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ye XXI. MAGYAR NYELVÛ

NEMZETKÖZI VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ
TALÁLKOZÓ 
Veresegyház 
2011. április 30-május 1. 

Az Anyám Fekete Rózsa Közhasznú
Alapítvány, Veresegyház Város
Önkormányzata és a Váci Mihály Mûvelõdési
Ház tisztelettel meghívja Önt, kedves család-
ját, barátait 
2011. április 30-án, május 1-jén 
a XXI. Anyám Fekete Rózsa 
Magyar Nyelvû Nemzetközi 
Vers- és Prózamondó Találkozó 
rendezvényeire.
A rendezvény helyszínei: 
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs
Centrum 
(2112 Veresegyház, Fõ út 45-47.) 
Mézesvölgyi Általános Iskola 
(2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7.) 
Valamennyi programra a belépés ingyenes. 

2011. április 30. szombat 
10.30 óra - A NEMZETKÖZI PROGRAM 
MEGNYITÓJA 
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs
Centrum 
konferenciaterem 
A versünnepet megnyitja 
Pásztor Béla Veresegyház Város
polgármestere 
11 - 13 óra - DÖNTÕ I. RÉSZ 
14 - 16 óra - DÖNTÕ II. RÉSZ 
16.30 - 18.00 - DÖNTÕ III. RÉSZ 
20 óra - SZAKMAI ÉRTÉKELÉS 
Az AFR Alapítvány és a támogatók 
díjainak átadása 
A gálamûsor résztvevõinek ismertetése 

A TALÁLKOZÓ FÕVÉDNÖKE: 
SUMONYI ZOLTÁN 
József Attila-díjas költõ, 
a Magyar PEN Klub elnöke 

XXI. ANYÁM FEKETE RÓZSA 
TALÁLKOZÓ 2011 
A TALÁLKOZÓ ESEMÉNYEI 
2011. április 30. szombat 10 óra 
Rudy Hajnal amerikai magyar 
ötvösmûvész és 
H. Vali amerikai festõmûvész 
kiállításának megnyitója 
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs
Centrum, Udvarház Galéria 
A kiállítást megnyitja Szále László 
Pulitzer-emlékdíjas újságíró 
A kiállításmegnyitón közremûködnek a 
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
növendékei: 
Andó Emõke - hegedû 
Konkoly Enéh Kinga - hegedû 
Mendel Péter - zongora



Ha nem tudnám, minek
az ünnepe húsvét, teljesen
összezavarodnék. Munka-
szünet, nyuszi, tojás, kölni,
sonka - mind kellemes kellé-
kek, de miért ünnepel hát
ezen a napon minden
évben az egész keresztyén
világ, mire emlékeznek,
minek örülnek? Mi ennek az
ünnepnek az eredete? Mi
történt ezen a napon?

Valami olyan nagy hord-
erejû esemény, amihez
hasonló a világ teremtése
óta nem történt: Isten
feltámasztotta a halálból az
Õ Fiát, Jézust.

Pénteken sokan végignéz-
ték, hogyan ölték meg
ártatlanul Jézus Krisztust a
kereszten, s három nap
múlva, meg utána, ugyan-
ezek az emberek találkoztak
vele Jeruzsálem utcáin és
másutt is. Mi történt köz-
ben? Az bizonyos, hogy
meghalt. Az is, hogy pár
nappal késõbb a valóság-
ban látták és hallották.
Közben valaminek történnie
kellett!

Hitvallásunk így mondja
ezt: harmadnapon feltá-
madt a halottak közül.

Mert megölhették
hitvány zsoldosok,
és megszûnhetett 
dobogni szíve -
Harmadnapra 

legyõzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

(Pilinszky János)

De vajon bizonyos, hogy
meghalt? Ezt akkor is kér-
dezte már az emberi kétel-
kedés. Egészen bizonyos,
mert a rómaiak nagyon

pontos és szigorú elõírások
szerint hajtották végre a
halálos ítéleteket. János, aki
mindvégig ott volt Jézus
keresztjénél, a szemtanú
elevenségével leírja, hogy
miután a római halottkém
megállapította Jézus halá-
lát, utána még egy katona
dárdával szíven döfte, és a
sebbõl enyhén alvadt vér és
vizenyõ folyt (Jn 19,32-35).
Márk pedig, akinek az evan-
géliuma a legrégebbi, leírja,
hogy amikor aznap este ari-
mátiai József elkérte Pilá-
tustól Jézus holttestét, a
helytartó elõbb magához
rendelte az ügyeletes szá-
zadost, és megtudakolta
tõle, valóban meghalt-e
Jézus. Csak ezután adott
engedélyt arra, hogy a holt-
testet eltemessék (Mk
15,42-45). József tehát nem
tetszhalottat helyezett el a
sírban, hanem egy kivérzett,
valóságos holttestet.

De hogyan támadt fel?
Ezt nem tudjuk. Ez ugyan-
úgy Isten titka marad, mint
a világ teremtése. A Jézus
sírjához kivezényelt õrség
halálra vált rémületében a
feltámadást kísérõ földren-
gés miatt, és elfutottak
onnan. Az asszonyok pedig,
akik vasárnap hajnalban
kimentek a sírhoz, hogy
ottani szokás szerint illatos
szereket szórjanak a holt-
testre, már csak a halotti
lepleket találták ott, szépen
összehajtva. S ami õket is
meglepte: angyalok mond-
ták nekik, hogy Jézus már
él, hiszen ezt elõre jelezte is
nekik, hogy a harmadik
napon feltámad majd -
adják tudtul ezt a tanítvá-
nyainak. Azok nem hitték el,

de még aznap megláto-
gatta õket Jézus, és beszélt
velük.

Krisztus feltámadása óri-
ási jelentõségû esemény,
aminek a hatását mi mai
hívõk is érezzük. Miért
olyan fontos esemény ez?

Elõször is Isten ezzel iga-
zolta, hogy Jézus valóban
az, akinek mondta magát.
Õ Isten Fia, öröktõl fogva
mindörökké Isten, valóban
neki adatott minden hata-
lom mennyen és földön. Ha
beteljesedett különös állítá-
sa, hogy engedi, hogy meg-
kínozzák és megfeszítsék
helyettünk, a mi bûne-
inkért, de a harmadik na-
pon feltámad, akkor igaz
minden más tanítása is -
akár elhitték azt, akár nem.
És akkor nyilvánvaló most
már, hogy valóban Isten
erejével gyógyított és tett
sokféle áldott csodát. Akkor
nem az ellenségeinek van
igazuk, nem is a kételkedõ
és gúnyolódó hitetlenek-
nek, hanem neki, és azok-
nak, akik hittek benne már
feltámadása elõtt is.

Jézus tehát az, akinek
mondta magát.

Mivel Jézus feltámadt, Õ
él ma is. A benne hívõknek
élõ Uruk van. Nemcsak a
tanításai élnek bennük,
nem az Õ emléke él, hanem

Õ maga. Egészen valóságo-
san, úgy, hogy ma is hallja
az imádságot, tud arra vála-
szolni, tud cselekedni, segí-
teni, megvédeni, vigasztal-
ni, feddeni - mikor mire van
szükségünk. Aki tehát
benne hisz, az egy élõ sze-
méllyel van kapcsolatban,
vele él, s ez nem kitalálás,
hanem valóság. Mert Jézus
valóban, testben feltáma-
dott. Számolni kell vele, és
számíthatunk rá.

Jézus feltámadása bizto-
sít minket, hogy a halál nem
megsemmisülés, nem felol-
dódás a nagy mindenség-
ben, nem is ölt senki újra
testet más formában,
hanem aki Krisztusban hitt,
az vele marad, hozzá kerül
még közelebb, ha utolsót
dobban a szíve. „Boldogok
a halottak, akik az Úrban
haltak meg ….” (Jel 14,13). 

Húsvét tehát nem a nyu-
szika, nem a piros tojás,
nem a locsolkodás, még
csak nem is a húsevés
ünnepe, ezek mind késõbb
rakódtak rá az ünnep erede-
ti jelentésére, hanem Krisz-
tus dicsõséges feltámadá-
sának, az Õ nagy gyõzel-
mének az ünnepe. Kár, hogy
ilyen ügyetlenül rajta ragadt
a húsvét elnevezés. Helye-
sebb lenne feltámadás-
ünnepnek nevezni.
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Veresegyház Város Önkormányzata 
megbízásából kiadja 

a Windhager Kft. Decens Kiadója. 
Kiadó és szerkesztõség:

2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. 
Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108

• windhager@decens.eu • www.decens.eu
Fõszerkesztõ: Windhager Károly • Foto: Lethenyei László

Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

TTaavvaasszzii   üünnnneeppeeiinnkk
Városunkban pezsgõ társadalmi és

kulturális élet zajlik, s szerencsére sok
köztük az ünnep, ami megédesíti hét-
köznapjainkat. Most tavasszal
különösen nagy számban volt lehe-
tõségünk a szürke hétköznapokból
kikapcsolódnunk. Megsokasodtak
ezek a jeles napok, mert a hivatalos
nemzeti ünnepeinket és a vallási ünne-
peinken túl városunkban több más
olyan esemény történt, amely ünnep
számba ment, csak gyõzzük sorolni:

Nõk Napja, az 1848-es forradalmunk
napja, Költészet Napja, Medveéb-
resztõ kutyafogat-hajtó versennyel,
Föld Napja, Húsvét, Anyám Fekete
Rózsa nemzetközi vers- és prózamon-
dó verseny, Majális. 

Mindezek nem azért ünnepek, mert
egyszer befolyásos emberek így dön-
töttek, hanem azért mert mi így érez-
zük, részt veszünk benne, találkozunk
az eseményeken ismerõseinkkel, bará-
tainkkal, s az ilyen, felüdülést biztosító

napokat követõen is szívesen emléke-
zünk vissza az itt étélt eseményekre,
találkozásokra. Ünnep az, amit mi
magunk ünnepnek érzünk, arra felké-
szülünk, átélünk, gyarapodunk általa
és lelkünk is megtisztul közben.

Lapunk mindegyik eseményrõl
igyekszik beszámolni, ha tömören is.
Most, mint az egyik legfontosabbat, a
Húsvét témakörét érintjük, még ha
utólag, is Cseri Kálmán gondolatai-
val.

MIT ÜNNEPELÜNK HÚSVÉTKOR?
Részlet
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menetrend szerint zajlott, ismét
méltóképpen a városi ünnep-
ség, mely ezúttal is három
részbõl állt. 

Reggel Pásztor Béla polgár-
mester vezetésével koszorúzó
menet indult a Hagyományõrzõ
Egyesület lovas és gyalogos
egységének kíséretében a
temetõhöz, az 1849-ben a
Dicsõséges Tavaszi Hadjárat
során korábbi sebesüléseibe
Veresegyházon belehalt két
honvéd sírjához, hogy
kegyeletünket leróhassuk.

Ezt követõen került sor a
tavaly felavatott Petõfi szobor
elõtt a városi megemlékezésre,
ahol a helyi csoportok is
felléptek az ünnephez illõ
mûsorban.

Végül a polgármesteri elisme-
rések átadása zajlott le a
Szabadidõs Központban, szin-
tén ünnepélyes körülmények
között.

Polgármesteri elismerésben
részesült Ácsné Csáki Ildikó drá-
mapedagógus, Erdélyi  Judit
köztisztviselõ, Niedermayer
Miklósné köztisztviselõ,
Rakácsné Hering Mária
tagóvoda vezetõ, Vas Istvánné,
a Gamesz adminisztrátora, Vígh
Eleonóra bölcsõde vezetõ és
Szûcs Gáborné tagóvoda
vezetõ.

MMáárrcciiuuss  1155-- ii   FFoorrrraaddaallmmuunnkk  ÜÜnnnneeppéénn

Az ünneplôk népes csoportjából részlet

Az ünnepi szónoklat

Bevonulás

A tárogató erõsítõ nélkül is kitûnõen hallható

Csatajelenet a téren
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Az ünnep kapcsán Pásztor Béla polgármestere köszönetet mondott mindazoknak, akik tevékenyen vesznek részt a város
közéletében, s polgármesteri elismeréseket adott át. A kitüntetettek: Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus, Erdélyi Judit
köztisztviselõ, Niedermayer Miklósné köztisztviselõ, Rakácsné Hering Mária tagóvoda vezetõ, Vas Istvánné, a Gamesz
adminisztrátora, Vígh Eleonóra bölcsõde vezetõ és Szûcs Gáborné tagóvoda vezetõ.

HHoonnvvééddssíírrookk  kkoosszzoorrúúzzáássaa

KKiittüünntteettéésseekk

Ácsné Csáki Ildikó

Gyalogosok a menetben

Sortûz

Tisztelgés a hõsök elõtt

Hagyományõrzõk a tiszteletadáson

Erdélyi Judit Niedermeyer Miklósné

Rakácsné 
Hering Mária

Vas Istvánné Vígh Eleonóra
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kapcsolódva az idén már tizennyolcadik
alkalommal futhattunk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcra emlé-
kezve 1848 méter. 

Az elsõ alkalommal 1994-ben még
Bogárdi Zoltán, akkori MDF-es or-
szággyûlési képviselõ indította útjára ezt

a mára hagyománnyá vált, történelmet
idézõ, jókedvû családi eseményt, melyet
azóta Morvai László szervez igen sikerrel. 

Évrõl évre igen tekintélyes létszámban
vesznek részt fiatalok és idõsek,
sportolók és amatõrök ezen a verse-
nyen. Bár országosan talán nem jegyzik,
de idehaza Veresegyházon bizony szá-

mon tartják, ki milyen eredménnyel
futotta le a távot. Természetesen ki-ki a
saját csoportjában versenyez, így
igazságos, s az utolsónak beékezõ is elis-
merést érdemel.

Gratulálunk a szervezõknek és a
résztvevõknek. Az idén 210 fõ teljesítet-
te a kiírás szerinti távot!

11884488--aass  CCssaallááddii   FFuuttóóvveerrsseennyy

Tolókocsi, babakocsi sem akadály!Rajt!
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A Veresegyházi Baptista Gyülekezet által mûködtetett Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány képviseleté-
ben tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ából 2010-ben 300.040.-Ft érkezett
a számlánkra. Ezt az összeget, az alapító okiratban foglalt célok szerint mûködési költségeinkre fordítottuk. A
támogatásokat köszönjük. Hozzájárulásokat továbbiakban is köszönettel és tisztelettel elfogadunk.

Adószámunk: 18687020-1-13
Bankszámla számunk: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet, 

66000011-11059709
Hátralevõ feladataink: A kerítés és kapuk befejezése, valamint a kert rendezése.

Rólunk többet: www. baptista.hu/veresegyház weboldalon

Veresegyház bemutatkozott az Urb:Icon konferencián
Veresegyház a 2007-

es Ybl Díj, amelyet Zsig-
mond László fõépítész
érdemelt ki, valamint a
2010-es Pest Megyei
Nívódíj után 2011-ben
meghívást kapott a
nemzetközi Construma
Kiállításra. 

Az idei kiállítás az él-
hetõ környezet, a költ-
ségtakarékosság, az
energiahatékonyság
megoldásait állította a
középpontba. 

Az április 5-10. kö-
zött a HUNGEXPO Bu-
dapesti Vásárközpont-
ban zajló kiállításokon
és a kapcsolódó kon-
ferenciákon a vezetõ
téma a nemzetközi
piacon is jól érzékel-
hetõ zöld trend volt. A
kísérõ konferenciákon
fõként a hat tematikus
nap hat nagy témakö-
rét vitatják meg a szak-
emberek. 

A kiállításon olyan ur-
banisztikai események
is helyet kaptak, mint

az URB:ICON Nemzet-
közi Városfejlesztési
Konferencia és Projekt-
vásár. 

Természetesen részt
vettek az érdeklõdõ ve-
resi képviselõk is több
rendezvényen, például
a Magyar Urbanisztikai
Tudásközpont által
szervezett és levezé-
nyelt elõadáson, ahol
többek közt az Európai
Unió Régiós Bizottsága,
a Német Szövetségi
Közlekedési és Város-
fejlesztési Minisztéri-
um, valamint a magyar
Belügyminisztér ium
képviselõi adtak elõ,
bemutatva az Unióban
terjedõ elképzelések
szerinti jó példákat. 

A másnapi, kerekasztal
néven meghirdetett nyil-
vános fórumon elõadó-
nak kérték fel Pásztor Béla
polgármestert, aki Zsig-
mond László társaságá-
ban tartott tájékoztatót
Veresegyház építészeti
fejlesztésérõl.

Veresegyház standja a kiállításon
Kötetlen szakmai 

beszélgetés

Kerekasztal beszélgetés: Pásztor Béla
polgármester, Zsigmond László fõépítész a

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont vezetõjével

Veresiek a második 
és a harmadik sorban 

a konferencián
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Hamarosan befejezõdnek a városközpont
új ütemében készülõ épületek. Az kistérséget
is részben kiszolgáló új Városháza és környe-
zete igazodik a már megépült részekhez,
azzal teljes harmóniában épült meg.

A látványos új épületbe a Polgármesteri
Hivatalon kívül beköltözik a kistérségi iroda, a
gyámhivatal, az építési iroda, egy tourinform
iroda, és ezeken túl üzlethelyiségek is nyílnak
benne.

Az uniós projekthez tartozik a szépen fel-
újított katolikus templom és annak környeze-
te is, mely rendezett állapotban várja a nyarat.

Az új dísztér közelében 160 parkoló is
készül, enyhítve a parkoló hiányt, különösen a
piaci napokon.  A kor szükséglete szerint a
teret térfigyelõ kamerarendszerrel együtt épí-
tik ki.

Az alábbi közintézményekben
és céges ingatlanokban tervezik
a hévízfûtés bevezetését
- Csonkási Óvoda
- Fabriczius József Általános Iskola
bõvítése (harmadik szint)

- Idõsek Otthona (Bartók Béla
utca)

- Sanofi Aventis Gyógyszergyár
- GE Energy Gázturbinagyár
- GE Avitation Alkatrészjavító
üzem

- Mey Hungária Kft.
- Juko Építõipari és Szolgáltató Kft.
- Református Általános Iskola (épí-
tés alatt)

- Kistérségi Igazgatási és
Szolgáltatási Központ (építés
alatt)

Hévízkút épül a Misszió mellett
Újabb hévíz kinyerésre alkalmas

termelõkút épül Veresegyház északi
részén a Misszió Egészségügyi központ-
hoz közel, mely még ebben az évben
elkészül a tervek szerint. A már meglévõ
jelenlegi kettõ kút mellett ez lesz a har-
madik, ami a város további
közintézményeinek fûtése mellett ipari

cégeknek is lehetõséget ad a hévízzel
való fûtésre. Így Veresegyház újabb
jelentõs és rendszeres bevételhez is jut
majd.

Az 1400 m mélyrõl felszínre hozott
hévizet hõszigetelt, földbe fektetett táv-
vezetéken keresztül juttatják majd el a
fogyasztói helyekre. Menet közben

kiépülnek a szükséges hõközpontok is a
megfelelõ gépészeti és villamossági
elemekkel.

A lehûlt hévíz már szigeteletlen vezeté-
ken keresztül jut majd el a visszasajtoló
kúthoz, ahol szûrés után bekerül a víza-
dó rétegbe. (=http://www.veresegyhazi-
hirhatar.hu/ 

Tájékoztató a csatornázásról
Jól halad a Veresegyház,

Erdõkertes és Szada közös
szennyvíz-csatornázása. A
települések polgármesterei,
a projekt vezetõi, valamint a
kivitelezõk képviselõi április
12-én sajtótájékoztatón szá-
moltak be a közös beru-
házás lépéseirõl.

Az 1993-ban megindult
közös beruházás, benne a
szennyvíztisztítóval nem
fejezõdött be annak idején, s
szennyvíztisztító sem a
minõségi, sem a mennyiségi

követelményeknek már nem
felel meg.

Most újabb — 85 %-os
támogatást tartalmazó -
pályázat útján szerzett
tõkével lehetõvé vált az —
elsõsorban Erdõkertesen és
Szadán - elmaradt részek
becsatornázása és egy jóval
nagyobb mennyiség befoga-
dására és tisztítására képes
szennyvíztisztító kiépítése,
amely már a legkorszerûbb
berendezéseket tartalmazza.

A terv kivitelezéséhez a

három település közös víz-
ügyi társulás létesített.

Pásztor Béla polgármester
úr a sajtótájékoztató kereté-
ben megköszönte minden
együttmûködõ partner,
benne a kivitelezõ cég mun-
káját.

Képünkön ez a szadai tisz-
títóakna már csak a fedlapot
várja.

Városközpont fejlesztés
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A Malom tóból kiszivaty-
tyúzott híg iszap az
Ivacsokon létesített hatal-
mas szikkasztóban elvesz-
tette víztartalmát, s szerves
anyagban és nyomelemek-
ben gazdag kertészeti
felhasználásra alkalmas,
földszerû anyaggá alakult.

A hatalmas mennyiséget
a GAMESZ ki kívánta oszta-
ni a lakosság számára, talaj-
javító anyagként. A vizsgá-
latok szerint az iszap ton-
nánként 6,44 kg káliumot,

6,34 kg nitrogént és 3,47
kg foszfort tartalmaz, mely
így mûtrágya pótlásra, szer-
ves trágyaként hasznosítha-
tó, kémhatása enyhén
lúgos, mésztartalma ma-
gas.

Éltek is a lehetõséggel a
veresiek, jöttek edényekkel,
zsákokkal, utánfutókkal és
vitték a hasznos anyagot,
amit a város ingyen adott,
csak a zsákért kellet fizetni,
ha magának nem hozott az
illetõ.

Projekttájékoztató a Meseliget Bölcsõde bõvítésérõl
A közel 240 millió forintos uniós

támogatással épült meg 2008-ban a
város bölcsõdéje, amely 78 gyermek
ellátására készült. A hatcsoportos
intézményben már a megnyitáskor
túljelentkezés alakult ki. A mai kor saj-
nos azt sugallja, hogy mindkét
szülõnek dolgoznia kell, a s a mai sze-
gényes munkahely kínálat mellett, ha
valaki több évig hiányzik a
munkahelyérõl, bizony sokszor kerül
hátrányos helyzetbe. Nem csoda, ha
az anyukák a bölcsõdei elhelyezést

kérik a munkájuk megtartása, illetve a
jövedelem növelése érdekében.

A bölcsõdebõvítésre sikerrel pályá-
zott a város, s a tervezett 88 millió
forintos beruházáshoz 90 %-os
támogatást szereztek. Ebbõl az
összegbõl két csoportszoba, egy
vizesblokk, egy átadó, valamint a
meglévõ épületet és az új szárnyat
összekötõ közlekedõ épül meg.

További pályázattal igyekeznek kül-
és beltéri játékokat, bútorokat és
egyéb eszközöket beszerezni.

A 100 fõre bõvülõ befogadókészség
az ún. forgó rendszer segítségével
összesen 130 kisgyermek élhet a
lehetõségekkel, de polgármester úr
távlatilag az óvodákra jellemzõ helyzet
elérését tartja helyesnek, amely szerint
minden veresi igényt ki kell tudni elé-
gíteni.

Iszaposztás
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Épül a Református Iskola 
új épülete

Gyorsan magasodik az ala-
pon az épület legalsó szintje.
Kell is, mert szeptemberben
már szükség lesz a tan-
termekre, az iskola legidõ-
sebb tanulói már ötödikesek
lesznek, így az évfolyamon-
kénti két osztály számára már
10 tanterem szükséges, s
mire ezek a gyerekek nyolca-

dikosok lesznek, addigra már
az iskolában 16 osztály
nevelõdik és tanul majd.

A Város Önkormányzata
bruttó 500 millió Ft összeget
szánt az építkezésre, s a
kivitelezõ szigorú határidõt
kapott, a szeptemberi
becsengetésre használatba
kell adnia az épületet. A
négyszintes épület összesen
1640 négyzetméter hasznos
felülettel bír majd.

A munka láthatóan halad,
bár egy akadály már jelentke-
zett, egy tüzérségi lövedék
képében. Még a földmunkák
során került elõ, s természe-
tesen azonnal bombariadót
rendeltek el. Megsemmisí-
tésére a Honvédelmi Minisz-
térium küldött robbanó-
anyag szakértõt. A 37 mm-es
magyar gyártmányú páncél-
törõ lövedéket, melynek a
vizsgálat szerint 1942-es min-
tájú gyújtószerkezete volt,
felrobbantásra az erdõkertesi
megsemmisítõ telepre szállí-
tották.

Nem vandál rongálás, se nem kegyeletsértés, hanem
vízmosás okozta a temetôben a sírok megron-
gálódását. A kár az összes károsodott sírral számolva,
becslések szerint eléri a 10 millió Ft-ot.

A református iskola alsó szintjeMunkálatok a Fabriczius
Általános Iskola tetején
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Aggodalmainknak habár van alapja,
hogy a poézisnek meddig kél a napja —
lám, mégiscsak itt van a költészet napja.

Írom e-mail-emet, versbarát, ki kapja,
s kívánom, zizegjen a szép versek lapja,
olvasson a gyermek s annak anyja, apja.

Szûnjön most a szívek megtévedt haragja,
s ki a verset issza, ízleli, harapja,
emeljen kalapot, hogyha van kalapja.

Tisztuljon a fej, ha rossz gondolat lakja,
mosdasson a vers, mint bérci forrás habja,
s tündököljön fel, mint napfényben a
szablya.

Hevüljön ma cseppet sárgolyónknak
magja,
s lassítson a földön, aki ezt megszabja:
tartson hosszan s forrón a poézis napja.

2011. április 11.           
Horváth Ferenc

Játék
Mélyen tisztelt, s kevésbé 
megbecsült társak 
Ti, akik kõvel dobáltatok vagy 
rózsaágyra vetettetek,
Majd úgy hagytatok ott kitárt 
feszességgel,
Emberek, ti emberek, kik egykor 
szûz homlokra
Igaz csókot, mások hazug orcára 
tisztát leheltetek,
Hozzátok szól a sorok közti merengés, 
a várak
Rombolása és hasztalan építése ott, 
hol helyét
Nem lelheti senki, ott, a sorok közé 
bújtatott
Monumentumok mind tiétek 
— ennyit adok
Immár magamból néktek, 
többet többé nem.

Ki árnyékom volt a kínzó nap melegétõl,
Annak én kés lettem húsába mártva,

Akinek hûs forrás voltam 
keserves szomjára,
Üres kútba az vetett késõbb engemet.
Ha halk énekét mutattad a madárnak,
Reggelre holtan hevert fészke mellett,
S te szeget vertél abba a fába, mi a
Leginkább bezöldellte szívemet.

Bántottatok, s én is bántottam, 
kés volt hátatok
Mögött, nektek, kiket én 
virággal vártam, de
Hasztalan a panasz, hisz’ gyilkoltam én is,
Sebbel fizetett meg mindenki, 
kit seb nem 
Ért még sohse. S késõbb
sebei miatt támadt
Mindenki másik sebesültre — hogy védje
Önmagát, a gyávát így legyõzve. Jön még
Télre bódító Tavasz, de ahogy évek telnek,
Egyre több sebbel tarkított embert sodor
Majd mellénk az élet, és sebeinket féltve
Saját magunk véreztetjük majd a másik
elõl félve… 

Szedlacsek Enikõ

KKööllttéésszzeett  NNaappjjaa
Hagyománya a Költészet Napjának megtartása nálunk, az idén sem volt ez másként. Most így utólag, emlékezzünk két
veresi költõ alkotásával. Az egyik egy vidám, könnyed, Horváth Ferenc tollából, melyet erre az alkalomra szerzett, a másik
egy komoly, amelyet érdekes módon egy fiatal nõ, Szedlacsek Enikõ írt,.

Költészet napi csatolt fájl
versbarátoknak
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Egy hónappal késõbb
ismét érdekes esemény
várta, sajnos rendkívül
szeles idõben a látogatókat.
Az országosan ismert
Flúgus Futam egyik állomá-
sának jelölték meg
Veresegyházat és ezen belül
a Medveotthont a
szervezõk.

- Interjúnk alanya a
vadász, a Piroska és a
farkas c. mesébõl.

- Dózsa György vagyok, a
Dózsa Design Kft ügyveze-
tõje. Az idei Flúgos Futam
utolsó ellenõrzési pontja
található itt a Veresegyházi
Medveotthonban. 30 csa-
patot várunk Budakalász fe-
lõl 30 autóban. Mindegyi-
kük célja a gyõzelem, de ez
azért számukra egyúttal ki-
tûnõ próbatétel és szóra-
kozás is.

- Mi lesz a versenyzõk
feladata?

- A feladat két részbõl áll.
Elõször papíron kell megol-
daniuk egy rajzos feladatot,

aminek a végül egy farkast
kell ábrázolnia. Ezt követõ-
en a Piroska és a farkas
mese elevenedik meg, kicsit
másképpen. Én leszek a va-
dász és a farkasok közül kell
majd kimenteniük. Ez való-
jában egy bátorságpróba.
Ahogy én észrevettem,
ilyenkor a lányok a bátrab-
bak.

- Mi lesz, ha farkasok
rátámadnak valamelyi-
kükre?

- A versenyzõk nem tud-
ják, de én a szelíd farkasok
közt leszek, amelyeket szü-
letésüktõl kezdve ember ne-
velt. Nem valószínû, hogy
baj történik, legfeljebb egy
lengõ sálat, valamilyen ru-
hadarabot akarnak majd
leszedni a versenyzõrõl.

- Mi a verseny célja?
- A Flúgos Futam egy kari-

tatív rendezvény. A beneve-
zett cégek nevezési díja és
azon felül a felajánlott aján-
dékok is a Fóti Gyermek-
várost illetik.

MMEEDDVVEEÉÉBBRREESSZZTTÕÕ
Március 12-én kétnapos

Medveébresztõvel nyitotta
meg az idei szezont a
Medveotthon Állatkert. A
macik ébresztése mellett sor
került a második „Med-
vekupa” kutyafogathajtó
versenyre is. A tavaszias
idõjárás sok családnak meg-
hozta a kedvét a szabadtéri
programhoz. A Medveott-
hon Állatkert több mint
13.400 látogatót vonzott
ezen a hétvégén.

Magyarországon 1993 óta
rendeznek kutyafogat verse-
nyeket, kapcsolódva a nem-
zetközi rendszerhez, gyorsa-
sági, közép- és hosszútávú
futamok lebonyolításával.

A Medvekupán a
résztvevõknek 4,1 km-t kel-
lett lefutni, és bármilyen
kutyával indulhattak. Voltak
itt fajtatiszta huskyk, sa-
moyedek, malamutok és
keverék kutyák is. 

A fogathajtó verseny mel-
lett egész napos kirakodóvá-
sár, ugrálóvár, arcfestés, kis-
vonat, pónilovaglás, a
hagyományõrzõ Együt-

tesünk fellépése is színesítet-
te a kínálatot.

Ekkor adták át a díjakat a
medveotthon fotópályáza-
tát, melyre interneten küld-
hettek be az itteni mackók-
ról készült képeket a fotó-
sok. A legtöbb szavazatot
Németh Krisztina kapta
„Maci szeretet” címû mû-
vével, így õ vehette át a leg-
jobb fotóért járó kupát
valamint a fõdíjat, egy óriási
plüss mackót és egy egész
éves, névre szóló családi
belépõt. 

A Gamblers Linedancers
tánccsapat mindkét nap
nagyszabású western-show-
val szórakozatta a közön-
séget. A mûsor házigazdája
szombaton Gesztesi Károly
volt, vasárnap pedig Ganxs-
ta Zolee közremûködésével
hirdették ki a fogathajtók
eredményeit és adták át a
díjakat a gyõzteseknek. 

FORRÁS:
h t t p : / / w w w. v e r e s i -

tv.hu/hirado/82-2011-03-
17/489-20110317-hirado-
medveebreszto)

FFllúúggooss  FFuuttaamm  aa  
MMeeddvveeootttthhoonn  ffaarrkkaassaaii   kköözztt

Nincs is jobb, mint egy reggeli fürdés!

Négyesfogat a kanyarban

Szelíd farkasok 
a gondozójukkal

A vadász, Piroska és a tartalék Piroska
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szünk az Udvarház Galériá-
ban április 8-ának szeles-

borús délutánján. Nagysze-
rû kiállítás nagyszerû meg-
nyitója: átélt tolmácsolá-
sban elõadott szép zenével
Simonova Jaroszlava, Ba-
logh Ferenc és Soós Gab-
riella jóvoltából, mély gon-
dolatokkal Pásztor Béla

megnyitó szavaiban és a
rákövetkezõ, Mizser Pállal
folytatott dialógusban. A
másik öröm az volt, hogy
körünkben, együtt köszönt-
hettük az alkotót 70. szüle-
tésnapján. 

Városunk polgármestere
megnyitó szavaiban hang-
súlyozta a Mizser Pál békés
természetét, azt a megtalált
belsõ békét, amely megaka-
dályozza õt abban, hogy
bárkire is haragudjék. Azt
az egyszerûséget és lelki
gazdagságot, mely eltölti õt
és átsugárzik arra, aki vele
akár fél órát tölt. A közösen
hörpintett pálinka csendjét,
amely nem üres, tartalmat-
lan csend, hanem a közben
felvetõdõ gondolatok pezs-
gését erõsíti. 

Mi, a jelenlévõk, az egy-
szerû, hétköznapi emberek
mindannyian ismerjük õt.
Az õt legjobban, legrégeb-
ben egyike éppen polgár-
mesterünk, aki hangsúlyoz-
ta, hogy Mizser Pál kiemel-

kedik közülünk gondola-
taival, mûvészetével, azzal a
képességgel, melynek révén
érzéseit, lelkének rezdülése-
it képekben tudja kifejezni.

Különbözõ stílusú alkotá-
sokban, ahogyan különbö-
zõ korszakait élte meg. A
legutóbbi idõben a szel-

lemvilágot éli át és fõleg a
színek nyelvén szólal meg. 

A polgármester kiemelte
a mûvész odaadó szeretet-
tel és lelkesedéssel végzett
pedagógiai munkáját. A
gyermekek körében õ maga
is gyermekké válik, ugyan-
akkor felemeli magához,
mûvészetéhez a gyermek-
eket. „Beérett a tizenegyné-
hány éves munka” — reagál-
ta Mizser P.

„A centrumot, azt a vilá-
got alkotjuk a gyermekek-
kel, amibe beleszületünk,
amit szétszedünk, analizá-
lunk, majd újra összera-
kunk.”

A szépség megjelenésé-
nek különbözõ fázisaira
mutatott és kérdezett rá
Pásztor Béla. Mizser P. vála-
szában kifejtette, hogy az
analizálás után összerakott,
megalkotott világcentrum
nem más, mint az igazság.
Fontos kérdés, hogy tudja-e
az ember uralni ezt, ki
tudja-e teljesíteni önmagát
ebben. Minderre Hamvas
Béla nyitotta rá szemét.
Életének konkrétumaira rá-
térve elmondta, hogy id.
Dániel Kornél által alapított
és vezetett mûvészeti kör-
ben tevékenykedett kezdet-
ben, majd sokfelé, szerte-
szét kalandozott a nagyvi-

lágban (Franciaország, Ja-
pán), mégis valami vissza-
hozta õt erre a tájra, ezen
centrum felé.

Terveirõl is beszélt a pol-
gármester kérdésére vála-
szolva — az anyag és a szel-
lem harmóniáját megte-
remtve az egységnek szeret-

ne emléket állítani, a kozmi-
kus és emberi közösség egy-
ségének, a végtelenített
véges végtelennek. 

A mûvelõdési központ
nevében Boross Zsuzsa, Az
Agora Kör nevében Illés Zol-
tán és Módi Pál és tanítvá-
nyai köszöntötték virággal
születésnapja alkalmából a
mûvészt. 

A kiállítást Klement Zol-
tán rendezte Pásztor Tamás
segítségével. Klement Zol-
tán elmondta, hogy a hat-
vanas évekre visszanyúlva
gyûjtötték a képanyagot.
Úgy fogtak hozzá, mintha
egy kincses ládát találtak
volna. A kiállított festmé-
nyek az életmûnek kb. a
10%-át jelentik, fõleg a for-
mabontó és a lírai absztrakt
stílusát képviselik. Ezeket a
„TTT” idõszakában nem volt
ildomos kirakni. A jelen és
jövõ mûvészettörténésze-
inek, kutatóinak feladata,
hogy megtalálják, doku-
mentálják a teljes életmûvet
és beillesszék a magyar és
egyetemes festészet törté-
netébe.

Lapunk nevében kívánok
további békés, boldog alko-
tó éveket!

Isten éltessen sokáig, Pali!

fverona

A lírai absztrakt mestere

MMiizzsseerr  PPááll   kkiiááll ll íí ttáássaa  aazz  UUddvvaarrhháázz  GGaalléérr iiáábbaann
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Március 11-én, pénteken
nyílt meg Báron László fes-
tõmûvész, klasszikus zománc-
mûvész kiállítása, ahol a részt-
vevõk kipróbálhatták a mester-
séget.

A megnyitó Balogh Ferenc
fuvolamûvész elõadásával kez-
dõdött, majd Boross Zsuzsa kö-
szönõ szavaival folytatódott.
Köszöntötte a mûvészt, a kiál-
lítást rendezõ Klement Zoltánt,
illetve a nagy számban meg-
jelent érdeklõdõket. A kiállítást
Bognár Tünde mûvészettörté-
nész nyitotta meg. Elmondta,
Báron László mûvészete gon-
dolatilag egységes, ugyanakkor
nagyon sokféle. Elsõsorban
azért tartja érdekesnek a fest-
ményeket, mert szellemileg
konstruált képek, olyan vizuális
rendszerben, ahol minden
egyes részletnek fontos szerepe
van. Beszédében utalt arra,
hogy a mûvész képterei imagi-
nárius terek, bennük az alak
dominál, a tér, amiben elhelyez-
kedik, sokszor nem is számít. A
mûvészettörténész szerint ez az
introvertált tevékenység a bizo-
nyítéka, tehát az alkotás
folyamatában a mûvész befelé
fordul, képeit magányosan
készíti. Ennek ellenére a közélet-
ben Báron László nagyon
sokrétû, a társadalmi szerepe-
ket és helyzeteket jól kezeli. Így
hozza egyensúlyba életét a
mûvészettel. Szerénységét tük-
rözi a színhasználata is, vissza-
fogott, tompa színeket alkal-
maz, képei csak nagyon ritkán
mondhatók harsányaknak. A
jellegzetes színek ellenére sem
egyformák alkotásai, a legkü-
lönfélébbeket láthattuk a kiállí-
táson.

Báron László
Kiállítása
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Húsvéti készülõdés a dal erejével

Fekete ruha, fehér sállal -
egységes megjelenés, egy-
séges hangzás, fegyelm-
ezett, koncentrált elõadás-
mód. Ez jellemezte a veres-
egyházi Gaudeamus ének-
kar és a váchartyáni Canzo-
ne Nõikar közös koncertjét
2011. április 9-én az Inno-
vációs központban. A nagy-
böjt 5. hetében különösen
átélhetõ csodálatos egyház-
zenei mûveket szólaltattak
meg. 

A közösen énekelt Per-
golesi Stabat mater elsõ té-
tele volt a bevezetõ, emlé-
keztetve a közönséget a ta-
valyi nagy sikerû hangverse-
nyükre. Ezután a Canso-
netta következett Andre
Caplet Sante, a 20. század
elején alkotó (Debussy ba-
rátja) és egy ismeretlen
szerzõ csodálatos, Máriát
idézõ mûveivel. 

Ezután a veresiek, Kovács
Katain vezényletével a Ave
Mariákat adtak elõ. Kiemel-
kedett Huszainé Kolos Zsu-
zsa szólója. 

Az est fénypontját a két
kórus közös produkciója
jelentette, Delibes, francia
zeneszerzõ Kis miséjének
elõadása, melyet átélt,

nagyszerû tolmácsolásban
hallhattunk. Farkas Pál ve-
zényelt, és László Gergõ kí-
sérte a kórusokat zongorán.
A szerzõ nem egyházi mû-
veirõl, sokkal inkább köny-
nyed balettjeirõl (Sylvia,
Coppelia) és operettjeirõl,
operáiról ismert. 

A csodálatos mû mélyen
átélt tolmácsolását „csak”
egyszer zavarta meg mobil-
telefon és tételek közti taps.
A ráadásként másodszor
elénekelt záró tétel az
örömmel és a felszabadult-
sággal telítõdve még dia-
dalmasabban, erõteljeseb-
ben hangzott, a záró han-
gok még finomabban, lá-
gyabban hangzottak, mint
elõször. A közönség sorai-
ban maradtak üresen szé-
kek, de mi, akik ott voltunk,
ritka, felemelõ élményt él-
hettünk át a magas mûvészi
színvonalon megszólalta-
tott mûvek révén. Köszönet
és gratuláció a nagyszerû
hangzásért a kórusnak és a
magas emberi és mûvészi
értéket létrehozó együttes
munkáért a két karvezetõ-
nek, Kovács Katalinnak és
Farkas Pálnak.

fveron

„Miatyánk, ki vagy a mennyekben,
Harcokban, bûnökben, szennyekben,
Rád tekint árva világod:
A te neved megszenteltessék,
A te legszebb neved: Békesség!
Jöjjön el a te országod.”

(Babits Mihály)

Ilyen lett

Örömmel tudatom, hogy elkészült egy játszótér a GE
Energy segítségével! Április 15-én kora délután néhány lel-
kes kollégával és a GAMESZ dolgozóival befejeztük a

Ligetek térségében „örökbefogadott”
Melódia Játszóteret. 
A munkálatokat tavaly kezdtük. Idénre az
elültetett hársfák gyönyörûen megered-
tek, a fajátékok pedig végleges helyükre
kerültek. Elvégeztük a terepegyengetést,
kihelyeztük a szemétgyûjtõket, illetve fel-
szerelésre került a csúszda is, amit két lel-
kes kisgyermek, ahogy a munkát befejez-
tük már birtokba is vett. Nagyon jó érzés
volt látni, hogy megint sikerült valami
maradandót alkotni a városban élõ gyer-
mekekért, a közösségért.
A tér különlegessége, hogy a játékok nagy
része abból a fahulladékból készült,
amelyet tõlünk szállít el a helyi
Önkormányzat. A Gamesz ügyes kezû asz-
talosai, ahogy a képek is bizonyítják fan-
tasztikus munkát végeztek. Köszönet érte!
Bízom abban, hogy a teret mindenki
magáénak érzi majd és vigyáz megõrizni
az állapotát. 

Orosz Rita
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Közeledve a 2010 évi személyi
jövedelemadó adóbevallás határ-
idejéhez (2011. május 20.), számos
probléma merülhet fel a
magánszemélyek részérõl, az ingat-
lan értékesítés adókötelezettségé-
nek pontos meghatározásakor.

Az ingatlanértékesítésbõl szár-
mazó bevételt csak abban az eset-
ben kell bevallani, ha abból jövedel-
me származott a magánszemély-
nek. 

Az ingatlan átruházásából
származó jövedelem nem más,
mint az ingatlan értékesítésébõl
származó bevétel (eladási ár, csere
esetén a piaci ár vagy apport esetén
a társasági szerzõdésben meghatá-
rozott érték), csökkentve a meg-
szerzésre fordított összeggel, az
értéknövelõ beruházással és az
átruházással kapcsolatos kiadások-
kal. Átruházással kapcsolatos költ-
ségnek lehet tekinteni tipikusan az
ügyvédi költséget, a hirdetés díját,
az értékesített ingatlan megszerzé-
séhez kapcsolódó ún. ingatlanszer-
zési illeték összegét stb.

Elsõ lépés a megszerzésre fordí-
tott összeg meghatározása. Az
értékesített ingatlan szerzési értéke
az adásvételi szerzõdés szerinti
érték, a cserébe kapott ingatlan
esetében a csereszerzõdésben rög-
zített érték, ezek hiányában az az
érték, amelyet az illeték megállapí-
tásához figyelembe vettek. Öröklés
esetén, vagy ha az átruházott
ingatlant a magánszemély aján-
dékba kapta, a megszerzésre fordí-
tott összeg az, amelyet az illeték
megállapításához figyelembe
vettek. 

Értéknövelõ beruházásnak
tekintendõ az ingatlan szokásos
piaci értékét növelõ ráfordítás,
amely korszerûsítés céljából történt,
vagy az értékesítést megelõzõ 24
hónapon belül az elidegenítésbõl
származó bevétel 5 %-át meghala-
dó ingatlan állagmegóvása céljából
történõ kiadás. Mindkét esetben
csak akkor vonható le az érték-
növelõ beruházás összege a bevé-
telbõl, amennyiben arról a magán-
személy nevére szóló számla ren-
delkezésre áll.

Az ingatlanértékesítésbõl szár-
mazó jövedelem meghatározá-
sakor — az elõzõekben leírtakon túl
-, a különbözõ kedvezmények, illet-
ve adómentességek alkalmazásá-
hoz meg kell határozni az ingatlan
szerzés idõpontját. 

Az ingatlan értékesítésbõl
származó bevételbõl tehát le kell
vonni az elõbbiek szerint megállapí-
tott szerzési értéket, és az értéknö-
velõ beruházás összegét. A külön-
bözetet (számított jövedelmet)
csökkenteni lehet attól függõen,
hogy lakóingatlant vagy egyéb in-
gatlant értékesített a magánsze-
mély. Lakóingatlan esetén, ha a
szerzés:
• 2005-ben, vagy azt megelõzõen

történt, akkor nem keletkezik
jövedelem,

• 2006-ban történt, akkor a számí-
tott jövedelem 30 %-a a jövede-
lem,

• 2007-ben történt, akkor a számí-
tott jövedelem 60 %-a a jövede-
lem,

• 2008-ben történt, akkor a számí-
tott jövedelem 90 %-a a jövede-
lem

• 2009-ben vagy 2010-ben tör-
tént, akkor a számított jövede-
lem 100 %-a (teljes összege) a
jövedelem.
Egyéb ingatlan (például telek,

üdülõ, üzlethelyiség) esetében, ha
az értékesítés a megszerzés évét
követõ hatodik vagy az azt követõ
évek valamelyikében történik, akkor
évente 10-10 százalékkal kell csök-
kenteni a számított jövedelmet. 

Az ily módon kiszámított jövede-
lem után az adó mértéke 25 %.

Összefoglalóan fontos megje-
gyezni, hogy nem
keletkezik az
ingatlan értékesíté-
sébõl származó
adóköteles jövedel-
me, illetve bevallási
kötelezettsége a
magánszemélynek,
ha a lakóingatlan
szerzése 2005-ben
vagy azt
megelõzõen, egyéb
ingatlan esetén
1995-ben vagy azt
megelõzõ években
történt. Nem kelet-
kezik továbbá adó-
fizetési kötelezett-
ség abban az eset-
ben sem, ha az
átruházásból szár-
mazó bevétel nem

haladja meg az elszámolható költ-
séget. (x)

Kökényesiné Pintér Ilona 
Saldo Zrt. tanácsadója

Amennyiben a leírtakkal vagy
az SzJA bevallással kapcsolatban
kérdése van, a Saldo Zrt.tanácsa-
dója a 06/1/7840930 telefonszá-
mon segítséget nyújt!

22001100..   éévvbbeenn  ttöörrttéénntt  iinnggaattllaann  éérrttéékkeessííttééss  
aaddóókköötteelleezzeettttssééggee
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A Gödöllõ Környéki Regi-
onális Turisztikai Egyesület
szokásához híven az éves
közgyûlését Domonyvölgy-
ben, a Lázár Lovasparkban
tartotta április 13-án.

A napirend ez alkalom-
mal is bõvelkedett szakmai
elõadásokban. Hallhattuk a
Nemzetgazdasági Minisz-
térium Turisztikai fõosztály-
vezetõjét a TDM-ekrõl
(Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment), a Gödöllõi
Királyi Kastély igazgatóját, a
települési túraútvonalak lét-
rehozásáról Márta Attilát, a
Gödöllõi Erzsébet Szálloda
2011-re tervezett borhét-
végeirõl a szálloda igazga-

tóját. Az elhangzott tájé-
koztatókból a legizgalma-
sabbnak a VI. Egyházi és Vi-
lági Borok Versenye tûnik,
amelyet a Tápió-menti Ha-
gyományõrzõ Fesztivál ke-
retében rendeznek, az idén
Tóalmáson, július 2-3-án.

Szintén a hagyományok
szerint, ezen a közgyûlésen
adták át a GKRTE által alapí-
tott kitüntetést, évente
négy személynek. A kitünte-
téseket ez alkalommal is dr.
Boross Péter korábbi
miniszterelnök, a GKRTE
tiszteletbeli elnöke adta át
az arra érdemeseknek.

Windhager

Váci Mihály Mûvelõdési 
Ház és a 

Szabadidõs és Gazdasági
Központ RENDEZVÉNYEI

Április 30. 10 óra:
Hajnal Rudy ötvösmûvész és H. Valeri amerikai f

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
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház, 

tájékoztatás:Pásztor Ildikó 06-70-330-73-93; 

Május 1. vasárnap • Gála — Anyák napja
Mézesvölgyi iskola 

Május 1.10 óra • Városi majális 
Helyszín: Fenyves erdõ, tájékoztatás:28-588-690; 387-

891;

Május 7. 19 óra • Orgonakoncert a katolikus
templomban

Ella István orgonamûvész és Bodonyi Katalin
énekmûvész 

Mûsoron: J.S. Bach: c moll prelúdium és fúga
Erbarme dich”  ária a Máté passióból

c moll passacaglia
Liszt Ferenc: Ave Maria

Angelus
Ave maris stella

Consolation
Der du von dem Himmel bist”

Szent Erzsébet legenda - bevezetés 

Május 7. 18 óra • Tánc Világnapja
Bokréta Néptáncegyüttes és a Vasas Táncegyüttes 

A mûsor után táncház 
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház 

Május 8. 16 óra • Kolompos Táncház
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház

Május 21. 18 óra • Kamarazenei koncert 
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Központ 

ÁLLÁSBÖRZE 
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
A Szent István Egyetem

(SZIE) 2011. április 27-én
tartja tavaszi állásbörzéjét
Gödöllõn, az egyetem
aulájában. 

A SZIE nemcsak a fel-
sõfokú végzettségûeknek,
hanem a gödöllõi térség
alap- és középfokú végzet-
tségû lakosainak is lehetõ-
séget teremt álláskeresésre.
Az április 27-i rendezvényen
megjelenõ cégek így egy
helyen ki tudják választani
maguknak a diplomás, nye-
lveket beszélõ szakembere-
ket, vagy akár szakmunká-
sokat, technikusokat. A kiál-
lítás teljes ideje alatt gyer-
mekmegõrzõ játszóház mû-
ködik majd, amely a kis-
gyermekes szülõk álláskere-
sését könnyíti meg.

Az Állásbörzén többféle
tanácsadás közül választ-
hatnak ez egyetem hallga-
tói és a térség lakosai. A
tanácsadások (pl. grafoló-
giai tanácsadás, önéletrajz-
írási tanácsadás, magyar és

angol nyelvû próbainterjú)
a látogatók számára ingye-
nesek, de elõzetesen idõ-
pontfoglalás szükséges!

A rendezvényt a Szent Ist-
ván Egyetem és az egyetem
többségi tulajdonában lévõ
GAK Oktató, Kutató és In-
novációs Nonprofit Köz-
hasznú Kft. szervezi. Az ese-
mény részletes programja
megtalálható a www.szieal-
lasborze.hu honlapon. 

Az állásbörze a „A helyi és
határon átnyúló foglalkoz-
tatási megállapodások” cí-
mû, TÁMOP-1.4.4-08/1
kódszámú pályázati prog-
ram keretében valósul meg,
melynek kedvezményezettje
a GAK Nonprofit Közhasznú
Kft. 

Az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által nyújtott tá-
mogatás összege
23.490.188 Ft. 

Jobb alakot szeretnél?
Hastáncolj! Próbáld ki ingyen.

06-30-540-9774 www.NutCsillagai.hu

GKRTE

Veresiek a rendezvényen
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Kéz a Kézben Óvoda
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

É R T E S Í T É S   Ó V O D A I
B E Í R A T Á S R Ó L!

2011. április 29 - én                         8 - 15 óráig
2011. május 2, 3, 4, 5-én                 8 — 15 óráig

Helye: Veresegyház, Hétvezér u. 6. sz. : (Csonkás Óvoda)

Elõjegyzésbe kerülnek azok a gyerekek is, akik 2012. május
31.-ig betöltik a 3. életévüket. 

Közoktatási Törvény 24 §( 3.bekezdés) „A gyermek abban az
évben, amelyben az 5. életévét betölti a nevelési év kezdõ

napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”
Kérjük a még óvodában nem járó gyermekek beíratását.

A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek TAJ száma
- a  gyermek oltási kiskönyve

- lakcím bejelentõ kártya

Veresegyház, 2011. február 22.
Harcos Györgyné

óvodavezetõ

Múzeumpedagógia foglalkozások
az Udvarház Galériában

Képzõmûvészeti tárgyú fog-
lalkozást indított Klement
Zoltán festõ, mûvészeti szolgál-
tatásszervezõ a Gazdasági és
Szabadidõs Központban. A
foglalkozások célja, hogy az
ifjúság megismerkedjen a kor-
társ mûvészettel, és mûvészeti
technikákkal. 

A foglalkozások lényeges
eleme az élményszerzés, mely
nem más, mint az ismeretek
játékos elsajátítása. Alkalman-
ként meghívott képzõmû-
vészek beszélnek alkotói
módszerükrõl, magáról a

mûrõl, a mûalkotások szüle-
tésérõl. 

A párbeszéd kialakítása
mellett képzõmûvészeti tevé-
kenység is folyik, alapvetõ él-
ményhez juttatván a résztvevõ
csoportot. 

„Kalandra fel!” - Szeretettel
várom, az új ismeretekre vágyó,
érzékeny fiatalságot. Jelent-
kezés, 9-14 éves korig.

A részvétel ingyenes, tá-
mogatást elfogadunk.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ
e-mail: klementsoos@invi-
tel.hu Tel: 06-30-312-12-73

A Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár hírei

Fokozatosan nõ az érdek-
lõdés a Könyvtárban kölcsö-
nözhetõ egyre bõvülõ kínálatú
DVD filmek iránt. A filmek jegy-
zéke megtalálható a www.vk-
veresegyhaz.bibl.hu honlapon.

Elindult könyvtárunkban az
OPAC szolgáltatás, mely
honlapunkról szintén elér-hetõ
a KATALÓGUS menüpontban.

www.vk-veresegyhaz.bibl.hu.
Az OPAC az Online Public
Access Cata-log kifejezés rövidí-
tése, amely azt jelenti, hogy
hálózaton keresztül elérhetõ az
olvasók számára a könyvtár
adatbázisa, amelyben
kereshetnek az érdeklõdõk. 

Halmosi-Varga József 
igazgató
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A veresegyházi Baranyai János
Vasútbarát és Modellezõ Klub a 2011. év
elejére két nagyszabású kiállításra kapott
meghívást, a szegedi Vasúttörténeti Ala-
pítvány Vasútmodellezõ Baráti Körével kö-
zösen, úgymond a szervezõknek sikerült a
két nagyvadat befogniuk.

Az elsõ kiállítás helyszíne Szlovákiában,
Nyitrán, a Mlymy bevásárló központban
volt.

Komáromnál alig léptük át a határt, s lát-
tuk, hogy óriás 3x6 méteres plakátokon hir-
dették a kiállításunkat. Nem semmi! 74 km
megtétele után értük el a kiállítás helyszínét.
A há-romszintes épület második szintjén a

Galériában építettük
fel Veresegyház, Erdõ-
ketes, Északi-Déli
rendezõ pályaudvart
és Szécsény modulja-
inkat. A szegediek
pedig Szatymazt,
Vésztõt és
Kiszombort. Alig egy
nap állt rendelkezésünkre az építésre, úgy,
hogy a bevásárló központ nyitva volt, a
vásárlók jártak-keltek és nézték, ahogy han-
gya szorgalommal fokozatosan elkészül a
modulrendszerû vasútvonal.

A Bevásárló Központban egy átlagos

napon 13 ezer vásárló fordul
meg. A kiállítás nyitásának
napján ez a szám 21 ezerre
ugrott. A 8 napig tartó
kiállításunkat összesen 80 ezer
fõ látogatta meg. Ez minket is
meglepett, ekkora nagy
érdeklõdést eddig még nem
tapasztaltunk. Az igazsághoz

hozzátartozik, hogy, ilyen rendezvény még
nem volt ott a környéken sehol, s a TV és a
Rádió is állandóan hirdette. 100 km-es
körzetbõl jöttek megnézni az emberek.

A vendégkönyvünk betelt, újat kellett
vennünk, s azt is teleírták elismerõ szavakkal
(magyar és szlovák nyelvben). 

Rövid pihenõ után ismét útra keltünk,
most Szolnokra mentünk kiállítani az Aba-
Novák Kulturális Központba, az elsõ orszá-
gos vasútmodell kiállításra. Itt a 200 éve
született Liszt Ferencrõl elnevezett kamara-
teremben állítottunk ki közel 100 méter
hosszú modult. Itt is nagy sikerünk volt. Igaz
a látogatottság nem érte el a nyitrait, de az
5500 fõ sem kevés. A nyitvatartási idõ is
csak a fele annyi volt, s más mûsorok is zaj-
lottak a kiállításunkkal párhuzamosan: kerti
vasutazás, Bábszínház, fotókiállítás, rajzpá-
lyázat. Itt is elismerést kaptunk, már most
meghívtak minket jövõre is. 

E két kiállítás anyaga új részekkel gazda-
gítva, újból látható lesz 2011. július 1-3.
között a Mézesvölgyi Általános Iskola aulá-
jában. Érdemes lesz eljönni, új élményekben
lesz része a látogatóknak.

Gombos István
klubvezetõ

Középpontban a gyerek, középpontban az egyéni képességek

Montessori Általános Iskola

- Mi kell tudni a Montessori
iskoláról?

- A veresegyházi Montessori
Általános Iskola természetes
környezetben, füves, fás, zárt,
biztonságos területen fekszik,
játszótérrel, udvari sportpályá-
val, a veresegyházi Gyermek-
ligetben. A hagyományos isko-
lától kívül-belül eltér, nemcsak
berendezésében, hanem szelle-
miségében is.

- Miben más ez az iskola,
mint a hagyományos iskolák?

- Nálunk egy-egy osztály
legfeljebb 12 fõbõl áll. A kis
osztálylétszám lehetõvé teszi,
hogy kibontakozzanak a gyere-
kek. Az oktatás kis létszámú
tanulócsoportokban folyik, ahol
a differenciálás, a problémame-

goldó gondolkodás és a kom-
munikációs készségek fejlesz-
tése elõtérbe kerül. Hangsúlyt
kap a gyerekek véleménye, az
egyéniségük és a lelki világuk is,
mert tanóráinkon megtanulják,
hogyan kell érvelni, vélemé-
nyüket kifejezni és vállalni. Bõven
van alkalmuk arra, hogy szóhoz
jussanak, hogy sze-repeljenek,
hogy gyûjtõ-munkáikat
kiselõadás formájában bemutas-
sák. Mozgalmas
foglakozásainkat fejlesztõ eszkö-
zökkel, társas- és szituációs játé-
kokkal tesszük színessé. A felada-
tok személyre szólóak, ké-pessé-
gekhez igazítottak, így akinek
jobban megy, az elõrébb is tart,
aki lassabban halad több figyel-
met kap, így nem marad le.

- Milyen formában mûkö-
dik az iskola?

- A suli alapítványi fenn-
tartásban mûködik.

- Milyenek a tanárok?
- Különleges feladat a pe-

dagógus számára ilyen
iskolában tanítani. Ennek
megfelelõen választjuk ki és
képezzük tovább folyamatosan
pedagógusainkat. Tanáraink
egyéb mûvészeti, fejlesztõi,
gyógypedagógia végzettséggel
is rendelkeznek és ezt a tudás-
ukat használják is. A pedagógu-
saink legfontosabb feladata,
hogy kialakítsák diákjainkban az
önálló tanulás képességét.

- Számítógép, nyelvtanu-
lás, tanulmányi versenyek?

- A számítógépes ismeretek

megszerzése integrált oktatás
keretében — a különbözõ tár-
gyak tananyagrészeinek össze-
hangolása, egymásra építése
révén — történik meg. Az angol
nyelvvel való ismerkedés az elsõ
osztálytól indul, a felsõ tagozat-
ban heti 5 órában, szintfelmé-
réssel, kurzusoktatás alapján
folyik. Tanulóink országos és
területi versenyeken is sikerrel
állják meg helyüket!

- Hogyan lehet jelentkezni? 
- Szeretettel várjuk az ér-

deklõdõket személyesen a
Gyermekligetben vagy telefo-
non a (28) 559-655, vagy a (30)
207-2178 telefonszámokon.
Nézzék meg a www.montesso-
risuli.hu portált, azok is mi
vagyunk!

.„Õsszel iskolába megy a gyerek!” — ugye ismerõs ez a mondat? Veresegyházon már hosszú évek óta választhatnak
a szülõk, hogy hagyományos vagy a Montessori módszerrel mûködõ általános iskolába írassák be gyermeküket
Rádi Zsuzsannával a veresegyházi Montessori Általános Iskola igazgatónõjével az iskola lehetõségeirõl és a
gyerekek lelkérõl beszélgettünk.

VVaassúúttmmooddeell lleezzõõiinnkk  ssiikkeerreeii
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Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
A Veresi Krónika márciusi

számában megjelent írásra sze-
retnék az alábbiakban válaszol-
ni.

2011. január elsejével kap-
tam megbízatást a veresi piac
felügyeletére a Gamesz veze-
tõjétõl. Feladatom a piac rende-
zése, a kaotikus állapotok
megszûntetése. Ide tartozik az
árusítási helyek és a bérleti
jogok rendezése, valamint a
kereskedés a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályokhoz való igazí-
tása, a rendeletek betartatása.

A fõtérépítkezési munkálatok
jelentõs részben érintik a piac
területét. Jelenleg az érintett
területen munkálatok folynak,
így a korábban itt árusító
kereskedõket áthelyeztük az
Innovációs Centrum elõtti térre.
A munkálatok elõrehaladtával a
már elkészült területekre a
korábban ott árusító keres-
kedõk folyamatosan visszatér-
hetnek.

Az új fõtér elkészültével
sajnos jelentõs részek vesznek el
a piac területébõl, elsõsorban a
parkosítás és az új térstruktúra
okán, így sok kereskedõ a mun-
kálatok végeztével sem fog
tudni visszatérni a megszokott
helyére. (A tér központi részén
például közel negyven nagy
sátor helye szûnt meg, a vasút
felõli parkolónál pedig a négy
sor sátorból három maradt
meg!)

A korábbi idõszakban sem-
miféle nyilvántartás nem készült
az árusítási helyek kiosztásáról,
azok elhelyezkedésérõl, a meg-
váltott éves helyhasználati
engedélyek (bérletek) nem pon-
tos helyre, hanem csak a piac
területén való árusításra adtak
jogot.

Ahhoz, hogy a továbbiakban

rendezetten mûködjön a piac,
szükségessé vált az árusítási jog-
viszonyok rendezése. Az elmúlt
két hónapban elkészítettem az
új fõtér tervrajza alapján egy,
véleményem szerint ésszerû,
rendezett helykiosztási tervet.
Az új rendszer lényege, hogy az
új fõtér központi részén (a
vizijáték körül) körkörösen az
õstermelõk helyezkednek el,
illetve körülöttük a kisebb,
asztalról árusító kereskedõk,
iparmûvészek. 

Ez a fajta elrendezés egyrészt
központba helyezi a piac
magját adó õstermelõket,
ugyanakkor egyfajta klasszikus
piaci hangulatot teremt a város
közepén, másrészt az áru-
szállítás szempontjából is cél-
szerûbb, mivel így sem a
nagyméretû sátrak, sem pedig
az áruszállításhoz használt
gépjármûvek nem veszik igény-
be a fõtér díszburkolatát. A
nagyobb sátrakkal árusítók és a
gépkocsik az új parkolókban és
a Fõút mellett, a büfékocsik
(hentes-, büfé- és pékáru) pedig
a Fõút páros oldalán lévõ szervi-
zút melletti, újonnan kialakított
bevásárló udvarban kaptak
helyet. 

Január-február hónapban
több körlevélben értesítettem a
kereskedõket a várható változá-
sokról, illetve a Gamesz folya-
matosan frissülõ honlapján is
(gamesz.veresegyhaz.hu) elhe-
lyeztem a szükséges tájékoz-
tatásokat. Minden kereskedõvel
személyesen egyeztettem, be-
kértem a vállalkozói/õstermelõi
igazolványuk, valamint az
elõzõ, legalább kettõ évi befize-
tést igazoló iratok másolatát,
továbbá térképvázlaton rögzí-
tettem a korábbi szerdai és
szombati árusítási helyüket.
Tájékoztattam a kereskedõket,
hogy a továbbiakban a piac
területén elsõsorban az éves
bérlettel rendelkezõknek tu-
dunk állandó helyet biztosítani,
illetve, hogy az árusítás kizáró-
lag érvényes, rendezett okmá-
nyok birtokában lehetséges. A
kereskedõket érkezési sorrend-
ben nyilvántartásba vettük és az
új helykiosztási vázlaton
bejelöltük a leendõ árusítási
helyüket. Minden, eddig
nyilvántartásba vett kereske-
dõnek találtunk megfelelõ
helyet.

Gondot egyedül a központi
részrõl kiesõ közel negyven,

nagyméretû sátor elhelyezése
jelent, õket egyrészt a Fõút mel-
letti járdaszakaszon helyeztem
el, másrészt a várhatóan le-
bontásra kerülõ épületek helyén
kialakítandó parkolóban terve-
zem elhelyezni. 

Március elején elkészült a volt
szolgáltató ház helyén kiala-
kított parkoló. Az elõzetes meg-
beszélések szerint itt kizárólag
nagyméretû sátorral árusítókat
helyeztük volna el, így kértem
õket, hogy az átadás napján
vegyék birtokba végleges helyü-
ket. A megbeszéltek ellenére
néhány õstermelõ önkényesen
visszatért a korábban ezen a
területen lévõ helyére és erre
bíztatta a többi termelõt is, így
felborították a korábbi meg-
állapodást, miszerint õk az új
fõtéren kapnak helyet.

Igyekszem figyelembe venni
a kereskedõk kérését, érdekei-
ket, így megegyeztünk abban
az õstermelõkkel, hogy marad-
hatnak régi helyükön, azzal a
feltétellel, hogy az eredeti sor-
rendben, az eredeti árusítóhely-
méretekkel állnak vissza. Így
annak ellenére, hogy már min-
denkinek megvolt az új helye,
visszakapta megszokott, régi
helyét.

Ezzel szemben megdöbben-
ten olvasom a Veresei Krónika
márciusi számában F. Gy.-né írá-
sát, melyben felkéri Polgármes-
ter urat, hogy nézzen utána az
áldatlan állapotoknak, mivel
szerinte nem kaptak helyet a
piacon a veresi lakosok, és vala-
miféle helyrajzi szám valót-
lanságot mutat, melybõl töb-
ben korrupciót következtetnek
ki…

Tudomásom szerint nincs

olyan kereskedõ, aki ne kapott
volna helyet, de ezúton is kérem
azokat, akik eddig esetleg nem
lettek regisztrálva és igazoltan
több éve itt árusítanak, vala-
mint rendelkeznek érvényes, az
árusításhoz szükséges okmá-
nyokkal, jelentkezzenek a piac-
felügyelõnél a lenti elérhetõ-
ségek valamelyikén.

Az írásban említett, „valótlan-
ságot állító helyrajzi számokról”
nem tudok nyilatkozni, szá-
momra értelmezhetetlen a
mondat! A kiadott helyszámok
egyrészt még csak tájékoztató
jellegûek, másrészt az árusítási
helyek valós fizikai elhe-
lyezkedését takarják! Az ebbõl
következõ visszaélést butaság-
nak és rágalmazásnak tartom!   

Tájékoztatom a Tisztelt
Kereskedõket, hogy az éves
bérleteket csak a terület végle-
ges kialakítása után lehet meg-
vásárolni, mely végleges, szá-
mozott helyre szól majd. A hely-
használati engedélyeket az áru-
sító pultra, látható helyre
kötelezõ lesz kifüggeszteni.

A továbbiakban rendszeres
hatósági ellenõrzésekre lehet
számítani, így kérek minden
kereskedõt, hogy tartsa magá-
nál az árusításhoz szükséges
okmányait!

Friss tájékoztatásokat a
Gamesz honlapján találnak,
illetve személyesen és telefonon
is állok rendelkezésükre. 

Veresegyház, 
2011. március 17.

Szõke Zsolt piacfelügyelõ
+36-20-586-13-37.

szoke.zsolt@veresegyhaz.hu
GAMESZ, Sport u. 4. (kedd,

csütörtök, pénteki napokon)

Hogyan mûködik a piac?



Veresi Krónika 2011. április

22

Sp
o

rt

Országos Úszó Diákolim-
pián iskolánk legjobb úszói
folytatták az utóbbi évek-
ben megszokott  éremgyûj-
tést remek versenyzésükkel.
Az elõzõ évek csapat váltó
aranyérmei mellé Alkonyi
Kristóf megszerezte elsõ
egyéni aranyérmünket: 100
m hátúszásban a Magyar
Köztársaság Diákolimpiai
Bajnoka lett!!

Eredmények.
III korcsoport:
Kardos Viktória: 100 m mell-
úszás „A” kategória: 6. hely
Balogh Vivien:
100 m gyorsúszás: 5. hely
4X50 m lány gyorsváltó „B”
kategória: 2. hely (Balogh
Vivien, Bori Rebeka,
Trombitás Kitti, Jakob Ol-
ívia)
4X50m fiú gyorsváltó: 2.
hely (Nagy Norbert, Fejes
Marcell, Szabó Bence,
Horváth Bendegúz)
4X50m lány gyorsváltó „A”

kat.: 6. hely (Kardos
Viktória, Szegedi Sára,
Jakab Ilka, Király Olívia)
IV: korcsoport:
4X50 m fiú gyorsváltó: 2.
hely (Alkonyi Kristóf, Nyirati
Csaba, Horváth Kálmán,
Sebestyén Botond)
Alkonyi Kristóf: 100 m
hátúszás: 1. hely
Felkészítõik: 
Csombor Zoltán, Csombor-
né Halmai Ágnes, Hegedüs
Gabriella

Gratulálunk!

Új sport egyesület Veresegyházon!
Veresi Farkasok 

Ifjúsági Sport Egyesület
Veresegyház pezsgõ

sportélete januártól új szín-
folttal gazdagodott. A gyer-
mekeik egészséges élet-
módra való nevelését fon-
tosnak tartó szülõk, és
ennek megvalósításához
elhivatottsággal rendelkezõ
edzõk összefogásával meg-
alakult a Veresi Farkasok
Ifjúsági Sport Egyesület. 

Létrehozásának legfonto-
sabb célja  az volt, hogy
minél több gyermek tudjon
napi rendszerességgel, szer-
vezett keretek között, szak-
képzett edzõk irányításával
sportolni, mozogni. A ter-
vek között szerepel, hogy a
gyermekek jó példáját látva,
a mozgáshoz kedvet kapó
szülõknek is lehetõséget
biztosítson az Egyesület —
felnõtt szakosztályok létre-
hozásával — a sportolásra. 

A jelenleg is mûködõ Lab-
darúgó Szakosztály 7-10
éves focista palántákat
nevelget, akik heti két alka-
lommal, 1 órás edzésen,
játékos formában  sajátítják
el a labdarúgás alapjait.
Márciustól a legkisebbek is

tagjai lehetnek a Farkasok
közösségének, az OVIFOCI
edzések elindításával. A
közeljövõben, a labdarúgá-
son kívül darts, természetjá-
ró és ökölvívó szakosztályok
is megkezdhetik mûködé-
süket.

Ezen törekvéseket a ve-
resegyházi General Electric
(edzés lehetõségek biztosí-
tásával), a Gravír Expressz (a
gyermekek sportruházatá-
nak kivitelezésével), a ve-
resegyházi CBA (nagy
mennyiségû vitaminnal)
támogatják. 

A Veresi Farkasok Ifjúsági
Sport Egyesület vár soraiba
életkortól és lakhelytõl füg-
getlenül, minden mozogni
vágyó embert.

Az Egyesülettel kapcso-
latos bõvebb tájékoztatás a
Facebook-on, Veresi Far-
kasok címszó alatt, illetve a
hamarosan elkészülõ honla-
pon lesznek elérhetõek.
Érdeklõdni a veresifarka-
sok@gmail.com e-mail cí-
men, illetve a  06-70-415-
8846-os telefonszámon,
Berta Tamásnál lehet.

Veresi Sumó Siker

A veresegyházi székhelyû
SVSE Kempo Klub eredmé-
nyes versenyzõje Horváth
Martin egy számára még
ismeretlen sportágban is
próbára tette a képességeit
és az U 16 (16 év alatti) kor-
osztályban az elismerésre
méltó III. helyezést szerezte
meg. 

Az április 3-án. Budaje-
nõn lezajlott versenyt az uk-
rajnai Ifjúsági SUMO EB,
valamint a bulgár Felnõtt
SUMO EB válogatójának
szánta a Magyar Sumo
Szakszövetség.

Gratulálunk ifjú verseny-
zõnknek!

Alkonyi Kristóf a Magyar
Köztársaság Diákolimpiai

Bajnoka
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Nem mindennapi versenyen
vettünk részt egy februári
hétvégén Kistarcsán.. A ver-
seny lényege, hogy a nevezett

csapatok tagjai egymást fel-
váltva, de folyamatosan,
megállás nélkül 24 órán
keresztül ússzanak. 
A leúszott hosszakat jegy-
zõkönyvben pontosan rögzí-
tették, hogy kiderüljön,
melyik csapat úszta a legtöbb
kilométert- szombat reggel 8
órától vasárnap reggel 8
óráig. 
Közel húsz csapat indult a
megmérettetésen. Mi két csa-
pattal vettünk részt, egy triat-
lonos-vízilabdás gyerek-, és
egy vegyes triatlonos-szülõs-
edzõs csapat szállt medencé-
be. 
A verseny színvonalát
mutatja, hogy felnõtt magyar
élvonalbeli triatlon- és
hosszútávúszó versenyzõk
állítottak ki több csapatot a
csúcsdöntés reményében.
Óriási kitartást igényelt mind
a nappali, mind az éjszakai
mûszak, de meg is lett az
eredménye: triatlonos-vízilab-
dás gyerekcsapatunk 95,6
km-es összteljesítménnyel a
felnõttek mögött 3. helyezést
ért el! Másik csapatunk 68,5
km-t úszott „össze”.

Csapattagok: (dobogós csa-
pat) Király Anna, Jakab Ilka,
Ferencz Anna, Palkovics Áron,
Simon Gergõ, Szegedi Sára,
Kerekes Lili, Katona Ádám,
Király Olívia, Gombos Bar-
nabás, Orosz Bence, Sebes-
tyén Botond, Léber Zsombor,
Alkonyi Kristóf, Katona Márk.

Vegyes csapat: Kerekes Ivett,

Diószegi Kata, Vajkovics Fe-
renc, Kapitány Csongor, Nagy
Tamás, Lengyel Rebeka, Len-
gyel Inez, Závoczki Panni, Zá-

voczki Julcsi, Kovács Réka,
Kiss Levente, Portik Botond,
Bujdosó Andi, Orosz Marcell,
Kelemen Dorka, Simon Kinga,
Katona Zsolt, Szegedi Attila,

Szalma Róbert,
Schlemmer Dávid,
Gombos Dalma, Vaj-
kovics Viki, Vajkovics
Károly, Szukits Krisz-
ti, dr. Szász László,
Hegedûs Gabi,
Csombor Zoltán,
Csombor Ági.

EGÉSZSÉGÜNKRE!

24 órás Úszóverseny 

Nyitva tartás 
hétköznap 8 — 17 óráig
szombaton 8 — 15 óráig

Egy kép a Veres Kupa 
március karate versenyrôl
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A Kormány 2011. január 3-án
az ország 29 pontján nyitott
integrált kormányzati ügyfél-
szolgálati irodákat - Kormány-
ablakokat, ahol az állampol-
gárok egyszerûen és gyorsan
intézhetik ügyeiket. Létreho-
zásuk a kormányzat elsõ lépése
az ügyfélbarát és szolgáltató
állam, a Jó Állam megteremté-
se 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, formanyomtat-
ványt szükséges elõterjesz-
teni,

• segít a szükséges forma-
nyomtatványok kitöltésében,
a csatolandó dokumentu-
mok ellenõrzésében.

A Kormányablakban 
többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékeny-

séggel kapcsolatos szolgálta-
tásokat intézhet,

• családtámogatási ellátásokat
igényelhet (anyasági támo-
gatás, családi pótlék, gyer-
mekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás),

• tájékoztatást kaphat terhes-
ségi gyermekágyi segély, illet-
ve gyermekgondozási díj
igénylésérõl, a Magyar iga-
zolványokkal kapcsolatos
ügyintézésrõl,  

• megismerheti ingatlanok
adatait nem hiteles tulajdoni
lap másolat és térképmásolat
elektronikus lekérdezésével.

Célunk, hogy 2013 végére az
egyablakos ügyintézés meg-
könnyítse minden állampolgár
életét. Ennek érdekében folya-
matosan bõvítjük nemcsak az
ügyfélszolgálati irodákban in-
tézhetõ ügyek, hanem a
Kormányablakok helyszíneinek
számát is.
Kormányablakok Pest megyé-
ben munkanapokon 8.00-
20.00-ig tartó, ügyfélbarát nyit-
va tartással az alábbi 3 város-
ban várják ügyfeleiket:
• Érden (a Polgármesteri
Hivatallal szemben) Budai út
7/b II. emelet 217. 2030 
• Vácott (a Magyar Államkincs-
tár, az Egészségbiztosítási
Pénztár és a Nyugdíjbiztosító
Igazgatóság épületének föld-
szintjén) Dr. Csányi László krt.
16. 2600
• Cegléden (a Ceglédi Körzeti
Fölhivatalban) Kossuth tér 7.
2700

A Kormányzati Ügyfélvonalon
(telefonszám: 1818, helyi tarifá-
val hívható „kék” szám) a nap
24 órájában érdeklõdhet ügyei-
vel kapcsolatban. A Kormány-
ablakok mûködésével kapcsola-
tos véleményét, észrevételét,
javaslatát a 1818@ugyfelvo-
nal.hu e-mail címre várjuk.
Az ügyfélszolgálatok mûködé-
sérõl, helyszíneirõl, ügyköreirõl
részletes és aktuális információt
talál a www.kormanyablak.hu
honlapon.

Viszontlátásra a Kormányab-
lakban!

Pest Megyei Kormányhivatal
Integrált Kormányzati

Ügyfélszolgálatai

Kormányablak
Elindult az Átváltoztatjuk c. mûsor felvétele. A

kiválasztott 4 jelentkezõ és a tv egy munkatársa
bemutatkozott a nézõknek, és megismerkedtek személyi
edzõjükkel a fittness-teremben. Április és május folyamán
kellõen sok idõt fognak az edzõgépek társaságában
tölteni, hogy ezt követõen megújulásukra sminkes, fodrász
és stylist tegye fel a koronát. 

Kedves nézõink elsõ alkalommal április 9-én, szombaton
láthatták új mûsorunkat, este 7 órai kezdettel a szokott
helyen, a T-Home hálózatán, a Keszi-channel csatornán. Ezt
követõen két heti rendszerességgel követhetik nyomon
szereplõink küzdelmét a kilogrammokkal.

Itt emlékeztetjük Kedves Nézõinket, hogy 2011
februárjától kezdõdõen a VVTV már a hét hat napján adja
mûsorát, hétfõtõl szombatig este 7 és 8 óra között.

Jelenlegi mûsorrendünk:

Várjuk Önöket a képernyõ elõtt!
A mûsor szakmai támogatója az Ange Milano divatsza-

lon.
VVTV

Jónás Szabolcs

VVTV HÍREI

ESKÜVÕ-SZERVEZÉS  

Okleveles esküvõszervezõként 
vállalom a Nagy Napon történõ tevékeny, 

de „észrevétlen” közremûködést azért, 
hogy életetek legszebb napja tényleg olyan legyen,

amilyennek megálmodtátok!!!
Megbízható 

szolgáltatókkal, kreatív ötletekkel várom 
jelentkezéseteket!

(A nálam megrendelt szolgáltatóktól 
kedvezményeket tudok kialkudni Számotokra!)

Dezsõ Balázsné Szekeres Alíz
06-70-626-7275

Esküvõk és más családi
események

fotózását
vállaljuk!

Azonnali fényképkészítés 
ott a helyszínen,

A/4 méretig.
06-30-335-9050
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A Nagyböjtnek vallási és
egészségügyi alapjai van-
nak, egyrészt önfegyelemre
és lemondásra tanít, más-
részt gyógyítja a szerveze-
tünket. A böjt szinte min-
den vallásban fontos szere-
pet tölt be és valóban teljes
lemondást igényel, de nem
jelent koplalást !
“...A böjt valamennyi vallás-
ban megtalálható: régen a
perzsák, az egyiptomiak, a
görögök vagy akár az indiá-

nok egyaránt ismerték a
lelki elmélyüléshez vezetõ
utat, a keleti jógatanítás is a
leghatásosabb szellemi tisz-
títókúraként tartja számon
a böjtöt. A Böjt: az ön-
megtartóztatást, az él-
vezetekrõl való lemondás
jelenti. Ide tartozik az al-
koholfogyasztást, cigaretta
és a kávé…”.

forrás: Evangélikusok
a világban

Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fõ út 106.  

Tel: 28 – 588-600   
Fax: 28 – 588-646

F E L H Í V Á S

„Virágos, tiszta Veresegyházért
2011”

mozgalomban való részvételre

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ- testülete a Föld
Napja alkalmából meghirdeti városunkban a „ Virágos, tiszta
Veresegyházért 2011” mozgalmat, melynek célja a városi kör-
nyezet szebbé tétele, ezáltal a lakosság életminõségének javítá-
sa a zöldfelületek példamutató kialakításával, tiszta, rendezett,
virágos városkép létrehozásával.

Városunkban a nyár folyamán befejezõdnek a városközpont
építési munkálatai, az utcák aszfaltozása is nagyrészt elkészült,
a parkok, pihenõhelyek, játszóterek rendbetétele folyamatosan
zajlik, tehát következhet a házak elõtti területek virággal való
beültetése, gondozása. Akik ezt eddig is megtették, nagyon
köszönjük.

Önkéntesek jelentkezését várjuk, akik a bíráló bizottságban
részt szeretnének venni! Õk a helyszínen megtekintik az ingat-
lanokat, és javaslatot tesznek az elismerésre. Kérjük, a
Polgármesteri Hivatal titkárságán jelentkezzenek!

A mozgalomban való részvételhez nem kell bejelentkezni,
mivel a bíráló bizottság a május — szeptember közötti
idõszakban, a város bejárása alkalmával „deríti fel” az elisme-
résre érdemes portákat, helyszíneket.

E felhívás nyertesei az erkölcsi elismerés mellett egy
képzõmûvészeti alkotást is kapnak jutalmul, mely felerõsíthetõ
pl. kapura, házfalra stb.

A mozgalom ez évi lezárására és az elismerések átadására vár-
hatóan 2011 novemberében kerül sor.

Veresegyház, 2011.  április 13.
Pásztor Béla polgármester  

A Böjt, avagy hogyan 
takarítsuk ki szervezetünket

a salakanyagtól!
Sohasem késõ!

Egy tavaszi méregtelenítés
igazán jót tesz a testünknek —
legyen az egy hónapos, egy
hetes vagy három napos
program, de a rendszeres heti
egyszeri alkalom is sokat
segít. 
Egy jó méregtelenítés után
hatékonyabb lesz a táplálék
feldolgozása, kiegyensúlyozot-
tabb az anyagcseréje, erõsebb
az immunrendszer és javulni
fognak szervezetének regenerá-
ciós folyamatai is.
A szervezetünkben évente
négy kilogrammnyi felesleges
méreganyag halmozódik fel,
tartósított élelmiszereinkbõl,
klórozott ivóvizünkbõl, a
szennyezett levegõbõl, valamint
vegyipari, háztartási és koz-
metikai készítményeinkbõl.
A böjtölésnek köszönhetõen
„többlet” energiához jutunk, a
bõr letisztul, szem újra csillog,
fantasztikusan tud regenerálód-
ni a károsodott máj, mert a böjt
az egyik leghatékonyabb
méregtelenítési, salaktalanítá-
si módszer.
Ezek a méreganyagok rend-
kívüli mértékben megne-
hezítik szervezetünk mûködé-
sét. Testünk azonban képes a
megtisztulásra, különösen, ha
ebben a segítségére sietünk.
„…Számtalan módszer kö-zül
választhatunk. A bõr szauná-
val, a vesék a megnövelt
folyadékbevitellel, a máj a
táplálékok meg-vonásával, a
belek rostpótlással és az
emésztési folyamat serkenté-
sével, a tüdõ, pedig a friss
levegõn végzett testmozgással
méregteleníthetõ a legegy-
szerûbben…”
Forrás:www.tutiafogyás.hu

SZABADÍTSUK MEG
TESTÜNKET, A

MÉREGANYAGOKTÓL!
Itt a takarítás ideje
A modern táplálkozási szokások

miatt szinte mindenki az
elsavasodás tüneteitõl szenved.
Ez nagyrészt a helytelen
táplálkozási szokásainknak
köszönhetõ.
Egyes élelmiszereink lúgo-
sítanak. Pl. kelkáposzta,
petrezselyem, uborka, fûfélék,
csírák, szójacsíra, gyermek-
láncfû. Paradicsom, paprika,
saláta, brokkoli, zöldbab,
káposzta, zeller, sóska, spenót,
fokhagyma, hagyma, cikória
(en-dívia), avokadó. 
Egy nõ szépsége a bõrénél
kezdõdik! És bár ezzel fõleg
nyáron szembesülünk, a cellulit,
vagy más néven narancsbõr,
minden évszakban ádáz
ellenségünk.
A cellulit (narancsbõr) inkább
csak szépségh-bának számít,
melyet a bõr irha rétegeiben
lerakódott salakanyagok okoz-
nak. Mi nõk általában ettõl a
cellulittól szeretnénk megsz-
abadulni! A cellulit felszíne
dudoros, durva tapintású, hideg
és rugalmatlan. So-kan tévesen
úgy tudják, hogy a cellulit a cel-
lulitisz rövidített változata. De
nem! A különbség a kettõ
között az, hogy a cellulitisz a
laza kötõszövet fájdalmas gyul-
ladása, amely lázzal, hidegrázás-
sal, nyirokcsomóduzzanattal és
végtagfájdalmakkal is jár. Kiváltó
oka egy veszélyes bakteriális
fertõzés.
De lássuk csak, mit tehe-tünk,
ha szeretnénk tõle megsz-
abadulni: Sportolás,
Szaunázás, Cellulit masszázs,
’Lipo’ vibrációs zsírtörés,
Testtekercselés, Ultrahangos
kezelés, HYPOXI trainer, Anti-
cellulit kezelés.

Gyõry Rita 
személyi edzõ

Hívj a: 06/20-9439-607
e-mail: 

rita@fittenveresen .hu
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Látogatás a cukrászdában

Sulyánné Benkó Katalin meghívott minket, 2.b osztá-
lyos tanulókat a cukrászüzemükbe. Nagy izgalommal
készültünk a látogatásra. Kötény helyett felvettük apu
hatalmas, fehér pólóját, s így keltünk útra. Már a kapu-
ban várt Kati néni. Szeretettel, örömmel fogadott ben-
nünket. 

Bevezetett egy terembe, ahol hatalmas asztalon nyúj-
tották a cukrászok a tésztát. Kezet mostuk, kaptunk
kivágó formákat, s kezdõdött a nagy munka. Szorgalmas
kezeink nyomán hamar megteltek a sütõlemezek tésztá-
val. Amíg sült, megismerkedtünk a pogácsa, fagylaltké-
szítés fortélyaival, a különféle sütemények készítési mód-
jával.

Közben megsült a linzerünk. Következett a munka leg-
szebb része: a díszítés. Színes cukorgyurmából formáz-
tunk nyuszi fejet, kis csirkét, színes tojásokat.

Gyönyörködve illesztettük az alapra. Egyik mûvünk
szebb lett, mint a másik.

Köszönjük ezt a nagy élményt, a türelmet, a vendéglá-
tást!                                         a  2.b. osztály tanulói

FFöölldd  NNaappii   MMuunnkkáállaattookk

Kerékpáros 
futár érkezik 
a szemetes zsák 
utánpótlással

Szorgalmas 
gyerekek 
az iskola 
háta mögött A jó hangulat egész napra kitart

Ebbôl pedig homokozó lesz!
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tVeresegyház civil szerve-
zetei és intézményei április
17-én tartották meg a Föld
Napja alkalmából szokásos
várostakarítást. Ez alkalom-
mal is megmozdultak a kör-
nyezetükért tenni akaró
emberek. Az egyes szerve-
zetek a város különbözõ
pontjait vették gondozá-
sukba, s összegyûjtötték a
mások által eldobált,
környezetet csúfító és
mérgezõ kidobott hulladé-
kot, köszönet járjon érte!

A fentiekkel egyidõben
osztották ki a közterületek-
re szánt facsemetéket.
Újabb 400 db hárssal és
juharfával nõtt a városunk
tüdejét képezõ, a létünk
számára nélkülözhetetlen
oxigéntermelõ növények
száma. Reméljük, hogy
néhány év múlva a nyári
hõségnapokon hûs árnyé-
kukkal is kellemesebbé

teszik utcáinkat, tereinket.
A faültetésen és a szemét

összegyûjtésén kívül akad-
tak szervezetek, amelyek
egy-egy játszótér, park
rendbetételét vállalták, s
olyan is akadt (SZOVE),
amely új játszóteret épített
az elbozótosodó üres terü-
leten, a Mikes és a Kuruc
utca által határolt három-
szögben.

A szervezõk nemcsak
zsákokról, hanem finom
ebédrõl és italról is gon-
doskodtak. Minden részt-
vevõt megvendégeltek a
horgásztanyán, ahol jó volt
látni, hogy milyen sokan
igyekeznek a várost óvni,
szépíteni. Õk biztosan nem
viszik ki tópartra a megko-
pott, szétesett sezlont és
nem öntik ki a lomot a bok-
rok alá. 

Bár, mindenki ilyen lenne!

D és B Delubrum Kft. Temetkezési szolgáltató
0 — 24 készenléti szolgálat: 06-70-550-3377
Gödöllõ, Dózsa György út 160.
Tel: 06-28-52-52-12Fax: 06-28-52-52-13 

TESTAMENTUM
Biztosítás

Életbiztosítás Kegyeleti Szolgálatra
Gondoskodás az életen túl is!

A testamentum biztosítás elõnyei:

Gondoskodás a méltóságteljes végsõ búcsúról

A garantált biztosítási összeg és a felhalmozott nyereség 

kifizetése a biztosított elhalálozásakor

A biztosítási összeg 200 — 800 ezer Ft között választható

Már 40 éves kortól köthetõ, választható díjfizetési tartalommal

Nincs szükség orvosi vizsgálatra a szerzõdés megkötéséhez

Kifizetéskor nem merülnek fel járulékos költségek 

(pl.: örökösödési illeték)

Adókedvezmény vehetõ igénybe
sírkövek: www.r-stone.hu

Sírkövek AKCIÓ: 130.000 Ft-tól.
5 év garancia

Kedves Olvasóink!
Lapunk áprilisi megjelenése
rendkívüli idõpontra csú-
szott, minden kedves ol-
vasónktól és hirdetõnktõl
elnézést kérünk. A késés
oka, hogy kiadónkat átszer-
veztük a hatékonyság érde-
kében, de az ez átszervezés
sajnos sok idõt és erõt vont
el. Április folyamán a
szerkesztõséget új, közeleb-
bi irodába költöztettük,
berendeztük, további két
munkatárssal erõsítettük.
Egy veresi hölgyet alkal-
maztunk irodavezetõnek, s

a hírek összegyûjtésére
önálló szerkesztõt bíztunk
meg. Mindezek, reménye-
ink szerint segítenek majd
abban, hogy lapunk még
sokoldalúbb, még élvez-
hetõbb legyen, s természe-
tesen a Veresi Krónika lap-
számait mindenki meg-
kaphassa a szokott idõ-
pontban. Ezen dolgozunk!
Az átszervezés miatti késést
igyekszünk a jövõben a szín-
vonal emelésével feledtetni.

Windhager Károly 
fõszerkesztõ

BUDAPEST BLAHA LUJZA TÉRNÉL
polgári 3,5 szobás csendes lakás

ELADÓ,
VERESEGYHÁZI CSALÁDI HÁZRA

értékegyeztetéssel, tulajdonos hívjon 
17 óra után: 30/2217314 

Szeretnél 
nõiesebb lenni?

Hastáncolj! Próbáld
ki ingyen.

06-30-540-9774
www.NutCsillagai.hu

NYARALÓ ELADÓ!
520m2 telekkel,

20m2 ház, víz és gáz
csatorna a ház elõtt.

Telefon:
06-20-532-73-23

FFöölldd  NNaappjjaa

Szerkesztõségi Üzenet
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