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A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola hírei
Befejezõdött a Zeneiskola
új arculatának kialakítása
A teljes arculatváltás fokozatosan, különbözõ forrásokból biztosítva valósult
meg. Az átalakítás elsõ lépését a komplex akadálymentesítésre irányuló, 90
%-os támogatottságot biztosító nyertes – KMOP
4.5.3-09 jelû, „Alapfokú
mûvészetoktatás
az
egyenlõ esélyû hozzáférés
jegyében” címû – pályázat
tette lehetõvé.
A munka során elsõként
akadálymentes vizesblokk,
a fogyatékkal élõk számára
az oktatást megkönnyítõ

intézmény külsõ szigeteléséhez, vakolásához, továbbá bádogozás, csatorna párkány csere, hátsó ajtó
feletti elõtetõ építés történt.
A kivitelezési munkálatok
anyagi fedezetét Veresegyház Város Önkormányzata,
a GE Hungary Zrt. Kisrét utcai fióktelepe (Somogyi Balázs Energy üzletág vezetõ,
Orosz Rita közremûködésével), a Sanofi-Aventis Zrt.
(Dr. Diószegi Zsuzsanna
gyáregység vezetõ, Bene
Ágnes közremûködésével),

A tanév
rendben
zajlott az
átépítés
közben is.
földszinti tanterem, konyha, rámpa, a pályázatban
elõírt elektromos hálózat kiépítése készült el. Ezt követõen a bejárati portál átépítése, a helyiségek festése,
burkolása, a bejárat fölötti
elõtetõ kivitelezése következett. A munkálatok kezdõ
idõpontja 2010.03.08, a
mûszaki átadás idõpontja:
2010. 08.16. volt.
Az
akadálymentesítéssel
párhuzamosan - a nyár folyamán - hozzáfogtunk az

és a szülõi felajánlások biztosították. Köszönjük támogatásukat!
Az épület külsõ – belsõ felújítása befejezõdött, ugyanakkor további munkálatokra - intézményen kívüli csatornarendszer, intézményen
belüli elektromos hálózat
átépítésére - lenne szükség.
Ezen munkálatok anyagi fedezete nincs biztosítva, így
további pályázatok, támogatók, szponzorok megkeresésére lesz majd szükség.

A 2010/2011-es tanévkezdés
Az átépítések ellenére - biztosítva volt a zeneiskolába járó, valamint az új felvételt
nyert növendékek számára.
Bízunk abban, hogy az új arculat, környezet váltás elnyeri tetszésüket. A tanév folyamán – mint minden évben –
megszervezzük a tanszaki, a
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karácsonyi, a Mikulás váró
hangversenyeket, a zeneiskola tanárainak jótékonysági
hangversenyét valamint az
egyéb rendezvényeket. A
rendezvényeinkrõl a késõbbiekben tájékoztatást adunk
az újságban, a honlapunkon,
plakátokon, meghívókon).

IV. Farkas Ferenc Zongoraverseny
A zongora tanszak növendékei, tanárai továbbra
is kiemelkedõ munkát folytatnak, melynek eredménye
hogy a 2010/2011-es tanév
novemberében lezajlott IV.
Farkas Ferenc Zongoraversenyen, Dunakeszin döntõbe jutottak az alábbi növendékeink:
Nagy Dominika
I. korcsoport, felkészítõ tanár: Bacsa Gabriella
Túri Péter
II. korcsoport, felkészítõ tanár: Láng Gabriella

Tuska Regina
II. korcsoport, felkészítõ tanár: Elláné Papp Katalin
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Ez úton szeretnénk megköszönni támogatásaikat
valamint megértésüket az
intézmény átalakításával járó kellemetlenségekért és
kívánunk kitartó eredményes munkát az új tanévben!
Dr. Csécsiné
dr. Drótos Edina igazgató

Szakcsi Lakatos Béla jazz zongoramûvész
„Improvizatív játék a
hangközök világában”
címmel 2 elõadást tart intézményünkben gyermekek részére, mely elõadásra szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt!
Az elõadások idõpontja:
2010. november 25.
16 óra és
2010. december 9.
16 óra
Helyszín:
Zeneiskola, Nagyterem

Reveteki
Baráti Kör

IRODALMI
ESTJE
Vendég:
Hajtûkanyar
Irodalmi Kör
November 20.,
szombat 17:00
Helyszín:
Panoráma Kávézó, Veresegyház,
Találkozók útja 8.
Felolvasnak:
Kupa Júlia,
Palágyi Ildikó
Brigitta,
Somogyi Aranka,
Tallér Edina,
Házigazda:
Horváth Zalán
www.hajtukanyar.blog.hu

Veresi Krónika
A Forradalom Napja - Városi ünnepség

2010. október

Pásztor Ildikó énekel

´56
ünnepén

Koszorúzás után…

A Bokréta tánccsoport
és a Hagyományõrzõ
Egyesület mûsora

Pásztor Béla
polgármester
az önkormányzat nevében koszorúz
Harrach Péter országgyûlési képviselõ
a FIDESZ-KDNP nevében koszorúz

A tenetõben egy ‘56-os sírnál
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Önkormányzat

Képviselõ-testületi döntések
83/2010. (VIII.04.)
Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Városi
Önkormányzat Képviselõtestülete Díszpolgári címet
adományoz Kosik József
alpolgármester részére
2010. augusztus 20-án.
2.) A képviselõ-testület
felhívja a jegyzõt, hogy a
kitüntetéshez
tartozó
ajándéktárgyról gondoskodjon.
Határidõ: 2010. augusztus 20.
Felelõs: Dr. Tahon Róbert
jegyzõ
84/2010. (VIII. 11.)
határozat
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évi Helyi Önkormányzati választásra a
Szavazatszámláló Bizottságokat az alábbi választott tagokkal egészíti ki:
I. választókerület
Pap Zsuzsanna
Necz Ágnes
Ifj. Illésfalvi Péter
Ifj. Illésfalvi Péterné
Bojsza József
IV. választókerület
Horváthné Strommer Éva
Lévai Dorottya
Tenke Attiláné
Moór Józsefné
V. választókerület
Wirthné Osvart Beáta
Mondics Krisztina
Fuszenecker Csilla
Varga Nikolett
Mohácsiné Tóth Tünde
Bányai Zoltán
Szabó Edit
Szabó Ernõ
VI. választókerület
Lengyelné Bata Judit
VII. választókerület
Bárczi Lászlóné
Bárczi Krisztina
Sejtes Anikó
Ács András
Huszai Pálma
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Kosik Ágnes
2.) A képviselõ-testület
felhívja a jegyzõt, hogy a
Szavazatszámláló Bizottság újonnan választott
tagjainak eskütételérõl
gondoskodjon.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

85/2010. (VIII.11.)
Kt. számú határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõtestülete a KMOP-4.5.209-2009-0005 azonosító
számú „Meseliget bölcsõde kapacitásnövelése,
Veresegyházon” projekt
építési kivitelezõjének kiválasztására irányuló közbeszerzései eljárás kapcsán az alábbi döntést
hozza:
Érvénytelennek nyilvánítja
az ArchiBest Építõ, Kereskedelmi és Mérnök Szolgáltató Kft. ajánlatát.
Nyertesnek nyilvánítja a
Hajdú Építõipari és Kereskedelmi Kft.-t, bruttó:
98 625 000,-Ft ajánlati
árral.
A második legjobb ajánlattevõnek nyilvánítja a
Lõrinci Építõ és Fõvállalkozó Kft.-t, bruttó:
99 875 000,-Ft ajánlati
árral.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerzõdést a nyertessel
a Hajdú Építõipari és Kereskedelmi Kft.-vel kösse
meg az eredményhirdetéstõl számított 20. napon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
visszalépése esetén a vállalkozói szerzõdést a második legjobb ajánlattevõvel a Lõrinci Építõ és Fõvállalkozó Kft.-vel kösse
meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

építési kivitelezõjének kiválasztására vonatkozó
ajánlati felhívást.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

86/2010. (VIII.17.)
Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja a „P+R
parkolók és B+R tárolók
létesítése Veresegyházon”
tárgyban, a közbeszerzési
eljárásról szóló 2004. évi
XCVII. törvény IV. fejezete
szerinti, nyílt eljárási rendbe tartozó közbeszerzési
eljárás megindítását, lefolytatását.
2.) A képviselõ-testület elfogadja a P+R parkolók
és B+R tárolók létesítése
Veresegyházon projekt

89/2010. (VIII.17.)
Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város
Önkormányzat Képviselõtestülete a „Veresegyházi
Malom-tó rehabilitációja”
címû,
KMOP-3.2.1/A2008-0005 számú. projekt befejezéséhez szükséges, új közbeszerzési eljárás megindításához, becsült nettó 78,4 millió Ft
értékben a Képviselõ-testület hozzájárul.
2.) A képviselõ-testület elfogadja a Közbeszerzési
Bizottság döntését a felhívás tartalmáról.

87/2010. (VIII.17.)
Kt. számú határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõtestülete a Mézesvölgyi
Általános Iskola északnyugati saroképületének utólagos alap megerõsítési
eljárással történõ alátámasztására három ajánlatos pályázatot ír ki, melyet
a Csíky és Társa Kft. bonyolít le.
88/2010. (VIII.17.)
Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy az 5915/2 hrsz-ú
és 5915/3 hrsz-ú ingatlanok tekintetében, melyek
természetben a Viczián
utcában
találhatóak,
Danyi Gyuláné és önkormányzatunk között értékarányos csereszerzõdés
kerüljön megkötésre.
2.) A képviselõ-testület
felhatalmazza a polgármestert a csereszerzõdés
aláírására, egyben felhívja
a jegyzõt, hogy a cserébõl
keletkezõ változásokat a
vagyon-nyilvántartásban
és a földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

3.) A képviselõ-testület
felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
eljárással és a szerzõdéskötéssel kapcsolatos dokumentumok aláírásával.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
94/2010.(IX.14.)
Kt. számú határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Veresegyház,
KMOP-5.2.1/B-2f-20090016 regisztrációs számú,
Veresegyház Városközpont felújítás II. címû projekt folytatásának érdekében 17.238.240,- Ft, azaz
tizenhétmillió-kettõszázharmincnyolcezer-kettõszáznegyven kamatmentes kölcsönt biztosít a Váci
Egyházmegye kérelmére,
a 2010. évi költségvetés
tartalékkeretének terhére.
A képviselõ-testület a
kölcsön visszafizetésének idõpontját a pályázatban közremûködõ
szervezet és az irányító
hatóság jóváhagyása
után, a Váci Egyházmegye számlájára érkezését
követõ öt napon belüli
idõpontban, (de legkésõbb 2010. december
31.) állapítja meg.
A képviselõ-testület felkéri
a polgármestert, hogy a
kölcsön
átutalásához
szükséges lépéseket tegye
meg, valamint felhatalmazza a kapcsolódó dokumentumok aláírásával.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
95/2010.(IX.14.)
Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Parcella GM
Kft. 115/2010 és 1151/2010 munkaszámú változási vázrajzainak megfelelõ módon kialakításra
kerüljön 36 db új építési
telek
Veresegyház
Revetek városrészében, a
9645/7 hrsz-ú Százszorszép utcában.
2.) Veresegyház Város

Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert a
megosztási eljárással kapcsolatos iratok aláírására,
egyben felhívja a jegyzõt,
hogy a megosztásból keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és
a földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Polgármester
96/2010.(IX.14.)
Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Városi
Önkormányzat Képviselõtestülete a BURSA HUNGARICA
Felsõoktatási
Ösztöndíjpályázat rendszeréhez 2011. évben
csatlakozik és erre a célra
2011. évben
1.200.000.- Ft
2012. évben
200.000.- Ft
2013. évben
200.000.- Ft forrást biztosít.
2.) A képviselõ-testület
megbízza a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye közzé.
3.)A képviselõ-testület
megbízza a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottságot, hogy a pályázatokat
bírálja el.
határidõ: 2. pont: 2010.
október 1., 3. pont: 2010.
november 23.
97/2010.(IX.14.)
Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a
2010. évi LXXI. törvény
5.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében hozzájárul a Fabriczius József
Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításához a 2010/2011.
tanév második félévétõl –
a második évfolyamtól
kezdõdõen – a tanulók
osztályzattal történõ értékelése tekintetében.
2.) A határozatot az iskola igazgatójának meg kell
küldeni.
Határidõ: 2010. szeptember 30.
Felelõs: Dr. Tahon Róbert
jegyzõ

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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Október 15-én adták át az
Innovációs Központ átjárója
mennyezetének a díszítését.
Úgy, mint egykor a fatemplomok, kúriák mennyezetét,
ezt az átjárót is festett táblaképekkel borították be, Joó
Zoltán táblafestõ mûvész alkotásaival. A képek Veresegyház múltjára, ünnepeire,
szokásaira, hagyományaira
utaló jeleneteket ábrázolnak.
A kiállítást Pásztor Béla
polgármester avatta fel a Ve-

Új ékességünk

Festett Kazettás Mennyezet
resegyházi
Fúvószenekar
közremûködésével,
majd
fent a kiállító-teremben folytatódott a mûvész alkotásaival való ismerkedés. A zenei
élmény itt sem maradt el, a
kórus adott elõ odaillõ énekeket.
A látványosan szép menynyezet azóta is minden arra
járót csodálatba ejt, városunk ismét egy különleges
látványossággal gazdagodott.

Joó Zoltán, az alkotó
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2010. november

Folytatódik a veresegyházi
Malom-tó rehabilitációja
A 2009 februári számban
örömmel értesíthettük a veresegyházi lakosokat, hogy
a veresegyházi Malom-tó
mint a város legöregebb és
legjelentõsebb tavának rehabilitációja
a
KMOP3.2.1/A-2008-0005 jelû, “A
veresegyházi Malom-tó rehabilitációja” címû Európai

A beépítendõ halrács
Uniós pályázat keretében
megkezdõdött. Az elsõ közbeszerzési eljáráson gyõztes
SZEVIÉP Zrt. kezdhette el a

A tó területének lezárása
már megkezdõdött
kivitelezést, de sajnos a cég
rossz gazdaságpolitikája valamint a gazdasági válság
hatására nem tudta befe-

A zagytározó jelenlegi állapota
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jezni az elkezdett munkát.
A SZEVIÉP Zrt.-vel szemben
csõdeljárás indult, ezt követõen Veresegyház Város
Önkormányzata felbontotta
a szerzõdést, és egy új közbeszerzési eljárást írt ki a
fennmaradó rehabilitációs
munkák elvégzésére. A
fennmaradó munkák közé
tartozik kb 10.000 m³ iszap
kotrása, élõhely védelmi területlezárás (gépjármûvek
tó területére történõ behajtásának megakadályozása
levert akácrönkökkel), fásítás (tölgy és nyárfacsemeték ültetése), halrács kialakítása (busa és amur mint
növényevõ halak távoltartása a hínárral betelepített tórésztõl), csõvezeték elbontása, terület helyreállítása
(zagygát elbontása, kikotort iszap részleges száradása utáni szervestrágyaként
történõ szétterítése a Veresegyház 014/66 hrsz-ú 58
ha-os területen)
Az új közbeszerzési eljárás nyerteseként a fennmaradó munkák kivitelezését a
DOVI-TRADE Kft. végezheti.
A vállalkozás nem ismeretlen Veresegyházon, hiszen a
zagygát megépítésénél a
SZEVIÉP Zrt. alvállalkozójaként már jelen volt, és elismerést szerzett gyors, pontos és kifogástalan munkájával. Feladatuk most is
gyors, pontos, tervszerinti
munkavégzés, hogy a szûk
határidõket tartani tudják,
hiszen a munkát 2010 november 30-ig be kell fejezni,
hogy az uniós elõírásoknak
a pályázat menete megfeleljen. A szûk határidõk miatt a veresegyházi Önkormányzat elrendelte a kivitelezõ részére a 0-24 órás,
hétvégén is tartó munkavégzést. Az ilyen ütemû
munkavégzés nem csak a
kivitelezõnek megeröltetõ,
hanem a tó körüli lakosoknak is, hiszen a gépek zaja
miatt nem biztosított a kellõ pihenés. Remélhatõleg a
munkák befejeztét követõen a tó minõségének javulása, a kialakított szebb, élhetõbb és tisztább környezet
feledteti majd a kellemetlenségeket.

Eltûnt hinta!

A Mézesvölgyi iskola mögött, a Pacsirta Parkban, október 30-án, pénteken kitelepített négyüléses rugós-

hinta az elsõ hétvégén eltûnt! Sajnos ez már nem az
elsõ alkalom, hogy értékes
játszóeszköz tûnik el veresi
játszótérrõl! Nagyon sokat
dolgozunk azért hogy a
gyermekeinknek kultúrált
körülményeket teremtsünk,
és nagyon szomorú, hogy
ilyen dolog megtörténhet!
A játék értéke 160 000 Ft
+ Áfa /Még nem volt idõnk
kifizetni sem!!! /
A Fabriczius Alapítvány
és az Iskolaszék nevében
Sándorné Rab Ágnes

Ajándék a Praxis Háznak

Az új egészségház felszereléséhez hozzájárult dr.
Johannes Windisch bécsi
orvos is, aki korábban már
átadott egy sebkezelõ és
kötszer készletett a Missziónak.

Windisch úr ez alkalommal gyermekrendelõbe való
bútorokat és egyéb eszközöket küldött Horváth Ernõ
közvetítésével az intézmény
októberi felavatása alkalmából. Köszönjük!

Kerékpár Út

Jó ütemben folynak a kerékpárút project során elindult
munkálatok. Hamarosan vígan kerekezhetünk Veresegyház forgalmas közintézményeinek felkeresése során,
nem kell mindenhová gépkocsival közlekedni, parkolóhelyet vadászni, s ráadásul a város levegõje is tisztább lesz.

Ezen túl a pénzünket is kíméljük, kevesebb üzemanyagot
kell vásárolnunk, de talán a
legfontosabb elõny mégis az
egészség. Aki ugyanis rendszeresen kerékpározik az karbantartja a szervezetét, nem
puhul el, frissebb marad, s a
jobb erõnlét segít még a betegségekkel szemben is.
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Tájékoztatás

Az idejében
felismert
melldaganat
gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Veresegyházon lakó 45–65 éves
nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket vizsgálatra a
Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: 06-28/507-126)
Idõpont: november 24–30.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.
további tájékoztatás kérhetõ az ÁNTSZ
Közép-magyarországi Regionális Intézetétõl: tel.: 06-1/465-3823
A lehetõség adott!

Éljenek vele!

Véradás
A vért ad életet ment!
A legközelebbi véradás
Veresegyházon
november 18-án, csütörtök lesz
10.00-17.00 óráig,
a Váci Mihály Mûvelõdési Házban

Beszámoló
a Fabriciusz
Alapítvány
1%- áról
2009-ben a Fabricziusz Alapítvány
számlájára, az 1%-okból befolyt
összeg: 1.927,586 Ft.
A fenti összeget az alábbiak szerint
osztottuk el:
Szaktárgyi versenyek:
797.000 Ft.
Iskolai rendezvények:
150.000 Ft.
Táborok:
350.000 Ft.
Szakkörök:
115.000 Ft.
Technikai eszközök:
200.000 Ft.
Tanulók jutalmazása:
320.000 Ft.
Támogatásukat köszönjük!
Az Alapítvány kuratóriuma

Ház eladó
Szadán, a Présház u. 3. sz. alatt.
A telek 1123 m2,
az épület 48 m2-es, a tetõtér
még beépítetlen.
Érdeklõdni lehet a
06-20-967-7289 telefonszámon
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Mûvelõdés

Váci Mihály Mûvelõdési Ház, Köves u. 14. • 28-387-891
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ, Fõ út 4547. • 28-588-690; és 588-682; • www. veresemuvhaz.hu

Mûvelõdési események
November 19-én, pénteken, 19 órai kezdettel várjuk
Önt, várunk minden érdeklõdõt a következõ filmklub
összejövetelünkre! Domokos
János Tartsd eszedben c.
filmjét vetítjük, vendégünk
a rendezõ. A film kulcskérdése számomra, hogyan lehetne feloldani az együtt élõ emberi közösségek, népek évtizedekre visszanyúló konfliktusait?
November 20-án, szombaton, 17 órától, mûvészeti kiállítás és vásár a Szabadidõs
és Gazdaság Innovációs Központban! A Tájház javára felajánlott képzõmûvészeti alkotásokat kínáljuk megvételre!
A rendezvényt, az árverést
mûsorral segítik a Váci Mihály
Mûvelõdési Ház mûvészeti
csoportjai.
Az árverést lebonyolítója: Klement Zoltán festõmész és
Janicsák István elõadómûvész
November 20-án szintén 17
órai kezdettel a Panoráma
Kávéházban irodalmi est! A
szervezõk oda várják az érdeklõdõket!
November 20. 20 óra
Cigánybál
Váci Mihály Mûvelõdési Ház
November 21. 16 óra
Kolompos Családi Táncház
Váci Mihály Mûvelõdési Ház
November 27. 10 órától
Adventi készülõdés Tóth Lívia
iparmûvésszel, Nemezeljünk
együtt…
Várunk minden érdeklõdõt,

szülõt, gyermekkel, családokat, pedagógusokat, fiatalokat, azaz mindenkit, aki idõt
szán sajátkészítésû ajándéktárgyának elkészítésére.
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ
309-es klubterme. A foglalkozáson való részvétel ingyenes
December 4.
Jön a MIKULÁS újra a Fõtérre
a Veresi Gõzössel!
A részletes mûsort és a pontos idõpont a késõbbiekben
tudatjuk
December 10. 18 óra
Sással bekötött székek, padok
és ágyak az Érmellékrõl - kiállítás megnyitó Dr. Kéri Gáspár
és Vidák István – Nagy Mari
magánygyûjteményébõl.
Közremûködik: dr. Kéri Gáspár Székelyhíd / Románia
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ
December 11. 18.00
Cantemus Karácsonyi koncert
Helyszín: Római katolikus
templom
December 12 16 óra:
Kolompos táncház
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház
December 18. 18 óra:
Gaudeamus Kórus adventi
koncertje
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ
konferencia terme
December 19-én 14 órától
Betlehemi jászol az AGORA
Kör szervezésében

Mûvészi alkozásokkal a Tájházért
„A hagyomány – a legáltalánosabban véve - az ág,
amin ülünk. Ami ránk maradt õseinktõl, ami fönntart
bennünket, amire a jövõt, az újat építeni fogjuk. Ahogy
eleink is tették. Egyszerûen nincs más lehetõség. A semmin lehetetlen megállni.
(Czakó Gábor)
Veresegyházon és a kistérségben élõ mûvészek szeretnének hozzájárulni a Tájház
felújításához, a Tájház újbóli
megnyitásához.
Ma Magyarországon a
mûvészek maguk is nehéz
idõket élnek, a gazdasági válság ezt a szférát még jobban
sújtotta. Kevesebb megrendelés, kevesebb bevétel. Adományuk így maga a mûvészeti alkotás, amelyre vásárlókat
keresünk, részben a helyi gazdasági élet szereplõi, másrészt a helyi lakosság körében
is! A kiállításon résztvevõ mûvészek elismert alkotók, s a
felkínált alkotások, mûvek
megvásárlása egyben jó befektetést is jelenthet.
Intézményünk szeretne segíteni abban, hogy a mûvészeti alkotások megvásárlásra
és méltó helyre kerülhessenek, s a mûvészek s a vásárlók
ezáltal hozzájárulhassanak a
Tájház felújításához. Ehhez a
nemes célhoz keresünk segítõket, támogatókat, befektetõket, szeretteiket mûvészeti

alkotással megajándékozni
kívánókat, s egyben áttételesen adományozókat.
Így egyszerre adományoznak és egyben mûvészeti alkotásokat vásárolhatnak cégük, vagy akár saját célra is!
A tárlat, a megnyitó elõtt,
/november, 16 - 20. / már látogatható, és a vásárlási szándék jelezhetõ.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója, november 20. szombat 17- óra. Helyszíne: Veresegyház, Fõ út 45-47 Szabadidõs és Gazdasági Innovációs
Központ konferenciaterme.
A rendezvényt támogatja:
Pásztor Béla Veresegyház Város polgármestere.
A kezdeményezést a Kultúr
Kalandor Egyesület is felkarolta, támogatja, saját üzleti köreiben terjeszti. Kérjük, csatlakozzon Ön is a támogatókhoz!
Vendégünk Janicsák István. A kiállítás és vásár ötletgazdája, a rendezvény házigazdája Klement Zoltán festõmûvész.

Kiállításra és a Tájház javára megvételre mûtárgyat felajánló mûvészek:
Antos Péter
festõmûvész – Õrbottyán
Báron László
festõmûvész – Õrbottyán
Deákfalvi Zsuzsa
grafikus – Erdõkertes
Ferenczi János
fotómûvész – Veresegyház
Horváth Balázs
fotómûvész – Veresegyház
Ilés Muszka Rudolf
szobrász – Veresegyház
Joó Zoltán
táblakép festõ – Veresegyház
Klement Zoltán
festõmûvész – Veresegyház
Konkoly György
szobrász – restaurátor
–Veresegyház
Kun Éva
keramikus - Veresegyház
Lethenyei László
fotómûvész – Veresegyház
Megyeri László
szobrász,
restaurátor
Veresegyház
Mezõsi Eszter
iparmûvész /üveg/ - Õrbottyán
Mitsui Sen
szobrász – Veresegyház
Mizser Pál
festõmûvész – Õrbottyán
Módy Péter
szobrász - restaurátor
- Veresegyház
Nagy Csilla
keramikus – Veresegyház
Németh Marcell
szobrász – Veresegyház
Samu Mari
fotómûvész - Veresegyház
Tóth Lívia
textilmûvész - Veresegyház
Veress Enéh
szobrász – Veresegyház
Más térségbõl csatlakozó mûvészek:
Chesslay György
szobrászmûvész
Bátorfi Szabolcs
festõmûvész
Hans Bauer
szobrászmûvész
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Invi4 – mindent egybegyúrtunk
a valódi szórakozásért
Az Invitel egy csomagba gyúrta InviTV, ADSL, mobilinternet és telefon szolgáltatásait, amelyeket mostantól akár egy elõfizetéssel is igénybe vehetünk. A kedvezményes ár, az egyetlen számla, a rugalmasan összeállítható elemek – közel 70 féle variációból választhatunk!
– mind-mind olyan tényezõ, amellyel az Invi4 a szabadság élményét nyújtja az egész családnak. Ha szeret spórolni, jelentõs kedvezményt kapni, akkor eljött az ideje a váltásnak!
Tudatos döntés
A legtöbben keveset foglalkozunk a
televízió-, telefon-, vagy internet-elõfizetéseinkkel. Egyszer megkötöttük a

jutalmazza a hûségünket. De nemcsak
ezért, hanem, mert kényelmesebb és
egyszerûbb is, hiszen egy szolgáltatónál kapunk meg mindent, és a hónap

a mobilinternet lefedettségû területeken – bárhol és bármikor elérheti az
internetet, levelezhet, tájékozódhat a
menetrendekrõl, a nap híreirõl, idõjárásról, de barátai hogylétérõl is.
InviTV – a jövõ televíziója
Gondolt már arra, hogy milyen jó
lenne, ha a televízióban Ön határozhatná meg, mikor kezdõdik egy-egy
mûsor? Vagy ha lemaradna valamirõl,
akkor egy gombnyomással visszanézhetné az elmúlt pár nap adásait, a késõ esti filmeket pedig felvehetné, így
bármikor megnézhetné, megállíthatná, a bennünk található reklámokat
pedig áttekerhetné? Az Invi4 csomagban ez most külön DVD-, vagy videorögzítõ nélkül is lehetséges, hiszen
az InviTV számos olyan kényelmi funkcióval rendelkezik, amelyek élvezhetõbbé és valódi élménnyé teszik a televíziózást.

szerzõdést és természetesnek vesszük,
hogy van, hogy mûködik. Pedig idõrõl-idõre érdemes felfrissíteni a szolgáltatásokat és átgondolni azt, hogy
miként lehet a legtöbb dologra a legolcsóbban elõfizetni és valóban a család igényeire szabni a választott szolgáltatásokat. A választás a miénk, az
Invi4-gyel pedig a döntés sem túl nehéz. Az új szolgáltatáscsomagban a
hagyományos telefon mellett az otthoni szórakozás elemeit: az IPTV,
ADSL és mobilinternet szolgáltatásokat gyúrta össze az Invitel és mindezt
most igazán kedvezõ áron nyújtja új,
vagy meglévõ elõfizetõinek, széles,
kombinálható választékban.
Miért szeretjük a csomagolt szolgáltatásokat?
Elsõsorban, azért mert spórolhatunk. A csomagokban az Invitel sokkal
nagyobb kedvezményeket ad, ezzel is

végén az eddigi 3-4 helyett csupán
egyetlen számlát kell befizetnünk. Ráadásul a csomagokban mindig a legújabb megoldásokra lehet elõfizetni, a
tartalmukat pedig saját magunk állíthatjuk össze – úgy, ahogy nekünk a
legjobb, ahogy mi szeretnénk.
Internet kint és bent, a szabadság
választásával
Az Invi4 egyik különlegessége, hogy
a csomagban megtalálható a mobilinternet is. Ha nemcsak otthon, az „asztali” gépen szeretnénk internetezni,
hanem például utazás, nyaralás közben, vagy az iskolában, egyetemen,
akkor érdemes mobilinternet-szolgáltatásra is elõfizetni. De mit tegyünk,
ha nem szeretnénk két elõfizetést kötni. Az Invi4 erre is megoldást nyújt. Az
ADSL és a mobilinternet szolgáltatást
együtt, egy csomagban tartalmazza,
így segítségével az egész országban –

Legyen az elsõk között
Ha szeretné kihasználni és élvezni a legmodernebb technológiákat, az InviTV-t, a
mobilinternetet és közben szeretne spórolni a telefon és az ADSL-elõfizetésen is, az
Invi4 az Ön csomagja. Nem kell mást tennie, csak látogasson el Személyes Ügyfélkapcsolati Napunkra Veresegyházon, a Mûvelõdési Házba (Fõ út 45-47.), ahol november 17-én 17:00 és 19:00 óra között várjuk, vagy hívja fel az Invitel ügyfélszolgálatát az 1288-as számon, ahol munkatársaink
azonnal fogadják megrendelését, hogy akár már néhány napon belül otthonában élvezhesse a kiválasztott szolgáltatásokat. Igényét online is jelezheti a weboldalunkon (www.invitel.hu).
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Közélet

Erõt!
Tisztességet!
Katonai Hagyományõrzõink szorgalmasan gyakorolnak. Nem akármilyen feladatot vállaltak, elöltöltõs
puskával lõnek és vesznek részt az
austerliczi csatában, Napóleon serege ellen, ehhez 1804-es rendszeresített ruházatot viselnek.
Budapest, Kecskemét, Szeged által
kiállított fegyveresekkel közösen Veresegyház is részese lesz ennek az
Európa hírû eseménynek, a ma
Csehországhoz tartozó csatamezõn.
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõk Szövetsége által rendezett versenyben 26 ponttal a Jászkunok mögött Veresegyházat is jegyzik. Katonai hagyományõrzõink ilyen
csatajelenetek megismétlése céljából
részt vesznek felvidéki és erdélyi hadmûveletekben is, s hírünket öregbítik
határainkon túl is.
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Tóbiás Csaba Sándor

A lelkipásztor és az iskola elérhetõségei:
Lelkészi Hivatal: Fukk Lóránt lelkipásztor, 2112
Veresegyház, Kálvin tér 2., tel.: 28/385-352, 06-30638-8976, e-mail cím: fukklorant@freemail.hu
Kálvin Téri Református Általános Iskola: 2112
Veresegyház, Kálvin tér 2. tel.: 28/387-930, igazgató: Fukász Lászlóné
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2010. október 8-án került
megrendezésre a veresegyházi Védõnõi Szolgálatnál –
immáron harmadik alkalommal – az ún. családi egészségnap.
A már megszokottnak
mondható
csontsûrûség
vizsgálat, vércukorszint- és
vérnyomásmérés, valamint
testtömeg-index számítás
mellett, idén koleszterinszint
mérés, látásélesség és hallásküszöb meghatározás is történt. Újdonságként arcdiagnosztikát végzett Dr. Berecz
József belgyógyász, a Homeopátiás Baráti Kör tagja, aki

az ásványi anyagok hiánytünetei alapján terápiás javaslatot adott az érdeklõdõknek
Schüssler sók fogyasztására.
A helyi vállalkozóknak köszönhetõen, ingyenesen kóstolgathattak a vendégek reform falatkákat, ill. részesülhettek mágnes-, ill. oxigénterápiában is. A rendezvény sikerét mutatja, hogy hatvanketten éltek a vizsgálatok lehetõségével.
Jövõre újra várják sok szeretettel az egészségüket fontosnak tartó érdeklõdõket a
Védõnõi Szolgálat munkatársai.

Menetrend változás
A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatása szerint 2010. november 1-tõl (hétfõtõl) lakossági kérésre a forgalmi rendben:az alábbi módosítások léptek érvénybe:
2158 Erdõkertes – Vh., Hegyek – Vh., Revetek –
Vh., Hegyek – Erdõkertes vonal:
A Hegyek városrész irányába minden járat megáll a
Triangoló Üzletház megállóhelyen.
2159 Veresegyház, Ivacsok – Ligetek – Csonkás –
Ivacsok vonal:
1 sz. járata (Misszió, indul: 6:15-kor; Ivacs vasútállomás, érkezik: 6:38-kor)
10 perccel korábban közlekedik;
3 sz. járata (Ivacs vasútállomás, indul: 6:40-kor; Ivacs
vasútállomás, érkezik: 7:35-kor)
10 perccel korábban közlekedik;
5 sz. járata (Ivacs vasútállomás, indul: 6:40-kor; ; Ivacs
vasútállomás, érkezik: 7:38-kor)
10 perccel korábban közlekedik;
7 sz. járata (Ivacs vasútállomás, indul: 6:40-kor; ; Ivacs
vasútállomás, érkezik: 7:38-kor)
10 perccel korábban közlekedik;
9 sz. járata (Ivacs vasútállomás, indul: 7:40-kor; ; Ivacs
vasútállomás, érkezik: 8:38-kor)
10 perccel korábban közlekedik;

Érdeklõdni
az interneten a
windhager@decens.eu
címen,
a www.decens.eu honlapon, vagy
a 06-30-335-9050
telefonszámon lehet.

Veresegyház, a 16 ezres
agglomerációs város az utóbbi években folyamatosan fejlõdõ, a sok beköltözõn keresztül növekvõ, épülõ, szépülõ, gyarapodó település
lett. Az esztétikus köz- és magánépületek igényességrõl,
elevenségrõl és alkotókedvrõl
beszélnek, a jelentõsen emelkedõ gyermeklétszám pedig
a polgárok jövõben bízásáról
vall, tanúskodik. Kinõtte tehát
a város az iskoláit, óvodáit,
nappali
középiskolájának
megteremtése pedig halaszthatatlan.
Ebben a helyzetben merült
föl a veresi reformátusokban
a városi vezetéssel egyetértésben, hogy szükséges és lehetséges református általános iskolát indítani, ami a késõbbiekben, a tervek szerint óvodával is kibõvülhetne.
Fukk Lóránt, a tanítóként
dolgozó feleségével három
kisgyermeket nevelõ lelkipásztor, a városba négy éve
idekerülvén feladta a család
lakhatását és gyarapodását,
albérletbe költözött, hogy elindulhasson Veresegyházon a
református oktatás. Össze
tudta fogni és élõ, valóságos
és megfiatalodott közösséggé tudta formálni az egyházközség tagjait, és aktivizálta
csapatát. Három éve a lelkipásztor és a polgármester
kezdeményezése, álma, a
gyermekeknek megalapozott
jövõt építõ víziója alapján
megalakult és elindult a gyü-

lekezet fenntartásában, a város támogatását is élvezve a
Kálvin Téri Református Általános Iskola (amely reformátusokon kívül katolikus, evangélikus, baptista és szabadegyházakhoz tartozó gyermekek számára is nyitva áll), a régi, átalakított, templom melletti lelkészlakásban úgy,
hogy két éve emeletet húzva
rá megnagyobbították.
Az iskola felmenõ rendszerû, minden évben új belépõ
évfolyammal, két új osztállyal,
azaz jelenleg négy évfolyamon mintegy 190 kisdiákkal.
Az eredményes pedagógiai
munkát áldozatosan irányítja
Fukász Lászlóné igazgató aszszony; élet van a falak között,
a gyerekek szeretnek ide járni.
A szülõk is megelevenednek,
jellemzõen a gyermekeken
keresztül õk is bekapcsolódnak az együttlétekbe, közös
programokba - a hit, a közösségi élet értékei és gyakorlata
iránt is fogékonnyá, nyitottakká, alapemberekké váltak,
válnak.
A komolyan vehetõ ígéretek és a készen álló építési tervek alapján városi, közegyházi és saját forrásból az elõttünk álló évben megépül az
új iskola, az új, jelentõs méretû és reményeink szerint méltó, korszerû és üde épület,
amit a Makovecz-iskolához
tartozó Zsigmond László tervezett. Nagy munka lesz,
minden segítõ, jó szándékú
emberre, lélekre, kézre és
minden támogatásra szükségünk van és lesz.
Isten ígéretében bízva nézünk elõre, és hisszük, hogy
álmunk valóra válik, az elvégzett munka meghozza gyümölcsét.

Családi Egészségnap

Mogyoródon, Szadán, Veresegyházon és Kerepesen
megjelenõ
lapjainkban
olyan hirdetési lehetõségeket kínálunk mérsékelt árakon, amelyek jó eséllyel a település minden családhoz
eljutnak!

Hitvalló közösség
született – iskola és élõ
reformáció Veresegyházon

Hirdessen
a Decens Kiadó
lapjaiban

Közélet
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Berze Tünde veresegyházi költõnõ portréja
Közélet

Költõnõ a fél hetes buszon
„Róla írnod kell, olyan más,
olyan különleges! – kiált rám
ismerõsöm a veresi piac forgatagában. Közelebb lépve folytatja:
- A fél hetes buszon találkoztunk, õ is, én is azzal járunk
dolgozni. –„ Szada, Gödöllõ,
egy útvonal. Reggeli zötykölõdés, lökdösõdés, álmosság. Az
emberek csevegéssel ébresz-

tik, vidítják egymást a hajnali
zsibbadtságban, néhányan olvasnak, többnyire könnyû, színes lapokat, bõven akad férfinak, nõnek való. Különös jelenség, ha valaki könyvet, ráadásul verseskötetet böngészve, átszellemült, elgondolkodó
arccal utazik. „-„ -Jé, és éppen
a kedvenc költõimet olvassa:
József Attila és Radnóti Miklós.
Fõleg az elõbbi… Nekem inkább Radnóti, neki József Attila „jön be”. Kiderül hamarosan, nem csak olvas, hanem ír
is. Verseket. Jó néhány megjelent a LIM (Lírikusok Irodalmi
Mûhely) antológiákban.”
Berze Tünde 2003 óta
Veresegyházon él férjével és
két gyermekével. A szép családi házat körülvevõ kert gondozása kedves idõtöltése a versek
olvasása és alkotása mellett.
Érzékeny lélek, minden történés megérinti, azokat gondolataiba sûríti, s hamarosan papírra veti. Az, hogy József Attila a kedvence, nem véletlen,
hiszen kisgyermekkora bizonyos értelemben hasonló –
kétéves, amikor édesapja elhagyja a családot, édesanyja
külön munkákat vállal, hogy
eltartsa gyermekeit. Sokat nyaral vidéken, a nagymamánál,
megismeri a falusi emberek
életét.
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”Oly távoli, mégis ismerõs,/
Gyermekkorom bús éneke./
Ott, hol Galga vize mossa/
Szent András domb alját,/
s dalol még pacsirta madár/
élt nagyanyám s nagyapám…
Szívem mindig visszatalál,/
Oly szent nekem ez a Föld,/
hisz itt eredt életgyökerem.” –
vall a távoli idõrõl s a nem túl
távoli tájról Estharang címû
versében.
Bakfis kora óta próbálkozik
versírással, mûvei a LIM antológiákban jelennek meg évi
rendszerességgel. ( LIM: Lírikusok Irodalmi Mûhely ).
A 2008-as kötetben szerelmes és erotikus verseit olvashatjuk. Olykor a finom érzelmek, máskor a sodró szenvedély magával ragadja az olvasót, s lebilincseli a gazdag,
mély érzelemvilág, s az oly sokszínûen, érzékletesen, mégis
ízlésesen megjelenített testiség. A túláradó boldogságba
gyakran vegyül azonban az
emberi sors tragikuma, a félelem, a szenvedés.
„Szorosan, forró ölelésembe/ újra és újra bezárlak,
Vágyaink már rég/ a magas
égen járnak.
Hangosan sírni, kiabálni/
úgy akartam
De csak csendesen, magamban,/ megnyugodva zokogtam.” (Álmodtam)
Egy boldog, beteljesült szerelem pillanatképeit vonultatja
fel az Álmodtam, az Ébredés,
az Együtt, a Suttogás, a
Légy…, Balatoni éj, Boldogság, Dávid, Izmaid, Lovagvers
címû alkotásaiban.
Ebben az antológiában olvashatjuk a huszonhárom évesen elhunyt költõtársra, Ifjú Bíró Károlyra emlékezõ versét,
melynek soraiból világlátása,
szemléletmódja, vagyis, az
emberi kapcsolatok keresése,
az egymásra figyelés hiánya, a
közöny miatti fájdalom is nyilvánvalóvá válik:
„…hozzád vágyom örök,
égi társnak:
tejúton sétálni, magasból
kacagni/ értetlen, önzõ világra.”
A 2009-es LIM antológia A
szennyes Éden címet viseli. A
költõk, prózaírók a természetet fenyegetõ veszélyekre hívják fel a figyelmet, s némileg

mozgósítanak minket, olvasókat. A tájat elborító szeméthegyekrõl, a gépi civilizáció mindent a maga uralma alá hajtó
mértéktelenségérõl, a táj, a
természet pusztulásáról, szorongásaikról, tiltakozásaikról
írnak.
Berze Tünde nyolc verssel
van jelen a kötetben. A „burjánzó Édenkertrõl” ír, „hová
gondjából Isten is pihenni térhet”, a bibliai ihletésû, groteszk, ironikus képekkel teli
verseiben megjelennek korunk, hazánk egyéb problémái:
„multik veszik meg
életünk,/ önkényesen lezárják
jövõnk…Talán van még remény, van még kiút!/Nem kell
más, csak hit, erõs akarat…/és
a szülõföld feltétlen szeretete.” (Bátaapáti)
„Kagyló, rák, halak sokasága,/ mely pusztulásra ítéltetett/
S ha valamely talán túl is
élné,/ vacsorára kaphat némi
higanyt,/
Savat, körítésnek jut fáradt
olaj.” (Bölcsõ)
A Pipacsok-ban a hazai táj
miatti aggodalma szólal meg:
„Édes hazám…
Enyészet keze lassan eléri,/ s
halálcsönd telepszik a tájra,/
Hisz alkotásra teremtett
kezek/ irtják a haldokló természetet.”
Mindannyiunk vágya, hogy
„…a Föld olyan legyen, mint
rég,/ olyan szívbemarkolóan
zöld és kék.”
A 2010-es LIM antológia
szinte folytatja az elõzõ évi

gondolatkört: Ma, holnap a címe, elsõ témaköre Kedvenc
magyar városom, falvam,
melyben Tünde Galgahévízrõl,
kora gyermekévei kedves helyszínérõl ír.
Visszatérõ motívum költészetében a hazáért, a hagyományokért való aggódás. E
kötetben a Haldokló hon címû
versének meghatározója, alapgondolata ez, erõteljes adys,
profetikus a hangnemben:
„ Magyar álmok ködbe tûnnek,
S épülnek bástyái idegeneknek,
Mi majd koldulhatunk tövükben.
Pokolra vész búzánk, szõlõnk,
Porszemként pereg kezünkbõl
Édes hazám, ezeréves életed.”
Egy másik témakör a kötetben a Múltam, jelenem, ezen
belül fogalmazza meg Tünde
a emberi, költõi hitvallását:
„Születtem, mint apró forrás,/s éltem, mint rohanó folyó,
Megtörtek hazugság sziklái,/ betûkbõl építek új világot.” (Egyszer véget ér)
Néhány órát beszélgettünk,
verseibõl olvasott, olvastam.
Egy szem, egy élet, egy könyv
kinyílt. Mappájában a nyomtatott kéziratok végére értünk.
Van még üres hely…bõven.
Tünde tovább rója sorait saját
magának s olvasóinak nagy
örömére. Készül a 2011-es LIM
antológia. Kíváncsian várjuk!
fverona

APEH levelezési címek
APEH Közép-magyarországi Regionális
Fõigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/c-d.
1438 Budapest Pf. 510.
APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság
Észak-budapesti Igazgatósága
1139 Budapest, Teve u. 8-10.
1387 Budapest Pf. 45.
APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság
Kelet-budapesti Igazgatósága
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1438 Budapest Pf. 512.
APEH Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatóság
Pest megyei Igazgatósága
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Katalizátorok
Október 15-én jött össze második alkalommal a Filmklub. Ezen az estén Gulyás Jánossal találkozhattunk és beszélgethettünk, a Katalizátorok címû dokumentumfilm rendezõjével. A rendezvény házigazdái Fogarasi Verona és Illés
Zoltán voltak, akik maguk is szereplõi a filmnek, mint a rendszerváltást megelõzõ idõszak szamizdat terjesztõi.

Mit akartunk?
Emlékek a régi rendszerbõl illegális tevékenység –
Mindig is, már úttörõ koromban utáltam a hatalom túlkapásait, a diktatúrát. Mit akartunk?
Polgárként akartunk élni...a
szó legnemesebb értelmében.
Ezt nem lehetett legálisan, nyíltan, tettük hát titokban, vállalva
a
félelmet,
szorongást,
bujkálást..
Néhány pillanatképet rögzítettem abból az idõbõl.
1./ Erdõkertes, ülünk a nappaliban, a kanapén, a katalizátorosokkal. Már új szelek fújdogálnak,
a
változás
szelei…Grósz Károly beszél a
rádióban. Nyomasztó a légkör az országban. Nem emlékszem a szavaira, csak arra,
hogy idegesek vagyunk tõle,
mert megint hazudik, palástol, a valós problémákról
nem beszél, frázisokat szajkóz és a saját hatalmát fitogtatja. A szocialista rendszer, a
kommunista PÁRT szilárd, elmozdíthatatlan, betonszarkofágként nehezedik ránk.
Senki sem sejti, hogy a közeljövõben megváltozik minden. Valamelyik kinyomtatott kiadványunk összerakása elõtt vagyunk. A mi tevékenységünk
szívünkbõl,
szándékunkból fakad, nincsenek információink a
„nagypolitika” berkeibõl.
Amit teszünk, belsõ kényszerbõl tesszük, nem tehetünk mást. Ezt kell tennünk,
hogy ne õrüljünk meg a nyomasztó szürkeségtõl. Tevékenységünk lényegileg nem
befolyásolja a történelmi folyamatokat.

Felvilágosító tevékenységet
folytatunk.
2./ Erdõkertes, nappali szoba.
Késõ éjszaka vagy kora hajnal. A sublót teteje borítva az
illegális kiadvány kinyomtatott lapjaival, ezeket próbálom sorrendbe rakni. A többiek, öt-hat ember ugyanezt
teszi a szoba különbözõ
pontjain. Csevegünk, nevetgélünk, nagy poénok hangzanak el, a monoton munkától és a fáradtságtól valaki
dudorászik: „Komcsi, komcsi, komcsi, csi, mindig csak a
komcsicsi…” Egy nagy kupac már elkészült, összerakott, összetûzött kiadvány
(talán az Angol Figyelõ volt?)
nem kerül elõ az istennek se,
amikor a fiúk pakolnának a
kocsiba. Hol van? Össze-vissza keressük.
Néhány nap múlva a hosszú barna függöny mögül kerül elõ.
3./ Az étkezõbõl nyílt egy kis
konyha a ház hátulsó részén,
abból pedig egy kis éléskamra. Ott tekertem a nyomdagépet (kézihajtány), kidobta a
nyomtatott szöveggel az A/4es lapokat, azokat azután sorrendbe raktuk oldalszámok
szerint, s összetûztük nagy
tûzõgéppel. Ez a nappaliban
történt, mert az jó tágas volt.
Gyakran elakadt a papír, folyt
a festék, vagy éppen keveset
adagolt. Ilyenkor kézzel kellett „szerelni”. Elképzelhetõ,
hogy a festékes papírtól, a
hengertõl milyen fekete lett
az ember keze…Hát egy ilyen
alkalommal rohannom kellett a veresi gyógyszertárba,
hogy még a zárás elõtt oda-

érjek, nem tudtam megtisztítani a kezemet. A gyógyszerész úr persze észrevette,
ahogy a pult fölé emeltem.
Kérdezte, mit festettem. Hirtelen nem tudtam neki mit
mondani, csak annyit:
„Festettem…” Furcsán, gyanakvóan nézett rám.
Igyekeztem kifelé a gyógyszertárból.
4./ Többnyire reggeltõl kora délutánig dolgoztam a kamrában, amikor a gyerekek iskolában voltak, a férjem pedig
munkában. Egyszer valaki
váratlanul megjelent az udvaron. A kaput nem zártuk,
nem is lehetett. Már hátul az
udvarban járkált, szólongatott minket.
Én éppen a „tekerés” kellõs közepén voltam. Most
mi a fenét csináljak? Nem
hívhattam be, mert a lakásban szétraktam a kész
lapokat. Gyorsan abbahagytam a nyomtatást,
letakartam a gépet, igyekeztem mielõbb végezni
a kézmosással, kimenni
az udvarra. Molnár Imre,
régi, kedves barátunk állt
az udvaron, a bejárati ajtó
elõtti lépcsõn.
- Kedves Imre, most nem
tudlak beengedni…
- Hát jó, csak épp benéztem hozzátok, útközben
hazafelé – mondta csodálkozva, tekintetében
gyanakvás: Mit vagy kit
rejteget én bent? Milyen
titkolni való dolog történt
odabenn?
Kissé sértõdötten távozott.

- Mit akartunk?
- Szabadságot, õszinteséget,
választási lehetõségeket, a múlt
igaz, teljes bevallását, szabad
mozgást a világban, sokszínûséget… Hogy mindez hogyan fog megvalósulni és mikor,
arról fogalmunk sem volt. Csak
történelemkönyvekbõl, így torzítva ismertük a nyugati kultúrát. Azt tudtuk, hogy egy sztrájktól, több párttól, szervezettõl
nem omlik össze egy ország,
egy állam. Ki kell fejeznünk, amit
érzünk, hangot kel adnunk a véleményünknek – ezt akartuk.
Legtávolabbi gondolatainkban
sem fordult meg, hogy ha egy
nyugati típusú rendszer jön létre, az hogyan fog mûködni, és
mikor jutunk el oda.
Nem gondoltuk, hogy beömlik a szemét, azt sem, hogy azt
nagyobb részt mi termeljük
majd: a munkanélküliséget, a
hajléktalanságot, az óriási anyagi különbségeket, a drogfogyasztás drasztikus emelkedését, a kulturális, az emberi értékek sárba tiprását, a média hazug, álszent teljhatalmát, a pénz
mindenható erejének kiterjesztését.
Polgárként akartunk élni...a
szó legnemesebb értelmében.
Ezt nem lehetett legálisan, nyíltan, tettük hát titokban, vállalva
a félelmet, szorongást, bujkálást.
Írtam és elmondtam én,
Fogarasi Verona,
Veresegyházon,
2010. október 15-én,
a Katalizátorok címû
Gulyás-Modor-film vetítése
kapcsán, s után.

15

Veresi Krónika

2010. november

Válasz Windhager Károly októberi vezércikkére

Közélet

Legyen vége a kampánynak!
Mély megütközéssel olvastuk Windhager Károly választások utáni vezércikkét,
amely „Kiütéses gyõzelem,
vagy megalázó vereség” címmel jelent meg a Veresi Krónika hasábjain. Nem értjük,
hogy Windhager úr milyen
indíttatásból választotta az
önkormányzat hivatalos lapjának fõszerkesztõjétõl ilyenkor elvárható pártatlan beszámoló helyett a támadó,
kárörvendõ stílust, ami nemcsak hogy tárgyi tévedésekkel
tarkított, de a jóhiszemû szavazók nagy részét önérzetükben is sérti.
Igen, a választók nagy részének érzelmeit szükségtelenül megbántja ez az írás,
mert a SZOVE jelöltjei az
összesített szavazatok csupán 37%-át szerezték meg az
októberi választásokon, így
elmondható, hogy a szavazók túlnyomó többsége nem
rájuk szavazott. A cikk négy
okot sorol fel, amely miatt az író megfogalmazásában –
„a Fidesz-KDNP a városunkban nem hogy nem nyert, de
csúful alul maradt a küzdelemben”. Röviden válaszolunk ezekre a gondolatokra:
A Fidesz-KDNP képviselõjelöltje a leadott szavazatok összesen 30%-át szerezték
meg, így ez az eredmény
semmiképpen nem megalázó. Fõleg ha mellé tesszük a
többi párt adatait: Jobbik
7%, MSZP 6%, LMP 5%.
A vezércikk írója „rendkívül
durva, támadó, lejárató”
kampányról beszél, amivel
kapcsolatban kérjük, mutassa
be azokat az írásos, képi vagy
hangzó anyagokat, ahol ilyet
észlelt. Szórólapjainkon, új-

ságcikkeinkben, megszólalásainkban kizárólag a város
fejlõdését célzó terveinket fogalmaztuk meg, illetve rámutattunk a jelenlegi vezetési
megoldásokban rejlõ veszélyekre, aggasztó tendenciákra. A polgármester tevékenységét kizárólag a kornak és az
elvégzett munkának kijáró
tisztelet maximális betartásával kritizáltuk, mindig hozzá
téve, hogy az elmúlt 45 év
teljesítménye magáért beszél.
A polgármestert érintõ
vádemelési
ügyben
az
ügyészség által közzétett sajtónyilatkozatra támaszkodva,
a tényeket közöltük. Ez nem
lejáratás, hanem a lakosság
tájékoztatása Veresegyház
hírnevét csorbító bírósági eljárásról, amelyben a különösen nagy értékû hûtlen kezelés a vád. A közleményt ráadásul többi párttal (kivéve
MSZP) és helyi szervezetekkel
közösen fogalmaztuk meg,
tehát nem egyéni akció volt.
Felhívjuk a figyelmet arra
is, hogy a vezércikkben állítottakkal szemben Kövér
László, az Országgyûlés elnöke itt jártakor éppenséggel
nem „megdicsérte a települést” a felhalmozott hatalmas
adósságállományért, hanem
ellenkezõleg: arra hívta fel a
figyelmet, hogy a hitelállomány ilyen mértékû felhalmozása, nem játék! Az a jövõ
felélése, a következõ nemzedékek lehetõségeinek felelõtlen beszûkítése.
A Fidesz-KDNP pártszövetség helyi szervezete úgy gondolja, hogy a kampányidõszaknak vége, elérkezett a
nyugodt,
felelõsségteljes

A FIDESZ-KDNP október 23-ára emlékezõ
rendezvényén dr. Kahler Frigyes, Harrach Péter
országgyûlési képviselõ és Fónay Jenõ
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munka ideje. Bejutott képviselõink és a közösségi tevékenységet vállaló tagjaink
célja Veresegyház kisvárosi
jellegének erõsítése, az élhetõ környezet megtartása és
javítása, nemzeti értékeink
óvása és a jövõ nemzedékének továbbadása. Mindez a
tisztesség és a lovagiasság jegyében, amire fõszerkesztõ
úr is hivatkozik. Nem szeret-

nénk senkivel sem nyilatkozatháborút folyatni, mert az
haszontalan, helyette építõ
javaslatokkal, tervekkel és
kezdeményezésekkel foglalkozunk, amiben számítunk
minden városlakó, cég, közösség és média együttmûködésére, beleértve a Veresi
Krónikát is!
Horváth Zalán

Rövid válasz a válaszra
Nagyon örülök Horváth
Zalán írásának utolsó bekezdésének, amelyben a pártszövetség véleményét úgy
tolmácsolja, hogy a kampány befejeztével most már
elérkezett a nyugodt, felelõsségteljes munka ideje. Én
is ebben reménykedem, s
üdvözlöm, ha felül tudnak
emelkedni a sérelmeiken,
amelyek valójában csak nézõponti
különbségekbõl
adódnak. Olyan nézõponti
különbségekbõl, mint például, hogy miért nem érezték durvának egyesek, azt,
amit mások kimondottan
annak tartottak. Az is nézõponti különbség, hogy a cik-

kemben ismertetett három
településen kialakult választási eredmény általános értékelésébõl azt olvasták ki,
hogy az kizárólag Veresegyházra és az itteni FIDESZKDNP-re vonatkozik.
Ez, azt gondolom, nem
baj, szinte természetes. Egy
focimeccsen is hajlamosak
vagyunk a saját csapatunk
szabálytalanságát enyhébbnek látni, s megsértõdni, ha
a bíró nem úgy ítél. A meccs
végén azonban a játékosok
kezet szoktak rázni az ellenféllel és a bíróval is. A sportszerûség ezt diktálja.
Windhager Károly
fõszerkesztõ
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Hogyan lehet sikeresen tökölõdni?
Hát például úgy, ahogy az október 30án zajlott a Revetek-térségben, a Miniakadémia elõtt, ahol „Ha õsz, akkor mulatság!” felkiáltással került megrendezésre Veresegyház elsõ ökfesztiválja!
Kellemes õszi idõben, hozzáértõ rendezésben, szülõk és tanítók lelkes
együttmûködésével valósult meg egy elképzelés, hogy szülõk és gyermekek,
szomszédok és lakótársak ismerkedjenek egymással. Vidám hangulatban
töltsenek el egy hétvégi napot, miközben egy nemes és jó célt szolgálva - a Levendula- utcában létesülõ játszótér
megvalósítási költségeihez hozzájárulva
- fogyaszthattak ételt, italt, készíthettek
tökfigurákat és töklámpást, hallgathattak zenét, éneket, verseket, felülhettek a
lovakra, megtanulhatták az íjászat alapismereteit, kézmûves foglalkozásokon
alkothattak ajándékokat különbözõ
technikákkal, stb… stb….

megtisztelõ volt számára, hogy mindjárt a képviselõ választás másnapján
reggel felhívta õt Horváth Zalán, a másik jelölt, aki gratulált neki és azonnal
felajánlotta, hogy munkájában - a
Revetek-térség fejlõdése, fejlesztése érdekében - mindenkor támogatni fogja
és a segítségére lesz. A tökfesztiválra is
szívesen fogadta el a meghívást, és köszönettel vette a továbbiakban felajánlott együttmûködést.
Nos, úgy gondolom, ha mások is így
„tökölõdnének” együtt, sikeresebb lenne a világ, vidámabban kacaghatnának
még a töklámpás figurák is! De nem panaszkodhatunk, a mi tökfesztiválunk sikeres volt!
A nap végéig jól érezte magát mind,
aki ott volt. Élõvé vált a városszéli
Revetek térség, s remény van rá, hogy
ha a játszótér is elkészül, a Miniakadémiával karöltve a fiatal szülõk és

Horváth Zalán és Nagy István

Közélet

2010. november

gyermekeik igazi vidám, boldog lakóközösséget fognak alkotni.
Csak így tovább!
Sóti Elli

A résztvevõk száma már a délelõtti
órákban tekintélyes volt. Szépen fogytak
a sütemények, az üdítõk, majd dél körül
már a tökleves és pörkölt is. Mindennek
az árát „Tökfilkó”-val kellett kifizetni. A
Tökfilkó a Ft azonos értékû megfelelõje
volt, vagyis 100,- Ft-os, 200,- Ft-os és
500,- Ft-os Tökfilkókat lehetett beváltani, majd elkölteni.
Ez különösen tetszett a résztvevõknek.
Maga a terület „berendezése” is dicséretes volt. A narancssárga dekoráció és
asztalterítõ, a kis dísztökökbõl felrakott
asztaldíszek, a sátor felállítása a fõzéshez és a kézmûves foglalkozásokhoz
mind a rendezõ lányok-asszonyok gondos és odafigyelõ munkáját dicséri. A fogyasztáshoz külön asztalok és székek
álltak rendelkezésre. A sütemények házi
készítésûek voltak: tökös-mákos rétes,
répás, tökös, almás muffinok. A helyben
fõzött ételeket mesterszakács készítette.
Nekem, mint felnõtt résztvevõnek
(helyben lakó nyugdíjasnak) leginkább
a rendezvény megnyitóján résztvevõ
körzeti képviselõnk, Nagy István köszöntõje tetszett, aki elmondta, milyen
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Bozsó Zoltán r. dandártábornok
az új gödöllõi kapitány

Az új kapitány és Lukácsi Zsuzsanna r. õrnagy
a sajtótájékoztatón
Kapitány úr november 8án sajtótájékoztatón mutatkozott be a térség újságírói, tévései elõtt.
A tájékoztatóban megismert adatok:
Beosztása: Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Gödöllõi Rendõrkapitányság
vezetõje
Cím: rendõrségi fõtanácsos
Végzettség
• Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskola
• Rendõrtiszti Fõiskola
• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
• Alapfokú angol és felsõfokú orosz nyelvvizsgával
rendelkezik

Szakmai életút
• 1990 december1. Váci
Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztály, vizsgáló
• 1992. szeptember 16.
Váci
Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztály, fõnyomozó
• 1998. május 1. Váci
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõje
• 2003. május 1. Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Közbiztonsági Igazgatója
• 2008. január 1. Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Rendészeti Igazgatója
• 2008. április 1. Budapesti Rendõr-fõkapitány Rendészeti Helyettese
• 2010. november 1. Gödöllõi Rendõrkapitányság
megbízott vezetõje

A Rendõrség felhívása
A folyamatos rendõrségi
felhívások ellenére sajnos
továbbra is akad olyan
egyedül élõ, idõs személy,
aki áldozatul esik a tolvajok
trükkjeinek.
A trükkös tolvajok különbözõ indokokkal jutnak be
idõs emberek házába anélkül, hogy erõszakot kellene
alkalmazniuk.
Minden lopás alkalmával
legalább két elkövetõ jelenik meg az idõs személy házánál és különbözõ indokkal, erõszak nélkül jutnak
be a házba. Elõfordul, hogy
az önkormányzat által küldött burgonya és készpénz
segély kikézbesítésére hivat-
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koznak, vagy rokoni tartozást kívánnak megadni, esetenként közüzem munkatársának adják ki magukat.
Mindig megjelenik a 20
ezer forintos címletû bankjegy, melyet fel kell váltani.
Ehhez az áldozat elõveszi a
megtakarított pénzét, abból váltja fel. Ezután az elkövetõk egyikének annyi a
dolga, hogy elterelje a sértett figyelmét, amíg társa
ellopja a spórolt pénzt.
2010. november 10-én
Pécel egyik családi házába
jutott be két személy, akik
az elektromos áramszolgáltató munkatársainak adták

ki magukat. Az idõs hölgy
készségesen beengedte a
két férfit, mivel azok túlfizetés miatt 11 ezer forintot
akartak átadni, de csak 20
ezer forintos címletû bankjegyük volt. A felváltást követõen a sértett figyelmét
elterelték és 170 ezer forint
készpénzt tulajdonítottak
el.
A két férfiról az alábbi
személyleírás áll a rendõrség rendelkezésére.
Az egyik kb 170-175 cm
magas, fehér bõrû, sötét
hajú, ovális arcú, fején fekete baseball sapkát viselt.
Jobb oldali felsõ fogsora lejjebb helyezkedett el a bal
oldalitól. Sportos testalkatú, sötét alsó-, és felsõruházatot viselt.
A másik: kb 160-165 cm
magas, fehér bõrû, szõke

rövid „tüske” hajú, ovális
arcú. Sportos testalkatú, világos alsó-, és felsõruházatot viselt. Õ ellenõrizte a
konnektorokat.
A rendõrség kéri, hogy
bármilyen trükkel próbálnak bejutni idegen személyek a lakásukba, kérjenek
igazolványt, mondják el,
hogy telefonálnak a rendõrségre. Amennyiben gyanús
személyeket látnak, jegyezzék meg személyleírásukat,
írják fel a jármû forgalmi
rendszámát, hívják a Gödöllõi Rendõrkapitányságot a
28/514-655 telefonszámon,
vagy a 112-es, 107-es rendõrségi hívószámok valamelyikét, illetve a szintén ingyenesen hívható telefontanú számát a 06-80/555111.

Internetes csaló elfogása
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást folytat csalás
bûntett megalapozott gyanúja miatt.
Jelenleg 25 sértett tett feljelentést, egy internetes adok
– veszek weboldalon meghirdetett telefonvásárlás
meghiúsulása miatt.
A feljelentések szerint egy
férfi mobiltelefonokat árul,
amelyeket a vételár átutalását követõ 5 napon belüli
szállítással hirdet. A sértettek a pénzt átutalták, de a
megvásárolt termék nem
érkezett meg.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy egy gödöllõi 29 éves férfi árusította a telefonokat. Õ. B. –t a
hatóság már többször hallgatta ki gyanúsítottként,
különbözõ vagyon elleni

bûncselekmények elkövetése miatt. A férfi elfogását
megelõzõen úgy próbált
meg a csalás sorozatból kimaradni, hogy egy általa kitalált férfinek papíron átadta a telefonokat, a megrendelõk listájával együtt. Így a
sértettek a nem létezõ férfitõl várták a csomag érkezését.
A gyanúsított kihallgatása
során elismerte, hogy közel
1 millió forintra tett szert
úgy, hogy a vásárlókat szándékosan megkárosította.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság elõterjesztést tett a férfi elõzetes letartóztatásának
elrendelésére.
A Gödöllõi Városi Bíróság a
mai napon elrendelte a csalással gyanúsított férfi elõzetes letartóztatását.

Bíróság elé állították
a fatolvajokat
2010. október 25-én 17.05
órakor a Zsámbokon szolgálatot teljesítõ járõrök igazoltatták
H. M. 18 éves és B.T. 36 éves
helyi lakosokat, akik egy Honda
típusú személygépkocsihoz
kapcsolt forgalmi rendszám
nélküli utánfutóval akácfát szállítottak. A férfiak nem tudtak
elszámolni a 6 mázsa fa eredetével, ezért a járõrök elõállították õket. Kihallgatásuk során
elismerték, hogy a fát a település határán lévõ erdõbõl enge-

dély nélkül vágták ki. Az eltulajdonítani kívánt fa értéke
12600.- Ft.
A két személy ellen tulajdon elleni szabálysértés miatt indult
eljárás. A Gödöllõi Rendõrkapitányság gyorsított eljárás keretében kezdeményezte az ügy
lezárását, melynek eredményeként a mai napon a Gödöllõi
Városi Bíróság jogerõs végzésében a szabálysértõkre 50 – 50
ezer forint pénzbüntetést szabott ki.

Veresi Krónika

450.000 Ft-os büntetés
ittas vezetésért
Isaszeg külterületén 2010.
09. 28-án 21.08 órakor vontak ellenõrzés alá egy helyi
férfit, aki úgy vett részt a
közúti forgalomban, hogy a
jármûvezetés megkezdése
elõtt alkoholt fogyasztott.

A Gödöllõi Városi Bíróság
2010. október 26-án a férfit
közúton gépi meghajtású
jármû ittas vezetése vétség
elkövetése miatt jogerõs
végzéssel 450.000.- pénzbírsággal sújtotta.

Csalás VERESEN családi ház
építésével és hitelügyintézéssel
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást folytat csalás bûntett megalapozott gyanúja miatt G. Cs. 35 éves és U. Zs. 40
éves veresegyházi lakosok ellen.
A nyomozás 2009. augusztusában feljelentéssel indult,
mely szerint a két férfi által képviselt cég családi ház építése és
hitelügyintézés céljából külön-

bözõ összegeket vett át, de a
szerzõdésben vállalt teljesítés
nem történt meg.
A széles körû nyomozás
eredményeként jelenleg 12 sértettnek összesen 6.3 millió forint kárt okoztak.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság vádemelési javaslattal küldte meg a Gödöllõi Városi
Ügyészségnek a fenti ügyet.

Elfogták az Alsóparki
„mutogatóst ”
2010. október 18-án reggel
07.45. órakor állampolgári bejelentés alapján sikerült a Gödöllõi Rendõrkapitányság nyomozóinak elfogni azt a 35 éves
hévízgyörki férfit, aki a gödöllõi
Alsóparkban szeméremsértõ
módon viselkedett.
A férfi gyanúsítottkénti kihallgatása során elmondta, hogy egy
éve hetente több alkalommal szeméremsértõ módon mutogatta
magát a parkban és környékén.

A rendõrség kéri, hogy aki
látta a 180 cm magas, normál
testalkatú, ritka, szõkés hajú férfit a parkban „ tevékenykedni
”az jelentkezzen a Gödöllõi
Rendõrkapitányságon személyesen, vagy a 28/514-645 telefonszámon, vagy a 112-es,
107-es rendõrségi hívószámok
valamelyikén, illetve névtelensége megõrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80/555-111es telefonszámot!

vagy a 112-es, 107-es rendõrségi hívószámok valamelyikét,
illetve névtelensége megõrzése

mellett az ingyenesen hívható
06-80/555-111-es telefonszámot!

Toplistás körözött személyt
fogtak el…
A Gödöllõi Rendõrkapitányság
vezetõje által a mai napon elrendelt körözési akció során elfogásra került K. József 32 éves
turai lakos, aki ellen összesen 13
aktív körözés van elrendelve.
A férfit több rendõrkapitányság
kereste, túlnyomó részt vagyon
elleni bûncselekmények (lopás,
csalás, hitelsértés) elkövetése
miatt.

Elfogását rendelte a bíróság is,
mivel a jogerõsen kiszabott letöltendõ szabadságvesztését
nem kezdte meg.
A férfi igazoltatása során a testvére nevére kiállított, saját arcképével ellátott személyi igazolvánnyal igazolta magát. Sikeres elfogása a nyomozók személyismeretének és a fényképpel ellátott
körözési listának köszönhetõ.

Jutalom a sikeres felderítésért
2009. július 8-án 17.30 óra körüli idõben Tura belterületétõl
kb. 50 m-re, külterületen felszerelt elektromos trafóból ismeretlen személy 240 liter hûtõ
olajat engedett le és tulajdonított el. A lopással okozott kár:
130.000.- Ft.
Tura város körzeti megbízottja, Csillag Krisztián r. zászlós
információja alapján feltalálásra került Tura, Nyár u. 1.
szám alatt a transzformátorból leengedett gázolaj. A

nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható P. A.
turai lakos, aki kihallgatása
során a terhére rótt cselekményt elismerte.
A fenti ügy kapcsán az ELMÜ –
ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
2010. október 25-én jutalomban és dicséretben részesítette
a felderítésben kiemelkedõ
szakmai munkát nyújtó Csillag
Krisztián r. zászlóst.

Hamis pénz
A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat a
Btk. 304. § (1) bekezdés a. pontjába ütközõ és az (1) bekezdése
szerint minõsülõ pénzt forgalomba hozatal céljából utánozva vagy meghamisítva elkövetett pénzhamisítás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen aki
2010.09.19 napon 10:45 és
10:50 közötti idõpontban 2117
Isaszeg, Aulich utcában található élelmiszer boltban, hamisnak
látszó tízezer forintos bankjegygyel fizetett. Az elkövetõrõl videofelvétel készült.
A felvételeken látható személy 40 év körüli, 180 cm magas, közepes testalkatú, fehér
bõrû, rövid hajú, kerek, borotvált arcú, rendezett öltözetû,

magyarul tisztán beszélõ férfi.
Kérjük, hogy aki felismeri a
képeken látható személyt vagy
a bûncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információval
rendelkezik, hívja a Gödöllõi
Rendõrkapitányságot
a
28/514-655 telefonszámon,
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Sport - Egészség - Hagyomány
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2010. október 23-i CSALÁDI, UTCAI FUTÓVERSENY
Tizennyolcadik alkalommal tartottuk a címben jelölt eseményt, mely 1993-ban Bogárdi Zoltán akkori MDF-es országgyûlési képviselõ kezdeményezésére indult, és azóta Morvai László lelkes szervezésében - hagyománnyá vált.
Tizenhét éve emlékezünk utcai futóversenynyel nemzeti ünnepünk hõseire.
A rendezvény lebonyolításában évek óta
nagy segítségünkre van a Fabriczius Iskola
és a Mûvelõdési Ház néhány dolgozói (Bellai Klári, Hegedûs Gabi, Kovács Zsuzsa,
Szkalákné Kati, Tímár Zoli - Szeriné Andi,
Morvai Laci kedves feleség, Lili asszony)
valamint a helyi Polgárõrség teljes állománya.
Valamennyiüknek hálásan köszönjük a
munkájukat!
Ahhoz, hogy szinte mindenki kapjon ajándékot, üdítõt, a helyezettek érmeket, anyagi
támogatókra is szükség van. Az idén VeresNÕK - Létszám: 46

egyház Város Önkormányzata és a Gramex
2000 Kft. támogatta a rendezvényt.
Külön köszönetet és gratulációt érdemel a város triatlon szakosztálya (Trimackók) Hegedûs
Gabi és Szalma Róbert vezetésével, amelynek
tagjai most már évek óta nagy létszámmal, és
az érmes helyezések sokaságával meghatározó csoportja rendezvényünknek.
Az idén sajnos negatív részvételi csúcs született, mindössze 107-en teljesítették az 1956
m-es távot. Pedig az idõjárás kegyes volt,
ideális futóidõ köszöntött ránk.
A címben megfogalmazott „családi” futás
viszont szépen igazolódik. Együtt fut anya,
apa, nagyszülõ, gyermek, testvér, rokon.
Szép, és felemelõ élmény ez a futóknak is,
közönségnek is, és a szervezõknek is!
És most nézzük a 10 korosztály elsõ három
helyezettjét!
Lencsés Csaba
városi szabadidõ-sport szervezõ
FÉRFIAK - Létszám:

fõ

61

fõ

Abszolút elsõ:
Legfiatalabb:
Legidõsebb:

Baranyó Szabolcs
Madár Koppány
Zanathy Miklós

1995.
2008.
1939.

születés település

Korcsoport
1959. és elõbb
(51 és idõsebb)

hely
1.
2.
3.

név
Szodoray Zoltán
Borsodi Oszkár
Zanathy Miklós

születés település
1947. Veresegyház
1957. Veresegyház
1939. Budapest

Hegedûs Gabriella
Tam Mónika
Vígh Eleonóra

1965.
1967.
1961.

Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház

1960-69.
( 41-50 évesek )

1.
2.
3.

Kerekes Ferenc
Bujdosó Gábor
Romvári Tamás

1966.
1966.
1960.

Veresegyház
Vácrátót
Budakeszi

1.
2.
3.

Nagy Magdolna
Ritterné Toma Ildikó
Erdiczky Krisztina

1972.
1970.
1974.

Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház

1970-79.
( 31-40 évesek )

1.

Madár Tibor

1975.

Veresegyház

1980-91.
( 19-30évesek )

1.
2.

Bujdosó Szandra
Németh Krisztina

1990.
1990.

Vácrátót
Veresegyház

1980-91.
( 19-30évesek )

1.
2.

Szûcs Gábor
Lajkó Gergõ

1989.
1989.

Veresegyház
Veresegyház

1992-95.
( V.-VI. kcs. )

1.
2.
3.

Gombos Dalma
Bálint Regina
Orbán Nikolett

1994.
1994.
1994.

Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház

1992-95.
( V.-VI. kcs. )

1.
2.
3.

Baranyó Szabolcs
Varró Gergely
Ódor Sándor

1995.
1995.
1993.

Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház

1996-97.
(IV. kcs. )

1.
2.
3.

Ferencz Anna
Kerekes Lili
Füleki Viktória

1997.
1996.
1997.

Mogyoród
Veresegyház
Veresegyház

1996-97.
(IV. kcs. )

1.
2.
3.

Mészáros Dávid
Tenke Lambert
Romvári Bence

1996.
1996.
1997.

Veresegyház
Veresegyház
Budapest

1998-99.
( III. kcs. )

1.
2.
3.

Jakab Ilka
Király Olívia
Szegedi Sára

1998
1998.
1998.

Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház

1998-99.
( III. kcs. )

1.
2.
3.

Ferencz Ábel
Gombos Barnabás
Katona Ádám

1999.
1998.
1999.

Mogyoród
Veresegyház
Veresegyház

2000-2001.
( II. kcs. )

1.
2.

Kerekes Ivett
Lengyel Rebeka

2000.
2000.

Veresegyház
Veresegyház

2000-2001.
( II. kcs. )

1.
2.
3.

Lõrincz János
Fári Zoltán
Ferencz Domonkos

2000.
2000.
2001.

Veresegyház
Veresegyház
Mogyoród

2002-2003.
( I. kcs. )

1.
2.
3.

Katona Dalma
Lõrincz Vera
Kapitány Zsófia

2002.
2003.
2003.

Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház

2002-2003.
( I. kcs. )

1.
2.

Borsodi Máté
Szalai László

2002.
2002.

Veresegyház
Veresegyház

Borsodi Nóra
Tulipán Tícia
Madár Emese

2004.
2004.
2005.

Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház

2004. és késõbb 1.
( óvodások )
2.
3.

Gombos Boldizsár
Mezei Levente
Madár Koppány

2004.
2005.
2008.

Veresegyház
Erdõkertes
Veresegyház

Abszolút elsõ:
Legfiatalabb:
Legidõsebb:

Ferencz Anna
Madár Emese
Vígh Eleonóra

1997.
2005.
1961.

Korcsoport
1959. és elõbb
(51 és idõsebb)

hely név

1960-69.
( 41-50 évesek )

1.
2.
3.

1970-79.
( 31-40 évesek )

2004. és késõbb 1.
( óvodások )
2.
3.
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Mogyoród
Veresegyház
Veresegyház

Veresegyház
Veresegyház
Budapest
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Napló a világbajnokságról
Év elején (májusban) Szardínia szigetén az Xterra Európabajnokságon gyõzelmemmel
kvalifikáltam magam a világbajnokságra, amely Hawaii-on kerül megrendezésre minden évben. Akkor még lehetetlennek
tûnt a kijutás, de ahogy teltek a
hónapok, arra gondoltunk, talán meg lehetne próbálni az
anyagiak elõteremtését. Belekezdtünk tehát a szponzorkeresésbe, ami rengeteg idõt igényelt, de végül sikeresen összeállt a pénz.
Szerencsére rengeteg ember
segített, hogy elérjem a célom.
Legtöbbet édesanyámnak és Király Karcsi barátomnak köszönhetek, akik mindenben mellettem álltak. Sok barátra tettem
szert ez alatt a pár hónap alatt,
sokszor olyanokra, akiket eddig
látásból ismertem, és nem is
számítottam a segítségükre.
A felkészülésem sajnos nem
alakult jól, mert bár mindent
megtettem, hogy legjobb formámban versenyezzek a VB-n,
de egy térdsérülés véget vetett
az edzéseknek. Még a verseny
elõtt két héttel is nagyon rossz
állapotban voltam, a sétálás is
fájdalmakat okozott, és a versenyen való teljesítés is veszélybe
került. A rengeteg orvos és kezelés hiábavaló volt, edzõmmel,
Sebesztha Lászlóval nem tehettünk mást, mint hogy a kerékpáros- és futóedzéseket elhagyjuk, és minél több úszást (ezt
tudtam csak csinálni a térdem
miatt) iktatatunk be.
Október 14-én indultunk Hawaii egyik szigetére (Mauira).
Útitársam Poór Brigi (tereptriatlon-versenyzõ, szintén Európabajnok csapattársam) és Karafa
Balázs (egykori kerékpárversenyzõ, Brigi barátja és edzõje)
voltak. A verseny 24-én, helyi
idõ szerint 9 órakor kezdõdött,
így elég idõnk volt átállni. Házigazdáink, az egykori kiváló magyar futónõ, Erdélyi Csilla és férje, Randall Saulsbuy voltak. Fantasztikus napokat töltöttünk
ezen a legendás helyszínen. Csilla és Randall mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat.
Néha már olyan volt, mintha
otthon lennénk, Csilla „hawaii
édesanyánkként” gondoskodott rólunk.
Végül elérkezett a nagy
nap!

Jól aludtam éjszaka, és frissnek éreztem magamatl. A térdem állapota miatt a teljesítés
volt a reális cél, ezért nem volt
rajtam túl nagy nyomás, de szerettem volna meglepetést okozni. A sok baráti jókívánság,
szponzoraim iránt érzett felelõsség és a büszkeségem hajtott. A
taktika egyszerû volt: tûrni a fájdalmat, összeszorítani a fogakat és ing-gatya menni (nem
volt vesztenivalóm).
A versenyközpontig, amely
egy luxusszálloda volt, kerékpárral mentünk. Csilla és Balázs
autóval hozták a cuccainkat a
depóhoz. A központban felpecsételték karunkra a rajtszámunkat. Miután minden a helyén volt (kerékpáros-és futófelszerelésünk várta, hogy megérkezzünk az úszásból), elindultunk bemelegíteni. Az óceán
kellemes hõmérsékletû volt. Felvettük a cáparuhát, és úsztunk
egy keveset.
Egyre több ember gyülekezett a parton, közel 600 versenyzõ és rengeteg nézõ. Egy
helyi sámánnõ megáldotta a
versenyzõket, meghallgattuk az
amerikai himnuszt, jöhetett a
rajt.
Középen helyezkedtem, és kicsit hergeltem magam… 1 perc
a rajtig… Tapintható lett a feszültség… 30 másodperc a
rajtig… Az izgalom elviselhetetlen, pár másodperc, és kezdõdik, amire olyan régen vártam
és készültem… Eldörrent az
ágyú…
Egy kicsit futottam, kikerültem egy kamerás formát, fejes.
600 ember veszi egy bója felé
az irányt. Óriási verekedés indul
a jó helyekért. Kapom a tockosokat, de én is kiosztok párat,
hiszen jobb adni, mint kapni. Az
elsõ bójánál való fordulást víz
alatt abszolváltam enyhén oxigénhiányos állapotban, a hátamon kb. 3-4 emberrel. Az elsõ
kör után rövid parti futás, majd
vissza a második körre. Ekkor
már kicsit tisztább volt a helyzet,
lehetett haladni. Jól éreztem
magam. Gyors depó, és indulás
a kerékpáros pályára. Egy 1 km
hosszú, aszfaltos rész vezetett
oda.
Éppen a kesztyûmet húztam
fel, mikor éreztem, hogy nem
ment bele a stopli a pedálba.
Lenéztem, és nem volt a hajtókaron a pedál! Nem akartam

Sport

Xterra

elhinni… a pedál a talpamon
volt. Lassítottam, eldöntöttem a
kerékpárt, és sírva fakadtam. 1
km-t se mentem, és vége a versenyemnek. Az egész mezõny
elment mellettem. Egy bíró
mondta, hogy próbáljam meg
teljesíteni. Eszembe jutott a sok
ember, aki segített, a sok barát,
akik szurkolnak. Nem tehettem
meg, hogy feladom. Elhatároztam, hogy bármi áron célba
érek.
Mindent beleadtam, hogy
egy lábbal hajtsak. A térdem
nagyon fájt, de eltörpült a problémáim között. Néhol tudtam
haladni, de néhol csak araszoltam. Amikor a pálya felénél jártam, egy gyors lejtmenetben
éreztem, hogy odacsapom a
hátsó kereket. Egyre kevesebb
lett a nyomás. Defekt!
Lehetetlen. Megint „eltörött
a mécses”. Megcsináltam, de
emiatt ismét a mezõny végén
találtam magam. Ezt már nagyon nehéz volt feldolgozni, de
mentem tovább. Idõközben
még a kiavi nevû tüskés növény
is kiszúrta a gumim. Mi jöhet
még?!
Végre a depóban voltam!
Felvettem a nyúlcipõt. Nagyon fáradt voltam. Rögtön egy
hosszú emelkedõvel kezdõdött
a pálya. A forróság elviselhetetlenné vált. Elértem az elsõ frissítõ állomásig, ahol hideg vízzel
lelocsoltam magam, ez nagyon
jól esett, és új lendületet vettem.
Jó tempót diktáltam, de itt is
jött a feketeleves. Éreztem,
hogy a bal talpamnál van egy
kis kavics. Az 5. km körül már elviselhetetlen lett a fájdalom, és
meg kellett állnom a frissítõ állomáson. Levettem a cipõt, és
egy hosszú véres vágás volt a
talpamon. Kimostam vízzel,
majd rohantam tovább. Innentõl kezdve ezt meg kellett ismételnem kilométerenként. Már
nagyon vártam a célt, hogy
végre vége legyen…
Végül 4 órás idõvel 11. he-

lyen értem célba, a befutó nagyon jó volt,…a hangulat pedig
fantasztikus, és végre vége lett
életem legtöbb kihívását tartalmazó és egyben legszerencsétlenebb versenyének.
Brigi szép versenyzéssel a 2.
helyen végzett korosztályában.
Ezúton is gratulálok neki, és remélem, hogy még sokszor versenyzünk együtt a VB-n, Mauin.
A befutót követõen az orvosi
sátorba kisért Csilla, ahol ellátták a talpamat. Sokan ott feküdtek lélegeztetõgépen, infúzión.
Csalódott vagyok, hogy nem
sikerült jó eredményt elérni, de
örülök, hogy minden akadály
ellenére képes voltam befejezni
a versenyt. Az utóbbi pár nap
egyetlen pozitívuma, hogy
megtudtam, megnyertem az
European Xterra Tourt, ami az
európai Xterra versenyeken elért helyezések alapján összesített éves ranglista.
Szeretném megköszönni ezúton is mindenkinek, aki segített. Szponzoraim: Pásztor Béla, VERESEGYHÁZ Város Képviselõtestülete, Sportbizottsága,
VABEKO KFT, ITRON, WTB gumi külsõk, TRI11 neoprén ruhák, EUB biztosítás, X2S TEAM
egyesületem, 12.b :), KONA kerékpár, IRONCLAD kesztyûk,
LAFUMA, CASCO, Veresegyház
és Vidéke Takarékszövetkezet,
családom, édesanyám, testvérem, edzõm: Dr. Sebesztha
László, Király Karcsi , Kropkó
Péter, Kövi Árpádné, Bencz
Miklós, Varró Bálint, Csomborcsalád, Erdélyi Csilla, Randall
Saulsbury, Hegedûs Gabriella,
Kerekes család, Szegedi Attila,
Veresegyházi Triatlon Egyesület, ifj. Diósi Gyula, id. Diósi
Gyula, id. Szente Imre, Sutyinszki Mária és Havlicsek József,
Varga-calád, Németh-család,
Kisfaludy Dezsõné, Malmros
Mária , Pásztor József, Menyhárt Dóra
Szente Dániel
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DÁRDAI Zsuzsa és SAXON Szász János kiállítása

Mûvelõdés

KRIS-TÁJAK és POLI-MEZÕK
Az Innovációs Központban
november 5-én megnyitott
kiállítás lényegét Golovics Lajos mûvészettörténész elõadásának egyes részleteivel
szeretnénk bemutatni, egyben felcsigázni a kedves olvasót a tárlat megtekintésére.
Íme:
„Pont itt Veresegyházán,
kb. 1 évvel ezelõtt bemutatták a két mûvészt az El
Caminon tett utazásuk kapcsán. Ma már minden rendes,
magát független gondolkodónak aposztrofáló értelmiségi elzarándokol Compostelába. Van, aki könyvet ír róla,
van aki az élményeket más
formában dolgozza fel, osztja
meg másokkal.
Saxon-Szász János és Dárdai Zsuzsa képzõmûvészeti filozófiát, világszemléletet csinált már évek óta a képeivel,
amelyhez egy kulcs volt számomra a Caminoról szóló
elõadás. Hihetetlen mély
gondolkodásról, kitartásról,
a szellemi lényegrõl szólt.
Akkor kezdett el izgatni,
hogy ezek az emberek nem lehet, hogy csak úgy esztétizálgassanak a képeikkel, amikor
emberként ilyen bevállalósak!
A választ nemrégen kap-

Baloldalt a kiállító mûvészek, középen Golovics Lajos,
jobbra Klement Zoltán festõmûvész a kiállítás rendezõje és Pásztor Ildikó, aki megnyitotta a tárlatot
„Egyik képe a Dimenzió- például a mûholdas fotókon
lépcsõk címet viseli (a szó- látható tengerpartokat és fölnak abban az értelemben, di alakzatokat.
Ennek a geometriának a léamit a méretek változtatása, vagy a léptékváltás lép- nyege pedig olyan kifejezésekcsõzetessége kifejezés is je- kel írhatók le, mint: Lépték
váltás, Dimenzió váltás,
lenthet).
Egy négyzet volt ennek a Fraktál dimenziók, Új termékompozíciónak a kiinduló szeti rend, Fraktál filozófia2
Magyarul, az elmúlt több
pontja, amelyet Saxon-Szász
úgy osztott kisebb részekre, száz éves természettudomáhogy az egyik oldalát, mégpe- nyos gondolkodást gyökeredig a négyzet jobb oldali élét, sen forgatja fel. Eddig ugyanhárom részre osztotta. Ezután is lehetet a jövõt tervezni, elepedig kiemelte az itt megraj- mezni. Nagyjából a tudósok
zolható három kisebb négyzet egy lineáris vonalon képzelték
közül a középsõt, majd egy lé- el a fejlõdést. A fraktál geopéssel tovább ment, és megis- metria megjelenésével azonmételte ezt a mûveletet azzal ban azt kell tudomásul venni,
az újabb négyzettel, amit a hi- hogy a jövõ nem lineáris fejlõányzó középsõ négyzet belsõ désû, hanem mehet erre is,
éle mellé rajzolhatott. Innen arra is és nagy valószínûségaztán újra tovább lehet lépni gel van valamerre folytatása,
egy még kisebb négyzet felé, de nem megjósolható a mai
és a munka elvben a végtelen- matematikai geometriai tudásunkkal.
ségig folytatható” 1
Ne aggódjanak, a minden
És pont ez a lényeg. Anélkül, hogy belebonyolódnék
mély matematikai filozófiai
fejtegetésekbe, mondom a lényeget.
1900-as évekre érett meg a
matematikai kutatásokban a
fraktál geometria. Rájöttek a
matematikusok, hogy vannak
a geometriában olyan alakzatok, amik a szokásos geometriai rendszerekkel nem írhatók
le. El is nevezték ezeket az
alakzatokat „monsztereknek”
matematikai,
geometriai
szörnyszülötteknek. Viszont
az 1970-es évekre nyilvánvalóvá vált, hogy pont ezek a
„monszterek”, egy új geometria megteremtõi s ezek
pedig maguk a fraktálok. Hetek óta igen nagy érdekEzek segítségével lehet leírni lõdés övezi az X Faktor te-

napjainkat továbbra is a megszokott a több száz éve használt rendszerek szabályozzák,
de szembesülni kellett azzal,
hogy létezik a geometriának
és a matematikai filozófiának
egy másik lehetséges dimenziója is.
Saxon-Szász képei pedig
pontosan ezekrõl a Lépték
váltásokról, Dimenzió váltásokról szólnak. Gyakorlatilag fraktál képek. Ezek a
mûvek 21. századi festmények!”
„Nem szeretném elhanyagolni Dárdai Zsuzsa képeit
sem, hiszen azok is magával
ragadóak. Mindössze Saxon
Szász mûvei kapcsán sokkal
könnyebb volt megvilágítani a
filozófiai háttér fontosságát.

Dárdai képein sokkal líraibban jelennek meg ezek a fraktál gondolatok. Talán kevésbé
vesszük észre a háttérben húzódó szigorú gondolkodást.
A képek, megjelenésükben a
természethez közelebb álló
esztétikus formákat tárnak
elénk s ettõl hajlamosabbak
vagyunk képtárgyaknak nézni
õket és kevésbé akarunk a
mögötte húzódó gondolatokkal foglalkozni. Pedig a de
a lényegüket tekintve mind
fraktálok!”

Janicsák Veronika a TV-ben

tam meg. Ma is látható Budapesten a B55 Galériában János kiállítása. Kétszer is elmentem, hogy megküzdjek a
mûvekkel.
A
kulcsot
Perneczky Géza és maga a
mûvész adta a kezembe, amikor felfejtette a lényeget. Ez
pedig a Dimenzió lépcsõk és a
fraktál geometria. Egyik képe
itt is pont ezt a címet viseli.
Dimenzió kapu.
Nézzük Perneczky Géza
mûleírását:
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hetségkutató
versenyt,
amelyben
lapzártánkkor
Janicsák Veronika elõkelõ
helyen állt. Veronika a verseny célkitûzésének megfelelõen nem csak énekhangjával, de személyiségével,
elõadásmódjával is kitûnt,
meg tudta hódítani a közönséget. Mi, veresiek élõben is hallhattuk a tehetséges fiatalt, képünk a múlt
télen az Innovációs Központban örökítette meg azt
a pillanatot, amikor Veronika a fellépését követõen a
kapott virágcsokorral a kezében távozik a terembõl.
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Pécsváradi leányvásár!

Nyugdíjas Találkozó
Sok éve kialakult jó szokás
a szomszédok meglátogatása, vendégül látása a Nyugdíjas Klubnál. Tavasszal mi megyünk Szadára, õsszel mi fogadjuk a szadai Nyugdíjas
Klubot.
Az idén ez a vendéglátás

október 18-án történt. Ahogy
ez illik és szokás a két Klub vezetõi virággal köszöntötték
egymást, azután jött a meglepetés mûsor mindkét részrõl.
A vidámság, a nevetés nem
hiányzott, s a sok szép mûsor
is emlékezetes marad.

Baloldalt a kiállító mûvészek, középen Golovics Lajos,
jobbra Klement Zoltán festõmûvész a kiállítás rendezõje és Pásztor Ildikó, aki megnyitotta a tárlatot
Dr. Andrásfalvi Bertalan írja:
„Az erdõs Zengõ-hegyen kis
magyar református falvak
népének ifjúsága évenként
találkozott Lukács napján,
október 18-án és a rákövetkezõ országos vásáron,
Pécsváradon. Ekkorra már
megérett a gesztenye, kiforrt az újbor. Ifjúsági találkozó volt ez, ismerkedõ, barátságkötõ és szerelemébresztõ alkalom. A vásárban
megvásárolhatták a sült
gesztenyét és a mézeskalácsszíveket. Ezt a régi ünnepeket nevezték el tréfásan leányvásárnak.”
Itt, Pécsváradon rendezték
meg az idén az Országos
Minõsítõ Versenyt. A kétna-

pos rendezvényen mi, Veresegyházi Hagyományõrzõk október 17-én, vasárnap szerepeltünk a szigorú
zsûri elõtt, az ottani mûvelõdési házban, utána pedig
kinn a vásári forgatagban
és a téren. Ekkor már nagyon jókedvûen, felszabadultan, mert hatodik alkalommal is Kiváló minõsítést
szereztünk.
Köszönjük Széphalmi Zoltán
koreográfusnak, Pál Lajos
zenei vezetõnknek a felkészítést, Veresegyház Város
Önkormányzatának, és a
Váci Mihály Mûvelõdési Ház
vezetõjének,a támogatást.
h.i.

A Bokréta Tánccsoport is sátrat állított az ÉVÖGY
által szervezett, jól sikerült jótékonysági napon,
lásd képünkön

Nosztalgia és Kézilabda
– Hiánypótlás
A június 19-én lebonyolított
Nosztalgia Kézilabda Nap
támogatóinak felsorolásából sajnálatos módon kimaradt a Varga Kenyér 2000
KFT., akinek a 120 adag

pásztorgulyáshoz biztosított finom, friss, szeletelt
kenyeret ezúton is tisztelettel megköszönjük!”
Csapó Sándor sk.
kézilabdázó-fõszervezõ
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Közélet

Hagyományõrzõink újabb kitüntetése
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