


Veresi Krónika 2009. december

2

Id
õ

sz
er

û
 t

ém
a

December 3-án, függetle-
nül attól, hogy az idõ még
enyhébb volt, mint ahogy
az az évszakhoz képest vár-

ható volt, megnyílt a veresi
jégpálya a korcsolyások örö-
mére. Jöttek is már a meg-
nyitó estéjén szép számmal.
A pálya idei avatásán jelen
volt Pásztor Béla polgár-
mester, a látványosságot
pedig két hokicsapat mér-
kõzése és egy mûkorcsolya
bemutató jelentette.

A jókedvû fiataloktól egy
idõre azonban elcsaltuk
András Attilát, a pálya ügy-
vezetõjét, hogy interjút ké-
szítsünk vele:

- Kik üzemeltetik a jég-
pályát és milyen feltéte-
lekkel?

- A pályát a kft-nk üze-
melteti. Hármas célunk van
vele, egyrészt sportolási le-
hetõséget biztosítunk a téli
idõszakban Veresegyház
mozgásra vágyó lakóinak.
Másrészt a Drago Skorpiók
Sport Egyesülete számára
tartunk edzéseket a ver-

senyidényben. Egyesüle-
tünkben jelenleg már több
mint 100 tizennégy év alat-
ti gyerek jégkorongozik, je-
lentõs részük veresi, s to-
vábbi utánpótlást is remé-
lünk az ide kilátogató koris
gyerekekbõl. Harmadrészt a
veresi iskolák és az óvodák
oktatásához is térítésmen-
tesen teret adunk. Mintegy
600 gyerek jár ingyenes kor-
csolyaoktatásra a délelõtti
órákban. Reggel nyolctól
délutáni nyitásig kizárólag
az iskolások és az óvodások
használják a pályát. Ezekhez
a fiatalokhoz egy állandó
edzõt osztottunk be, aki lel-

kesen foglalkozik ezzel a
korosztállyal. Nemcsak az
önkormányzati iskolák és
óvodák gyermekeit fogad-
juk, hanem a Montessori-,
és a többi, magánkézben lé-
võ intézmény tanulóit is. 

Ezt azért tudjuk megten-
ni, mert az önkormányzat
támogat bennünket egy er-
re a feladatra kötött megál-
lapodás szerint. Cserébe mi
is hoztunk olyan vállalkozá-
sokat a városba, amelyek

iparûzési adóját azóta Ve-
resegyház élvezi. Ezt a
mindkét fél számára való-
ban elõnyös együttmûködé-
si megállapodást 10 évre ír-
tuk alá a várossal.

- Hogyan csinálnak je-
get, ha nem fagy?

- Van egy hûtõgépünk,
amelyik meglehetõsen jó ét-
vággyal fogyasztja az ára-
mot, de cserébe akár 15 –
20 fokos tud jeget csinálni.  

- Milyen a nyitvatartási
rendjük?

- Minden nap nyitva va-
gyunk. Délelõtt 8-tól dél-
után 3-ig az iskolások és az
óvodások szervezett oktatá-

sa folyik. Hétköznap dél-
után 3-tól este 8-ig, hétvé-
gén délelõtt 10-tõl este 8-ig
pedig szabadon korcsolyáz-
hat bárki. 

- Mennyibe kerül egy
belépõjegy?

- Különbözõ áraink van-
nak, egy rendes belépõ hét-
köznap 600 Ft, hétvégén
800 Ft. Vannak azonban kü-
lönbözõ kedvezményeink,
lehet venni bérletet ,családi
jegyet, baráti jegyet, ha pél-

dául egy négy fõs társaság
jön,akkor csak három jegyet
kell vásárolni. 

- Mekkora a pálya, és mi-
lyen igénybevételt bír el?

1400 m2-nyi jeget gon-
dozunk, ezen egyszerre 600
korcsolyázó fér el. Tavaly té-
len összesen 8500 belépõje-
gyet adtunk el. A mostani
idényben a tervek szerint
február 20-áig tartunk nyit-
va, de ez az idõjárás függ-
vényében változhat. 

- Megéri jégpályát üze-
meltetni?

- Az egyesületünk egy
nonprofit szervezet, amely
támogatásokból tartja
fenn magát. A jégpálya be-
vételét, hasznát is az egye-
sület mûködtetésére for-
dítjuk. 

- Mi történik, ma a nyi-
tónapon?

- Polgármester úrtól várunk
egy rövid megnyitó beszédet,
majd egy szuper mini korosz-
tályos jégkorong mérkõzést
láthatunk. Elõtte és utána sza-
bad a pálya, ma ingyenesen
korcsolyázhat mindenki és
jégdiszkó van. Tartunk majd
közben egy rövid mûkorcsolya
bemutatót is, hogy felhívjuk a
figyelmet az Egyesületünkben
nemrégiben beindított mû-
korcsolya szakágra, amelyben
már hat kislány sportol.

- Hogyan lehet valame-
lyik korcsolyás sportágra
jelentkezni?

- Az edzésektõl a korcso-
lyaélezésig minden tudniva-
ló megtalálható a
www.drago.hu honlapon,
ott a legegyszerûbb tájéko-
zódni.

- Köszönjük az interjút, és
sok jókedvû korcsolyás kívá-
nunk a pályára! 

Windhager Károly

Megnyílt a jégpálya 

András Attila



Meghívó
közmeghallgatásra

Tisztelettel értesítem 
a város lakosságát, hogy

Veresegyház Város
Képviselõ-testülete 2009.

december 18-án 
(pénteken) 18.00 órakor
a Váci Mihály Mûvelõdési

Házban 
(Veresegyház, Köves u. 14.)

közmeghallgatást tart.

Napirend:
1.) Tájékoztató a város 
gazdasági és társadalmi

életérõl, a folyamatban lévõ
és tervezett fejlesztésekrõl.

2.) Lakossági kérdések,
észrevételek, javaslatok.

A közmeghallgatásra 
városunk lakosságát 

szeretettel hívjuk és várjuk.

Üdvözlettel: 
Pásztor Béla

polgármester
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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 • Foto: Lethenyei László
Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Karácsony
Villogó színes fény
Hamvas fenyõágon

Amott gyertya lángja 
Üt rést a homályon.

Itt van már a Karácsony
Szeretet ünnepe
Ajándékok sora
Gyerekek öröme

Egy-egy megbújt könnycsepp
A szemek sarkában 
Zörgõ szaloncukor

Kisdedek markában.

Halk ének dallama
Felhõnjáró lélek

Szívet melengetõ
Bizsergõ érzések.

Csak egy letört kis ág
Rajta egy szál gyertya
Sok-sok izzó fénynél
Meghittebb a lángja

Adjunk egymásnak
pár kedves szót

Biztatót, meleget
És  ha kell, telik nékünk

Pár szelet kenyeret.

Úgy gondolom a Karácsony 
Legyen közös ünnep

Jobbá válunk tõle
Ez mindenkinek könnyebb.

Perna Pál

Fõszerkesztõi köszöntõ
Karácsony
A puha hóban, csillagokban, 
Az ünnepi foszlós kalácson, 
Láthatatlanul ott a jel, 
Hogy itt van újra a KARÁCSONY. 

Mint szomjazónak a pohár víz, 
Úgy kell mindig e kis melegség, 
Hisz arra született az ember, 
Hogy SZERESSEN és SZERESSÉK. 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 
Ne ünnepi foszlós kalácson, 
Ne díszített fákon, 
hanem a SZIVEKBEN legyen KARÁCSONY!
KELLEMES ÜNNEPEKET KIVÁNOK!
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151/2009. (XI.17.) 
1.) Veresegyház Város Ön-

kormányzat Képviselõ-
testülete tudomásul veszi

a Veresegyház Kistérség
Önkormányzata inak
Többcélú Tárulása 2009.
évi tevékenységérõl szóló
beszámolóját.

2.) A képviselõ-testület az el-
végzett munkájukért  elis-
merésben részesíti mind a
munkaszervezet, mind a
társulás dolgozóit. 

152/2009. (XI.17.) 
1.) Veresegyház Város Ön-

kormányzatának Képvise-
lõ-testülete hozzájárul ah-
hoz, hogy a polgármester
egyéni elbírálás alapján a
2009. októberében aktua-
lizált ingatlanszakértõi vé-
leménytõl eltérõen, az
eredetileg (2005-ben)
meghatározott kártalaní-
tási érték 10%-kal meg-
emelt összegével kössön
kártalanítási szerzõdést az
érintett ingatlantulajdo-
nosokkal.

2.) A képviselõ-testület tu-
domásul veszi, hogy az
érintett ingatlantulajdo-
nosok (29 db ingatlan)
számára kifizetendõ kár-

térítési összeg
10.911.791,- Ft, mely
összeg az esetlegesen
felmerülõ mûszaki kár

megtérítését is tartal-
mazza.

3.) A képviselõ-testület felha-
talmazza a polgármestert
a kártalanítási szerzõdé-
sek aláírására, egyben fel-
hívja a jegyzõt, hogy az
így keletkezõ területmó-
dosításokat a vagyon-nyil-
vántartásban a Földhiva-
tal ingatlan-nyilvántartá-
sában vezettesse át.

153/2009. (XI.17.) 
1.) Veresegyház Város Ön-

kormányzat Képviselõ-
testülete a 1102/5 hrszú,
Sport u. 2. szám alatt ta-
lálható, kivett üzem beso-
rolású, 3430 m2 nagysá-
gú területre kiírt pályázat
gyõztesének az
InnovaSter Kft-t (2112 Ve-
resegyház, Vasvári P. u. 6.)
hirdeti ki.

2.) A pályázó gyõztes ajánlati
ára: 41.000.000,- Ft +
ÁFA, azaz Negyvenegy-
millió forint plusz ÁFA,
melybõl 4.100.000,- Ft
önrészt az önkormányzat
számlaszámára megfizet-

te. A hátralévõ
36.900.000,- Ft + ÁFA,
azaz Harminchatmillió-ki-
lencszázezer forint + ÁFA

összeget a pályázó az
adásvételi szerzõdés meg-
kötését követõ két hóna-
pon belül fizeti meg az
önkormányzat számlaszá-
mára.

3.) A képviselõ-testület felké-
ri az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottsá-
got, hogy a szerzõdés-
tervezetet véleményezze,
ezt követõen felhatal-
mazza a polgármestert az
adásvételi szerzõdés
megkötésére. 

154/2009. (XI.17.)
1.) Veresegyház Város Ön-

kormányzat Képviselõ-
testülete úgy dönt, hogy
a Kéz a Kézben Óvoda in-
tézményében a karban-
tartói státuszokat 2009.
november 30 napjával
megszûnteti, és a két fõ
karbantartó státuszát —
munkaszerzõdésük többi
részének változatlanul ha-
gyása mellett — 2009.
december 1. napjától a
Veresegyházi GAMESZ in-
tézményéhez helyezi át.   

2.) A képviselõ-testület felha-
talmazza a Kéz a Kézben
Óvoda intézményvezetõ-
jét, hogy az érintett dol-
gozókat értesítse, vala-
mint a GAMESZ és az óvo-
da vezetõit, hogy a mun-
kaszerzõdések módosítá-
sával kapcsolatos intézke-
déseket tegyék meg.

155/2009. (XI.17.) 
1.) Veresegyház Város Önkor-

mányzat Képviselõ-testü-
lete biztosítja a Lisznyay
Szabó Gábor Zeneiskola
által benyújtott „Alapfo-
kú mûvészetoktatás az
egyenlõ esélyû hozzáfé-
rés jegyében” címû,
KMOP 4.5.3-09-2009
kódszámú nyertes pályá-
zat 1.121.712,- Ft önré-
szét a 2010. évi költség-
vetés terhére.

2.) A képviselõ-testület hozzá-
járulását adja az akadály-

Képviselõ-testületi ülések
November 17-én tartotta soros összejövetelét a képviselõ-testület. Pásztor Béla pol-
gármester néhány halasztást nem tûrõ döntés meghozatala érdekében rendkívüli
ülésre is összehívta a képviselõ-testületet december 1-jére. A két ülésen a következõ
határozatokat szavazták meg a képviselõk

A bõlcsõdevezetõ beszámolója
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mentesítés elvégzéséhez
szükséges alábbi munká-
latokhoz:

- homlokzat felújítása,
- 1 db akadálymentes par-
koló, rámpa, speciális il-
lemhely   kialakítása,
- bejárati ajtó, padlóbur-
kolat cseréje,

- az épületen belüli kön-
nyebb tájékozódást, el-
igazodást segítõ pik-

togrammokkal ellátott
helyiségtáblák elhelyezé-
se,
- nagyteremben indukciós
hurok rendszer kialakítása.

156/2009. (XI.17.)
A képviselõ-testület Nemecz
Lajos fõállású alpolgármester

2009.  évi munkájáról készí-
tett beszámolót elfogadja.

157/2009. (XI.17.) 
A képviselõ-testület Kosik Jó-
zsef alpolgármester 2009. évi

munkájáról készített beszá-
molót elfogadja.

158/2009. (XI.17.) 
A képviselõ-testület Fehér Ist-
ván alpolgármester 2009. évi
munkájáról készített beszá-
molót elfogadja.

159/2009. (XI.17.)
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
az Ügyrendi Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság 2008. évi
beszámolóját elfogadja

160/2009. (XI.17.)
A képviselõ-testület a Pénz-
ügyi Bizottság 2009. évi mun-
kájáról szóló beszámolót elfo-
gadja.

161/2009. (XI.17.) 
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a

Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság 2009. évi beszámoló-
ját elfogadja.
162/2009. (XI.17.)
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a
Környezetvédelmi és Mezõ-
gazdasági Bizottság 2009. évi
beszámolóját elfogadja.

163/2009. (XI.17.)
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a
Városfejlesztési Gazdasági és
Idegenforgalmi Bizottság
2009. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

164/2009. (XI.17.) 
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a

Közmûvelõdési és Oktatási Bi-
zottság 2008. évi munkájáról 

165/2009. (XI.17.) 
A képviselõ-testület az Ifjúsá-
gi és Sport Bizottság 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

166/2009. (XII.01.)
1. A képviselõ-testület a

2009. évi költségvetés
háromnegyedéves szám-
adatairól szóló tájékozta-
tást elfogadja.

2. A képviselõ-testület a
2010. évi költségvetési
koncepciót elfogadja.

167/2009. (XII.01.)
1. Veresegyház Város Ön-

kormányzatának Képvise-
lõ-testülete határoz ab-
ban, hogy a Meseliget
Bölcsõdét új szárnnyal bõ-
víti. A bõvítés két csoport-
szobát, egy átadót, egy vi-
zesblokkot és közlekedõt
foglal magában. A pályá-
zandó összeg
79.200.000,-Ft.
A képviselõ-testület egy-

ben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy pályáza-
tot nyújtson be a beruhá-
zás támogatására, a „Szo-
ciális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátá-
sok infrastrukturális fej-
lesztése” KMOP-2009-
4.5.2 kódszámú pályázati
felhívásra, és nyertes pá-
lyázat esetén a támogatási

Ella Attila és Rácz Tivadar

A vendégek sora

Szekszárdiné 
Bányai Katalin
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szerzõdést kösse meg. 
2. Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete a 88.000.000,-
Ft összköltségû bõvítéshez
szükséges 8.800.000,-Ft
önrészt a 2010. évi költ-

ségvetésében biztosítja.
3. Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete határoz ab-
ban, hogy az 5785/16 és
5785/122 hrsz-ú ingatla-
nok határrendezése a böl-
csõde bõvítésének megfe-
lelõen történjen, egyben
felhatalmazza a polgár-
mestert a határrendezési
eljárás elindítására, és az
eljárás során keletkezõ do-
kumentumok aláírására. 
A képviselõ-testület felhív-
ja a jegyzõt, hogy az így
keletkezõ területmódosí-
tásokat a vagyonnyilván-
tartásban és a földhivatal
ingatlan nyilvántartásban
vezettesse át.

168/2009. (XII.01.)
1. Veresegyház Város Önkor-

mányzatának Képviselõ-
testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a 258/2009 munka-
számú vázrajz alapján a
2919 hrsz-ú ingatlan meg-
osztásra kerüljön.

2. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete hozzájárul ah-
hoz, hogy a megosztási
eljárás befejeztével az
érintett terület a 9.000,-Ft
+ ÁFA/m2 áron értékesí-
tésre kerüljön.

3. Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete felhatalmazza
a polgármestert a meg-
osztási eljárás megindítá-

sára, egyben felhívja a
jegyzõt, hogy az így kelet-
kezõ területmódosításo-
kat a vagyon-nyilvántar-
tásban és a földhivatal in-
gatlan-nyilvántartásában
vezettesse át.

169/2009. (XII.01.) 
1. Veresegyház Város Ön-

kormányzatának Képvise-
lõ-testülete egyetért az
1103/44 hrsz-ú ingatlan
tervezett megosztásával,
és hozzájárul ahhoz, hogy
ezen ingatlanból  kialakí-
tásra kerüljön az új
1103/45 hrsz-ú 1.000 nm-
es ingatlan.

2. Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete hozzájárul,
hogy az újonnan kialakí-
tandó 1103/45 hrsz-ú,
1.000 nm-es ingatlan ér-
tékesítésre kerüljön.

3. Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete elfogadja,
hogy a 1103/45 hrsz-ú, új
1.000 nm-es ipari ingat-
lan vételára nettó
6.000.000,-Ft + 25%
ÁFA (1.500.000,-Ft) =
bruttó 7.500.000,- Ft le-
gyen.

4. Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete felhatal-
mazza a polgármestert a
megosztási eljárás meg-
indítására és az adásvé-
teli szerzõdés aláírására,
egyben felhívja a jegy-
zõt, hogy a fenti meg-
osztásból és adásvétel-
bõl keletkezõ változást a
vagyonnyilvántartásban
és a földhivatal ingatlan-
nyilvántartásában vezet-
tesse át.

Közeleg az ünnep, egyre
többen mennek megtakarí-
tott pénzükkel a nagy bevá-

sárlóközpontokba ajándé-
kokat nézni. Ezt használják
ki a tolvajok, akik a nagy tö-
megben a gyanútlan vásár-
lókat igyekeznek megrövidí-
teni.

Csak a dunakeszi Auc-
han-ban például egy átla-
gos napon több mint 30
ezer ember fordul meg, ami
több mint 10 ezer gépkocsit
jelent. Nagy a „kínálati pi-
ac” a gazemberek számára.
Vigyázzunk tehát értékeink-
re! Ne maradjon a gépko-
csiban látható helyen táska,
csomag, mert a betört abla-
kon keresztül pillanatok
alatt csak a hûlt helye ma-
rad! Ugyanígy óvakodjunk

a zsebtolvajoktól, és nem
szabad a bevásárlókocsiba
tenni a retikült, mert miköz-
ben a gazdája éppen egy
ruhát próbál, vagy játéko-
kat nézeget, könnyen ki-
emelhetik, aztán már bottal
üthetjük a nyomát a félre-
tett pénznek, iratoknak,
egyéb értékeknek.

Amennyiben mégis bûn-

cselekmény áldozatává vál-
na, kérjük, azonnal értesítse
a rendõrséget az ingyene-

sen hívható 107-es, illetve
112-es telefonszámon!

Mindezek elkerülése ér-
dekében hívták fel ismétel-
ten a figyelmet a rendõrség
vezetõi Dunakeszin, decem-
ber 3-án, délelõtt. Azt sze-
retnék, hogy az ünnep min-
den családban felhõtlen le-
gyen, s ne a könnyelmûség
miatti bosszankodás árnyé-
kolja be a családdal együtt
töltött napokat. 

A rendõrség december-
ben a nagyobb forgalmú
üzletek környékén, kiemel-
ten a bevásárlóközpontok-
ban fokozatos rendõri je-
lenléttel, megsokszorozott
járõrszolgálattal igyekszik

elejét venni az ilyen bûncse-
lekményeknek, de a tolva-
jok is résen vannak, legyünk
körültekintõen óvatosak. –
hívták fel a figyelmet a Gö-
döllõi-, Dunakeszi-, és a
Szentendrei Rendõrkapi-
tányság vezetõi közös, nyílt-
színi sajtótájékoztatójuk so-
rán.

Windhager

Karácsonyi vásárlások

Egyenruhában Tóth Csaba 
alezredes Gödöllõrõl

Gáncs Gábor és 
Nemecz Lajos alpolgármester
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A Csonkási új óvoda építése a
KMOP – 2007 -4.6.1. – 0060 szá-
mú pályázatban 90%-os EU-s tá-
mogatás segítségével épült. Az
óvoda bekerülési költsége:
527.066.230 Ft, melybõl
474.359.607 Ft a támogatási
összeg és 52.706.623 Ft az ön-
rész. A munka a VÁTI Nonprofit
Kft Közremûködõ Szervezet rész-
vételével készült, az épület komp-
lex akadálymentes.

Pest Megye Önkormányzata ez
évben is kitüntetésben részesítette
a megyében a kiemelkedõ közössé-
gi munkát végzõ személyeket.

A különbözõ szakterületek
szerint kiosztott elismerések közt
szerkesztõségünk két ismerõst is
talált: A Pest Megyéért Emlék-
érem egyik példányát dr. Beer
Miklós váci megyés püspökünk
kapta, a Pest Megyei Népmûve-
lõk Egyesülete ún. Fekete Dió Dí-
ját pedig Kelemenné Boross Zsu-
zsa vehette át. Szeretettel és büsz-
keséggel gratulálunk kitüntetésük-
höz!

Tájékoztatásul közöljük a kitün-
tetettek teljes jegyzékét.

Pest Megye Díszpolgára
Tábori Nándor (Sülysáp)

Pest Megyéért Emlékérem
dr. Beer Miklós (Vác)
Vaizer Zsigmond (posztumusz)
(Pomáz)

Kulturált Települési Környezet Díj
Kisoroszi Fejlõdéséért Közalapít-
vány 
Budajenõ Község Önkormányzata 
Budaörs Város Önkormányzata

Építészeti Nívódíjak
Tóth Zoltán és Nagy Csilla 

Rombauer Gábor 
és Farkas Zoltán 
Hajós Tibor 
Kuli László

Kulturált Települési Környezet Díj
dicséret 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Nyáry Pál Díj
Fábos Lajosné (Nagykovácsi)
Molnár Erzsébet (Cegléd)

Közmûvelõdési Díj
Pál Lajos (Püspökhatvan)
aszódi Városi Civil Vegyeskar

Pest Megye Mûvészetéért Díj
Karsay Istvánné (Nagykõrös)
Molnár András  (Felsõpakony)   
Varga Imre Lajos (Szõdliget)

Tudományos Díj
Dr. Darkó Jenõ (Budakeszi)
Dr. Jójárt György (Cegléd)

Arany János Pedagógiai Díj
Szatmári Imréné (Tápiószele)
Dr. Major Lajosné (Gyál)
Lévai Sándorné (Fót)
Mód Vilmosné (Cegléd)
Regõsné Báder Erika (Perbál)
Polgárné Czerjak Judit (Pilis)

Lajtha László Díj
Török György (Dabas)

Semmelweis Ignác Díj
Benkovics József (Dabas)
Dr. Bojtos Attila (Cegléd)

Szegényekért és 
Elesettekért Díj
Mészáros Józsefné (Göd)
Mihálka Istvánné (Ócsa)

Testnevelési és Sport Díj
Egervári Sándor (Pomáz)
Czigány Károly (Cegléd)

Pest Megye 
Környezetvédelméért 
Dr. Kállayné Szerényi Júlia (Érd)
Dr. Harmat Attiláné (Pilisvörösvár)
“Szép, tiszta Mendéért” Kiemelten
Közhasznú Környezetvédelmi Egye-
sület (Mende)
Benta Kör Egyesület (Tárnok)

Pest Megye 
Közbiztonságáért Díj
Nagykátai Polgárõr Egyesület 
Koczka Gábor (Pilisvörösvár)

Pest Megye 
Katasztrófavédelméért Díj
Kocsis János (Érd)
Kecskés Zsolt (Százhalombatta)
Bodnár Ferenc (Pilisszentiván)
Budaörsi Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let 
Leidinger István (Pomáz)
Végi Csaba (Dömös)

Fekete Dió Díj (Pest Megyei Nép-
mûvelõk Egyesülete) 
Kelemenné Boross Zsuzsa (Veres-
egyház) 
Zsidai Ferencné (Jászkarajenõ) 

Pest Megye Népmûvészetéért Díj
(Közép-Magyarországi Folklór
Szövetség)
Vujicsics Együttes (Szentendre)
Fitos Dezsõ és Kocsis Enikõ (Százha-
lombatta)
Forrás Néptáncegyüttes (Százha-
lombatta)

Pest Megyei Médiadíj

Bõsze Bernadett, az MTV Regioná-
lis Híradó riportere
Fehér Mónika, a Gazdasági Rádió
szerkesztõ-mûsorvezetõje
Huszár Diána, a TV Szentendre fele-
lõs szerkesztõje
Kapui Ágota, a Dabasi Újság fõszer-
kesztõje
Takács Mariann, az MTI Pest megyei
tudósítója
Badics Ferenc, a pestmost.hu fõ-
szerkesztõje
Mezei Zsolt, a Class Fm munkatársa
Obersovszky Péter, az Echo TV mû-
sorvezetõje
Szitnyay Jenõ, a Dunavidék TV fõ-
szerkesztõje
Lánczi Richárd, a Magyar Hírlap
munkatársa

Kitüntetettjeink

Elkészült és rendben mû-
ködik a Csonkási Óvoda,
ahogy arról elõzõ számunk
6. és 7. oldalán képes ripor-
tunkban be is számoltunk
kedves olvasóinknak. A pá-
lyázati rend szerint a haszná-
latbavételt követõen egy
zárórendezvényt tart a pá-
lyázatot lebonyolító, jelen
esetben Veresegyház Önkor-

mányzata, melyre egy sajtó-
tájékoztató keretében no-
vember 19-én került sor. A
sajtótájékoztatón környe-
zünk médiái képviseltették
magukat, és dr. Tahon Ró-
bert jegyzõ, valamint Pász-
tor Béla polgármester úr
összefoglaló tájékoztatását
követõen több kérdést is fel-
tettek a Veresi Krónika, a

mogyoródi Kilátó Kápolna, a
Kistérség c. lap, valamint a
Tavirózsa Rádió és a helyi ká-
bel TV kiküldött munkatár-
sai. Stílszerûen egyikük ma-
gával hozta óvodás korú
gyermekét is. 

A projekt eredményesen és
mindenki számára megnyug-
tató módon fejezõdött be.

WK

Csonkáson 220 óvodás vette birtokba az új óvodaépületet

Befejezõdött az óvoda projekt

Dr. Beer Miklós
Kelemenné 
Boross Zsuzsa

Csikós István, Pásztor Béla,  Nemecz Lajos 
és dr. Tachon Róbert a sajtótájékoztatón
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4 hónapos
puli-keve-
rék szuka
kutyus ke-
resi szeretõ
g a z d i j á t .
Egy valódi
kis tüne-
mény! Na-
gyon szeret
játszani, fõ-
leg a labda-

játékban ügyes. Jó hír, hogy a ci-
põk viszont egyáltalán nem ér-
deklik! Minden más viszont annál
jobban, jó házõrzõ lesz belõle.
Mozgásigényes, a mindennapos
sétáért igen hálás. Az alapvetõ ol-
tásokat megkapta, egészséges. 06
20 48 55 658

Egy másfél éves kuvasz pár, ide-
gen, minõségi vérvonalból szár-
mazó szép kuvaszok, együtt nõt-
tek fel. Tenyészszemlén kitûnõen
vizsgáztak. Gazdájuk megválto-
zott helyzete miatt megválik
tõlük, lehetõleg egyben kellene
tartani a párt. 06-30-335-9050,
windhager@decens.eu

A törvényes képviselõvel
elõzetesen egyeztetett gon-
dozási terv alapján a család-
látogatás, védõnõi tanács-
adás keretében folyamatos,
célzott és szükséglet szerinti
gondozás végzése, továbbá
a harmonikus szülõ-gyer-
mek kapcsolat kialakulásá-
nak, a gyermek nevelésének
és a szocializációjának segí-
tése, valamint a gyermek fej-
lõdéséhez igazodóan az
egészséges életmódhoz
szükséges ismeretek
nyújtása,...

A területi védõnõ írásban
értesíti a körzetébe tartozó
érintett gyermek törvényes
képviselõjét a védõnõi vizs-
gálat esedékességérõl, je-
lentõségérõl, helyszínérõl és
idõpontjáról, a vizsgálat el-
mulasztásának a gyermek-
egészségi állapotára vonat-
kozó lehetséges következ-
ményeirõl. 

A területi védõnõ által el-
végzendõ szûrõvizsgálatok
ideje: 1, 3, és 6 hónapos
korban, valamint 6 éves
korig évente (abban a hó-
napban, amikor a gyermek-
nek a születésnapja van).

A védõnõ a gyermek szü-
lõje részére a vizsgálat ered-
ményérõl leletet ad.

A gyermekjóléti szolgá-
lat és a háziorvos értesíté-
se, ha a törvényes képviselõ
a területi védõnõi ellátás (a
családlátogatás) igénybevé-
telét megtagadja, illetve ha-
tósági eljárás kezdeménye-
zése a gyermek bántalmazá-
sa, súlyos elhanyagolása, a
gyermek önmaga által elõ-
idézett súlyos, veszélyeztetõ
magatartása vagy egyéb sú-
lyos veszélyeztetõ ok fennál-
lása esetén.

Manó klub
Szeretettel várunk minden kisgyermekes anyát

- gyermekeikkel együtt - 
ingyenes baba-mama klubunkba.

Találkozzunk
páratlan héten szerdánként 

9.30-11.30 óra között 
az Innovációs Központ 

(Veresegyház Fõ út 45-47.)
324. számú termében!

Érdeklõdni a klub aktuális témájáról 
a Védõnõi Szolgálat telefonszámán lehet

(28/387-693), ill. e-mail címük megadásával 
rendszeres tájékoztatást küldünk Önöknek

(vedonok@invitel.hu).
Védõnõk

Köszönet a támogatásért! 
Megköszönjük mindazok támogatását, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át a Veresegyházi
Hagyományõrzõ Népi Együttes Kiemelten
Közhasznú Alapítvány javára utalták át. A 2008.
évben felajánlott 68.448 forintot a Veresegyházi
Hagyományõrzõ Népi Együttes kelléktárának
gazdagítására - 1 db menyasszonyi koszorú
készítése és 6 db lóca munkadíja - fordítottuk. 
Veresegyház, 2009. november 9. 
Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma 

Köszönet az 1 %-ért!
Tisztelt Támogatóink!
A veresegyházi általános iskola Fabríczius József
Alapítványa ezúton szeretné megköszönni támo-
gatóinak a 2008-ban kapott 1.821.349 Ft  összér-
tékû SZJA felajánlásokat.
Az összegbõl az Mézesvölgyi Iskola fõzõkonyhai
berendezéseinek megvásárlása, valamint a próba-
fõzés költségei kerültek kifizetésre.

Németh Györgyi
alapítvány elnöke

A területi védõnõi ellátás 
49/2004. (V. 21.) EüM rendelet szerinti

fontosabb változásai
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Veresegyházon is szép
számmal laknak olyan kert-
tulajdonosok, akik szeretik
a szép, virágos kertet. Igye-
kezetük nyomán nemcsak
õk érzik jobban magukat
városunkban, de hatásukra
szépül a környezet, s sok-
szor a szomszédok is kedvet

kapnak az igényes kertek ki-
alakításához.

A Környezetvédelmi és
Mezõgazdasági Bizottság
állt az élére ennek a lakos-
sági kezdeményezésnek, és
tavasszal meghirdette a Vi-
rágos Porta mozgalmat,
amely idõvel, ha megerõsö-
dik, kapcsolódhat a Virágos

Magyarországért országos
szervezõdéshez.

A szigorú szakmai zsûri a
fõkertész úrral az élén, kü-
lönbözõ, elõre meghatáro-
zott szempontok alapján

pontozva választotta ki a
benevezettek közül az elsõ
tíz helyezettet. Ezen belül
azonban csak a legszebb-
nek, legápoltabbnak minõ-
sítettet emelték ki, amely a
Kemény K. u. 2/a lett. A töb-
biek egységesen elismerés-
ben részesültek. Az errõl
szóló okleveleket Tatár Sán-

dor elnök úr és fõkertész úr
adták át az alábbiaknak:
Szikszai Sándorné, Kemény
K. u. 2/a.; Péczeli László,
Csibaj u. 60.; Fodor
Jánosné, Szent L. u. 41/b.;
Urbán Ferencné, Szent L. u.
43.; Bobál Brigitta, Szent L.
u. 32/b.; Bobál Imréné,
Szent L. u. 34.; Dobrovitz
Józsefné, Móricz Zs. u. 14.;

Bobál Bernadett, Keszeg u.
42.; Kobzi Sándor és Szabó
Erika, Kinizsi u. 32.; és
Sziráczki Hajnalka, Kölcsey
u. 106.

Az ünnepélyes díjkiosztá-

son, november 30-án a
résztvevõk elmondták, hogy
jövõre minden bizonnyal
még többen vesznek részt
ebben a nemes, az egész
város közösségének kedves
megmozdulásban. Megfo-
galmazódtak hasznosítható
tapasztalatok 

a szervezéssel kapcsolat-
ban, és felvetõdött, hogy a
nyugalmas téli idõszakban
egy kertbarát kör jellegû
szervezõdésnek is örülné-

nek, hogy tovább tágíthas-
sák ismereteiket a kertész-
kedés terén, s ilyen növé-
nyeket szeretõ társaságban
tölthessék idõközönként a
szabadidejüket.          W. K.

Virágos Porták

A díjazottak csoportja

Az elsõ helyezett és Tatár Sándor
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A Gödöllõ Környéki Regionális Tu-
risztikai Egyesület november 13-án Ve-
resegyház vendégszeretetét élvezte
tanácskozása során. 

A GKRTE tagjait és vendégeit a házi-
gazda Pásztor Béla polgármester kö-
szöntötte. Polgármester úr tájékozta-
tójából a jelenlévõk arról értesülhet-
tek, hogy a korábban “kenyértelen Ve-
resegyház”-nak nevezett település je-
lentõs ingatlanvagyonnal, fejlett köz-
mûhálózattal és jelentõs ipari háttérrel
rendelkezõ, gyorsan fejlõdõ várossá
vált. Veresegyházon az iparûzési adó
bevétele meghaladja az évi kétmilliárd
forintot. A település területén üzeme-
lõ cégek mintegy 4500 fõ számára biz-
tosítanak munkalehetõséget. 

Veresegyház Önkormányzata 1992-
ben kezdte meg a megújuló energia-
forrás hasznosítását egy hévízkút se-

gítségével. Az így nyert hõenergiát a
város intézményeiben: a Szabadidõs-
és Gazdasági Innovációs Központban,
a Mûvelõdési Házban, az általános is-
kolákban, az uszodában, a Misszió
Egészségügyi Központban, a Szociális
Otthonban, a Postán, a Polgármesteri
Hivatalban, a Nevelési Tanácsadóban,
a Katolikus Temp-
lomban és a Refor-
mátus Parókián
hasznosítják fûtés-
re és melegvíz ellá-
tására. 

Veresegyház ki-
forrott turisztikai
fejlesztési elképze-
lésekkel is rendelke-
zik, tudtuk meg Tol-
nai Ildikó képviselõ,
a Városfejlesztési,
Gazdasági és Ide-
genforgalmi Bizott-
ság elnöke részletes
elõadásából. 

Több más érdekes és hasznos szak-
mai elõadást követõen a GKRTE tagja-
it mikrobuszokba ültetve Pásztor Béla
polgármester, Nemecz Lajos alpolgár-
mester és Kelemenné Boross Zsuzsa

mûvelõdési igazgató kalauzolásával
két és félórás városnézõ kirándulásra
vitték, ahol személyesen is meggyõ-
zõdhettek arról, hogy Veresegyház a
közeljövõben a Gödöllõi régió egyik
kulturális, turisztikai középpontjává
válhat.

A GKRTE decemberi, évzáró rendez-
vényének helyszíne Mogyoródon a
Csíkvölgyi Pipa Csárda, ahol szokás
szerint a szakmai tanácskozással

egyidõben gasztronómia verseny is
zajlik a benevezett hazai és külföldi
versenyszakácsoknak köszönhetõen.

WK

Indulunk a városnézõ túrára

Polgármesteri tájékoztató

GKRTE

Lapzárta után érkezett a hír:

Nyertünk 
800 millió Ft-ot

a Fõtér pályázattal!
Veresegyház Város Önkormányzata a „Fõtér projekt”II.
ütemének megvalósítására a bíráló bizottság egy-
hangú döntése alapján, 2009. december 3-án 800 mil-
lió Ft támogatást nyert. A támogatás 75%-os, a Város
Önkormányzatára 25%-ot kitevõ önrész hárul.

A pályázat adatai:
Pályázó neve: Veresegyház Város Önkormányzata 
Projekt megnevezése: Veresegyház városközpont
rehabilitációja - II. ütem 

Operatív Program név: KMOP 
Pályázat neve: 
5.2.1/B-2f Integrált településfejlesztés 
Pest megyében 

Beruházás helye (régió): Közép-Magyarország 
Beruházás helye (megye): Pest 
Beruházás helye (helység): Veresegyház 

Megítélt összeg: 800 000 000 .- HUF 
Támogatás aránya: 75 % 
Támogatási döntés kelte: 2009.12.03 

December 13-dikán este
érkezett meg a betlehemi
láng Veresegyházra.

Dr. Gémesi György a Ma-
gyar Önkormányzatok Szö-
vetsége elnöke szervezte
meg, hogy a Betlehembõl
kapott láng továbbjuthas-
son  mécsesrõl-mécsesre
minden magyar településre.

Ennek érdekében Gödöl-
lõre hívta a megyék képvise-
lõit és a polgármestereket,

akik jöttek is az ország távo-
labbi pontjairól. Sokan nép-
viseleti csoportokat is hoz-
tak magukkal.

Egy hangulatos, rövid ün-
nepség keretében ki-ki a
mécsesét meggyújthatta,
hazavihette a betlehemi lán-
got. 

Veresegyházra Nemecz
Lajos alpolgármester hoz-
ta el számunkra Betlehem
üzenetét (képünkön).

Lapzárta után érkezett:
Megérkezett a láng

Betlehembõl
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patverseny Pest megyei
fordulója, 2009. október
16.

3. évfolyam
Összes résztvevõ: 99 csapat
20. hely Solymosi Nikolett
3.d, Nagy Boldizsár 3.d, To-
ronyi Ádám 3.d, Soós Niko-
lett 3.g
22. hely Borsodi Márton
3.b, Gáll Péter 3.b, Fári Zol-
tán 3.e, Zsigri Bálint 3.e
Felkészítõ tanár: Breiten-
bach Judit.

4. évfolyam
Összes résztvevõ: 152 csa-
pat
3. hely Molnár Tímea 4.f,
Adorján Áron 4.f, Kiss Koc-
sárd Benedek 4.f, Forján Lil-
la 4.f Döntõs helyezés. Beju-
tottak az országos verseny-
re, mely 2009. XI.21-én ke-
rült megrendezésre.
9. hely Kiss Bálint 4.e, Het-
yei Botond 4.c, Varga Virág
4.g, Szatmári Nándor 4.h
19. hely Nagy Borbála 4.a,

Czire Barnabás 4.a, Horváth
Mátyás 4.d, Bartha Lajos
4.h
Felkészítõ tanár: Németh
Györgyi

Az országos döntõbe ju-
tott csapatunk 14. helye-
zést ért el a 27 résztvevõ
csapat közül. 

Bolyai Anyanyelvi Csapat-
verseny pest megyei for-
duló: 2009. XI. 6.

3. évfolyam
Összes résztvevõ csapat: 71
25. hely: Bánsági Panna 3.g,
Basa Zsófia 3.a, Bode Mik-
lós 3.a, Pillmann Laura 3.g
28. hely: Álló Ramóna 3.e,
Karácsony Lenke 3.g,
Nagymáthé Marcell 3.d,
Végh Zsófia 

4. évfolyam
Összes résztvevõ 97 csapat
3. hely Hetyei Botond 4.c,

Kircsi Kincsõ 4.d, Kiss Koc-
sárd Benedek 4.f, Petrovics
Bianka 4.f

Az országos döntõbe ju-
tottak, melyet 2009.  XI.
28-án rendeztek meg.

8. hely Forján Lilla 4.f, Karn-
er Soma 4.g, Molnár Tímea
4.f, Varga Virág 4.g
Felkészítõ tanár: Kassainé
Erdélyi Ildikó

Az országos döntõben a
14. helyezést érték el.

Rátz László 
matematika verseny, 
Erdõkertes 
2009. XI. 27.

A versenyen 5 fõs csapatok
indulhattak évfolyamon-
ként, ahol egyénileg és csa-
patban is értékelték az in-
dulókat.

3. évfolyam
3. hely Gáll Péter 3.b
Csapat: 3. helyezés

4. évfolyam
1. hely Molnár Tímea 4.f
2. hely Kiss Kocsárd Bene-
dek 4.f
Csapat 2. helyezés

Zöld Föld Egészség 
és Környezetvédelmi 
Verseny 
a Megyeházán

A benevezett 250 csapatból
iskolánk elõször jutott be
erre a megyei versenyre,
ahol a gyerekek a termé-
szetvédelemmel kapcsola-
tos feladatokat oldottak
meg. 

Alsó tagozaton a 25 csapat-
ból a 11. helyezést érték el.
A csapat tagjai: Katona
Ádám 4.f, Adorján Áron 4.f,
Mihály Ábel 4.f.
Felkészítõ tanár: Németh
Györgyi.

Gratulálunk a sikeres ver-
senyeredményekhez mind a
diákoknak, mind a felkészí-
tõ tanároknak!

Sikereink tanulmányi versenyen
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A Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola Rajz Festészet
Tanszaka nyílt napot ren-
dez 2009. december 14-én
és 15-én, du.14-20 óráig. Ez
alkalommal szívesen várjuk
azokat a szülõket és gyere-
keket, akiket érdekel a tevé-
kenységünk. Alkalmanként
15 fõnek biztosítunk lehe-
tõséget az együtt dolgozás-
ra, így közösen készülõdhe-
tünk a karácsonyra. A saját
magunk készítette ajándék-
nál nagyobb érték nincs, ha

ehhez közös együttlét is tár-
sul, különösen emlékezetes
lesz. 

Jelentkezni lehet a 06
20 510 7567 telefonszá-
mon a pontos létszám és az
életkor bejelentésével. A lét-
szám nem korlátlan a tante-
rem befogadóképessége
miatt, ezért kérjük mielõbbi
szándékukat idõben jelez-
zék. 

Tóth Lívia
textilmûvész

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola hírei
Megkezdõdött a zene-

iskola külsõ arculatának
átalakítása. A teljes arcu-
latváltás szinte lépésrõl
lépésre különbözõ forrá-
sokból biztosítva valósul
meg. 

A 2009/2010- es tanév-
re tervezett átalakítási
munkálatok elsõ lépése a
régi, elavult vasszerkeze-
tû nyílászárók cseréje
volt, melynek probléma-
mentes lebonyolítását a
GAMESZ dolgozóinak
közremûködésével tud-
tuk megvalósítani. 

Ez úton is köszönjük a
közremûködést! 

A zeneiskola a KMOP
4.5.3-09-2009 jelû nyer-
tes pályázatával az intéz-
mény komplex akadály-
mentesítését tudja meg-
valósítani. Tervezett össz-
költség 11 217 116 Ft. A
projekt megvalósításá-
nak tervezett kezdete
2010.02.15., tervezett
befejezése 2010.07.31.

Az épület külsõ szige-
telését, vakolását, teljes
csatornarendszer cseré-
jét az eddigi nyertes pá-
lyázatok nem fedezik,
azonban Orosz Rita köz-
remûködésével  a „GE
Volunteers Foundation”
alapítványhoz benyújtott
– 7500 $ összegû - nyer-
tes pályázat lehetõséget
biztosít arra nézve, hogy
az épület teljes átalakulá-
sa befejezõdjön a 2010-
es tanév végéig.

Köszönjük a közremû-
ködést!

Az  átalakítási munká-
latokból adódó kellemet-
lenségek miatt kérnénk a
kedves szülõk, növendé-
kek megértését!

Az I. Pest Megyei Réz-
fúvós Kamarazenei Ver-
seny 2009. november
26- án került megrende-
zésre, melynek résztvevõi
három kategóriában in-
dulhattak. 

A jelentkezõ 46 ver-
senyzõbõl az elsõ kate-
góriában indult veres-
egyházi trió – Tóth Si-
mon Patrik tenorkürt,
Bányász Péter trombi-
ta, Nervetti Viktor
trombita (képünkön) –
3. helyezést ért el !

Gratulálunk, és további
kitartó munkát kívánunk
a növendékeknek és
Somodi Károly felkészítõ
tanárnak!

December-január hó-
napokban kezdõdnek a
félévi osztályhangverse-
nyek és vizsgák. 

Az alábbi hangverse-
nyekre szeretettel várunk
minden kedves érdeklõ-
dõt:

December 17. 
17.30 óra

Karácsonyváró
hangverseny

Helyszín:
Zeneiskola Nagyterem

Kézmûves Nyílt Nap
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2009. december 5-én a
General Electric Kisrét ut-
cai gyára elsõ alkalom-
mal rendezett dolgozói-
nak családi korcsolyapar-
tit és mikulásvárást a he-
lyi mûjégpályán, a Drago
Skorpiok közremûködé-
sével. Az idõjárás is ne-
künk kedvezett, végig
szép idõ volt. A családok
már 10 órától gyülekez-
tek. Voltak, akik elõször
csak kívülrõl szemlélték a
pályát, de olyanok is,
akik nem tétlenkedtek és
amint megérkeztek, rög-
tön korcsolyát húztak. A
várva várt mikulás 11 óra
után érkezett, addigra
szép számmal összegyûl-
tünk. A gyerekek a miku-
lást a jégpályán várták,
körbeállták, majd szépen
elmondták a verset, el-
énekelték az éneket,
amivel készültek. A
nagyszakállú és a két
krampuszlány ajándék-
kal kedveskedett az ap-
rónépnek. Miután min-
denki átvette az ajándé-
kot, mikulásunk tovább-
állt, hiszen még sok-sok
kisgyermek várta a vá-
rosban. Ezután úja bir-
tokbavehette mindenki a
pályát, és kedvére kor-
csolyázhatott. Volt sor-
verseny, korisuli sõt, még
a jéghokizás alapjait is
megtanulhatták az ér-
deklõdõ gyerekek.

Aki megéhezett vagy
elfáradt a korizhásban,
házi zsiros kenyeret, va-
jas kalácsot ehetett, for-
ró teát, csokit és forralt
bort ihatott a pálya elõtt
kialakított pihenõrészen. 

Hogy ki-ki hogyan
érezte magát arról be-
széljenek a képek! 

Orosz Rita

Mikulásvárás a korcsolyapályán
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Veresegyházon az Ud-
varház Galéria adott ott-
hont december 6-án e ki-
állításnak, mely a fenti cí-
met kapta. A terembe
lépve olvasmányaim
ódon várainak falait borí-
tó nehéz és drága kárpi-
tok emlékképeit idézték
e különleges tárgyak. A
látvány elvarázsolt, ma-
gához ölelt, érintésre
csábított. Az itt megjele-
nõ sok szín, a finom,
bolyhos, simogatóan
meleg anyag, mely ma-

gában rejti az alkotó ke-
zek izomzatának feszülé-
sét és ernyedését, s az
anyag alázatát az együtt-
mûködésre; mindenkit
arra késztet, hogy meg-
érintse õket. 

A kiállítást Polyák Al-
bert fõtanácsos nyitotta
meg, aki Kecskeméten
találkozott a mûvészek-
kel, s ott ismerte meg a
munkáikat. A kiállított al-
kotások 2008/2009-ben
születtek. Minden itt lát-
ható tárgy az alkotók
elõzetes kutatásainak
eredményét hordozza
anyagában, hiszen igye-
keztek eredeti gyapjút és
természetes festõanya-
gokat felhasználni elké-
szítésükhöz. Minden
használati tárgy készítése
az alkotók életének szer-
ves része; teremtménye-
ik. Az õ kezük érintésé-

vel, simogatásával fejlõ-
dött, növekedett a mi
gyönyörûségünkre. 

Az alkotók: Nagy Mari
textilmûvész, Vidák Ist-
ván textilmûvész és ifj.
Vidák István a népmûvé-
szet ifjú mestere. Polyák
Albert megnyitó szavait
követõen Boross Zsuzsa
virágokkal köszöntötte a
mûvészeket. 

Átvonultunk a zongo-
raterembe, s itt egy
újabb csoda részesei le-
hettünk. Különleges han-

gulatot teremtett Rem-
sey András festõmûvész
zongorajátékával. Olyan
érzés kerített hatalmába,
mintha egy kastély házi

koncertjén lennék jelen.
Különleges ajándékokkal
telt meg mindazok lelke,
akik vágytak e sok szép
befogadására.

A kiállító mûvészek
munkáikat, tapasztalata-
ikat és gondolataikat
könyv formájában is
megjelentették, s ezek,
valamint a kiállított tár-
gyak egy része megvásá-
rolható a kiállítás ideje
alatt. Az alkotásokat
2010. január 17-ig te-
kinthetik meg a látoga-
tók.

Nagy Mari gondolatai-
ból: 

„Az elmúlt két évben
érdeklõdésünk közép-
pontjába az indiai (fehér
hunok területén haszná-

latos) textilek és a szé-
kelyföldi csergék kerül-
tek. A gujarati kötözött
selymek és vásznak ösz-
tönöztek faliképek és ru-
hák létrehozására. Ezek a
nemez alkotások tulaj-
donképpen közös mun-
káink ismeretlen indiai
asszonyokkal, akik a
vásznakat, selymeket kö-
tözték és festették. Har-
minc éve használjuk az
erdélyi csergéket. Most
jött el az idõ, hogy a rég
elfeledett növényi festést
felelevenítve, a gyergyói
parasztasszonyokkal kö-
zös munkában, mi is ké-
szítsünk csergéket, saját
elképzelésünk szerint.”

Molnár Zsóka

Nem csak nemez
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miért került sor a választá-
sokat megelõzõ évben ve-
zetõségváltásra Veresegy-
házon?

- A váltás egy hosszabb fo-
lyamat eredménye. A FIDESZ
Országos Választmánya
2009. március elején döntött
úgy, hogy a veresegyházi
szervezetét feloszlatja. Az in-
doklás alapja az volt, hogy a
korábbi helyi szervezet mû-
ködése súlyosan sértette a
Szövetség jó hírét, érdekeit. A
szervezeten belüli személyes
támadások, gyûlölködések
lehetetlen helyzetet teremtet-
tek.. Ugyanakkor az is hozzá-
járult a döntéshez, hogy ép-
pen a zavarok következtében
a helyi szervezet 2008. nyará-
tól kezdve gyakorlatilag nem
nagyon mûködött.

A döntést követõen újjá-
szerveztük magunkat, és a
választmány kiírta a vezetõ-
ségválasztást, mely 2009.
szeptember 22-én meg is
történt. A csapatban marad-
tak a régi tagok közül is, de
új belépõk, csatlakozók is je-
lentkeztek, így szerencsére
sok tehetséges fiatallal is erõ-
södtünk. Az új belépõket is-
mertük már korábbról, bizo-
nyították segítõkészségüket,
áldozatvállalásukat. Így, ha
létszámban valamelyest
csökkentünk is, de minden-
képpen hatékonyabb csapa-
tot alkotunk.

A választás során rám esett
a bizalom, így lettem a helyi
szervezet új elnöke. A veze-
tõség tagjai még Nemecz La-
jos, Horváth Ernõ, Nagy Jó-
zsef Attila és Szalai Béla.

- Milyen tapasztalatok
birtokában vállalta el ezt a
nem kis felelõsséggel járó,
szép feladatot?

- Harmadik éve vagyok a
FIDESZ nõi tagozatának a
Pest megyei alelnöke. Ideha-
za Veresegyházon pedig
2008 õszétõl kezdõdõen
szervezek rendezvényeket,
persze nem egyedül, hanem
a frakciótársaimmal: Gáncs
Gáborral, a helyi KDNP elnö-
kével és Nemecz Lajossal. Az-
óta már bekapcsolódtak a
munkába az újjászervezett
csapatunk tagjai is. A leg-
utóbbi eseményünk, amely-

rõl az újságban Ön is beszá-
molt, az Október 23-dikai
ünnepi megemlékezésünk
volt, amely nagyszerûen sike-
rült.

Nehéz feladatot vállaltunk,
újjá kell szerveznünk és meg
kell erõsítenünk a FIDESZ-
KDNP egységét és jó hírne-
vünket a környéken.

- Igen, hiszen közelegnek
az országgyûlési választá-
sok…

- Természetesen készülünk
a választásokra. Nagyon fon-
tosnak tartjuk a különbözõ
rendezvények rendszeres
megszervezését, mert így
tudjuk a kapcsolatot az em-
berekkel tartani. Ne csak a
médiákból tájékozódhassa-
nak és ismerjék a FIDESZ-
KDNP politikáját, arculatát,
hanem személyesen is talál-
kozhassanak velünk.

Ezeken a rendezvényeken
keresztül tudjuk a legjobban
közvetíteni az értékrendün-
ket. Emellett nagyon fontos
feladatunk, hogy segítsük a
választókerületi elnök, Har-
rach Péter munkáját. 

Örömmel tájékoztathatjuk
a lakosságot, hogy január
elejétõl FIDESZ Irodát nyi-
tunk a Fõtéren, a Galéria Üz-
letházban. Ebben a kis helyi-
ségben rendszeres ügyeletet
tartunk majd, hogy felkeres-
hessen minket bárki, aki
ügyes-bajos gondjával hoz-
zánk kíván fordulni. Szívesen
segítünk, amiben csak tu-
dunk, ha kell, tolmácsoljuk a
kérést a választókerület elnö-
kének is. Itt lesz alkalmunk a
támogatóinkkal is találkozni,
kérdéseket megvitatni, hogy
minél eredményesebben
tudjunk szerepelni a válasz-
tásokon. Az elsõdleges cé-
lunk, hogy képviselõjelöltün-
ket, Harrach Pétert negyed-
szer is bejuttassuk a szavaza-
tainkkal a választókerüle-
tünkbõl az Országgyûlésbe.

- Milyen eredményre szá-
mítanak?

- Eredményt még korai
lenne elõre vetíteni, de biza-
kodunk. Veresegyház lakos-
sága az elmúlt idõszakokban
bizalmat szavazott a FIDESZ-
nek, emlékezzünk az Európai
Parlamenti választásokra és
az azt megelõzõ népszava-

zásra. Úgy gondoljuk, hogy
ez az újjá alakult helyi szerve-
zet tovább erõsítheti a Fi-
desz-KDNP felé megnyilvá-
nuló szimpátiát, tudunk to-
vábbi támogatókat, szavazó-
kat magunk mellé állítani.
Ehhez persze az kell, hogy
egységes, hiteles csapatként
tudjunk fellépni, belsõ szét-
húzás nem fordulhat elõ, és
erre most jó esélyünk van.  

- Milyen együttmûködé-
seket, szövetségeket ter-
veznek létrehozni más
szervezetekkel?

- Természetes és tartós szö-
vetségesünk a KDNP, amely-
lyel országosan is és helyben
is nagyszerû az együttmûkö-
désünk. Nagyon sok minden-
ben azonosan gondolko-
dunk, egymást segítve tudjuk
az azonos értékrendet közve-
títeni. Az önkormányzat kép-
viselõ-testületében is közös
frakciót alkotunk Gáncs Gá-
borral, Nemecz Lajossal és
Rácz Tivadarral. A képviselõ
testületben nem a nagypoliti-
ka szerint foglalunk állást,
hanem azt mérlegeljük, hogy
mi a jó és hasznos a város-
nak, és azt támogatjuk. 

- Eddigi közszereplésérõl
mit tudhatunk?

- 2000-ben költöztem ide
Újpestrõl. 2006-ban, a vá-
lasztások után éreztem úgy,
hogy valamit tennem kell ne-
kem is, ekkor csatlakoztam a
FIDESZ-hez. A helyi szervezet
felkért képviselõ-jelöltnek a
10-es választókörzetben. Az
önkormányzatban a Város-
fejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottságnak lettem az elnö-
ke. Ebben a minõségemben
tartottam egy elõadást a leg-

utóbbi Gödöllõ Környéki Re-
gionális Turisztikai Egyesület
értekezletén is.

- Civilként mivel foglal-
kozik?

- Az eredeti foglalkozásom
hangtechnikus, de több mint
húsz évig gyártásvezetõként
dolgoztam a Magyar Rádió-
ban, majd elvégeztem egy
reklámképzõ iskolát is. Jelen-
leg is képzem magam, pszi-
chológiát tanulok.

- Legközelebb hol talál-
kozhatunk Önnek és a he-
lyi FIDESZ-KDNP szervezet-
tel?

- December 16-án, este fél
7-kor az Innovációs Központ-
ban egy ünnepi karácsony
estet szervezünk. Kivételesen
nem a politikáé lesz a fõsze-
rep, Jókai Anna írónõt látjuk
vendégül, aki hitrõl, Istenrõl,
karácsonyról, a család fon-
tosságáról beszél majd ne-
künk. A hangulatot zenével
és verssel is megalapozzuk.
Mindenkit nagyon sok szere-
tettel várunk!

A lap minden KEDVES OL-
VASÓJÁNAK ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYI ÜNNEPET kívá-
nok a veresegyházi FIDESZ
nevében.

lejegyezte: Windhager

Új vezetõség a FIDESZ veresi szervezete élén

Tolnai Ildikó
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A Tavirózsa Egyesület és az
Octopus Búvár és Vizisport
Egyesület küzd a rendkívül ve-
szélyeztetett, hivatalosan szigo-
rú védelem alá helyezett lápi
póc megmentéséért. Ez a kis-
méretû halacska ugyan életké-
pes, nagyszerûen bírja az oxi-
génszegény környezetet, a pan-
gó vizeket, ám mint lápi halféle-
ség, elvesztette a természetes

élettere 98%-át a mocsarak le-
csapolása közben, s így a létszá-
ma veszélyesen megfogyatko-
zott, eszmei értéke 100.000 Ft. 

A célkitûzés szerint most azt
kutatják, hogy mesterséges sza-
porításból származó ivadékai-
nak kihelyezésével a természe-
tes élettérbe megállítható-e a
létszám további csökkenése,
esetleg felszaporodása.

Az elsõ lépésként a hasonló
környezeti adottságokat igény-
lõ, szintén védett  réti csík mes-
terségesen szaporított növen-
dékeit helyezte ki a kutató cso-
port még szeptember 17-én,
egy Szada területén ásott talaj-

vizes, lefolyástalan tóba.
Amennyiben a réti csíkok meg-
maradnak és szaporodnak, ak-
kor van rá esély, hogy a sokkal
veszélyeztetettebb lápi pócnál is
beválhat ez a megoldás.

November 26-án pedig 50
db széles („arany”) kárászt is te-
lepítettek a kutatók ugyan abba
a tavacskába, ahol a csíkok is él-
nek. A széles kárász is hasonló

lápi hal, közel azonos környeze-
tet kedvel. Az apró, néhány cen-
tis ivadékok szemmel láthatóan
vígan tûntek el a vízben, amint
egy vödörbõl lassan beleenged-
ték õket. 

Maga a széles kárász ugyan-
csak megritkult, a környezõ or-
szágokban ezért már jó ideje vé-
dett halfajnak számít. Ha a sza-
porítása és elterjesztése sikerül,
akkor nálunk nem lesz szükség
a védelembe vonására.

Ezt a kis ásott tavat a szadai
önkormányzat által erre a célra
felajánlott háborítatlan talajvi-
zes területen képezték ki, még
2008-ban. Azóta a környezeté-

ben és a vízben is megjelentek a
környék állat- és növényfajai. A
legutóbbi vizsgálat során talál-
tunk már benne méretes csík-
bogarat is. Ha ez az idén betele-
pített két halfaj itt jól érzi ma-
gát, akkor 2010-ben következ-
het a lápi póc kitelepítése is a kí-
sérlet ütemezése szerint. A ha-
lak szaporítása a Szent István
Egyetem KTI Halgazdálkodási
Tanszékén történik. A kutatást

Demény Ferenc phd hallgató
végzi, dr. Müller Tamás tudomá-
nyos munkatárs irányítása mel-
lett, dr. Urbányi Béla tanszékve-
zetõ docens felügyeletével. A
halfajok természetben történõ
megtelepítését támogatja a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, a VITUKI, és a
SZIE Halgazdálkodási Tanszéke.
A programvezetõ: Tatár Sándor.

WK

Veszélyeztetett õshonos halaink védelmében

Harrach Péter körzeti kép-
viselõként meglátogatta a
veresegyházi római katoli-
kus templom plébániáján
tartott kézmûvesnapot,
amelyet hagyományosan,
advent elsõ vasárnapja elõt-
ti napon tartottak. A prog-
ramra nem csak a gyüleke-
zethez tartozó családok
tagjait várták, hanem min-
den olyan embert, aki szíve-
sen vett részt, az adventi
koszorúk, karácsonyi díszek
készítésében, majd a plébá-
niakertben, bogácsban fõtt
gulyásleves közös elfo-
gyasztásában. 

Molnár Zsolt plébános ar-

ról beszélt, hogy a rendez-
vényt idén kiegészítették a
„Véradó kamion” meghívá-
sával, amely a bejáratnál
várta az önkénteseket. 

A gyülekezetben több kö-
zösség mûködik, a Családos
Közösséget 32 veresegyházi
nagycsalád alkotja, akik
minden hónap elsõ szom-
batján tartják programjai-
kat. Néhány családfõ elme-
sélte, hogy a plébániakertjé-
ben nagy munkába fogtak,
a növényzet rendezése után
kerti keresztutat fognak ki-
alakítani, a 14 stáció jelké-
pes megjelölésével. Ezenkí-
vül, játszótér, valamint kerti
szaletli építését is tervezik.
Társadalmi munkában dol-
goznak, de örömmel ven-
nék, ha lennének olyan álla-
mi vagy önkormányzati pá-

lyázatok, amelyeken, példá-
ul nyári táboroztatásra, ki-
sebb támogatásokat tudná-
nak elnyerni. 

Harrach Péter ezzel kap-
csolatban arról beszélt,
hogy Szociális és Családügyi
minisztersége idején létre-
hoztak egy olyan, családo-
kat segítõ pályázati lehetõ-
séget, amelynek során a kö-
zel kétezer jelentkezõ jelen-
tõs hányadát támogatni
tudták. Ilyen, vagy ehhez
hasonló programok tovább-
ra is várhatók, ha a nemze-
ti, konzervatív politikai oldal
„helyzetbe kerül”. 

B.T.E. 

Harrach Péter Veresegyházon
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November 14-ére hívta a gyerek vízi-
labda iránt rajongókat egy jótékonysá-
gi estre az Octopus Búvár- és Vizisport
Egyesület, az Innovációs Központ há-
zasságkötõ termébe.

A jótékonysági est meglehetõsen jó

hangulatban zajlott, sok érdekesség
fûszerezte a mûsort. A köszöntõt, be-
mutatkozást követõen filmvetítésen is
megnézhették a gyerekeket játék köz-
ben, volt sok értékes tombola, s még a
Thermál Étterem által készített és fel-

szolgált vacsoránál is kétféle menübõl
lehetett választani. A továbbiakban is
élénk mulatozás következett élõzene
mellett.

Az est bevételét a gyermek-vizi-
sportra fordítja az egyesület.

Jótékonysági est a veresegyházi 
gyermek-vízilabda megmentésért
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November 28-án népes
küldöttség kerekedett fel,
hogy újra (most már ötödik
éve) bevegye Százhalombat-
ta városát, legalább is annak
gyönyörû uszodáját.

A diákolimpia Pest megyei
úszódöntõjét rendezték itt.

Városunk iskoláját mint-
egy harminc tanuló képvisel-
te, akik olyan eredményeket
értek el, hogy minden más
iskolát maguk mögé utasí-
tottak volna, ha lett volna
összesített pontverseny.

Jellemzõ, hogy amelyik
váltóban elindultunk, azt
meg is nyertük, volt olyan,
ahol egy egész uszoda
hosszal ( 25 m ) elõztük meg
a második helyezettet!

A váltósikerek mellett 14
egyéni dobogós helyezést is
„begyûjtöttek” ezek a lelkes,
ügyes és nagyon szorgalmas
gyerekek.

Tudni kell róluk, hogy he-
tente 3 délutánt és egy haj-
nali (7 órás kezdést) idõpon-
tot áldoznak ezekért az
eredményekért!

Ezeknek a gyerekeknek re-
mek szüleik vannak, akik
olyan hátteret biztosítanak,
hogy mindezt vállalni tudják,
és nem lankadnak.

Természetesen a „sikerko-
vácsok” munkája is példaér-
tékû. Most már több, mint
fél évtizede állandóan meg-
újuló erõvel és lendülettel
dolgozik a „nagy trió”?
Csomborné Halmai Ágnes,
Csombor Zoltán és Varróné
Hegedûs Gabriella.

Nekik és a gyerekeknek
õszintén gratulálunk!

Álljon itt a dicsõséglista:

Eredmények

I. korcsoport 
(2001-2002)
Gyorsúszás 50 m
Nagy Tamás (2. e.) 3. hely
Kovács Réka (2. f.) 3. hely
Závoczki Panni (2. a.) 3.hely
Hátúszás 50 m
Kapitány Csongor (2. e.) 2.
hely

II. Korcsoport 
(1999-2000)
Gyorsúszás 50 m
Lakatos Dávid (4. a.) 1. hely

Hátúszás 50 m
Lakatos Dávid (4. a.) 3. hely

Mellúszás 50 m
Ferencz Ábel (4. g.) 3. hely

4x50 m fiú gyorsváltó
Lakatos Dávid (4. a.), Ferencz
Ábel (4. g.), Roth János (4.
f.), Katona Ádám (4. f.)    1.
hely

III. korcsoport 
(1997-1998)
Gyorsúszás 100 m
Sebestyén Botond (7. e.)
1. hely
Balogh Vivien (6. b.) 2. hely
Kardos Viktória (5. f.) 
1. hely

Mellúszás 50 m
Kardos Viktória (5. f.) 
2. hely

4x50 m fiú gyorsváltó
1. hely
Sebestyén Botond (7.e.),
Nagy Norbert (5. f.), 
Gombos Barnabás (5. d.), 
Horváth Bendegúz (5. e.)

4x50 m lány gyorsváltó
1. hely
Balogh Vivien (6. b.), 
Kardos Viktória (5. f.), 
Farkas Erika (6. f.), 
Alkonyi Anna (6. a.)

IV. korcsoport 
(1995-1996)
Gyorsúszás 100 m
Hegyi Dóra (7. a.) 2. hely
Mikes Dorina (8. b.) 3. hely

Hátúszás 100 m
Alkonyi Kristóf (7. c.) 1. hely

4x50 m fiú gyorsváltó 1. hely
Börcsök Márk (8. e.), 
Alkonyi Kristóf (7. c.), 

Horváth Kálmán (7. d.), 
Vékony Zoltán (8. c.)

4x50 m lány gyorsváltó
1. hely
Hegyi Dóra (7. a.), 
Mikes Dorina (8. b.), 
Nagy Laura (8. a.), 
Bátori Zsófia (8. a.)

ÖSSZESEN 
5 db VÁLTÓ 1. HELY
4 db EGYÉNI 1. HELY
4 db EGYÉNI 2. HELY
6 db EGYÉNI 3. HELY

Lencsés Csaba
iskolai sportkör 

ügyvezetõje

Ismét veresegyházi sikerektõl
zengett Százhalombatta

Hegyi Dóra

Alkonyi Kristóf

II. korcsoport fiú váltó

III. korcsoport leány váltó

III. korcsoport fiú váltó
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Jubileumi – 25. alkalommal rendez-
tük meg a veresegyházi amatõr ping-
pong bajnokságot. 2002. nyarán,
Csendom Marianna és Szabó Edina öt-
letére és bíztatására indult útjára ez a
kezdeményezés, hogy minden évszak-

ban rendezünk egy ilyen eseményt. Az
elsõ alkalommal 31-en voltak, most ott
tartunk, hogy 80-an jöttek játszani.

Kezdetben a díjakat „szponzorok”
biztosították (a fenti két hölgy, Knapp
Károly, Czeller Karola és a Kucsa-ker)

mostanában pedig a város önkor-
mányzata fedezi a költségeket.

Eddig hiányoltam a helyi fiatalokat
és a hölgyeket, de úgy látszik, beindult
valami fejlõdés ezen a téren is!

Eredmények:

2009. õszi amatõr ping-pong bajnokság

Lencsés Csaba
szabadidõ-sport szervezõ

Nõi dobogósok

Serdülõ korosztály leányai
Érmes fiúk

A férfi párosban indult versenyzõk
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- Hogyan került Veresegyházra?
- 15 évvel ezelõtt a BVSC-ben sporto-

ló barátaimmal közösen vettünk itt egy
7 hektáros területet. Ezen aztán a tõ-
kénk arányában osztoztunk, nekem 900
négyzetméter jutott. Ezen építkeztem.
Nagyszerû érzés, hogy csupa ismerõs,
jóbarát alkotja a szomszédságot. Az ut-
ca azóta is a Sportföld nevet viseli.

- Ön milyen sportos múlttal ren-
delkezik?

- 1978 óta karatézek, shotokán ága-
zatban, feketeöves versenyzõ vagyok.
Már 16 évesen bekerültem a junior vá-
logatottba és ilyen fiatalon részt is vet-
tem az akkori Európa bajnokságon,
Olaszországban. Késõbb is kijutottam
világversenyekre, összesen hat EB-n és
egy világbajnokságon küzdöttem Ma-
gyarország színeiben. 20 éven keresz-
tül versenyeztem, s szinte mindig sike-
rült valamilyen dobogós helyet meg-
szereznem.

- És az edzõi pá-
lyafutás?

- Még javában
versenyeztem, ami-
kor azzal párhuza-
mosan elkezdtem
edzést tartani. A
XVIII. kerületben,
Pestlõrincen vezetõ
edzõi lehetõséget
kaptam. Itt is vol-
tak sikereim, az
egyik tanítványom,
a gyermek korcso-
portban EB-n
bronzérmet szer-
zett. Pár évvel ké-
sõbb három lány

tanítványom Amerikában, formagya-
korlatokban lett ezüstérmes. A vissza-
jelzések szerint sok fiatalt tudtam a
sporton túl is a jó irányba terelni. 

Veresen 2004-ben kezdtem el kara-
tét oktatni. 

Amikor a gondjaim miatt két évre
abbahagytam az edzést, akkor derült
ki a számomra, hogy a gyerekek
mennyire kötõdnek az edzõ személyé-
hez. Amikor én elmentem, rövid idõn
belül a tanítványaim is szétszéledtek,
pedig 40 fõs csapatom volt.

- Jelenleg kiket edz?
- Két hónapja újra kezdtem itt Vere-

sen a karate oktatást, néhány régi
sportolóm kérésére. Ma még csak ke-
vesen vagyunk, ezért ajánlom fel a le-
hetõséget az újságon keresztül.

Elsõsorban kezdõket szeretnék to-
borozni két korcsoportban. Részben
fiatal gyerekeket, nyolc éves kortól,
akiket az elõrehaladásuk szerint verse-

nyekre is viszünk majd. Másrészt kez-
dõ, vagy újra kezdõ, tehát a sportágba
korábban már belekóstolt felnõtteket,
akiket nem a versenyzés és az érem-
nyerés vonz, hanem a testi és lelki
egészség megtartása, a fiatalos, rugal-
mas, teherbíró, sportos fizikum, a jó
erõnlét érdekel.

Az edzéseket az Innovációs Köz-
pontban hétfõn 5-6-ig, a Mézesvölgyi
Általános Iskolában szerdánként 4-tõl
5-ig tartom. Itt lehet jelentkezni, azok-
nak, akik csatlakozni szeretnének a
most kialakuló csapatokhoz.

WK

A Veresegyház VSK felnõtt sakkcsapatának
9 mérkõzéses gyõzelmi sorozata 

A veresegyházi felnõtt sakkcsapat,
mely a 2008/2009-es Pest megyei baj-
nokság ezüstérmese, kizárólag veres-
egyházi sakkozókból áll, zömmel több
évtizedes veresegyházi iskolai sakkok-
tatásunk neveltjeibõl, sakktanáraiból.
Kiss Péter, Breitenbach Zoltán, Dr. Var-
ga Árpád, Kercsov László, Pregun Bá-
lint, Szabó Levente, Fazekas Zoltán,
Kovács Mihály, Mayer László, Varga Ka-
tinka, Rácz Krisztina, Lovász Zoltán,
Varga Péter, Varga Ádám, Piatkó Károly
és Horváth Ferenc az igazolt verseny-
zõk. Örvendetes, hogy a jó bajnoki sze-
replésbõl általános iskolás sakkozóink
is részt vállaltak. Sakkcsapatunk 2009.
12. 06-án Szob sakkozói elleni 4,5-0,5
arányú gyõzelemmel immár kilencedik
meccsét nyerte meg sorozatban.

A „nagy menetelés” mérkõzései:

2008/2009-es 
Pest megyei bajnokság
Veresegyház-Visegrád 3-2
Szigetbecse-Veresegyház 2-3
Budakalász-Veresegyház 2-3
Gödöllõ-Veresegyház 0-5
Veresegyház-Kóka 4-1
Veresegyház-Szigetszentmárton 3-2
(Legyõztük a bajnokot!)

2009/2010-es 
Pest megyei bajnokság
Veresegyház-Gödöllõ 3,5-1,5
Veresegyház-Göd 3-2
Szob-Veresegyház 0,5-4,5
Veretlenségünk még régebbi: 2008.
04. 27. óta „zsinórban” 13 mérkõzé-

sen nem szenvedett a veresegyházi
felnõtt sakkcsapat vereséget. 

Horváth Ferenc
szakosztályvezetõ

Karate

Burján János karate edzõ csapatot szervez

Baloldalt: Burján János
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FéNYLáNC Magyarországért
Tisztelt Megérintettek, Fényhozók,
Magyar Barátaink!

A téli napforduló évszázadokon ke-
resztül az egyik legfontosabb esemé-
nye volt a mindenkori magyar embe-
reknek. December 21-én a leghosz-
szabb az éjszaka és legkevesebb a

fény. Ebben az idõben a lenyugvó nap
felé sólymokat röptettek, majd a só-
lyom földre szállta után tüzeket gyúj-
tottak. A tüzeket közösen gondozták.
A lenyugvó nap tüzét mentették át a
felkelõ nap erejébe.

(Minden bizonnyal innét származik
a Karácsony elnevezésünk is, amit a vi-
lág népei is átvettek a magyarból.
Szent madarunk a kerecsen sólyom
neve után lett ennek a napfordulónak
a neve Karácsony. – a szerk)

A nép, amely a sólymot útjára en-
gedte, önnön feladatát erõsítette
meg. A sólyom, a teremtõ erõ és a te-
remtett világ közötti közvetítõ. Nem a
leghatalmasabb, nem a legerõsebb,
hanem a szárnyaláshoz leginkább ér-
tõ. Önmaga közegében a legjobban
mûködõ. A sólyom valójában mi va-

gyunk, a nép, amelyik érti a világot,
érti a Teremtést, és ha kell, magyaráz-
za annak minden értékét. Többszörö-
sen fontos, hogy mindez télen törté-
nik.

A tavalyi évben mintegy 600 helyszí-
nen gyújtottak tüzet felhívásainkra
szerte a Kárpát-hazában. A tüzek mel-
lett mintegy kilencezer ember melege-
dett. Éjfélkor az emberek kimondták,
hogy mi az, amit elfelejtettek megcse-
lekedni a múlt évben, és mi az, amit
meg kívánnak cselekedni a következõ
évben.

Dezsõ Tibor Attila madéfalvi refor-
mátus lelkész imája:
Isten, égi Atyánk!

Tehozzád fordulunk, mert te vagy
egyedüli reményünk. A sötétség körül-
vesz bennünket, de most, amikor, ki-
gyúltak csillagjaid, és meggyúltak a
lármafák fényei, fellángol lelkünk,
mert most érezzük,  hogy ott, ahol
ketten vagy hárman összegyûlnek a Te
nevedben, ott vagy velünk.

Imára nyílik ajkunk, és fohászko-
dunk szent hazánkért, melynek áldott
földje szült, táplált, és nevelt. Légy ol-
talmazója ennek a hazának, mely ott-
hont ad nekünk, és add, hogy oltalma-
zója, és megtartója legyen minden
igaz életnek. Add, hogy ez a haza, me-
lyért apáink vére annyiszor hullt, a mi-
énk legyen. És ha lelkünkben lángra
lobbant a szabadság szeretetének tü-
ze, vezéreld cselekedeteinket, erõsítsd
hitünket, élesítsd elménket, hogy
egyesült erõvel szolgálhassunk kegyes
akaratodnak. 

A mélységbõl kiáltunk hozzád, e
nemzetért, melynek tagjai vagyunk,
mint a levél, mely az élõ fához tarto-
zik, hogy általa éljen és azt éltesse.

Kérünk, nyisd fel szemeinket, hogy
meglássuk az utat, nyisd meg elménk,
hogy tudjuk, miként járjunk ezen az
úton, nyisd ki szíveinket, hogy ne lan-
kadjon hitünk, el ne veszítsük remény-

ségünk, és mindörökre megmaradjon
a szeretetünk.

Advent csendjében, midõn felzeng a
régi ének, figyelmedbe és kegyelmed-
be ajánljuk magyar családjainkat, jö-
võnk zálogait. Áldásod legyen, min-
den csepp könnyön, melyet szeretõ
szívek hullatnak, hogy megtisztuljanak
kikért a könnyek hulltak. Áldásod le-
gyen, minden csepp véren, mely áldo-
zatként földre hullva megszenteli a
földet. Áldásod legyen, minden csepp
verítéken, mely a gazdaember homlo-
káról a földre hullva, megújítja az éle-
tet.

Most, eképpen zeng a lelkünk:
Te vagy napvilágom, Te vagy éne-

kem,
Téged várlak Jézus, kínos éjeken.
Oszlasd el a homályt, ûzd el a bána-

tot, Ragyogjon fel rajtam, szép  fényes
napod.

Égõ várakozás él minden szívben,
Bárha nem is tudja, téged vár min-

den.
Titkon epedõnek, jelenjél meg nyil-

ván, Találj meg mindenkit, ki élni kí-
ván.

Találj meg mindenkit, aki elveszett,
Vigye dicsõségre, hatalmas kezed,
Hogy amikor eljössz az ég felhõiben,
Örömmel lásson meg minden földi

szem.
Ámen!

Veresegyház és Szada határán, fenn a
szánkóhegyen, a víztározó mellett, a há-
rom éve emelt hatalmas kereszt mellett,
ahogy tavaly is, ismét meggyújtjuk tü-
zünket, bekapcsolódva a Magyar Fény-
láncba. Bízunk benne, hogy ismét látjuk
majd az éjszakai sötétben Mogyoród,
Csomád és a több más település hason-
ló lángjait.
Mindenkit szeretettel várnak a szerve-
zõk!

Betlehem Dunakeszin Óriás adventi koszorú Erdõkertesen

Képek környezetünkbõl
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taKun Éva keramikusmûvész pati-
nás szépségû magas tûzön égetett
samott arany lüszteres angyalaival
– s néhány más témájú kerámiájá-
val – Varga János (a Gödöllõi Varga
Galéria tulajdonosa) házában talál-
koztam legelõször. János nagy
büszkeséggel mutatta akkor a da-
rabokat, melynek mindegyikéhez
egy-egy történet fûzõdött. Az él-
mény hatására, amint tehettem, el-
látogattam a mûvésznõ kiállításai-
ra. Ám személyesen csak késõbb,
egy kellemes pezsgõs hangulatú
nyári estén, a Gödöllõi Iparmûvé-
szeti Mûhely Alkotóházban egy tár-
lattal egybekötött kerti partin is-
merkedtünk meg. „Szeretem ezt a
századelõi nagymamás hangula-
tot. Azt, amikor a dolgok nem
olyan kimódoltak. Kicsit gyarlók, ki-
csit balsarkúak, rajtuk a kéz esendõ-
sége...” Telefonbeszélgetésünk
után immár Kun Éva „nagymamás
hangulatú” veresegyházi otthoná-
ban vendégeskedtem, s munkái
elõtt, mint annyiszor másszor, újra
elámultam. 

„Kik vagyunk? Honnan jöttünk?
Hová megyünk? Minden csupa ti-
tok. Alkotni annyi, mint itthagyni
ujjaink nyomát, az utánunk jövõk-
nek. Itt hagyni lelkünk energia le-
nyomatát egy-egy tárgyban, hogy
továbbsugározza azt valahol, vala-
kire, akik megnézik, megérintik,
együtt élnek vele.” – Éva és leánya
Tóth Bori textilmûvész közös hitval-
lása ez. „A Tabula Smaragdina ti-
zenhárom mondata univerzális re-
cept. Egyfajta beavatás, amely sze-
rint az ember a dolgokat, de elsõ-
sorban önmagát, a tökéletesség ál-
lapotába helyezheti. Olyan átválto-
zás, amely minden létezõre alkal-
mazható. A Tabula Smaragdina azt
mondja, hogy ugyanazt a sugárzó,
életfakasztó meleg világosságot,
amellyel a Nap a természetet el-
árasztja, az ember önmagában
megvalósíthatja és azt a sugárzást
életének tartalmává teheti.” – Éva
varázslatos mûvészetéhez Hamvas
Béla gondolatait hívom segítségül,
hiszen türkizesen irizáló, okkerben
fénylõ, de natúr vagy éppenséggel
pompeji vörösben izzó kerámiái a
„Smaragdtábla Bölcseletét” tárják
fel, nem mást, mint a reményt. Az
õsiség szellemiségével, és szakral-
itással telített „kövein”, „tábláin” a
babiloni, mezopotámiai, tatárlakai
idõt látjuk állani, amelyek az
„Aranykort” idézik és sejtetik meg.
Azt a hitet keltik életre és erõsítik

meg, hogy ebben a darabokra hul-
lott világban „a dolgok eredeti, ter-
mészetes, valódi vagy tökéletes ál-
lapotukba visszahelyezhetõk.” A
szépséges tárgyakban mázazva,
égetve, írva, róva, rajzolva, karcolva
analógiát találunk a népmûvészet,

a képzõ- és iparmûvészet, a naiv
mûvészet, az õsmûvészet és a kor
mûvészete között. Éva Mezõtúrtól
Veresegyházig – a „nomád nemze-
dék”, a népmûvészet kitérõin át –
hosszú utat járt be. „Mostanában
inkább olyan tárgyakat készítek,
ahol az elsõdleges használati funk-
ció helyébe az érzelmi-, gondolati
tartalom lép. Meggyõzõdésem sze-
rint ebben a mesterségesen kilúgo-
zott, elsivárított világban ez is fon-
tos szolgálat. Hitem szerint azzal,
amit a kerámiában nyújtani tudok,
úgy élhetek tisztességgel, ha szol-
gálom (nem kiszolgálom) munká-
immal azokat az embereket, akik a
tárgyaimat használják. Vélemé-
nyem szerint ez mûvészeti alázat
kérdése. Nincs bennem bátorság a
befogadót rejtvény elé állítani az el-
sõ jelentésrétegtõl a vésõkig.” – nyi-
latkozta korábban egy alkalommal.
Érett, kiforrott mûvészetében lige-
tek, csupa zöldellõ fák, üde rétek
sorakoznak, a lomb alatt szárnyaló
madarak laknak, a felfutó szõlõ in-
dák között emberi sorsok, emlékké-
pek, angyali érintések, képi mozza-
natok tûnnek fel, amelyben kifeje-
zõdik a lelkisége és szelleme is. Ide-
ális? Valóságos? Kérdezhetjük a
kettõsséget, amely különös érzése-
ket kelt bennünk. Sehol ilyen kert,
ilyen kõ, ilyen állat nincs a földön,
kivéve az alkotó képzeletét. A kerá-
mia képek legtöbbjének eredetijét,
kivéve talán a családi arcképcsar-
nok, vagy emlékképek sorát, leg-
alábbis ezen az idõskálán hiába is
keresnénk, nem találnánk meg. A

gazdag alkotói világban a mûvész
legbelsõbb titka, érzelemvilága tá-
rul elénk, de általuk tükröt is tart
elénk. „Antik” tájai paradicsomi õs-
állapotunk boldogságát mutatják,
melyben a bûn egyben teremtés is.
S ellenpólusként a csillagos kék ég-
ben Kisdeddel karján Mária áll. A
fölszabadító erõ, az „Írás” fejezetei,
a kereszt, a kapu, a hitbéli grádics
bennük éppúgy mûködnek. Rög és
kalász, a tájkép egyszerre csak a
szemünk láttára az Alföld – a szülõ-
föld – vidékévé változik át, a jelleg-
zetes magyar táj szélfútta fasorai
köszönnek vissza. A horizont õsi
múltunkra tárul, az elsüllyedt világ,
Atlantisz üzenete õsmotívumaink-
kal, õsiségünk írásjegyeivel, szent
örökségünkkel, rovással fogalma-
zódik meg. Idõfátyolt áttörõ agyag-
táblák, drága ékkövek… A láttató
gondolat-, jel-, szimbólum gazdag
mûveken pazar kézzel vannak el-
hintve a szépségek. A kompozíció
egységén a nagy egészen belül kü-
lönös szerephez jutnak az apró
részletek, a madonnákon bizánci,
barokk, reneszánsz, szecessziós ele-
mek. És ott egy gyönyörû, finom
mívû rózsás étkészlet hívja magára
a figyelmet… 

Már egy parányi jel szólít meg.
Vissza kell ide, hogy lépjek. A kacs-
karingós borostyánszövevényben
egy kis csínytevõ egy „borostyán
hajtásocska” pajkosan nevetve bú-
jik elõ az esõcseppek és a „naparc”
kettõssége alól, szinte látjuk a ka-
paszkodni készülõ gyerekindák kú-
szását. Az örök élet, a borúra derû
jelképe. Vagy talán az ifjonti játé-
kosság „leleplezõdése”? Azután a
mûvésznõ útjának egy pontján –
„Határkõ” állomásán – mintha vál-
tást érzékelhetnénk, mintha történt
volna valami. A színátmenetek
visszafogottabbak, a földbarnák
súlyosabbak lettek. Nem drámai
fordulatként jelenül ez meg, inkább
a személyes, belsõ érzelmek ke-
rültek még intenzívebben elõtér-
be, konkrétságában már az em-
ber egyéni sorsa – az út – van a kö-
zéppontban. E mûveknél a líra és
agyagmûvesség jegyben jár, látha-
tó alakot öltve. Nagy László versfel-
iratát beégetve Éva kézírásával ol-
vashatjuk: „Idesodródtam, arany-
ba, hõbe, ide az áldott mezõbe.
(…) Gyötrelmes és gyönyörû ez a
nyár.” Gyönyörû költõi kép, ám
nem egyetlen egyedi „áldott me-
zõ” látványa van elõttünk, hanem a
termõ és teremtõ nyár tárgyias lá-

tomásaként „a” szimbólum, amely
mögött ott tudjuk az erõfeszítés
gyötrelmeit is. Azután a következõ
percben már az ember veséje sza-
kad: „Szakad az ember veséje, de
az ûrt álma belengi – muszáj dicsõ-
nek lenni nincs kegyelem.” A ter-
mészet munkálkodása adja a pél-
dát: másképp az embernek sem
szabad, „muszáj dicsõnek lenni”.
Nem „pusztaromantika”, hanem a
föld megtartó ereje, az ember ne-
mes küzdelme ez. Akár a nagyapa
emlékére állított triptichonon is, a
határban egy dõlt, göcsörtös gé-
meskutat látunk, mint árnyéka fe-
lett álló üres keresztfát, egy gör-
nyedt öregembert, és az elvégzett
munkát. Az életszentség hármasát
– a föld, az ember és a teremtés – a
rend, a szántás, a hit – az út, az
igazság, és élet egységét. 

Megrázó az expresszív emlék-
mûplasztika, felirata szerint: 56’
Krisztusa – Hazugság. Krisztus-
ember/Emberkrisztus? Megváltót
én még így soha életemben nem
láttam ábrázolni. El sem lehet mon-
dani milyen gondolatokat, érzése-
ket vált ki. S itt megint feltûnik az
angyal motívum, feltárul formai
változatossága és megjelenése. De
micsoda variációk és sokféle alak-
ban mutatkozó, síkban és térben
meglelhetõ angyalok! Az Ihlet-en a
„Teremtõ formázó keze” ereszkedik
le az angyali lény feje fölé. Amott
zárt szárnyakkal a töprengõ (?) an-
gyal, mintha a végtelen idõ zárlatá-
ban elmélyedve várakozna. „Elsõs
fõiskolás voltam, amikor Eszter-
gomban egy mûvésztelepi munka
során találkoztam angyalokat ábrá-
zoló miseruhákkal. Óriási hatással
voltak rám. Az angyal igazából lé-
lekszimbólum. Nekem azért tetszik
nagyon, mert egy eszmének a
megtestesítõje, az eszme jelképe,
tiszta szellemi lény. A jó angyalok ki-
váló kötelessége az emberek õrize-
te. Igen fontos szerepet játszanak a
ravennai, kivált pedig a bizánci mû-
vészetben, õk vezetik be az üdvö-
zülteket a mennyországba.” – vallja
régebbrõl Kun Éva. S itt egy szemé-
lyes titkot is elárulhatok. Boldogan
õrzöm találkozásunk alkalmával át-
nyújtott ajándékát, a gyönyörû „pi-
pacsos” tálat, s a szép tárgyban
„lelkének energia lenyomatát”. Kun
Éva sugárzóan kedves, „angyali”
személyében az életet, az embert
mélységesen tisztelõ mûvészt is-
mertem meg. 

Borka Elly

Idõfátyolt áttörõ agyagtáblák, drága ékkövek…
Kun Éva keramikusmûvész alkotói világa 

Kun Éva
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Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
Örülök a lehetõségnek,

hogy pár szóban értékeljem
újságukat, a Veresi Króni-
kát. 

A terjesztéssel nem értek
egyet. Én Veresegyházon la-
kom 10 éve, de soha nem
kaptam meg az önök lapját.
Szívesen olvasnám minden
hónapban, de nem kapom
meg!

Az újsággal kapcsolatban
pedig szeretnénk tájékozta-
tást, több infót a városról,
pl. a horgásztóval kapcsola-
tos tevékenységrõl, úgy-
mint a halak telepítésérõl, a
napijegyrõl, stb. Ez a tó
évekig egy jó helynek szá-
mított, de minden tulajdo-
nos csak a saját hasznát
nézte, nem a sportolókét. A

napi jegyek ára nagyon ma-
gas volt, a fogható halak
miatt semmi élményt nem
nyújtott, ezért már évek óta
nem horgászom az önök
taván. Kénytelen vagyok
máshová menni, ahol na-
gyobb élmény vár, ugyan-
annyi pénzért.

Remélem változást hoz a
2010-es év, mert ha nem
lesz változás, akkor jövõre
se fogom látogatni a veres-
egyházi tavakat.

Vágó István 

Tisztelt Vágó Úr!
Köszönöm az észrevétele-

it, és igyekszem tüstént vá-
laszolni is. 

Az újságunk terjesztésé-
vel azért lehetett gondja az
utóbbi idõben, mert az ön-

kormányzat nem terjesztet-
te, hanem árusította, tehát
önnek kellett volna megvá-
sárolni a példányokat. No-
vembertõl azonban ez a
helyzet megváltozott - a fõ-
szerkesztõ személyével –
egyidõben. A lap ingyenes
lett, a példányszám pedig
5000-re emelkedett, így az
minden veresi családhoz el-
juthat. Most sem viszik
azonban ki a postaládákba,
hanem forgalmas helyeken,
intézményekben lehet hoz-
zájutni, például a Polgár-
mesteri Hivatal folyosóján,
stb. Remélem Ön is szerét
ejti, hogy jártában-keltében
elvesz egy-egy példányt be-
lõle. 

A horgásztavaknál is ha-
sonló a helyzet. Az októbe-

ri képviselõ-testületi ülésen
egy lezajlott pályázat alap-
ján döntöttek a képviselõk
arról, hogy melyik cég kap-
ja meg a tavak kezelési jo-
gát november -1-jétõl. Az
új bérlõ bizonyára gondos-
kodik róla, hogy a horgá-
szok hosszabb távon elége-
dettek legyenek, hiszen ne-
ki is ez az érdeke. Az érté-
kesebb õshonos halak élet-
feltételeinek a javítására
tett egyéb lépésekrõl ép-
pen a novemberi számunk-
ban közöltünk egy részletes
képes riportot. Reméljük,
hogy több olyan írást és ké-
pet is talál a lapunkban,
amelyben örömét leli.

Üdvözlettel
Windhager Károly 

fõszerkesztõ

Irodalmi barangolás Pest megyében
Igen alapos, hiánypótló mûvel ör-

vendeztette meg a Pest megye iránt
érdeklõdõ olvasóit a Pest Megyei Köz-
mûvelõdési Intézet.

Az Intézet a kiadvány megjelenteté-
sével tisztelegni kíván a nagy múltú
megye kulturális értékei elõtt. A kötet
bemutatja a klasszicista megyeháza
épületének varázslatos titkait, majd
irodalomtörténeti barangolásra invi-
tálja az olvasót Pest megyébe, szak-
avatott krónikások vezetésével.

A könyv kézzelfoghatóan reprezen-
tálja, hogy Pest megye gazdagsága
milyen sokrétû. Bizonyítja, hogy Pest
megye évszázadok óta rendkívül gaz-
dag szellemi, kulturális értékekben.
Büszkék vagyunk arra is, hogy számos
író és költõ választotta szûkebb hazá-
jának megyénket és gazdagította an-
nak kincseit.

A rangos kiadvány a megye millen-
niumi évének méltó zárásaként készült
el.

* * *
Makra Borbála, a Pest Megyei Köz-

mûvelõdési Intézet igazgatójának
ajánlása:

Kedves Olvasó!
Nagy tisztelettel és szeretettel kö-

szöntöm a Pest Megyei Közmûvelõdé-
si Intézet új kiadványának a „Séta a
pesti Vármegyeházán és irodalmi ba-
rangolás Pest megyében” címû kötet
megjelenése alkalmából. 

Születésnapot ünnepelünk ebben az
évben, Pest Vármegye fennállásának
ezredik évfordulóját. 

Ezeréves múltunk, fölhalmozott ér-

tékeink számbavétele szinte lehetet-
len, hiszen hagyományaink megõrzé-
se, továbbvitele, tárgyi-szellemi örök-
sége itt van jelenünkben is. Ezért is
tart különlegesen értékes útikalauzt
kezében az olvasó. Intézetünk ezzel a
kötettel kíván tisztelegni megyénk ju-
biláló évfordulója elõtt.

A séta a belvárosból, a pesti törté-
nelmi Vármegyeházáról indul, majd
bebarangoljuk egész Pest megyét. A
kötet elsõ részében lévõ fotók a XIX.
századi klasszicista építészetünk egyik
legimpozánsabb épületegyüttesét és
az ott található mûvészeti emlékeket
mutatja be. A kötet második részében

irodalomtörténeti kirándulásra indu-
lunk a megyében. Idegenvezetõink a
megyénkhez kötõdõ írók, költõk, kró-
nikások. Kalauzolásukkal átbarango-
lunk ezer éven, és keresztül-kasul jár-
juk a mai Pest megyét, Mári-
anosztrától Nagykõrösig, Ráckevétõl
Aszódig.  

Az olvasmányos stílusban megírt
kultúrtörténeti kiadvánnyal úgy gon-
doljuk, hiánypótló munka született
Pest megyérõl. 

Intézményünk a 2004-ben megkez-
dett kiadói tevékenységét folytatja e
reprezentatív kötettel, amely tovább
bõvíti az eddig megjelentetett tanul-
mányok, adattárak, képzõmûvészeti
albumok sorát. 

A kiadványunk létrejöttében munka-
társaink voltak: Gallai Máté grafikus,
Sin Edit irodalomtörténész és Bozai
Ágota mûfordító. Az összefoglalót és
a teljes kötetet szerkesztette intéze-
tünk fõtanácsosa Szádváriné Kiss Má-
ria és jómagam.   

Reméljük, hogy ez a könyv nemcsak
a szakembereknek nyújt hasznos tud-
nivalókat, hanem minden Pest megye
múltja és jelene iránt érdeklõdõ olva-
sónak. Egyúttal bízunk abban is, hogy
kiadványunk gyakran forgatott kötete
lesz könyvtárainknak, és további se-
gédanyaga újabb helytörténeti kutatá-
soknak.  

Kívánunk kellemes megyeházi sétát
és irodalmi barangolást megyénkben!

Makra Borbála
a Pest Megyei 

Közmûvelõdési Intézet igazgatója

Olvasói levél
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Január 12., kedd
A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyi
jövedelemadó elõleget vagy magát a levont személyi jövedelem-
adót, valamint a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjáru-
lékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi
hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, az EKHO-t,
a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a
0/10/20 % járulékot.  Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó
után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. 
A fenti kötelezettségekrõl a foglalkoztató a 0908-as, az egyéni vál-
lalkozó saját magáról a 0958-as számú bevalláson adja be az ada-
tokat, kizárólag elektronikus formában. 

Január 20., szerda
Esedékes a társasági adóelõleg befizetése, a havi ÁFA befizetése és
bevallása, a havi kötelezettségekrõl a 0901-es bevallás benyújtása,
a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési támogatás igénylése a
0911-es nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszer-
zés esetén meghatározott adóalanyok 0986-os számú bevallásá-
nak benyújtása.  

Január 31., vasárnap helyett Február 01., hétfõ
Eddig kell a munkáltatóknak, kifizetõknek kiadni (postára adni) a
magánszemélyeknek a kifizetett jövedelmekrõl és a levonásokról
szóló, 2009. évi adóbevalláshoz szükséges igazolásokat, és szintén
eddig tehet a magánszemély nyilatkozatot a munkáltatójának,
hogy önbevallás helyett munkáltatói adómegállapítást kér.

Gödöllõ  -  Veresegyház  –  Vác
„Volt egyszer egy Kismuki”
címmel mutatták be ezt a do-
kumentumfilmet Gödöllõn, a
Városi Könyvtár és Innovációs
Központban. Készítõi a G5
Mozgókép Mûhely, Fuszeneck-

er Ferenc és Szabadi Attila al-
kotók. 
Az elõadóterem nem tudta
magába fogadni az érdeklõ-
dõk áradatát, ezért Fülöp
Attiláné az intézmény igazga-
tóhelyettese örömünkre fel-
ajánlotta, hogy két egymást
követõ vetítésnek lehetünk ré-
szesei. Tehát a késõbb érkezõk
is kényelmesen megtekinthet-
ték a filmet. 
Igazgatóhelyettes asszony rö-
vid köszöntõje és az alkotók

bemutatása után átadta a szót
vitéz Besse Aladár MÁV mér-
nök-fõtanácsosnak, aki részle-
tesen feltárta a Kisvonat életét,
születésétõl virágkorán át vég-
napjáig. 
1906-ban határozta el az akko-
ri vezetés a vasútvonal építését
a Váctól Gödöllõig. A kezdeti
menetidõ 21 perc volt, de a
megállóhelyek gyarapodása és
az utasforgalom növekedése
miatt 26 percre nõtt. Gödöllõn
deltavágány volt Veresegyház
felé. 1911. szeptember 2-án in-
dult útjára az elsõ szerelvény,
melyet egy 275-ös sorozatszá-
mú mozdony vontatott. Ezt
késõbb egy 375-ösre váltott
fel. Remsey András csak úgy
fogalmazott: „Megyek a váci
villamoson”. 
A békés közlekedést a világhá-
ború megszakította. A front
közeledtével a németek sínfar-
kassal felszaggatták a talpfá-
kat, leszaggatták a fel-
sõvezetékeket, s ezzel elvágták
a közlekedési lehetõséget a te-
lepülések között. Az oroszok
visszaállították ugyan a vonat-
közlekedést, a deltavágányt is,
ám Kismuki a csendes áram
helyett gõzfogyasztó lett.
Újabb nehézséget okozott a
vízvételezés, ugyanis Gödöllõn
nem állt rendelkezésre megfe-
lelõ vízkészlet. Errõl már a film

egyik szereplõjétõl szerzünk tu-
domást, dr. Csiba József MÁV
igazgatótól. A film szereplõi
egyben Pöfögõ életének is ré-
szesei, hiszen rajta szolgáltak.
Papp Béla mozdonyvezetõ és
Hajdú Lajos kalauz mesélt egy-
kori munkás éveirõl. 
1968-ban a Keleti-pályaudvar,
Cinkota, Gödöllõ, Veresegy-
ház, Rákospalota körforgalom
terve felmerült, ám egyben el is
merült. 1970. június 1-jén Gö-
döllõ, Szada, Veresegyház kö-
zött megszûnt a vasúti közle-
kedés!

„Gödöllõrõl indult utolsó útjá-
ra Muki, az öregek nagyon
megsiratták, hosszan meghúz-
ták a dudát, jó duda volt raj-

ta…” Ekkor már fojtogatta a sí-
rás Hajdú Lajos egykori kalauz
torkát, s a nézõtéren a hirtelen
támadt csendben szinte hallani
lehetett az arcokon legördülõ
könnycseppeket. Az utolsó
képsorokat Madaras József
színmûvész meggyengült,
erõtlen hangja kísérte, aki Jó-
zsef Attila Eszmélet címû vers-
részletét szavalta. 
A film nyitóképei és záró jele-
nete bekeretezte a témát, mint
letûnt korok sárgult fényképét.
Honegger zenéje ölelte a
Kismukit ábrázoló jeleneteket.

Szadán az egykori vasútvonal
helyét ma a Vasút utca elneve-
zés õrzi.

Molnár Zsóka

Januári 
adózási határidõk

Középen Fuszenecker Ferenc

A Medveotthon területén
megvalósuló fásítási prog-
ramot a Sony Ericsson tá-

mogatja. Ennek keretében a
cég ötven hársfát telepít a
park megújuló területén. A
Sony Ericsson által támoga-
tott fasor elsõ két hársfáját
Ónodi Eszter és Novák Péter
ültette el.

Ugyanezen a területen a
Medveotthon Fejlesztéséért
Kiemelten Közhasznú Ala-

pítvány új kilátót, széles
díszburkolatot, fa védõkor-
látot, kifutót építtet, hogy a
látogatók változatosan, ké-
nyelmesen tudják eltölteni
idejüket a természetközeli
környezetben. 

A Sony Ericsson nyár ele-
jén GreenHeartTM elneve-
zéssel indított új készülék-
családot, melyek – gyártá-
suk és mûködésük során –
messzemenõen figyelembe
veszik a környezetvédelmi
szempontokat. A környe-
zetvédelmet a mozgalom
nem csak környezetbarát
készülékekkel támogatja,
hanem a környezetvédel-
met különösen szívén viselõ
intézményekkel együttmû-
ködést alakít ki. A Medve-
otthon állatvédelmi szere-
pét a Sony Ericsson ezzel a
támogatással és együttmû-
ködéssel elismerni kívánta. 

Szépül a Medveotthon



elleni bûncselekményeket,
melyek miatt büntetõ eljárás
indult ellene. Terhére róható
több táskalopás, melyeket el-
sõsorban Gödöllõn az Alsó-
parkban követett el. Ezenkí-
vül a Hatvan – Aszód között
közlekedõ személyvonaton
elkövetett táska letépésekkel
is O. Krisztiánt gyanúsítja a
Gödöllõi Rendõrkapitányság.
Jelenleg elõzetes letartózta-
tását tölti egy büntetés vég-
rehajtási intézetben. 

A szökés körülményeirõl
gyanúsítottkénti kihallgatása
során elmondta, hogy hirte-
len ötletként jutott eszébe a
szökés, kicsit szabad akart
lenni. Elmondta továbbá,
hogy kezének hüvely ujját
képes teljesen a tenyeréhez
fordítani, így a bilincsbõl
könnyen kitudja húzni a ke-
zét.

O. Krisztián ikertestvére, O.
Sándor szintén bv.
Intézezetben van. A testvér-
pár, a beszerzett bizonyíté-
kok alapján többek között
számos hétvégi ház feltörés-
sel gyanúsítható.

O. Krisztiánt a mai napon
gyorsított eljárás keretében
bíróság elé állította a Gödöl-
lõi Rendõrkapitányság. Neve-
zettet a fogolyszökés bûntett
elkövetése miatt a Gödöllõi
Városi Bíróság 8 hó börtön
büntetésre ítélte, melyet 2
évre felfüggesztett. Az ítélet
jogerõs.
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November 19-én 12.00 óra
körüli idõben Gödöllõ lakott te-
rületén belül a Szabadka utcá-
ban a Testvérvárosok útja felé
közlekedett egy veresegyházi
hölgy az általa vezetett Alfa
Rómeo típusú személygépko-
csival. A keresztezõdéshez érve
az Állj ! Elsõbbségadás kötele-
zõ jelzõtáblát figyelmen kívül
hagyta és nem biztosított el-
sõbbséget a védett úton közle-
kedõ gödöllõi hölgy által veze-

tett Mercedes típusú személy-
gépkocsinak, melynek követ-
keztében összeütköztek. Az üt-
közés során az Alfa vezetõje
könnyû sérüléseket szenvedett. 

Kerékpáros gázolás Karta-
lon. November 19-én 08.45

órakor egy helyi férfi tolatott ki
egy családi ház udvaráról,
amikor összeütközött az úton
haladó kerékpárossal. A kerék-
párt vezetõ helyi hölgy elõre
láthatólag 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenve-
dett. 528343

Ittas vezetõk az utakon.
November 21-én hajnalban
Veresegyház lakott területén
belül, a Szadai úton igazol-

tattak egy veresegyházi fia-
talembert, akit vérvételre ál-
lítottak elõ, mivel a jármûve-
zetés megkezdése elõtt al-
koholt fogyasztott. Ugyan-
ezen a napon 18.30 órakor
Erdõkertes lakott területén
belül vonták ellenõrzés alá

RENDÕRSÉGI HÍREK

Pest Megyei Rendõr-fõka-
pitányság Bûnügyi Osztálya
emberölés bûntett elköveté-
se megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást – õrizetbe
vételük mellett – Gy. Máté 34
éves, valamint J. Eszter 28
éves bagi lakosok ellen.

2009. november 17-én ál-
lampolgári bejelentés érke-
zett egy elhagyott autóról
Gödöllõ város területén. A
jármû lezárt állapotban par-
kolt a közterületen. 

Az utastér és a csomagtér
átvizsgálása során rendõrök
egy férfi holttestét találták
meg, halálát - az elsõdleges
orvosszakértõi vélemény sze-
rint - idegenkezûség okozta.
A férfi eltûnését családja
2009. november 7-én jelen-
tette a Budapest Rendõr-fõ-
kapitányságon.    

Az eljárás során megállapí-
tást nyert, hogy a sértett
bagi munkahelyén hosszú

ideje húzódó konfliktusba
került Gy. Mátéval, aki elha-
tározta, hogy megtorolja sé-
relmeit. 

2009. november 6-án az
50 éves sértettet egy vascsõ-
re szerelt fémlappal bántal-
mazta, majd telefonon kérte
J. Eszter segítségét a holttest
eltûntetéséhez. A nõ közre-
mûködésével az elhunytat
Gödöllõre vitték és saját ko-
csijának csomagtartójában
hagyták. 

A gyanúsítottak az elszá-
moltatásuk során ellentmon-
dásba keveredtek, késõbb
részleges beismerõ vallomást
tettek. 

Az ügyben a további eljá-
rást a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság Bûnügyi Osz-
tálya folytatja le, egyben ja-
vaslatot tett az illetékes
ügyészség felé a gyanúsítot-
tak elõzetes letartóztatásá-
nak indítványozására.

24 órát sem kaptak a gyilkosok 
2009.11.19. csütörtök 13:17

2009. november 4-én dél-
elõtt érkezett bejelentést a Gö-
döllõi Rendõrkapitányság
ügyeletére arról, hogy egy gö-
döllõi idõs hölgynek ismeret-
len tartalmú dobozt adott egy
számára ismeretlen nõ. 

Az adatgyûjtés során meg-
állapítást nyert, hogy a 79 éves
néni lakásába egy jólszituált fi-
atal nõt engedett be, aki egy
lezárt doboz tartalmáról azt
állította, hogy abban olyan
eszköz van, amely szükség
esetén megvédi tulajdonosát
egy esetleges támadástól. 

Ezért a „védelemért” 40
ezer forintot kellett fizetni. 

Az idõs sértett a pénzt kifi-
zette, majd a dobozt kinyitni
nem merte. 

A helyszínre érkezõ rend-

õrök nyitották ki a dobozt,
melyben egy csekély értékû,
kézi masszírozó gép volt. 

Az elkövetõrõl az alábbi sze-
mélyleírást adta a sértett: kb.
170 cm magas, hosszú, szõke
hajú, 30 év körüli nõ, aki fehér
autóval távozott. 

A rendõrség kéri, hogy bár-
milyen trükkel próbálnak be-
jutni idegen személyek a laká-
sukba, kérjenek igazolványt,
közben hívják a rendõrséget.
Amennyiben gyanús körülmé-
nyeket tapasztalnak, hívják a
Gödöllõi Rendõrkapitányságot
a 28/514-655 telefonszámon,
vagy a 112-es, 107-es rendõr-
ségi hívószámok valamelyikét,
illetve a szintén ingyenesen
hívható telefontanú számát a
06-80/555-111.

Újabb trükkel károsítják meg 
az idõs embereket…

2009. november 25-én
16.50 órakor egy elõzetesen
letartóztatásban lévõ, kihall-
gatás céljából Gödöllõre szál-

lított fogvatartott megszö-
kött.

O. Krisztián bagi lakos több
esetben követett el vagyon

Fogolyszökési ítélet

Közlekedési szabálysértések
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Traffipax vezénylés
2009. december hónapra

Nap
01 Iklad Kartal
02. Kartal Iklad
03. Iklad Kartal
04. Kartal Iklad
05. Iklad Kartal
06. Veresegyház Erdõkertes
07. Erdõkertes Váckisújfalu
08. Váckisújfalu Erdõkertes
09. Erdõkertes Váckisújfalu
10. Váckisújfalu Erdõkertes
11. Erdõkertes Veresegyház
12. Váckisújfalu Erdõkertes
13. Veresegyház Váckisújfalu
14. Erdõkertes Veresegyház
15. Veresegyház Erdõkertes

16. Váckisújfalu Erdõkertes
17. Váckisújfalu Erdõkertes
18. Erdõkertes Veresegyház
19. Váckisújfalu Erdõkertes
20. Veresegyház Váckisújfalu
21. Erdõkertes Veresegyház
22. Veresegyház Erdõkertes
23. Váckisújfalu Erdõkertes
24. Erdõkertes Veresegyház
25. Váckisújfalu Veresegyház
26. Kartal Iklad
27. Iklad Kartal
28. Kartal Iklad
29. Iklad Kartal
30. Kartal Iklad
31. Kartal Iklad

azt a vésztõi férfit, aki sze-
mélyautóját ittasan vezette.
Ellene is eljárás indult. 

Anyagi káros közlekedési
baleset történt november 23-
án 6.55 órakor a 3-as számú
fõúton. Egy Skoda Felicia típu-
sú személygépkocsi vezetõje
Aszód irányából Gödöllõ felé
közlekedett, amikor a külsõ
forgalmi sávból megszûnése
miatt a belsõ sávba kívánt sá-
vot váltani. Haladása során
nem adta meg az elsõbbséget
a vele azonos irányban haladó
Mercedes típusú jármûnek és
összeütköztek. A baleset során
személyi sérülés nem történt,
az anyagi kár kb. 100.000.- Ft. 

December 3-án reggel kön-
nyû sérüléses közlekedési bal-
eset történt Dány lakott terüle-
tén kívül a 3102-es számú
úton. Egy dányi hölgy közleke-
dett személygépkocsijával,
amikor nem az út vonalveze-
tésének megfelelõen válasz-
totta meg a jármûve sebessé-
gét és egy neki jobbra ívelõ út-
kanyarulatban a szemközti sá-
von áthaladva az út menti
árokba borult. A baleset során

az autóban ülõ gyermek elõre
láthatólag nyolc napon belül
gyógyuló sérüléseket szenve-
dett. 

December 5-én ittasan oko-
zott anyagi káros közlekedési
balesetet egy kistarcsai férfi,
ezért vérvételre szállították.
Ugyanezen a napon egy
szadai férfit is intézkedés alá
vontak, mivel ittasan vezette
jármûvét. 

Ittasan okozott balesetet
egy dányi férfi. December 7-
én 13.00 órakor Isaszeg lakott
területén belül közlekedett
egy VW Transporter típusú
tgk-val Dány irányából Gödöl-
lõ felé. Haladása során nem
tartott megfelelõ követési tá-
volságot, így az elõtte közle-
kedõ gödöllõi hölgy által ve-
zetett személygépkocsi hátul-
jának ütközött. A hölgy köny-
nyû sérüléseket szenvedett. A
tehergépkocsi vezetõje a hely-
színrõl távozott, a felkutatásá-
ra tett intézkedések eredmé-
nyeként állították elõ, majd
vérvételre szállították, mivel
felmerült az ittasság vele
szemben. 




