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pülés közösségi létére, patinás lakosaira,
valamint újonnan betelepülõire – a
veresiekre.

Újságunk nemrég ünnepelte fennállásának elsõ évfordulóját, ám még örvendetesebb az apropó, miszerint Veresegyház immáron tizedik éve büszkélkedhet
városi ranggal – és van is mire büszkének lennünk.

Persze, mindössze arról van szó, hogy az
idõ márpedig nem áll meg. Pontosan
ezért szeretnénk hónapról-hónapra többet, és mindig egy kicsit mást is nyújtani
olvasóinknak eme lap hasábjain is, hiszen elõbb-utóbb talán minket is utolér

Épületeinkre – az újakra, a régiekre, és a
felújítottakra –, kulturális életünkre –
annak fejlõdésére, színesedésére –, a tele-
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Jó olvasást kívánva igyekszünk tehát továbbra is helyt állni – Önökért!
Anka Péter,
fõszerkesztõ

Impresszum

Veresi Krónika
16

Veresi Képesség

18

Lethenyei László életképei

Veresegyház Város Önkormányzata

Közélet:

19

Közösségformáló értékek

2112 Veresegyház, Fõ út 106.

4

Áll a szobor

19

Zarándoklat Szlovákiába

4

Városfejlesztõ Kft. alakult

19

Veresegyház: Egy polgár vallomása

5

Pályázati felhívás: Környezetvédelem

20

A Lisznyay Gábor Zeneiskola hírei

7

Cherchez la femme!

20

A Váci Mihály Mûvelõdési Ház

3

Elõszó

Kiadó:

Telefon: (28) 588-600

9

Felhívás fásításra

9

Árnyas Óvoda és Bölcsõde:

programjai

Fax: (28) 588-646
e-mail: veresikronika@gmail.com
Fõszerkesztõ:
Anka Péter
Sajtószoba:
Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Centrum, 218. szoba

Közhasznúsági jelentés

21
22

Minõségi TV: Becsületes cowboyok
Júliusi kalendárium

Telefon: (30) 541-5896
Félfogadás: Kedden 9.00-13-00-ig
Csütörtökön 10.00-14.00-ig

10
11

12

GE: Pünkösdi vigasság

Fotó:

A Képviselõ-testület határozatainak

Életmód és sport:

kivonata

23

Kert-Észkedés

Pályázati hirdetmény:

23

Sérültek, Halmozottan sérültek

Óvodai intézményvezetõ-helyettes

és Segítõik szövetsége

Lethenyei László
Nyomdai elõkészítés:
Q-Print Kft.
Nyomda:
Berei Press Nyomda
DECENS KIADÓ

13

„Neked titok, nekem Trianon”

24

Reflux: csak egy kis gyomorégés?

13

Pályázati felhívás: Nevelõ és tanár

25

Két helyszín, sok vonat

14

Tizedik éve

26

Kézenfogva Alapítvány: Meghívó

általános információ

27

I. Erdõkertes Feszt – programok

(árak, hirdetési felületek stb.):

30

Triatlon Diákolimpia:

2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.
06-30-335-9050, windhager@decens.eu
Hirdetésfelvétel,

2112 Veresegyház, Fõ tér
Kultúra:
15

Nagy falat: Kis Holivúd

Országos döntõ

Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Centrum, 218-as szoba
Telefon: (30) 541-5896

Figyelem!
Sajtóirodánk a továbbiakban is szívesen fogadja városunk intézményeinek, társaságainak,
üzemeinek közérdeklõdésre számot tartó híreit az impresszumban olvasható elérhetõségek
bármelyikén – legyen e lap mindnyájunké!

www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com

3

Veresi Krónika

Közélet

Áll a szobor
Június 13-án, röviddel elõzõ számunk
megjelenése után került sor városunk
legfrissebb köztéri szobrának, azaz
Horváth István Kezek címû munkájának
leleplezésére.
A mû a Fõ út–Attila út találkozásánál
fekvõ parkban került elhelyezésre a CBAval szemben – a régi Pharmavit logó
helyén, a benzinkút mellett –, mely a
sanofi-aventis/Chinoin támogatásával
készülhetett el.
Az avatáson éppen ezért Pásztor Béla
polgármester úr mellett a sanofi-aventis
vezérigazgatója, Frederic Ollier, a cég

2009. július

Fotók: Samuné Tusor Mária

veresegyházi gyáregységének igazgatója, dr. Diószegi Zsuzsa is mondott ünnepi beszédet.
Sõt, ezt követõen, 12 órától a veresegyházi telephely nyílt napot is tartott, mely
során csoportos gyárlátogatást szerveztek kísérõvel, az érdeklõdõk pedig az
ismeretterjesztõ elõadásokon túl szûrõvizsgálatokon is részt vehettek egy
egészségnap keretei között.

Városfejlesztõ Kft.
alakult
A Fõtér II. projekt levezényléséhez
– a pályázati elõírásoknak megfelelve – Városfejlesztõ Kft.-t alapított
Veresegyház. A cég május 1-tõl mûködik, ügyvezetõje Csikós István, a
beruházási iroda eddigi vezetõje,
munkatársa szintén a hivatalból
Lippainé Mogyorósi Éva, és a kft.
munkatársa lesz egy könyvelõ. Mûködésüket részben a pályázatból
finanszírozzák. A kft. fõ tevékenysége a különbözõ városfejlesztési akciók, projektek lebonyolítása és pályázás az önkormányzat megbízásából. Következõ feladata lehet a
szennyvízprojekt lebonyolítása.
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PÁLYÁZATI (A) ÉS VERSENYFELHÍVÁS (B)
KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZCÉLÚ FELADATOK
VÉGREHAJTÁSÁRA
– Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja –
2009. június

(A) Pályázati felhívás
Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottsága a Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Bizottság, illetve Alap) terhére a települési környezet- és természetvédelmet közvetlenül elõsegítõ közcélú feladatok
megvalósításához pályázat útján elnyerhetõ támogatást nyújt.

A pályázók köre, pályázati feltételek
Az Alap támogatásából helyi óvodák, iskolák, civil szervezetek, alapítványok és magánszemélyek részesülhetnek. Helyi óvodák
és iskolák a 3. és 4. jogcímre, magánszemélyek pedig kizárólag az 1. jogcím kapcsán pályázhatnak. A támogatás kizárólag Veresegyház Város közigazgatási területén megvalósuló közcélú környezet- illetve természetvédelmi feladatokra használható fel.

A támogatás igénylésének jogcíme
Támogatási célok
1. Lakóterületi, játszótéri parkosítás, növénytelepítés
2. Parlagfû-mentesítés
3. Környezetvédelmi jeles napok rendezvényeinek támogatása
4. Környezetvédelmi szemléletformálás
5. Tavak és környezetük fejlesztése, rehabilitációja

Az elnyerhetõ támogatás összege és formája
Az Alap vissza nem térítendõ támogatást ad, utófinanszírozási formában. Pályázati díj nincs, az önrészt felmutató pályázatok
elõnyt élveznek.

A pályázatok benyújtása és elbírálása
A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell az önkormányzat által közreadott, pályázó által kitöltött és cégszerûen aláírt
Pályázati Adatlapot. Az 1. jogcím esetén a Veresegyház Város környezetvédelmérõl szóló 14/2008 (V. 21.) KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alábbi elõírásait kell figyelembe venni:
33. § (1) A belterületi tavak és patakok partján kizárólag tájhonos fa- és cserjefajok telepíthetõk. Egyéb belterületi köz•
„3
területeken, illetve az utak, utcák mentén legalább 70%-ban õshonos fákat és cserjéket kell telepíteni. Özönnövények
telepítése tilos.”
•
az ültetésre javasolt és természetvédelmi szempontból telepítésre nem ajánlott növényfajokat a Rendelet 1. és 2. sz.
melléklete tartalmazza.
A pályázatot ajánlott küldeményként kell postázni, vagy személyesen átvetetni a Titkárságon a következõ címen:
Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
2112 Veresegyház, Fõ u. 106.
A borítékon fel kell tüntetni: Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja – pályázat

Pályázati határidõk:
1. jogcím:
2009. augusztus 19.
2., 3., 4., 5. jogcím: 2009. július 10., szeptember 10.
Határidõ tekintetében a pályázónál a postabélyegzõ vagy a Titkársági érkeztetés kelte a mérvadó!
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A kitöltött Pályázati Adatlapot lehetõség szerint e-mail-ben is meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal alábbi címére:
jani.szekely@invitel.hu
Az Alap jelen Pályázati Felhívása, a Pályázati Adatlap, a Pályázati Beszámoló Adatlap, a Veresegyház Város környezetvédelmérõl szóló 14/2008 (V. 21.) KT rendelet és a Veresegyház Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló 3/2006. (III. 29.) ÖR.
számú rendelet letölthetõ az önkormányzat honlapjáról (www.veresegyhaz.hu) a „Rendelettár” menübõl, vagy megkérhetõ
az önkormányzattól (jani.szekely@invitel.hu).

A pályázatok elbírálása
Az Alap felhasználására benyújtott pályázatokat a Bizottság bírálja el azokkal a helyi civil szervezetekkel együttmûködve,
melyek alapszabályában szerepelnek környezetvédelmi célok, és amelyeknek nincs érdekeltségük az adott pályázat(ok)ban.
A pályázatokról szóló döntést a Bizottság hirdeti ki a benyújtási határidõtõl számított 15 napon belül. A pályázati felhívás
követelményeinek nem megfelelõ pályázatokat a Bizottság elutasítja, fellebbezésnek helye nincs.

Támogatási szerzõdés megkötése és teljesítése
A támogatás rendeltetésszerû felhasználását számlákkal kell igazolni, legkésõbb a támogatási szerzõdésben vállalt megvalósítási határidõ napjáig. A számlákat a támogatott szervezet nevére és címére (vevõ) kell kiállíttatni. Az eredeti számlák másolatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján kell leadni, melyek a teljesítés igazolások kiállítását követõen kerülnek kifizetésre. Kérjük gondoskodjon a számlák fénymásolásáról, ugyanis ezeket késõbb mellékelni kell a megvalósított program pénzügyi
beszámolójához!

(B) Versenyfelhívás
A VIRÁGOS VERESEGYHÁZÉRT MOZGALOMBAN
TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTELRE
Veresegyház Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottságának
felhívása a város lakosságához, közösségeihez
A virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ verseny átfogó célja a városi környezet minõségének és a lakosság életminõségének javítása a zöldfelületek példamutató kialakításával, tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozása.

Részcélok:
Új zöldfelületek (parkok, fasorok, gyepfelületek stb.) létesítése, fenntartása, parlagfû- és gyommentesítése, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénytelepítések ösztönzése a lakosság
részvételével.
A résztvevõk szépítõ munkájukkal javítják a város jó hírét, az ott élõk életminõségét, elõsegítik a turizmus fejlõdését, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek védelmét, növelését.

Kik vehetnek részt a programban?
A versenyben minden veresegyházi magánszemély (magánházak tulajdonosai), lakóközösség, társadalmi szervezet,
intézmény részt vehet. Benevezni Veresegyház közigazgatási területének azon közterületeivel, vagy közösségi célra használt
zöldfelületeivel lehet, ahol már a teljes közmûvesítés és járdaépítés megtörtént.

A pályázatok elbírálása, értékelési szempontok
A házak elõtti zöldfelületek, illetve utcák, terek helyszíni szemléjét 2009. szeptember 23-án kezdi meg a Bizottság. A pályázatokat a Bizottság bírálja el 2009. szeptember 30-ig. A szemle során készített fotók Veresegyház Város Önkormányzatának
honlapján is elérhetõk lesznek, ahol internetes szavazásra is lehetõség nyílik.

A „Legvirágosabb ház/utca/tér” cím adományozása
A Bizottság a „Legvirágosabb ház/utca/tér” címmel ismeri el a környezetüket szépítõ magánszemélyeket, lakóközösségeket,
szervezeteket.
A címet elnyerõk elismerõ oklevelet és "Legvirágosabb ház/utca/tér" feliratú táblát is kapnak. A nyerteseket az önkormányzat
lapjában és honlapján fotókkal illusztrálva bemutatja.
Minden olyan pályázó kap 1 tõ cserepes virágot, aki által gondozott zöldfelület a felhívás követelményeinek megfelel.
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Az eredményhirdetés és díjátadás idõpontja:
2009. október 24. (az október 21-ei Földünkért Világnap alkalmából).
(A helyszínrõl késõbb értesítjük a T. pályázókat.)

Hogyan lehet a versenyre benevezni?
Jelen Virágos Veresegyházért versenyfelhívás és a Nevezési lap megkérhetõ az önkormányzattól (jani.szekely@invitel.hu),
vagy letölthetõ az önkormányzat honlapjáról: www.veresegyhaz.hu.
A Nevezési lapot ajánlott küldeményként kell postára adni, vagy személyesen a Titkárságon átvetetni az alábbi címen:
Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
2112 Veresegyház, Fõ u. 106.
A borítékon fel kell tüntetni: Virágos Veresegyházért pályázat
Nevezési határidõ: 2009. szeptember 21.
Határidõ tekintetében a pályázónál a postabélyegzõ vagy a Titkársági érkeztetés kelte a mérvadó!
A kitöltött Nevezési lapot lehetõség szerint e-mail-ben is meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal alábbi címére:
jani.szekely@invitel.hu
További részletes információ kérhetõ:
Tatár Sándor
tatarsandor@invitel.hu, tel.: (28) 389-005

Cherchez la femme!
Ahogyan eddigi számaink kapcsán már
megszokhatták, minden hónapban egy
új tagot igyekszünk megszólaltatni váro sunk demokratikus úton megválasztott
képviselõ-testületébõl: ebben a hónap ban Nagy István fogadta el felkérésünket.
Nem is tudom, hogyan kezdjem, hiszen
annyiféle élettörténettel találkoztam
már ezen beszélgetések alkalmával, de
talán az a legegyszerûbb, ha mindjárt
elárulja: tõsgyökeres veresegyházi,
képviselõ úr, avagy sem?
Nos, 1945 augusztus 22-én ugyan
még Dunakeszin születtem, azonban
két évvel késõbb már Veresegyházra
költözött a család, szóval tulajdonképpen egész életemben itt éltem –
három fivérem van, sõt, egy ikertestvérem is. Apám mindig is a MÁVnál dolgozott, volt állomásfõnök Dunakeszin és Veresen is, '45 után pedig az
igazgatóságon lett pénztárvizsgáló.
Édesanyám háztartásbeli volt és a
kertben munkálkodott – emlékszem
volt nyulunk, baromfink, sertésünk is.

tudomány pedig fejlõdik, 1987 és '89
között még az ELTE pedagógia szakát is
elvégeztem. 6 félévet töltöttem hát el
bölcsészek között, hiszen az egyetemi
végzettség nagyon is fontos ahhoz,
hogy naprakész legyen az ember a szakmájában, mely egyúttal lehetõséget is
ad ahhoz, hogy szakértõnek minõsítsék
adott területen – én 1993 óta szerepelek az Országos Szakértõi Jegyzékben,
mint matematikával, fizikával pedagógiai programok minõsítésével, az intézmények törvényes mûködésének ellenõrzésével stb. foglalkozó szakember.

Egy késõbbi iskolaigazgatótól talán muszáj is megkérdezni, hol végezte a tanulmányait, nem igaz?
Általános iskolába ide jártam veresre,
ám a gimnáziumot Budapesten végeztem el, a Könyves Kálmánban. Fõiskolai
tanulmányaim aztán egy idõre Szegedre
szólítottak, ahol is a tanárképzõn szereztem diplomát. Persze az igazsághoz
hozzátartozik, hogy habár már gyakorlott tanár voltam, mivel az idõ halad, a

Akkor elmondhatja magáról, hogy ott
dolgozott felnõttként, ahol annak elõtte
gyermekként tanult is?
Igen, veresen kezdtem a tanítást, sõt,
abban a kivételes helyzetben lehettem,
hogy olyan jelentõs tanároktól vehettem
át a stafétebotot, mint Kis Mária, akinél
feleségemmel együtt tanítási gyakorlaton vehettünk részt, vagy olyan kollégám is lehetett, mint Bellai János, aki
hajdan osztályfõnököm is volt. Tizenhárom évig tanítottam helyben. 1980ban kértek fel a szadai iskola vezetésére,
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melyet kb. két heti gondolkodási idõ
után el is vállaltam. Mérlegelésem oka,
hogy – bár másfél évig igazgatóhelyettesként is kipróbálhattam magam
– kissé fiatalnak éreztem még magam a
vezetõi felelõsséghez, s munkához, mely
egész embert kíván. Ám mivel kihívásnak éreztem, elvállaltam a megtisztelõ
felkérést, s tizenöt évig voltam a szadai
iskola,
majd
általános
általános
mûvelõdési központ igazgatója. Ehhez
az idõszakhoz is rengeteg hasznos és
szép emlékem fûzõdik, pedig nem volt
mindig könnyû dolgom.
Nehezen fogadták be?
Szada valahogy mindig is zártabb településnek számított, mint Veresegyház,
ahol vagy megszeretik az embert, vagy
elzavarják onnan. Nekem is minden lépésemet figyelték, ám mégis úgy érzem,
hogy csupán jóindulattal. '82-ben aztán
megkezdõdött az iskolaépítés a faluban,
és jó visszaemlékezni, hány szülõ jött
segíteni nekünk társadalmi munkában –
volt olyan nap is, hogy kb. 50-60 ember
dolgozott együtt (manapság ezt már a
munkavédelmi törvények nem is tennék
lehetõvé, vagy kikiáltanák feketemunkának). Ennek következtében aztán
végre Szadán is elindulhatott az egy
mûszakos oktatás, mivel elegendõ
tanterem lévén, nem kellett délutánra is
behívni a gyerekeket.
Hogyan került vissza Veresegyházra?
1994-ben kért fel a képviselõ-testület,
hogy pályázzam meg a Fabriczius József
Általános Iskola igazgatói posztját, amit
el is nyertem, majd a szadai tanévzárás
után, '95 július elsejével meg is kezdtem
az itteni munkát, mely az elkövetkezõ tíz
évben töretlenül folytatódott is. Aztán,
mivel az iskolaigazgatókat 5 évre választják meg, 2005-ben elõrehozott nyugdíjazáshoz folyamodva vonultam vissza,
bár mind a tantestület, mind a képvielsõtestület szerette volna, ha újra pályázok.
Úgy gondoltam, hogy a 25 éves vezetõi
munka a számtalan szépsége ellenére is
embertpróbáló volt, s nem akartam
megvárni, amíg terhére leszek a
kollégáimnak, vagy a város vezetésének.
Persze csak a tanítástól, hiszen azóta is
tagja a közéletnek, mint képviselõ. Ho gyan jött az ötlet, hogy ebben is kipró bálja magát?
A 2006-ban kezdõdõ, tehát legutóbbi
ciklusban lettem képviselõ, listán jutottam be. Már nyugdíjazásom elõtt is volt
szó arról, hogy megpróbálhatnám a

dolgot, de akkoriban még összeférhetetlennek éreztem a munkámmal: önkormányzati intézmény vezetõje ugyanis ne legyen képviselõ, ezt a mai napig
vallom. Merõben más is ez a munka,
mint amit 25 éves iskolaigazgatói pályafutásom alatt megszokhattam. Mindemellett persze próbálom mindentõl
függetlenül szem elõtt tartani a város

családi házat szeretne építeni hitelbõl,
az nem adósodik el a következõ 20-25
évre? Dehogynem. Éppen ezért mondom, hogy a lehetõségek után igenis
menni kell egy bizonyos határig. Már
csak azért is, mert 2013 után már az EU
is csak hitelt fog adni, tehát aki nem
pályázik amíg lehet, lemarad, vagy csupán csak késõbb adósodik el.

érdekeit – 2006-ban például a Közmûvelõdési, Oktatási és Sportbizottság elnökévé választottak (2008 januárjában
ezt aztán szétszedte a politika, így a
sport már nem hozzám tartozik). Bizottságunkban korrekt szakmai munka
folyik, megtartottuk az elõzõ ciklus Oktatási Bizottsága által elindított és jól
bevált pályázati rendszert.

Gondolom, a családi ház példája se volt
teljesen véletlen, hiszen család centrikus
ember hírében áll. Mesélne végezetül
pár szóban a magánéletérõl?
Feleségem és én is nagy családban
nõttünk fel, s ezt igyekeztünk továbbörökíteni. Ha csak a közvetlen hozzátartozókat nézem, akkor is 17 fõrõl beszélhetek. Két lányom és egy fiam van, akik
eddig 9 unokával örvendeztettek meg
minket – külön öröm, hogy a legendás
angol-magyar eredményt beállítva, hiszen 3 lányról és 6 fiúról van szó. Az
egyik lányom matek-fizika szakos tanár –
csak úgy mint a feleségem, akivel nem
mellesleg egy felzárkóztató feladatgyûjteményt is készítettünk matematikából,
mely az alapkészséget hivatott segíteni,
és itt az iskolában is elõszeretettel használják. A másik lányom a Takarék Szövetkezet váchartyáni fiókjának vezetõje, a
fiam pedig építészmérnök. A hobbim
elsõsorban az utazás, vagyis a kemping,
melynek köszönhetõen a mai napig sem
szakadt darabjaira a család, hiszen ahogyan annak idején a gyermekeinket vittük sátrazni, most ugyanígy teszünk az
unokáinkkal, akik szerencsére nagyon
szeretnek az „öregekkel lenni”. Úgy gondolom, hogy sikeres volt pedagógus
pályafutásom. Ahhoz, hogy ez így lehetett, a kiegyensúlyozott családi háttér
alapvetõen fontos volt – és ezt elsõsorban feleségemnek köszönhetem!

Sõt, ha jól tudom, a Pénzügyi bizottság nak is tagja.
Így van, hiszen az oktatási intézmények
költségvetéseinek elkészítésében meglehetõsen komoly gyakorlatra tettem
szert az elmúlt évtizedek során.
Ha már itt tartunk: Ön hogyan látja a
város jelenlegi helyzetét?
Tudja, én amondó vagyok, hogy ésszerû
határok között igenis fel kell tudni
vállalni bizonyos mértékû hitelt. Annak
idején a Mézesvölgyi iskolával indult az
egész: annak megépítésére vettünk fel
egy jelentõsebb összeget – nem mellesleg a közel 2 milliárdos beruházást az
állam mindössze 100 millió forinttal
támogatta. 2004-ben aztán beléptünk
az EU-ba, melynek eredményeképpen
2013-ig a pályázati lehetõségek sora
szinte végtelen, ráadásul ezek önrésze a
10 és 40% között van. Persze ezek között nincsen mindig olyan, amire egy
településnek a legnagyobb szüksége
lenne, de nyitott szemmel kell járni. És
csak egy példa: ha valaki manapság
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Felhívás fásításra
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Veresegyház Város Önkormányzata
fásítási akciót indít a település területén.
A cél, hogy szebbé tegyük az újonnan benépesedõ területek házainak utcafrontjait,
a közterületeket, játszótereket, parkokat.
Városunk önkormányzata éppen ezért a továbbiakban ingyen biztosít facsemetéket,
melyeket csak elültetnie kell az arra jelentkezõknek.
Az akcióra a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet jelentkezni
július 1-e és szeptember 15-e között.
Megkérünk mindenkit, hogy amennyiben szándékot érez magában a fásításra,
minél hamarabb jelezze azt az önkormányzat felé, hogy még idõben megérkezhessenek a facsemeték.

Közhasznúsági jelentés
az Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért
2008. évi tevékenységérõl
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. Törvény
19. §-a szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést
készíteni.
Az Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért (továbbiakban
Árnyas Óvoda) e kötelezettségének az alábbiak szerint tesz
eleget.
1. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet
elõírásainak megfelelõen az Alapítvány elkészítette a
2008. évi számviteli beszámolóját, amely a közhasznúsági jelentés részét képezi.

4. A beszámolási idõszakban az Árnyas Óvoda a Magyar
Államkincstártól normatív állami hozzájárulást és támogatás kapott 17.640 e Ft értékben, a helyi önkormányzattól pedig 2.053 e Ft támogatást kapott. Közhasznú
célú mûködésre kapott egyéb támogatás magánszemélyektõl, illetve cégektõl, vállalkozásoktól a tárgyidõszakban 39.899 e Ft volt. A felajánlott 1 %-okból befolyt
összeg: 416 e Ft volt.

5. Az Árnyas Óvoda vezetõ tisztségviselõinek, dolgozóinak
nyújtott juttatások értéke az alábbiak szerint alakult
Kuratórium elnökének, aki munkaviszonyban dolgozik
az Árnyas Óvodában, valamint a munkavállalóknak a járandósága (munkabér, útiköltség térítése, munkaruha,
étkezési jegyek): 28.078 e Ft volt.

2. A vagyon felhasználása, alakulása
6. Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységrõl:
Az Árnyas Óvoda saját tõkéje változott, a mérleg szerinti
eredménnyel (961 e Ft) növekedett az elõzõ idõszakhoz
képest. 2008. december 31-én a saját tõke értéke
-4.652 e Ft.
A vagyoni szerkezet változását számviteli beszámoló
tartalmazza, illetve mutatja be.

Az alapítvány a veresegyházi Árnyas Óvoda és Bölcsõde
fenntartója. A bölcsõde 2 gyermekcsoporttal, az óvoda
4 gyermekcsoporttal mûködik a törvényi elõírásoknak
megfelelõen. Mind az óvoda, mind a bölcsõde a veresegyházi és a környékbeli településekrõl érkezõ gyerekek
óvodai, illetve bölcsõdei ellátását biztosítja.

3. A célszerinti juttatások bemutatása
Veresegyház, 2009. május 30.
A beszámolási idõszakban az Árnyas Óvoda célszerinti
juttatásokat nem adott.

Kvakáné Balyi Barbara
Kuratóriumi elnök
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„Pünkösdi vigasság” a GE Energy
Kisrét utcai gyárában
A hagyományoknak megfelelõen ebben
az évben is megrendezésre került a GE
Energy Családi és Sportnapja, 2009.
június 13-án. A sikeres rendezvényen
több mint 400 dolgozót és családtagjai-

kat láthattuk vendégül. A szeles idõ ellenére a kilátogatók számos sporteseményen mérték össze tudásukat, melyeken
mind a kicsik és nagyok a színpadi programok mellett megtalálták a lehetõséget
az egész napos kikapcsolódásra. Az
érkezõ vendégeket reggel a Liszanyay
Gábor Zeneiskola növendékei szórakoztatták. A változatos programok között
szerepeltek különbözõ gyermekjátékok,
bohóc, bábszínház, aszfaltrajz, ugrálóvár. Népszerû volt a kézmûvessarok, a
szappanöntés, a gokart, az arcfestés és
a gyerekek felülhettek egy tüzoltóautóra
is! Ebben az évben új programként szerepelt a fotósarok, ahol mindenki lefotóztathatta magát családi körben, a
fotót pedig hazavihette. Az egészséges
életmód program részeként ez évben is
volt egészségsátor és véradás. Évek óta
sikeres gyárlátogatási programunk, ahol
a családtagok a nap folyamán több turnusban is a kollégák körbevezetésével
megnézhetik a gyárat, láthatják családtagjaik milyen munkakörülmények között és korszerû gépekkel végzik a tevékenységüket.
A karácsonyi parti sikerén felbuzdulva
önkéntesen alakult amatõr tánccsopor-
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tunk kora délután salsa tánccal kedveskedett a vendégeknek.
Az egész napos rendezvényen a kollégák és családtagjaik megkóstolhatták a
töki pompost, a különbözõ frissen sülteket, a kürtöskalácsot.
A változatos programok felsorolása helyett inkább beszéljenek a képek, melyek
híven tükrözik a rendezvény sikerét és
kiváló hangulatát…
Orosz Rita
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KIVONAT

Készült: Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2009. június 16-án megtartott ülésének jegyzõkönyvébõl
67/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület 2009. július 1.
napjától megbízza Halmosi-Varga Józsefet 5 éves idõtartamra, 4 hónap
próbaidõ kikötése mellett a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával.
2.) Halmosi-Varga József illetményének
összege:
Garantált illetmény
148.900.- Ft
Vezetõi pótlék
45.000.- Ft
(a pótlékalap 225%-a)
Összesen:
193.900.- Ft
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
68/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület 2009. szeptember
1. napjától megbízza Harcos Györgynét 5 éves idõtartamra a Kéz a Kézben
Óvoda intézményvezetõi feladatainak
ellátásával.
2.) Harcos Györgyné illetményének összege:
Garantált illetmény
201.000.- Ft
Vezetõi pótlék
60.000.- Ft
(pótlék alap 300 %-a)
Kereset kiegészítés
14.000.- Ft
Összesen:
275.000.- Ft
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
69/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Kéz a Kézben
Óvoda intézményvezetõ helyettesi
állásának betöltésére a határozat
mellékletét képezõ pályázati hirdetmény szerint pályázatot ír ki.
2.) A pályázatot az Oktatási és Kulturális
Közlönyben valamint a KSZK honlapon meg kell jelentetni.
3.) A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt,
hogy a pályázat megjelenésérõl gondoskodjon.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester,
A határozat végrehajtásáért felelõs:
Dr. Tahon Róbert jegyzõ
70/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a Kéz a Kézben
Óvoda számára a 2009/2010. tanév 1.
félévére vonatkozóan 2 csoport kialakításához az alábbi pótelõirányzatot
hagyja jóvá:
Bér költség:
4.369.000.- Ft

2.) A képviselõ-testület a Fabriczius József
Általános Iskola számára a 2009/
2010. tanév 1. félévére vonatkozóan
az alábbi pótelõirányzatot hagyja jóvá:
Bér költség:
1.705.000.- Ft
3.) A képviselõ-testület felhívja a polgármestert, hogy a pótelõirányzatok biztosításáról intézkedjen a 2009. évi
költségvetési tartalékkeret terhére, és
a soron következõ költségvetési rendelet módosításkor vezesse át az elõirányzat módosításokat.
Határidõ: 2009. július 1.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
71/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete tudomásul veszi
Krisztin Faurest, Szilágyi István, Gábor
Csaba, Fekete Lenke és Szabó Edina a
Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagságáról
való lemondását.
2.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Veresegyházi
Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával a közalapítvány kuratóriumi tagságát 2009.
július 1-tõl 3 évre a határozat mellékletét képezõ módosítás szerint
határozza meg. A képviselõ-testület 7
tagra módosítja a kurátorok létszámát. A tagok közül a Kuratórium
bankszámlája fölötti rendelkezést 2
személy együttesen gyakorolhatja,
Lovas Éva kuratóriumi elnök és Kucsa
Tamásné kuratóriumi tag
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az Alapító Okirat módosítás aláírásával és a kapcsolódó
intézkedések meghozatalával.
Határidõ: 2009. július 1.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Alapító Okirat módosítás
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának
III. 1. pontját a 71/2009. (VI.16.) sz. határozatával az alábbiak szerint módosítja:
1. A kuratórium:
A közalapítvány képviselõ szerve a 7
tagú kuratórium.

A közalapítvány kuratóriumának névsora:
A kuratórium elnöke:
Név:
Lovas Éva
an.:
Klepács Éva
szül.: Budapest, 1964. november 01.
lakcím: 1158 Budapest,
Szûcs István u. 46/a.
A kuratórium titkára:
Név:
Varga Imréné
an.:
Remenár Mária
szül:
1955. 06. 09.
lakcím: 2112 Veresegyház, Hold u. 6.
A kuratórium tagjai (5 fõ)
Név:
Kucsa Tamásné
an.:
Pásztor Margit
szül:
Veresegyház, 1951. 09. 21.
lakcím: 2112 Veresegyház, Petõfi u. 19.
Név:
an.:
szül:
lakcím:

Kovács Péter
Rozsos Erzsébet
Újpest, 1943. 01. 16.
2112 Veresegyház, Galagonya u. 28.

Név:
an.:
szül.:

Szalay Béla
F. Kiss Ilona
1974. 11. 02.

Név:
an.:
szül.:
lakcím:

Szilágyi István
Hoffmann Erzsébet
Budapest, 1963. március 20.
1172 Budapest, XIII. u. 32.

Név:
Dr. Stasszel Márta
an.:
Farsang Olga
szül.: Dorog, 1964. 01. 01.
lakcím: 2112 Veresegyház, Majális u. 19.
72/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul a
1457; 1458; 1459; 1460; 1461/1 és
1461/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok összevonásához a
179/ 2009 munkaszámú vázrajznak
megfelelõ módon és tudomásul veszi a
1462/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, a Szabar Kft-nek a hozzájárulását.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a megosztási engedélyezési eljárás megindítására, egyben
felhívja a jegyzõt, hogy a megosztásból keletkezõ változásokat a vagyonnyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
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73/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul a
9533 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanra „1,5 Mrd Ft összegû kötvény keretbiztosítéki jelzálogjog OTP
Kereskedelmi Bank részére” történõ
bejegyzéséhez.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert az 9533 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos jelzálogjog bejegyzési és a 9539 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos jelzálogjog törlési eljárás
lebonyolítására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
74/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Környezetvédelmi Alap felhasználására, illetve a
környezetvédelmi közcélú feladatok
végrehajtására a határozat mellékletében foglaltak szerinti pályázati felhívást fogadja el.
2.) A pályázati felhívást az önkormányzat
honlapján közzé kell tenni.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Tatár Sándor – a Környezetvédelmi
és Mezõgazdasági Bizottság elnöke
75/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület Fabriczius József
Közoktatási Díjban részesíti Duba
Ildikót és Rakácsné Hering Máriát.
2.) A képviselõ-testület Darányi József
Közszolgálati Díjban részesíti Földesiné Varga Évát és Pege Györgynét.

3.) A képviselõ-testület Sejtes Vendel
Közmûvelõdési Díjban részesíti Mizser
Pált és Módy Pétert.
4.) A képviselõ-testület Szotáczky József
Szociális és Egészségügyi Díjban részesíti Rezgõ Józsefnét.
5.) A kitüntetések átadására az augusztus
20-i ünnepség keretében kerül sor.
6.) A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt,
hogy a kitüntetésekhez tartozó plakettek elkészíttetésérõl gondoskodjon.
Határidõ: 2009. augusztus 20.
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ
76/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2009. november 1.
napjától megbízza Horváth Ernõt 5
éves idõtartamra a Veresegyház Város
Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet
igazgatói feladatainak ellátásával.
2.) A képviselõ-testület az igazgató illetményét az alábbiak szerint határozza meg:
Garantált illetmény: 350.900,- Ft
3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a kinevezési okmányok
aláírásával.
77/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzata a
2008. évi CV. törvény 44.§ (4) bekezdésének megfelelõen felülvizsgálta az
irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, valamint gazdálkodó szervezeténél a közfeladat ellátása módját
szervezeti szempontból.
Az önkormányzat kötelezõ (ill. a zeneiskola esetében önként vállalt) köz-

feladati ellátásához a jelenlegi költségvetési intézményei mûködésére
2009. július 1-t követõen is szükség
van. Az alábbi intézményét:
– Veresegyház és Környéke Szennyvízközmû Társulás
A jelenleg érvényes szervezeti keretben mûködteti tovább.
2.) A költségvetési szerv alapító okiratainak módosítását – besorolás, új szakfeladat rend tekintetében- jóváhagyja.
3.) Veresegyház város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – mint fenntartó – a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a költségvetési
szervek számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (4) bekezdésében foglalt alapfeladatának ellátására, a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 37.§ tartalmi követelményeinek megfelelõen, a többször
módosított államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben, az
államháztartás mûködési rendjérõl
szóló többször módosított 217/1998.
(XII.30.) korm. rendeletben, valamint
a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. CV. törvény 1-4. §-ban kapott felhatalmazás
alapján a határozat mellékletét lépezõ
egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Dr. Tahon Róbert
jegyzõ

Pályázati hirdetmény
Veresegyház Város Önkormányzata a Kéz a Kézben Óvoda
(székhely: Veresegyház, Széchenyi tér 2.) intézményvezetõhelyettesi állására pályázatot hirdet.
Pályázati feltétel:
• óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus szakirányú felsõfokú végzettség
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség
• 5 év pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
• elõny: vezetõi gyakorlat
Pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló
okmányok hiteles másolatát
• az intézmény vezetésére irányuló programot
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

Bérezés a Kjt. szerint. A megbízás öt évre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati felhívás megjelenésétõl számított 60 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye:
Veresegyház Város Polgármestere – Pásztor Béla
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Az állás elfoglalásának határideje: 2009. október 1.
További felvilágosítás Veresegyház Város Polgármesteri
Hivatal Polgármesterétõl szerezhetõ be.
Cím: Veresegyház, Fõ út 106.
Telefonszám: 28/588-601
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Veresi Krónika
Fotók: Sóti János

Közélet

„Neked titok, nekem Trianon”

alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély 52 méter
hosszú és 7 méter széles folyosóján, a
Galérie des Cotelle-ben írták alá.
A szerzõdést nem írta alá a szintén az
antanthoz tartozó Amerikai Egyesült
Államok, amely akkor nem lett tagja a
Népszövetségnek. Az USA és Magyarország késõbb Washingtonban kötött
békét: ez a Népszövetségre vonatkozó
cikkelyek kivételével szó szerint megegyezik a trianonival.
A trianoni békeszerzõdést gyakran trianoni békediktátumnak is nevezték és nevezik – még aláírói és törvénybe iktatói is
–, azt jelezve ezzel, hogy a szerzõdésben
foglaltakat, a gyõztesek által a vesztesek
számára diktált kényszer szülte.
1920. június 4-ére emlékeztek 13-án a
Margita-életfánál. A meghívott vendé gek között városunk országgyûlési kép viselõje, Harrach Péter mellett Döbrentei
Kornélt, Petrás Máriát, valamint Wittner
Máriát is köszönthették a résztvevõk –
és most lássuk a történelmi apropót.
A trianoni békeszerzõdés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerzõdések rendszerének részeként, Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia
egyik utódállama) és az antant (NagyBritannia, Franciaország, Olaszország)
között létrejött békeszerzõdés, amely
többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az
újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-

Horvát-Szlovén Királyság új határait.
(Ausztria határairól emellett a Saint Germain-i békeszerzõdés is rendelkezik.)
A trianoni békét az 1920 tavaszán kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának két politikailag súlytalan
tagja írta alá, s a kormány hamarosan
lemondott.
A szerzõdés Magyarország (Magyar
Királyság) új határainak megállapítása
mellett 35 000 fõben korlátozta a
magyar hadsereg létszámát, megtiltotta
légierõ és nehézfegyverek tartását.
Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4én budapesti idõ szerint 16:32-kor írták

Pályázati felhívás
A Fabriczius József Általános Iskola pályázatot hirdet,

• napközis nevelõ munkakör betöltésére. 5 Fõ
Feltételek: Tanítói szakirányú végzettség
A munkakör betölthetõ: 2009.08.26-tól, közalkalmazotti
jogviszony létesítésével.
• matematika–bármely szakos munkakör betöltésére. 1 Fõ
Feltétel: matematika szakirányú végzettség
(elõny: technika szakirányú végzettség)
A munkakör betölthetõ: 2009.08.26-tól, közalkalmazotti
jogviszony létesítésével.

• Angol tanár munkakör betöltésére. 1 Fõ
Feltétel: angol szakirányú végzettség
A munkakör betölthetõ: 2009.08.26-tól, közalkalmazotti
jogviszony létesítésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009.07.16.
A pályázat benyújtható: Fabriczius József Általános Iskola
2112 Veresegyház, Fõ u. 77-79.
Szalainé Gulyás Ágnes
igazgatónõnél
Érdeklõdni: a 06-28/559-550-es telefonszámon lehet.
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Veresi Krónika

Közélet

Tizedik éve
Veresegyház nemrégiben ünnepelte városi fennállásának 10. évfordulóját. Az
apropót persze csak tovább színesítette,
hogy Pest-megye emellett az ezrediket.
Az esemény köré csoportosuló ünnepi
kavalkád megint csak felettébb sokszínûnek bizonyult: a szervezõk egy egész
hétvégét szenteltek a mulatságnak – a
jókedvnek, a kultúrának; kicsiknek és na-

gyoknak egyaránt. Énekeltünk, táncoltunk éjszakába nyúló utcabálon, kiállítást nyitottunk meg, élveztünk különféle
elõadásokat, gyermekeinkkel voltunk,
meg szüleinkkel: együtt, veresiek.
A talán legfontosabbnak tartható momentum például kb. 200 embert sikerült mozgósítson – a becsben tartható

zászló átadására gondolok, melyet
Pásztor Béla polgármester úr lobogtatott (ahogyan a képen is jól látszik).
Ha nagyvonalúan számolunk, láthatjuk, hogy ezalatt uszkve 14.800 veresegyházi lakos tartózkodott máshol, és
ha újfent könnyelmûen kalkulálunk,
rájöhetünk: mindezalatt nagyjából
4.800 új betelepülõ fordította másra az
idejét.
Még csak nem is õket ostorozom, nem
ostorozok senkit. Csupán bánt, hogy az
újonnan jöttek sem érzik igazán magukénak a várost, meg a régiek sem. Ha ölre kell menni érte egymással, az persze
más kérdés. Olyankor nekem fontosabb,
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mint neked, meg én jobban értek
hozzá, és te sem védeni akarod, meg
persze én is támadok.
Egyszerûen csak élni kellene benne és
erre kiváló alkalom lett volna ez a három
nap, hiszen az illetékesek a jelenlegi
gazdasági helyzetben is olyan bravúrhoz
folyamodtak, amit sok település mindössze súlyos tíz milliókból tudott volna
csak megoldani. Színvonalat adtak,
hiszen errõl szól Veresegyház – és
ahogyan könnyûzenei kalandozásaink
folytán már megtanulhattuk: „élni jöttem ide, nem pedig lakni”...
Anka Péter

2009. július

Veresi Krónika

Kultúra

Nagy falat:
Kis Holivúd
Dániel Kornélt már sokan, jól ismerhetik Veresegyházon: Bessenyei Györgydíjas népmûvelõ, az Anyám Fekete
Rózsa Közhasznú Alapítvány titkára, az
alapítvány nevét viselõ versmondó verseny elindítója, valamint az országos
megmérettetés fõszervezõje.
Dániel azonban most színjátszó rendezõ oldaláról is újfent megmutatkozott:
kétfelvonásos színdarabban fogta össze
a város tehetségesnek bizonyuló fiataljait, idõsebbjeit. A lelkes csapat kortárs
írónk, Horváth Péter mûvét, a Kis Holivúdot vitte színpadra a kérges markú
profi vezényletével – az elõadás az
Innovációs és Szabadidõközpont Konferencia termében került megrendezésre, mely jó hangulatú estrõl a képek
is tovább tanúskodnak.
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Egy malomban táncol

Veresi
Képesség
Hölgyválasz

Minek vegyünk jegyet:
innen is látsz, nem?

Riporterünk jelenti…

Igen,
öt játszmából
kétszer
megverem
magam.

Csak oldozz ki,
én fedezlek!

Borban az igazság, de
sörben a bajusz…

Ugyanúgy

Leszedné ezt a fejemrõl valaki?

2009. július

Veresi Krónika

Kultúra

Lethenyei László életképei
Városunk egy évtizedes fennállásának
elsõ ünnepi estéjén nyílt meg Lethenyei
László fotókiállítása az Innovációs és
Szabadidõközpont galériájában. A nívós
tárlat kapcsán az alábbiakban a mûvészrõl emlékezünk meg.

pluszt, amitõl tevékenységében mûvésszé válik valaki.
Lethenyei László nem szívesen nevezi
magát mûvésznek, szerinte csak teszi a
dolgát.

ként” szívesen örökít meg tájképet is:
külföldön Erdélytõl Japánig, Németországtól Izraelig fotózott, és természetesen a fõváros és magyar vidék ismert
és kevéssé ismert részleteit.
Lethenyei megörökít mindent, amit fontosnak tart. Valahol valamit mindig és
mindenhol észrevesz, valamit mindig
lényegesnek tart, valamit mindig le kell
fotóznia, meg kell örökíteni, meg kell
mutatni, mert fontosnak tart.
Öt éve Veresegyház „képes krónikása”,
sõt, immáron egy éve újságunk fotószerkesztõje. Hû képet kíván adni egy
lüktetõ kisváros minden jelentõs eseményérõl, az itt élõ emberekrõl, karaktereirõl, a környék tájainak sajátos szépségérõl. Itt is adja önmagát, megörökít mindent, amit fontosnak, jelentõsnek, vagy
csak egyszerûen szépnek tart.

FOTÓMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁSAI:

Lethenyei László 1948. május 20-án született Budapesten. 1966-ban végzett a
Magyar Távirati Iroda iskolájában, ahol
1972-ig dolgozott. 1972-tõl napjainkig
szabadúszóként folytatta hõn szeretett
szakmáját – a színes fotózást. Saját színes
fotóstúdiójának és laborjának elsõdleges
profilja a riport- és tárgyfotózás, valamint
ezek kidolgozása, nagyítása, szerkesztése.

Teszi a dolgát, azt, amit tanult, azt amit
szeret, amire született: fotós – csak így
egyszerûen. Fotós, aki soha nem tolakodóan, szinte észrevétlenül van jelen az
eseményeken, aki úgy örökíti meg a
pillanatot, mint ahogy mi is szeretnénk,
aki látni és láttatni tudja velünk a
pillanatot, legyen az drámai, meghitt,
vidám vagy ironikus. „Kikapcsolódás-

Gazdag életpályáján évtizedekig rendszeres fotósa volt a Magyar Játékfilm-szemlének, különbözõ nemzeti filmheteknek
és más rangos kulturális eseménynek.
Számos neves cég rendezvényének keresett megörökítõje, otthonosan mozgott a Hilton, a Kempinsky szállóban, a
Kongresszusi Központ, a Vigadó rendezvényein, vagy akár a Gundel étterem
rendhagyó eseményein.
Ez a keresettség, ez a népszerûség nem
volt a véletlen mûve. Ahhoz, hogy valaki
több mint három évtizeden keresztül
sikeresnek mondhassa magát, szüksége
volt a szakmai felkészültségen felül néhány egyéb dologra is. Valami olyasmire, ami nem tanulható meg igazán,
amire születni kell. Lehetne ezt nevezni
érzéknek, látásmódnak, mûvész vénának is, vagy ezek sajátos ötvözetének,
valami olyasminek, ami megadja azt a
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Kisiparosok kiállítása Kaposvár
Kisiparosok kiállítása Budapest
Kisiparosok kiállítása Gödöllõ
Karinthy Szalon Budapest
Izrael
Expo Kaposvár
Veresdent Veresegyház
Rátkay Klub Budapest
Brüsszel EU-Parlament Duna fotó
kiállítás

2009. július

Veresi Krónika

Vajdaságban az idén ötödik alkalommal
rendezték meg a falunapot, és hatodszorra a bácsfeketehegyi meggynapokat.
„A híres-neves feketicsi meggy érésének
valószinûsített idõpontja lett a település
ünnepnapja, hiszen minden bácsfeketehegyi lakos azonosulni tud a faluban
termõ egészséges gyümölcs közösségformáló értékével.” – idézet Pál Károlytól, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezetõ alelnökétõl, a helyi sajtó, a Fecske
6.évf. 5. számából.
Az idei ünnepségsorozat kiemelt jelentõségû eseménye volt a 140. évfordulóját ünneplõ könyvtár emléktábla avatással egybekötött névadása.
Az olvasókört 1866-ban fj. Kozma Lajos
református lelkész szervezte meg, 1869tõl könyvtárral is rendelkeztek, dr. Sütkei

Veresegyház:
Egy polgár vallomása
Veresegyház ifjú város,
Gödöllõvel is volt határos.
Történelme is hasonló,
Törte tatár, török, német, orosz rabló.
A nevét is azért kapta,
Mert szentegyházát is vér áztatta.
Ezt mondják a történészek,
Mert leírták kik akkor itten éltek.
Vácról jövet híres költõnk,
Egy ebédet itt elköltött.
Megfürdött az öregtóban,
És felfrissülve ment barátjához Aszódra.
Még ma is van sok régi nagy családja,
Iskolája, kincsesháza.
Kincsei a benne lakók,
Mûvészek, iparosok, sportolók.
Természetes dolog volt
Nálunk az összefogás,
Így építettünk postát, áruházat, iskolát.
Nem szégyelltük, ha kellett toltuk a talicskát.
Ma is épül, szépül Veresegyház
Örül a szívem, mert itt van szûkebb hazám:
Itt van apám sírja,
S itt nõ fel a kis unokám.

Horváth Nándor
Aranyesõ Nyugdíjas Klub tagja

Manó zombori orvos 400 kötettel
ajándékozva meg az olvasókat.
A könyvtár mai állománya 3569 magyar
és 3022 szerb nyelvû dokumentumból áll.
A magyar, szerb, és szórványban montenegrói nemzetiségû olvasókat a tudás
kapcsolja össze, mint megemlékezésében
mondotta a leszármazott, dr. Józsa László
jogász, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
Ehhez a tudáshoz, egyszersmind a nemzeti emlékezet ápolásához járult hozzá
Veresegyház város önkormányzata, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, és egyes
olvasók által adományozott 84 kötet.
Városunk tartós kapcsolatokat ápol
Szlovákiában (=Felvidéken): Ipolyság
(=Sahy), és Sáró, Ukrajnában Csongor,
Romániában (=Erdélyben) Atyha, Szerbiában (=Vajdaságban) Kishegyes és

Kultúra

Közösségformáló értékek
társközsége Bácsfeketehegy (=Feketics)
településekkel.
Sárón és Atyhán hagyományõrzõ csoportunk már többször vendégszerepelt,
az idén utaznak Csongorba. Bácsfeketehegyen az Anyám fekete rózsa vers- és
prózamondó verseny vajdasági elõdöntõi zajlanak már tíz éve. Szavalócsoportjuk a könyvtárban alakult meg, náluk jegyezték be a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületét is.
Ezekhez a kulturális kapcsolatokhoz
könyvtárunk sajátos eszközzel, könyvekkel járul hozzá, a közösségformáló értékek, egyszersmind a jószomszédi viszonyok ápolására.
Bazsikné Kõvári Krisztina

Zarándoklat Szlovákiába
Május 3-án, a hajnali órákban indultunk
Szlovákiába, hogy felkeressük régi városainkat.
Elsõ állomásunk Kassán a premontrei
rend temploma volt, ahol magyar nyelvû szentmisén vettünk részt. Joachim
atya nagy szeretettel fogadott minket,
és felajánlotta a magyar és szlovák hívekért a szentmise áldozatot.
Megtekintettük II. Rákóczi Ferenc Rodostói-házának másolatát. Az épületnek csak
a külseje másolat, belsõ helyiségeinek
némelyikét a törökországi rodostói házból elhozott eredeti faelemek, díszek,
ablakok beépítésével alakították ki.
A Szent Erzsébet-dómban koszorút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc szarkofágján, a Himnusz eléneklése közben.
Látványosak a fõtéren felújított épületek, szépek és kellemesek a parkok, sétáló utcák. Kassa Szlovákia második legnagyobb városa.
Utunk következõ állomása Eperjes volt.
A városközpont mûemlékileg védett,
korhûen felújított. A legtöbb épülete
még a XV. században alapozódott, késõbb pártázatos reneszánsz, stukkódíszes homlokzatot kapott.
„Magyarok Nagyasszonya” tiszteletére
emelt Mária-szobornál koszorút helyeztünk el, megemlékezésül az itt kivégzett
200 fiatalra. Elénekeltük a „Boldogasszony anyánk” c. régi magyar himnuszt.
Megtekintettük a Szent Miklós templo-

mot, mely Eperjes legkiemelkedõbb mûemléke. Alapjait 1230-as fundamentumra 1330-ban rakták le, de teljességében 1515-ben lett kész. Háromhajós,
késõ gótikus csarnoktemplom, melyben
a képektõl kezdve a szobrokig csaknem
mindent eperjesi mesterek alkottak.
Fagyitól felfrissülve Jászóra utaztunk,
ahol betértünk a felújítás alatt álló premontrei kanonokrend prépostsági templomba, mely Szlovákia legharmonikusabb barokk egyházi épülete.
Sok szép látnivalóban volt részünk.
A kiránduláson nemcsak katolikus, de
evangélikus és református hívek is részt
vettek.
Özv. Ferge Györgyné (Marika)
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A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola hírei
A zeneiskola nyári nyitvatartása:
július 15. szerda

10.00–14.00

Farmasi Jánosné

július 29. szerda

10.00–14.00

Veressné Györki Melinda

augusztus 12. szerda

10.00–14.00

Farmasi Jánosné, Veressné Györki Melinda

augusztus 17-tõl

10.00–18.00

szeptember 1- tõl

8.00–20.00

Felvételi meghallgatás az alábbi tanszakokon lesz:
• Rézfúvós tanszak (trombita, harsona, kürt, tuba)
• Magánének tanszak
A felvételi meghallgatás idõpontja: 2009. 09. 03. 14.00–18.00

Órabeosztás a 2009/2010-es tanévre:
2009. 09. 03–04. (csütörtök-péntek) 14.00–18.00
Változás esetén – meghallgatás más tanszakon – értesítjük a Kedves Szülõket.

A zeneiskola honlapja megtalálható a
www.lszgzeneiskola.hu weboldalon.

Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.
Telefon: 06-28-589-831/06-28-589-830

2009. júliusi program
Július 4-én 19 órakor

Július 5-8.
Július 11-17.
Július 11-12.
Július 11. (szombat) 17.00
Július 11. (szombat) 18.00

Július 11. (szombat) 21.00
Július 27-31.

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
és Udvarház Galéria
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: 06-28-588-690, 06-28-387-891
E-mail: vmmuvhaz@invitel.hu

Színházi előadás
Claude Magnier: Oscar című zenés bohózata két felvonásban
Belépőjegy ára: 900,- Ft; nyugdíjasoknak, diákoknak: 600,- Ft
Hagyományőrző Népi Együttes turnéja Kárpátalján
Fúvószenekar szakmai tábora Balatonföldváron
Miénk itt a (Fő)tér!
Hétvégi programok a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ udvarán
Aranyló Színház: Terülj-terülj asztalkám gyermekelőadás
Ingyenes!
Jazz koncert – Szakcsi Jr trió
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum – Veresegyház, Fő út 45-47.;
Belépőjegy ára: 800,- Ft; nyugdíjasoknak, diákoknak: 500,- Ft
„Kertmozi” az innovációs központ udvarán
Ingyenes!
HORGÁSZTÁBOR Az ÉVÖGY szervezésében
Továbbra is várjuk jelenlegi és leendő résztvevőinket:
KERÁMIAKÖR: hétfői vagy szerdai napokon 14.30-16.30-ig két csoportban
BABA-MAMA KLUB kedden és csütörtökön 10-11.30-ig
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Most elõször vagy-vagy. Mármint a választást illetõen, hiszen feladjuk a
leckét – mindkét, e hónapban ajánlott
mozi egy idõben fut majd a televízióban. Egy becsületbeli ügy: fiatalok

harca a nagy öreggel, Guantanamo,
meg persze egység, tengerészet, Isten,
haza, illetve szépen feszülõ elegáns
szövetek. Fordulatos és izgalmas tárgyalótermi krimi az egyetemes, és

Július 18. szombat, TV2, 22:05
Egy becsületbeli ügy (A Few Good Men)
amerikai krimi, 132 perc, 1992

Kultúra

Minõségi TV: Becsületes cowboyok
mindenki más igazságáról, mégpedig
Jack Nicholson briliáns játékával fûszerezve. És ha már becsület, itt lesznek
az amerikai préri jól megszokott vándorai is, mégpedig két, kicsit „más”
tehenészlegény tolmácsolásában – egy
drámai történet a szeretetrõl, elfogadásról, a fõszerepben az azóta tragikus véget ért Heath Ledgerrel. Béke
poraira.

rendezõ: Rob Reiner
szereplõ(k):
Tom Cruise
Demi Moore
Jack Nicholson
Kevin Bacon
Kiefer Sutherland
Látszólag tiszta dolog történik a Kuba
amerikai zónájában lévõ guantanamoi
haditengerészeti bázison. Két közlegény
megöli harmadik társát. Természetesen az
eset rendkívül gyors és példát statuáló
intézkedést igényel ezért a minisztérium
két rendkívül tehetséges jogászt bíz meg a
feladattal. A helyszíni szemle után azonban még sem tûnik annyira szimplának az
ügy. Nyomozni kezdenek és ahogy közelednek a megoldáshoz egyre kuszábbnak
tûnik a valóság.

Július 18. szombat, Duna Televízió, 22:00
Brokeback Mountain – Túl a barátságon
amerikai-kanadai filmdráma, 129 perc, 2005
rendezõ: Ang Lee
szereplõ(k):
Heath Ledger
Jake Gyllenhaal
Randy Quaid
Ennis Del Mar és Jack Twist elõször egy
hajnalon találkoznak, Joe Aguirre birtokán, a munkáért sorban állók között.
Az a világ, amelybe beleszülettek, hirtelen változni kezd és mégis, szinte alig
fejlõdik. Mindkettõjüket ehhez a tájhoz
kötik céljaik – tartós munkát találni,
megházasodni, családot alapítani - és
mégis vágynak valami másra, megfoghatatlanra is. Amikor Aguirre pásztorként alkalmazza mindkettõjüket a fenséges Brokeback hegyen, egymásra
találnak a barátságban, majd egy ennél
is mélyebb kapcsolatban...
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Júliusi kalendárium
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1969 (40 éve történt)
Budapesten elõször állítottak forgalomba
kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat.
1936 (73 éve történt)
Ottó napja
Megszületett Hofi (eredeti nevén: Hoffmann)
Géza humorista (Hofélia, Élelem bére).
1971 (38 éve törSoma és
tént)
Kornél napja
Párizsban meghalt
Jim Morrison rockzenész, a legendás
Doors
együttes
alapítója (Waiting
for the Sun, Morrison Hotel, L. A.
Women).
1776 (233 éve történt)
Ulrik napja
Amerikában a függetlenség napja, annak
emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselõjeként aláírta a Függetlenségi Nyilatkozatot.
1946 (63 éve történt)
Emese és
Sarolta napja
Elõször jelentek meg nyilvánosság elõtt bikiniben egy párizsi divatbemutatón.
1885 (124 éve történt)
Csaba napja
Louis Pasteur, francia tudós sikeresen próbálta ki a veszettség elleni vakcináját egy
fertõzött kutya harapta kisfiún.
1891 (118 éve történt)
Apollónia napja
Szabadalmaztatták az utazási csekket.
1796 (213 éve történt)
Ellák napja
Kiállították az elsõ amerikai útlevelet.
1922 (87 éve történt)
Lukrécia és
Vera napja
Johnny „Tarzan” Weissmüller elõször a világon egy percen belül úszta le a 100 méter
gyorsot.
1938 (71 éve történt)
Amália napja
Howard Hughes 91 óra alatt körberepülte a
földet (a férfirõl Martin Scorsese is készített
filmet Aviátor címmel - a filmben Hughes-t
Leonardo DiCaprio alakította, korábban pedig Tommy Lee Jones is eljátszotta ezt a
szerepet).
Nóra és Lili napja 1969 (40 éve történt)
A Rolling Stones bemutatta a 'Honky Tonk
Woman'-t (melyet a Veresegyházi Asszonykórus is feldolgozott Janicsák István vezényletével Zizi Labor néven).
1954 (55 éve történt)
Izabella és
Dalma napja
Elvis Presley aláírta az elsõ
lemezszerzõdését a Sun
Records-szal és abbahagyta a teherautósofõrséget.
1944 (65 éve történt)
Jenõ napja
Megszületett Rubik Ernõ feltaláló, a bûvös
kocka atyja.
1789 (220 éve történt)
Örs és
Stella napja
A franciák függetlenségi napja, ezen a napon rombolták le a párizsiak a Bastille várbörtönt.
1975 (34 éve történt)
Henrik és
Roland napja
Útjára indult a Szojuz-19 és az Apolló ûrrakéta, hogy összekapcsolódva létrejöhessen
az elsõ nemzetközi ûrállomás.
1935 (74 éve történt)
Valter napja
Oklahoma Cityben (USA) felállították a világ
elsõ parkolóóráját.

Annamária és
Tihamér napja

17.

Endre és
Elek napja

18.

Frigyes napja

19.

Emília napja

20.

Illés napja

21.

Dániel és
Daniella napja

22.

Magdolna napja

23.

Lenke napja

24.

Kincsõ és
Kinga napja

25.

Jakab és
Kristóf napja

26.

Anna és
Anikó napja

27.

Olga és
Liliána napja

28.

Szabolcs napja

29.

Márta és
Flóra napja

30.

Judit és
Xénia napja

31.

Oszkár napja
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1954 (55 éve történt)
Megkezdõdtek az elsõ Disneyland építési
munkálatai.
1887 (122 éve történt)
Fyresdalban megszületett Vidkun Abraham
Quisling norvég katonatiszt és politikus, akinek a javaslatára a németek megszállták
Norvégiát 1940-ben.
1946 (63 éve
történt)
Elõször lépett a
kamerák elé Marilyn Monroe.
1973 (36 éve
történt)
Máig tisztázatlan
körülmények között Hong Kongban meghalt Bruce Lee harcmûvész, színész.
1873 (136 éve történt)
Jesse James, a „Vadnyugat revolverhõse” elkövette az elsõ nagy vonatrablást.
1849 (160 éve történt)
Megszületett Emma Lazarus amerikai költõ,
a judaizmus szószólója, akinek legismertebb
mûvét, a „New Colossus”-t a New York-i
szabadságszobor talapzatába vésték.
1995 (14 éve történt)
Meghalt Rózsa Miklós magyar származású
filmzene-szerzõ. Ismertebb filmzenéi: Tû a
szénakazalban; Ben Hur Oscar-díj (1960 –
Oscar-díj); Ivanhoe; Quo Vadis?; A dzsungel
könyve; A bagdadi tolvaj.
1897 (112 éve történt)
A világon elsõként, Tatán, este fél kilenckor,
21 helyen gyulladnak fel utcai acetilénlámpák (közvilágítás végett).
1967 (42 éve történt)
A Beatles más angol zenekarokkal együtt
kérte a kormányt, hogy
tegye legálissá a marihuánát.
1928 (81 éve történt)
Megszületett Stanley
Kubrick amerikai rendezõ (Lolita, 2001:Ûrodüsszeia, Ragyogás,
Spartacus).
1909 (100 éve történt)
Orville Wright felállította az akkori leghoszszabb repülési rekordot,
ami 1 óra 12 perc és 40 másodperc volt.
1910 (99 éve történt)
Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére.
1506 (503 éve történt)
Meghalt Lisszabonban Martin Behaim felfedezõ és térképész, az elsõ földgömb megalkotója.
1941 (68 éve történt)
Ottawában (Kanada)
megszületett Paul Anka
énekes (Diana, You are
my destiny).
1849 (160 éve történt)
Valószínûsíthetõleg
ezen a napon halt meg
Petõfi Sándor költõ.
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Üdvözlet a Kedves Olvasónak!
Július hónappal, továbbra is tombol a
nyár! Záporok és zivatarok tarkította
nyarunkban, a legtöbb kert-tulajdonos
mégis, nyaralását tervezgeti. Ám ügyeljünk arra, hogy kertünk ne maradjon
gondozás és fõleg nem öntözés nélkül,
míg távol vagyunk. Megbízhatjuk e
nemes feladattal, jólelkû rokonainkat,
az otthonmaradó családtagok valamelyikét, illetve fogadhatunk erre az idõre
szakszerû „kertész-felügyeletet”, de
az öntözés „problémáját” rábízhatjuk automata öntözõrendszerünkre. Abban az esetben viszont, ha nem rendelkezünk
ilyen rendszerrel, érdemes elgondolkodni, vagy szakszerû
tanácsadást kérni a hozzáértõ
kivitelezõktõl.
A kert viszont otthon maradó
kertbarátainkról is gondoskodik. Kis gyümölcsöseink még
gazdagon teremnek. Gyepünk hétrõl hétre szépen sarjad; és növényágyaink is

kínálnak kellemes elfoglaltságot. Távolítsuk el az évelõ cserjékrõl az elvirágzott
virágokat a lehetõ leggyorsabban, így
egy második virágzás esélye lényegesen
nagyobb. Metszszük le az elvirágzott
rózsákat is, mert a magképzéssel, feleslegesen fárasztjuk dísznövényünket.
Amikor az utolsó virágok is elvirágzottak, visszacsíphetjük a virágfürtöt egy jól
fejlett ötödik levél alatti rügyre.
Rózsáinkat kényeztethetjük specifikus
rózsatrágyával, mely bármely kertészetben beszerezhetõ, bekevert
zsákos késztermék.
A viharos idõkben gondoljunk
magasabb növényeink megfelelõ kikötésére is, mert egy-egy
erõsebb széllökés, könnyen
kárt tehet fiatal fáinkban, vagy
vékony és törékeny szárú dáliáinkban vagy cannáinkban.
Ez a hónap ideális idõpont
arra, hogy a nõszirmot (Iris
Germanica) megfiatalítsuk. Mielõtt a
növényt kiássa, vágja le a levelek egy részét, így megakadályozza a felesleges
párolgást. Ehhez ássuk ki a növényt és

Életmód és sport

Kert-Észkedés, avagy a kertrõl frissen fiatalosan

vágjuk le a fiatal, egészséges részeket.
Ültessük a fiatal gyökértörzset mészben
gazdag talajba, lehetõleg déli oldalra,
mégpedig úgy, hogy a gyökértörzs fele
kimaradjon a talajból.
Bár „Medárd” az utóbbi idõben kényeztet minket, özönvízszerû esõzésekkel, nem
lehet eléggé figyelmeztetni a rendszeres
öntözésre a kertben. Amennyiben alaposan öntözünk /és nem naponta negyed órákat/, azt kertünk is meghálálja.
Ne feledkezzünk meg edényes növényeinkrõl, balkonládáinkról, és szezonálisan kint tartózkodó mediterrán vagy
egzóta télikerti dísznövényeinkrõl sem.
Horváth Balázs,
Modulor-Kert Bt.

Sérültek, Halmozottan Sérültek
és Segítõik Szövetsége
Székhely: 2113. Erdõkertes, Bacsó Béla utca 13.
A Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítõik Szövetsége
2005-ben alakult.
A kapcsolatfelvétel módjai:
Hankóné Szabó Márta elnöknél,
levelezési cím: 2113. Erdõkertes, Bacsó Béla u. 13.
tel.: 06-70/205-2571,
email: nauszikaa@invitel.hu, skype: Hankó László2
Bajnok Andrea elnökhelyettesnél:
tel.: 06-20/544-7117,
email: gaborandrea@citromail.hu,
messenger cím: gaborandrea@hotmail.com.
Illetve a Szövetség banatko@citromail.hu vagy a
www.elhetunk.hu internet elérhetõségein lehet velünk
kapcsolatba lépni.
Jelentkezésüket szeretettel fogadjuk és várjuk.
A Szövetség segít a sérült, halmozottan sérült (fogyatékos)
személyek egyenjogú és a lehetõ legteljesebb körû társadalmi beilleszkedésében, szociális biztonságának, rehabilitációjának, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének elõsegítésében, érdekeik képviseletében.

Mûködése kiterjed:
Budapest és Pest Megye egész területére valamint országosan azon területen élõre, aki elfogadja a Szövetség Alapszabályát, tagdíját befizeti.
A Szövetség kiemelkedõen közhasznú szervezet, mert tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény ír elõ.
Amit nyújtani tudunk: jogvédelem, érdekképviselet, információs hálózat kiépítése, a sérült, halmozottan sérültet nevelõ
családok számára részletes felvilágosítás biztosítása, állandó
kapcsolattartás a sérült, halmozottan sérültek szüleivel,
gyámjával, részvétel az érintettekre vonatkozó egészségügyi,
szociális jogszabályok megalkotásában, véleményezésében,
nyaraltatás szervezése, kapcsolatteremtés nemzetközi szervezetekkel, egyesületekkel, jogi tanácsadás, szülõk továbbképzése, lelki segítségnyújtás, klub létrehozása sérült, halmozottan sérült számára, valamint adománygyûjtés.
Éves tagdíj: 1200 Ft /családi/
Pártoló tagok jelentkezését is várjuk!
Adószám 1%-ra: 18121300-1-13
Banksz.: 11600006-00000000-17689737
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Reflux: csak egy kis gyomorégés?
A reflux betegség a leggyakoribb emésztõrendszeri megbetegedések közé tartozik. A betegség latin nevének (gastrooesophagealis reflux) betûibõl a szakemberek gyakran a GERD kifejezést használják. A felnõtt lakosság közel 55%-a
megtapasztalja ennek tüneteit. Gyakorisága a negyvenedik életév fölött rohamosan nõ. Gyakori a reflux csecsemõkorban is, amit a nyelõcsõ és a gyomor
közötti záróizom idegi szabályozásának
éretlensége idéz elõ, ám ez a csecsemõkor végére általában magától rendezõdik.
Egészséges esetben étkezéskor a nyelõcsõ mozgása segítségével az étel bejut a
gyomorba, úgy, hogy a nyelõcsõ alsó
(gyomor felõli) záróizma megnyílik,
majd bezárul. Ha hibás mûködés miatt a
záróizom nyitva marad, akkor a gyomor
tartalma a nyelõcsõbe visszakerülhet, ez
a visszafolyás, vagyis reflux. Ebben a
béltartalomban
gyomorsav
és
különbözõ emésztõnedvek is megtalálhatók. A gyomortartalomnak gyakori
nyelõcsõbe jutása okozza a kellemetlen
tüneteket. Ilyen a rendszeres, gyakori
gyomorégés, a szegycsont mögött jelentkezõ égõ fájdalom, fulladás-érzés.
Léteznek úgynevezett atípusos tünetek
is, melyek nem elsõsorban emésztõrendszeri betegségre utalnak, ezzel
megnehezítik a helyes diagnózis felállítását. Ilyen a gyakori köhécselés, elhúzódó rekedtség, asztmatikus tünetek,

émelygés, puffadás. Felléphet olyan mellkasi fájdalom is, mely hasonló a koszorúér eredetû szívbetegség tüneteihez.
A gyomorsav a gyomorban keletkezik,
és a nyelõcsõ fala nem viseli el károsodás nélkül a gyakori savas visszafolyást,
ezért ott a sav égõ fájdalmat, és felmaródást okozhat.
A jelenség, hogy a gyomortartalom
visszaáramlik, idõnként egészséges embereknél is elõfordul. Erre hajlamosító
tényezõ a megnövekedett hasûri nyomás amit okozhat kövérség, túlságosan
kiadós étkezés, terhesség, szûk ruha,
elõrehajlás. A lefekvés elõtti étkezés,
illetve a vízszintes testhelyzet is kedvez a
gyomortartalom visszaáramlásának. A
kávé, alkoholfogyasztás, dohányzás,
egyes gyógyszerek és néhány étel szintén kedvezõtlenül befolyásolják az erre
hajlamos személyek állapotát. Ilyenek az
erõsen fûszeres, zsíros, illetve paradicsommal készült ételek, a narancs, citrom, csokoládé, szénsavas üdítõk.
A refluxos emberek számára jó hatású
és fontos a rendszeres, kis mennyiségû
étkezés, és a fent említett kedvezõtlen
ételek kerülése. Az esetleges túlsúly
csökkentése, valamint az ágy feji végének megemelése (kb. 15 cm-rel) hasznos. Sokat enyhít a tüneteken a késõi
vacsorák mellõzése, ami azt jelenti,
hogy este hatóra után már ne egyen. Az
élõflórát tartalmazó natúr joghurt és kefir, fogyasztása is kedvezõ. A nyers zöld-
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ségfélék, akár
zöldséglevek,
gabonák, pelyhek és müzlik
szintén hasznosak. Ha tartósan gyógyszert kell szedni, például vérnyomáscsökkentõt, akkor
a gyógyszert felíró orvost tájékoztatni
kell a reflux betegség meglétérõl, mert
az befolyásolhatja azt, hogy milyen
gyógyszer szedését javasolja továbbiakban.
A tünetek és elváltozások különbözõ súlyosságúak lehetnek, és ha tartósan
fennállnak, akkor gasztroenterológus
szakorvos vizsgálata szükséges. A legkorszerûbb vizsgálati módszer a felsõ
tápcsatorna tükrözése, amivel a nyelõcsõ megtekintésére, és egyidejûleg szövettani vizsgálatra van lehetõség.
Sok beteg esetében a diéta önmagában
nem elegendõ. Az esetek jelentõs részében a gyógyszeres kezelés hoz sikert.
Hosszú ideje fennálló, súlyos esetekben
mûtéti megoldás is szóba jöhet. A reflux
betegség kiújulásra hajlamos, elhanyagolása komolyabb következményekkel
járhat. Tehát csak akkor tekinthetõ kielégítõnek a beteg állapota, ha életmódbeli, és gyógyszeres kezelés mellett
tünetmentességet lehet elérni.
Dr. Marczell Mihályné
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Sínek hosszán moccan a MÁV – Lovasi
András szavait idézem. Persze a veresegyházi pályát igénybe véve érkeztek ide,
hogy mindenki megcsodálhassa õket:
kicsik és nagyok, nagyban, kicsiben.

Életmód és sport

Két helyszín, sok vonat
hétvégén, melyen vonatok
árasztották el Veresegyházat:
az állomás területén életnagyságú szerelvényeket, illetve
azok mozdonyait tekinthette

meg a nagyérdemû, míg a Mézesvölgyi
Általános Iskolában Vasútmodell-parádé
csalogatta a kíváncsiakat. Lenyûgözõ és
egyben grandiózus terepasztalt állítottak össze a szervezõk az aulában s tovább, melyet legalább öt forgalmi szolgálattevõ népesített be különféle zsugorítmányokkal.
Az itt látható képek persze nehezen adhatják vissza azt a valódi hangulatot,
mely mindkét helyszínt bearanyozta
azon a szombaton, ám aki próbálta,
már tudhatja: a vonat is utazva ismerszik meg igazán...

A veresi egy amolyan vonatozó „nemzet”, ha mondhatunk ilyet. Sok az ingázó a városban, akit a belvárosba, vagy
mindössze Budapest peremkerületibe
szólít a kötelessége nap mint nap,
éppen ezért nem meglepõ, ha egy bizonyos megfoghatatlan szenvedély köt
minket az áramszedõs fenevadakhoz –
még akkor is kíváncsi rá az ember, ha
csupán sietõs dolgát hátráltatná egy
rosszkor lecsukódó sorompó mögött.
Ennek köszönhetõen tehát mindkét fél
részérõl nagy volt az érdeklõdés azon a
www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
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MEGHÍVÓ
A Kézenfogva Alapítvány „Fogadd el, Fogadj el” 2009 évi kampánya
a Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítõik Szövetsége szervezésében
július 26.-án, Erdõkertesen
Helyszínek
A Batthyány Parkban a Kamion és a szabadtéri színpad, Faluház, Fõ tér (iskola elõtti parkoló)
A Battyhány-parkban:
10.00
Megnyitót mond: dr. Pásztor László, Erdõkertes Község polgármestere
Petõfi Sándor: Én c. versét elmondja Hankó László Máté(kerekesszékes fiatalember)
Vakok Állami Intézetének zenekara: gospel-koncert
13.00-13.50
Do-Ri Együttes interaktív (a gyerekek bevonása) mûsora
14.00
Kerekes székes vívás: Horváth Gábor és Mató Gyula parasportolók
utána lehetõség az épeknek a kerekes székes vívás kipróbálására
A Kamion egész nap az érdeklõdõk rendelkezésére áll
OTP esély játék egész nap az érdeklõdõk rendelkezésére áll
Virágrajzolási rekord kísérlet egész nap az érdeklõdõk rendelkezésére áll
A Faluházban:
10.30
Vass Gyula kerekes székes természet- és tájfestõ kiállításának megnyitója
Megnyitja: Pallag Katalin
11.00-14.00
Arcfestés
10.40
indul a „Sziromszüret” (1. állomás)
11.00-11.30
Vakok Állami Intézetének kliensei által vezetett érzékenyítõ tréning (szituációs játék)
10.00-16.00
a Frim Jakab Szociális Intézmény Lakóotthona (Vácegres) kézmûves foglalkozásai
15.30-15.50
Filmvetítés a Motiváció Alapítvány „Fordítva” c filmje
Az iskola elõtt:
10.00-16.00
11.00-12.00
11.00 -12.00
13.00-14.30
14.45-tõl

Terápiás ló, speciális nyereggel felszerelve várja a simogató kezeket (Velo-tanya)
Tandemkerékpár kipróbálása (sérültek és épek közösen)
Ayres terápiás eszközök kipróbálása
Kerekes székes kosárlabda
Élõ malom sérültek és épek részvételével

A „Sziromszüret” állomásai:
1. Faluház (értelmi sérültek által készített kisfilm), 2. Kamion (speciális feladatok megoldása), 3. Iskola elõtt: Kosárlabda és
terápiás ló, 4. Faluház (érzékelõ játék), 5. Faluház elõtt: kézmûvezés
Meghívók:

Hankóné Szabó Márta
elnök

Bajnok Andrea
elnökhelyettes

Társrendezõk:
Erdõkertes Község Önkormányzata, Erdõkertesi Faluház és Könyvtár, Frim Jakab Szociális Intézmény Lakóotthona Vácegres,
Zöld Rádió Egyesület Erdõkertes,
Támogatóink:
CBA Erdõkertes; CERKA Grafikai Stúdió – Veresegyház; Dian Pál – Veresegyház; Erdõkertes Község Önkormányzata; Erdõkertesi
Faluház és Könyvtár; GE Hungary Zrt. Energy Üzletág, Veresegyház; Gödöllõ Coop Zrt.; Gramex 2000 Kft – Veresegyház; Lukács
Ágostonné – Erdõkertes; Napsugár Textilház – Veresegyház; Puskás Ottó – Veresegyház; Paletta – Veresegyház; Rõfös Bolt –
Veresegyház; Varga Kenyér 2000 Kft. – Veresegyház; Vargabetû Könyvesbolt – Veresegyház; Veresegyház és Vidéke
Takarékszövetkezet erdõkertesi Kirendeltség; Bajnok Lászlóné – Veresegyház; Leviczki Józsefné – Veresegyház;
A Kézenfogva Alapítvány támogatója az OTP Esély programja
Médiapartnereink:
„A KISTÉRSÉG” Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás Lapja; CIVIL Rádió, Budapest; Erdõkertesi Napló; HANKA MÉDIA,
Veresegyház; Tavirózsa Rádió, Veresegyház; Zöld Rádió Egyesület, Erdõkertes; Parasport Press, Budapest
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I. ERDÕKERTES FESZT
Kulturális- és Sport Fesztivál
2009. július 26-tól augusztus 2-ig
A fesztiválprogramok helyszíne – a sportrendezvények kivételével – a Faluház
A Faluház nyitva tartása júliusban:

hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 9.00-15.00
szerda: 15.00-20.00

Az I. Erdõkertes Feszt elõadásaira jegyek és bérletek elõvételben a fenti idõpontokban válthatók.
A Képviselõ-testület június 11-i ülésén elhangzottak alapján a gyermekeknek szóló elõadások belépõjegyeit
elõadásonként, egységesen 100.-Ft-ra változtattuk!

Július 26. (Vasárnap)
9.00
10.00-16.00
17.00
19.00

Micimackó a Mesekocsi Színház elõadásában
Belépõdíj: 100-Forint
Több helyszínen a Kézenfogva Alapítvány „Fogadd el, fogadj el” programja, melynek helyi
szervezõje a Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítõik Szövetsége.
Az Erdõkertesi Foltvarró Klub kiállításának megnyitója.
Horgas Eszter fuvolamûvész ünnepi koncertje
Közremûködik: Meskó Ilona (zongora), Tabányi Antal (hegedû) és Kurucz Krisztián (gordonka).
Köszöntõt mond, és a fesztivált megnyitja: Dr. Pásztor László, Erdõkertes Község polgármestere
Belépõdíj: 1.500-Ft, 1.000-Ft

Július 27. (Hétfõ) A SZÍNHÁZ NAPJA
16.00
19.00

Óz, a nagy varázsló – Mesemusical két részben – a Körúti Színház elõadásában
Belépõ: 100.-Ft
Minden lében három kanál – Komédia két részben – a Körúti Színház elõadásában
Belépõdíj: 1.500-Ft, 1.000.-Ft

Július 28. (Kedd)
A kézilabdapályán
15.30
Erdõkertes ifi–Veresegyház ifi
16.30
Erdõkertes felnõtt–Veresegyház felnõtt kézilabda mérkõzések.
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15.00

A Faluházban szituációs játékok és szellemi vetélkedõ fiataloknak (13-20 éves korig)
AZ ÉNEK ÉS A DAL ESTJE

18.30

I. rész: Az operett és a magyar nóta gyöngyszemei
Közremûködnek: Pándy Piroska, Gerdesics Ferenc, Kalmár Magda és Vadász Károly (cimbalom).
II. rész: A Glória együttes koncertje
Belépõdíj: 1.500-Ft, 1.000-Ft

Július 29. (Szerda)
(Faluház) mûsor gyerekeknek
15.00
I. rész: Kata és Laca bohócok mûsora
16.00
II. rész: Alma Együttes koncertje
Belépõdíj: 100-Forint
A TÁNC ESTJE
18.30

I. rész: A Baby Girls, az erdõkertesi Hastánc csoport, Kuptsulik Tamás (Országos Rocky bajnok)
és a Négy Muskétás Egyesület.
II. rész: A Prima Primissima-díjas Csillagszemû Táncegyüttes néptánc mûsora.
Mûvészeti vezetõk: Tímár Sándor és Tímár Böske
Belépõdíj: 700-Forint

Július 30. (Csütörtök)
9.00-12.00

Sport és mozgás a gyerekeknek (3 éves kortól). Tréfás- és Sport vetélkedõk, lovaglás, ugrálóvár stb.
(Labdarúgó pálya)
A HUMOR ESTJE – Másfél óra kacagás – (Faluházban)

19.00

I. rész: Közremûködik: A Defekt Duó (Markos Zoltán és Rácz Mihály, a Mikroszkóp Színpad
mûvészei)
II. rész: Éles István és Bach Szilvia
Belépõdíj: 1.000-Ft, 700-Ft

Július 31. (Péntek)
18.00

Tejeda Erika kiállításának megnyitója (Faluház galéria)
A CIGÁNY FOLKLÓR ESTJE

19.00
20.00

I. rész: AMARO KHELYPO – a mi táncunk – a turai csörögi táncegyüttes mûsora.
II. rész: A Rajkó együttes koncertje
Belépõdíj: 1.500-Ft, 1.000-Ft

Az elõadásokra bérletek is vásárolhatók: 7.000 Ft-os és 5.000 Ft-os áron.
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Augusztus 1. (Szombat)

Erdõkertes Születésnapja, FALUNAP
7.00-9.00
9.00-9.30
9.30-10.30

10.30
11.00
12.15
9.00-12.00

Corvin János Természetjáró emléktúra rajtja (labdarúgópálya)
Idõsebbek sétája
Különbözõ sportágak bemutató edzései
Labdarúgás: Szokolai László az FTC válogatott csatára és Ifj. Hollósi János, Erdõkertes,
Kézilabda: Bakos Zsuzsa, Lázár Betty és Ifj. Kékesi Péter, Aerobic: Váradiné Cserepka Andrea.
Az Erdõkertesi Aerobic szakosztály bemutatója
Nõi labdarúgó mérkõzés: Erdõkertesi Virágszálak–Ferencvárosi Torna Club
Küzdõsportok bemutatója
Hõlégballonos panorámanézés Ára: 500-Ft.

A következõ programok a Faluház elõtt kerülnek megrendezésre.
14.00
A Kismackó Egyesület kézmûves sátra várja az érdeklõdõket.
14.00
Kertesieké a színpad! Jelentkezni lehet a Faluházban július 10-ig (mûsoridõ max. 4-5 perc).
15.00
A Zorall együttes koncertje
15.30
„Nagyanyáink kedvenc receptjei” verseny eredményhirdetése és kóstolás (A Faluházban).
16.30
A Dupla Kávé koncertje
17.30
Szekeres Adrienn mûsora
18.10
A Kertesi Kamarakórus mûsora
18.30
A Bulldózer együttes koncertje
20.00-23.00 UTCABÁL. Játszik a Madarak Házibulizenekar
(Közben 22 órakor Tombolahúzás)
Egész nap különféle árusok állnak a látogatók rendelkezésére.

Augusztus 2. (Vasárnap)
9.00
9.00
16.00
18.00

Öregfiúk kézilabda torna (kézilabdapálya)
Sebõ János Ifjúsági labdarúgó emléktorna (labdarúgópálya)
Erdõkertes felnõtt-öregfiúk vegyes–Magyar Újságíró-válogatott labdarúgó mérk. (labdarúgópálya)
Zárókoncert: A Keil Ernõ Fúvószenei Egyesület Zenekarának koncertje (labdarúgópálya)

A koncert után fesztiválzárót mond: Dr. Pásztor László, Erdõkertes Község polgármestere.

A Falunapok rendezvényein (augusztus 1-2.) a részvétel díjtalan!
A jegyek elõvételben már megvásárolhatók!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A fesztivált finanszírozza: Erdõkertes Község Önkormányzata
Támogatók: Önkormányzati Minisztérium, CBA Kereskedelmi Kft., Mullit Kft., Hunguest Hotel Helios (Hévíz),
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet, Könczöl Imre és Péter péksége (Õrbottyán), József Attila Színház,
Örkény István Színház, Csarkó Istvánné és István, Cziglán Józsefné Czukor Erzsébet, Csapó Krisztina
Virágüzlete, Borika Virágüzlete, Takács Károly, Temesi Attila, Bozó József, Nosztalgia Klub, Foltvarró Klub,
Barátság Nyugdíjas Klub, Aranyi János és Hányik Gábor, Ludjánszki Zoltán, Szikvízkészítõ (Õrbottyán)
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Triatlon Diákolimpia: Országos döntõ
A táblázatból az is kiderül, hogy ez a
veresi mûhely más iskoláknak is szállítja
a sikereket: Gödöllõ Hajós, Gödöllõ Premontrei, Gödöllõ Líceum és Budapest
Karinthy iskolák tanulói is szépen szerepeltek, és õk is itt edzenek veresen!
Szívbõl gratulálok a versenyzõknek, és
Csombor Zoltán, Varróné Hegedûs Gabriella és Szalma Róbert edzõi hármasnak, valamint a szülõknek, akiknek az
áldozatos – anyagi és egyéb vonatkozású – hozzáállása eredményezte ezt a
szép sikert!
Gyönyörû veresegyházi sikerek születtek
a diákolimpia országos döntõjén a Margitszigeten.
A mellékelt összesítésbõl – melyet Szegedi Attilának köszönök - kitûnik, hogy
hengereltek a veresi trimackók. Iskolák
közötti összsítésben MÁSODIK helyet
szerezte meg a Fabricziusos különítmény, a megyék közötti versenyben pedig a harmadik helyhez segítettük Pest
megyét.
A helyiek által rendezett megyei bajnokság után már dícsértem e lelkes és nagyon magas szinten dolgozó szakosztályt, most az országos eredmények ismeretében már „csak” ismételni tudom
magamat!

TRIATLON DIÁKOLIMPIA EREDMÉNYEK
KORCSOPORT

EGYÉNI

Vajkovics Ferenc

I.

6

Fabriczius

Szász Csongor

I.

9

Fabriczius

Király Rita

I.

4

1

Fabriczius

Kerekes Ivett

I.

6

1

Fabriczius

Ferencz Ábel

I.

20

Diószegi Kata

I.

1

Závoczki Júlia

II.

28

Szegedi Sára

II.

6

Simon Kinga

II.

23

Õrbottyán

Roth János

II.

35

Fabriczius

Lakatos Dávid

II.

27

Fabriczius

Király Olívia

II.

8

Katona Ádám

II.

21

Jakab Ilka

II.

17

Gombos Barnabás

II.

4

Fabriczius

Simon Gergõ

III.

10

Õrbottyán

Palkovits Áron

III.

23

Molnár Lilián

III.

23

Kovács Márk

III.

ISKOLA

Király Anna

III.

5

Fabriczius

Kerekes Lili

III.

8

Fabriczius

Horváth Márton

III.

31

Fabriczius

Ferencz Anna

III.

21

Premontrei Gimn.

Eperjesi Benjamin

III.

13

Varró Gergely

IV.

13

Gyõri Barnabás

IV.

3

Líceum

Detzky Ádám

IV.

3

Líceum

Darázs Marcell

IV.

16

3

Líceum

Baranyó Szabolcs

IV.

15

Hajós A.

Szente Dániel

VI.

3

Líceum

Fabriczius
1

Fabriczius
Fabriczius

3

3

Fabriczius

Fabriczius
Fabriczius

3

3

Fabriczius

Hajós A.
Karinthy ÁMK

3
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CSAPAT

3

Hajós A.

Hajós A.
Fabriczius

