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Id
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û Négyévenként nyílik
mód arra, hogy – alkot-
mányos jogunkkal élve –
szavazatunkkal döntsünk
arról, kik képviseljenek
bennünket az Országgyû-
lésben.

Hazánkban 2010. április

11-én kerül sor az ország-
gyûlési képviselõ-válasz-
tás elsõ fordulójára, 2010.
április 25-én pedig a má-
sodik fordulóra.

A választók még febru-
árban kézhez kapták a vá-
lasztói névjegyzékbe tör-

ténõ felvételérõl szóló Ér-
tesítõt, valamint a képvi-
selõjelölt ajánlásához
szükséges ajánlószel-
vényt.

Amennyiben Ön csak a
második fordulóban jo-
gosult szavazni, az ajánlás

jogával még nem élhet,
így ajánlószelvényt nem
kapott. Ha az Értesítõn
feltüntetett adatai téve-
sek, kérjük, forduljon a
Polgármesteri Hivatalhoz!

Dr. Tahon Róbert 
HVI vezetõ

Tisztelt Választópolgár!
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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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Az Államreform Operatív
Program keretében AROP 3. A.
1/A jelû, a polgármesteri hiva-
talok szervezetfejlesztését célul
kitûzõ Európai Uniós pályázatot
Veresegyház Város Polgármes-
teri Hivatala elsõként zárta le, és
valósította meg Magyarorszá-
gon.

A projekt megvalósításának
elsõdleges célja a veresegyházi
Polgármesteri Hivatal döntési
rendszerének a korszerûsítése, a
költségvetési gazdálkodás
munkájának javítása, és a Pol-
gármesteri Hivatallal kapcsolat-
ban álló szervezetek, illetve
partnerek kapcsolatának és
együttmûködésének erõsítése,
egy korszerû  iktatórendszer ki-
építése és használata. Ennek
megvalósítása szoftverbeszer-
zéssel, képzésekkel, tanulmány
készítésével és munkaterv kidol-
gozásával történt, történik
meg.

A projekt kezdete 2008. 12.
18. volt, befejezése pedig 2009.

06. 30. Így a tervezettnél 2 hó-
nappal korábban sikerült a vál-
lalt feladatot végrehajtani.

A közremûködõ szervezet a
résztvevõ többi önkormányzat-
nak Veresegyház példáját ajánl-
ja mintának. A feladat értékelé-
sének mutatói is kiváló ered-
ményt mutatnak. A hivatal szer-
vezetfejlesztési intézkedés által
érintett fõállású munkavállaló-
inak aránya 100%, a felülvizsgá-
lat tíz szervezeten belüli eljárás-
ra terjedt ki. A szervezetfejlesz-
tésbe bevont partnerek, a város
intézményei, amelyek vezetõi és
alkalmazottai képzésben része-
sültek, összesen 94 fõ.

A bevezetett új, minõsített ik-
tatórendszer mûködik és elké-
szült a késõbbi fejlesztéseket
megalapozó részletes tanul-
mány a hivatal mûködésérõl.
Mindez a város honlapján min-
denki számára elérhetõ. A szer-
vezetfejlesztési rendszer meglé-
te növeli esélyeinket az uniós
pályázatok terén.

Veresegyház Város Képvise-
lõ-testülete 2010. februári ülé-
sén döntött a Fõ téri pályázat
elindításáról. A beruházás
2010. tavaszán kezdõdik és
mintegy másfél év alatt a teljes
tér megújul. 

Veresegyház új lakóterületei
elsõsorban a város peremén
helyezkednek el. A gyors be-
épüléssel a városközpont fejlõ-
dése nem tudott lépést tartani,
hiányzik egy valódi fõtéri fel-
adatokat ellátó központi rész. 

A városközpont kialakításá-

nak elsõ üteme 2006-ban be-
fejezõdött. Most a második
ütemben megtörténhet ennek
a folytatása, amely szervesen il-
leszkedik a már kialakult tele-
pülésközponti egységekhez.

A tavasszal kezdõdõ munká-
latok során olyan látványában
is méltó fõtér alakul majd ki,
amely alkalmas lesz egy város-
központtól elvárt létesítmé-
nyek, kereskedelmi és szolgál-
tató egységek idetelepülésé-
hez, s vonzóvá válik a magán-
tõke számára is. 

Megszépül a Fõ tér!

Elsõként zárta uniós pályázatát
az országban Veresegyház

Mire ez a lapszám Kedves Ol-
vasóink kezébe kerül, addigra
feltehetõen már ki ki felköszön-
tötte hölgyismerõseit, szeretteit
a Nõk Napja alkalmából.  Az

utóbbi években ugyan halvá-
nyult ez a szokás, mivel sokan a
letûnt szocialista rendszer csö-
kevényének minõsítették. Igaz,
valóban abban az idõszakban
terjedt ez el, de maga a Nõk
Napja közel 100 éves. Vannak,
akik áttértek a Bálint Nap, azaz a
Szerelmesek Napja alkalmából
történõ ajándékozásra (bizo-
nyára a kereskedõk lobbija ter-
jesztette el!), de a Nõk Napja is
tartja magát, ha csendesebben
is. Megmondhatói a virágüzle-
tek dolgozói, március 8-a körül
mindig megnõ a forgalmuk. És
persze tudjuk, hogy hölgyeink
mindig szívesen veszik, ha nem
feledkezünk meg a kedvessé-
gük, bájuk, mosolyuk elismeré-
sérõl, ha mással nem, hát egy
csokor hóvirággal.

1848. március 15-e örökre
bevéste magát a magyar nem-
zet történelmébe, a magyar em-
berek szívébe. Jelentõsége jó

150 év múltán sem fakult meg,
ma is idõszerû. Nincs is magyar
település, ahol ne szerveznének
ünnepséget ez alkalomból. Vá-
rosunkban is kimagasló jelentõ-
ségû rendezvényen, sõt rendez-
vényeken vehetünk részt, hogy
fõt hajtsunk elõdeink nagysága
elõtt, a forradalom kirobbantá-
sa és a többszörös túlerõvel
szemben, a szabadságért hõsie-
sen vívott harcukra emlékezve.
Az idén a legjelentõsebb ese-
mény egy új köztéri szobor ava-
tása, mely a forradalom költõ-
jét, Petõfi Sándort ábrázolja.

Húsvét a keresztény világ leg-
nagyobb ünnepe, Krisztus ke-
resztre feszítésének, majd feltá-
madásának emlékét õrzi. A stá-
ciók bejárásával ki-ki maga is ré-
szese lehet a szertartásnak, mely
a krisztusi szeretetrõl szól. Krisz-
tus, az Isten fia meghalt a ke-
reszten mindnyájunkért, a bû-
neink bocsánatáért.

Ahogy a legtöbb vallási ün-
nep, a Húsvét is kapcsolódik a
természet körforgásához. Ez a
tavaszi ünnepünk, mely ha nap-
ra nem is, de a napéjegyenlõség
eljövetelét jelzi. Globalizált vilá-
gunkban kevés már a helyi sajá-
tosság, de két, az õsidõkben
gyökerezõ magyar szokás mind-
máig tartja magát. Az egyik a lo-
csolkodás, amely annak idején
patakba dobással, majd vödör
vízzel, késõbb szódavízzel, ma
már inkább csak kölnivízzel, és
köszöntõ versikével, de változat-
lanul a megtisztulást, és az éle-
tet  adó víz jelentõségét õrzi. A
másik - talán nem ennyire régi
szokásunk -  a hímes tojás fes-
tés, amelynek számos szép vál-
tozata van a magyarlakta vidé-
keken.

Windhager

ÜNNEPEINK
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Veresegyház Város Ön-
kormányzata 2010. február
6-i testületi ülésén döntött
arról, hogy indulni kíván a
KMOP-2009-3.3.3. jelû Eu-
rópai Uniós pályázaton,
mely a geotermikus közmû
kiterjesztésérõl szól új hé-
vízkút fúrásával, közel 5 km
hosszú vezeték, valamint 10
db alközpont építésével.

A tervezett beruházás tel-

jes költsége: 656.529.970
Ft. Az Európai Uniós forrás-
ból elnyerhetõ összeg:
391.671.886 Ft. A szüksé-
ges önkormányzati saját
erõ: 264.858.084 Ft.

Sikeres pályázati gyõzelem
esetén a kiépülõ közmûveze-
ték mentén lehetõsége lesz a
lakosságnak rácsatlakozni a
hévízfûtési rendszerre, amely
segítségével a fûtési költség

a mindenkori gázár 60-70%-
ára csökkenhet. Ezt a rácsat-
lakozási lehetõséget a veze-
ték mentén most is biztosítja
az önkormányzat a lakosság
számára az 1/2010 (1.20.)
számú, A távhõszolgáltatás
lakossági szolgáltatási díjáról
és egyéb szabályairól szóló
rendelete alapján.

Az önkormányzat az új
vezeték mentén lévõ közin-
tézményeit is bekapcsolja a
rendszerbe, illetve elõreha-
ladott tárgyalásokat foly-
tat a Veresegyház terüle-
tén található ipari létesít-
ményekkel a hévíz szállí-
totta hõmennyiség értéke-
sítésérõl.

Új nyereségtermelõ beruházás Uniós forrásból

Kampányzáró est
Szeretettel várjuk a veresegyházi Fidesz és KDNP közös kampányrendezvényére, 2010. március
26-án (pénteken), 18 órakor, a Fõ téren (rossz idõ esetén a Galéria Üzletház aulájában, Fõ-út)

Beszédet mond: 
Balog Zoltán a Fidesz országgyûlési képviselõje, az Emberjogi Bizottság elnöke

Kerényi Imre Kossuth-díjas, érdemes mûvész, rendezõ, egyetemi tanár

Közremûködik:
Csurka László - Jászai Mari-díjas színmûvész

Jászai László színmûvész, a - szolnoki Szigligeti Színház tagja
Petrás Mária - énekes

Az est sztárvendége Demjén Ferenc
Házigazda:

Harrach Péter városunk képviselõje, az Országgyûlés alelnöke. 

Tolnai Ildikó Gáncs Gábor
Fidesz elnök KDNP elnök

„Itt az idõ!”

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS!
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Március 7. 16 óra
Városi Nõnapi ünnepség 
Mézesvölgyi Általános

Iskola aulája
Mogyoródi út. 5-7. 

Március 15.  9.15 óra
Koszorúzás a Honvéd

síroknál a
Római   Katolikus

Temetõben
Találkozás: ¾ 9 órakor a 

Polgármesteri Hivatal elõtt 
Indulás: 9 órakor 

Március 15. 10 óra 
Megemlékezés

az 1848-as Forradalom és
Szabadságharc
évfordulóján,

A Petõfi tér és a Petõfi 
szobor ünnepélyes átadása 

Alkotó:Kovács Jenõ 
szobrászmûvész

Ünnepi beszédet mond :
Pásztor Béla polgármester 

Helyszín:
Petõfi tér

10-14 óráig:
Kapcsolódó rendezvények

Honvéd toborzó tábor 
Kézmûvesek – zenészek 
Katonai Hagyományõrzõ

Egyesület
szervezésében

Március 15-én, 11.30
Képviselõ Kupa kispályás

labdarúgó torna 
Helyszín:

Mézesvölgyi Általános
Iskola tornaterme

Mogyoródi út. 5-7.

Március 15-én, 15 órakor:
Családi futóverseny 

848 méteren. 
Indulás: Váci Mihály

Mûvelõdési Ház
Köves u. 14.

Március 21. 19.00
Debreceni Egyetem

Kamarakórusa
Budapesti Bach Együttes

Zenekara
közös koncertje a 

Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Központban 

Fõ út 45-47.

Március 28. 
Kamarazenei koncert 

Helyszín: Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs

Központ

Elõadók:
Mihályi Éva – hegedû 

Suszter Andrea – hegedû 
Botos Veronika – brácsa 

Filip Levente – brácsa 
Kiss - Domonkos Judit – cselló 
Simonova Jaroszlava – cselló 

Március 26. 18 óra:
MCP Baráti Kör

kiállítása az Udvarház
Galériában

Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Központ 

Fõ út 45-47. 

Március 28. 16 óra
Kolompos Táncház

Helyszín:
Váci Mihály Mûvelõdési

Ház
Köves u. 14.

A Váci Mihály Mûvelõdési Ház rendezvényei

Az 1849-49-es szabadságharc Dicsõséges Tavaszi Hadjára-
tának emlékére minden évben megrendezik a katonai ha-
gyományõrzõk Közép-Európa legnagyobb haditornáját,
eredeti egyenruhákban és fegyverzettel. Veresegyházat áp-
rilis 7-én délután érik el a huszárok Szada felõl.

Baba-mama klub* KEDD-
CSÜTÖRTÖK 10-11.30. Ve-
zeti: Tóth Margit logopé-
dus. Helyszín: Innovációs
Központ.
Kerámia: hétfõi és/vagy
szerdai napokon 14.30-
16.30-ig két csoportban.
Vezeti: Nagy Csilla Hely-
szín: Innovációs Központ.
Kreatív gyakorlatok: hét-
fõ-csütörtök 15 órától. Ve-
zeti: Mizser Pál festõmû-
vész Helyszín: Mézesvölgyi
Általános Iskola (új iskola).
Szövõkör: pénteken 15 órá-
tól. Vezeti: Pirók Irén. Hely-
szín: Innovációs Központ.
Színjátszó  stúdió: kedd
18 órától. Vezeti: Dániel
Kornél. Helyszín: Innováci-
ós Központ.
ONYPE Klub: szerda 17
órától. Vezeti: Czeller
Boldizsárné. Helyszín: In-
novációs Központ.
Aranyesõ Nyugdíjas
Klub: hétfõ 17 órától. Ve-
zeti: Dékány Jánosné. Hely-
szín: Innovációs Központ.
Értelmes Évek Nyugdíjas
Klub: csütörtök 16 órától.
Vezeti: Markó Józsefné.
Helyszín: Innovációs Köz-
pont.
Városi Fúvószenekar pró-
bái: Hétfõ-csütörtök 17.30
órától. Mûvészeti vezetõ:
Balogh Ferenc karmester.
Helyszín: Innovációs Köz-
pont.

Cantemus kórus: kedd-
péntek 19 órától. Vezeti:
Vadász Ágnes – karnagy
Gaudeamus kórus: kedd
18 órától. Vezeti: Kovács
Katalin – karnagy. Helyszín:
Mézesvölgyi Általános Is-
kola (új iskola).
Baranyai János 
Vasútbarát és Modellezõ
Klub
Vezeti: Gombos István. To-
vábbi információ:
www.terepasztal.shp.hu.
Bokréta Néptánccsoport:
kedd 19 órától. vezeti:
Almási Bernadett. Hely-
szín: Váci Mihály Mûvelõ-
dési Ház
Néptánc Szerda 18-19
óráig. Péntek 15,30-16,30
óráig. Vezeti: Kovács Éva.
Helyszín: Innovációs Köz-
pont.
Hagyományõrzõ Népi
Együttes: Szerda 18 órá-
tól. Vezeti: Széphalmi Zol-
tán néptánc koreográfus.
Helyszín: Váci Mihály Mû-
velõdési Ház.
Népdalkör: kedd 17 órá-
tól. Vezeti: Kovács László
népzenész. Helyszín: Inno-
vációs Központ.
Zenebölcsi: péntek 11-
11,30 óráig. Vezeti:
Jánossy Noémi. Helyszín:
Innovációs Központ.
Kártyaklub péntek 18-
21,30 óráig. Vezeti:
Szeriné Kiss Andrea.

Tavaszi Hadjárat KLUBOK, SZAKKÖRÖK

Foglalkozás a Kártyaklubban
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Családját, Barátait…
2010. április 10-én 15 órától

Veresegyházon, a Katonai
Hagyományõrzõ Egyesület

Lovastanyáján, a Bokréta dûlõben
tartandó költészetnapi ren-

dezvényünkre.
Versmondással, felolvasással,

énekkel, zenével, tánccal
ünnepeljük együtt a magyar

költészetet!
Hallgassunk együtt verseket !

Az Ön csatlakozását is szívesen fogadjuk:
versmondóként, felolvasóként.

Költészet által ihletett képeit, fotóit szívesen kiállítjuk.
A részletes programot a következõ lapszámban, ill.

meghívónkon közöljük.
Szeretettel várjuk!

Aa rendezõ csoportok: Agora Kör és barátai,
Hagyományõrzõ Népi Együttes, 

Katonai Hagyományõrzõ Egyesület.   

Veresegyházi Hagyományõrzõ 
Népi Együttes Kiemelten

Közhasznú Alapítvány
Veresegyház, Pacsirta u. 48.

Tel: 06 70 9483 558

Tisztelt Támogatónk !
Veresegyház egyik legrégebbi
épülete – Fõ út 95. szám alatt -,
amely mostanáig tájházként
mûködött és számos hagyo-
mányõrzõ rendezvénynek adott
helyet, a további mûködés érde-
kében felújításra szorul. A benne
lévõ néprajzi tárgyakat biztonsá-
gos helyre kellett szállítani, ami
azt is jelenti, hogy az érdeklõdõk
jelenleg nem láthatják azokat.
Civil kezdeményezésre, össze-
fogásra a tájház felújítása ha-
marosan elkezdõdik.
A felújított tájházban helyet kap
a több korosztályból álló Veres-
egyházi Hagyományõrzõ Népi
Együttes, a fiatalabb korosztályt
képviselõ Bokréta táncegyüttes,
valamint visszakerül a hagyo-
mányõrzõ együttes által két év-
tizeden át összegyûjtött helytör-
téneti kiállítási anyag, használati
tárgyak, fényképek, különbözõ
dokumentumok és a gazdag
népviseleti ruhatár.
A múlt nyáron elkezdõdött ha-
gyományteremtõ néprajzi gyer-
mektábor nagyon sok érdeklõ-
dõt vonzott és a folytatásra is
igény van.
A gyermekek szempontjából

sem elhanyagolható, hogy mi-
lyen környezetben ismerkednek
azzal a népi kultúrával, ami a je-
lenlegi nemzeti kultúránk böl-
csõje volt.
Az alapítvány minden erõvel
azon igyekszik, hogy a felújí-
tási munkákat segítse, hogy
azok az emberek, akiknek a
népi értékek féltése fontos
színvonalasabb környezetben
mûködhessenek.
Tisztelettel kérjük Önt, hogy
személyi jövedelemadója 1 %-
val, vagy lehetõségéhez mér-
ten segítse az épület meg-
mentését, amivel olyan érték-
megõrzõ és utókor számára
átörökítõ tevékenységet tá-
mogat, ami akkor nyer értel-
met, ha kincseinket megbe-
csüljük, vonzóvá tesszük.

Adószámunk: 18701517-1-13
Veresegyház és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél vezetett
számlaszámunk:
6600011-11032326

Köszönettel:
A kuratórium nevében

Szabó Ferencné, 
a kuratórium elnöke

KÖLTÉSZET NAPJA Mentsük meg 
a veresegyházi tájházat!
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Miközben a kiállító te-
remben sanzon csendült s
megnyitó szavak szóltak
(február 26-án 18 órától),
néhány méterrel odébb, a
kamarateremben a zeneis-
kola ifjú népzenészei húzták
a talpalávalót a kb. óvodás
korú táncos közönségnek.
Kovács Éva lelkesen és türe-
lemmel tanítgatta a kicsi-
ket. (Néhány nagyobbacska
is a körbe merészkedett.)
Egy órán keresztül szólt a
zene, ropták, tanulták a
táncot, s megfogadták, egy
hónap múlva újra találkoz-
nak.

Mihálydeák Barna, a ze-
nekar vezetõje, s minden
tagnak egyéni tanára, el-

mondta:
„Azért kezdeményeztük

ezt a táncházat, hogy a nö-
vendékek megtapasztalják
az együtt zenélés örömén
kívül ennek a zenének az
igazi, eredeti funkcióját: az
együtt mulatás, a tánc örö-
mét.

Két zenekarunk játszik itt,
hol felváltva, hol együtt: a
vonósoké (hegedû, brácsa,
bõgõ) és a furulyás, amiben
van még ütõgardon és ko-
boz. A gyerekek életkora 6-
14 év.”

Gratulálunk a gyerekek-
nek és felkészítõ tanáruk-
nak s várjuk a folytatást!

Fverona

A nõ ilyen is lehet…
legyen hát ilyen!

Harangozó Ilona, mû-
vésznevén Bimbi, vörös ha-
jú, középmagas, nem kihí-
vó, de eleganciájával vonzó
küllemû, ún. kortalan nõ,
aki ha megszólal, moso-
lyog, közvetlen, barátságos. 

Békéscsabán él 1998 óta,
akkor költözött haza 10
éves torontói villámlátoga-
tás után. Ott villámgyorsan
elvégezte a képzõmûvészeti
egyetemet, mert nem tet-
szettek neki a férje által vá-
sárolt festmények, s úgy
gondolta, õ fest olyanokat,
amelyek kedvére valók. Öt
éve állít ki, jelenleg Gyulán,
Galyatetõn és Békéscsabán
– valamint Veresegyházon,
az Innovációs Centrum kiál-
lítótermében. Képei megte-
kinthetõk: március 21-ig.

Klement Zoltán, a kiállítás
rendezõje az Egy marék al-
ma címû képet különösen
sikeresnek tartja:

„Ez a kép helyén van a
magyar festészeti hagyo-
mányban. Figyeljünk a kéz
ábrázolására, amely a Má-
ria-ábrázolásokat idézi! Em-
lékeztet Nagy Sándor sze-
cessziójának tisztaságára,
érintetlenségére. Kiemelen-
dõ még a kiállítási anyagból
a Nõ piros almákkal címû,
lendületes vonalvezetése és

Vasarelyre emlékeztetõ for-
mavilága miatt.”

Golovics Lajos mûvészet-
történész a kiállítás megnyi-
tóján a kubizmussal, a futu-
rizmussal, az art dekóval, a
szürrealizmussal és szecesz-
szióval „hozta hírbe” az al-
kotót. Megjegyzendõ, hogy
ezek a kategóriák fogódzó-
ként szolgálnak a befogadás
folyamatában, az emberi
agy racionális részeiként. A
valóságos döntésekhez,
azokhoz, amelyek a cselek-
véshez, ebben az esetben a
képek befogadásához, a
megértéshez, a ráérzéshez
vezetnek, az agy másik fél-
tekéjének mûködése szüksé-
ges: az érzelmi oldal. Haran-
gozó Ilona ezen a nyelven
fogalmaz, így tehát alkotá-
sainak „megértése” is csak
ezen az úton lehetséges. És
ha követjük ezt az irányt, az
életörömhöz, a ragyogó,
kedves, idilli világba jutunk.
Vele, a képei által.

Ezt a könnyed, sugárzó
érzést segített átélni 2010.
február 26-án Száraz Lívia
csodálatos énekhangja –
francia sanzonokat szólalta-
tott meg László Gergõ zon-
gorakíséretével.

Fogarasi  

Gyerekzenészek
gyerektáncosoknak

Harangozó Ilona mûvésznõ
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Nagysikerû koncertet
adott városunk fúvószene-
kara Balogh Ferenc karmes-
ter vezényletével 2010. feb-
ruár 27-én szombaton a
Mûvelõdési Házban.

A koncerten klasszikuso-
kat, jazzt, filmzenét hall-
hattunk. Dvorzak indulója
a monarchia békebeli han-
gulatát idézte, majd Bizet
Carmen-nyitánya a bikavia-
dalt s déli szenvedélyeket.
Grand Miller Story forever-
je a ragtime, s dallamos,
korai jazz világába röpített.
A szamba vérpezsdítõ dal-
lama után a Rendõr-
akadémia pereghetett lelki
szemeink elõtt. A spanyol
cigánytánc Spanyolország
színes bohémvilágát, s a
matador és a bika küzdel-
mét idézte. Vitney Huston

dala az 1988-as szöuli
olimpiára emlékeztetett.
Izgalmas volt Löpler, német
zeneszerzõ szvitje, nem ke-
vésbé egy holland szerzõ A
történet címû darabja,
amelynek dallamára min-
denki saját sztorit képzel-
hetett el. A csillagok hábo-
rúja zenéjébõl hallottunk
azután részletet, majd for-
ró riói dallamok következ-
tek, s egy latin tánc zárta
volna a fergeteges koncer-
tet, de a közönség nem en-
gedte el a zenekart, a rá-
adásszámot, a Radetzky-
indulót is végigtapsolta,
majd külön-külön minden
hangszerszólamot.

Gratulálunk, s minél
többször szeretnénk õket
hallani.

F. V.

A városi fúvószenekar
koncertje
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Veresegyház kulturális, közéleti ese-
ményein, a képzõmûvészeti kiállítások
megnyitóin, zeneiskolai koncerteken
fel-feltûnt egy vöröses-barna, válasz-
tékos öltözetû, különös aurájú hölgy.
Legutóbb a Magyar Kultúra Napján,
díjazottként láthattam: polgármester
úr bejelentette, hogy a városunkban
élõ Székely Mendel Melinda
nemrégiben átvehette a Magyar Kul-
túra Lovagja címet a magyar kultúra
külföldi ápolásáért. 

Személyes találkozónkon zöld sze-
me csillogása és szavai hitelesítették
ezt a távoli, impresszionisztikus képet
egyéniségérõl. Szavai érdekes, esemé-
nyekben gazdag életútról vallanak:
biztos alapértékek mentén a keresés
izgalmas kalandjáról.

„Én úgy gondolom, egy színész fele-
lõs azért, amit a közönségnek nyújt.
Önzetlenül, tisztán, õszintén kell föl-
tárnia a kultúránk féltve õrzött kincse-
it, hogy a mai fiatalságnak is úgy ad-
juk át hagyományainkat, hogy észre se
vegyék, mit szívtak magukba.” - írja
önmagáról Önvallomásában.

- A legutóbbi díjáról mondana vala-
mit?

- A Falvak Kultúrájáért Alapítvány
tartott méltónak a már említett lovagi
címre. Nyolc lovagias tett és nyolc in-
tézmény jelölése a feltétel. A ceremó-
nián felsorolják a tetteket, ezek az én
munkásságomat jelölik, hozzáteszem,

mind önkéntes, anyagi juttatás nélküli
cselekedetek.

- Beszélne a pályájának fontosabb
mozzanatairól?

- Életemet misztikus formában kísé-
ri a hármas szám. Szüleim nyomdoka-
iba lépve koreográfus szerettem
volna lenni, de nem állt távol
tõlem a teológia és a szín-
ház sem. Végül Thália
papja lettem, 1986-
ban kaptam színész-
diplomát a Maros-
vásárhelyi Színmû-
vészeti Egyetemen,
1988-ban az Ame-
rikai Egyesült Álla-
mokba emigrál-
tam. New Yorkban
stúdiószínpadot
alapítottam, vezet-
tem, önálló esteken
vagy meghívott mû-
vészekkel közösen lép-
tem fel különbözõ elõ-
adásokban, magyar és an-
gol nyelven. Kilenc (3x3) évig
az Amerikai Magyar Televízió be-
mondója és szerkesztõ-riportere vol-
tam.

- Úgy tudom, más mûvészeti ágban
is próbára tette önmagát…a képzõ-
mûvészetre gondolok.

- New Yorkban elvégeztem a Képzõ-
mûvészeti Egyetem Arts and Crafts
szakát. A szobraim alapján készült il-
lusztrációkkal jelent meg az elsõ ver-
seskönyvem  „Ki vagyok Én a holvagy-
onban…?” címmel.

- Ez egy újabb mûvészeti ág, immár
a harmadik, a költészet. Úgy tudom, a
tanárkodástól sem riadt vissza…

- Magyar irodalmat tanítottam ame-
rikai magyar gyerekeknek.

- Kit tart példaképnek a magyar köl-
tészetbõl?

- Kötetem Kányádi Sándor elõszavá-
val jelent meg. Hadd idézzem szavait:
„ Ez a könyv egy Amerikába, az óceá-
non túlra férjhez ment, erdélyi mû-
vészcsaládból született színésznõ fo-
gódzóinak gyûjteménye… igékbe, ver-
sekbe kapaszkodott és kézzel fogható
anyagba próbálta mintázni sajdulása-
it. A mûvészet… a vérében csörgedez,
valamiképp utat kellett keressen ma-
gának, nem lehet gátat szabni neki.”

- Mondana valamit az amerikai kiál-
lításairól?

- A harmadik kiállításomat emelném
ki, amely egybeesett Szakcsi Lakatos
Béla fellépésével a New Yorki Fõkonzu-

látuson. Itt én adtam elõ a verseket
Szakcsi zongorakíséretével. Késõbb
ebbõl született közös CD-lemezünk.

- Úgy vélem, sikeres volt Ame-
rikában… mi vezette mégis vissza Ma-
gyarországra?

- Elsõsorban a férjem kívánsága
volt, különösen a gyerekek

anyanyelvi nevelése, isko-
láztatása miatt. Szerettük

volna, ha õk Európában
kapják az indíttatást.
Azután késõbb lehet,
hogy visszatérnek
tanulni, pl. egye-
temre.

- Nem volt nehéz
az átállás:  Amerika
után Magyarorszá-
gon, Veresegyházon
kialakítani egy új

egzisztenciát? Hogy
érzik magukat itt?
- Veresegyházon

megvettünk egy kétge-
nerációs családi házat, jól

érezzük magunkat. Nekem a
három országban háromféle ház-

tartást kellett megtanulnom. Ez volt a
legnehezebb. Sokszor megkérdeztem
a barátaimat, akik segítettek. A gyere-
keket megviselte a levegõváltozás. De
az emberek nagyon befogadóak. Töb-
ben élnek itt volt marosvásárhelyiek, a
képzõmûvészekkel is összebarátkoz-
tunk. A gyerekeink tehetségesek,
nagyszerû tanáraik vannak, fõleg mû-
vészeti, zenei téren. Már olyan tudás-
sal rendelkeznek, hogy néha kijavíta-
nak, fellépnek önálló estjeimen, zon-
gorán kísérve verseimet. 

- Mivel foglalkozik jelenleg, milyen
munkák, mûvek vannak készülõben?

- Igyekszem bemutatni az amerikai-
magyar kultúra életben maradásáért
folytatott küzdelmet az itthoniaknak.
Ez a témája a most készülõ doktori
disszertációmnak, az „Amerikai ma-
gyar kultúrtörténet”-nek. Egy másik
összetett, újszerû könyv kiadására is
készülök, mely életutamat, tapasztala-
taimat, legújabb verseimet és képzõ-
mûvészeti alkotásaimat tartalmazza.

Bárhova is sodorna bennünket még
az élet, a célom továbbra is az marad,
hogy szívvel, lélekkel, tudatosan, a kö-
zépszerûséget kerülve ápoljam az
anyanyelvünket, a kultúránkat.

- Köszönöm az interjút, tervei meg-
valósításához háromszoros sikert kívá-
nok!

Fogarasi Verona 

A lélek szobrásza
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További tevékenységek az Innovációs Központban

Kegye János 
pánsípmûvész

A kis muki címû film igen nagy érdeklõdést váltott ki Fuszenecker Ferenc, 
a film 

alkotója

A borítékolás 
háttérmunka,
de fontos

Egyeztetés a város civil szervezetei és intézményei
vezetõivel a rendezvények összehangolása érdekében

Kegye János hallgatósága
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ÉLETKÉPEK A MÚLTUNKBÓL
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„Farsang az iskolában
2010 február 11-én került

sor a Fabriczius József Álta-
lános Iskola 5. és 6. évfolya-
mának farsangjára.

A gyerekek négy óra táj-
ban kezdtek gyülekezni a
mézesvölgyi épület kapujá-
ban és elõterében, majd fel-
vonultak az öltözõknek ki-
nevezett osztálytermekbe.
Fél ötkor kezdõdött a prog-
ram. Elõször a Diákönkor-
mányzat elnöke köszöntöt-
te az összegyûlt sokaságot,
ezután a nyolcadikosok
gyönyörû keringõjét láthat-
tuk. A zsûri bemutatása
után az egyéni, majd a cso-
portos beöltözöttek mutat-
hatták meg különleges jel-
mezeiket. Késõbb a táncos,
zenés produkciókat csodál-
hattuk meg. A zsûri tanács-
kozása alatt táncolhattunk,
pihenhettünk vagy akár
ehettünk, ihattunk is. Röp-
ke fél óra, óra múlva elkez-
dõdött a tombolák sorsolá-
sa, melyek vásárlására
egész délután lehetõségünk
nyílt.

A jobbnál jobb nyeremé-
nyek kisorsolása után gyor-
san kiürült az aula. Este
ugyan fáradtan, kimerülten
értünk haza, mégis azt hi-
szem, minden résztvevõnek
egy egész életre szóló él-
mény volt ez a különleges
nap.”

„A 7.-8. évfolyam farsan-
gi bálját február 12-én pén-
teken tartottuk. Ezt a ren-
dezvényt minden évben
megtartják és mindig egyre
jobb és újabb ötletekkel
rukkolnak elõ a pedagógu-
sok.

A bált a nyolcadikosok
nyitották meg a keringõvel,
ami nagyon szép volt, fõleg
a lányok voltak elbûvölõek,
azokban a gyönyörû ruhák-
ban. Az osztályok produkci-
ói elõtt limbó verseny volt,
melyet Horváth Martin
nyert meg. Lencsés Csaba
bácsi érdekes rejtvényekkel
tette vidámabbá a rendez-
vényt. Az osztályok elõadá-
sai is igazán színvonalasak
voltak: szerepeltek többek
között gengszterek
(gengszter fiúnak öltözött
lányok és lánynak öltözött
fiúk), kínaiak egy igazi kínai
sárkánnyal és sok-sok sze-
rencse sütivel, az utcaseprõ-
nek öltözött nyolcadikosok
pedig sörösüvegen rögtö-
nöztek koncertet. Az igazi
élmény a tanárok fellépése
volt, õket vissza is kértük,
hadd izzadjanak! A tombo-
lán igazán jó nyeremények
voltak, a legnagyobb sikere
az egyszeri felelés-elhalasz-
tásnak volt!

Jövõre is jövünk!”

Diákok írták 
a Farsangról

A Fabriczius József Álta-
lános Iskola  farsangi
bálját támogatók jegy-
zéke
Budapest úti CBA üzlet
Deák zöldséges 
Erzsó zöldséges
Gombai cukrászda
General Electric – Orosz
Rita és Zoltán
Kati Ruhaszalon
Kis Mézes büfé
Paletta papírbolt
Szamóca bolt
Thermotrade-Hoval Fûtés-
technikai Kft
Varázsvár játékbolt
Vargabetû Könyvesbolt
Köszönjük mindazok fel-
ajánlását, akik tombola-
ajándékot illetve jutalmat
biztosítottak a gyerekek
számára!
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A Rockin’ Board TáncSport Egyesület ak-
robatikus rock’n’roll oktatására szakosodott,
mely inkább nevezhetõ sportnak, mint tánc-
nak. Az Egyesület edzõi tíz éve tanítanak Bu-
dapesten, két éve pedig Veresegyházon az In-
novációs Centrum Mozgáskultúra termében
kedden, csütörtökön és szombaton.

Az egyesület táncosai között vannak
többszörös országos és magyar bajnokok,
valamint világbajnoki ezüstérmes sporto-
lók is. Diplomás, nemzetközileg elismert
edzõk oktatják a leendõ bajnokokat.

Farkas Gergely, alelnök, vezetõedzõ
A Testnevelési Egyetem sportedzõ szakán

végzett, jelenleg a Vállalkozási Fõiskolán diplo-
mázik. Aktív versenyzõként 1996-ban világbaj-
nokságon harmadik helyezést ért el. Jelenleg a
József Attila Színház tánckarának tagja. Orszá-
gos szintû pontozóbíró, versenyfelügyelõ.

Farkas Krisztina, vezetõedzõ:
Szintén a Testnevelési Egyetem sportedzõ

szakán végzett, korábban az Államigazgatási
Fõiskolán szerzett diplomát, majd a Közgazda-
sági Egyetemen tanult tovább. Országos szin-
tû pontozóbíró, versenyfelügyelõ és a Magyar
TáncSport Szövetség (MTáSz) Akrobatikus
Rock’n’Roll Szakfelügyelõ Szervezet elnökségi
tagja.

A tánciskola tagjai olyan 4-20 éves fiatalok,
akik profin szeretnék ezt a táncot elsajátítani.
Ha valaki kedvet kapna ahhoz, hogy párosaink
között vagy formációnk valamelyikében tán-
coljon, annak lehetõsége van márciustól a
Mézesvölgyi Általános Iskolában csatlakozni
újonnan induló csoportunkhoz hétfõn és pén-
teken.

A gyerekek megismerkedhetnek az akroba-
tikus rock’n’roll mûfajával balett elemekkel át-
szõve. A tánc fokozatos elsajátítása közben a
gyerekek fellépéseken és tudásszintjüknek
megfelelõ versenyeken vehetnek részt, mely
segít egy önbizalommal rendelkezõ egyéniség

megformálásában. A sporttánc délutáni fog-
lalkoztató csoportok elsõdleges célja, hogy ki-
alakítsák a helyes testtartást, fejlesszék a koor-
dinációs képességet, ritmusérzéket és azt a la-
za, de mégis erõs izomzatot, amely nélkül ma
a világszintû versenytánc elképzelhetetlen. 

A kezdõ táncosoknak délutánonként heti
két edzésük van, versenyszinten pedig heti há-
rom-négy. A versenyek mindig hétvégenként
vannak. A Rockin’ Board TSE minden évben
rendez területi, országos versenyt. Tavaly a mi
egyesületünk nyerte a Páros Magyar Bajnok-
ság rendezési jogát, melynek az üllõi sport-
csarnok adott otthont.

Nyaranta rendszeresen tartunk ötnapos
napközis táborokat, illetve egyhetes vidéki ver-
seny-elõkészítõ táborokat. Ebben az évben a
veresegyházi napközis táborunknak az Inno-
vációs Centrum ad helyet június 21-25. között.

Az elmúlt évek legjobb eredményei rock
’n’ roll párosainkat és formációinkat tekint-
ve:
• Magyar Bajnokság 1. hely, Felnõtt nemze-

ti Nagy formáció, 2009, Pécs

• Magyar Bajnokság 1. hely, Children Kis
formáció, 2009, Pécs

• Magyar Bajnokság 3. hely, Felnõtt páros
„C” kategóriában, 2009, Üllõ

• Világbajnokság 2. hely, Junior Nagy for-
máció, 2008, Oberwart, Ausztria

• Országos 1. hely Felnõtt páros „C” kategó-
riában, 2008, Kartal

• Országos 2. hely Junior páros formáció,
2008, Kartal

• Országos 1. hely, Junior Nagy formáció ka-
tegóriában, 2008, Kartal

• Nemzetközi 5. hely Junior Nagy formáció,
2006, Prága

• Magyar Bajnokság 1. helyChildren Kis for-
máció, 2004, Ózd

Táncosaink rendszeresen fellépnek ren-
dezvényeken. Az elmúlt években a verse-
nyek mellett számos táncbemutatón vet-
tünk részt:
• UEFA Futsal Európa Bajnokság, 2010
• Sport és Mozgás Napja Veresegyházon,

2009-2010
• Nagy Sportágválasztó a Margitszigeten,

2008-2009
• Debreceni Virágkarnevál, 2008
• képviseltük Ferencváros tánccsoportjait Sep-

siszentgyörgyön, 2005
• szerepeltünk Citroën Nyílt-napon, 2006
• Siófokon szórakoztattuk a Gyógyszerész

Konferencia meghívottjait, 2005-2006
• a 10. születésnapját ünneplõ Auchan-

áruházlánc Road-Show résztvevõi voltunk,
• mûsort adtunk a 2005-ös vízilabda világliga

margitszigeti bajnokságán,
• felléptünk a Tûzoltó utcai Gyermekkórház

jótékonysági rendezvényén,

továbbá visszatérõ fellépõk vagyunk a Cam-
pona bevásárlóközpontban, a Hiltonban, a
helyi szalagavatókon, bálokon, Majálisokon,
Gyermeknapokon.

(X)

Rockin' Board TáncSport Egyesület



2010. március Veresi Krónika

15

Él
et

m
ó

d
 -

 S
p

o
rt

2010. 02. 14-én a Veresegyház VSK sakkcsapata a Pest me-
gyei bajnokságban immár a 10. gyõzelmét aratta megsza-
kítás nélkül. A két évvel ezelõtti bajnok Kóka csapatát 3,5 -
1,5-re verték sakkozóink. A legszebb partit elsõ táblásunk,
Kiss Péter játszotta, aki látványos minõségáldozat után sö-
pörte be az egy pontot. A játszmát Kiss Péter elemzésével
közöljük.

ECKERT ZOLTÁN (Kóka) – KISS PÉTER (Veresegyház)
Pest megyei bajnokság – I./A osztály

1.e4 c5 2.Hf3 d6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 Hf6 5.Hc3 a6 6.h3 e5
(6.  -  e6 7.g4 d5 8.exd4 Hxd5 9.Hde2 Fb4 10.Fg2 0-0
11.Fd2 Hb6 - bonyolult állás) 

7.Hb3  -  (7.Hde2 majd g4, Hg3 az f5 pont birtoklásáért -
világosnak kisebb elõnyt hoz) 7.  - Fe6 

8.Fe3 Fe7 9.Fd3 Vc7 10.Vd2 Hc6 11.a3 0-0 12.0-0 Bfd8
13.Hd5 Hxd5 14.exd5 Fxd5 15.Fxh7+ Kxh7 16.Vxd5 Ff6
17.c3  -  (17.c4 után világosnak apró elõnye van) 17.  -
Kg8 18.Hd2 He7 

19.Vb3 Vc6 20.Hf3 d5 21.Bfe1 b5 22.Bad1 Hf5 23.Fd2
Be8 24. Vc2 e4 25.Hh2 d4 

26.Hg4 Fd8 27.Ff4 Fb6 28.He5 d3 29.Vb3  -  (29.Hxc6
dxc2 30.Bd7 e3 31.Hd4 Hxd4 /vagy 31.fxe3 Bxe3/ 32.cxd4
Bac8 - sötét nyer)

Sötét lép.

29. - Bxe5 30.Fxe5 e3 31.Fd4  -  (31.fxe3 Hxe3 32.Bxe3
Fxe3 33.Kh1 Ve4 34.Fd4 Ff4  -  sötét sokkal jobban áll) 31.
-  Hxd4 32.cxd4 exf2+ 33.Kxf2 Fxd4+ 34.Kg3

Vd6+35.Kf3 Vf6+ 36.Ke4  -  (36.Kg4 Ff2 -  sötét nyer) 36.
-  Fxb2 37.Kxd3 Bc8

38.Ke2 Be8+ 39.Kd2  -  (39.Kd3 Bc8 40.Ke2 Ve5 41.Ve3
Vxe3 42.Kxe3 Fa3 - sötét sokkal jobban áll) 39  -  Vf2+

40.Kd3 Bd8+41.Ke4 Vxg2+42.Kf4 Bc8 43.Be4 Bc3

44.Bd8+ Kh7 45.Vd1 Vg3+ és világos feladta.

Horváth Ferenc  szakosztályvezetõ

Zsinórban tizedszer is nyert Veresegyház felnõtt sakkcsapata

Folytatódott a szép sorozat

Mobil sorozatszám

Az Országos
Mentõszolgálat kérése

A mentõsök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél
a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérül-
teknél, akiket nem lehet kikérdezni, a segítségükre
sietõk nem tudják, hogy a telefon hosszú címje-
gyzékébõl kit értesítsenek. A mentõápolók és mentõor-
vosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendõ
személy telefonszámait mindenki ugyanazon megjelölés
alatt adja meg.
A nemzetközileg elismert megjelölés a következõ: ICE
(In Case of Emergency = Vész esetére). Ez alatt a név
alatt annak a személynek a telefonszámát célszerû
megadni, akit vészhelyzetben a rendõrségnek, men-
tõknek, tûzoltóknak fel kell hívni. Ha több ilyen szemé-
lyt szeretne megadni, a következõképp járhatunk el:
ICE1, ICE2, ICE3 stb. 
Egyszerû megtenni, nem kerül semmibe és baleset
esetén nagy segítség lehet!

Mit tegyél, ha ellopták a
mobilodat?

Meg kell tudnod a ké-
szüléked sorozatszámát.
Ehhez üsd be: *#06# kó-
dot a billentyûzeten, hívás
nélkül. A kijelzõn megjele-
nik mobilod kódja, egy
számsor.

Ez az egyedi kód az
egész világon a te készülé-
ked sorozatszáma. Jegyezd
fel és tartsd biztonságos
helyen! Ha ellopják a tele-
fonodat, értesítsd a társa-
ságod ügyintézõjét, és add
meg neki ezt a kódot! Ez
lehetõvé teszi, hogy telje-
sen blokkolják a telefont,
még ha a tolvaj kicseréli is
benne a SIM kártyát.

Valószínûleg nem kapod
vissza a telefonodat, de leg-

alább biztos lehetsz benne,
hogy aki ellopta, sohasem
fogja tudni használni.

Ebben az a legfonto-
sabb, hogy ha mindenki
ismerné ezt a módszert,
értelmetlen volna mobilt
lopni.

Munkát, elfoglaltságot keres céges ügyintézésben
jártas hölgy. Telefon: 06-20-205-3325.
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A tavasz a hosszú téli egyhangúság
után végre üdítõleg hat ránk: elõbújnak
az elsõ zsenge zöldségek és gyümöl-
csök: retek, eper, szamóca, majd zöld-
hagyma, petrezselyem, zeller. A tavasz-
várással egy idõben készülhetünk fel a
Húsvétra is, erre a gyönyörû vallási ün-
nepre, amelyet a legrégebb idõk óta,
mintegy háromezer-ötszáz éve tarta-
nak meg az egész világon. Ezen az ün-
nepen feszíttetett keresztre a Megvál-
tó, majd temettetett el, hogy a harma-
dik napon feltámadjon és megváltson
bûneinkbõl.

Nem hiába tavasszal van a Nagyböjt,
hiszen ilyenkor éled újjá a természet,
ilyenkor van a szervezetünknek is szük-
sége megtisztulásra. Egy tavaszi mé-
regtelenítés igazán jót tesz a testünk-
nek – legyen az egy hónapos, egy he-
tes vagy három napos program, de a
rendszeres heti egyszeri alkalom is so-
kat segít. Készüljünk fel méltóan az ün-
nepre, külsõleg és belsõleg egyaránt.
Már az is böjt (lemondás), ha ebben az
idõszakban:
• nem cigarettázunk, lemondunk a na-

pi kávéról, nem fogyasztunk alko-
holt.

• reggelire csak gyümölcsöt eszünk ka-
lács és kenyér helyett.

• párolt zöldséget fogyasztunk vacso-
rára

• naponta legalább 30 percet mozog-
junk pl: gyaloglás. Kezdésnek a leg-
jobb!
Mozogjunk – tavasz van, egyre jobb

az idõ – sétáljunk rendszeresen. Autó
helyett menjünk gyalog (amennyit csak
lehet) vagy kerékpárral munkába, isko-
lába, ide-oda… A gyaloglás nemcsak
kellemes idõtöltés, de kiváló módja a
testedzésnek is. Rendszeres gyaloglás-
sal megszabadulhatsz a felesleges ki-
lóktól, ezért ha teheted, válaszd ezt a
tömegközlekedés helyett. Ha a bolti be-
vásárlást is gyalogosan intézed, a kariz-
mok erõsítéshez használd a finomsá-
gokkal telerakott 2 darab kosarat, /ez a
súlyzó/. Így fokozhatod a kalóriaége-
tést.  Egy hosszú gyaloglással eléget-
hetsz ugyanannyi kalóriát, mint torná-
zással vagy futással. A gyaloglás továb-
bi elõnyei közé tartozik, hogy megelõz-
heted a csontritkulást, javíthatod test-
tartásod és csökkentheted a stresszt
is. És ha 1 hónap rendszeres gyaloglás
után már úgy érzed ez nem kihívás töb-
bé, kezdheted a „haladók” sportjait.

Böjti leves: 10dkg kukoricaszem, 4g
só, 5dkg póréhagyma, 4dkg vaj, 8dkg
sárgarépa, 6 dkg gyökér, 4 dkg zeller-
gumó, 1 csokor metélõhagyma. A zöld-
ségeket vékonyan felszeleteljük, majd a

vajon megpároljuk. A metélõhagymát
felaprítjuk, és rászórjuk.1,2l vízzel fel-
engedjük, beletesszük a kukoricát, és
készre forraljuk. sóval
ízesítjük.(Forrás:nagymamám szakács-
könyve)

Erõfejlesztés: az erõsítõ edzés két
dolog miatt játszik kulcsszerepet a
testsúlyunk ellenõrzésében. Megtartja,
vagy növeli az izomtömeget, illetve
megelõzi a korral járó anyagcsere-
csökkenést. A legtöbb ember évente
kb. ½ kg-ot veszít izomtömegébõl, ez
a súlyveszteség a kor elõrehaladtával
nagyban felelõs az anyagcsere lelassu-
lásáért. Ez azért van, mert az anyagcse-
rében az izom egy aktív szövet: ½ kg
izom naponta 30 kcal-t éget el, csak
hogy megtartsa saját tömegét. Az erõ-
sítõ edzés viszont megelõzheti az
izomvesztést. Vagyis testösszetéte-
lünknek minél nagyobb százaléka az
aktív izomszövet, annál nagyobb a ka-
lória felhasználásunk, nemcsak az
edzések során, de a pihenõidõben is.
Túl azon, hogy növeli az izomerõt, az
erõfejlesztés a csontok szilárdságáért
felel, javítja a testtartást, a közérzetet,
csökkenti a vérnyomást és a vér kolesz-
terin szintjét, roppant fontos szerepet
tölt be a megfelelõ testkompozíció el-
érésében, az ideális izom- zsír arány el-
érésében. Pl: súlyzós gyakorlatok, lap
vagy tárcsasúlyos gépekkel végzett
gyakorlatok, gumiköteles gyakorlatok,
Flexi Bar, X-Co, szabadgyakorlatok - az-
az amikor az ellenállást a test saját sú-
lya jelenti – fekvõtámasz, guggolások,
illetve a Pilates is.

Böjti lángos: 50dkg liszt, 2 kiskanál
só-pirospaprika, kb. 0, 5 liter víz, 1dl
olaj, 2 dl tejföl. A lisztet, sót, pirospap-
rikát keverd össze, öntsd fel kb. 0, 5 li-
ternyi langyos vízzel és add hozzá az
olajat, majd a tejfölt. Alaposan gyúrd
át és fél óráig pihentesd. Belisztezett
deszkán gyúrd rúd alakúra és késsel
vágj belõle szeleteket, ezeket lapítsd ki
cipó formára. Pihentesd a tepsiben, te-
tejét kend meg tojással. Elõmelegített
sütõben kb. 15-20 perc alatt süsd kész-
re. (Forrás:nagymamám szakácsköny-
ve)

Állóképesség fejlesztése: a
kardióedzés elsõsorban a szív- és ér-
rendszer edzésére szolgál. A legfonto-
sabb célunk vele, hogy szervezetünk
motorját olyan kondicionális szintre
hozzuk fel, melyen hatékonyan tudunk
dolgozni. Gondolj csak egy lépcsõn va-
ló feljutásra vagy nagyobb csomagok
cipelésére. Azért, hogy pulzusod ne
szökjön az egekbe, és ne kelljen levegõ-
ért kapkodnod, szervezeted szív– és tü-

dõkapacitása a felelõs. A megfelelõ
szintû keringési kondíció elõfeltétele az
erõfejlesztõ edzések megkezdésnek. Pl:
gyaloglás, Nordic Walking, futás, túrá-
zás, evezés, úszás, ellipszis, lépcsõn já-
rás, korizás.

Zsírvesztés /zsírégetés/: miért halljuk
sokszor azt, hogy zsírvesztéshez legrö-
videbb út a kardióedzés? Ezt legin-
kább a pulzus célzónák kapcsán szok-
ták felhozni. Nagyon leegyszerûsítve
azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy tes-
tünk az elraktározott zsírokat használja
fel, közepes intenzitású edzésmunkára
van szükség. De mivel a zsírok szerveze-
tünk számára másodlagos energiafor-
rások, így addig nem indul meg a zsír-
égetés, amíg kellõ glükóz (szénhidrát,
elsõdleges energiaforrás) áll rendelke-
zésre (ezért fontos tudni mit is együnk
edzés elõtt). Elõször ezt a tápanyagot
használja fel testünk és csak ezután
„nyúl a tartalék” zsírokhoz. Többek kö-
zött ezért is szükséges az, hogy a zsír-
vesztést célzó tréning minimálisan 50-
60 percig tartson. Pl: Nordic Walking,
ellipszis-járó, Fit-Ball, súlyzós aerobik.

„AZ ERÕS LÉLEK, HA NAGY 
CÉL VAN ELÕTTE,

MEGACÉLOSITJA A  GYÖNGE 
TESTET”

(Mark Twain)

Böjti vacsora: 4 személyre – 1 fej
brokkoli, 2 gerezd fokhagyma, 3 dl jog-
hurt, 10 dkg dióbél, só, õrölt fehérbors.
A brokkolit rózsáira szedjük, megmos-
suk, és sós vízben megfõzzük. Ezután
leszûrjük és kihûtjük. A joghurtot tört
fokhagymával, csipetnyi fehérborssal
ízesítjük, belekeverjük a durvára tört
dióbelet és meglocsoljuk vele a salátás-
tálba tett, kihûlt brokkolit. Tálalás elõtt
jól lehûtjük. (Forrás: receptindex inter-
net.)

Források és segédanyagok: edzésel-
mélet, sportélettan, e-könyvek

Gyõry Rita 
(aerobic és személyi edzõ)

info@fittenveresen.hu

Böjt = lemondás, önmegtartoztatás

Tavaszi nagytakarítás
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Hozzávalók:

• egy nagy darab egész,
csontos sertéstarja 

• kb. 3-4 fej apróra vágott
fokhagyma

• 1-2 ek. õrölt pirospaprika
• só, bors, olaj

Elkészítése:

1. Sütés elõtt egy nappal
a húst kenjük be
fokhagymával, olajjal és
pirospaprikával. Fedjük le és
hagyjuk a hûtõben pihenni.

2. Másnap a sütés elõtt 1
órával vegyük ki a húst a
hûtõbõl.

3. Melegítsük elõ a sütõt
220 fokra. A húst pedig sóz-

zuk meg, tegyünk még rá
egy kis fokhagymát.

4. Elõször egy kérget
képzünk a húson magas
hõmérsékleten, ami bent

tartja a nedvességet, így
megfelelõ puhaságot ad a
húsnak . Süssük a húst 20
percig ezen a hõfokok,
majd vegyük le a hõmérsék-
letet 170 fokra és süssük
450 grammonként 30 per-
cig.

5. A sütési idõ közben
húshõmérõvel ellenõrizzük
a hõfokot, bár ha betartjuk
a kiszámított idõt, nem
csalódhatunk.

6. Ha kész a husi, vegyük
ki a sütõbõl és lefedve
pihentessük 20-30 percig,
így a benne lévõ nedvek
rendezõdnek. Ezt követõen
szeleteljük, tálaljuk.

Tipp: a hentest kérjük
meg, hogy vágja le a húst a
csontról, mert így a csontot
és a hús alját is be tudjuk
fûszerezni. A sütést ez eset-
ben úgy végezzük, hogy a
húst a csontra visszahelyez-
zük, mintha egyben lenne.

Köretnek steakburgonyát,
krumplipürét és friss fehér
kenyeret ajánlok hozzá. 

Aki valami különlegeset
szeretne kipróbálni az
ünnep alkalmából, annak
ajánlom a morzsás diós
répát.

Elkészítése:
Pároljon meg répát

hosszába felvágva, de ne
teljesen, még picit legyen
roppanós.

Egy serpenyõben kevés
olajon pirítson meg durvára
vágott diót és szemle-
morzsát, majd forgassa bele
a répát. 

Bekerülési költség 3 kg
hús esetén: kb 4000 Ft. 

Elkészítési idõ: elõkészítés
20 perc + pácolás 1 nap +
sütés 20 perc + 450 gr/30
perc + 30 perc pihentetés
+ köret

További receptek, ötletek a
w w w . a l a c a r t e -
kul inar ia.blogspot.com
gasztroblogon.

Terei-Vigh Krisztina

A böjt utáni idõszakra
Elindul gasztronómiai sorozatunk 

- nemcsak háziasszonyoknak
Új cikksorozatunkban elsõsorban egy-
szerûen, házilag elkészíthetõ, egészsé-
ges ételeket, kis kreativitással az éppen
fellelhetõ összetevõkbõl összedobható

finomságokat, ünnepi menüket, egész-
séges desszerteket mutatunk be. Kipró-
bálunk új ízpárosításokat, megfõzzük
neves szakácsok fogásait, ötleteket

adunk a tálalásra és újrahasznosításra
is. A mostani számban egy ünnepi sül-
tet ajánlunk a klasszikus sonka mellé a
közelgõ húsvét alkalmából.

Egyben sült fokhagymás tarja

Március 14-én 10 órától 18 óráig családi
programokkal várjuk Önöket.
- Horkai Zoltán bemutatója szelíd farkasaival
- Kutyafogat hajtó verseny
- Nick Árpád “erõember” produkciója
- Cerberosz kutyaiskola bemutatója
- Kutyás kommandó fellépése

A Medveotthon területén 
a Veresi Gõzös egész nap közlekedik.

M E D V E É B R E S Z T Õ
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A Civil Kör témája február
utolsó csütörtökén a Veres-
egyház várossá nyilvánításá-
nak 10. évfordulója alkalmá-
ból készült film volt. Megle-
petésre azonban nem vetí-
tették magát az elkészült fil-
met, mondván: Ne aprózzuk
el szûkkörû vetítésekkel, vár-
juk meg, amíg az országos
TV bemutatja. 

Vendégünk volt azonban
a film készítõje, Birinyi Jó-
zsef, akitõl sok érdekeset
megtudhattunk a körülmé-
nyekrõl, s õ magáról is. A
néprajzos, népzenekutató,

zenész, filmes, fotós, TV-s
személyiség élményszámba
menõ közvetlen elõadása a
székében marasztalt min-
denkit. Észre sem vettük, s
két és fél órán keresztül it-
tuk a szavait, pedig e sorok
írója mindössze fél órát ter-
vezett erre az eseményre…

Birinyi úrtól betekintést
kaptunk a Magyar Kultúra
Városa címért folyó vetélke-
désrõl is, melybe Veresegy-
ház is benevezett. Értékeink

alapján esélyesek is lehe-
tünk, ám tudni kell, hogy mi
vagyunk a legapróbb részt-
vevõk a lakosság lélekszáma
alapján az akár tízszer na-
gyobb, jelentõs nagyváros-
ok között, de mit veszthe-
tünk!?

Láthattunk rendkívül ér-

dekes néprajzi értékeket be-
mutató kisfilmeket, majd a
több mint ezer darabot
számláló hangszergyûjte-
ményébõl mutatott be az
elõadó vagy kéttucatnyi da-
rabot, melyeket meg is szó-
laltatott.

Igazán élvezetes estében
volt részünk, köszönjük.

WK

- Háromszor választották meg or-
szággyûlési képviselõnek, most ne-
gyedszer is megméretteti magát. Ho-
gyan értékeli az elmúlt tizenkét évet?

- Az egyéni képviselõnek kettõs fel-
adata van. Országos ügyekkel kell fog-
lalkoznia a parlamentben, illetve kör-
zetének ügyeit kell képviselnie. Az elsõ
négy évben kormánypárti képviselõ
voltam, sokat tudtam tenni a körzete-
mért. Kormánytag is voltam, kiépítet-
tünk egy jó családtámogatási rend-

szert. A következõ két ciklusról elég ha
annyit mondok, a Gyurcsány korszak
ellenzékéhez tartoztam. Országos
ügyekben az ellenzéknek soha nincs
befolyása, egy lecsúszó országban pe-
dig legfeljebb figyelmeztethet a ve-
szélyre. Ezt magam is rendszeresen
megtettem. Körzeti ügyekben szívós
kitartással és többszörös energiával
tudtam csak eredményt elérni. 

- Mit gondol a parlament következõ
négy évérõl?

- A feladat nagy lesz. Rendezett vilá-
got, lakható országot kell építenünk.
Jelentõs változást csak nagy támoga-
tottságú politikai erõ képes végrehaj-
tani. A kérdés az, mit akar és mit tud
tenni egy párt. Az MSZP-nek volt nyolc
éve, nem tudott bizonyítani. A Jobbik-
nak nem lesz alkalma cselekedni, mert
ellenzékben lesz. Egyedül a Fidesz-
KDNP-nek van esélye rendezni közös
dolgainkat. Ehhez nemzeti egységre
van szükség, a magyar emberek össze-
fogására és nem a pártok koalíciójára.

- Milyennek látja a kampányt általá-
ban és milyennek itt a választókerület-
ében?

- A pártok üzenete és célcsoportja
világos. Az MSZP megpróbálja vissza-
hódítani a nyugdíjasokat. Mivel a kor-
mány megszorításai ezt e réteget is el-
érték, sok eredményt nem tud felmu-
tatni, ezért az ellenfelet támadja.

Olyat állít a KDNP nyugdíjkoncepciójá-
ról, ami nincs benne. A Jobbik a radi-
kális törzsszavazók mellett azokat pró-
bálja megszólítani, akiknek megingott
a biztonságérzete. A Fidesz – pozíció-
jából adódóan – minden réteg szava-
zatára számít. Gyõzelme nem kétsé-
ges, a második hely sorsa viszont még
nem dõlt el. Több körzetben, így a mi-
enkben is valószínûnek látszik, hogy
az MSZP csak bronzérmes lesz.

Ami a kampány tisztaságát illeti, a
körzetben különösebb probléma ed-
dig nem volt – leszámítva néhány
álfideszes kopogtatógyûjtõt. Persze
még nincs vége a kampánynak. Négy
éve az utolsó napon hangszórós autó
hirdette, hogy rám nem lehet szavaz-
ni, mert már listán bejutottam. Hogy
ez képtelenség, kit érdekel. Néhányan
bizonyára otthon maradtak, ez volt a
cél. Ezért ha április 10-én bármit halla-
nak rólam, ne dõljenek be.

- Ön szerint mi vár Veresegyházra a
következõ négy évben?

- Nagy kihívást és szép feladatot je-
lent a városvezetés számára a követke-
zõ idõszak. Rendbe kell tenni a pénz-
ügyeket. Továbblépni véleményem
szerint három irányba kell: középisko-
lák, közlekedés, idegenforgalom. A vá-
ros erényeit pedig õrizni kell, a minõ-
ségi építkezést és a színes civil életet.

B.E.

A Pest Megyei Fõügyész-
ség határozata alapján
Pásztor Béla polgármester
nem követett el 122 millió
forintos hûtlen kezelést.
“Különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hûtlen ke-
zelés miatt Pásztor Béla el-
len a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság Gazdaság-
védelmi Osztályán 3/2008.

bü. szám alatt indult bûn-
ügyben Pásztor Béla gya-
núsítottal szemben indult
nyomozást a Be.190.§. /1/
bek.b./ alapján - a nyomo-
zás adatai alapján nem ál-
lapítható meg bûncse-
lekmény elkövetése és az
eljárás folytatásától sem
várható eredmény - meg-
szüntetem.”

Határozat nyomozás
megszüntetésérõl

Interjú Harrach Péter képviselõvel

Tapasztalt, nemdohányzó anyuka bébiszitter
feladatokat vállal. Telefon: 06-20-205-3325.

Város Születik

Dr. Mohai Imre
és Birinyi József
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS!

Tájékoztató a helyi iparûzési adózást érintõ változásokról
Az állami adóhatóság (APEH)

2010. január 1-tõl kezdõdõ
adóéveket érintõen gyakorolja a
helyi iparûzési adóval összefüg-
gõ hatásköröket, a köztehervi-
selés rendszerének átalakítását
célzó törvénymódosításokról
szóló 2009. évi LXXVII. törvény
(továbbiakban: törvény) 214. §
(1) bekezdése alapján.

A 2009. adóévet az önkor-
mányzati adóhatóságnál (Ve-
resegyház Adóirodán) kell le-
zárni, így a 2009-es évrõl, 2010.
május 31-ig még az Adóirodá-
hoz kell az adóbevallást benyúj-
tani a törvény 212. §; 214. § (1)
bekezdése alapján.

A 2010. március 16-ig teljesí-
tendõ adóelõleget a Veresegy-
ház Város Önkormányzat
1 1 7 4 2 0 4 9 - 1 5 3 9 1 6 7 6 -
03540000 számú számla javá-
ra kell megfizetni a 2009. év-
ben az Adóiroda által kibocsá-
tott fizetési meghagyás alap-
ján.

Amennyiben a 2010. márci-
us 16-án esedékes helyi ipar-
ûzési adóelõleget az adózó hi-
ánytalanul nem fizette meg,
úgy a különbözet végrehajtását
az Adóiroda végzi a törvény

214. § (3) bekezdése alapján.
A 2010. adóévet megelõzõ

adóévekkel kapcsolatos adóha-
tósági feladatokat (pl. ellenõr-
zés, végrehajtás stb.) az önkor-
mányzat Adóirodája végzi to-
vábbra is a törvény 214. § (2)
bekezdése alapján.

A tevékenységüket 2009. de-
cember 31-ig megszüntetõ
adózók a helyi iparûzési adóval
összefüggõ adókötelezettségü-
ket az Adóirodához teljesítik a
törvény 217. § alapján.

Az adózók a helyi iparûzési
adókötelezettség keletkezését,
illetve megszûnését 2010. janu-
ár 1-tõl a helyi iparûzési adó be-
vételre jogosult települési ön-
kormányzat megjelölésével, az
adókötelezettség bekövetkez-
tétõl (a tevékenység megkez-
désétõl), illetve megszûnésétõl
számított 15 napon belül jelen-
tik be az APEH-nál, a törvény 81
§, illetve az adózás rendjérõl
szóló – módosított – 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban:
Art.) 17. § (15) bekezdése alap-
ján.

Az iparûzési tevékenységet
ideiglenes, illetve alkalmi jelleg-
gel folytató adózók 2010. janu-

ár 1-tõl az adóköteles tevékeny-
ségének megkezdése elõtt, de
legkésõbb a tevékenység meg-
kezdése napján köteles az
APEH-nál bejelenteni a törvény
81. §, illetve az Art. 17. § (15)
bekezdése alapján.

Az adóelõleg fizetés határ-
ideje 2010. évben nem változik.
(szeptember15. március 15.)

Helyi iparûzési adó esetén az
önellenõrzési pótlékot a telepü-
lési önkormányzatonként be-
vallott és a helyesbített adó kü-
lönbözete után, települési ön-
kormányzatonként kell megál-
lapítani a törvény 104. §, illetve
az Art. 168. § (2) bekezdése
alapján.

2010. évben az adóelõleg ki-
egészítés megfizetésének a ha-
tárideje nem változik. (2010.
december 20.)

Az ideiglenes (alkalmi) jelleg-
gel végzett tevékenység utáni
iparûzési adót 2010. évben leg-
késõbb a tevékenység befejezé-
sének a napján kell megfizetni
az APEH felé, a törvény 8. szá-
mú melléklete, illetve az Art. 2.
számú melléklet I. határidõk /4.
pont, c. alpont alapján.

2010. május 31-én esedékes

elszámolandó, 2009. évi adó-
különbözetet az önkormányza-
ti adóhatóság felé kell megfi-
zetni.

A 2010. adóévben kezdõdõ
adóelõleg fizetési idõszakra fi-
zetendõ elsõ (2010. szeptem-
ber 15-én esedékes) adóelõleg-
részlet az adózónak a 2009. év-
ben kezdõdõ adóév adója és az
Adóiroda által 2010. évben
kezdõdõ adóév harmadik hó-
napjának 15. napjáig (2010.
március 15.) korábban elõírt
adóelõleg-részlet pozitív külön-
bözetével egyezõen kell megfi-
zetni az APEH felé. A 2010.
adóév második (2011. március
15-én esedékes) adóelõleg-
részletet a 2009. évi adóév adó-
jának felével megegyezõ ösz-
szegben kell bevallani az adó-
zónak az Adóirodához, és az
APEH felé megfizetni a törvény
212. §, illetve az egyéni vállalko-
zásról és az egyéni cégrõl szóló
2009. évi CXV. törvények és a
megtakarítások ösztönzésével
összefüggõ törvénymódosítás-
ról szóló 2009. évi. CXVI. tör-
vény 123. § alapján.

Dr. Tahon Róbert
jegyzõ
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• Állampolgári bejelentések ér-
keztek a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányságra február 10-én reg-
gel. A 3-as számú fõúton Buda-
pest irányából Bag felé közleke-
dett egy személy. A járõrök be-
terelték a mûvelõdési ház par-
kolójába, ahol a vele szemben
alkalmazott alkoholszonda po-
zitív eredményt mutatott. A
budapesti férfit vérvételre szállí-
tották.

• Február 11-én 11. óra 10 perc
körüli idõben Isaszeg lakott te-
rületén belül egy tehergépkocsi
közlekedett a Rákóczi utca irá-
nyából a Táncsics utca felé. Ha-
ladása során összeütközött a
vele szemben haladó személy-
gépkocsival. Személyi sérülés
nem történt.  503391
Egy vácszentlászlói férfi anyagi
káros közlekedési balesetrõl
tett bejelentést február 11-én.
A férfi Kerepesen közlekedett a
VW típusú személygépkocsijá-
val, amikor egy kék színû VW
Golf típusú személygépkocsi
nekiütközött az autója bal ele-
jének. Az autó megállt, majd
félre állási szándékkal elindult
és tovább hajtott.  A jármû ve-
zetõjének kiléte megállapítás
alatt.

• Február 13-én éjszaka Gödöl-
lõ, Szent János utcában igazol-
tattak egy kerepesi lakost, aki
ellen a Gödöllõi Városi Bíróság
adott ki elfogatóparancsot.
Szintén Gödöllõn igazoltattak
egy székesfehérvái férfit febru-
ár 14-én, akinek a Székesfehér-
vári Rendõrkapitányság rendel-
te el az országos  körözését. 

• 2010.02.16.-án  07.10. óra-
kor Szada belterületén a Vasút
utca és Dózsa György út ker-
szetezõdésénél egy ismeretlen
személy az általa vezetett sze-
mélygépkocsival összeütközött
a Dózsa György úton haladó
menetrend szerinti autóbus-
szal, majd a helyszínrõl megál-
lás nélkül elhajtott. A baleset
következtében személyi sérülés
nem történt, a balesetben ré-
szes gépjármûvekben  anyagi
kár keletkezett..
Az autóbusz  gépjármû vezetõ-
jével  szemben  ittasság gyanú-
ja nem merült fel, az ismeretlen
gépjármûvezetõvel szemben
cserbenhagyás miatt indult
büntetõeljárás.

• 2010.02.16.-án 11.00. órakor
Gödöllõ lakott területén kívül a
3104 úton egy gödöllõi hölgy
az általa vezetett személygép-

RENDÕRSÉGI HÍREK
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A folyamatos felhívások
ellenére sajnos továbbra is
akad olyan egyedül élõ,
idõs személy, aki áldozatul
esik a tolvajok trükkjeinek. 

Minden esetnél legalább
két elkövetõ jelenik meg az
idõs személy házánál és kü-
lönbözõ indokkal, erõszak
nélkül jutnak be a házba.
Elõfordul, hogy az önkor-
mányzat által küldött bur-
gonya és készpénz segély
kikézbesítésére hivatkoz-
nak, vagy rokoni tartozást
kívánnak megadni. Mindig
megjelenik a 20 ezer forin-
tos címletû bankjegy, me-
lyet fel kell váltani. Ehhez az
áldozat elõveszi a megtaka-
rított pénzét és felváltja. Ez-
után az elkövetõk egyiké-
nek annyi a dolga, hogy el-
terelje a sértett figyelmét,
amíg társa ellopja a spórolt
pénzt.

Február 11-én 12.45 óra-

kor Aszód egyik családi há-
zába csengetett be három
férfi, akik állításuk szerint az
idõs hölgy fia által kölcsön-
adott tartozás, 10 ezer fo-
rintot hoztak meg. Mivel
csak 20 ezer forintosuk volt,
azt fel kellet váltani, a sér-
tett figyelmét elterelni,
majd az összespórolt 460
ezer forintot ellopni. 

A rendõrség kéri, hogy
bármilyen trükkel próbál-
nak bejutni idegen szemé-
lyek a lakásukba, kérjenek
igazolványt, mondják el,
hogy telefonálnak a rendõr-
ségre. Amennyiben gyanús
körülményeket tapasztal-
nak, hívják a Gödöllõi Rend-
õrkapitányságot a 28/514-
655 telefonszámon, vagy a
112-es, 107-es rendõrségi
hívószámok valamelyikét, il-
letve a szintén ingyenesen
hívható telefontanú számát
a 06-80/555-111.

Felhívás

Felhívás
A rendõrség felhívja az idõs,
egyedül élõ személyek fi-
gyelmét, hogy egyre több
esetben fordul elõ, hogy
idegeneket engednek ott-
honukba, majd figyelmüket
elterelve  áldozatul esnek a
tolvajok trükkjeinek. 
Elõfordul, hogy a nyitott aj-
tón surrannak be, az ott la-
kó tudta nélkül, majd a
házban elrejtett megtakarí-
tott pénzt, ékszer kutatják
fel.
2010. február 23-án
Vácszentlászló községben
történt hasonló eset, melyet
a szomszédok, a hozzátar-
tozók talpraesettsége,  vala-
mint a Polgármester úr
helytállása hiúsította meg. A
két idegen nõ, a zárt kapun
belül a zárban hagyott kulc-
csal jutott be a telekre, majd
onnan a házba. A ház elõtti
kiskertben tartózkodó idõs
néni mellett, 3-4 m-rel úgy
mentek el az elkövetõk,
hogy észre sem vette õket.
Már a házban kutattak az
értékek után, amikor a néni

lánya érkezett váratlanul lá-
togatóba. A szomszédok je-
lezték, hogy idegenek van-
nak a néninél, így rögtön
„fülön csípték” az elkövetõ-
ket és a Polgármester segít-
ségével visszatartották õket
a rendõrség kiérkezéséig. Ez
esetben nem volt idejük el-
tulajdonítani az otthon tar-
tott értékeket.Kérjük a la-
kosságot, hogy az ilyen és
hasonló jellegû bûncselek-
mények megszakítása érde-
kében nagyobb figyelemmel
legyenek egymás, illetve az
idõskorú szomszédok iránt.
A településen megjelenõ
idegen személyeket figyeljék
meg, ha jármûvet használ-
nak, írják fel a Figyeljék meg
az idegeneket, akik általá-
ban gépkocsival érkeznek és
írják fel a gépkocsi rend-
számát.A lakásukban tartóz-
kodó idegen személyeket
soha ne hagyják felügyelet
nélkül. Amennyiben gyanús
körülményeket észlelnek te-
lefonon értesítsék a helyi
rendõri egységet, akik a le-

hetõ leggyorsabban a hely-
színre sietnek. A rendõrség
kéri, hogy jármûveikben lát-
ható helyen ne hagyjanak
értékeket, sem táskát,  mert
az elkövetõk az értéket eset-
leg nem is tartalmazó táska
reményében is feltörhetik a
gépkocsit.A rendõrség kéri,
hogy bármilyen trükkel pró-
bálnak bejutni idegen sze-
mélyek a lakásukba, kérje-

nek igazolványt, mondják
el, hogy telefonálnak a
rendõrségre. Amennyiben
gyanús körülményeket ta-
pasztalnak, hívják a Gödöl-
lõi Rendõrkapitányságot a
28/514-655 telefonszámon,
vagy a 112-es, 107-es rend-
õrségi hívószámok valame-
lyikét, illetve a szintén in-
gyenesen hívható telefonta-
nú számát a 06-80/555-111.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Halálos közlekedési baleset
történt 2010. február 13-án
01.10 órakor Bag lakott terü-
letén belül. Egy domonyi férfi
az általa vezetett – forgalom-
ból kivont – Opel típusú sze-
mélygépkocsival feltehetõen
nem az út és látásviszonyok-
nak megfelelõen választotta
meg jármûve haladási sebes-
ségét.
A menetirány szerinti jobb ol-
dalon lehaladt az úttestrõl és
egy villanyoszlopnak, majd
egy fának ütközött és felbo-

rult. A jármûvet vezetõ férfi
könnyû sérülésekkel került
kórházba, három utasa az el-
szenvedett sérülésekbe a hely-
színen belehalt. 
A Gödöllõi Rendõrkapitány-
ság elõterjesztése alapján
2010. február 15-én a jármû-
vezetõt elõzetes letartóztatás-
ba helyezte a Budakörnyéki
Bíróság. A Gödöllõi Rendõrka-
pitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya szakértõk bevo-
násával vizsgálja a baleset kö-
rülményeit.

Események az utakon
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kocsival közlekedett a Gödöllõ,
Borbolya utca irányába. Hala-
dása során összeütközött egy
gödöllõi lakos által vezette sze-
mélygépkocsival. A baleset kö-
vetkeztében személyi sérülés
nem történt a gépjármûvekben
anyagi kár keletkezett. A veze-
tõkkel   szemben ittasság gya-
núja nem merült fel. 

• 2010.02.17.-én 20.50. órakor
egy mogyoródi lakos az általa
vezetett személygépkocsival

közlekedett Mogyoród külterü-
letén a 2101. úton Mogyoród
irányából a 3. sz. fõút irányába.
Haladása során a 2101 sz. út
13982 méterszelvényénél elve-
szítette az uralmát a gépkocsi
felet és az útról lesodródott. A
baleset következtében a sze-
mélygépkocsi vezetõje elõrelát-
hatóan 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett. A veze-
tõvel szemben ittasság gyanúja
nem merült fel.

• 2010.02.18.-án 10.45. óra-
kor egy ismeretlen személy az
általa vezetett személygépko-
csival közlekedett Bag külterü-
letén a 3105 sz. úton a 3. sz.
fõút irányába. A 3105. sz. út és
a 3. sz. fõút keresztezõdésnél
nekiütközött az elõtte azonos
irányba haladó egy hévizgyörki
lakos által vezetett személy-
gépkocsinak, majd az ütközést
követõen a helyszínt adatai
hátrahagyása nélkül elhagyta.
A baleset következtében sze-
mélyi sérülés nem történt, a
gépjármûvekben anyagi kár
keletkezett.

• 2010.02.18.-án 14.45. órakor
egy gödöllõi lakos az általa ve-
zetett személygépkocsival köz-
lekedett Gödöllõ belterületén

Isaszeg irányából. Haladása so-
rán a Dózsa György út és Sza-
badság tér keresztezõdésnél
összeütközött egy isaszegi la-
kos által vezetett Simson típusú
segédmotorkerékpárral. A bal-
eset következtében a Simson
vezetõje elõreláthatóan súlyos
sérüléseket  szenvedett, a jár-
mûvekben anyagi kár keletke-
zett. A vezetõkkel szemben it-
tasság gyanúja nem merült fel. 

• 2010.02.18.-án 16.05. órakor

egy csömöri lakos az általa ve-
zetett személygépkocsival köz-
lekedett  Dány lakott területén
kívül a 3102. sz. úton Dány irá-
nyából Isaszeg irányába. Hala-
dása során összeütközött egy
vele szemben közlekedõ dányi
lakos által vezetett személygép-
kocsival. A  balesetben a két au-
tóban utazók közül öten sérül-
tek meg, egy fõ súlyosan, né-
gyen pedig könnyebb sérülése-
ket szenvedtek. A vezetõkkel
szemben ittasság gyanúja nem
merült fel.

• 2010.02.20.-án 08.00. órakor
egy budapesti lakos a 3. sz. fõ-
úton közlekedett Hévízgyörk
külterületén Aszód irányából
Hatvan irányába. Haladása so-
rán a 49100 méterszelvénynél
elveszítette uralmát a gépkocsi
felett és az útról lesodródott. A
személygépkocsi utasa elõrelát-
hatóan súlyos sérüléseket szen-
vedett.
• Közlekedési baleset történt
Gödöllõ lakott területén belül
február 22-én reggel. A Kiss Er-
nõ utcában közlekedett isme-
retlen személy, az általa veze-
tett VW típusú személygépko-
csival. A Podmaniczky és a Kiss
Ernõ utca keresztezõdésében
nem adott elsõbbséget egy

Opel típusú jármûnek. Az isme-
retlen személy által vezetett au-
tó behajtott a keresztezõdésbe,
az Opel vezetõje az ütközés el-
kerülése érdekében az út széle
felé kormányozta jármûvét és
egy kõoszlopnak ütközött,
majd megpördült és az úttest
másik oldalán lévõ oszlop mel-
lett állt meg. Személyi sérülése
nem történt, az anyagi kár je-
lentõs.

• A Monori és a Gödöllõi Váro-
si Bíróság országos elfogatópa-
rancsot adott ki egy isaszegi
férfi ellen, akit február 22-én
délelõtt fogtak el a Péceli Rend-
õrõrs járõrei. 
Február 23-án Aszódon fogtak
el egy hévízgyörki férfit, aki el-
len a Pesti Központi Kerületi Bí-
róság adott ki elfogatóparan-
csot.

• Személyi sérüléssel járó közle-
kedési baleset történt február
22-én Kartal, Iskola téren. Egy
férfi Peugeot típusú jármûvével
összeütközött egy Fiat típusú
személygépkocsival, mely az
ütközés hatására nekicsapó-
dott a szembõl szabályosan
közlekedõ autónak. A baleset-
ben hárman sérültek meg.

• Feltehetõen az ittasság volt az
oka annak a balesetnek, amely
február 23-án 15.00 órakor kö-
vetkezett be Gödöllõ lakott te-
rületén belül, a Szabadság
úton. Egy férfi az általa vezetett
személygépkocsival lehaladt az
úttestrõl és a jobb oldalon lévõ
árokba borult. A jármûvezetõ a
baleset következtében nyolc
napon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett.

• Gyalogos gázolás Aszódon:
Február 26-án  18.30 órakor
Egy Opel típusú személygépko-
csi vezetõje Aszód lakott terüle-
tén belül, a Kossuth Lajos úton
lévõ kijelölt gyalogátkelõ he-
lyen elütötte a neki jobbról bal-
ra közlekedõ hölgyet. A baleset
következtében a hölgy elõre
láthatólag súlyos sérüléseket
szenvedett.

• Február 26-án 11.00 órakor
közlekedési baleset történt Gö-
döllõ lakott területén belül. Egy
bevásárló központ parkolójából
kívánt távozni egy férfi Suzuki
típusú személygépkocsijával,
amikor rosszul lett és neki ütkö-
zött egy Citroen Jumper típusú
tehergépkocsinak. A férfit kór-
házba szállították.
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Az eddig együtt elért eredményekre büszkék lehetünk:

Veresegyházon, a Misszióban elindult az egynapos sebészet. Sikerült elérni, hogy 180
millió ponthoz rendelt finanszírozási összeggel emelkedett a Misszió mûködésére szánt
keret. Ezzel a város egészségügyi ellátása sokkal kiegyensúlyozottabbá és biztonságosab-
bá vált.
Megkezdõdött a belterületi utak felújítása. Új aszfaltburkolatú utak épültek.
„Vissza a munka világába!”  a helyi és a térségben élõ családok tagjainak elhelyezkedését
célzó program indult.
Megindult a szennyvíztisztító bõvítése, korszerûsítése és a csatornaépítés.
Meseliget Bölcsõde létesült a hozzá kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátásokkal
együtt.
„Szélessáv a munkavállaláshoz” összefogás a nõk munkahelyteremtéséért program indult.
Komplett szerelést adományoztam a veresegyházi labdarúgó csapatnak.

Erdõkertes belterületi útjai felújításra kerültek.
Elkészült a 2102. összekötõ út Erdõkertes és Galgamácsa közötti szakasza.
Támogatást kapott a geotermikus közmû létrehozása.
Ovi-suli fejlesztés indult.
Komplett szerelést adományoztam az erdõkertesi 
labdarúgó csapatnak.

Jöjjön Ön is velem, tegyünk együtt mindazért, ami a miénk!

A választás nem az
ígérgetés, hanem a
számadás ideje.

Az elmúlt 4 évben nem én voltam
a térség országgyûlési képviselõje,
mégis közösen sok eredményt ér-
tünk el. Rövidesen azokat a célki-
tûzéseimet is olvashatja, amelye-
ket országgyûlési képviselõként  kí-
vánok elérni. Adja le személyemre
a voksát, hogy elérhessük közös
céljainkat, és képviselhessem Önt
személyesen az országgyûlésben!

Ismerjük egymást!

KárpátiKárpáti
ZsuzsannaZsuzsanna
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