni
egy- e gy ilyen ese tet. A ká be -
lek mû sza ki vé del mén, a táv -
fel ügye le ten kí vül a tet ten -
érés le het az az esz köz,
amel  lyel ké pe sek le het nek a
rend õrök, pol gár õrök csök -
ken te ni az ilyen bûn cse lek -
mé nyek szá mát. Mi nél több
eset ben fog ják el a tet test,
an nál ke ve sebb olyan el kö -
ve tõ lesz, aki né hány ezer
fo rin tért koc káz tat.
Bár két ség te len, hogy mind

a szol gál ta tók, mind a rend -
õrök küz de nek a lo pá sok el -
len, át tö rõ ered ményt csak
ak kor tu dunk el ér ni, ha több
lesz a tet ten érés.
Azon ban ha son ló an Rej tõ
Je nõ klas  szi kus Fü lig Jimmy
idé ze té hez — nem csak a po -
fo nok, de saj nos min den ká -
bel mel lé sem le het rend õrt
ál lí ta ni.
Még is te he tünk-e va la mit,
ha vál toz tat ni sze ret nénk?
Egyet biz to san: je lent sük be
a rend õr sé gen (107), ha
gya nús ese tet ta pasz ta lunk!
Ha pél dá ul va la kit éj sza ka lá -
tunk dol goz ni egy sze re lõ ak -
ná ban, vagy ás ni va la hol,
ak kor azon nal ér te sít sük a
rend õr sé get. Ide tar toz hat -
nak azok az ese tek is, ha
szo kat lan he lyen, er dõ ben
vagy az út men tén éj jel na -
gyobb tûz re, sö tét füst re le -
szünk fi gyel me sek — ez je -
lent he ti ugyan is azt a fo lya -
ma tot, ami kor a tet te sek le -
ége tik a réz ve ze té kek rõl a
mû anyag bo rí tást. A ká bel -
lo pá sok emel ke dõ szá ma
saj nos ma már ten den cia.
De ta lán a jö võ ben ja vul hat
a hely zet, ha si ke rül több
ilyen eset ben tet ten ér ni a
tol va jo kat.

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

A Gö döl lõi Rend õr ka pi tány ság
bün te tõ el já rást foly tat is me ret -
len tet tes el len kész pénz-he -
lyet te sí tõ fi ze té si esz köz jo go -
su lat la nul fel hasz ná lá sá val el -
kö ve tett kész pénz-he lyet te sí tõ
fi ze té si esz köz zel vis  sza élés vét -
ség el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja mi att. 

2011. jú ni us 23-án 06.15 óra
és 13.00 óra kö zöt ti idõ ben is -
me ret len tet tes Gö döl lõ, Mar ti -
no vics u. 16. szám alatt lé võ
óvo da ke rí té sén át má szott és a
nyi tott ka zán ház ból el tu laj do -
ní tott egy váll tás kát, ben ne sze -
mé lyes ira tok, kész pénz és
bank kár tyák. 
Az el tu laj do ní tott bank kár tyá -
val a ké pen lát ha tó sze mély az
egyik bank kár tyá val 10 ezer fo -

rint kész pénzt vett le egy
bankau tomatából.
Kér jük, hogy aki fel is me ri a ké -
pen lát ha tó sze mélyt, vagy a
bûn cse lek mén  nyel kap cso lat -
ban bár mi lyen in for má ci ó val
ren del ke zik, je lent kez zen az
ügy elõ adó já nál, Haj dú Hen ri -
et ta rend õr zász lós nál, vagy
hív ja a Gö döl lõi Rend õr ka pi -
tány sá got a 28/514-655 te le -
fon szá mon.

A Gö döl lõi Rend õr ka pi -
tány ság bün te tõ el já rást foly -
tat is me ret len tettes/ek el len
lo pás bûn tett meg ala po zott
gya nú ja mi att. 

Er dõ ker tes Köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va ta la fel je len tést
tett is me ret len tet tes el len,
aki 2011. jú li us 25. és 26. kö -
zöt ti éj sza ka el tu laj do ní tot ta
az Er dõ ker tes, Fõ út 18. szám
elõtt ál ló, „Ika rosz bu ká sa”
cí mû bronz szob rot. A lo pás -
sal oko zott kár 5 mil lió fo rint.

A ké pen lát ha tó szo bor 4
mé ter ma gas kõ ta lap za ton
he lyez ke dett el, 140 cm ma -
gas, sú lya 30 kg.

Az Er dõ ker tes Köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la
250.000.- Ft ju tal mat aján -
lott fel a nyom ra ve ze tõ nek.

A Gö döl lõi Rend õr ka pi -

tány ság ké ri, hogy aki a szo -
bor el tu laj do ní tá sá val kap -
cso lat ban bár mi lyen in for -
má ci ó val ren del ke zik (ada -
ta i nak zárt ke ze lé se mel lett)
je lent kez zen a Gö döl lõi
Rend õr ka pi tány ság Ve res -
egy há zi Rend õr õr sén az ügy
elõ adó já nál, Fülek iné Ke -
resz tes Or so lya rend õr
fõtörzszás zlós nál sze mé lye -
sen, vagy a 28/385-011-es
te le fon szá mon. 

Gö döl lõ, 2011. jú li us 28.

A meg je le nést 
en ge dé lye zem: 

Bozsó Zol tán r. 
dan dár tá bor nok

Rend õr sé gi fõ ta ná csos
rend õr ka pi tány

Emberéleteket is veszélyeztethetnek 
a kábeltolvajok
Az el múlt idõ szak ban je len -
tõ sen meg növekedett a ká -
bel lo pá sok szá ma Pest-me -
gyé ben és egy re gyak rab -
ban ma rad tak te le fon-,
inter net- vagy TV szol gál ta -
tás nél kül az elõ fi ze tõk.

Csak az el múlt egy-más fél
év ben több száz al ka lom mal

lop tak el vagy ron gál tak
meg te le kom mu ni ká ci ós ká -
be le ket a tol va jok Pest-me -
gyé ben, és en nek kö szön he -
tõ en szá mos eset ben szûnt
meg ide ig le ne sen a te le -

kom mu ni ká ci ós szol gál ta -
tás. A hely zet a bu da pes ti
agg lo me rá ci ó ban a leg sú -
lyo sabb. Itt van olyan te le -
pü lés, ahol a jú li us hó nap -
ban be kö vet ke zett szol gál -
ta tás ki esé sek 43%-ká bel -
lopás ból, vagy ká bel ron gá -
lás ból szár ma zott. 

A meg ron gált ve ze té kek
hely re ál lí tá sa több idõt vesz
igény be, ad dig pe dig sü ket
a te le fon, nem mû kö dik az
inter net és akár a te le ví zió
sem. A tol va jo kat a ká be lek -
ben ta lál ha tó réz el adá sa
mo ti vál ja, azon ban sok szor
op ti kai ve ze té ke ket is ki tép -
nek a föld bõl, ame lyek ma -
gas be szer zé si áruk el le né re
gya kor la ti lag el ad ha tat la -
nok. Minden nek ká rát pe dig
az elõ fi ze tõk, az az a la kos -
ság, a cé gek, a köz hi va tal ok
és a kór há zak lát ják, a szol -

Bankkártyával élt vissza - keressük

Jutalom
a nyomravezetõnek!

Szoborlopás 
Erdõkertesen…
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gármester és a sajtó nyilvá-
nossága elõtt mutatta be dr.
Bozsó Zoltán rendõr dandár-
tábornok, azt a 30 fiatal rendõrt,
akik a továbbiakban a Gödöllõi
Rendõrkapitányság kötelékében
teljesítenek szolgálatot. Közülük
hat fõ a Veresegyházi Rendõrõrs
állományát erõsíti.

A próbaidõs õrmesterek a
Rendészeti Szakközépiskola elsõ
évfolyamát végezték el eredmé-
nyesen, s most egy éven keresztül
a gyakorlatban sajátítják el a
rendõri munkát. Természetesen
úgy osztják be õket szolgálatba,
hogy mindig lesz mellettük egy
gyakorlott, tapasztalt, kellõ hely-
ismerettel rendelkezõ járõrtárs. 

Tábornok úr beváltotta ideér-

kezésekor tett ígéretét, ami az
állománybõvítésre vonatkozott,
hiszen ebben az évben összesen
43 fõvel növekedett a kapitány-
ság létszáma. Így végre az emberi
erõforrás is közelít a kiemelt
kapitányság besoroláshoz illõen,
nemcsak a név. A kapitányság
hatóköréhez 27 település és közel
200.000 lakos tartozik, az õ biz-
tonságuk, közérzetük javulhat
ettõl az erõsítéstõl.

A kapitányságnál történt ál-
lományfeltöltés során 19 fõ került
Gödöllõ városába, a Veresegyházi

Rendõrõrsre 6 fõ, az Aszódi
Rendõrõrsre 7 fõ, a Kistarcsai
Rendõrõrsre 7 fõ, és a Péceli
Rendõrõrsre 4 fõ.

Pásztor Béla polgármestere
örömmel üdvözölte az újonco-
kat, eredményes munkát kívánt
nekik, s hogy ismerjék meg a
rendõri munka kihívásait és szép-
ségeit, valamint reményét fejeze-

te ki, hogy a gyakorlati év során
megszeretik a városunkat, s
utána is itt maradnak velünk a
térségben.

A fiatal rendõrök az õrs-
parancsnokukkal és a polgármes-
terrel történt megismerkedés
után egy hét szabadságot
kaptak, s azt követõen álltak szol-
gálatba.

Az örvendetes és nagyon

régóta várt állománybõvítés kap-
csán kérdéseinkkel felkerestük
Gergely János fõhadnagyot a
Veresegyházi Õrs parancsnokát.

- Parancsnok úr hogyan érté-
keli az új helyzetet?

- Nagyon örülök az újon-
coknak, az õrsön így már 24-en
teljesítünk szolgálatot, s ha a
folyamatban lévõ áthelyezéssel a
további három álláshelyet is be
tudjuk tölteni, akkor elérjük a
területhez és a lakosság szá-
mához szükséges létszámot. Az
õrs hat település: Veresegyház,

Szada, Erdõkertes, Galgamácsa,
Váchartyán és Váckisújfalu lakói
biztonságáért felelõs, s ehhez
bizony az egy szolgálatos
mozgójárõr kevés volt.

- Lesz a járõrszolgálat
ellátásához gépkocsi és
elegendõ üzemanyag is?

- Igen, szerencsére az önkor-
mányzatok, kiemelten Veresegy-
ház támogatását élvezzük, s így
ezt a feltételt tudjuk biztosítani.

- Változik-e ezáltal a körzeti
megbízott rendõr szerepe?

- Nem változik, minden falunak
van kmb-s rendõre, sõt
Erdõkertesnek kettõ is. Az õ fel-
adatuk a községen belüli jelenlét
és szükség szerinti intézkedés. Az
õ munkájukat egészítik ki a
mozgó járõrök, amelyek ru-
tinszerûen járják a területet, illetve
bejelentésre vonulnak ki a
helyszínekre.

- Milyen típusú bûncselek-
mények a gyakoriak?

- Jellemzõk az ún. átutazó
bûnözõk, erre szakosodott ban-
dák, amelyek kinéznek maguk-
nak helyszíneket, s sorozatos
betöréseket hajtanak végre.
Júniusban sikerült egy ilyen buda-
pesti társaságot elfognunk, a
Csonkáson kezdtük el üldözni
õket és végül Kerepesen került
bilincs a kezükre. Azóta a betöré-
sek száma látványosan lecsök-
kent a környéken. 

A leggyakoribbak tehát a betö-
rések. Általában kifigyelik a
házakat. Elsõsorban azt nézik,
hogy van-e riasztó, valamilyen
õrzõ védõ szervezet védi-e az
ingatlant. Az ilyeneket a legtöbb-
ször elkerülik. Ezért, aki meg akar-
ja óvni a vagyonát, annak erre
áldoznia is kell, mert egyébként ki
van téve a bûnözõk ostromának.
Jellemzõ a betörések mellett a
fémek lopása, akár közterü-
letekrõl is. Nemrégiben lopták el a
„Napba nézõ fiú” szobrát
Erdõkertesrõl. Jó eséllyel beol-

vasztva vagy felismerhetetlenné
téve találunk majd rá egy vastele-
pen. Sajnos a törvények nem
eléggé szigorúak, pedig ezek a
lopások életveszélyt is tudnak
okozni, amikor például egy vasúti
sorompó válik mûködésképte-
lenné miattuk, stb. Mindezt
országos méretekben kellene
megoldani. 

Az életszínvonal csökkenésével
egyre több a szegény ember, aki-
nek nincs munkája vagy talán
sohasem volt, s mivel ma már a
segélyek nem járnak olyan mér-
tékben, mint korábban, egyre
többen választják a bûnözést.
Nekünk, illetve a lakosságnak
pedig akarjuk, nem akarjuk véde-
keznünk kell.

Azt is meg kell érteniük, fõleg
az idõsebb embereknek, hogy
már nem szabad megbízni senki
idegenben. Aki bármilyen indok-
kal becsenget, segítséget kér,
ajándékot hoz, stb. az könnyen
lehet, hogy terepszemlét akar tar-
tani, s ha beengedik, kifigyeli mit
és honnét lehet ellopni. Nem biz-
tos, hogy azonnal, de lehet, hogy
néhány nap múlva a cimboráival
betörnek és elviszik a feltérképe-
zett házból az értékeket. Nem
szabad tehát beengedni senkit,
amíg hivatalos igazolvánnyal
nem igazolta magát, de célszerû
felírni a gépkocsi rendszámát is.
Ha ezt nem akarja engedni az
illetõ, akkor szinte biztos, nem
egyenes úton jár. Ilyenkor
értesíteni kell az õrsöt az esetrõl.

- Van-e a környéken inter-
netes bûnözés és kábítószer?

- Sajnos mindkettõre van példa
a mi területünkön is. Internetes
csalók ki tudnak csalni pénzt trük-
kökkel, valamilyen értékes árut
ígérve, de lehet zsarolni fényké-
pek elcserélésével, és nem akarok
további ötleteket adni. Vigyáz-
zunk, hogy milyen adatokat
adunk meg magunkról.

Hat új rendõr erõsíti a Veresegyházi Rendõrõrsöt
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Kábítószer is jelen van, de
szerencsére csak könnyû drogok,
diszkós hangulatjavítók a
jellemzõk. Ez utóbbi esetben az
õrs csak jelzést ad, a nyomozást,
eljárást a megyei fõkapitányság
végzi.

- Van e ló vagy kutya az õrs
szolgálatában?

Sajnos nincs, de a kutyatartás-
hoz a feltételeink megvannak, és
hasznosnak is tartom, de nekünk
még nincs. 

- Milyen a kapcsolatuk a
város polgárõreivel?

Morvai Károly polgárõr pa-
rancsnok egészségi okok miatt
lemondott a tisztségérõl és
helyette Petõ Attilát választották
meg vezetõnek. Petõ úr ko-
rábban itt volt õrsparancsnok, én
voltam a helyettese, természetes,
hogy felhõtlen a kapcsolatunk,
kitûnõ az együttmûködésünk
velük. A polgárõrök áldozatos,
önkéntes munkát végeznek,
hathatós segítséget kapunk
tõlük.

- Visszatérve az újoncokhoz,
milyen magatartást, fellépést
várnak el tõlük?

- Vissza akarjuk szerezni a
rendõrség tekintélyét, ami az
utóbbi két évtizedben kissé meg-
kopott. Az újaktól is azt várjuk,
hogy legyenek felkészültek, az
intézkedéseik legyenek szaksze-
rûek, az emberekkel pedig
legyenek udvariasak, de
rendõrhöz méltóan határozot-

tak. Azt akarjuk, hogy a
becsületes emberek bízzanak a
rendõrben, a bûnözõk pedig
féljenek tõlük. Ehhez minden
emberi és szakmai segítséget
megadunk nekik. Ma már az õrs
épülete is nyugalmat, szakmaisá-
got sugall, rendezett állapotok
várják õket, kulturált körülménye-
ket sikerült teremteni, s a felsze-
reltségünk is jó. Azon igyekszünk
majd az õrsön mindnyájan, hogy
a fiatalokból is jó rendõrök válja-
nak.

Köszönöm a tárgyilagos tájé-
koztatást, eredményes munkát, s
minél több rendkívüli eseménytõl
mentes szolgálatot kívánunk a
szerkesztõség nevében az egyen-
ruhás állománynak.

Windhager Károly

Tisztelt Lakosok és
Ügyfelek!

Értesítjük Önöket, hogy Veresegyház Város
Polgármesteri Hivatalában (ide tartozóan a
Gyámhivatalban és az Adóirodában is) az új
városháza épületébe történõ átköltözés miatt 

2011. augusztus 22-tõl 
augusztus 28-ig

az ügyfélfogadás teljes 
mértékben szünetel.

Veresegyház Város Okmányirodája
2011. augusztus 22-23-án zárva tart,

2011. augusztus 24-tõl változatlan helyen, 
a szokásos ügyfélfogadási rendjének

megfelelõen üzemel.

Az átköltöztetés ideje alatt 2011. augusztus
22-e kivételével a Polgármesteri Hivatal köz-
ponti számán (588-600) telefonos ügyfél-
szolgálat mûködik, mely munkaidõben ren-
delkezésükre áll felvilágosítás, tájékoztatás
kérése céljából. 

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
(beleértve a Gyámhivatalt és az Adóirodát is,
melyek idáig külön-külön épületben mûköd-
tek) 

2011. augusztus 29. 
reggel 8 órától

új helyén: Veresegyház, Fõ út 35. szám alatt,
a korábbi ügyfélfogadási rendben fogadja a

Tisztelt Ügyfeleket.

Veresegyház Város Okmányirodája tovább-
ra is a megszokott helyen (Veresegyház, Fõ

út 45-47. Innovációs és Szabadidõs
Központ I. emeletén) és félfogadási idõben

várja Tisztelt Ügyfeleit.

Veresegyház, 2011. augusztus 03.

Garai Tamás jegyzõ sk.
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