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Emlékparkunk 
új szoborral 
gyarapodott
október 6-dikán

MódyPéter, az alkotó
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Október 3-dikán, ahogy az
országban minden települé-
sen, Veresegyházon is szavazni
mentek az önkormányzatiság
elvével élni kívánó emberek,
hogy meghatározzák, kik ve-
zessék a várost a következõ
négy évben. A választások
rendben, békésen lezajlottak,
megtörtént a szavazatok kiér-
tékelése, a szervezetek és a je-
löltek kifogás nélkül elfogad-
ták a kihirdetett eredményt! –
ismertette Kecskés Sándor, a
Választási Bizottság elnöke ok-
tóber 12-dikén, az új képvise-
lõ-testület alakuló ülésén.

Veresegyházon a világrekor-
dernek bizonyuló Pásztor Béla
továbbra is élvezi a lakosság
bizalmát, melynek jóvoltából
1964-ben kezdõdött tanácsel-
nöki, majd polgármesteri
megbízatását tovább folytat-
hatja.

A képviselõ-testületben pe-
dig a független polgármestert
támogató SZOVE szerzett
igen erõteljes többséget, a 8
körzetbõl 7-ben nyertek a je-
löltjeik. Elsöprõ fölényüket
aligha ingatja meg az egyet-
len körzetben nyertes fideszes
képviselõ, valamint a kom-
penzációs listáról bejutó job-
bikos és további két fideszes il-
letõ.

A képviselõ-testületet alko-
tóktól Kecskés Sándor kivette

az esküt, a munka megkez-
dõdhet.

Még sokáig téma marad
azonban a helyzet értékelése.
Hogyan történhetett, hogy az
országosan taroló FIDESZ-
KDNP a városunkban nem
hogy nem nyert, de csúful alul
maradt a küzdelemben, annak
ellenére, hogy tavasszal az or-
szággyûlési választásoknál
még fölényes erõt tudtak fel-
mutatni?

A választ keresve láthatjuk,
hogy a környéken további két
ilyen eredményt elért telepü-
lést is találunk: Gödöllõt és Ke-
repest. Gödöllõn is hiába állí-
tott polgármesterjelöltet az
uralkodó párt, dr. Gémesi
György ismét gyõzedelmeske-
dett. Kerepesen pedig még na-
gyobb fölénnyel nyert Franka
Tibor szintén független pol-
gármester, s az õt támogató
civil szervezet. Az Összefogás
Kerepesért Egyesület minden
képviselõi körzetben megnyer-
te a választást, ellenfeleiknek
csak a vesztes jelöltekre le-
adott szavazatok alapján kiala-
kult sorrend szerint jutott 1-1-
1 listás hely a testületben.

Ha elemezzük a polgár-
mestereket azt látjuk, hogy
Pásztor Bélát a régi tanácsi
múltja miatt - a függetlensé-
ge ellenére - baloldalinak
vagy szocialistának tartják.
Dr. Gémesi Györgyrõl közis-
mert, hogy az MDF egykori
meghatározó személyisége
volt, amíg a párt el nem távo-
lodott tõle. Franka Tibor pe-
dig nemzeti gondolkodású,
jobboldali politikusként él a
köztudatban. A pártszimpá-
tia, illetve a rájuk ragadt na-
gyon különbözõ bélyeg tehát
nem ad magyarázatot a sike-
rükre.

Pásztor Béla városvezetõi te-
vékenysége lassan a fél évszá-
zadhoz közelít, dr. Gémesi
György két évtizede dolgozik
Gödöllõért, ám Franka Tibor
még csak egyetlen ciklust tud
polgármesterként felmutatni.

Így ebben a tényezõben sem
találjuk a választ.

Miben rejlik akkor mégis a
népszerûségük, ami gátat ve-
tett a FIDESZ-KDNP rendkívül
erõs kampányának ezen a há-
rom településen? (Másutt be-
vált a kormányzó párt taktiká-
ja, mint például a szintén
szomszédos Mogyoródon,
ahol a nyolc képviselõi helybõl
hetet tudhat a magáénak a
párt, s mindössze egyetlen egy
jutott egy civil induló.)

Négy okot tudunk feltéte-
lezni.

Az egyik, a rendkívül durva,
támadó, lejárató kampány,
amely feltehetõen visszájára
fordította a választók hangu-
latát. Hiszen akit annyian bán-
tanak mindenféle ürüggyel,
azt meg szoktuk védeni, s, ha
nem vagyunk érdekeltek, ak-
kor a gyengébbnek szurko-
lunk. Ez a magyarságra jellem-
zõ lovagiasság. 

A másik – minden bizony-
nyal még jelentõsebb ok, ami
mindhárom FIDESZ-szel szem-
ben eredményesen induló pol-
gármestert és szervezetet jelle-
mez, hogy az eltelt évek során
ezek az emberek olyan mérté-
kû fejlõdést tudtak felmutatni
a városukban, amit semmiféle
rágalomhadjárattal nem lehe-
tett elfeledtetni a lakossággal.
Ez a három település a polgár-
mestereik vezetésével olyan
elõrelépéseket tett, amit a la-
kosok látnak, nap, mint nap
tapasztalnak, s értékelnek.
Mondhatjuk, hogy ahol a pol-
gármesterek jól végezték a
dolgukat és ezt bizonyítani is
tudták hitelesen, ott megkap-
ták a bizalmat a folytatásra. 

A harmadik tényezõ lehet a
hitelekkel való gazdálkodás,
azaz az eladósodás megítélé-
se. A korábbi kormányzatok
politikájának következtében a
magyar települések olyan
megszorításokat szenvedtek
el, amely egyenesen vezetett
az eladósodásukhoz. Az ön-
kormányzatok egyre bõvülõ

kötelezõ feladataikhoz nem
kapták meg az államtól a szük-
séges összegeket, így a saját
bevételeiket voltak kénytele-
nek az intézményrendszerük
fenntartására, üzemeltetésére
fordítani. Amelyik település
ennek ellenére fejlõdni akart,
az óhatatlanul hitelre szorult.
Ahol a településnek hitele vagy
kötvénybõl származó tartozá-
sa van, ott pedig az ellenzék
mindenütt igen erõteljesen az
adósságteher kezelhetetlensé-
gével riogatva támadott. A
kampányidõszakban ide láto-
gató Kövér László, a Magyar
Országgyûlés fideszes elnöke
azonban éppen hogy megdi-
csérte a települést, amiért a
szorító körülmények ellenére,
a kockázatot is vállalva, a fejlõ-
dés egyetlen útját járja.

Az elõzõ három ok azonban
mind nem lett volna elég a
gyõzelemhez, ha nem rendkí-
vül erõs egyéniségekrõl, mar-
káns személyiségekrõl lenne
szó, akiknek a tisztességéhez
nem férhet kétség, akik életü-
ket arra tették fel, hogy a tele-
pülésüket ápolják, fejlesszék, s
így, ha vannak is gyengesége-
ik azt a választók megbocsá-
tották nekik. Magyarán olyan
személyiségek, akiket szeret-
nek és tisztelnek az emberek.
(Az is igaz persze, hogy az el-
lenfeleik rendkívüli mértékben
haragszanak rájuk, s így igen
sok támadást kell elviselniük
nemcsak a kampány idõsza-
kában.)

Mindezek együttesen vezet-
hettek oda, hogy Veresegyhá-
zon a lakosság igen nagy fö-
lénnyel adott szabad utat Pász-
tor Béla polgármesternek és tá-
mogató csapatának, a SZOVE-
nek. A FIDESZ-KDNP pedig ele-
mezve a tanulságot gyûjtheti
az erõt a következõ négy év
múlva esedékes választáshoz.
A JOBBIK viszont sikerként
könyvelheti el, hogy megelõzte
az MSZP-t, s képviselõt tudott
a testületbe juttatni.

Windhager Károly

Választások után

Kiütéses gyõzelem, vagy megalázó vereség

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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Pásztor Béla
polgármester

Nagy István Kosik József  

Harcos György Borgulya Rita

Szakmáry Sándor Dr. Marik György Ádám  

1. SZ. VK. 2. SZ. VK.

3. SZ. VK. 4. SZ. VK.

5. SZ. VK. 6. SZ. VK.

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
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Tóth Sándor Bobál Imréné 

Gáncs Gábor Vince Szabóné Tolnai Ildikó 

Szalontai Boldizsár

Baranyi József

Pikács Enikõ Mária

Baranyi Józsefné

Radics Sándorné

Kisebbségi Önkormányzati választások eredménye

7. SZ. VK. 8. SZ. VK.

Kompenzációs listán
bejutott képviselõk

Kisebbségi választásokon
bekerült képviselõk
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A leköszönõ
testület utolsó ülése

Szeptember 21-dikén tartotta utolsó
rendes ülését a leköszönõ képviselõ-
testület Pásztor Béla polgármester ve-
zetésével. Az ülés a szokott rend szerint
zajlott. Elfogadták az elsõ félévi költ-
ségvetés teljesítésrõl a beszámolót dr.
Roskai János könyvvizsgáló jelenlét-

ében, s elhatározták, hogy a 250 millió
forintos többletbevételbõl 120 millió
Ft-ot a legrosszabb állapotban lévõ
utak rendbetételére fordítanak.

Elfogadták a Misszió, majd a bizott-
ságok és az alpolgármesterek beszá-
molóját, valamint a belsõ ellenõri be-
számolót.

A hévízhasznosítás terén értékelték
az eddigi bíztató helyzetet, melyet a ta-
pasztalatok szerint folytatni célszerû,

azaz újabb kút fú-
rásával szeretnék a
környezet és ezen
belül a lakosság rá-
csatlakozását elér-
ni. A hévíz haszna
egyrészt a rendkívül
drága földgáz rész-
beni kiváltásával el-
érhetõ megtakarí-
tás, másrészt az élõ
környezet óvása, hi-
szen így nem kell el-
égetni évente 1 mil-
lió m3 földgázt, az-
az kevésbé szeny-
nyezzük a levegõn-
ket. Elhangzott,
hogy egy ilyen,
mindenki számára
hasznos beruházást
még akkor is érde-
mes elindítani, ha
ahhoz újabb hitel-
felvételre lenne
szükség.

Ugyancsak bízta-
tó, hogy a nappali
középiskola elõké-
szítésé folyik, s az
irányelvek szerint
2012 szeptemberé-
ben az oktatás el is
kezdõdik.

Döntött a testület a településszerke-
zeti terv (TSZT) és a helyi rendezési terv
módosításáról. Korábbi 19 módosítást
kellett átvezetni egységes szerkezetbe,
melynek elvégzésével a testület többsé-
ge egyetértett, ám egyes elemeket né-
hányan újra akartak vitatni, függetlenül
attól, hogy azokat a testület korábban
már jóváhagyta. A vita során Petrucz
György ismertette a tényeket. Mivel a
korábbi döntések már megjárták a kü-
lönbözõ szakhatóságokat, így semmi-
képpen nem célszerû azokat újra vál-
toztatni. Végül 11 igen és 4 nem szava-
zattal a képviselõk jóváhagyták a ko-
rábbi döntések egységes szerkezetbe
történõ átvezetését.

Magánbölcsõde támogatását is meg-
szavazta a testület, hiszen oda is veresi
gyermekek járnak, s a városi intézmé-
nyek terheit csökkentik ezáltal. Az is el-
hangzott, hogy a támogatás nem kizá-
rólagos, más magánbölcsõdék számára
is adható, amennyiben ilyen intéz-
ményt üzemeltetnek a veresi gyerme-
kek számára.

Az új testület 
elsõ összejövetele 

Az új, szûkített létszámú képviselõ-
testület beiktatása, s az elsõ döntések
meghozatala október 12-én történt. Az
ünnepélyes eskütételrõl egyedül Szalon-
tai Boldizsár hiányzott, aki az ülés idõ-
pontjában a Pest Megyei Közgyûlés
megalakulásán vett részt, mint a Jobbik
Magyarországért Mozgalom megyei
képviselõje. Neki külön kell esküt tennie
Veresegyházon. 

Vendégként jelen volt az ünnepélyes
pillanatokban a Megyei Közigazgatási
Hivatal egy munkatársa, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke, valamint több ér-
deklõdõ. Az ülést a korelnök Nagy Ist-
ván nyitotta meg és vezette a polgár-
mester eskütételéig, majd átengedte
Pásztor Bélának az õt megilletõ helyet.

Nagy István képviselõ úr a bevezetõ-
jében a testületi tagok feladatai között
hangsúlyozta a Veresegyház érdekében
elvárt alázatos szolgálatot, valamint a
pártpolitika mentes összefogás szüksé-
gességét. Õ vette ki Pásztor Béla polgár-
mesteri esküjét is.

A megalakulást követõen azonnal
meg kell hozni néhány fontos döntést,
többek közt a polgármester illetményé-
nek a meghatározását. Pásztor Béla pol-
gármester új illetménye fillérre egyezik a
korábbi idõszakban megítélt összeggel.

Polgármester úr székfoglaló beszédé-
ben megköszönte a választások lebo-
nyolításában részt vevõk munkáját, ki-

Alázatos szolgálat Veresegyház érdekében

Képviselõ-testületi ülések

Petrucz György tájékoztatója

Munkában a testület

Jobban Eszter, a Misszió vezetõje beszámol
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emelten az Okmányiroda személyzeté-
nek a helytállását. A négy év távlatára
elõre vetítve a következõ ciklustervet vá-
zolta fel:
• A jócskán leszûkült képviselõ-testületi

létszám miatt, valamint az adódó jó
lehetõségek maradéktalan kihaszná-
lása érdekében a képviselõk számítsa-
nak alkalmanként rendkívüli ülések
összehívására is.

• Céljának tekinti az önkormányzat a
városban a munkahelyteremtést,
amelyért minden lehetséges módon
tenni kívánnak. Életkedvet akarnak
adni azoknak, akiknek jelenleg nincs
munkahelyük. Ehhez mind az iparte-

lepítést, mind az idegenforgalom fej-
lesztését elõsegítik.

• Javítani kívánják a közlekedési helyze-
tet a városban. Ezen belül 2014-re
minden utca pormentesített lesz, és
nagy léptékkel történik majd a járda-
építés. El kívánják érni, hogy a veresi
6700 gépkocsi közlekedése biztonsá-
gos legyen. Ennek érdekében sebes-
ségkorlátozásokat terveznek, többek
közt fekvõ rendõrök telepítésével.

• Fontos célkitûzés a hévízkincs haszná-
latának a növelése, valamint a nap-

energia hasznosítása, a földgáztól va-
ló kiszolgáltatottság csökkentése va-
lamint a takarékosság jegyében.

• Az oktatás terén egy éven belül állnia
kell a református iskolának, egyelõre
nyolc tanteremmel. 2012-ben pedig a
nappali középiskola elsõ két osztályá-
nak is helyet biztosítanak.

• A gyógyturizmus fejlesztésé a város-
ban megfogalmazott cél, a kereske-
delem, az idegenforgalom és a spor-
tolási lehetõségek bõvítésével együtt.

• Fejleszteni kívánják a városi intézmé-
nyeket, kiemelten az idõsek ellátásá-
ban résztvevõkét.

• A gazdasági helyzet további erõsítése

érdekében mindent meg kell tenni az
idegen pénzek Veresegyházra hozá-
sához.

• Ki kell építeni a térségi központnak
megfelelõ intézményrendszert.

• Veresegyház továbbra is szép, virágos
és szerethetõ település legyen, töb-
bek közt játszóterek építését tervezik
a különbözõ területeken.

Az új testület zárt ülésen titkos szava-
zással döntött az alpolgármesterek és
három bizottság kijelölésérõl

Autóbusz
megállóhely
áthelyezés

A Volánbusz Zrt. tájékoztatja a tisz-
telt lakosságot, hogy a biztonságos
és szabályos közlekedés érdekében a
Fõ utcán, a benzinkút felõl, a Mo-
gyoródi utcába, nagyívben balra ka-
nyarodó járatok nem állnak meg a
keresztezõdés elõtti „általános isko-
la” elnevezésû megállóhelyen. 
Helyette az utasok minden esetben
az „Újiskola u.” megállóhelyet vehe-
tik igénybe.

Az érintett járatok:
2158 Erdõkertes – Veresegyház, He-
gyek – Revetek – Hegyek – Erdõker-
tes vonal
5, 7, 11, 13 számú járatok,
2159 Veresegyház, Ivacsok – Ligetek
– Csonkás – Ivacsok vonal
3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27 számú járatok.

Ezen kívül a 2159 vonal normál típu-
sú autóbusszal végzett, 301 számú
járata az Újiskola u. szûk keresztmet-
szete miatt nem érinti az „Újiskola u.
18.” megállóhelyet.

Alpolgármesterek
Szakmáry Sándor fõállású 
alpolgármester
Kosik József társadalmi 
alpolgármester
Dr. Csécsyné dr. Drótos Edina Enikõ
külsõs alpolgármester.

Közbeszerzési Bizottság
Szakmáry Sándor elnök
Nagy István tag
Tóth Sándor tag
Szalontai Boldizsár tag
Garai Tamás mb. jegyzõ
Csikós István külsõ szakértõ
Farkas Csilla fõtanácsos

Pénzügyi Bizottság 
Nagy István elnök, 
Borgulya Rita tag, 
Harcos György tag, 
Dr. Mády Csaba külsõs tag, 
Varga Istvánné külsõs tag.

Ügyrendi Bizottság
Tóth Sándor elnök
Harcos György tag
Bobál Imréné tag
Simon Edit külsõs tag
Szekszárdiné Bányai Katalin külsõs tag

Az új képviselõtestület megkezdte munkáját

Nagy István 
korelnök kiveszi 
Pásztor Béla
polgármester
esküjét, közöttük
Kecskés Sándor 
a Helyi Választási
Bizottság elnöke
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Kosik József, a Szolgálattal Veresegyházért
Egyesület (SZOVE) elnöke

Néhány nappal a választások
befejezõdését követõen a gyõz-
tes civil szervezet elnökétõl,
Kosik Józseftõl kértünk interjút,
aki egyben alpolgármester és a
Veresegyház Város Díszpolgára
kitüntetés friss tulajdonosa.

- Kedves Elnök Úr! Fölényes
sikert mondhatnak a maguké-
nak, amire azért az utca embe-
re nem biztos, hogy számított.
Hogyan érték el ezt a kimagas-
ló eredményt és hogyan élték
meg ezt az örömöt?

- Nagyon boldog vagyok,
hogy a nyolc körzeti képviselõ-

bõl hetet a mi egyesületünk jut-
tatott be a képviselõ-testületbe.
Mi nem szeretjük ezeket a vad
kampányokat, amivel mások él-
tek. Csendben, lakossági fóru-
mokat tartva, a lakosság gond-
jainak és igényeinek ismereté-
ben keressük a megoldásokat,
hogy az itt lakók elképzelései
megvalósulhassanak. Mi erre
fektettünk nagyobb hangsúlyt.
Rengeteg lakossági fórumot
tartottunk, ezzel sikerült ma-
gunk mellé állítani az embere-
ket. Szerintem ez volt a jó politi-
ka, nem a dühös hadakozás. A
saját dolgainkat képviseltük,
nem mások hibáit kerestük.

- Mit ígértek a megválasz-
tásuk esetére?

- Csak azt, amit amúgy is
meg kell valósítani a városban.
Minden utat aszfaltossá kell
tenni, közintézményeket, isko-
lát, középiskolát kell építeni. Ezt
ígértük, ez szerepel a terveink-
ben. Semmi olyat nem ígér-
tünk, amit nem lehet megvaló-
sítani a négyéves ciklus alatt. 

- A polgármester is az önök
jelöltje volt. Az ellenfeleik az-
zal kampányoltak, hogy meg

kell változtatni a polgármes-
ter által megfogalmazott és
követett gazdaságpolitikát.
Most a gyõzelem után tehát
marad minden a régiben?

- Igen, Pásztor Béla polgár-
mester is alapító tagja az Egye-
sületünknek, és nem változik
meg a fejlõdést célul kitûzõ vá-
rosi politikánk. A jelentõs több-
ségünk fényében remélem,
hogy nyugodt, alkotó négy év-
nek nézünk elébe. Elképzelései-
ben mindenben támogatjuk a
polgármester urat, a törvényes
kereteken belül. 

- Mit szólnak ahhoz, hogy
õt rendszeresen feljelentik? 

- Sajnos van, aki így akar
elõnyhöz jutni. Nem örülünk
neki, ez nem a mi stílusunk. Sze-
mély szerint is annak vagyok a
híve, hogy inkább tegyek jót,
mint másokat vádoljak. Mi nem
támadtunk soha senkit.

- Gratulálunk egyben a ki-
tüntetéséhez, ami miatt Pász-
tor Béla mellett Önt is táma-
dások érték. Hogy élte meg
ezt a furcsa helyzetet?

- Én nehezebben, mint a pol-
gármester úr, de lassan túltet-

tem magam rajta. A választási
siker aztán mindenért kárpótolt.
Ezúton is szeretném megkö-
szönni a lakosságnak, hogy
mellénk álltak. 

- Most jóval kevesebben al-
kotják a képviselõ-testületet.
Hogyan szervezik meg a bi-
zottságokat?

- Úgy terveztük, hogy öt bi-
zottságnál nem kell több. Most
csak 11 képviselõbõl áll a testü-
let, nehéz lenne a sok bizottsá-
got fenntartani. Már zajlanak a
tárgyalások, kik melyik bizott-
ságban vállaljanak feladatot.

- Számít-e az alpolgármes-
teri tisztségre ebben a ciklus-
ban?

- Polgármester úr ismét fel-
ajánlotta, én pedig elvállalom,
de csak társadalmi megbízatás-
ban, mert a fõállásomat nem
akarom feladni. Lesz fõállású al-
polgármesterünk is, de az nem
én leszek. A keddi alakuló ülé-
sen már majd az is kiderül. 

- Még egyszer gratulálok a
látványos sikerhez és további
fejlõdést eredményezõ négy
évet kívánok mindnyájuknak!

Windhager

Bozsó Sándor
Pásztor Béla tiszta ember, 45 éven át nem 

lehet mindenkit becsapni!
Tisztelt Fõszerkesztõ úr! Jó-

val a választások elõtt készített
velem interjút, s akkor megbe-
széltük, hogy majd utána le-
szûrjük a tanulságot. Hadd te-
gyem ezt most meg.

Elõször is köszönöm, és gra-
tulálok a veresieknek a tisztes-
séges, õszinte magatartásért,
hogy nem fordítottak hátat a
város vezetõjének akkor sem,
amikor annyi mindent terjesz-
tettek róla. Pásztor Béla kiállta
a próbát, hiszen 45 éven át
nem lehet mindenkit becsapni.
Rendkívül örülök, hogy itt la-
kom és élek, tisztességes vere-
si emberek között.

Sokunknak felháborító volt,
hogy Pásztor Bélát ismét felje-
lentették, s ráadásul közvetle-
nül a választás elõtt áttették az
ügyét Jász-Nagykun-Szolnok
megyébe, hátha ott könnyebb
befeketíteni. Ez jellemzõ az el-
lenfeleinek a magatartására, a
gondolkodásmódjára. Hála a

jó Istennek, kevés ilyen ember
van. Idõközben a szavazóhelyi-
ségekben kiderült, hogy a la-
kosság több mint 2/3-a nem
hitte el azt, amit Pásztor Bélá-
ról terjesztettek. Kezdjük már
megszokni, hogy följelentik,
azután pedig bizonyíték hiá-
nyában megszüntetik ellene az
eljárást.

Kíváncsi vagyok, hogy érzik
most magukat az ellenfelek, a

rágalmazók, a feljelentõk?
Csúnya, nagyon csúnya vere-
séget szenvedtek. Akárhogy
szépítik a dolgot, Pásztor Béla
több mint kétszer annyi szava-
zatot kapott, mint az ellenfe-
lei.

Nagyon örülök, hogy veresi
vagyok, mert az a fejlõdés,
amin ez a település átment,
nem hiszem, hogy van párja
Magyarországon. A veresi em-
berek józanok, tisztánlátóak,
tisztességesek.

Meddig fogja tudni még Ve-
resegyházat irányítani Pásztor

Béla? Ez az igazi kérdés. Én azt
szeretném, hogy amíg él, csi-
nálja, de azt is el kell monda-
nunk neki, hogy igyekezzen az
utánpótlást megtalálni.

A rosszindulatú embereknek
pedig azt javaslom, hogy kérje-
nek elnézést és szégyelljék ma-
gukat, mert a fejlõdés letagad-
hatatlan. Épül a Kistérségi Köz-
pont, a Városháza, a Fabríciusz
iskola, a bölcsõdét nagyobbít-
ják, készül a kerékpárút, stb.
Büszkék lehetünk a vezetõnk-
re! Isten áldja a veresieket, és
Isten áldja a polgármestert.

Zárásként szeretném tudatni a lakossággal, hogy megalapí-
tom a Becsületes Emberek Pártját, s azt remélem, hogy ez
innét Veresegyházról indul majd el hamarosan. Tervünk
szerint szívesen befogadunk minden tisztességes embert,
még akkor is, ha tagja volt bármelyik pártnak. Kizáró ok, vis-
zont, ha valaki az elmúlt 20 évben kapcsolatban volt valame-
lyik kormánnyal, az országgyûléssel. A késõbbiek folyamán
egyeztetünk és megjelöljük a helyet, ahol jelentkezni lehet a
megalakuló pártba. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten
áldja magukat!
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A részletekrõl, a gyógyulási
lehetõségekrõl dr. Baranyai
Tamás és dr. Marik György
adott tájékoztató nyilatko-
zatot kedves olvasóink szá-
mára.

- Mennyi orvos rendel
ezek után Veresegyhá-
zon?
- Veresegyház lakosságának
növekedése kényszerítette ki
az alapellátás bõvítését. Ta-

valy novemberben nyitott az
önkormányzat egy új pra-
xist, aminek az engedélyez-
tetési eljárása az idén au-
gusztusban fejezõdött be.
Az új háziorvos, dr. Mészá-
ros Zsolt megvárta az Praxis-
ház nyitását. Így már össze-
sen 5 felnõtt és 3 gyermek
körzetünk van. Ezen kívül 2
OEP finanszírozott fogász
praxis mûködik Veresegyhá-
zon, ám õk továbbra is a ré-
gi épületben rendelnek.
Ugyancsak a korábbi helyén
maradt 2 eddig gyermekor-
vos, Radeczky doktor és Ko-

vács doktornõ, valamint egy
felnõtt háziorvos dr. Anka
Péter. 
- Nem jelent konkurenciát
egymásnak a Praxisház és
a Misszió?

- Nem, a Misszió egy szakor-
vosi ellátást nyújtó intéz-
mény, mi pedig alapellátást
nyújtunk. A kettõ nem, hogy
konkurenciája, hanem igen
szerves kiegészítõje egymás-
nak. Mindkét intézmény
örül a másik közelségének.
- Környezetünkben egye-
dül Veresen épült meg az
egészségház, mi ennek a
titka?
- Minden az anyagiak körül
forog. Talán mi voltunk a
legelszántabbak, akiket az
önkormányzat maradéktala-
nul támogatott, pedig ez
egy teljesen magán beruhá-
zás, az utolsó szögig. Az ön-

kormányzattól csak az erköl-
csi támogatást kértünk.
- Milyen szolgáltatást
nyújt ez az új intézmény?
- Az egy helyen elhelyezett
háziorvosokon túl itt talál-
ható a gyógyszertár, és a
gyógyászati segédeszköz
bolt is épületen belül elérhe-
tõ. Nemsokára a napközbe-
ni hívásra történõ ügyeletet
is meg tudjuk oldani, nem
csak az éjszakait. Sürgõs
esetben pedig a Misszió
szakorvosai is itt vannak 50
méterre. Fontosnak tartom,
hogy itt délelõtt is és dél-
után is két-két orvos párhu-
zamosan megtalálható. 
- Milyen a gazdasági hely-
zet az orvosi ellátásban
ezek után?
- A praxisok finanszírozása
az OEP által történik, az ön-
kormányzatnak a helyiséget
és szükséges felszerelések
kell biztosítani. Ehhez léte-

zik egy OEP által lefektetett
jegyzék a kötelezõ felszere-
lésrõl. Veresegyház szem-
pontjából nagyon jó, hogy
így 30 évig nem kell új ren-
delõt építeni
- Mennyire elégedett a
Praxisház nyújtotta szol-
gáltatásokkal dr. Marik
György?
- Ennek az ötletnek, hogy ez a
rendelõ itt és ebben a formá-
ban megépüljön, az egyik öt-
letgazdája én vagyok. Három
és fél éve, amióta az ötlet a
megvalósulás szakaszába lé-
pett azóta nagyon keményen
és nagyon sok akadályt le-
küzdve dolgoztunk azért,
hogy ez megvalósulhasson.
Azt gondolom, a betegeknek
is, valamint szakmai tekintet-
ben is sokkal jobb ellátási
színvonalat jelent a korábbi-
nál. Az épület olyan, mint
amilyet megálmodtunk, kivi-
telezésében, elrendezésében.

Egészség ház nyílt a Misszió mellett

Látogatók az elkészült rendelõben

Dr. Marik György

Ünnepélyes megnyitás
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sen zajló önkormányzati vá-
lasztási kampányok vonták

magukra, azért a gyermekin-
tézmények közben elkezdték
a tanévet. Az indulatokat is
keltõ kampányrendezvények
társaságában üdítõ vidám
gyermekzsivaj verte fel októ-
ber 2-dikán a tavak környé-
kének csendes békéjét. A po-
litikát félretéve az Árnyas
Alapítvány szervezõi a Tri-
mackók segítségével játékos
sportnapot szerveztek kelle-

mes közérzetet, élményeket
biztosítva a gyermekek, s a
felnõttek számára. Az ese-

ményhez a Futóbolondok is
csatlakoztak. Egy nappal ko-
rábban pedig a hagyomány-
õrzés, a környezettudatos
gondolkodás, valamint a kö-
zösségépítés jegyében ren-
dezték meg a Szent Mihály
napi vásárt.

A tömegeket megmozga-
tó hangulatos eseményekrõl
Gazdag Mónikát, az óvoda-
vezetõt kérdeztük.

Szent Mihály napi vásár

Az Árnyas Óvoda és Böl-
csõde közös szervezésében
október 1-jén rendeztük meg
a Szent Mihály napot. A ma-
gyarlakta vidékeken ezen a
napon a vásározás egy élõ
néphagyomány, de talán ép-
pen a szülõhazám, Debrecen
környékén híresek és kedvel-
tek leginkább az ilyenkor tar-
tott vásárok. Manapság azt
gondoljuk, hogy ez a nap is
csak egy az év 365 napja kö-
zül. A régi emberek számára
azonban Szent Mihály napja
kiemelkedõ jelentõséggel
bírt, nem véletlenül tartottak
ilyenkor vásárt. Ekkor nyílt al-
kalom a télire való élelem, ta-
karmány, melegebb ruha,
stb. beszerzésére. Egyben
ezen a napon számoltak el a
pásztorok a gazdáknak a re-
ájuk bízott állatokkal, terel-
ték be a legelõkrõl a nyájat, a
gulyát. Ekkor kapták meg já-
randóságukat, s ha a gazda
elégedett volt az állatok
egészségével, szaporulatá-
val, azaz a pásztor igyekeze-
tével és szakértelmével, ak-
kor újabb egyezséget is kö-
töttek a következõ idényre,
amely a Szent György napi
kihajtással kezdõdik majd. 

Szent Mihály napja alkal-
mas az idõjóslásra is: „Szt.
Mihálykor keleti szél, igen ke-
mény telet ígér.” „Ha Szt. Mi-
hály napján még itt van a
fecske, karácsonyig vígan le-
gelhet a kecske.”

Hetek óta nagyon nagy iz-
galommal készültünk a vásá-
rozásra. A gyerekek szorgal-
masan készítették portékái-
kat. Elsõsorban természetes
anyagokat felhasználva, dió-

ból, nádból, gesztenyébõl
készítettünk sokféle tárgyat,
játékot. Volt népviseletbe öl-
töztetett baba, dióhéjból kis-
egér, bõrbõl készült éksze-
rek, szélforgó és sok kedves
ajándéktárgy. Több csoport
készített úgymond télire va-
lót: szilvalekvárt, almakom-
pótot. A pici gyerekkezek ál-
tal készített finomságok
rendkívül nagy becsben áll-
tak. Igen kelendõ volt a mé-
zeskalács, melyet az aprósá-
gokkal együtt sütöttünk. Az
egyik ovis csoportunk „cu-
korkabátos dióval”, vagyis
grillázzsal lepett meg ben-
nünket. A vásárban kínáltunk
szülõk által készített birsal-
masajtot, volt felnõtt, aki itt
látott ilyet elõször. Az együtt-
mûködõ szülõi közösség se-
gítségével sütemény kaval-
káddal is színesítettük a
programot.

Kegyesek voltak hozzánk
az égiek, nagyon szép idõt
kaptunk ez alkalomra. Itt, a
füves rétünkön tarthattuk a
rendezvényt, felvonultatva a
népi hagyomány tárgyait:
szõtteseket, cserépköcsögö-
ket, fokhagyma füzéreket,
stb. Így, már a belépéskor
megérintette a régi vásári
hangulat a vendégeket, ren-
geteg család vett részt rajta. 

Minden csoportunk meg-
tanult egy-egy verset, mon-
dókát, vásári kikiáltó szöve-
get, amit közösen mond-
tunk, illetve énekeltünk. Az
elõadást követõen a vásári
forgatagban az ovisok ma-
guk kínálták termékeiket.
Gazdag választékban volt ré-
szünk, a rengeteg vásárfia és
sütemény mellett szabadban
sütött friss lángost kóstol-

Hagyományõrzés és közösségépítés

Õszi programok az Árnyas Alapítványnál
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hattunk, s a gyerekek - nagy
örömükre - póni hátán lova-
golhattak. Kitûnõ hangulat-
ban telt a nap, mindenki jól
érezte magát.”

I. Árnyas Futóverseny 
és V. Futóbolondság

Október 2-dikán tartottuk
az I. Árnyas Futóversenyt,
melyhez a már ötödszörre
megrendezett Futóbolond-
ság, a FUTÓ bolondok SE
rendezvénye csatlakozott. 

A verseny célja a mozgá-
son túl Veresegyház neveze-
tességeinek a bemutatása
volt, a város hírnevének
öregbítése, a város természe-
ti értékeinek megismertetése
a résztvevõkkel, az érdeklõ-
dõkkel. Az Alapítvány felada-
tul tûzte maga elé, hogy ren-
dezvényein keresztül Veres-
egyház lakosait, az iskolai-,
óvodai- és családi közössége-
ket minél szélesebb körben
aktivizálja, ezáltal segítve a
város igazi közösségé formá-
lódását, az emberek egészsé-
ges, környezettudatos élet-
módra nevelését.

Örömünkre több mint 200
futni vágyó állt rajthoz, és
legalább ugyanennyi kísérõ
lepte el a helyszínt az Ivacsi-

és a Malom tó körül. Az in-
dulók életkor szerinti csopor-
tokban rajtoltak. A legkisebb
gyerekek 250 métert, az is-
kolások 1300 métert tettek
meg, a felnõttek pedig 2500
m és 15 km közötti távokat
választhattak edzettségük-
nek és vállalkozó kedvüknek
megfelelõen.

A legnagyobb átéléssel a
picik futottak. A jelzõ duda
hangjára a gyerekek, mint
Tell Vilmos nyílvesszeje repül-
tek az almák irányába, me-
lyeket a táv felénél kellet be-
gyûjteniük s azzal visszavág-
tatni a rajthelyre. Természe-
tesen a szülõk izgultak, bíz-
tatták az apróságokat, sõt
segítették is õket, ha kellett.

A gyermekek díjazásul ér-
meket kaptak. Akadt, aki a
nyakában a nemzeti színû
szalagon lógó aranyló érem-
mel aludt el este az otthoni
ágyikóban, s másnap büsz-
kén viselte óvodájában, isko-
lájában.

A felnõtt versenyzõknél a
Futóbolondok hagyományai
szerint minden kör elsõ he-
lyezettjét díjazták éremmel.
A Futóbolondság jegyében
viszont a legtaktikusabb fu-
tóbolondok, akik utolsónak
érkeztek célba, aranyserleget

vehettek át. A FUTÓbolond
tagok között a 3. kör végén
került átadásra a vándorser-
leg. Örökös nyertese, hogy
biztos legyen gyõzelmében,
ritmusát ugyan nem változ-
tatva, de cikkcakk lépésben,
araszolva, már – már hátrafe-
lé szaladva, a közönséget
szórakoztatva lépte át utol-
sóként a célvonalat.

Külön díjat kapott a ver-
seny legfiatalabb indulója,
aki mindössze 2 éves volt, és
a legidõsebb, aki már a 71.
életévét is betöltötte.

A verseny izgalmainak ol-
dásaként a résztvevõk közö-
sen fogyasztották el a fino-
mabbnál finomabb nevezési
díjakat, az otthonról hozott
süteményeket.

A versenyen megmozdult
kicsi és nagy, ifjú, s öreg. Ez
volt a cél, Veresegyház újra
együtt lélegzett, s a lényeg,
hogy az eredménytõl függet-
lenül mindenki örömmel vett
részt, jól érezte magát, s ez a
nap is jótékonyan járult hoz-
zá az Árnyas közösség össze-
kovácsolódásához.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni minden kedves részt-
vevõ lelkes együttmûködé-
sét, fáradhatatlan kitartását,
és szeretettel várunk vissza

mindenkit jövõre, a II. Árnyas
futóbajnokságra! A futóver-
sennyel kapcsolatos további
beszámolók, képek találha-
tók a www.arnyasnet.hu
weboldalon, a
FUTÓbolondokkal kapcsolat-
ban a www.futobolondok.-
com weboldalon.

A következõ közösséget
megmozgató eseményük az
Árnyas Óvoda és Bölcsõde
szervezésében a Márton napi
felvonulásuk lesz, az Alapít-
vány pedig készül a január
végi teljesítménytúrájukra. 

Köszönöm az élménydús
beszámolót!

Lejegyezte: Windhager
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Az alábbi csoportokba
várjuk jelentkezéseiket: 

Baba-Mama Klub 
Vezeti: Tóth Margit logo-

pédus
elsõ foglalkozása szeptem-
ber 7-én, kedden lesz, 10
órától. Továbbiakban: ked-
den és csütörtökön, 10-tõl,

11.30-ig
Jelentkezés: Nagy csilla

népmûvelõnél, vagy a hely-
színen (részvételi díja) 

Kerámia  
Továbbiakban: hétfõn és

szerdán, 14.30-tól 16.30-ig.
Vezeti: Nagy Csilla kerami-

kus –népmûvelõ
Jelentkezés: Nagy Csilla

népmûvelõnél (részvételi
díjas)   

Csemete Néptánc
(két csoportban)

óvodások 3 éves kortól 
általános iskolások 7 -10

évesig
Foglalkozásokra jelentkezés
a Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Központ „B” re-
cepcióján, illetve a csoport
vezetõjénél: Pénteki napo-

kon: 16.00-16.45 óvodások-
nak

16.45 – 17.00 (kisiskolások) 
Kovács Éva Tel.: 06-780-

943-12-79; (részvételi díjas)

Népdalkör
Vezeti Kovács László népze-

nész
Próbák:

keddi napokon 17-19 óráig
a Szabadidõs és Gazdasági

Innovációs Központban 

Jelentkezés a helyszínen. 
Hagyományõrzõ
Népi Együttes 

Mûvészeti vezetõ: 
Széphalmi Zoltán,

koreográfus, néptáncos 
Próbák: szerdai napokon

19-21 óráig. 
Helyszín: Váci Mihály 

Mûvelõdési Ház,
Köves u. 14. 

Jelentkezés a helyszínen. 
Veresi Szövõkör 

Vezetõ: Lõrincné Pirók
Irén mûvésztanár

Foglalkozások: 
Pénteki napokon 16 órától

19 óráig. 
Jelentkezés a helyszínen.

(részvételi díjas)

Bokréta Néptánccsoort 
Vezeti: Almási Bernadett

néptáncos
Keddi napokon 19 órától a

Váci Mihály Mûvelõdési
Házban

Pénteki napokon az Innová-
ciós központban: 

19.00  - 21.00 óráig  
Jelentkezés a helyszínen, il-
letve Almási Bernadettnél:

06-30-364-58-83;

Cantemuis Kórus
Vezetõ: Vadász Ágnes kar-

nagy
Próbák: kedd és pénteki na-
pokon 19 órától 21.30-ig
Jelentkezés a helyszínen.

Gaudeamus Kórus 
Vezetõ: Kovács Katalin pe-
dagógus, karvezetõ Pró-

bák: keddi napokon 17-19
óráig a Mézesvölgyi Általá-
nos Iskola dísztemében. Je-

lentkezés a helyszínen. 

Veresegyház Város
Fúvószenekara.

Vezetõ: Balogh Ferenc
karnagy

Próbák: kedd és csütörtöki
napokon 17.30-19.00 óráig. 

Jelentkezés: a helyszínen. 

Kreatív gyakorlatok 
Vezeti: Mizser Pál festõmû-

vész
Foglalkozások. hétfõ és 

csütörtöki napokon 
15.00-18.30-ig.

Helyszín: Mézesvölgyi 
Általános Iskola  rajzterem 
Jelentkezés: Szabadidõs és

gazdasági Innovációs 
központ  „A” recepcióján.
Részvételi díj: 5 000,- Ft/

10 alkalom. 

A Szabadidõs és Gazdasá-
gi Innovációs Központ

sport részlegében elérhetõ
foglalkozások:

AEROBIK Kedd, csütörtök:
19.00– 20.00

Vezeti: BOJSZÁNÉ AND-
REA

AIKIDO: (gyerekeknek)
szerda: 16.30–18.00 péntek:

16,30– 18.00
Vezeti: PINTÉRNÉ G.ANETT

AIKIDO (felnõtt) hétfõ:
17.00–18.00 szerda:
18.00–19,30 péntek:

19.00–20,30
Vezeti: PINTÉRNÉ G.ANETT

AKROBATIKUS ROCKY  
kedd, csütörtök: 16.00–

18.00,  péntek: 17.00–18.00
Vezeti: FARKAS GERGELY

A NÕISSÉG ÖRÖK hastánc
50 felett kedd: 15-16

Vezeti: ZSÓK KATA

BALETT
Hétfõ, szerda: 17.00– 18.00,

kedd- csütörtök: 16.00–
19.00

Vezeti:BOJSZÁNÉ ANDREA

BABA– MAMA JÓGA 
Hétfõ: 8.30-09.30, 10,30–

12.00
Vezeti: ELÕD TÜNDE

CHI KUNG  hétfõ 19.00–
20.00

Vezeti: HERHOLD ÁGNES

JIU JITSU
Szerda, péntek:   

19.00–20.00
Vezeti: DÖBRÖSSY BENCE

JÓGA
Szerda 19.00–20,30
Vezeti: DR. SRAMKÓ 

KATALIN

JUDÓ
Hétfõ-kedd-szerda-csütörtök

16.00–19.00
Vezeti: ILYÉS GYULA

KARATE
Hétfõ  18.00 –20.00  

Vezeti: SZALAY  ZSOLT

KARATE SHOTOKAN
Hétfõ 18.00– 19.00 

Vezeti: BURJÁN JÁNOS

MAGIC DANCE
Kedd 18.00–20,30 

Vezeti: BUDAI BOGLÁRKA

MAJORETT 
Csütörtök-péntek:

18.00–19.00
Vezeti: FEHÉR TÜNDE

NÉPTÁNC
Péntek 16.00– 17,30 
Vezeti: KOVÁCS ÉVA

PILATES ÁGI
Szerda-péntek 19.00–20.00 
Vezeti: HERHOLD ÁGNES

PILATES ÉVA
Hétfõ-csütörtök:

19.00–20.00
Vezeti: BUDAINÉ GY. ÉVA

SPORTAKROBATIKA
Hétfõ-szerda 15.00–16.00

Vezeti: KÕHLER ÁKOS

STEP AEROBIK
Hétfõ,  csütörtök 19.00–

20.00
Vezeti:SZILÁGYI NÁRCISZ

STRETCHING
Szerda 20.00–  20.45 

Vezeti : 
HERHOLD ÁGNES

TAI CHI
Szerda 18-19

Vezeti: PÁSZTÓ KRISZTA

Váci Mihály Mûvelõdési Ház soron
következõ rendezvényei

Veresegyház, Köves u. 14.  / 28- 387-891
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ Fõ út 45-47.  28-588-690; és 588-682;  www. veresemuvhaz.hu 

Október 22. 18.00 Kamarazenei koncert 
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs 

Központ kamaraterme.
Fellépnek: Simonova Jaroszlava, 
Soós Gabriella, Balogh Ferenc 

Október 23-ai ünnepi megemlékezés
Idõpont: 10.00 óra 

Helyszín: az ’56-os emlékmû elõtt 
a Kálvin téren 

október 24. 16 óra Kolompos C
saládházi Táncház

Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház 
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Veresegyházon lakó 45–65 éves nõk, akik utolsó mam-

mográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet
kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket a 

Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: 06-28/507-126)

vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!

A szûrõvizsgálat térítésmentes.
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete

Tel.: 06-1/465-3823
A lehetõség adott!    Éljenek vele!

2010. október 22-ig és november 24-30.

Országos Családi
Könyvtári Napok 

Könyvtárunk minden évben
részt vesz a Könyvtári Szövetség
és a Nemzeti Kulturális Alap ál-
tal elindított országos sorozat-
ban, az idén a család szerepelt a
központban, ezért választották
címnekaz  Országos Családi
Könyvtári Napok elnevezést.
Október 4-dikétõl 10-dikéig, az-
az hétfõtõl vasárnapig tartott és
számos eseményt szervezünk
benne.

Kedvelt volt a Kiber Család cí-
mû internet tanfolyamunk,
aminek a lényege, hogy az idõ-
sebbek is jöhettek ismerkedni a
számítógép és az internet vilá-
gával. Elsõsorban nekik van
szükségük erre a tudásra, a gye-
rekek szinte belenõnek, nekik ez
már természetes. A tanfolyam
költségét a könyvtár magára
vállalta, s így igen népszerûek
voltunk. Úgy látom, folyamato-
san lenne igény ilyen felnõtt-
képzésre, szülõknek, nagyszü-
lõknek.

Másik vonulatot jelentett a
Játszva mûvelõdik a család cí-
mû kezdeményezésünk. Ennek
során mûveltségi társasjátéko-
kat mutatunk be, amelyek alkal-
masak gyermekes családok szá-
mára, játékosan mûvelõdni.
Ezek nem számítógépes, ha-
nem dobozos, papír alapú játé-
kok, szokványos játékkártyák-
kal, dobókockával, bábúkkal, já-
téktáblával. Ennek is nagy sikere
volt fõleg a gyermekek köré-
ben, elsõsorban a törzstagjaink

örültek neki. Õk azok a gyere-
kek, akik rendszeresen a könyv-
tárban töltik a délutánjaikat, itt
írják meg a leckéiket is.

Szintén népszerû volt az
egész héten áthúzódott vetél-
kedõnk, melynek során olyan
kérdésekre kellett válaszolni pél-
dául, hogy ki írta az Öreg néne
õzikéjét. A helyes megfejtõk
közt természetesen nyeremé-
nyeket sorsoltunk ki. A nyere-
mények is a mûvelõdést szol-
gálják, például színházjegyet le-
hetett nyerni.

Szerveztünk Családi NET-
mozit is. A Nemzeti Vizuális Ar-
chívumot mutattuk be, ame-
lyen digitálisan tárolt magyar fil-
meket, dokumentumokat néz-
hetünk meg az interneten. Eh-
hez a könyvtárunk csatlakozott,
így módunkban áll a használa-
ta, ezért nálunk ingyenesen te-
kinthetõk meg alkotások, játék-
filmek.

Voltak természetesen kézmû-
ves foglalkozásaink, amelyet
szintén a családok számára
szerveztünk, hogy mind a gye-
rekek, mind felnõttek jól érez-
hessék magukat.

Vasárnap pedig rendkívüli
nyitva tartással álltunk az olvas-
ni, mûvelõdni kívánók szolgála-
tában. Ezt a napot Megboc-
sájtó Vasárnap néven is hirdet-
tük, hogy akinek könyvtartozá-
sa van, az ezen a napon bünte-
tés nélkül visszahozhatta, nem
számoltunk fel késedelmi díjat. 

A Kölcsey FerencVárosi
Könyvtár ez évben is csat-
lakozott a címben jelzett
országos rendezvényso-
rozathoz.
Lapunk Halmosi-Varga Jó-
zsef igazgató úrtól kért
egy rövid összefoglalót a
helyi eseményrõl.
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Hagyományõrzõink
nemzetközi fesztiválon

A Veresegyházi Hagyomány-
õrzõ Együttes meghívást kapott
a XXII. Zempléni Nemzetközi
Néptáncfesz-tiválra, Sátoraljaúj-
helyre. Az augusztus 20-tól 23-
ig tartó látványos de szakmai
eseményen 18 együttes lépett
föl.

Emelte a fesztivál rangját,
hogy a magyarországi meghí-
vott tánccsoportok (Sárospatak,
Cigánd, Veresegyház, Zemplén,
stb.) mellett Bulgária, Törökor-
szág, India, Franciaország,
Olaszország, Örményország is
képviseltette magát egy-egy
tánccsoporttal, továbbá né-
hány határainkon túlról érke-
zett további magyar (Kalota-

szeg, Méra) együttes tette tel-
jessé a szakmai találkozót.

Mi galgamenti és veresegy-
házi táncokat mutattunk be, si-
kerrel.

A záróünnepségen a Fesztivál
Különdíját vehettük át.

E helyen is megköszönjük ve-
zetõnknek, Széphalmi Zoltán-
nak a felkészítést és hogy lehe-
tõvé tette számunkra, hogy a
Galga mente vidékét mi képvi-
selhettük ezen a Nemzetközi
Fesztiválon.

Október 17-én az együtte-
sünk újra megméretteti magát,
Országos Minõsítõ Versenyen
veszünk részt Pécsváradon. 

Hibó Józsefné Irén

Jeges Ernõ kiállítása

Az elmúlt ötven évben méltatla-
nul háttérbe szorult nemzedék
egyik különös képviselõje Jeges
Ernõ. Ma sem tartozik a nagy
sztárok közé, pedig munkássá-
ga alapján elõkelõbb helyre len-
ne érdemes. – írták róla egy ki-

állítás kapcsán két évvel ezelõtt.
Már csak ezért is jeles esemény,
hogy a veresegyházi mûértõ kö-
zönség találkozhatott a mûvész
alkotásaival a szeptember 10-
dikai megnyitót követõen a Sza-
badidõs Ház kiállítótermében.

KULTÚR KALANDOR KERT
A Kultúr Kalandor Egyesület
második kiállítását Pallavici-
ni Zita õrgrófnõ köszöntöt-
te szeptember 18-án a Ger-
bera utcai telephely udva-
rán.
Az ipar és a kultúra találko-
zóhelye ezúttal is különbö-
zõ mûalkotásoknak adott
helyet. A szobrok, kerámi-
ák, nemezek, és más remek
mûvészeti alkotások mel-
lett, megcsodálhattunk egy
versenyautót, melyet a Mû-
szaki Egyetem hallgatói ké-
szítettek.
A képzõmûvészet mellett
természetesen az
elõadómûvészet is jelen
volt, találkozhattunk ott
többek között Besenczi ár-
pád színmûvésszel, Hans
Peter Bauer-rel és a szá-
munkra talán ismertebb
Puskás Peti mûvész úrral.

Rádóczi Zsuzsanna házigazda, Pásztor Béla polgármester 
és Pallavicini Zita õrgrófnõ
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A Váczi Mihály Mûvelõdési
Ház adott otthont a Kistérsé-
gi Idõsek Otthona kezdemé-
nyezésének, a szeptember
25-én megtartott mûsornak,
melyen nemcsak a fellépõk,

de a nagyközönség is jól szó-
rakozott.

Összesen 46 benevezés tör-
tént különféle mûfajokban,
akik közül számosan érkeztek
a környezõ településekrõl.

ORGONAKONCERT
A szépen megújult katoli-
kus templomban tartott or-
gonakoncertet Alexander
Ploss, a német testvértele-
pülésünkben, Sneebergben
szolgáló kántor és orgona-
mûvész szeptember 18-án
este. A fiatal, mindössze 33
éves mûvész elõször adott
koncertet Magyarországon,
s így természetesen Veres-
egyházon is.

Berecz András Est
Berecz András híres mese-
mondó jótékonysági estje
igazi teltházat teremtett a
Mézesvölgyi Általános Is-
kolában, szeptember 21-
dikén este. A szervezõ
Ezerkincs Egyesület a bevé-
telt a Veresegyházi Tájház
megmentésére szánta.
A különleges élményt nyúj-
tó elõadás ezúttal is igen
nagy tetszést aratott.

Filmklub
Boross Zsuzsa házigazda

hívta a Szabadidõs Házba a
régi fekete-fehér dokumen-
tumfilmek kedvelõit nosz-
talgiázni a Filmklub elsõ
elõadására, szeptember 24-
ére.

A Hat bagatel c. összeállí-
tás, hat fõiskolás vizsgafilm-
jét tartalmazta, olyan azóta
híressé vált rendezõktõl,
mint Fehér György, Wilt Pál,
Jeles András, Dárday István,

Tarr Béla, és Bódí Gábor. 
A vetítést követõen az ér-

deklõdõk Wilt Pálall és Dár-
day Istvánnal beszélgettek a
ma már történelemnek ne-
vezhetõ múltunkról.

A Filmklub következõ al-
kalma október 105-én a Ka-
talizátor c. dokumentum
film, amelyet Gulyás János
rendezett. Az est házigaz-
dái: Fogarasi Verona és Illés
Zoltán.

Nyugdíjas KI MIT TUD?
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Veresegyház ez évben sem
feledkezett meg a szépko-
rúakról, színvonalas mûsor-
ral kedveskedtek nekik.

Szüreti vigalom

Az idei év idõjárása nem
kedvezett a szõlõnek, s ha-
sonlóan nem járt a ked-
vünkben a szüreti vigalom
napján sem, szeptember
26-dikán. Minden elisme-
rést megérdemelnek a lova-
sok, akik csurom vizesen is
megtették vállalásukat.

Ilyen körülmények közt az
ünneplõk bevonultak a Váci
Mihály Mûvelõdési Ház szín-
padtermébe, s attól kezdve
aztán már eshetett is az esõ,
ahogy akart, a jókedvet már
nem tudta elrontani.

Civil
Kör

A Civil Kör szeptember 30-
dikán az Országtortát készítõ
Sulyán házaspárt látta vendé-
gül, s élményt adó beszélgetés
zajlott ezen az estén is, amint
az a fényképekbõl is kitûnik.

Idõsek
Napja
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Az idei évben nem a megszo-
kott helyszínen, a Vasúttörténeti
Parkban rendezték meg a
MoJaHo kiállítást, most a BNV
adott otthont a Kölyökparádé
keretein belül. Erre a kiállításra,
ha nagy nehézségek árán is de si-
került bejutnia a veresegyházi Ba-
ranyai János Vasútbarát és Mo-
dellezõ Klubnak. 

Ezen a kiállításon a klub nem
csak az elõzetesen –az Indóház
honlapján is –meghirdetett Rá-
kospalota – Újpest-Veresegyház –
Vácrátót vonal kicsinyített mását
felvonultató modulokat mutatta
be, hanem újdonságként Erdõ-
kertes megállót, valamint a nem-
régen elkészült és Szécsényben a
Szlovák-Magyar Vasúti Napokon
nagy sikerrel kiállított „Szécsény
állomás és környékét” modellezõ
modulokat is. Így már tekintélyes
kb.70 m hosszúságú asztalon
rótták véget nem érõ köreiket a
szebbnél-szebb vonatok. 

Nagy tetszéssel fogadták a

Károly Imre bácsi által készített
gyönyörû gõzmozdonyokat,
amik élethûen eregették kémé-
nyükbõl a füstöt. A gyerekek ked-
vence a kamionokat szállító Rola
vonat volt. A Nohab-ok által von-
tatott szerelvények láttán az idõ-
sebbek nosztalgiával emlékeztek
arra, amikor ezen jármûvek
„nagytestvérei” vontatták a sze-
mélyvonatokat Tapolca felé. 

A látogatók által a klub ven-
dégkönyvébe beírt elismerések
arról tanúskodnak, hogy nem
volt hiábavaló a tagok munkája.
Neves rádiós személyiségek is
nagy elismeréssel szóltak a látot-
takról. A szakmai napon elhang-
zott,hogy ha lenne még BNV
Nagydíj akkor ez az asztal bizto-
san megkapná.

Reméljük a következõ kiállítá-
sokon is ott tud lenni a klub a te-
repasztalával, hogy öregbítse a
magyarországi vasútmodellezés
jó hírnevét. 

Tóth László

Gondolatok
Ílyés Gyula, a 6 danos ju-

do versenyzõ és mesteredzõ
verseket ír. Október 2-dikán
jótékony célú versmondó
estet tartott Gondolatok
címmel a Szabadidõs Gaz-
dasági és Innovációs Cent-
rum Kamaratermében. 

Ilyés Gyula verseit Horváth
Andrea, Maksó Nikolett és

maga a szerzõ mondta el,
odaillõ élõzene kísérettel.

Az est teljes bevételét a
Budapesti Korai Fejlesztõ
Központ javára ajánlotta
fel.

A különleges irodalmi és
zenei csemegére vágyva az
érdeklõdõk megtöltötték az
elõadótermet.

Rockforever horgászverseny

Különleges horgászver-
senyt rendezett az Ivacsi ta-
von az ÉVÖGY Egyesület
szeptember 19-dikén. A ér-
dekességet az adta, hogy 30
rockzenész is botot fogott
aznap reggel. Úgy látszik, a
zenészek is élvezik a vízparti
kikapcsolódást.

A kétfõs csapatok díjazása
egyrészt a legnagyobb kifo-
gott hal, másrészt a legki-
sebb kifogott hal alapján tör-
tént, mindkét kategóriában
az elsõ három eredményt ér-
tékelték.

Alapszempont volt ezen a
versenyen is a halakkal való
kíméletes bánásmódot,

melynek elõsegítésére ponty-
matracot, fertõtlenítõt hasz-
náltak a versenyzõk. 

Óriás terepasztal 
a Kölyökparádén

Csatlakozzon az világszerte ismert és elismert 
szülõi tréningsorozathoz, amely a díjnyertes szerzõpáros:
ADELE FABER ÉS ELAINE MAZLISH: 
BESZÉLJ ÚGY, HOGY ÉRDEKELJE 
c. könyvének anyagára épül 

Elsajátíthatja, hogyan:
• Támogathatja gyermeke reális és pozitív önképének kialakulását •
Lehet határokat szabni, gyermeke jóindulatának megõrzésével • Ke-
zelheti gyermeke negatív érzelmeit • Fejezheti ki érzelmeit anélkül,
hogy megbántaná gyermekét • Fejlesztheti gyermeke együttmûkö-
dési készségét • "Lehet a konfliktusokat békés úton kezelni • Teremt-
heti meg a szeretetre és tiszteletre épülõ családi légkört

IDÕPONT: 2010 OKTÓBER 21-TÕL DÉLELÕTT, OKTÓBER 26-TÓL
ESTÉNKÉNT, HETENTE (ÖSSZESEN 7 ALKALOM)
HELYSZÍN: VERESEGYHÁZ, INNOVÁCIÓS CENTRUM
Regisztrálni telefonon +36 20 260 8903 vagy a
beszeljugy@gmail.com e-mail címen lehet.

A versenyzõk nem fogtak 
ki
minden
halat,
utánuk
is
akadt
még
horogra
ilyen szép 
példány

Pásztor Béla polgármester Fenyvesi Júliával, 
a volt MoJaHo 
igazgatójával
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A Belügyminisztérium pályázati
felhívást ad ki 18-34 év közötti élet-
korú, érettségizettek számára,
2011. február 1-jétõl kezdõdõ mun-
kavállalásra, a Rendõrség állomá-
nyába történõ felvételre.

A pályázók a felvételi eljárást köve-
tõen kerülnek a Rendõrség állományá-
ba. Az érdeklõdõk 2010. október 22-
ig nyújthatják be jelentkezésüket az
erre szolgáló nyomtatványok kitölté-
sével a budapesti/megyei rendõr-fõ-
kapitányságok humánigazgatási
szolgálataihoz címezve. Ezt követõ-
en kerül sor a pályázatok elbírálására,
és a felvételi eljárás megindítására.

A felvételt nyert pályázókat 2011.
február 1-jei hatállyal próbaidõs
rendõrnek nevezik ki 12 hónap pró-
baidõ kikötésével. A próbaidõ elsõ
felében felnõttképzés keretében ke-

rülnek beiskolázásra az Adyligeti, a
Körmendi, a Miskolci vagy a Szegedi
Rendészeti Szakközépiskolába, ahol
5+1 hónapos felkészülést követõen
objektumõr-kísérõ rész-szakképesí-
tést szerezhetnek. Ennek birtokában a
próbaidõ további 6 hónapjában a
szakképesítésük jellegének megfelelõ
szolgálati feladatokat látnak el a
Rendõrség által meghatározott rend-
õri szerv állományában.

A felvételt nyert pályázók már a
képzés során, a próbaidõ alatt is
pályakezdõ besorolású illetményre
jogosultak.

Azok, akik sikeresen teljesítik a köve-
telményeket, további lehetõséget kap-
hatnak a rendõr szakképesítés meg-
szerzésére.

Olyan, érettségivel rendelkezõk je-
lentkezését várjuk, akik egészségesek,

megfelelnek a kifogástalan életvitel
követelményeinek, vállalják az erre vo-
natkozó ellenõrzések végrehajtását,
valamint a késõbbiekben a hivatásos
állománnyal járó elvárások, követel-
mények maradéktalan teljesítését, il-
letve tudomásul veszik alkotmányos
jogaiknak – a leendõ hivatásos állo-
mányviszonnyal összefüggésben lévõ
– törvény szerinti korlátozását.

Azok jelentkezését is várjuk, akik
2010-ben már részt vettek a rendésze-
ti szakközépiskolákban felvételi eljárá-
son, de az akkor elért pontszámuk
nem volt elegendõ a tanulmányok
megkezdéséhez.

További részletes felvilágosítást a
budapesti/megyei rendõr-fõkapitány-
ságok humánigazgatási szolgálatai
adnak.

Gödöllõi Rendõrkapitányság

Adománygyûjtés
Veresegyház Város Önkormányzata adománygyûjtést kez-
deményez a 2010. október 4-i vörösiszap-ömlés sújtotta
Kolontár és Devecser települések ingó- és ingatlanvagyo-
nában károsult lakosságának megsegítésére. Az adomány-
gyûjtõ dobozokat az alábbi helyszíneken találhatják meg: 

1. Polgármesteri Hivatal - Fõ út 106
2. Okmányiroda - Fõ tér Innovációs Központ I. em.
3. Misszió Egészségügyi Központ - Gyermekliget utca 30.
4. Fabriczius József Általános Iskola - Fõ út 77-79.
5. Mézes-völgyi Általános Iskola - Mogyoródi utca 5-7.
6. Medveotthon - Patak utca vége
7. CBA Ligetek - Budapesti út – Erkel Ferenc utca sarok
8. CBA Triangoló - Szadai út Triangoló Üzletház
9. COOP Áruház - Fõ tér
10. MEY Hungaria Kft - Lévai utca

Az összegyûlt adományokat a két település Polgármesteri
Hivatalának juttatjuk majd el.
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Iroda
Veresegyház, 2010. október 11.

Helyesbítés
Augusztus 20-dikán a Darányi József Közszolgálati Díjban
részesült két dolgozók közül két személy fényképét sajnálatos
félreértés miatt felcseréltük az elõzõ számunkban. Emiatt
elnézést kérünk Botos Sándornétól és Bíró Imrénétõl.
Kitüntetésükhöz még egyszer gratulálunk.

Véradás
Városunkban a következõ véradás ideje: 

2010. november 18. csütörtök 10.00-17.00 óráig, 
helye : Mûvelõdési Ház

Túl a kampányidõszakon
Az önkormányzati választá-

sok elõtt igen erõs és néha viha-
ros kampány zajlott városunk-
ban. Ezekrõl a rendezvényekrõl
lapunkban a lapzárták miatt
sem, illetve hely hiányában sem
tudtunk beszámolni, s részben
azért is tartózkodtunk ezektõl,
hogy ne befolyásoljuk a válasz-
tások kimenetelét.

Így, utólag azonban tanulsá-
gos felsorolni a tudomásunkra
jutott eseményeket, s láthatjuk,
hogy a kampánynak azért a po-
litikai célja mellett haszna is van,
hiszen ugyancsak gazdagítot-
ták a településünk kulturális éle-
tét.

Íme, a szerkesztõségünkhöz
eljutott események jegyzéke:

• Az ÉVE által kezdeménye-
zett vitafórum szeptember
17-én, melyen a kihívást
csak Pásztor Béla fogadta
el.

• A JOBBIK Magyarországért
Mozgalom Családi Napja

és a Vona Gábor vezette
fórum

• MSZP Családi Nap
• Hoffmann Rózsa oktatás-

politikus elõadása a
FIDESZ-KDNP szervezésé-
ben

• Kövér László, az Ország-
gyûlés elnöke részvételével
fórum a FIDESZ-KDNP szer-
vezésében

• Wass Albert Est a FIDESZ-
KDNP szervezésében

továbbá számos lakossági fó-
rum és megbeszélés szabadté-
ren is a település különbözõ
pontjain a SZOVE szervezésé-
ben.

Bízunk benne, hogy a pártok
és szervezetek függetlenül a vá-
lasztás eredményétõl továbbra
is szerves alkotó részei lesznek
közösségünknek, s tehetségük
szerint változatlanul gazdagít-
ják majd tevékenységükkel kul-
turális életünket.

a fõszerkesztõ

Pályázati felhívás a Rendõrség hivatásos 
állományába történõ felvételre
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A szakosztályunk augusztus közepére
meghívást kapott, az immár negyedik al-
kalommal megrendezett 2004-ben el-
hunyt Tour de France és Giro de Italia
gyõztes Marco Pantani kerékpáros
emlékversenyre....Honlap: www.vertri.hu

A meghívás az egyik fiatal sportolónk
szüleitõl, kiemelt támogatónktól, Roth
családtól érkezett, kik egy nagy elhatáro-
zással idén júniusban belevágtak egy
Francia alpesi síparadicsomban Les 2
Alpes-ben lévõ szálloda üzemeltetésébe,
és elmondásuk szerint mikor meghallot-
ták, hogy a faluban rendezik a Pantani
emlékversenyt, minden erõvel azon
munkálkodtak, hogy csapatunk részt ve-
hessen ezen a nívós sportrendezvényen.
E kicsiny falu a téli síszezonban közel
30.000 embert képes kiszolgálni a renge-
teg felvonójával, közel 270 km-es sípá-
lyáival.

Eljött a várva várt nap, és augusztus
17-én hajnalban indultunk másik támo-
gatónk Euro Rent a Car buszával a több
mint 1300 km-re lévõ alpesi üdölõhe-
lyre, este 11-kor érkeztünk meg a szállo-
dába, melynek tulajdonosai nagy szere-
tettel és kitûnõ vacsorával fogadtak min-
ket. Egy kiadós alvás után másnap kisé-
tálva a falu keresztjéhez-kilátójához leír-
hatatlan panoráma fogadott minket ,
ahogy a környezõ hegyek hófödte csú-
csaival, hágóival szinte teljesen fölénk
magasodtak valamint a lenti völgyben el-
terülõ kicsiny falucska Venosc látványa
mindenkit magával ragadott. Felocsúdva

döbbenetünkbõl, nekiindultunk elsõ tú-
ránknak, a látvány varázsa ahogy halad-
tunk fölfelé méterrõl méterre csak foko-
zódott, és az aznapra tervezett magassá-
gon való fotózással csúcsosodott ki.

Késõ délután készülvén a hétvégi ver-
senyre, edzést tartottunk, és bejártuk az
elsõ napi 9 km-es pályát, mondhatni ki-
csit megszenvedtük, hiszen nem szoktuk
az ilyen nagy, közel 700 m szintkülönbsé-
gû pályákat.

Csütörtökön kipróbáltuk az úgyneve-
zett VTT-t mely egy speciális montain bike
kerékpárral „harci felszerelésben” sípá-
lyán, hó hiányában 3,3 km magasságból
1,6 km-re való leírhatatlan élményekkel
teli száguldás. Másnap utolsó edzésünket
tartva bejártuk a környék csodálatos útja-
it, kicsiny tavak, vízesések, víztárózók mel-
lett suhantunk el, majd hazafelé ismét
„megmásztuk” a nevezetes 9 km-t.

Szombaton, a verseny elsõ napján
egyenkénti indulással, „idõfutam szerû-
en”, kb. egy percenként indítottak min-
ket az emelvényrõl. Errõl a szakaszról
tudni kell, hogy Marco Pantani tartja a
rekordot, 21 perces idõvel, ez több
mint 22 km/h-s átlagsebességet jelent
felfelé!

Mindenki sikeresen teljesítette a ver-
senyt, legjobb idõt elért versenyzõnk Var-
ró Gergõ volt 30:52-es idõvel. 

A verseny után a vállalkozó lelkûek
még megmászták „hegyi vezetõnk”, Dr.
Szász László segítségével, a helyi Via Fer-
rata-t, ami szinte függõleges falon törté-

nõ mászást jelent, közel 500m-es szint-
különbséggel.

Másnap reggel 8 órakor rajtoltunk el,
az igazi verseny 74 km-es szakaszára. Fel-
emelõ érzés volt több mint 200 verseny-
zõvel elrajtolni, egy kicsit úgy éreztük
magunkat, mintha a Tour de France-on
volnánk, felvezetõ motoros rendõrökkel,
fotósokkal, tv-sekkel, sípoló pályabírók-
kal. Sajnos az összetettben jó helyezés-
ben reménykedõ Gergõt eltérítették a
164km-es pályaszakaszra, de dicsérete-
sen végig küzdötte, és 7 óra 6 perc alatt
teljesítette ezt az embert próbáló, de vé-
gül életünk végéig emlékezetessé váló
versenypályát. hiszen néha olyan útsza-
kaszokon haladtunk, hogy alig mertünk
lenézni az alattunk fekvõ, függõleges
sziklafalak alatt elterülõ kicsiny falvakra.
Végül mindenki teljesítette némi görcs-
csel és kiszáradással fûszerezve, ki rövi-
debb, ki hosszabb idõ alatt a versenytá-
vot. Utolsó nap egy hosszú túrának in-
dultunk neki a környék egyik legszebb
tavához, Lauvitel-hez, melyet közel 3 óra
hegymászás után értük el, és néhány vál-
lalkozó kedvû „fóka” meg is mártózott
az alig 15 fokos kristálytiszta vízû „ten-
gerszemben”.

Hajnalban, tele élményekkel, megkö-
szönve vendéglátóink nagylelkû meghí-
vását, és ellátásunk profi színvonalát ha-
zaindultunk, megígérve, hogy jövõre, ha
lehetõségünk lesz ismét eljövünk, invitál-
va minél több versenyzõt erre a neveze-
tes emlékversenyre.

Az Alapítvány 
az Árnyas Utcai Gyermekekért 

GONDNOK
munkatársat keres.

Jelentkezési feltételek:
veresegyházi lakhely
a 176/2005. (IX. 2.)

Kormányrendelet szerinti
megváltozott munkaképesség

Jelentkezni a 
+36-20-932-3756-os
telefonszámon lehet.

Alapítvány az Árnyas Utcai
Gyermekekért

2112 Veresegyház,
Árnyas u. 1.

Triatlonistáink a Pantani-emlékversenyen
a Francia Alpokban

Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott Papp Attila elnök és Dobos

Éva titkár a Black Angels Veresegyházi
Kick-Box Sportegyesület nevében
köszönetünket fejezzük ki Pásztor
Bélának, Veresegyház város pol-
gármesterének és képviselõ-
testületének azon tagjai részére, akik
felhívásunknak eleget téve busz
használatának biztosításával támogat-
ták egyesületünket a 2010. október 2-
án Esztergom Pézsa Sportcsarnokban
megrendezésre került Kick-Box területi
3. fordulós Országos Bajnokságon,
mely az alábbi eredményekkel zárult.

Szabó Eperke light-contact 37kg
súlycsoport, I. helyezett, arany érem

Farmasi Rebeka light-contact +47kg
súlycsoport, I. helyezett, arany érem

Molnár Gergely light-contact 28kg
súlycsoport, I. helyezett, arany érem

Göndör Andor Benedek light-con-
tact +32kg súlycsoport, I. helyezett,
arany érem

Ódé Gergõ light-contact +51kg

súlycsoport, I. helyezett, arany érem
Holhos Gábor low-kick 75kg súlyc-

soport, I. helyezett, arany érem
Perity Máté light-contact 75kg

súlycsoport, II. helyezett, ezüst érem
Györe Bendegúz licht-contact 25kg

súlycsoport, III. helyezett, bronz érem
Miklós Gergely light-contact +32kg

súlycsoport, III. helyezett, bronz érem
Pop Lajos light-contact 51kg súlyc-

soport, III. helyezett, bronz érem
Toma Ádám light-contact 75kg

súlycsoport, III. helyezett, bronz érem
Szabó Zoltán low-kick 86kg súlycso-

port, III. helyezett, bronz érem
Bízunk benne, hogy cselekvõ támo-

gatással segítik egyesületünket a
jövõben is.

Veresegyház, 
2010.október 5.

Köszönettel:
Papp Attila 

elnök
Dobos Éva 

titkár

Köszönetnyilvánítás
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Október 10-dikén félszáz íjászversenyzõ vett részt a Bokré-
ta dûlõben rendezett terepíjász bajnokságon. A versenyben
csigás- és történelmi magyar íjjal küzdöttek a benevezettek
különbözõ korcsoportokban. Természetesen a gyermekek-
nek közelebbi célpontokat kellett eltalálniuk.

Lapzárta után érkezett sporthírek

Veresi négyesfogat 
a világ legjobbja!

Világelsõ lett Vincze Tamás
négyesfogata a Kentucky-
ban rendezett Lovas Világ-
játékon.
Részletes beszámolót a kö-
vetkezõ számunkban adunk
a csodálatos sikerrõl!

Október 12-dikén a Medve-
otthon szomszédságába, ma-
gánterületre riasztották a tûz-
oltókat. Itt széna gyulladt fel.
a nem hivatalos tájékoztatás

szerint egy szikra pattant
gyorsdarabolás közben a gyú-
lékony anyag közelébe. A tûz
a gyors beavatkozás következ-
tében nem terjedt tovább.

Íjászverseny

Sajnálatos tûzesetek
Szeptember 19-dikén ki-

gyulladt a veresegyházi
sporttelep öltözõ és szertár-
épülete. Szerencse a baj-

ban, hogy személyi sérülés
nem történt.

A tüzet feltehetõen elekt-
romos zárlat okozta. 
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A Veresegyházi Református
Egyházközség 2010. októ-
ber 25-31. között evangél-
izációs hetet tart a refor-
máció ünnepére készülve.

Meghívott
szolgálattevõink:

Október 25. hétfõ
Dr. Bóna Zoltán
Dunavarsányi lelkipásztor
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának fõ-
titkára

Október 26. kedd
Tarr Zoltán
lelkipásztor

A Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinati Irodave-
zetõje, zsinati tanácsos

Október 27. szerda
Peterdi Dániel
pécsi lelkipásztor
A Dunamelléki Református
Egyházkerület lelkészi fõ-
jegyzõje, püspökhelyettes

Október 28. csütörtök
Dr. Szûcs Ferenc
A Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Kar
Rendszeres Teológiai és

Ökumenikai Tanszék tan-
székvezetõ egyetemi tanára

Október 29. péntek
Dr. Kádár Zsolt
egri lelkipásztor
A Magyarországi Reformá-
tus Egyház Doktorok Kollé-
giumának fõtitkára

Október 30. szombat
Héder János
ungvári lelkipásztor
A Kárpátaljai Református
Egyházkerület lelkészi fõ-
jegyzõje, püspökhelyettes

Október 31. vasárnap 
10 óra
Reformációi ünnepi
istentisztelet, úrvacsora

Az evangélizációs hét al-
kalmai minden este 18
órakor kezdõdnek a refor-
mátus templomban 

(Veresegyház, Kálvin tér
2.), amelyeket szeretet-
vendégség követ a gyüle-
kezeti teremben.

Minden kedves testvérün-
ket szeretettel hívjuk és
várjuk.

Október 9-én Aszódról,
Budapestrõl, Fótról, Gödöllõ-
rõl és Vácról érkezett közép-
iskolák mutatkoztak be a
Mézesvölgyi Iskola aulájá-
ban. A pályaválasztási ta-
nácsadással egybekötött tá-
jékoztatók jó lehetõséget ad-
tak azoknak a gyerekeknek
és szüleiknek, akik még nem
döntötték el, hol szeretnék

folytatni tanulmányaikat az
általános iskola befejezését
követõen, illetve akik már
döntöttek, azok is ismerked-
hettek leendõ iskolájukkal. A
tanácstalanok kézírás elem-
zést is kérhettek az irányult-
ság feltárása érdekében 

A középiskolák nem jöttek
hiába az tájékoztatókat
élénk érdeklõdés kísérte.

Sulibörze További események
elõzetes hírei

November 5. 18.00
Kiállítás megnyitó 
Saxon-Szász János - Dárdai
Zsuzsa képzõmûvészek kö-
zös kiállítása 

November 19. 19.00
Filmklub

November 20. 17.00
Jótékony célú árverés Veres-
egyházon és a kistérségé-
ben élõ képzõ-, és iparmû-
vészek alkotásaiból a TÁJ-
HÁZ felújításához. 
A rendezvényt, az árverést
mûsorral segítik a Váci Mi-
hály Mûvelõdési Ház mûvé-
szeti csoportjai. 
Az árverés lebonyolítója:

Klement Zoltán festõmész
és Janicsák István elõadó-
mûvész
Helyszín: a Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs Köz-
pont konferenciaterme 

November 20. 20.00
Cigánybál
Váci Mihály Mûvelõdési Ház 

November 21. 16.00
Kolompos Családi Táncház 
Váci Mihály Mûvelõdési Ház 

November 27.
Kamarazenei koncert 
Monarchia Kvartett 
Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Központ 

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, 
azok Isten fiai.”(Rom 8, 14) 

Evangélizációs hét
Veresegyházon

Az ünnepélyes megnyitó

Érdeklõdõk az egyik standnál

Nagy az érdeklõdés, megtelt az aula
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Pásztor Béla

Nagy István Kosik József Harcos György Borgulya Rita

Szakmáry Sándor
Dr. Csécsyné 

Dr. Drótos Edina
Tóth

Sándor Bobál Imréné


