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Január 22-én készült el
Kölcsey Ferenc  a leghíre-
sebb költeményével a
Himnusszal. Érdekes,
hogy éppen egy veres-
egyházi személy, Ella Ist-
ván Liszt Díjas orgona-
mûvész javaslatára fo-
gadta el a társadalom ezt
az idõpontot a Magyar
Kultúra Napjának.

Veresegyház rendkívül
szép és a magyar mûvelt-
ség sok elemét felvonul-
tató, tartalmas rendez-
vénnyel lepte meg a kul-
túra barátait az Innováci-
ós Központban.

Az õsi nemez és bati-
kolt anyagok látványos
kiállítása (Tóth Lívia és
tanítványai munkái) sok
érdeklõdõt vonzott. Ízelí-
tõt kaptunk népünk népi
szokásainkból is regõsök
énekével, dobolásával.

A folyosókat zászló-
rengeteg borította el,
amelyet a veresi gyerekek
saját terveik szerint alkot-

tak meg kerületük neve-
zetességei alapján. A
zászlótervek közül a kerü-
letenként legjobbnak
ítélt pályamûvekbõl gra-
fikusmûvész bevonásával
készültek el a végleges
zászlók, melyekbõl egy-e-
gy példányt a kis kapitá-
nyok, egy-egy példányt
Pásztor Béla polgármes-
ter vett át. A kis kapitá-
nyokat Harrach Péter, az
országgyûlés alelnöke
meghívta egy országházi
látogatásra, mely idõköz-
ben meg is történt.

Természetesen volt
csodálatos hangú kórus-
mû és szólóének elõ-
adás, népitánc, és mûsor,
majd polgármesteri elis-
meréseket adott át ünne-
pélyesen Pásztor Béla a
kulturális élet arra érde-
mes személyiségeinek.

A rendkívül sokoldalú
és végig kitûnõ hangula-
tú estérõl bõvebbet a
fényképeink mesélnek.

A Magyar Kultúra Napja
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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 - Sóti János
Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Még javában farsangolunk, vidá-
man önfeledten. Hiába nagy a hó, a
világ már átbillent a napos oldalra,
már csak idõ kérdése, hogy mikor jön

meg a tavasz. Várjuk a böjti szeleket,
meg Sándor - József - Benedeket. 

Február 24-én már biztosabbat tu-
dunk majd, mert, ha még szükséges,
akkor Mátyás megtöri a jeget, a jég
uralmát.

Ezt követi hamvazószerdától a 40
napos böjt, amikor elcsendesülünk,
ünnepre készülünk. Nekünk, magya-
roknak március közepén jeles nemzeti
ünnepünk is megdobogtatja a szívün-
ket. Március 15-ére minden magára
valamit adó ember kokárdát tûz a ru-
hájára és nemzeti zászlót a házára. 

Szép ünnepünk egyben egy kicsit
ráhangol a közeledõ másik ünnepre, a
vallásunk csúcspontját jelentõ húsvét-
ra. Nem véletlenül írta a költõ: „Népek
Krisztusa, Magyarország.”

Húsvét az idén korán lesz, április 4-
én és 5-én. Ne felejtsétek a házatokat,
kerteteket, magatokat és a lelketeket
is kitakarítani, megszépíteni! - mond-
ták az öregek a nagyhét közeledtén.
Nagycsütörtökön aztán elhallgatnak a
harangok. Rómában mennek, ott gyá-
szolják Krisztust… 

Egy héttel késõbb, fehérvasárnap
választhatjuk meg négy évre a Magyar
Országgyûlés tagjait. Sólyom László
köztársasági elnök április 11-ére írta ki

az országgyûlési választás elsõ fordu-
lóját. Ha szükség lesz rá, a második
forduló két héttel késõbb, április 25-
én következik. Az államfõ bejelentésé-
vel a kampány hivatalosan is elkezdõ-
dött, s április 9-én éjfélig tarthat.

Farsang – Böjt
– Húsvét - VVálasztás

Perna Pál
Mezítláb
a
mennyország
füvén
Hogyan tudnám elmesélni 

Milyen érzés mezítláb járni 

A mennyország füvén? 

Versenyt futni a fénnyel, 

Megpihenni a felhõpárnák 

Keskeny peremén.

Súlytalanul sodródni

Az idõ testetlen terében, 

Csukott szemmel.

És tágra nyitott szívvel 

Elmerülni az öröm 

Bódító végtelenjében.

Mezítláb fönn a mennyország füvén 

Túl emlékek és fájdalmak világán 

Egyszerre sírni és szívbõl nevetni

A boldogság sosem múló csodáján 

Lebegni és suhanni

Reszketni és zuhanni

Hallgatni hogyan zakatol 

Egyre jobban dobogó szíved 

Veri az ütemet mint egy 

Tébolyodott vekker

És felébredni kakasszóra 

Lágy karodban ringatózva.

2009-11-12
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Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én, Szatmár-
csekén, immár 187 éve
vetette papírra a Him-
nusz utolsó sorait. Ezen a
napon ünnepeljük a Ma-
gyar Kultúra Napját. Eb-
ben az évben emléke-
zünk meg nemzeti imád-
ságunk megzenésítõjé-
nek, Erkel Ferenc születé-
sének 200. évfordulójá-
ról is. 

Kölcsey, amikor megír-
ta himnuszát, aligha
gondolt arra, hogy ez
lesz egykoron a nemzet
himnusza. Verse dallá vá-
lásának évét sem érte
meg, de kifejezte nemze-
te lelkének érzéseit.

Erkel Ferenc a Himnusz
megzenésítésének kéz-
iratát az 1844-ben meg-
hirdetett pályázatra
küldte be, és „Deák Fer-
encz úrnak tisztelettel”
ajánlotta. Kölcsey költe-
ménye a zene szárnyán
vált néphimnusszá. A há-
rom jeles férfi neve egye-
sült erõvel ajánlja a Him-
nuszt a magyarság szere-
tetébe.

Ünnepeljünk, emlékez-
zünk ma, a Magyar Kul-
túra Napján!

Elhangzott Kiss Andrea
mûsorvezetõtõl

Köszöntjük Önöket a Magyar Kultúra Napján!
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Nagyszerû zászlóter-
vek készültek. Kiderült,
hogy  a gyerekek való-
ban ismerik a környeze-
tük épített és természeti
értékeit, adottságait,
azokból alkottak motívu-
mokat. A legjobbak ter-
veit grafikusok bevoná-
sával valósították meg.

Harrach Péter pedig
vendégül látta a kis kapi-
tányokat az Országház-
ban is.

Zászlók
– Kapitányok

Lássuk most 
díjazottainkat,
vagyis 2010 
kerületi
kapitányait!

Táborhely - Vas Noémi 
Széchenyi-domb - Juricsek
Johanna
Revetek - Kész Hanna 
Öreghegy - Gugi Anna 
Mézesvölgy - Tímár Ádám
és Nyirati András 
Ligetek - Együd Ádám 
Laposok - Katus Kamilla
Ivacsok - Farkas Leila 
Hegyek - Varga Virág és
Bori Rebeka Hanna 
Harmatok - Szalay Luca és
Páli Emese Kincsõ
Fõvég - Szix Tamás 
Csonkás - Kõvári Dániel
Alvég - Varga Judit Szilvia
(aki felajánlotta díját a kö-
zönségdíjasnak, köszön-
jük) és Sulyán Bálint Pál
Tópart - Turcsányi Áron
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Almási Bernadett

Balogh Ferenc

Dániel Kornél

Ella Attila

Ella Ferenc

Ella István

Horváth Ferenc

Lõrinczné Pirók Irén

Megyeri László

Mizser Pál

Módy Péter

Dr. Mohai Imre

Nagy Csilla

Pásztor Ildikó

Simonova Jaroslava

Tóth Lívia

Veres Enéh Erzsébet

Polgármesteri elismerésben részesültek
2010. január 22.
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Genius Apáczai Diploma Díj
A pedagógusok Kossuth-díja

Magas rangú elismerésben részesült Szilvási Sándor
a Fabriczius József Általános Iskola tanítója, az alsó
tagozat igazgató-helyettese. A Genius Apáczai Diplo-
ma II. díját, az ezüst fokozatú elismerést január 20-án
vette át Budapesten, több mint háromezer pedagógus
elõtt. A kitüntetés mindhárom fokozatát 5-5 arra érde-
mes, olyan pedagógusnak ítéli oda a szakmai kuratóri-
um, akinek pedagógiai szakmai tevékenységét kima-
gaslónak tartja. Annak, aki Apáczai Csere János szelle-
mi hagyatékát igyekszik továbbvinni, a tradicionális
nemzeti, hazai értékek képviselete kötõdik hozzá, aki
nevelési elveivel, gyakorlatával Móra Ferenc gyönyörû
mondatát  követi: „A szeretet az élet.”

A kitüntetés óriási erkölcsi elismerés Veresegyház vá-
ros általános iskolájának, tantestüle-tének is.

Székely Mendel Melinda 
elõadó és képzõmûvész a Falvak Kultúrájáért Alapítvány ál-
tal adományozott Magyar Kultúra Lovagja címben része-
sült.

Szilvási Sándor 
általános iskolai igazgatóhelyettes az Apáczai Tankönyvki-
adó által adományozott Génius Díj ezüst fokozatában ré-
szesült.

További
kitüntetettjeink:

Székely Mendel Melnida Szilvási Sándor
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Rendeletek
1/2010. (I. 20.) ÖR. számú ren-

delet: A távhõszolgáltatás szolgál-
tatási díjáról szóló rendelet elfoga-
dásáról, a 18/2007. (XII.05.) ÖR.
számú rendelet hatályon kívül he-
lyezésérõl

2/2010. (I. 20.) ÖR. számú ren-
delet: A házasságkötések és más
családi események szolgáltatási dí-
jairól szóló rendelet megalkotásá-
ról

Határozatok
1/2010. (I. 19.) Kt. számú hatá-

rozat: Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete

hozzájárul az 5785/3 hrsz-ú 4 ha
6.619 m² nagyságú szántó mûve-
lési ágú terület kivett beépítetlen
terület mûvelési ágú átminõsítésé-
hez.

Veresegyház Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete felhív-
ja a jegyzõt, hogy az átsorolásból
keletkezõ változásokat a vagyon-
nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezet-
tesse át. 

2/2010. (I. 19.) Kt. számú határo-
zat:

A Kéz a Kézben Óvoda hitelének
prolongálásáról Veresegyház Vá-
ros Önkormányzatának Képviselõ-

testülete hozzájárul az óvodaépí-
téshez felvett 474,3 M Ft keretösz-
szegû állami támogatást megelõ-
legezõ hitel futamidejének 2010.
augusztus 9-ig történõ meghosz-
szabbításához.

A Képviselõ-testület felhatal-
mazza a polgármestert a prolon-
gáláshoz szükséges eljárás lebo-
nyolítására és a dokumentáció alá-
írására.

3/2010. (I. 19.) Kt. számú határo-
zat:

A képviselõ-testület a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehajtásá-
ról szóló beszámoló elfogadja.

Képviselõ-testületi ülés
Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. január 19-én tartott ülésén a következõ rendeleteket 

és határozatokat szavazták meg.

Értesítjük a tisztelt la-
kosságot, hogy a hiány-
szakmákban tanulók szá-
mára szakiskolai ösztöndíj-
programot indított a kor-
mány 2010. február 1-tõl.

A program célja, hogy
vonzóvá tegye a szakmun-
kás életpályát, visszaállítsa
a képzés presztízsét, to-
vábbá a hiányszakmák felé
terelje a fiatalokat, ösztö-
nözze a szakmunkáskép-
zésbe való belépést. A
program az e képzések
iránt érdeklõdõ fiatalokat
segítheti szakmához jutni.

Az elsõ szakaszban, feb-
ruártól nyár végéig egysé-
gesen, minden szakképzõ
évfolyamon tanuló, akinek
tanulmányi átlaga megha-
ladja a 2,5-öt, 10 ezer fo-
rint támogatást kaphat
havonta. A következõ tan-
évtõl kezdve a támogatás
a tanulmányi eredmény
alapján differenciálódik. Jó
vagy jeles tanuló esetében
az ösztöndíj a havi 25-30
ezer forintot is elérheti. Az
ösztöndíjat a szakiskolák
szakképzõ évfolyamain,
nappali tagozaton, hiány-
szakmát, a gazdaság által
igényelt szakmát tanuló fi-
atalok igényelhetik. 

A Közép-magyarországi
Régióban kijelölt hiány-
szakmák a következõk:
- gépi forgácsoló
- hegesztõ
- kõmûves
- villanyszerelõ
- géplakatos
- hûtõ- és klímaberende-

zés-szerelõ
- ács, állványozó
- elektronikai mûszerész
- festõ, mázoló és tapé-

tázó
- burkoló.

Veresegyház vonzáskörze-
tében az alábbi intézmé-
nyek folytatnak ilyen kép-
zéseket:

Király Endre Ipari 
Szakközépiskola

Szakiskola és Kollégium, 
2600 Vác, Naszály út 8.

Tel: 27/316-866
Madách Imre 

Szakközépiskola
Szakiskola és Kollégium

2100 Gödöllõ, 
Ganz Ábrahám út 3.
Tel.: 06-28-420-690

Jelentkezés és további in-
formáció a szakiskolák-
ban.

Veresegyház Város
Önkormányzata

Ma már köztudott, hogy a
Veresegyház, Erdôkertes és
Szada önkormányzatai által lét-
rehozott Veresegyház és Kör-
nyéke Szennyvízközmû Társu-
lás 2009. október 15-én be-
nyújtotta második fordulós,
uniós pályázatát a KEOP-
7.1.2.0-2007-0041 jelû,
„Szennyvíztisztító bõvítés, kor-
szerûsítés és csatornaépítés a
veresegyházi agglomeráció te-
rületén” projekt folytatásaként. 

A pályázat elsõ fordulója
még nem zárult le, a közremû-
ködõ szervezetnél folyik a meg-
valósításra kiírandó közbeszer-
zési dokumentációk minõség-
biztosítása. Az említettek miatt
az elsõ fordulós Támogatási
szerzõdés módosítása is bírálat
alatt van, így egyelõre a záró
rendezvény megtartására sem
kerülhet sor, vagyis az elsõ for-
dulót nem lehet még befejezni.

Jó hír viszont, hogy a KvVMFI
Új Magyarország Fejlesztési Ter-
vet népszerûsítõ országos mé-
diakampányában kiemelt fi-
gyelmet szenteltek a veresegy-
házi szennyvízberuházásnak. Ki-
tûnõ példa erre a Szadai úton, a

körforgalomnál látható nagy-
méretû hirdetõtábla, és más,
nyomtatott kiadványokban is
szereplõ propagálása a projek-
tünknek.

A második fordulóra benyúj-
tott pályázatot még ugyancsak
bírálják, a projekttel kapcsolat-
ban néhány kiegészítõ kérdést
is feltettek, melyekre a meg-
adott határidõ elõtt megküld-
tük a választ, ezzel is elõsegítve
a gyors bírálatot. 

Tudomásunk szerint sok az
egyszerre befutott bírálandó
anyag a KvVMFI-nél, így ígéret
az eredményre, illetve annak
idõpontjára egyenlõre nincs.

A Társulás közben készül a
projekt megvalósítására. Felté-
teles eljárást indított a II. fordu-
lós beruházási összeg önerejét
biztosító hitel közbeszerzésére.
Az eljárás folyamatban van, a
közbeszerzési kiírás megtörtént,
jelenleg ennek egy módosított
verziója megjelentetés elõtt áll.
A Társulás költségvetési terve is
készül az önkormányzatok költ-
ségvetésével összhangban. 

Amint bõvebb információ
rendelkezésünkre fog állni, tájé-
koztatjuk Önöket. Addig is,
amennyiben kérdésük van, ké-
rem, írjanak a szennyvizpro-
jekt@gmail.com mail címre!

Arundo Kft, PR 
KOMMUNIKÁCIÓS-TEAM -

Nádas Mihályné 
és Kacsúr Annamária

Friss hírek a Szennyvíz projektrõl Felhívás



2010. február Veresi Krónika

9

K
ö

zé
le

t

Tóth úr az év végi rendez-
vényen vette át kitünteté-
sét polgármester úrtól, a
többi akkor kitüntetett tár-

sával együtt, ám rendkívüli
sajnálatunkra az újságunk-
ban a fénykép tévedésbõl
nem õt ábrázolta, amiért
megkövettük.

Elnézés kérés közben
egyúttal úgy gondoltuk, be
is mutatjuk gondnok urat
kedves olvasóinknak, hátha
akad, aki nem ismeri, bár
erre kicsi az esély, tekintve,
hogy gyermekkorától itt él,
s élete túlnyomó részében
közéleti tevékenységet foly-
tatott településünkön. Ki-
derül a visszaemlékezésbõl,
milyen dolgos, közösségért
tevékenykedõ életúttal ér-
demelte ki a város megbe-
csülését.

De inkább beszéljen õ
maga:

1930-ban születtem
Veresegyházon, itt végez-
tem az elemi iskoláimat,
majd a gödöllõi Premontrei
Gimnáziumba iratkoztam
be. 1948-ban államosítot-
ták ezt az intézményt, így
az érettségit már Újpesten
tettem le a Könyves Kálmán
Gimnáziumban. 1950-ben
bevonultam katonának, s
letöltöttem a két év szolgá-
latot. 1953-ban az Autóvil-
lamossági Felszerelések
Gyárában helyezkedtem el,
mint betanított munkás.
Késõbb tanfolyamon meg-
szereztem az autóvillamos-
sági mûszerész végzettsé-
get. 1953-ban megnõsül-

tem, feleségül vettem a
szintén veresi Postarik Ibo-
lyát. A gyárban idõvel elõre
léptem, gépbeállító lettem.
1990-ben, a nyugdíjazá-
somkor csoportvezetõ gép-
beállító, munkavédelmi ve-
zetõ, és a munkástanács
tagja voltam. Pártba soha-
sem léptem be.

A szüleim földmûvesek
voltak, hithû reformátusok.
Természetes volt a szá-
momra, hogy templomba
jártam velük s a vasárnapi
iskolát sem hanyagoltam.
Amikor már én is családos
lettem, a feleségemmel
együtt is rendszeres támo-
gatói lettünk az egyháznak.
1957-ben, egész fiatalon
pótpresbiterré választottak,
késõbb jegyzõje, majd
pénztárnoka lettem a gyü-
lekezetnek. 1970-ben pe-
dig gondnoknak választot-
tak.

Mint gondnok, javaslatot
tettem, hogy építsünk egy
új parókiát, mert a régi már
nagyon rossz állapotban
volt. A gyülekezet támogat-
ta a felvetésemet, és 1972-
ben hozzákezdtünk a veze-
tésemmel az építkezéshez,
természetesen társadalmi
munkában. Mindössze
70.000 Ft-unk volt, de a
gyülekezet szeretettel és
szorgalommal mindent fel-
vállalt, így 1974-re elkészült
az új épület. Jellemzõ az
emberek hozzáállására,
hogy amikor a régi épület
bontása következett, 60 fõ
dolgozott rajta egyszerre.

Késõbb harangot vásá-
roltunk, mert a három ha-
rang közül a középsõt a há-
borúban be kellett szolgál-
tatnunk hadicélra. Akkor
még kiutalásra lehetett
csak rezet vásárolni, de ez is
sikerült, a harangot Õrbot-
tyánban öntettük ki. 

A következõ munkára ak-
kor került sor, amikor a lel-
készünk nyugdíjba készült,.
Mivel nem volt lakása, a
gyülekezeti ház mögé épí-
tettünk neki egy lakást. 

1990-ben, bementünk a

polgármester úrhoz segít-
séget kérni, mert a temetõ-
be akartunk egy ravatalo-
zót építeni. Addig a katoli-
kus temetõben lévõ ravata-
lozót használtuk, onnét
lovaskocsin vittük át a ha-
lottat a református temetõ-
be. Ekkorra már olyan nagy
volt a gépkocsi forgalom,
hogy a menet mindig ve-
szélyben volt. Polgármester
úr az elsõ szóra mellénk
állt, támogatta az elképze-
lésünket, elkészíttette a
mûszaki tervet Petrucz
György tervezõvel.  Amikor
megláttuk a rajzot, azt
mondtuk, nekünk sajnos
ennyi pénzünk nincs, de
Pásztor Béla bíztatott min-
ket, majd õk segítenek,
csak lássunk hozzá. Úgy is
lett, tényleg kaptunk segít-
séget az akkori testülettõl, s
el is készült a méltó ravata-
lozónk.

1994-ben ismét a polgár-
mester úrhoz kellett fordul-
nunk, mert az orgonánk el-
használódott, tönkrement.
Erre is azonnal igent mon-
dott (az elõzõ évben a ka-
tolikusoknak is hasonló se-
gítséget nyújtott), s el is ké-
szült rendben az orgonánk. 

A gondnok feladata elsõ-
sorban az, hogy a lelkésszel
együtt dolgozzon. Az egy-
ház ügyeit, fõleg a gazda-
sági területet kell szervezni,
intézni, becsülettel, szere-
tettel, valamint a lelki éle-
tet, a nevelést kell erõsíteni.

Három lelkész alatt szol-
gáltam. Ágai László 1957-
tõl 1986 végéig szolgált ná-
lunk. Nagytiszteletû úrról el
kell mondani, hogy sokat
tett azért, hogy a veresegy-
házi egyházak, a katolikus,
a baptista és a református
együttmûködjön. Sikerült
elérni a jó kapcsolatot, egé-
szen az ökumenikus Isten-
tisztelet bevezetéséig.
Koczó Pál tiszteletes úr is
tovább haladt az elõdje ál-
tal megkezdett úton. A
mostani lelkészünk Fuch
Lóránt még csak három éve
van köztünk, de hatalmas

munkát indított el, iskolát
alapítottunk. Nagy örö-
münk, hogy már három-
szor két osztály tanul a re-
formátus iskolában. Remél-
jük, hogy az épület is elké-
szül, polgármester úr ígért
ehhez is segítséget.

Hozzátartozott az éle-
temhez, hogy a napi gyári
munka és a gyülekezeti
gondnoki feladatok mellett
a faluközösség érdekében
is sok társadalmi munká-
ban vettem részt. Ez így
volt természetes a veresiek
számára, mert a tanácsel-
nökünk, Pásztor Béla nem
azt mondta, hogy csináljá-
tok, hanem õ maga érke-
zett elsõnek, és õ ment el
utoljára minden társadalmi
megmozdulásnál. Részt
vettem az iskolaépítésben,
a Nap utca járdájának az el-
készítésében (ma is azon já-
runk), a csapadékvíz-elve-
zetésben, az ABC üzlet, a
Vasüzlet építésében. Szíve-
sen dolgoztunk a benzin-
kút építésén is, mert addig
Vácra, Gödöllõre vagy Pest-
re kellett járnunk, ha tan-
kolni akartunk. 

Ma már én csak tisztelet-
beli gondnok vagyok, de
ott vagyok velük továbbra
is, s erõm szerint minden-
ben számíthat rám a gyüle-
kezet.

Tóth Sándor tiszteletbeli gondnok 
a Veresegyházért Díj tulajdonosa
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…szivárvány az volt. Az várta.
Az a sokszínû híd. Ami az õt sze-
retõk könnyeibõl rajzolódott az
égre.

Nem tudom, hogy amikor át-
lépett a titokzatos Nagy Kapun,
mi fogadta. Volt-e csillámpor,
naparany, nyíló orgonák, tuli-
pán mezõ, csilingelõ zene... De
azt biztosan tudom: szivárvány
az volt. Az várta. Az a szivár-
vány, ami az õt szeretõk fájdal-
mas könnyeibõl rajzolódott a
túlvilági égre. Olyan sokan vol-
tunk, vagyunk, hogy abból pille
könnyen festhette meg az eget
az égi piktor.

Elment egy asszony, örökre.
Hivatalosan Sándor Ferenc-
nének, hívták, de szinte mind-
annyiunknak õ volt “A” Sándor
Teri.

Polgári értékrend szerint ne-
velkedett a háború elõtti, alatti
Újpesten. Ezeket az értékeket
hozta magával késõbb, amikor
iskolái elvégzése után, már mint
újságíró-szerkesztõ visszatért az
újpestiek közé. Hogy miért ép-
pen Újpestet és annak egyik
üzemi lapját választotta? Mert -
bár másként nevelkedett - is-
merte az itt élõk sorsát, értette
az itt élõ embereket, érezte
gondjaikat. Újpest a nagy gyá-
rak - Tungsram, Chinoin, Duna
Cipõgyár, Bányagépgyár, bõr-
gyárak és sorolhatnánk - terüle-
te volt. Az itt élõ emberek több-
sége kétkezi munkásember
volt. Az otthonaik? Hááát...
Földszintes, zárt udvaros házak
sora, amikben 10-12 szoba-
konyhás lakás kapott helyet.
Vízcsap az udvaron, vödörrel
hordták be az asszonyok az ivó-
és mosdóvizet, budi az udvar
végén, azt az egyet használta a
ház minden egyes lakója, a
szennyvíznek nyitott kanális az
udvar közepén. Ahol nagyobb
volt a család, három-négy gye-
reket is számlált, ott a szoba in-
kább egy hatalmas ágy volt,
ahol sem nyugodtan pihenni,
sem élni nem lehetett. Olvasni?
Tanulni? Azt meg végképp
nem. A legtöbb családban csak
egyetlen könyv volt található, a
szakácskönyv. Na jó, volt, ahol
megvolt Túrós néni süteményes
könyve is. Itt nem volt sikk olvas-
ni. Aki kiült nyári napon az ud-
varra - ahol különben a közössé-
gi élet zajlott - olvasni, arra kön-
nyen rásütötték a bélyeget: ez
lusta, tunya, nemtörõdöm. De

ezek az emberek szorgalmasak,
eszesek voltak, és hihetetlenül
nagy szívük volt.

Álmodni persze lehetett, egy
jobb képességû gyereknek ar-
ról, hogy tanító lesz, pap vagy
villamosvezetõ. Hogy másról is
álmodhattak az ifjú emberek, s
azt valóra is válthatták, azt neki,
Sándor Terinek köszönhették..
Tehetséges fiatal embereket
gyûjtött maga köré. Olyan volt
a Bányagépgyári Fórum szer-
kesztõsége, mint egy irodalmi
alkotó mûhely. Õ adta kezünk-
be az olvasnivalókat, Örkényt,
Déryt, Steinbecket, s a kedven-
cét, a legfontosabb alapköny-
vet, Ajar: Elõttem az élet címû
regényét. Õ adta oda olvasni az
irodalmi folyóiratokat is. Õ volt
az, aki jegyet szerzett nekünk a
Déry regénybõl készült musical
Vígszinház-beli premierjére is -
igaz, fel a kakasülõre, de az él-
mény így még frenetikusabb
volt.

Õ volt, aki az elérhetetlen
álom megvalósításának lehetõ-
ségét nyújtotta: újságíró is le-
hetsz, mert jól írsz, vannak önál-
ló, jó gondolataid, jó szemed, s
jó szíved.

Nem volt könnyû dolga a te-
hetségek kiválasztásában és a
nevelésében sem. Ott akkor, a
18-20 éves fiataloknak pénzt
kellett keresniük, sokuknak már
családról, gyerekrõl kellett gon-
doskodni. S bár ma sokak véle-
ménye szerint csak látszat tevé-
kenység volt a “szoci” üzemek-
ben, a valóságban a kevés pén-
zért a lakatosoknak, esztergá-
lyosoknak, a Tungsram, a Chi-
noin betanított munkásnõinek
nagyon, de nagyon meg kellett
dolgoznia.

De aki többre vágyott, odata-
lált Terihez, s õ segített. Nem-
csak a gyakornok oktatásával,
nevelésével tudta ezt megtenni,
részt kellett vennie egy-egy ifjú
tehetség életében is, ha azt
akarta, hogy ne kelljen még ku-
darcokkal is küzdeniük a min-
dennapok harca mellett.

Hihetetlen, mi minden bele-
fért az idejébe! Emlékszem,
egyszer korán végeztünk a
nyomdában. Meghívott ma-
gukhoz Veresegyházra, csak
úgy, hogy ismerjem meg a csa-
ládját és azt a szép, csendes,
gyönyörû kis falut, ahol a férjé-
vel, gyerekeivel élt. 

Tudom, tavasz volt, mert az
újpesti István téren, a piac mel-

letti parkban tulipánok virítot-
tak. Teri azt mondta: - Gyere, el-
viszlek egy titkos helyre. Kozme-
tikushoz mentünk. Szempillát
festettünk, szemöldököt igazít-

tattunk, arcot masszíroztat-
tunk. Életemben elõször voltam
kozmetikusnál, életemben elõ-
ször kényeztettem magam. In-
nen irány a vasútállomás mellet-
ti kis piac, Teri egy nagyobb ha-
lat vett, futva értük el a veresi
vonatot. Otthon térült, fordult a
konyhában. aztán nekiállt pad-
lót vikszelni!!!!! Nem engedte
kivenni a kefét a kezébõl. - Ne-
kem kell ez a kis mozgás!-
mondta.

Neki ez volt a fittness. Este
hétkor pedig, ahogy annak egy
rendes polgári családban lennie
kell, az asztalon volt a vacsora,
halászlé, stíriai metélt. Még ma
is érzem az illatát, az izét... Va-
csora után pedig leült a lámpa
alá: - Még olvasok egy kicsit,
mondta... s úgy tûnt, olyan friss
és kipihent, mint aki egész nap
csak a kertben, a virágok közt
szöszmötölt. Hihetetlen volt!
Mindig olyan nõ, annyira igazi
asszony szerettem volna lenni,
mint õ...

Pedig súlyos napi harcokat
kellett megvívnia. Az üzemi la-
pot felügyelõ, csökött párttit-
károkkal a munkatársnõjéért,
aki hajdan a Fejér megyei lap
egyik szerkesztõje volt, az ‘56-os
eseményeket követõen államel-
lenes izgatásért több évet ült
börtönben. Nem volt éppen
könnyû természete - de Teri
mindig, mindenkor megvédte,
s végül kolleganõnk a laptól
ment nyugdíjba. Publikálási, s
csekély pénzszerzési lehetõsé-
get adott az ELTE hetvenes
években menesztett KISZ titká-
rának, s jó néhány „osztályide-
gennek” minõsített fiatal értel-

miséginek is, akiket szintén a
pályára segített.

Nõvérével, Ilonkával részese
volt, a “tûrt” kategóriába tarto-
zó fóti Fáy présháznál szervezett
mûvészeti rendezvényeknek is...

Miközben a saját álmát is
igyekezett megvalósítani. Lá-
nyát, fiát a legjobb fõvárosi
gimnáziumba járatta, nyelvekre
taníttatta. Ágnesbõl külkereske-
dõ lett, fia a Kandón szerzett
mérnöki diplomát.  Férjével,
negyven évesen új ház építésé-
be kezdtek Veresegyházon... 

Írt, szerkesztett, építkezett és
épített. Embereket, sorsokat. Az
újságíró gyakornokai, neveltjei
közül szinte mindegyikük mesz-
szire jutott az újpesti szegény-
negyedtõl. Napilapok, hetila-
pok, a rádió, a televízió szer-
kesztõi, munkatársai lettek. Jó,
szakmájukat alázattal mûvelõ
újságírókká váltak, pedig hihe-
tetlen mûveltségbeli hátrányt
kellett behozniuk, ledolgozniuk.

De vittük magunkkal szelle-
miségét, a legfontosabbat, amit
adhatott. Mindannyian tudtuk,
hittük: az EMBER, minde-
nekelõtt.

Hosszú, tartalmas, de nem
könnyû élet adatott neki. Gyen-
ge volt a szíve, de soha nem pa-
naszkodott. Idõnként elment
csendesen Balatonfüredre, a
szívkórházba. Feltöltõdött, s mi-
kor visszajött, újult erõvel, újra
kezdte. A Hírlapkiadó Vállalat
megszünte után alapító fõszer-
kesztõje lett, szûkebb pátriájá-
nak, az idõközben elegáns, ke-
resett településsé fejlõdött Ve-
resegyház lapjának, a Veresi Hír-
mondónak, amit 17 évig a tõle
megszokott hozzáértéssel szer-
kesztett. Pár évvel ezelõtt szív-
mûtétre szorult. Ott, a mûtõ-
asztalon egyszer két percre átlé-
pett már az öröklétbe. De egy
nagyszerû orvos és a sors visz-
szahozta. Azóta hordott magá-
nál egy kézzel irt Ady idézetet:

„Mikor mindenki elhagyott
Lelkem roskadozva vittem
Csendesen és váratlanul
Átölelt az Isten”

Most is ölel, Teri! Biztos, hogy
egy jobb, boldogabb világba
léptél.

Mi meg itt maradtunk, már
öregecskén, itt maradtunk, a
biztató pillantásod, a bátorító
kézfogásod nélkül, itt marad-
tunk, úttalan rögös utakon ke-
rengve!

Mikulás Anikó: In memorian Sándor Teréz
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A repülés napját 2010.
január 10-én ünnepeltük a
Közlekedési Múzeumban.
Ezen a napon, éppen 100
évvel azután, hogy az elsõ
magyar  tervezésû, ma-
gyar készítésû repülõgép-
pel magyar ember a leve-
gõbe emelkedett. A 8,8
méter fesztávolságú, egy-
fedeles repülõgépet Ador-
ján János építette a saját
tervei szerint, s õ is repült
vele 1910. január 10-én. A
Szitakötõ (Libelle) sárká-
nya fenyõfából és bam-
buszból készült, motorja a
Dedics testvérek mûhelyé-
bõl került ki. Az elsõ ma-
gyar repülõgép korhû má-
solata látható a Közleke-
dési Múzeumban.

Délután a múzeum eme-
leti dísztermét zsúfolásig
megtöltötték a repülés
szerelmesei, régi és mai
pilóták, versenyzõk, terve-
zõmérnökök, a repülésirá-
nyító szervezetek vezetõi,
s nem véletlenül szadai és
veresegyházi látogatók is.
A rendezvényt a Magyar
Repüléstörténeti Társaság,
valamint a Magyar Mûsza-
ki és Közlekedési Múzeum
szervezte.

Ez alkalomra megjelent
„A magyar repülés cente-
náriuma” címû könyv,
melybõl részletesen meg-
ismerhetõ a magyar repü-
lés dicsõ történelme.

Mint kiderült, a magyar
elme és virtus jóvoltából
szinte pillanatok alatt a
semmibõl jött létre a ma-
gyar repülõgépgyártás és
vele a repülés. Számos
nemzetközi csúcsot tud-
hattak maguknak az akko-
ri elszánt pilóták. Többek
közt az Atlanti óceánt 15-
dikként egy magyar ember
repülte át, aki Újfunlan-
dról leszállás nélkül egye-
nesen Budapestig jött a
gépével. Sajnos az elsõ vi-
lágháború véget vetett a
sikereknek, a repülõgép

építõk és a pilóták bevo-
nultak katonának. Késõbb
már nagyon kevés lehetõ-
ség adódott magyar gé-
pek gyártására, de így sem
kell szégyenkeznünk a ma-
gyar teljesítményre, gon-
doljunk csak Bessenyei Pé-
ter világbajnok mûrepülõ
pilótára. Egyébként jelen-
leg is van mûrepülõgépet
gyártó cég az országban,
amely egyedi versenygé-
peket készít.

Ezt követõen hallhattuk
az egyes ágazatok beszá-
molóit szakavatott veze-
tõktõl, úgymint Fekete Ta-
más õrnagy, Gripen pilótá-
tól a katonai repülés hely-
zetét, a polgári repülés je-
lenét Tóth György Wizz Air
fõpilótától, a kiemelt
nemzetközi elismeréssel
tevékenykedõ légiforgalmi
irányításról Bakos József
légiforgalmi igazgatótól, a
mezõgazdasági-, mentõ-,
tûzoltó repülések helyze-
térõl.

Az elõadások elõtt és
után tekinthették meg a
vendégek a szadai –
veresi építésû még nem
teljesen kész sportrepü-
lõgépet testközelbõl,
melyet Kerekes Attila és
Marton László repülõ-
gép építõk készítenek,
akik Veresegyházon nõt-
tek fel.

Az SA01 Sólyom elne-
vezést kapott gép „A”
kategóriás kétüléses mû-
repülésre, oktatásra és
vitorlás vontatásra alkal-
mas, egymotoros repülõ
lesz, melynek szárnyfesz-
távolsága 10 méter, a
légcsavar átmérõje pe-
dig 250 cm. 

Kerekes Attilától ígére-
tet kaptunk, hogy amint a
gép elkészül, elsõ felszál-
lására is meghívást ka-
punk, hogy beszámolhas-
sunk róla kedves olvasó-
inknak.

W. K.

Szadán készül a repülõgép

100 éves a magyar
repülés
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1906-ban határozta el az
akkori vezetés egy HÉV
rendszerû egyvágányú, villa-
mosított vasútvonal meg-
építését. A tervek elõzõleg
gõzvontatással számoltak,
de rövidesen már a villamo-
sítás mellett döntöttek. A
vasútvonal a MÁV váci és
miskolci fõvonala közötti
térség kiszolgálására volt
tervezve, illetve azok össze-
kötésére. A felsõvezetéki
rendszer már igazi nagyvas-
úti villamos vontatásra ké-
szült, egyfázisú váltakozó
áramú üzemre. A fel-
sõvezetéki rendszer energia
ellátására 1906. június 22-
én üzembe helyezték a MÁV
Istvántelek területén meg-
épült gõzerõmûvét. Az erõ-
mû a budapesti fejpályaud-
varok energia ellátását, a
nevezett vasútvonal és a ké-
sõbbi Kandó próbapálya fel-
sõvezetékét volt hivatott ki-
szolgálni.

1911. augusztus végére
megépült a vasúti pálya a ki-
szolgáló berendezéseivel
teljes egészében. 1911.
szeptember 2-án üzembe
helyezték. A vonal
Rákospalota - Újpest állo-
másról indult, és Fót -
Veresegyház - Vácrátót érin-
tésével ért Vác állomásra, il-
letve Veresegyház állomás-
ról kiágazva Szadán át ki-
építve jutott el Gödöllõ
MÁV állomásra. Rákospa-
lota - Újpest állomáson a fel-
vételi épület és a „pesti köz-
úti” villamosvasút közötti
területen épült meg a kétvá-
gányos fejállomás, innen in-
dultak a vonatok Veresegy-
ház felé. A váci vágányok fe-
lett megépült felüljárón át
közlekedtek. Ahhoz, hogy a
vonatok Veresegyház vasút-
állomás érintése nélkül, köz-
vetlenül eljussanak Vácra,
úgynevezett Delta-vágány
épült a gödöllõi kiágazás és
a váci vágány között. Érde-
kességként megemlítendõ,
hogy milyen gondossággal
épült meg a pályatest és an-
nak járulékos építményei. A
2000-es évek elején az
özönvízszerû esõzések miatt
rendezni kellett Gödöllõn -
Blahafürdõn - a kápolnával

szemben a csapadékvíz elve-
zetõ rendszert a Rákos pa-
tak felé.  Az árok építésénél
ástak, ástak, végül megtalál-
ták az építõk az 1910-ben
megépült, terméskõvel kikö-
vezett árokfeneket, mely a
már közútként mûködõ vas-
úti töltés vízelvezetését biz-
tosította, és ez volt az „eta-
lon”. Az árkot a különbözõ
közmûvek építése során a
nagy szakértelemmel vég-
zett munkák betemették.

Gödöllõ állomásra az állo-
mási és HÉV vágányok közé
épült kétvágányú fejállo-
másra érkeztek a motorko-
csiból és egy mellékkocsiból
összeállított szerelvények. A
HÉV vágányokkal váltókap-
csolatot is kiépítettek.

A „veresegyházi villa-
mos” vonalát eredetileg 11
kV, 15 2/3Hz feszültséggel
villamosították. 1924. de-
cember 21-tõl ezeket az ér-
tékeket az európai normák-
hoz igazították, 15 kV, 16
2/3 Hz szintre.

A végállomáson kívül a
következõ megállóhelyek lé-
tesültek Veresegyház felé:
Besnyõi-út mh., Alsóöreghe-
gy mh., Festetich-út, késõbb
Knézich Károly-út mh.,
Blaha Lujza fürdõ mh.,
Szada alsó mh. és Szada ál-
lomás. A megállóhelyek
épületei - némelyik átalakít-
va - ma is megtalálhatók,
Szada alsó épületét elbon-
tották.

Az elsõ világháború után
- a Trianon „béke”- diktá-
tum - rendelkezései szerint
a Delta vágányt elbontot-
ták.

A vonal utasforgalma az

iparosodás miatt mind több
Budapestre járó munkás
utazási igényei által fokoza-
tosan nõtt, egyre több sze-
relvényt kellett beállítani.

1944 decemberében a
második világháború front-
jai elérték a vasútvonalat. A
visszavonuló német csapa-
tok december 7-8-án éjjel
talpfatörõ géppel, a „sínfar-
kassal” az alépítményt tönk-
re tették. A felsõvezetéki
rendszert is megrongálták
ekkor, de nagyobb részben
még sértetlen volt, csak Vác
térségében volt bombatalá-
lat miatt kisebb meghibáso-
dás.

A bevonuló szovjet csapa-
tok 9-én már hozzáláttak a
vasútvonal helyreállításá-
hoz, sõt a Delta vágányt is
visszaépítették a katonavo-
natok közlekedése miatt
Vác felé. A vonatokon tan-
kokat, pontonokat is szállí-
tottak, ezek túlértek a vas-
úti ûrszelvényen, és bele-
akadtak a felsõvezeték tar-
tóoszlopaiba. Az oszlopokat
a katonák kidöntötték, ez-
zel megpecsételõdött a fel-
sõvezeték sorsa, leállt a vil-
lamos vontatás.

A háború után a vasútvo-
nalat a MÁV helyreállította.
A villamos üzem felvételére
és üzemeltetésre a BHÉV ré-
szére való átadása csak terv
maradt. A teljes felsõve-
zetéki rendszer elbontásra
került Rákospalota - Újpest -
Vác - Gödöllõ viszonylat-
ban. A vonatok Rákospalota
- Újpest állomásra már nem
a felüljárón át érkeztek, ha-
nem az állomási vágányok
mellé épített új vágányra.

Az egész vonalon áttértek
gõzvontatásra. Veresegyház
- Gödöllõ között 275, majd
késõbb 375 sorozatú gõz-
mozdonyokat rendszeresí-
tettek. A mozdonyok a váci
fûtõházhoz tartoztak. Állo-
másítva Veresegyházán vol-
tak, itt történt a „kiszerelé-
sük”, vagyis szénnel, vízzel
való feltöltésük. Gödöllõn a
víz keménysége miatt „víz-
darut” - vasúti szakkifejezés,
az a hattyúnyakú szerkezet,
mellyel a mozdonyt állomá-
son vízzel feltöltik - nem épí-
tettek, a vizet délelõttön-
ként a mozdony által vonta-
tott szerkocsiból kialakított
tartályvagonnal hozták Isas-
zegrõl, melyet a salakoló
mellékvágányon tároltak. A
víztartályból lett a mozdony
feltöltve vízzel Gödöllõn. Az
utolsó szolgálatban levõ
gõzmozdony a 375-552 pá-
lyaszámú volt, Papp Béla
mozdonyvezetõ és Papp Ist-
ván mozdonyfûtõ személy-
zettel.

Az 1968-as „közlekedési
koncepció”-nak elsõk közöt-
ti áldozata lett a Veresegy-
ház - Gödöllõ vasútvonal.
Ugyan az üzemeltetést újból
felajánlották a BHÉV-nek,
terv is készült, hogy a Csepel
- Csillag-telep vonal felszá-
molása miatt a diesel-villa-
mos motorkocsikat itt állít-
ják üzembe, a javítóbázisuk
pedig Gödöllõ Palotakert ál-
lomáson levõ kocsiszínben
lesz. A BHÉV körforgalmat
fog üzemeltetni Bp-Kerepesi
út - Cinkota - Gödöllõ - Ve-
resegyház - Fót - Rákospa-
lota - Újpest viszonylatban,
de ez csak terv maradt is-
mét.

Ezekután 1970. június 30-
án üzemzáráskor a Veres-
egyház - Gödöllõ vasútvonal
megszûnt létezni. 

Az utasok szállítását köz-
útra terelték, Gödöllõ terü-
letén a vasúti pálya helyén
közutat építettek.

Utóbbiak minõsítésével
nem kívánok foglalkozni,
mivel mindig eszembe jut az
említett kikövezett árok.

Besse Aladár 
MÁV mérnök-fõtanácsos

Gödöllõ-Veresegyház 
egyvágányú vasútvonal története
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2010. március 11-én,csütörtökön, 
18 órakor, a FIDESZ-KDNP közös 

szervezésében az

1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 

162. évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezésre hívunk

mindenkit.

Köszöntõt mond: 
Mádl Dalma

Ünnepi beszédet tart: 
Makovecz Imre

Közremûködik: Mohos Péter 
és Bánffy György színmûvész

Az est védnöke: Harrach Péter

Helyszín:
Az Innovációs Központ 

Konferencia terme
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Ilyés Gyula korábbi több-
szörös magyar bajnok,
nemzetközi versenyek do-
bogósa, a Veresi Küzdõ-
sport Egyesület vezetõje
megkapta kiemelkedõ kö-
zösségi munkájáért év vé-
gén a Veresegyházért Díjat.
A jeles sportolót „otthoná-
ban”, azaz edzésen keres-
tük fel az Innovációs Köz-
pontban, hogy érdeklõd-
jünk életútjáról, eredményei
felõl. Az influenzás idõ mi-
att kevesebb tanítvány volt
jelen, de legalább mind-

egyiküknek volt alkalma pár
mondatot nyilatkozni.
Elõbb azonban ismerked-
jünk meg a 44 éves sporto-
lóval!

- Kérem, legyen szíves,
mutatkozzon be!

- Ilyés Gyula vagyok. Öt
éve alapítottam itt, Veresen
ezt az egyesületet. Elõtte a
Honvéd versenyzõje voltam.
Gyerekkorom óta judozom,
hamar sikeres versenyzõ let-
tem, többször voltam orszá-
gos bajnok, válogatott.  Saj-
nos még viszonylag fiatalon
derékba tört a sportpályafu-
tásom. Többször mûtötték
a gerincemet, amíg végül
teljesen rendbe jöttem, de
addigra kiesett az életem-
bõl 8 év. Újra kezdtem, is-
mét felküzdöttem magam
az élvonalba. A Masters Vi-
lágbajnokságon 5. helyet si-
került szereznem, majd
2003-ban a Masters Európa
Bajnokságon a 3. helyezett
lettem Ezzel az eredmény-
nyel fejeztem be a verseny-
zést.

Szintén a Honvédban,

húsz éves korom óta kisebb-
nagyobb megszakításokkal
edzõsködtem is, különbözõ
korcsoportokban és szinte-
ken. Ehhez a TF-en megsze-
reztem az edzõi, a sportme-
nedzseri, és a rekreáció irá-
nyítói szakvizsgát. Mind-
ezeken túl számos más fõis-
kolán is szereztem oklevele-
ket. Szeretek tanulni ma is.

- Milyen elképzelésekkel
folyik az edzésmunka az
egyesületben?

- Többek közt megkövete-
lem a tanulást a gyerekek-
tõl. Év végén és félévkor be
kell mutatniuk a bizonyít-
ványt. Nem szégyenítünk
meg senkit, de bíztatjuk
õket, és együtt örülünk a si-
kereiknek.

Alapvetõ célunk, hogy
nem akarunk mindenáron
bajnokokat nevelni. Fonto-
sabb szempont, hogy az
egyesületben felcseperedõk
egészségesek legyenek.
Egészség alatt a lelki tulaj-
donságokat is értem, mint
például a becsületességet,
az adott szó értékét. Azt
akarom, hogy egészséges
értékrenddel rendelkezõ,
küzdeni tudó, becsületes,
tiszta szemû fiatalokká, és
majd felnõttekké váljanak.

Versenyezni nálunk nem
is kötelezõ, de aki szeretné
megméretni magát, azt be-
nevezzük.

- Milyen csoportokban
folyik a munka?

- Már 4 évesekbõl álló óvo-
dás csoportjaink is vannak.
Náluk csak a sportág játékos
megszerettetése a cél, dobá-
sokat például nem tanítunk
nekik, de küzdenek egymás-
sal. A földharc elemeivel
megismertetem õket, a küz-
dõjátékok során megtanul-
nak esni, javul a koordináci-
ós képességük, és nem mel-
lékesen megtanulják a tiszta
küzdelem szabályait is. Min-
dent a maga idejében.

Összesen több, mint 70
gyerek jár hozzánk 5 cso-
portban, és vannak még fel-
nõttek is. Nagyszerû érzés,
hogy kezd kialakulni a csa-
patszellem a különbözõ
korosztályok között is! Egy-
más edzéseire bejárnak,
hogy segíthessenek, verse-
nyeken pedig korosztálytól

függetlenül egy emberként
szurkolunk minden verseny-
zõnknek. Kialakult az
együttérzés, az együvé tar-
tozás.

Nyaranként edzõtáborba
is megyünk. Csodálatos él-
ményekkel gazdagodunk,
amikor látjuk, a gyerekek
maguktól is megtartják a
szabályokat. Amit megbe-
széltünk, amire igent mond-
tunk, arra számítani is lehet.
Minden kimondott szónak
értéke van. Ebben az érte-
lemben „régi vágásúak” a
gyerekekeink.

- Gondolom, egy ilyen
magasra jutott versenyzõ-
nek szövetségi feladatai is
vannak…

- Igen, természetesen,
mint 6 danos versenyzõ, az
Országos Dan Kollégium he-
lyettes elnökeként 5. éve
dolgozom. Magyarorszá-
gon a judo sportágban, akik
mestervizsgát tesznek
(fekete övesek lesznek), bí-
rálója vagyok a vizsgájuk-
nak. Két országos bajnok-
ság is van, amely az én kez-
deményezésemre jött létre:
Országos Kata (formagya-
korlat) Bajnokság, és az Or-
szágos Newaza  (földharc)

Bajnokság. Ezáltal kapcso-
latban maradtam az él-
sporttal is.  Az Önkormány-
zati Minisztérium is felkér
vizsgabiztosnak, sportszak-
mai üléseken elnöknek, stb.

- Hogyan gyõzi ezt a
sokféle munkát?

- Egyedül nem menne, de
sokat segít a feleségem a
szervezési, levelezési dol-
gokban, az egyesülettel
kapcsolatos papírmunká-
ban, s minden egyébben is,
például az edzõtáborokban.
Itt, az épületben pedig az
édesanyám igyekszik teher-
mentesíteni. Így tudom a
heti 12 edzést megtartani.

Nem panaszkodom, sõt,
hálás vagyok a sorsnak,
hogy azt tehetem, ami a szí-
vem vágya. Nem ment ez
mindjárt így, sok-sok pró-
bálkozás, vakvágány után
mondhatom, hogy most
már sínen vagyunk.

A munkám gyümölcse, a
tiszta szemû, becsületes
gyerekek pedig tovább élte-
tik a hitemet. Köszönöm a
lehetõséget.

- Minden bizonnyal van
civil foglalkozása is?

- Igen, szervezet- és veze-
tésfejlesztést, üzleti tanács-
adást vállaló céget mûköd-
tetünk a nejemmel.  Itt tu-
dom hasznosítani a Mûsza-

Judo
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- Hogyan kerültél kapcsolatba az
aikidoval?

- 1994-ben Vácott kezdtem aiki-
dozni Latorovszky József keze alatt,
majd tanultam Dóczi Sándornál, s az õ
vezetése alatt csatlakoztunk a
Magyarországi Kobayashi Dojok
Egyesületéhez. Az egyesület japán
instruktorai évente kétszer látogatnak
Magyarországra, nemzetközi táborokat
tartva. Ezeken a tréningeken a
tanítványok mellett az instruktorok is
nagyon sokat tanulnak.

- Milyen filozófiát közvetít az aiki-
do, kinek ajánlod?

- Az aikido filozófiája már korán
magával ragadott, a támadó
lendületének kihasználása, s elvezetése
adja a technikák alapjait. Az edzések jó
hangulatúak, a korosztály a felnõtt cso-
portban is vegyes, a 16 évestõl a 99
évesig bárkit szeretettel látunk. Mivel
az aikido egy harcmûvészet, nincs
benne full contact, nincs verseny, talán
emiatt sem alakul ki rivalizálás, s már a
gyerekeknél is azt látni, hogy nem elti-
porni akarják a másikat, hanem
egymást segítve tanulják a technikákat.
Fejleszti a mozgáskoordinációt, a szo-
ciális érzékenységet. A tanítványok
között elõfordulnak mind testi fogy-
atékos, mind mentálisan sérültek is,
akik a közösségbe bekerülve nem a
többiek elutasításával, hanem elfo-
gadásával találkoznak. Tanároktól,
szülõktõl kapott visszajelzések alapján
a problémás, magatartás-zavaros, eset-
leg hiperaktív gyerekek az aikido tan-
ulása mellett összeszedettebbek, kevés-
bé agresszívak lesznek. A felnõtt cso-
portban meghatározó a rendszeres

mozgásra való igény, egy olyan
mozgásformával, amely nem terheli túl
az izületeket, mégis megmozgatja az
összes izmot, s ad egy pluszt a szürke
hétköznapokon.

- Hol kezdtél edzõsködni?
- 1997-ben Balassagyarmaton

kezdtem, az akkori mesterem szárnyai
alatt, barna övesként. Az elmúlt több,
mint 12 évben sokat tanultam az
emberekrõl, emberektõl, technikailag is

rengeteget fejlõdtem, elvégeztem
például a Testnevelési Egyetem edzõi
szakát.

- Hol tartasz most edzéseket, és
kiket látnál szívesen?

- Jelenleg csak a Széchenyi téri
óvodában tartok edzéseket. A gyerekek
2 csoportban járnak. A kezdõk hétfõn és
pénteken 17.00-17.45 óra között, a hal-
adóbbak 17.45-18.30 között járnak
edzeni. A felnõtteknek pedig szintén
hétfõn és pénteken 18.30-20.00-ig tar-
tok edzéseket. Az edzésen szívesen
látom a mozogni vágyó gyerekeket és
felnõtteket egyaránt. A gyerekeknél az
alsó korhatár 5 év, a felnõtteknél nincs
felsõ korhatár. Bármikor el lehet kezdeni,
s akinek kérdése van, hívjon bátran a 20-
558-2445 telefonszámon, vagy jöjjön el,
és nézzen meg egy edzést!

ki Fõiskolán tavaly szerzett
új oklevelemet, az üzleti
coach képesítést.

Köszönöm a nyílt és egye-
nes válaszokat. A beszélge-
tésünkbõl is érzõdik, hogy
Ilyés Gyula él-hal a judoért,

és a tisztességes ember-fa-
ragás sikerélményei ösztön-
zik a mindennapokban. Jó
tudni, hogy akadnak közöt-
tünk elégedett, nemes cé-
lokkal rendelkezõ, és a cé-
lok eléréséhez szükséges el-
tökéltséggel és tehetséggel
megáldott emberek.

A fiatalok is válaszoltak
egy-egy kérdésünkre

Gõdény Kornél:
Egy éve járok edzésre

Gyuszi bácsihoz. Eleve sze-
retem ezt a sportot, és jól
érzem itt magam, mert sze-
retem az edzõmet, és a ba-
rátaim is itt vannak.

Hegyi Dávid:
Az osztálytársaim nem le-

põdtek mert, mert többen
is járunk judozni, csak nem
mindenki veszi ilyen komo-
lyan, mint én. Amikor érmet
nyerek, mindig beviszem az

iskolába, megmutatom, és
az egész osztály örül neki.

Gál Bendegúz:
Hiába vagyok judos, a na-

gyobbak nem tisztelik az
erõmet, ügyességemet.  Ha
vita van, esetleg verekedés,
mi akkor sem támadunk,
legfeljebb védekezünk.

Marx Károly:
Az utolsó versenyemen,

Kistarcsán harmadik helyezett
lettem, bronzérmet kaptam
érte a nemzetközi versenyen.

Torsa Dániel:
Én már lassan 18 éves le-

szek, és két éve vagyok a
szerelmese ennek a sportág-
nak. Világ életemben na-
gyon izgõ-mozgó gyerek
voltam, de a küzdõsportok-
kal le tudtam vezetni az
energiáimat. Már 6-7 évesen
judozni kezdtem, de a bu-
dapesti iskola miatt kima-

radtak évek. Utóbb ismét
megkértem a szüleimet,
hogy hadd kezdjem el újra
az edzéseket, itt, Veresen.

Czibula Mátyás:
Még csak egy éve járok

ide edzésre, ezért nagyon
igyekeztem. Sokat tanul-
tam, és ezt elismerték, ren-
geteg dicséretet kaptam, így
könnyû volt, és jól érzem
magam. Nem is akarom ab-
bahagyni semmi esetre sem.

Fülöp László:
Nekem ez egy gyerekkori

szerelem. Bár sokat kihagy-
tam, úgy másfél éve újra
kezdtem a Mester keze
alatt. Egyre jobban érzem
magam itt, bár a fiatalok kí-
méletlenül meggyötörnek,
csak én kímélem õket.  Ezt a
sportot bármeddig ûzhet-
jük, akár a koporsóig. 

Windhager

AIKIDO
Vári Tamás, 3 danos aikido
instruktor már több mint 5
éve oktatja Veresegyházon a
kicsiket és a nagyokat a
Széchenyi téri óvodában.
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2010. január 16-17-én hete-
dik alkalommal gyûltek össze
Veresegyház sportolói, hogy
megmutassák magukat, tudá-
sukat, és kedvet csináljanak a
sportoláshoz minden érdeklõ-

dõnek. Veresegyház Város Ön-
kormányzat Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága megteremtette a le-
hetõséget, hogy a Veresegyhá-
zon sportoló felnõttek és gye-
rekek birtokba vehessék a szép
tornacsarnokot, az uszodát, az
aulát. A korábbi sikeres rendez-
vény láttán a szervezõk elhatá-

rozták, hogy hagyományt te-
remtenek, és találkozóra hívják
városunk sportot és rendszeres
testmozgást végzõ csoportjait,
lehetõséget biztosítanak a be-
mutatkozásra, az eredmények
bemutatására. Világossá vált,
hogy a sportlétesítmények adta
lehetõségek nagyon megélén-
kítették városunk sportéletét,
valamint sok sportcsoport mû-
ködését városunkban. Minden-
ki bemutatkozhatott az óvo-
dáskorúaktól az idõsebb kor-
osztályig a kétnapos sport- és
mozgás napon.

Most lássuk, hogy milyen
sportcsoportokkal ismerkedhe-
tett meg nagyszámú közönsé-
günk ezen a kitûnõ hétvégén:
RG fitness, kosárlabda, karate,
cselgáncs, kempó, aikidó, stan-
dard táncok, akrobatikus rock
and roll, nõi torna, röplabda,
hastánc, stb. A közönség vas-
tapssal jutalmazta sportolóin-
kat.

Örömmel állítom, hogy a
résztvevõ 32 sportcsoport
mindegyike felkészült, és tudá-
sa legjavát nyújtotta a nagyszá-
mú közönség elõtt. A sportbe-
mutatók közben és a végén
nagy taps jelezte a közönség
tetszését. Úgy gondolom, hogy
felejthetetlen élmény volt látni
és érezni, hogy mire képes a
mozgás, a sport bármely kor-
osztályban.

Az iskola aulájában felállított
sportszereket közel kétezren

A HUN Veresegyház
Horse csapat a FEI World
CUP jegyzékén az elsõ
sorban található. 

Az ausztrál Boyd Exell
hajtóval versenyzõ veresi
négyesfogat 1. helyezést
ért el Hannoverben, 1.
helyezést a Stuttgart Vi-
lágkupán, és ugyancsak
elsõ helyen végeztek a
Budapest Világkupán.

A tulajdonos Vincze Ta-
mást a következõ szá-
munkban szeretnénk be-
mutatni kedves olvasó-
inknak.

Kitûnõre vizsgázott
Veresegyház sportból 

és mozgásból
Sportnap

vették igénybe a két napon.
Most is és mindenkor nagy si-
kert aratott mindkét napon a
tombola sorsolás.

Az önkormányzat Ifjúsági és
Sport Bizottsága mint fõszpon-
zor támogatta a kétnapos
sportnapot. Köszönetet mon-
dok a Varga Pékségnek, a
Gramex 2000 Kft-nek, a Gom-
bai Cukrászdának, a COOP Áru-
háznak. Biztosítottak részünkre
üdítõket és frissensült sajtos
pogácsát, melyet nagyon kö-
szönünk.

Végül, de nem utolsósorban

szeretném megköszönni mun-
katársaimnak az odaadó, pre-
cíz közremûködést: 

Bárczi László képviselõ, bi-
zottsági tagnak, Budainé Gyar-
mati Éva és Leviczki Tamás bi-
zottsági tagoknak, és Szeriné
Kiss Andrea sportszervezõnek.
Végezetül köszönöm a nagy-
számú nézõközönség fergete-
ges tapsait.

Grúber Mihály 
képviselõ
az Ifjúsági

és Sport Bizottság elnöke

Veresi négyesfogat vezeti a világranglistát

Grúber Mihály
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A Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola hírei

A Veresi Krónika 2009. decemberi számában hírt
adtunk a zeneiskola felújítási munkálatainak
kezdetérõl. A novemberben lezajlott nyílászáró
cserét az intézmény akadálymentesítése követi,
melynek tervezett kezdeti idõpontja 2010. február
vége, március eleje. A támogatói szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen 6 hónap áll ren-
delkezésünkre a „komplex akadálymentesítés”
megvalósításához.
Helyi kapcsolatoknak köszönhetõen 2010. január
folyamán az alábbi támogatásokban részesült
intézményünk:
GE Hungary Zrt. 
(Kisrét utcai fióktelep) 1 500 000 Ft
Sanofi-Aventis Zrt. 500 000 Ft

A támogatás szükségességét indokolja, hogy a
szigetelés, külsõ vakolás költségeinek fedezete
nem áll rendelkezésünkre, ezért a hiányzó 500 000
Ft-ot, valamint az elõre nem látható költségeket
szülõk, ismerõsök, civil szervezetek, egyéb cégek
felajánlásaiból szeretnénk biztosítani. 
Az átalakítási munkálatok alatt az intézményen
belüli oktatás folyamatosan biztosítva lesz.
Megértésüket, támogatásukat továbbra is köszönjük!

Felajánlásaikat az alábbi bankszámlaszámra 
utalhatják:

(csekk a zeneiskola titkárságán igényelhetõ)
Szinkópa Alapítvány

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
66000011-11033097

Tisztelt Olvasó!
Köszönettel vettük a személyi 

jövedelemadó 1%-ból 
2009-ben könyvtárunk számára 

felajánlott
39.157 forintot.

Az összegbõl
könyveket

vásároltunk
állományunk

gyarapítására.
Kérjük, ha teheti,

2010-ben
is ajánlja 

fel adója 1%-át a könyvtár részére!
Technikai adószám: 16796366-1-13,

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár.
Köszönjük!

A veresegyházi Ró-
mai Katolikus Egy-
házközség kéri azo-
kat, akik 2010-ben
kívánnak templo-
munkban házassá-
got kötni, hogy ezt a
szándékukat február
végéig jelezzék a
plébánián, mivel
márciusban megkez-
dõdik a közös felké-
szülés.

A házasulandók életük egyik legfontosabb esemé-
nyére készülnek, ezért márciusban és áprilisban
néhány alkalommal beszélgetünk a házasságot,
családot, illetve az esküvõi szertartást érintõ kér-
désekrõl.
Elõzetes tájékoztatást kérni, valamint az esküvõre
jelentkezni Molnár Zsolt plébánosnál lehet a
+36-20-910-45-09-es telefonszámon.

Katolikus 
esküvõi szertartás
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A veresi bálok sorában
különleges hangulatú mu-
latság. Tavaly kihagytam,
éreztem, ezt az idén nem le-
het. Nem csalódtam!

Ahogy belépünk, csupa
ismerõs – ki névrõl, ki arcról.
Pohár pezsgõvel alapozzák
a hangulatot a szervezõk. A
mûvelõdési ház nagytermé-
ben hatos, nyolcas vagy na-
gyobb taglétszámú társasá-
gok ülik körbe a középen vi-
dáman táncolókat. Sajnos
kevesebben vagyunk, mint
máskor, a zord idõjárás so-
kakat elriasztott. A színpa-
don a Zagyva Banda húzza
a talpalávalót. A hagyo-
mányõrzõk – természetesen
– viseletben, néhányan nem
bírnak már nyugton ülni,
táncra perdülnek. Forog-
nak, énekelnek, csujogat-
nak.

Kezdõdik a hivatalos

megnyitó. Hibó Józsefné,
Irén a bál szervezõje, mo-
torja és Piros Zoltán révén
megtudjuk, hogy a Hagy-

ományõzõ Együttes  min-
den évben megrendezi a
hagyományos menyecske
bálját. Az idén 20. alkalom-

mal, mivel 2010-ben 20
évesek lesznek. A menyecs-
kebálnak nagy hagyománya
van Veresen. Már az 1930-
40-es években is rendeztek,
akkor Piszter Jánosné a fõ-
jegyzõ úr felesége kezde-
ményezésére, így hallottam
Huszai Margit nénitõl. Ak-
kor még mindenkinek köte-
lezõ volt viseletben megje-
lenni, jó lenne ezt a szép
szokást feleleveníteni. 

A mai bálok nem jöhetné-
nek létre, ha a vállalkozók
nem segítenének ebben,
pártoló jegyek vásárlásával,
és nagyon sok szép, értékes
tombola ajándékkal. Az
együttes a régi fonók han-
gulatát idézi vidám jelene-
tével, azután elkezdõdik az
igazi mulatság, a nagyte-
rem közepe megtelik tánco-
ló párokkal, négyesekkel.

F. V.

Bátorság, kalandorság, köny-
nyelmûség. A lány szép, pille-
könnyû, s mint a pille, viszi a szél
egyik helyrõl a másikra. Némi
költészet, némi tudatosság, né-
mi szerencse, s a kis pille a fél vi-
lágon keresztülröppenve kis ha-

zánkban landol. Közben átéli ,
megszenvedi a húsz-huszon-
egyedik század fordulójának
minden kínját: szüleinek válása,
csonka családban nevelkedés,
kamasz korában szexuális erõ-
szak, korán önállósodás, csavar-
gás, romantikus kalandok bará-
tokkal, szerelmekkel, s pénz,
pénz, pénz… mindenhol, min-
denkor pénz mozgatja az ese-
ményeket. Hol annak hiánya - a
mélyszegénység állapota -, hol
a korlátlan, gátlástalan felhal-
mozás és pazarlás. 

Kezdetben férfiak vásárolják
meg a lány szépségét, így õ
gond nélkül, könnyelmûen,
„boldogan” él karjaikban, majd

önálló üzletet indít – végleg fo-
golyként a „disznófejû „nagyúr”
börtönében. Idõnként meg-
megérinti õt a múlt szabadság
szellõlebbenése: felbukkan egy
fiú emléke – majd visszamegy ér-
te, majd elhozza…, az anyjának
szavai – az igaz szerelem, szere-
tet egyre halványodó szálai. 

A könnyû kis pillangó a ke-
mény világ kegyetlen farkasai
között maga is farkassá válik, de
lelke legmélyén õrzi a költészet,
a szerelem, a szabadság egyre
halványodó sugarait.

Az elõadás befejezése a teljes
sötétség: a dobogót körülvevõ
színes égõsorok, a fényes ruhás,
piros cipõs lányok láthatatlanná
válnak.

2010. január 31-én, a hideg,
havas vasárnap délután lehet-
tünk szem- és fültanúi ennek az
„átváltozásnak”. A Krétakör
produkcióját három hölgy mu-
tatta be: Láng Annamária
mondta a prózai szöveget, a kí-
nai lány naplószerû visszaemlé-
kezéseit, Bodrogi Éva emelte ki
énekével az események fonto-
sabb részeit, Koltai Kata gitárjá-
tékával kísérte õket.   

Nem voltunk sokan ezen a
különleges élményt nyújtó elõ-
adáson, de mi, akik elmentünk
a zord idõjárás ellenére az Inno-
vációs Központba, nem bántuk
meg. A Krétakör Színház alap-
gondolata megvalósult ezen
produkciójában (is): „A kréta a

mulandóság és az újjászületés
metaforája: ha megrajzoljuk a
kört, elkezdünk valamit, s mikor
végeztünk, feltöröljük a kréta-
port magunk után.”  A kör spi-
rituális tér, ahol mûvész és kö-
zönség találkozik. A találkozás
létrejött.

Örömmel tudatom, hogy
számíthatunk a folytatásra,
mert a város mûvelõdési köz-
pontja nyertes pályázata révén
februárban is láthatunk kama-
raszínházi elõadást.

Verona

Menyecskebál

Krétakör: Hogy kerül egy kínai lány Magyarországra?
Dokudráma keleti stílusú kortárs operával vegyítve

Kedves leendõ Támogatónk!
Kedves Barátunk! 
Kedves Ismerõsünk!
Kedves Támogatónk!

A bevallások idõszaka következik!

Mi, az Élhetõ Vidékért és Összefogás a Gyermekekért
Közhasznú Egyesület tagjai bevalljuk, hogy nagyon
sokat köszönhetünk a lakosság és vállalkozások által
adományozott 1%-nak.

Mi már 4 éve tudjuk, hogy 
SOK KICSI SOKRA MEGY!

Sok 1% nekünk 100%!

KÉRJÜK, SEGÍTSE munkánkat 
azzal, hogy ADÓJA 1%-át nekünk ajánlja.

A felajánlott adó 1% -a segít programjaink meg-
valósításában, ezáltal sok gyermeknek, felnõttnek
okozunk örömet!

Látogass meg minket rendezvényeinken! Látogass
meg az interneten: www.evogy.hu!

Kérünk, segítsd munkánkat! 
Kedvezményezett: Évögy Közhasznú Egyesület

Adószámunk: 18716652-1-13
KÖSZÖNJÜK!

Leviczki Tamás az Évögy Egyesület 
apraja és nagyjai nevében
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Olvasói Levél 

A napokban jutott el
hozzám a “Veresi Krónika”
decemberi száma. Öröm-
mel töltött el a címlap
megtekintése, az elkészült
baptista imaház (temp-
lom) képével. Igen, ez az
eredmény is újabb bizo-
nyítéka a keresztény Ma-
gyarország jövõbeni feltá-
madásának, erkölcsi meg-
újulásának. A gyors átla-
pozás is ezt feltételezte;
Betlehem felállítása, kará-
csonyi szeretetkonyha, Jó-
kai Anna írónõ elõadása a
FIDESZ-KDNP rendezvé-
nyén. Az utolsó kará-
csonyra utaló cikk címe
(„Karácsony hava az aján-
dékozásról szólt”) azon-
ban már kétséget támasz-
tott bennem a lap többi
cikkeinek tartalmával,
szellemiségével szemben
is. A cikkek olvasása köz-
ben elsõ örömöm lankadt,
s lassan felváltotta az elke-
seredés: ez a lap sem lesz
hirdetõje, tanítója, elõse-
gítõje a keresztény, nem-
zeti, polgári értékrend-
nek?

A baptista imaház elké-
szülte jelentõs a veresegy-
házi gyakorló kereszté-
nyek életében. A keresz-
tény értékekre, az ökome-
nikus keresztény értékek-
re, a szellemi, lelki érté-
kekre történõ utalás - amit
jelent az új imaház - elma-
radt.

A székelykapunál (ez a
kapu is értéke, a nemzeti
összetartozás értéke a vá-
rosnak) felállított Betle-
hem a karácsonyi szimbó-
lum, a karácsony lényegé-
re utal, a Megváltó meg-
születésére, szegények kö-
zötti megszületésére. Ha a
lap szellemi értéket kívánt
volna adni, akkor a betle-
hemi jelenet erre lehetõ-
séget adott volna. A szer-
zõ nem élt vele. Látvá-
nyosságot említ, enni-in-
nivalót, mint ha csupán
egy népszokást írna le,
mint egy disznótoros nép-
szokást.

Jókai Anna korunk
egyik, napjaink „a” legna-
gyobb magyar írója. Sok
évtized múltán bizonyára
a tudatosan agyonhallga-

tott Sík Sándorral és Ham-
vas Bélával együtt fogják
õt említeni, iskoláinkban
tanítani. Erkölcsi, keresz-
tény nemzeti értékrendje
oly’ magasan áll, hogy
nemzetünk minden tagjá-
nak elfogadandó. Decem-
ber 16-án is a karácsony
lényegét, a megszületett
Isten-gyermek küldetését,
a szeretet mindenható ha-
talmát közvetítette szá-
munkra. Mindebbõl az ak-
kor ott nem volt olvasó
semmit sem érzékel. (Az
ott voltak viszont városz-
szerte emlegetik azt a fel-
emelõ lelki élményt, amit
Jókai Annától kaptak.) Az
errõl írt cikkben meg sem
említett kísérõ-programok
- gyermekek betlehem-já-
téka (a képeit láthatjuk),
szavalat Jókai Anna: Ima
Magyarországért részlete -
is az írónõ szavakban kifej-
tett gondolatait húzták
alá.

A legelszomorítóbb
azonban az utolsó, kará-
csonyra utaló cikk. Már a
címe is felháborító: “Kará-
csony hava az ajándéko-
zásról szólt.” A cikkíró sze-
rint ez a karácsony lénye-
ge? Erre kell tanítani gyer-
mekeinket? Arra, hogy
szüleiktõl, szeretteiktõl
csak a fogyasztói társada-
lom szörnyû lélektelensé-
gét, szeretet helyett anya-
gi javakat várjanak? Mi-
lyen felnõttek lesznek be-
lõlük? Nincs Jézus (gyer-
meki Jézuska) születését
váró „advent”? ...és mincs
advent utáni szent este,
szentséges éj? Netalán éj-
féli szent-míse? Ha mind-
ez nincs, akkor van az is-
kolai erõszak, majd a fel-
nõtt társadalom erkölcste-
lensége, a ma világa: szel-
lemi értékek, szeretet he-
lyett a pénz, az anyagi ja-
vak hatalma, amit bármi-
lyen bûnnel meg kell sze-
rezni, mindegy kiken ke-
resztül gázolva.

Elgondolkodtató ez a
jelenség. Vajon a szerzõre
ennyire hatott az elmúlt
fél évszázad keresztény
eszmeiségét irtó, kiirtani
akaró ideológiai háború?
Annyira, hogy már maga

GEDAI ISTVAN: UTÓVÉDHARC,
VAGY A MULT JELENE?

sem érzi a számunkra Is-
ten-adta lelkiséget? Mert
nem feltételezem, hogy a
szerzõ a napjainkban lib-
eralista köntösbe öltözött
nemzet- és keresztényel-
lenes hatalmi réteg utó-
védharcainak szolgálatá-
ba állt volna. Igazam
van?

Lehet, hogy a „Veresi
Krónika” cikkeinek, szelle-

miségének kritikáját né-
melyek túl erõsnek vélik.
Napjaink erkölcsi válsága
azonban nyílt, egyenes,
nem bizonytalanító ken-
dõbe csomagolt állásfog-
lalást kíván. Nem támadni
akarom a „Veresi Króni-
ká”-t, hanem azt kívánom,
hogy a lap nemzetünk er-
kölcsi tisztulásának élvo-
nalbeli harcosa legyen.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Pásztor Béla (2113 Erdõkertes, Géza u. 24.) közzéteszi,

hogy a Fõvárosi Ítélõtábla 2.Pf.21.191/2009/6. számú ítélete
alapján „az elsõfokú bíróság ítéletét részben megváltoztat-
ja, és megállapítja, hogy Pásztor Béla alperes megsértette a
Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület felperes
jóhírnév védelméhez fûzõdõ személyiségi jogát, azzal, hogy
a 2007. június 13-án megtartott lakossági fórumon, a
Kossuth rádió 16 óra címû mûsorának 2007. június 19-i
adásában, valamint a Duna Televízió 2007. május 30-i
reggeli adásában valótlanul állította, hogy a felperes a
környezeti hatásvizsgálati egyeztetõ tárgyaláson semmiféle
kifogást nem emelt a Veresegyházon létesítendõ fecsk-
endõgyár környezeti hatástanulmányával kapcsolatban. A
valóságban a Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ
Egyesület a szennyvíztisztító rekonstrukciójára és bõvítésére
vonatkozó ígéreteket és nyilatkozatokat nem fogadta el. 

A Fõvárosi Ítélõtábla ezt meghaladóan a per fõtárgya
tekintetében az elsõfokú bíróság ítéletet helybenhagyja.”

Pásztor Béla a jogerõs ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet
terjesztett elõ a Legfelsõbb Bírósághoz.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS!
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Alig múlt el Karácsony, és már szinte itt
a tavasz, a Húsvét ideje is. Észre sem vesz-
szük, és itt a nyár, a jó idõ, amikor min-
denki megszabadulhat a télen felvett réte-
gektõl – ruházattól és zsírpárnáktól egy-
aránt.

Ehhez szeretnék az alábbiakban, illetve
majd a sorozat következõ részeiben taná-
csot adni: mit és hogyan tegyünk ahhoz,
hogy nyárra fittek és karcsúbbak legyünk,
és életmódunk megváltoztatásával hosszú
távon karcsúak is maradjunk. 

Immár hét éve dolgozom aerobic edzõ-
ként, és ezen idõ alatt megfigyeltem: na-
gyon sok lány és asszony az igazi nyár be-
köszönte elõtt pár héttel kezd el edzeni, és
egybõl meg szeretne szabadulni a télen

felszedett felesleges kilóktól. Sokszor talál-
koztam olyan kérésekkel, amelyben 4 hét
alatt szerettek volna formás alakot és 10
kg mínuszt elérni. A válaszom azonban le-
törte õket: sajnálom, de ebben nem tudok
segíteni. Az igazi testformálást érdemes
legalább fél évvel hamarabb elkezdeni,
természetesen ez lehet akár egy év is, at-
tól függõen, ki mennyi kilótól szeretne
megválni.

Szeretnék egy kis segítséget és ösztön-
zést adni most azoknak, akik nem jól érzik
magukat a bõrükben: higgyék el, minden
lehetséges, de adjanak idõt Önmaguk-
nak és a testüknek ahhoz, hogy egészsé-
gük károsodása nélkül változzanak (havi 2
kg mínusz az egészséges súlycsökkenés).
Türelmesnek és kitartónak kell lenni, eb-
ben akár egy edzõtárs is tud segiteni: a
tornák könnyebben és vidámabban tel-
nek, ha nem egyedül vágunk neki.

De miért beszélek edzésrõl, holott a fo-
gyókúrákról szerettem volna szólni? Álljon
itt a válasz: a súlyprobléma hatékony ke-
zelése csak testedzéssel és táplálkozási
szokásaink megváltoztatásával érhetõ
el. Szeretnék elõször a „fogyókúrákról”
szólni, a következõ alkalommal pedig az
edzésekrõl.

Sokan, köztük lehet, hogy már Ön is,
belefogtak ilyen-olyan fogyókúrákba. Ren-
geteg „okos” ötletet és csodálatosabbnál
csodálatosabb diéta leirásokat lehet már
találni az újságokban és az interneten.
Nem is beszélve a hiper tablettáktól, ame-
lyektõl se perc alatt „lesoványodhatunk”.
De nem mindegy, hogyan! Az igazság az,
hogy a különbözõ fogyókúráknak sajnos
csak rövidtávú eredményei vannak. A szer-

vezet bizonyos idejû koplalás után átala-
kítja az anyagcseréjét úgy, hogy az képes
fenntartani a testsúlyt lényegesen keve-
sebb kalória felvétellel is. Hiszen szüksé-
günk van bizonyos mennyiségû energiára
az életben maradáshoz, a szerveink mûkö-
déséhez, és ahhoz, hogy tudjunk gondol-
kodni. Képzeljük el: az autónk sem fog el-
indulni, ha nem kap megfelelõ mennyisé-
gû üzemanyagot, vagy csak ideig-óráig
megy azzal a kis benzinnel amit csepegte-
tünk bele, aztán megáll! Üzemanyag hiá-
nyában, vagy rossz üzemanyag tankolása
esetén nem úgy, és nem addig megy a ko-
csink, mintha jó minõségû benzint vásá-
rolnánk autónk számára. És ez vonatkozik
a testünkre is!

Ha ritkán eszünk, akkor a szervezet bi-
zonytalanná lesz: megijed, hogy nem kap
táplálékot, így nem meri azt „elégetni”,
hanem inkább zsír formájában elraktároz-
za az ínségesebb idõkre. Okosan „gondol-
kodik”, félretesz, amikor lehet, és ebbõl él,
amikor nem kap utánpótlást. Így fordul-
hat elõ, hogy a fogyókúrázó alacsony
kalória felvétel mellett is tartja a súlyát,
vagy a fogyókúra befejeztével még roha-
mosabb hízásnak indul (jojó effektus). Ez
a taktika (éhezés, önsanyargatás) nem ve-
zet sehová. De van jó hírem is: minden a
fejben kezdõdik el! Meg kell tanulnunk
életformát váltani, tudatosan étkezni,

és napi legalább 30 percet valamilyen
testmozgást végezni.

Álljon itt pár jó tanács az étkezéssel
kapcsolatban, erre ha figyelünk, már meg
is tettük az elsõ lépést egészségünk és sú-
lyunk karbantartása felé. (Azoknak, akik
két vagy három mûszakban dolgoznak, a
következõ alkalommal adnék pár taná-
csot, hogyan étkezzenek, illetve hogyan
lehet „túlélni” a dolgos éjjeleket).

1. Alakítsunk ki következetes napi étke-
zési rendet: három fõ és két kisebb ét-
kezés. Ezzel meggátoljuk a vércukor
szint túlzott ingadozását és az ebbõl

fakadó hirtelen éhségérzetet. Az étke-
zések kb. 3 óránként javasoltak.

2. Vegyünk magunkhoz minél több fel-
dolgozatlan tápanyagot: zöldséget,
gyümölcsöt, teljes kiõrlésû gabonát;
párolt és dinsztelt ételeket!

3. Kerüljük a zsírban sült és gyorsbüfé
ételeket, cukrász-sütiket, vajat, ma-
jonézt, szószokat. Heleyettük próbál-
junk meg alacsony zsírtartalmú étele-
ket választani (hal, csirke, pulyka)!
Használjunk hidegen sajtolt olajat (oli-
va olaj)!

4. Csökkentsük a finomitott cukrok,
édességek fogyasztását! Ezek üres
kalóriák. Helyettük nassként fogyasz-
szunk aszalt gyümölcsöket, müzli-
szeleteket, friss gyümölcsöt! Ha na-
gyon nem bírjuk ki édesség nélkül, ak-
kor azt csak az étkezések befejezõ fo-
gásaként, hetente legfeljebb egyszer-
kétszer együnk! Soha ne az étkezések
között, fõleg nem helyette! (Érdemes
fogat is mosni édességevés után!)

5. Tartsuk alacsonyan a konyhasó szin-
tet táplálékainkban! A só túlzott fo-
gyasztása magas vérnoymás és szívbe-
tegségek kialakulásához vezet. Chipsek
és sós ropik fogyasztása helyett aján-
lott a szezámmagos ropi, extrudált ke-
nyerek, natur olajos magvak, puffasz-
tott gabona.

6. Igyunk sok vizet vagy zöld teát! A
rendszeres folyadékfogyasztás csök-
kenti az éhségérzetet, és segíti a szer-
vezet méregtelenítõ folyamatait. A
cukrozott gyümölcslék nem ajánlottak.
Alkoholt is csak ritkán, mértékkel fo-
gyasszunk, ez növeli az étvágyat.!Kávét
is mérsékelten igyunk!

7. Nem kell az étel utolsó maradékát is
elfogyasztanunk! Ha már nem kíván-
juk, ne erõltessük, a maradékot nyu-
godtan visszacsomagolhatjuk a hûtõ-
be!

8. A helyes táplálkozás kedvezõ hatásait
hatékonyan egészíti ki a dohányzás
teljes mellõzése, a rendszeres test-
mozgás.

Bár már lerágott csontnak tûnhet, még-
is sokan vagyunk, akik nem a táplálkozási
piramis szerint étkezünk. Ha azonban ezt
betartjuk, hamarosan észrevehetõ lesz a
változás belülrõl (jobb és frissebb közér-
zet, energiával telinek érzi majd magát) és
kívülrõl egyaránt.

Sokkal könyebb folyamatosan, aprán-
ként áttérni az egészséges életmódra,
mint hirtelen nagy fordulatot hozni az éle-
tünkben. Ha fokozatosan változtat élet-
módján, kitartással és türelemmel van ön-
maga felé, akkor menni fog! Csak bízzon
magában, abban, hogy végig tudja csinál-
ni, és soha ne adja fel! Egy kis odafigyelés-
sel és mozgással hihetetlen eredményeket
lehet elérni!

Vigh Mercédesz 
(aerobic oktató, személyi edzõ) 

fitt@t-online.hu

Karcsú combok, feszes fenék nyárra – de hogyan?
A  fogyókúrákról és az egészséges étkezésrõl 1.
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A Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság büntetõeljárást foly-
tat lopás bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt ismeret
tettesek ellen, aki/k
2009.12.28-án 14:30 és
19:00 közötti idõben Kistarc-
sa, Késmárki utca 37. sz. alatt
lévõ kertes családi házba ab-
lak betörés módszerével be-
hatolt és onnan készpénzt és
arany ékszert tulajdonított el.
A bûncselekménnyel okozott
kár: 100.000 Ft, A rongálással
okozott kár: 12.000 Ft.

Két közlekedési baleset
történt Mogyoród lakott te-
rületén belül január 29-én
11.00 óra után néhány perc-
cel. Egy Suzuki típusú sze-
mélygépkocsi haladt Gödöllõ
irányába. Haladása során a
település végét jelzõ táblát
követõen megcsúszott és az
úttest jobb szélén lévõ árok-
ban állt meg. A jármû vezetõ-
je 8 napon belül gyógyuló sé-
rüléseket szenvedett. 502241

Szinte ugyanebben az idõ-
ben, ugyanezen a helyszínen
egy másik Suzuki is megcsú-
szott, áttért a bal oldali for-
galmi sávba, majd az útpá-
lyát elhagyva a fás területen
állt meg. A jármûvezetõ
hölgy szintén könnyû sérülé-
seket szenvedett. 502248

Anyagi káros közlekedési
baleset történt: 2010. 02. 01-
én  12.10. órakor Veresegy-
ház belterületén területén a
Budafoki út és Erkel Ferenc
utca keresztezõdésnél egy
személygépkocsi autóbusszal
ütközött.

2010.02.03.-án Pécel bel-
területén a Pesti út 63. szám
elõtt egy tápiószecsõi lakos ál-
tal vezetett menetrend szerint
közlekedõ autóbusz a forga-
lomba történõ becsatlakozá-
sakor összeütközött egy péceli
lakos által vezetett személy-
gépkocsival. A baleset követ-
keztében személyi sérülés
nem történt, a gépjármûvek-
ben anyagi kár keletkezett. 

2010.02.04.-én 10.45.
órakor egy budapesti lakos
az általa vezetett személy-

gépkocsival közlekedett Gö-
döllõ belterületén a Szent Já-
nos utcában a Lumnitzer
Sándor utca irányába. Hala-
dása során a Szent János és
Lumnitzer Sándor utca ke-
resztezõdésnél összeütközött
egy gödöllõi lakos által veze-
tett személygépkocsival. Az
ütközés következtében a gö-
döllõi lakos által vezetett sze-
mélygépkocsi egy lámpaosz-
lopnak csapódott. A baleset
következtében jelentõs anya-
gi kár keletkezett. 502797

2010.02.04.11.55. perc-
kor egy gödöllõi hölgy az ál-
tala vezetett személygépko-
csival közlekedett Gödöllõ
belterületén a Turul utcában
a Szabadság út irányába. A
Turul utca és Szabadság út
keresztezõdésénél összeütkö-
zött egy gödöllõi férfi által
vezetett taxival, amely a Sza-
badság úton a városközpont
irányába közlekedett. A bal-
eset során a személygépkocsi
vezetõje és a taxi utasa a ren-
delkezésre álló adatok alap-
ján súlyos, a taxi vezetõje
könnyebb sérüléseket szen-
vedett. A gépjármûvekben je-
lentõs anyagi kár keletkezett,
a vezetõkkel  szemben ittas-
ság gyanúja nem merült fel
.A helyszíni szemle ideje alatt
félpályás útlezárás volt ér-
vényben. A rendõri irányítás
mellett a  váltakozó irányú
forgalom a fõút közlekedés-
ben jelentõsebb fennakadást
nem okozott. 502788

Február 4.-én két anyagi
káros közlekedési baleset tör-
tént Gödöllõn. 

07.10. -kor Gödöllõ bel-
területén a Haraszti út és Ke-
nyérgyár út keresztezõdésé-
nél egy örkényi lakos az álta-
la vezetett autóbusszal ka-
nyarodás közben összeütkö-
zött egy budapesti lakos által
vezetett tehergépkocsival. 

15.10. órakor az Állomás
u. 1. szám elõtti útszakaszon
egy gödöllõi lakos az általa
vezetett tehergépkocsi visz-
szapillantó tükrével letörte
egy az út mellett várakozó te-
hergépkocsi visszapillantó
tükrét.

Február 5.-én 06.50. óra-
kor Gödöllõ lakott területén
kívül a 3. számú fõúton a du-
nakeszi elágazásnál egy bu-
dapesti hölgy az általa veze-
tett személygépkocsival ka-
nyarodás közben összeütkö-
zött egy gödöllõi férfi által
vezetett személygépkocsival.
502865

A rendkívüli idõjárási kö-
rülmények és az orvosme-
terorológiai viszonyok kedve-
zõtlen alakulása  is közreját-
szott a közúti közlekedési
balesetek bekövetkezésében.

Február 05.-én a délutáni
órákban a 3. számú fõúton és
Gödöllõ városközpontjában
jelentõsen lelassult és feltor-
lódott a forgalom, mivel az
M3-as autópályán bekövet-
kezett balesetek miatt az ott
közlekedõket a bagi és gö-
döllõi csomópontoknál a
helyszíni szemlék és a mûsza-
ki mentés idejére leterelték.    

A trükkös tolvajok minden
évszakban megtalálják annak
a módját, hogy milyen indok-
kal juthatnak be idõs embe-

rek házába anélkül, hogy erõ-
szakot kellene alkalmazniuk. 

Január 17-én délelõtt
Valkó egyik családi házába is-
meretlen személyek azzal az
indokkal jutottak be, hogy az
udvaron lévõ hintát kívánták
megtekinteni, vásárlási szán-
dékból. Bár az idõs, 92 éves
sértett nem akarta eladni a
hintát, mégis beengedte az
idegenek az udvarra. Egyikük
pénzváltás címén bement a
bácsival a lakásba, ott kifi-
gyelte a spórolt pénz helyét,
majd ellopott 420 ezer forin-
tot.

A rendõrség kéri, hogy
bármilyen trükkel próbálnak
bejutni idegen személyek a
lakásukba, kérjenek igazol-
ványt, mondják el, hogy tele-
fonálnak a rendõrségre.
Amennyiben gyanús körül-
ményeket tapasztalnak, hív-
ják a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányságot a 28/514-655 tele-
fonszámon, vagy a 112-es,
107-es rendõrségi hívószám-
ok valamelyikét, illetve a szin-
tén ingyenesen hívható tele-
fontanú számát a 06-80/555-
111.

RENDÕRSÉGI HÍREK
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