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A hónap eseménye

A vidám farsangi idôszak eseményei
Farsangi Ovis Bál

Farsangi Ovis Bál
Kolompos Farsang

Kubai Karnevál a Mini Akadémián

Cantemus Farsangi Koncert
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Kéri János:

Nõnapi köszöntõ
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol,
És felnevel õ.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot.

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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Képviselõ-testületi ülés

A képviselõ testület tanácskozik

Garai Tamás az új jegyzõ
Február hónapban a képviselõtestület rendes ülését 15-ére
hívta össze Pásztor Béla polgármester. A tárgyalást zárt üléssel
kezdték, mivel az elsõ napirendi
pontban a jegyzõi pályázatok
elbírálása
történt
meg.
Meglepõen bõséges lehetõség
volt a megfelelõ személy
kiválasztására, ugyanis 15 fõ
adta be pályázatát. Az írásos
anyagok elemzését követõen,
elsõ szûrésként, behívták személyes meghallgatásra az öt,

legalkalmasabbnak vélt személyt. A behívott pályázókat
egyenként hallgatták meg,
majd zártkörû tanácskozást
követõen kihirdették az eredményt. Veresegyház Város
jegyzõjének Garai Tamást
nevezték ki, aki korábban
aljegyzõ, majd megbízott
jegyzõként bizonyította alkalmasságát. Garai Tamás minden
képviselõ bizalmát élvezve egyhangú szavazással foglalhatja el
a jegyzõi széket.

Veresegyház 2011-évi
költségvetése meghaladja
a 12 milliárd Ft-ot
A második napirendi pont, a
város 2011. évre vonatkozó
költségvetésének vitája már
nyilvános ülésen történt, így a
folyosón várakozó intézményvezetõk és más érdeklõdõk is
helyet foglaltak a tanácsteremben.
Meghallgatták a bizottságok
véleményét, valamint dr.
Rocskai János könyvvizsgáló
elemzését, akinek a szavai szerint a „A költségvetés reális, de
feszített, mint mindig!”majd
meghozták a döntést, megszavazták az elõterjesztést.
Szalontai Boldizsár majd Gáncs
Gábor tett fel kérdéseket, illetve
fogalmazott meg javaslatokat,
ám véleményükkel a többség
nem értett egyet. Gáncs Gábor
kifejtette aggodalmát amiatt,
hogy vajon a tervezett bevételek valóban beérkeznek-e, s lesz
e képes az önkormányzat
további hitelek felvétele nélkül
teljesíteni vállalásait. A tervezett
beruházások értékét (1,6 milliárd Ft) túl nagynak ítélte.
Képviselõ úr attól tartott, hogy
a kockázatos költségvetés miatt
újabb hiteleket lesz kénytelen a
város felvenni. A vitában hozzászólt dr. Rocskai János könyvvizsgáló is, aki kifejtette, hogy a
költségvetést betarthatónak
tartja, de lekicsinyelni nem szabad a feszültséget, hiszen történhetnek váratlan események
is, ezért az év során nagyon
óvatosan és odafigyelve kell
mérlegelni minden kiadást.
Polgármester úr egyetértett
azzal, hogy az idei évben is
feszített a költségvetés, de jelezte, hogy bízik a vállalkozások
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eredményességében, amelyektõl 3,3 milliárd Ft. iparûzési adót
várnak. A megkezdett beruházásokat azon be kell és be is
tudják rendben fejezni, Veresegyház fejlõdése nem torpan
meg az idén sem.
Szabóné Tolnai Ildikó kifogásolta, hogy elõfordulnak
bankoktól független hitelfelvételek, amelyek magasabb kamatterhet rónak a városra.
Válaszában polgármester úr
ismertette, hogy a bankok is szívesen adnak hitelt a városnak,
mint jól fizetõ adósnak, ám van,
amikor gyorsan kell pénzhez
jutni, s a bankok ennyire nem
rugalmasak. Ilyen hiteleket
azonban csak rövid idõtartamra
vesznek fel, tehát a kamatteher
emiatt nem okoz különösebb
gondot.
Végezetül a város 2011-es évi
költségvetését (mind a kiadások, mind a bevételek
fõszámát ) 12.234.781 000 Ftban határozták meg, s 8 IGEN
és 3 NEM szavazattal érvényessé tették.
A többi napirendi pont már
nem hozott hasonló vitát.
WK

Szalontai Boldizsár

Pásztor Béla polgármester és Garai Tamás jegyzõ

A város intézményvezetõi

Gáncs Gábor

Az eredmény

2011. március

Veresi Krónika

Az 1997-es CXL törvény
módosítása idõszerû, hiszen
azóta a társadalom jelentõs
változáson ment keresztül.

Az emberek élethelyzete, az
önkormányzatok mûködése
ma már sok tekintetben egészen más törvényi szabályozást kíván.

A törvény társadalmi beágyazottsága érdekében állami intézetek igyekeznek
begyûjteni az ezzel kapcsolatos igényeket, ezért az egész
országot behálózó, laza hálót
alkotó, véleményezõ csapat
vállalta a fáradságot, hogy
ismerve a környezetében élõk
helyzetét, gondjait, igényeit,

megfogalmazzák ajánlásaikat
a törvényalkotók számára.
A Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti

Lektorátus szervezésében
hívták egybe a véleményalkotó szakembereket szerte az
országból, egy összegzõ
beszélgetésre, Veresegyházra, március 3-án. A munka
egy közös megnyitó után
három munkacsoportban
folytatódott.
Veresegyházon a Szabadidõs Központban leltek alkalmas helyszínre Boros
Zsuzsa igazgató meghívására. A vendégek Pásztor Béla
polgármestertõl kaptak ismertetõt városunkról és bíztatást a vállalt munka eredményes elvégzéséhez, búcsúzóul pedig ajándékként
elvihettek magukkal egy-egy
veresi címeres tarisznyát,
melyben haza is vihették a
városunk életét bemutató
kép- és hanganyagokat, valamint stílszerûen a Veresi
Krónika legutóbbi lapszámát,
amelynek címlapján a Magyar Kultúra Napja szerepel.
A helyszín és a megfelelõ
körülmények biztosításával
Veresegyház
hozzájárult,
hogy olyan törvénymódosítás kerülhessen az országgyûlés elé, amely a mai magyar társadalom valódi gondjaira és a közmûvelõdés
elérhetõ céljaira mutat rá.

Kormányablak
A Kormány 2011. január 3-án
az ország 29 pontján nyitott
integrált kormányzati ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan
intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése
az ügyfélbarát és szolgáltató
állam, a Jó Állam megteremtése felé.
A Kormányablak
• széles körû tájékoztatást
nyújt arról, hogy ügyét mikor,
hogyan és melyik hatóságnál
intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy
az adott ügyben milyen
kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében,
a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.
A Kormányablakban
többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat
igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj
igénylésérõl, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos
ügyintézésrõl,
• megismerheti ingatlanok
adatait nem hiteles tulajdoni
lap másolat és térképmásolat
elektronikus lekérdezésével.
Célunk, hogy 2013 végére az
egyablakos ügyintézés megkönnyítse minden állampolgár
életét. Ennek érdekében folya-

matosan bõvítjük nemcsak az
ügyfélszolgálati irodákban intézhetõ ügyek, hanem a
Kormányablakok helyszíneinek
számát is.

Kormányablakok Pest megyében munkanapokon 8.0020.00-ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi 3 városban várják ügyfeleiket:
• Érden (a Polgármesteri
Hivatallal szemben) Budai út
7/b II. emelet 217. 2030
• Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosítási
Pénztár és a Nyugdíjbiztosító
Igazgatóság épületének földszintjén) Dr. Csányi László krt.
16. 2600
• Cegléden (a Ceglédi Körzeti
Fölhivatalban) Kossuth tér 7.
2700
A Kormányzati Ügyfélvonalon
(telefonszám: 1818, helyi tarifával hívható „kék” szám) a nap
24 órájában érdeklõdhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok mûködésével kapcsolatos véleményét, észrevételét,
javaslatát a 1818@ugyfelvonal.hu e-mail címre várjuk.
Az ügyfélszolgálatok mûködésérõl, helyszíneirõl, ügyköreirõl
részletes és aktuális információt
talál a www.kormanyablak.hu
honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
Pest Megyei Kormányhivatal
Integrált Kormányzati
Ügyfélszolgálatai

CNC gépkezelõket keresünk Budapesti
munkahelyre (bizonyítvány gyakorlat szükséges).
Szállás biztosított!
Érdeklõdni: 10 — 17 óráig a 06 70/ 620 9901
illetve 06 32/ 769-001 telefonszámon.
E-mail: APM10@freemail.hu
Köszönjük, ha megtisztel adója 1 %-nak felajánlásával, hogy rendezvényeink továbbra is sok ember számára okozhassanak örömet.
Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért
Adószámunk: 18708552-1-13
Köszönjük!
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Beruházásaink
Beruházásaink fokozatosan megvalósulnak, építkezéseinket még a kemény és hosszú
tél sem tudta visszavetni.

Bölcsõdebõvítés

Hévíz kút

A hévízkút kijelölt helyére
március 3-án érkeztek meg a
várva várt berendezések, s
másnapra már állt is a torony a
Misszió elõtt, jelezve, hogy
hamarosan felszínre tör majd a
meleg víz, ami lehetõséget
teremt az ipari üzemeken túl
az elérhetõ közelségben
található
lakóingatlanok
fûtésére is. Kiváltva ezzel a
jóval drágább és a légkört is
rontó földgáztüzelést. A hévízszolgáltatás az önkormányzatnak majd bevételt, a rácsatlakozó lakosoknak és cégeknek
pedig jelentõs mértékû megtakarítást eredményezhet.
Az ünnepélyes projekt megnyitóra március 07-én került
sor „Veresegyház geotermikus
közmû kiterjesztése új termálkút fúrásával” címen.
A rendezvényt Pásztor Béla
polgármester nyitotta meg,
aki egyben ismertette a
beruházás által várható
elõnyöket és a projekt fõbb
adatait. Mivel ez egy 60%-ban
támogatott fejlesztés, a megítélt 385 361 820 Ft mellett az
Önkormányzat által biztosított
önrész 256 907 880 Ft.

A még 2007-ben üzembe
helyezett hévízre települt
fûtõmû bevált, de azóta
megépült egy új bölcsõd, egy
óvoda, egy új szociális otthon,
elkészült a Fabríciusz iskola
bõvítése, és építési engedéllyel
rendelkezik több más közintézmény, mint például a Kistérségi
Központ, vagy a Református
iskola. Az új építésû közintézmények hõellátásához az
üzemelõ hévízkút már nem
elegendõ, ezért vált szükségessé egy új kút fúrása. Ismereteink szerint az 1400-1500m
mélyen található rétegvíz a
jelenlegi kúttal felszínre hozott
vízzel azonos, vagy hasonló
minõségû.
A 2006-ban lefúrt, és 2007
óta mûködõ, visszasajtoló kút
a jelenlegi vízmennyiség többszörösét is képes elnyelni, így
ez a feltétel adott.
Az új kút adta hõenergia a
városi intézmények ellátása
mellett - a számítások szerint biztosíthatja a környék ipari
üzemeinek, s ezen felül a
lakossági fûtési igényeket is. E
célból 4,5 km vezeték épül.
A próbaüzemet a kivitelezõ
2011. október 31-re tervezi. A
beruházás elkészülte után
Veresegyház hõellátása mintaértékû lesz az országban.

2011. március 08-án tartottunk tájékoztatót a 2010.
szeptemberben indított „Veresegyházi Meseliget bölcsõde kapacitás növelése” projektrõl. A Bölcsõdei ellátást
nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és
kapacitásának bõvítése pályázaton 79,2 millió Ft támogatást nyertünk a bõvítéshez, amely 90 %-os hozzájárulást jelent.
Pásztor Béla polgármester
elmondta, hogy bár jobb
lenne a gyerekeknek három

A P+R Parkoló

Befejezõdött a vasútállomás melletti parkoló építése, amelynek projektzáró
eseménye még február 10én lezajlott. Az elkészült
gépkocsi parkolót rögvest
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használatba
vették
az
autósok,
akik
így
egyszerûbben juthatnak el
budapesti munkahelyükre.
A tavasz és a nyár bizonyára megtölti majd a fedett
kerékpártárolót is bicajokkal, amelyet már csak a
várost átszelõ kerékpárút is
indokol.

Református iskola építés

A fõtér

A fõtér szép lesz és
helyet, azaz épületet ad
majd a Polgármesteri Hivatalnak, rendezett állapotok
alakulhatnak ki a piac számára, s még számos más
elõnyt is hordoz. A munkák

éves korukig a családban, az
édesanyjukkal maradni, de a
világ változik, be kell látni,
hogy szükség van a bölcsõdékre, ezzel is segítve a
nõk munkába állását.
A Meseliget bölcsõde igazgatója, Víg Eleonóra ismertette, hogy a beruházás eredményeképpen 78 fõrõl, 104
fõre bõvül a férõhelyek száma. Amikor a gyermekek a
közösségbe kerülnek, akkor
derülnek ki a gondok, amiknek az orvosolására fejlesztési szobát rendeznek be, melyet forgórendszerben használnak majd. Az új idényre 5
új munkatárssal is bõvül az
alkalmazotti létszám.

befejezõdése a nyár elejére
várható. Az itt elkészülõ
szép épület nevén érdemes
gondolkodni, mert illi neki
nevet adni. Jó lenne, ha
ebben a város társadalma
egyet tud-na érteni. Kérjük,
hogy akiknek javaslatuk van
az elnevezésre, azok küldjék
azt be a szerkesztõség
email vagy postacímére.

Március elsõ napjaiban
jelentek meg a munkagépek és a munkások a református templom mellett, a
jelenlegi iskola udvarán, s
elkezdõdtek a földmunkák.
Elsõ ütemben egy 8 tantermes iskola épül, hogy a
szeptemberben induló új
tanévben az iskola már az
5. évfolyamon is fogadhassa tanítványait. A beruhá-

zásra Veresegyház Önkormányzata 500 millió Ft-ot
hagyott jóvá.

Veresi Krónika

Talajjavító
(mûtrágya helyettesítõ)
anyag osztása
A Malom-tó rehabilitációs
munkálatai során a tóból
kikotort, megülepedett, kiszáradt és összetömörödött
iszap kitûnõ talajjavító
hatású természetes anyag,
melyet mûtrágya helyett,
azzal közel azonos hatásfokban használhatnak fel a
Tisztelt veresegyházi Lakosok.
A kikotort iszap minõségét
megállapító szakvélemény
szerint 1 tonna iszapban:
- 6,44 kg kálium,
- 6,34 kg nitrogén,
- 3,47 kg foszfor található.
A kotrási iszap viszonylag
magas szerves anyagtartalmú, gyengén lúgos kémhatású és magas mésztartamú.
Felhasználási javaslat :
3 kg iszap/négyzetméter
kiszórása
biztosítja
a
talajjavító hatást.
Az elsõ alkalom nagy sikere
után, - akik akkor lemaradtak, kapnak még egy
lehetõséget - március 19én, szombaton, 8 - 14 óra
között.
A helyszín: Veresegyház,
Ivacsok városrészében található a 014/66 hrsz-ú ingatlan

Az osztás helyszínének megközelíthetõsége:
az Ivacs utca felõl a
Krajcár utcán át földúton
(lásd mellékelt Google-térkép)
Fejenként kb. 1 köbméternyi anyag szállítható el. Ha
az igénylõ maga lapátolja az
általa hozott zsákba vagy
utánfutóra az anyagot,
akkor az ingyenes Az elõre
betöltött zsák darabjáért
(melybe mintegy harminc
kilogramm anyag fér) 100,forintot kell fizetni.
Felhívásunkat megtalálja a
www.veresegyhaz.hu honlapon, a GAMESZ honlapján, a Facebook-on és a
Veresegyházi Hírhatáron.
Bármilyen egyéb kérdés
esetén bõvebb tájékoztatás
az itt látható elérhetõségek
bármelyikén.
BERUHÁZÁSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA
Tel.: 28-588-628, -630, 631, -632, -648
Fax: 28-588-646 Email:
beruhazas@veresegyhaz.hu
Hivatal félfogadása:
Hétfõ:
8.00-12.00 13.00-18.00
Szerda:
8.00-12.00 13.00-16.30
Péntek: 8.00-12.00
igazgató

Tájékoztatás

2011. március

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Értesítjük Önöket, hogy a lomtalanítás az alábbi
idõpontokban történik:
• hétfõi szemétszállítási körzet:
2011. március 21 — március 25-ig
• keddi szemétszállítási körzet:
2011. március 28 —április 01-ig
• szerdai szemétszállítási körzet:
2011. április 04 —április 08-ig
• csütörtöki szemétszállítási körzet:
2011. április 11. —április 15-ig
• pénteki szemétszállítási körzet:
2011. április 18. — április 22-ig
Kérjük Önöket, hogy a lomokat a megadott hét hétfõjén reggel 7 órára tegyék ki az ingatlanjaik elé.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy építési törmeléket és veszélyes hulladékot nem áll módunkban elszállítani.
Veszélyes hulladékok közül a lommal együtt kitehetõ:
• gumiabroncs
• számítástechnikai eszközök
• kisebb háztartási gépek (pl. televízió, rádió, stb.)
amelyek ártalmatlanításra kerülnek.
Veresegyház, 2011. március 10.
Nagy József Attila
mb.
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„Megváltozott munkaképességû munkavállalók
— Gazdasági és társadalmi elõny”
Színvonalas konferenciát
tartottak a megváltozott
munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásának
elõsegítéséért 2011. február 23-án Gödöllõn az Erzsébet Királyné
Szálloda Báltermében a GAK Oktató,
Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében, az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával.
A tudásbõvítõ rendezvény célja a
megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó aktuális információk, jogszabályok és elérhetõ
támogatások bemutatása, valamint a
témával foglalkozó helyi civil szervezetek,
munkaügyi központ és munkáltatók között
szakmai kapcsolatok, együttmûködések
létrehozása volt.
A rendezvényen nem csupán a térségbõl,
hanem az ország különbözõ részeibõl is
érkeztek munkáltatók, vállalatok, intézmények vezetõi, HR vezetõi.
Az egész napos rendezvény elsõ felében,
a megnyitót követõen tájékoztató hangzott
el a Gödöllõi Kistérségi Foglalkoztatási
Paktumról, majd a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal és a Budapest Fõváros
Kormányhivatala Munkaügyi Központja
munkatársai plenáris elõadások keretében

8

tájékoztatást adtak a foglalkoztatási rehabilitáció aktualitásairól, a régiós tapasztalatokról, a komplex rehabilitációs programban
résztvevõ munkáltatók szerepérõl, valamint
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásának jogszabályi
hátterérõl, feltételeirõl, támogatási rendszerérõl. Ezt követõen egy, a közelmúltban
megvalósult jó gyakorlatot ismertetett az
aszódi Richard Fritz Kft. HR vezetõje, ahol
A résztvevôk egy csoportja

sikeresen integráltak és jelenleg is foglalkoztatnak megváltozott munkaképességû
munkavállalókat.
A nap második felében rendhagyó
hálózatépítõ kerekasztal-beszélgetésekre
került sor, amelyek célja a munkáltatók és
megváltozott munkaképességû személyekkel foglalkozó civil szervezetek, illetve

szakértõk közötti informális kapcsolatépítés
és közvetlen információátadás volt. Bemutatkoztak a kerekasztal-beszélgetéseket
vezetõ szervezetek vezetõi és szakértõi, a
munkáltatóknak pedig lehetõségük nyílt
több asztalt felkeresni, valamint egyidejûleg
személyes konzultációkat folytathattak az
elõadókkal, a közigazgatás szakértõivel.
Az elõadások közötti szünetekben foglalkoztatási és egyéb pályázati lehetõségekrõl
is tájékozódhattak az érdeklõdõk az egyik
Paktum tag jóvoltából.
A résztvevõk, akár munkáltatók, akár a
Paktum tagjai vagy akár az elõadók ismeretekben gazdagon távoztak az egész napos
rendezvényrõl. A konferencián elhangzottak minden szektor tudását bõvítették,
mivel az érdeklõdõk több aspektusból megismerhették a témát, elsõ kézbõl szerezhettek tapasztalatokat, és a téma szakértõitõl
kaphattak egyénre szabott segítséget problémáik megoldásához.
A konferenciához kapcsolódva tájékoztató kiadvány készül, amely a megváltozott
munkaképességû személyek foglalkoztatását érintõ legfontosabb információkat, támogatási lehetõségeket és a sikeres foglalkoztatáshoz szükséges szempontokat tartalmazza. Felvilágosítás a kiadványról a
paktum@gak.hu email címen kérhetõ.
Bõvebb információ: godollopaktum.gak.hu.
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árcius 13. 16 óra
Városi nõnapi ünnepség
Mézesvölgyi Általános
Iskola aulája
Március 13. 16.00
Kolompos táncház
Váci Mihály Mûvelõdési Ház
Rendezvények az 1848. március
15-ei forradalom tiszteletére

Hirdetés

A Váci Mihály Mûvelõdési Ház és a
Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs központ rendezvényei
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház
Érdeklõdni Pásztor Ildikónál lehet:
06-70-330-73-93;
Május 1.10 óra
Városi majális
Helyszín: Fenyves erdõ
Érdeklõdni a következõ
telefonszámokon lehet:
28-588-690; 387-891;

Március 15. 9.15 óra
Koszorúzás a Honvéd síroknál a
Római Katolikus Temetõben
Találkozás: ¾ 9- órakor a
Polgármesteri Hivatal elõtt
Indulás: 9 órakor
Március 15. 10 óra
Megemlékezés az 1848-as
Forradalom és Szabadságharc
163.évfordulóján
Helyszín: Petõfi tér
Március 15-én, 11.30
Képviselõ Kupa kispályás
labdarúgó torna
Helyszín Mézesvölgyi Általános
Iskola
Március 15-én, 15 órákor
Családi futóverseny 1848
méteren.
Indulás: Váci Mihály Mûvelõdési
Ház elõl
Április 8. 18 óra
Mizser Pál festõmûvész kiállítása
az Udvarház Galériában
Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Központ,
II. 331.
Április 10. 16.00
Kolompos táncház
Helyszín:
Váci Mihály Mûvelõdési Ház
Április 17.
A Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola Tanári koncertje
Szabadidõs és Gazdasági
Innovációs Központ
Április 17. 8 óra
Föld Napja
Április 30. 10 óra
Hajnal Rudy ötvösmûvész és
Haynal Valeri festõmûvész közös
kiállítása az Anyám Fekete Rózsa
Nemzetközi Vers és Prózamondó
Találkozó részeként.
Április 28. - május 1.
Az Anyám fekete rózsa
Nemzetközi Vers-és Prózamondó
Találkozó
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Jerzi Popieluszko vértanúsága

Molnár Imre, a szerzô

Rendkívüli történelemóra
az Agóra Kör szervezésében
Akár a Kommunizmus Áldozatai Napjához tartozó rendhagyó történelem órának is
tekinthettük volna az Agóra
Kör rendezvényét, amelyet
könyvbemutatónak hirdettek
meg. Jerzi Popieluszko, a lengyel vértanú pap a XX. század
végén vált a kommunisták
áldozatává, akit nem tudtak
másképpen sem félreállítani,
sem elhallgattatni.
Az igazság szabaddá tesz
címû könyv szerzõjét, Molnár
Imrét Illés Zoltán és Pásztor
Béla is kedves ismerõsként
köszöntötte, aki rendkívül
érdekfeszítõen tárta hallgatói
elé a könyvben is megírt, a
Lengyelországban végbement
rendszerváltást megelõzõ évek
történelmét, társadalmi viszonyait. Molnár Imre közvetlen
közelbõl, Varsóból látta, s élte
át maga is azokat az idõket, a
Szolidaritás mozgalmát, majd
bejegyzett szakszervezetté alakulását és harcait. Így valóban
hiteles leírást kaptunk élõ-

szóban is a szerzõtõl a
korszakról és benne a könyv
fõszereplõjérõl, az igazságot
meg nem tagadó papról, és a
lengyelek szabadságharcáról.
Aki még nem tudta, az ráeszmélhetett, hogy nemcsak
nekünk magyaroknak zivataros a történelmünk…
A híres és az idõk homályába veszõen régi magyarlengyel barátság ezen a délutánon is kitapintható volt,
Egy négygyermekes lengyel
anyát egy négygyermekes magyar anya, Fogarasi Verona
köszöntött nemzeti szalaggal
átkötött virágcsokorral, s
természetesen a terembõl
nem hiányzott a kifüggesztett
lengyel zászló sem.
A rendezvény a szokásos
módon könyvdedikálással végzõdött, valamint hosszas baráti beszélgetésekkel, hiszen volt
mirõl, mindnyájunk agyában
ott zakatoltak a kérdések…
Windhager

Illés Zoltán megnyitja
a rendezvényt

Pásztor Béla
polgármester

A magyar — lengyel barátság jegyében
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A „futómûvész” kiállítása

Kisállat kiállítás

Január 11-én nyílt meg Csorba Simon László kiállítása az
Udvarház Galériában. A kiállítást, melyet Pásztor Béla
polgármester nyitott meg, Klement Zoltán rendezte, és
a Cantemus Kórus jelenléte és elõadása tette még
izgalmasabbá. A mûvészt és munkásságát Golovics
Lajos mûvészettörténész méltatta. Csorba Simon
életében és mûvészetének is jelentõs szerepe van a
sport iránti rajongásnak, eddig hat szupermaratoni
Mûvészeti Expedíciót hajtott végre, melyre viaszosvásznat is visz mindig magával, hogy úti élményeit rögzíthesse.
A rendezvény végül a Szabadidõs központ udvarán
utcazenészek társaságában ért véget.

Február 12-én szokatlan módon állatok ketrecei töltötték meg
a Szabadidõs központ második emeletét. Fiatal Idõsek
Társasága néven érdekes elõadások és foglalkozások zajlottak
a házban, miközben lehetett különféle állatkákat simogatni,
megcsodálni fõleg a gyerekek nagy-nagy örömére. Melyik
gyerek ne szeretne hazavinni egy nyuszit, de legalább egy hörcsögöt. Itt pedig még sünök és más ritkább, érdekes állatok is
akadtak, persze kellõ szaktanáccsal bíztatva a vásárlást.
A rendezvény ötletét és megvalósítását Paulovkin András biológusnak köszönhetjük, aki maga is elõadói feladatot is vállalt.
A váci székhelyû Zöld Menedék kölyökkutyáknak keresett
törõdõ gazdit. S lehetet szavazni a kiállítás legkedvesebb
állatára is.
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A Fidesz-KDNP szervezte
meg a Kommunizmus Áldozataira való emlékezést, melyen Harrach Péter országgyûlési képviselõ is jelen volt
és beszédet mondott. Az eseményt Tolnai Ildikó elnök aszszony nyitotta meg, levezetõje pedig Mohos Péter volt.
Az eszme nevében a világon elpusztított 100 millió
emberre emlékeztünk, amely
duplája a fasizmus áldozatainak. Sára Sándor: Mementó
címû levetített filmje azonban az elvont és távolinak

Sára Sándor
tûnõ szomorú történelemmel
szemben pillanatok alatt
szembesített minket a Magyarországon történt borzalmakkal.
A filmnek egyetlen szereplõje van, egy idõs nõ, aki a
kislánykorában átélt iszonyatot meséli egy órán keresztül,
részletesen, és olyan lebilincselõ erõvel, hogy szinte azt
sem vettük észre, hogy az
egész idõ alatt fel sem állt a
székbõl. S mégis, ez a film és
a fõhõs olyan hatással nyûgözte le az embereket, hogy
bizony jó tíz perc telt el, amíg
valaki a film után meg tudott
szólalni. A teli teremben mindenki lehajtott fejjel, sokan
könnyezve gondoltak az immár általunk is átélt történetre. Szinte magunk elõtt látjuk
az értelmetlenül tönkretett,
ok nélkül legyilkolt családtagokat a vidéki házban.
Mi csak sejtettük, hogy
ilyesmik történtek, s nem
csak elszórtan, hanem tömegével fordultak elõ az országban. Bár tudtuk, de igyekez-

tünk, igyekeznünk kellett
nem tudni róla, nem hogy
beszélni, még csak gondolni
sem volt tanácsos rá. Pedig
aligha akad család az országban, amelyikben ne tudnának az idõsebbek ilyen, vagy
hasonló szörnyû emlékeket
felidézni.
S ebben a döbbent és tétova csendben ott ült velünk
szemben Palotainé Kali Gabriella, a film egyetlen szereplõje, mosolyogva és idõs kora
ellenére töretlenül bizakodva.
Õ azt tanulta a filmben sokat
emlegetett
nagyanyjától,
hogy a bajok ellenére bizakodni, reménykedni és „hálát
adni kell az Istennek, hogy
egyáltalán élünk”.
Ahogy mondta az életét
küldetésnek érzi, azért maradt életbe valamilyen csoda
folytán, hogy tanúként emlékeztesse az embereket és
vádolja a gonoszságot, az
embertelenséget. (Wittner
Máriától hallottam szinte
ugyanezt!)
Akik ott nagy nehezen felocsúdtunk,
köszönetet
mondtunk a hõsnõnek, és
Sára Sándornak, — kár, hogy a
magyar televíziókban ez a filmet nem vetítik — pedig ezt
mindenkinek látnia kellene,
különösen a fiataloknak,
akiknek ez csak a homályos,
elhallgatott múlt!
Windhager

Közélet

A Kommunizmus
Áldozatainak Napja

Mohos Péter

Harrach Péter

Palotainé Kali Gabriella
és Szabóné Tolnai Ildikó

Újság és könyvkiadó érettségizett fiatalt keres
szerkesztõségi munkára, napi 4 órában.
A számítógép irodai alkalmazásainak ismerete,
a jó helyesírás, a pontos precíz munkavégzés
alapfeltétel.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az újság
impresszumában található email címen lehet.

Hirdetésszervezõket keresünk Veresegyház, Szada,
Mogyoród és Kerepes
területére magas jutalékos
rendszerben.
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Kávéházi Esték
Az irodalomra és érdekességekre éhes veresiek február 12én a Panoráma Kávéházban
gyülekeztek, a III. Kávéházi
Estére. Horváth Zalán, az est
házigazdája nyitotta meg a
rendezvényt, s kezdésnek

már részletesen beszámoltunk. Emlékeztetõül: a kerékpár verseny során, kétszer kapott defektet, aztán letört a
bicaj egyik pedálja, a lába
pedig már korábban is sérült
volt már, s ilyen állapotban is

Palágyi Edit énekel

Palágyi Edit adott elõ a 40-es
évek
slágereibõl,
László
Gergely zongora kíséretével.
Meghívott vendég ez alkalommal Szente Dánielt tereptriatlonos Európa bajnok,

az elsõ 15 közt végzett. A hétköznapi ember már rég feladta volna, de neki volt kitartása, a reménytelen helyzetben
is végigcsinálta a versenyt.
Közben elindult a Veresi

Szente Dániellel beszélget Horváth Zalán
világbajnoki helyezett volt,
akihez Horváth Ferenc verset
is írt Maratoni futók címmel.
A híres veresi versenyzõ élvezetesen adta elõ tavaly nyári
szenvedéseit Hawai szigetén,
a világbajnokságon, amint
arról korábban lapunkban

Kabaré. Az elsõ felhívásunkra máris érkeztek
humoros és szellemes írások a pályázatra, melyeket
egyenként kívánunk bemutatni olvasóinknak. Elsõként Mohai Imre írását
tesszük közzé.

ÉLETKÉPEK

A JUHÁSZ
Bõbeszédû volt, de mondandójának a hallgató ritkán talált
velejét.
Mivel napjait a birkanyájjal
töltötte, társául csak hûséges
csahosa szegõdött, visszabeszélni aligha hallott valakit.
Beszélni pedig kellett. Értékelni
a napot, az idõjárást, a legelõt,
a kutya teljesítményét. Meg
mindent, ami egy városlakónak
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történetesen teljességgel érdektelen mihaszna dolog volna.
Esténként aztán a pozitív
sarok volt a terepe, ami
mágnesként vonzotta a hazatérõket, igazán alkalmas a
magaféle éleslátóknak az
eszmecserére.
Idõszaki munka kapcsán
találkoztunk és beszéltük meg
az aktuális tennivalókat. A

juhászt kell elcsapni onnan,
ahová más szakembernek
gyakran kell járnia. A szükséges
tennivalók jelentõs részét
önmaga, az oldalán fityegõ
bicskával igen jó hatékonysággal meg tudja oldani. Merthogy
ismeri minden birkáját, azok
nacionáléját, de még az idei
bárányok teljes családfájával is
tisztában van. Sok száz teljesen
egyformának tûnõ busa fej
közül is teljes biztonsággal
megmondja, melyik ellett,
melyiknek gyulladt a tõgye,
vagy melyik sánta, köhögõs.
Így aztán legfeljebb gyógyítani hív, ha már megáll az õ
nagy tudománya.
A birkaherélés ilyen ok miatt
teljesen kimaradt a gyakorló
állatorvos mûködésének palettájáról.
Leplezetlen kíváncsisággal
faggattam egyszer a herélés
hogyanjáról. Végre találva
érdeklõdõ közönséget, nem rejtette véka alá a munka legapróbb fázisát sem.
Betereljük õket egy kis
karámba a drankákkal. A keskeny lyuk elé leülök a kis
székemre, elkapom az elsõ
kitörni
vágyó
legénykét.
Hanyatt vágom, lábaimmal szorosra fogom, mintha satuba’
szorítanám. A tövinél megfogom a tökeit, a késsel vágok
rajta egy likat, a bõrét visszahúzom, a burokba’ kiugró tököket
a fogammal megfogom, tépek
egyet és már kész is, hagy
fusson. Fertõtlenítésre ott az

üveg pálinka, abból egyszerre
egy korty is elég. Zárójelben
szólva nehogy az egészségügyben félig jártas hallgató egy
percig is azt gondolja, hogy a
pálinka a sebbe kerül. Ahhoz az
eléggé drága matéria.
Így megy ez sorjában: elkapom, felborítom, vágok, húzok,
tépek, iszok. Elkapom, felborítom, vágok, húzok, tépek,
iszok.
Egy félóra múlva aztán már
nem is mindig vágok, csak
tépek.
Meg iszok.
Hamiskásan nevetett sárgult
fogaival és el is hittem neki a
szakma szabályait messzi sutba
dobó technológiát. Elképzeltem a saját zavarát, amikor kissé
zilált fejjel az izgalommal lihegõ
bárány szõrös-gyapjas herezacskóját kapta a szájába,
(merthogy vágni, azt elmulasztott), amin annak rövidke életének minden hátul kikívánkozó
mellékterméke alapos nyomot
hagyott.
Mohai Imre

Gondok a piac területén?
Még el sem készült a
térburkolat a fõtéren, már
veszekedések vannak a hajnali
órákban a helyért.
Sajnos sok újdonsült
kereskedõ magáévá teszi a
törzsgyökeres veresi lakosok
helyét. Mit sem törõdve azzal,
hogy sok idõsebb asszony 3040 éve azon a területen árult,
még annak idején a földre
helyezett abroszról.
Most nekik nincs helyük,
mert helytelenül kiadtak egy
helyrajzi számot, ami valótlanságot mutat. Sokak szerint
korrupció van e mögött.
Felkérjük a város polgármesterét, legyen szíves nézzen utána
ennek az áldatlan helyzetnek.

Mi, veresiek fizetjük az adókat, igyekszünk a városért sok
mindent tenni, örülünk a szépen kialakított városközpontnak. De nekünk nincs helyünk
a piac területén.
Micsoda eljárás ez?
Reméljük panaszunk meghallgatásra talál.
F. Gy.-né
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...mert adni jó!
Ünnepek környékén sokan szeretnek adakozni. Ez nemes cselekedet, azonban az év 12
hónapból áll, és a legnehezebb idõszak inkább
a február-március hónap, amikor már
nincsenek alkalmi mezõgazdasági vagy
építõipari munkák és minden tartalék ha volt
is, elfogyott.
Egy bajba jutott õrbottyáni család számára
szervezett jótékonysági süteménysütést kollégái részvételével a GE Energy veresegyházi
gyára. Évente két-három alkalommal rendezik
meg ezt a fajta segítségnyújtást, amelynek
bevételét vagy egy közhasznú szervezet számára, vagy pedig rászoruló családoknak
továbbítják. Így volt ez a mostani alkalommal
is: az õrbottyáni 6 gyermekes Simonffy-család
megsegítésére szervezõdött a süteménysütõ
nap. A kollégák ilyenkor elõzõ este, vagy az
adott nap reggelén korán megsütik süteményeiket és behozzák a gyárba. Az alkalmazottak ezeket az édességeket vásárolják meg,
darabját egy adott összegért, amelyet
összegyûjtenek és a nap végén átadnak a
rászorulóknak. A mostani alkalommal
Simonffyék egy nagyobb összegû csekk tartozását tudták befizetni a bevétellel, illetve préselt brikettet vásároltak, amivel fûteni tudnak.
Mónika, az édesanya is meghívást kapott az

eseményre és örömmel vállalta el a részvételt.
Története szívbemarkoló: férjét, Zoltánt, egy
gyógyíthatatlan betegség, az ALS vitte el
tavaly novemberben. Az ALS egy ritka autoimmun-betegség, amely során lassan leépülnek
a mozgató idegsejtek a szervezetben. A beteg
az idõ múlásával teljesen elveszíti
mozgásképességét, majd a légzõizmai sem
mûködnek. Nincs rá gyógyír, nincs rá megoldás: az ALS nem gyógyítható. Itt maradt az
anya a hat gyermekkel, a nagymamával, a
beteg apósával és a házuk törlesztõ részleteivel. Férje volt a családfenntartó, most a
megélhetésért küzdenek. Mónika erõs
asszony, elõre néz és egy vállalkozást szeretne
beindítani, amellyel — reményei szerint egy
éven belül — el tudná tartani önmagukat és
fizetni tudná a részleteket.
A mostani süteménysütõs nap egy kicsit
rendhagyó volt: a veresi plébánia is tudomást
szerzett a jótékonysági napról és eljuttatták a
céghez adományaikat árulandó sütemények
és készpénz formájában. Ezen kívül egy
ugyancsak veresegyházi jószívû zöldségestõl is
érkezett egy zsák burgonya, melyet örömmel
fog felhasználni az anya.
A GE által szervezett süteménysütési akció
talán jó példa lehet arra, hogyan segítsünk

meg rászorulókat úgy, hogy annak az elõnyét
mindenki élvezhesse. Egy-egy ilyen, a bajba
jutottakért végzett önkéntes felajánlás vagy
munka pedig nem egyoldalú dolog: a másoknak nyújtott segítség révén mi magunk is
fejlõdünk, kapcsolatokra tehetünk szert. Az
önkéntesség, illetve az adakozás ténye hozzájárul személyes és szociális fejlõdésünkhöz.
Sokan azt hiszik, adakozni annyi, mint adni
egy fém huszast a keresztezõdésben kéregetõ
koldusnak. Érdemes azonban valódi
segítséget nyújtanunk azoknak, akikrõl tudjuk,
hogy ténylegesen rászorultak, mégpedig
önmagunkhoz méltó módon. És egy bajba
jutott családon segíteni talán az egyik legnemesebb cselekedet, hiszen nagyon közeli és
nagyon átérezhetõ a dolog.
A jótékonykodás pedig nem a gazdagok
kiváltsága, azt bárki gyakorolhatja... mert adni
jó!
Kedves
Olvasók!
Ha
segíteni
szeretnének a családon, adományaikat a
következõ számlaszámra küldjék (amely
Mónika saját számlaszáma): 1177368302456256
Köszönjük!
ViMeR
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avagy amikor a kollégák összefognak...
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A böjtrõl keresztény szemmel
Március 9-én, hamvazó szerdán
kezdõdik a kereszténység nagy készülete a Húsvétra, a nagyböjt. Ez az
idõszak a húsvétot megelõzõ 40
napot jelenti. Mára a böjt sok esetben
egyenlõvé vált a fogyással, diétával,
méregtelenítéssel; amely elemek jelen
vannak a keresztény böjtben, de nem
ez jelenti a lényegét.
A böjtnek komoly hagyománya van
minden világvallásban. A muszlimoknál a ramadán; a zsidó vallásban a
bûnbánati és gyásznapok jelentik a
böjt idejét. A kereszténység bibliai alapokon böjtöl. „Hát búsulhat a násznép, míg vele a võlegény? Eljön a nap,
amikor elviszik a võlegényt, akkor
majd böjtölnek.” (Mt 9,15) A böjtnek
akkor van értelme, ha Jézusra irányítja
a figyelmet.
A rendszeresen visszatérõ böjti
szakaszok fõként a katolikus közösségekre jellemzõk, míg a protestánsok
csak nagypénteken tartanak szigorú

böjtöt. A böjtök rendjét elsõsorban az
egyház szabta meg, de kialakultak a
népi vallásosságra jellemzõ idõszakok is.
Hajdan a keresztények minden állati
eredetû ételtõl tartózkodtak ezekben
a hetekben. Hamvazószerdán hamulúggal kisúrolták az összes fõzõedényt, nehogy állati eredetû zsiradék
maradjon bennük, s megkezdõdött a
böjt. A böjt megtartását régen nem
csak a táplálkozási szabályok megtartásával jelezték. Elsõsorban a nõk
ruházatának, viseletének sötétedése
fejezte ki a várakozást. Emellett nagyböjtben egyáltalán nem tartottak
táncmulatságot és még dalolni sem
volt illendõ.
A katolikus egyház tanítása szerint a
böjt fontos aszketikus gyakorlat, lelki
fegyver, amely segít, hogy ne ragaszkodjunk helytelenül önmagunkhoz.
Önként lemondani az étel és más
anyagi javak élvezetérõl, segíti Krisztus
tanítványát, hogy uralkodjon az ere-

deti bûntõl meggyengült természetébõl fakadó vágyain, amelyek negatív
hatásai átjárják az ember egész személyiségét. A böjtöt végzõ ember
mértéktartóbb a szavaiban, az ételben
és az italban, az alvásban és a játék
terén. A nagyböjt azért fontos minden
családban és minden keresztény közösségben, hogy általa eltávolítsák
mindazt, ami szétszórttá teszi lelküket, és megerõsítsék azt, ami táplálja a lelket, megnyitva szívüket Isten és
a felebarát szeretetére.
A keresztény értékek eróziójának korában a nagyböjt mint az elmélkedés,
az ima és az anyagi javaktól való tartózkodás ideje, segíti a híveket, hogy
ismét rátaláljanak az Istenbe vetett bizalom és a szegények megsegítésének
örömére. A húsvétot megelõzõ 40 nap
a belsõ megújulás idõszaka, amelyben
ismét felfedezik a keresztségben
kapott hitüket.
FZ

Élõ Rózsafüzér Zarándoklat 2011
Május
14-én
immár
ötödik alkalommal, 5 helyszínrõl, 9 irányban indul el a
fõvárost körülölelõ gyalogos zarándoklat.
Fõ célja a közös ima a
fõvárosunkért, hazánkért,
településeinkért, saját lakóhelyünkért, családunkért.
A zarándoklat lehetõséget kínál mély lelki élményre, a keresztény közösség
megélésére. A zarándoklaton Isten elé visszük az
emberek ügyét. Nyíltan
megvalljuk hitünket. Szeretetet árasztunk embertársaink felé.
Az 1. szakasz útvonala:
Máriabesnyõ kegytemplom,
Premontrei kápolna, Szentháromság templom, Erzsébet-park, Tölgyes, Szent
Jakab Parkfalu, Mogyoród
Szent László Kápolna, Mo-

A zarándoklat reggel 8
órakor indul Máriabesnyõ-rõl
(gyülekezõ 7 órától 7óra 30-ig,
majd ima, ismertetés, áldás).
Csatlakozási pontok: a
fent említett útvonalon bárhol lehetséges.
A zarándoklat lezárása:
este 7 óra: dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök úr miséje Fóton a Szeplõtelen
Fogantatás —templomban.
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök úr miséje Kerepesen a Szent Anna
templomban.
Kérünk mindenkit, hogy
lehetõsége szerint — ha nem is
az egész útvonalon-, de
vegyen részt a zarándoklaton.
gyoród Szent Mihály fõangyal-templom.
Itt a zarándok csoport két
ágra szétválik: Fót Szep-

lõtelen Fogantatás-templom és Kerepes Szent Annatemplom irányába induló
csoportra.

Hatházyné Juhász Erzsébet,
az 1. szakasz koordinátora
06-20/3654175,
06-30/2665746.

A Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség
közleménye a hétköznapi miserend változásáról
Mivel februártól kezdve Püspökszilágy, Kisnémedi és Váchartyán településeket is Veresegyház látja el, ezért át kellett
alakítanunk a hétköznapi misék rendjét. Így március 3-tól kezdve Veresegyházon csütörtökönként este fél 7 órai kezdettel nem misét tartunk, hanem igeliturgiát, áldoztatással. Utána 7 órai kezdettel a szentségimádást szokásos módon
megtartjuk.
Naprakész tájékoztatás a miserendrõl a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu oldalon a Szentmisék rendje menüpontban található.
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Mini Koriolimpia
a veresegyházi jégpályán

Fagyos-napos mini koriolimpián szurkolhatott kicsi és
nagy február 12-én a Drago
Skorpiók Sport Egyesület
veresegyházi jégpályáján.
Izgalommal gyülekeztek és
várakoztak már kora reggel a
veresi ovisok és általános
iskolások legügyesebb korisai
és szüleik a pálya szélén: a
város óvodáit és iskoláit a
legjobb 250 öt és tizenegy év
közötti gyermek képviselte. A
délelõtt 10 órakor kezdõdõ, a
korisulit lezáró jeges bajnokságot Dragomir György
(Drago) szervezte, aki a

Drago Skorpiók névadója,
elnöke és egyben vezetõedzõje, a Ferencváros legendás 3-szoros magyar bajnok
csatára.
A verseny elõtt lehetõségük volt a gyerekeknek egy
pár kört siklani a jégen, majd
Drago és segítõi viccesenvidáman bemelegítették az
ifjakat. 10 óra 5 perckor
pedig elkezdõdhetett a megmérettetés: a legfiatalabb
versenyzõk a 2005-ös születésûek voltak, mig a
legidõsebbek a 2000-esek.
Minél nagyobb korcsoportba
tartozott valaki, annál több
kört kellett megtennie a
jégen: a 2005-ben születetteknek egy kört, a 2004-2002

évjáratú csemetéknek 2 kört,
a 2001 és 2000-eseknek
pedig 3 kört kellett teljesíteniük a pályán. Az eredményeket a mellékelt táblázatban
olvashatják.
A kis nyertesek büszkén
vették át érmeiket és okleveleiket valamint minden versenyzõ kuponban részesült,
amelyet a büfében válthatott
be a jól megérdemelt csokira,
banánra, meleg teára és hotdogra.
A rendezvény végén a
2003-2004-es születésû Drago Skorpiók Veresi Szuper-

mini Jégkorong Csapat mecscsébõl kapott ízelítõt a közönség,
majd
szabad
korcsolyázásra nyílt lehetõség. Egy igazi, élményekben és sikerekben, sportban
és jó levegõben gazdag
szombatot varázsoltak a
szervezõk a veresi jégpályára.
Reméljük, lesz még ilyen a
következõ szezonban is!
Köszönjük!
A veresi koripálya õszi újra
nyitásáig figyeljék az eseményeket a www.drago.hu
weboldalon, ahol tájékozódhatnak az éppen aktuális száraz és jeges tornákról, edzésekrõl.
ViMeR

A Drago Skorpiók Sportegyesület 2007 januárjában
alakult, és elsõdleges céljául tûzte ki a gyermekek
egészséges fejlõdésének biztosítását, elsõsorban a jégkorong sport által. Manapság a fiatalok egyre nagyobb
számban a TV és számítógép elõtt élik le napjaik jelentõs
részét, rosszabb esetben az alkoholban, drogokban keresik célok nélküli életük értelmét, vagy egyszerûen csak a
közösséghez tartozás igénye hajtja õket rossz társaságba. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a fizikai
kondíció és egészség megõrzése mellett fiataljainknak
megtanítsuk a csapatszellem, a közös célokért való küzdés, és ezeknek az egyéni érdek fölé rendelésének örömét, de ugyanúgy a kudarcok feldolgozásának egészséges módját is. A Drago Skorpiók közhasznú egyesületként, de teljesen önfinanszírozó módon próbálja
megteremteni a folyamatos minõségi munkához szükséges forrásokat. Ez áll a tagdíjakból, melyek mintegy a
felét fedezik költségeinknek, a hiányzó részt különbözõ
szponzorációkból, pályázati pénzekbõl, illetve anyagi és
nem anyagi támogatásokból igyekszünk pótolni.”
www.drago.hu

Veresegyházi
Karate bajnokság
Veresegyházon Burján János szenszej (SHOTOKÁN)
és Szalai Zsolt szenszej
(Gojo Ryu) sikeresen megrendezték az elsõ veresegyházi karate bajnokságot.
Nagyon nagy öröm volt
számunkra, hogy 48-nevezés érkezet, és nagy
létszámban jöttek érdeklõdök és szurkolók is. A rendezvényt mostantól minden
évben szeretnék megrendezni a szervezõk. Remélik,
hogy minél szélesebb körben ismerté válik ez a
fegyelmet és tiszteletet
tanító sportág, és bíznak
benne, hogy a város sportéletében is több támogatásra találnak.
Nagyon nagy csatákban
dõltek az eredmények, melyek közül kiemelek néhányat.
Kumite
7-8 évesek
I. helyezet: Zsákai Bálint,
Veresegyház, Shotokan
II. helyezet: Bakó Ádám.
Veresegyház, Shotokán
12-13 évesek
I. helyezetek megosztva:
Horváth Dániel Veresegyházi Shotokán és Láng
Zoltán BVSC

10-11 évesek
I. helyezet: Zsákai Marcel,
Veresegyház, Shotokán
II. helyezet: Kövári Dániel,
Karate Sport Egyesület Goju
Ryu
15-16 évesek
I. helyezet, Groidl Patrik
BVSC
II. Helyezet, Paszinger Gábor, Veresegyház, Shotokán
Nem utolsó sorban kiemelném azoknak az önzetlen
segítségét, akik nélkül ez a
teljesen ingyenes sportesemény, amelyen sem belépõ,
sem nevezési díj nem volt.
Köszönjük !!!!!
Budai János /Dédi vendégháza/; Dr. Marik György;
Veres Praxis Kft.; Egészséges Veresegyházért Alapítvány; Bedõcs József;
Killik Jenõ; Leviczki Tamás;
Évögy Khe
Amennyiben szeretne ön is
edzéseinken részt venni,
Burján Jánosnál Shotokán
/06 70 379 2342/
vagy Szalai Zsoltnál Goju
Ryu /06 20 361 7382/
jelentkezhet.
LT
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Kosaras sikerek
2011. február 23-án, szerdán kis csapatunk elindult
Kerepesre, a körzeti Diák-olimpára, hogy újra kiderüljön, mit
is tudunk teljesíteni versenyhelyzetben. A sorsolás nekünk
kedvezett, az elsõ és a
harmadik mérkõzés lett a
miénk.

Az elsõ mérkõzés a házigazdákkal nagyon nehezen indult,
nagy küzdelem, és tegyük
hozzá, tudásunkhoz képest
méltatlan játékkal csupán 5
ponttal kerekedtünk Kerepes
lelkes csapata fölé, 35-30.
A pihenõ jót tett, a má-sodik
mérkõzésünket bátrabban
kezdtük. Az ellenfél Nagytarcsa
csapata volt. A mérkõzés

második felében végre érzõdött a fölényünk, és laza játékkal beállítottuk a végeredményt: 69-35.
A két gyõzelemmel el-nyertük a jogot arra, hogy március
10-én, csütörtökön részt
vehessünk a területi döntõn,
Gödöllõn.
A csapat tagjai: Drenkovics
Dávid, Garai Márk, Gribuk
Norbert, Horváth Barnabás,
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Kalmár Gergõ, Kaposi Máté,
Kocsis Botond, Nagy Balázs,
Somogyi Balázs, Ventura
Bence.”
2011. február 25-én Gödöllõn bizonyíthatott a III.
korcsoportos csapatunk.
Az elsõ mérkõzésünket szép,
magabiztos játékkal megnyer-

tük Szada ügyes csapata ellen
(64-20). A második mérkõzésen azonban mi maradtunk
alul hasonlóan nagy különbséggel, Gödöllõ Szent Imre
csapata gyõzött.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a csapatunkban 3-4
osztályos fiú is játszott, erõsítve
a felsõsök mezõ-nyét, és az
erõ, illetve ma-gasság különb-

séget ezúttal a játékosaink
gyorsasága sem tudta kiküszöbölni.
Gratulálunk a csapat tagjainak: Bonyhády Gábor, Borsodi
Márton, Kaposi Máté, Katona
Ádám, Kocsis Olivér, Koválszky
Tamás, Kurdi Károly, Máté
Krisz-tián, Nagy Zsolt, Szabó
Tamás, Szix Tamás”
Köszönettel:
Erdiczky Krisztina

Küzdõsport Egyesület

ûzõ Küzdõsport Egyesületben
komoly nevelõmunka folyik,
sikert sikeres halmoznak, pedig
a fõ céljuk nem is a versenyzés,
Edzõjük Ilyés Gyula úgy fejezte
ki magát, hogy nem versenyzõt
nevelnek, hanem tisztességes,
becsületes, bátor kiállású férfiakat, akik közben júdóznak. Nem
is kötelezõ a fiatalok számára a
versenyzés, csak az megy el egy
ilyen megmérettetésre, akinek
kedve van hozzá.
Megkértük az egyesület
elnökét és egyben vezetõedzõjüket, Ilyés Gyulát, hogy
mutatkozzon be és ismertesse
eredményeiket.

évben három fiút, Gaál
Bendegúzt, Hegyi Dávidot és
Marx Karcsit neveztünk a Jó
tanuló Jó sportoló versenyre és
mindhárman elnyerték a díjat.
Részt veszek a szakági munkában is, több újításom, kezdeményezésem van. A magyar
földharc bajnokságra, én írtam
a szabálykönyvet. Amatõr bajnokságot rendezünk azoknak a
felnõtteknek, akik szeretik a
sportágunkat, de nem versenyszerûen ûzik. Egykori edzõm, Galambos Márton nevével, emlékversenyt rendeztünk,
ehhez készítettem el a szabálykönyvet, amelyrõl nagyon jók a
visszajelzései. A veresi judoból
nõtte ki magát a magyar KATA
és formabajnokság is.
Rendezünk
felnõtteknek
erõsítõ tábort. A pici óvodásoktól egészen a senior korosztályig vannak sportolóink, összesen 70 fõ jár edzésre, de a felnõttekkel együtt a létszámunk
meghaladja a 100 fõt.
Csinálunk nyáron táborokat,
pl. nagyobbakat Agárdra viszszük egy hétre táborba.
Teljesen önerõbõl tartjuk fent
magunkat.

Készítettem egy statisz-tikát
errõl az iskolaévrõl. Hat versenyen vettünk részt és összesen
53 érmet nyertünk. Ebbõl 17
aranyérem!
December 12-én pedig
elnyertük az elsõ kupánkat, a
Közép-magyarországi Régió
rendezett egy évzáró versenyt
Kistarcsán, ahol a csapatversenyt mi nyertük meg, innét
összesen 20 érmet hoztunk
haza.
Nagyon örülök neki. hogy a
sporton kívül a tanulásban is
élen járnak a gyerekek. A tavalyi

Nagyon szeretném két
versenyzõmnek a nevét megemlíteni, a teljesség igénye nélkül. Hegyi Dávid az elmúlt
három versenyét úgy nyerte
meg, hogy a három versenyén
nem töltött a szõnyegen három
percet. Õ egy ilyen tehetség,
A másik, aki most már
ifjusági korú versenyzõ a hétvégén a nála két és fél évvel
idõsebb ellenfelét 40 másodperc alatt verte el. Õt Gaál
Bendegúznak hívják. Õk a legügyesebbek most itt a klubon
belül.

A judó 1907-ben jelent meg
Magyarországon, Veresen pedig 206-ban. Az ezt a sportot

Adója 1%- ával ön is hozzájárulhat a Veresi
Küzdõsport Egyesület munkájához, sikereihez!
Adószám: 18717952-1-1
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Óraátállítás
Március 27. vasárnap
Március utolsó vasárnapján
állítjuk át az órákat a nyári
idõszámításra. Ekkor hajnali 2
óráról 3-ra kell állítanunk az
órákat, és persze saját, belsõ
óráinkat is. De valójában miért
állítgatjuk az órákat minden
tavasszal és õsszel?

1996 óta március illetve
október utolsó vasárnapja közötti
idõszakban alkalmazzák a nyári
idõszámítást. Elsõként az USAban vezették be az alternatív
idõszámítást 1916-ban: mindezt
azért, hogy üzemanyagot spóroljanak meg, mert így kevesebb
közvilágításra
volt
szükség.
Hamarosan Magyarország is
követte a példát. A nyári
idõszámítás lényegében egy olyan
megoldás, amikor a helyi idõt 1
órával elõre állítják az adott
idõzóna idejéhez képest. Magyarországon hosszú évtizedek
óta alkalmazzák a nyári idõ-számítást: 1954-57-ben még a munkanapok esti csúcsterhelésekor
jelentkezõ kapacitási nehézségek
enyhítésének reményében alkalmazták, míg1958 és 1979 között
a nyári idõszámítás használata
szünetelt, de 1980-ban újra bevezették villamosenergia-megtakarítási céllal.
A nyári idõszámítás megvalósításának módját az a csillagászattal összefüggõ jelenség adta és
adja, hogy Földünk északi féltekéjén a napéjegyenlõség kezdetétõl (március 21.) a végéig (szeptember 23.) hosszabbak a nappalok, és rövidebben az éjszakák,
mint télen.
Ebbõl származik az az elõny,
hogy amennyiben a napfény által
adott ingyenes „fénybiztosítás”
nagyjából egybe esik a lakosság
ébrenlétével, akkor kevesebb le-

het a világításra elhasznált villamos energia mennyisége. Tehát,
ha a lakosság átlagos ébrenléti
ideje (reggel 7 és este 22 óra
között) nagyjából egybeesik a
természetes világítás idõtartamával, akkor jelentõs mennyiségû
villamosenergia-megtakarítás érhetõ el. Ezért tekerték elõre a kronométereket egy órával az utóbbi
évtizedekben tavasszal (március
utolsó vasárnapjának hajnalán 2
órakor 3 órára), míg õsszel
(régebben szeptemberben) egy
órával visszatekerték.
Azonban a nemzetközi utazási
menetrendek
harmonizációja
miatt 1996-ban hazánkban is
megnyújtották egy hónappal a
nyári idõszámítás idõtartamát,
vagyis ekkortól kezdõdõen október utolsó vasárnapjának hajnalán
történik a visszaállás a „rendes”
(más néven a téli) idõszámításra.
Több kutató azonban - fõleg az
Egyesült Államokban - vitatja az
óraátállítás pozitív hatásait. Az
egyre inkább fogyasztóivá vált
társadalomban elterjedõ légkondicionáló berendezések ugyanis a
több napos óra miatt több energiát emésztenek fel a világításon
megtakarított energiánál. Ugyanígy feltehetõen csökkenti az alacsony energiafogyasztású világító
berendezések elterjedése is a
megtakarítás
mértékét.
Így
valójában megkérdõjelezhetõ az
óraállítgatások létjogosultsága.
Dmitrij Medvegyev orosz elnök
egy fiatal tudósokkal tartott találkozón nemrégiben bejelentette,
hogy eltörli Oroszországban a téli
idõszámítást. Indoklásként azt
hozta fel, hogy az idõváltáshoz
való alkalmazkodás stresszel és
megbetegedésekkel jár.
ViMeR
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2011. március 26. - 20:30-21:30-ig
Kapcsolják le, és kapcsolódjanak ki!
Idén ismét lesz Föld Órája: március 26-án
este fél 9-tõl egy órára kapcsolják le Önök
is a villanyokat, elektromos berendezéseket. Ez egy jelképes akció, amellyel a WWF
(a világ legnagyobb természetvédelmi szervezete) a klímaváltozásra szeretné felhívni
az emberek figyelmét, valamint arra, hogy
ha összefogunk, mennyire tudnánk befolyásolni annak hatásait. Ez alatt az egy óra
alatt az emberi kapcsolatok is másképp ala-

kulhatnak: mivel nincs fény és áram, ezért
az emberek „kénytelenek” egymással
tölteni az idõt, beszélgetni, barkóbázni,
mesélni, vagy egyszerûen csak üldögélni és gondolkodni a sötétben.
Készüljenek Önök is velünk, vegyenek egy gyertyát, kapcsolják le a villanyokat, és kapcsolódjanak ki egy
órára március 26-án!
ViMeR

Megkezdõdött a visszaszámlálás!
2011. március 26. — a Föld Órája: bolygónk egyik legnagyobb ünnepe!
Számos ország már javában készül a világszerte több mint
egy milliárd embert mozgósító önkéntes akcióra.
Magyarországon ugyan még csak a napokban hirdette
meg a WWF, Németországban azonban már 20 város, többek között München, Frankfurt, Köln is jelezte a részvételét
az eseményen. A heidelbergi várkastély, a kölni dóm, és a
Berlin szimbólumának számító brandenburgi kapu is
sötétbe borul majd a világméretû villanyoltáskor.
Chile kiterjedt kampánnyal készül a Föld Órájára. Az
ország 15 tartományi fõvárosában hatalmas, 16 m x16 mes vásznakat feszítenek ki, melyen az ország lakosai aláírásukkal jelezhetik elkötelezettségüket a természet- és környezetvédelem iránt, majd a Föld Napján a vásznakat a
fõvárosban, Santiagóban egyesítik. Köszönhetõen az esemény nagykövetének, a külföldön is elismert színésznõnek,

Leonor Varelának,
és további 12 médiapartnernek, biztosra
vehetjük,
hogy készül majd
pár sikeres címlapfotó!
Szingapúrban csillagok ragyogják majd be
az eget a 2011-es Föld
Óráján. A mûvészvilágból és
a médiából 7 híresség állt az
esemény mellé sztárnagykövet-ként. Sõt, a népszerû Marina
Bay-en koncertekkel, karnevállal, éjszakai sétákkal, illetve „A hülyeség kora” címû
film szabadtéri vetítésével ünneplik majd a Földet.

Itt a tavasz! Kijöttek a medvéink a barlangból és elkezdõdött
a jókedvû medve birkózó bajnokság.
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