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Ne félj, csak higgy!”

Épül a református iskola
Május 15-én délután ünneplõ lelkû szülõk, gyermekek,
gyülekezeti tagok és meghívott

(Kö-vek zsoltára) majd egy éneket (Gyermekszív), a költemények között pedig a gyülekezeti

Dr. Szabó István püspök,
Fukk Lóránt lelkész és Pásztor Béla polgármester
vendégek töltötték meg a
református templomot és a
már négy éve mûködõ, a régi
parókiából átalakítással és emeletráépítéssel létrehozott iskola
udvarát, termeit.
Ünnepeltünk, mert négy
éves tervezés, szándék, várakozás, gyûjtés, akarás, imádkozás-fohászkodás után idén
kora tavasszal, március elején
elkezdõdött az új iskola építése.
Azé a Kálvin Téri Református
Általános Iskoláé, melyet egyházi, a templom melletti telken,
különleges, szokatlan módon a
veresegyházi önkormányzat
építtet meg úgy, hogy szeptember elsejétõl gyülekezeti
fenntartású egyházi iskolánk
használhatja az új, tágas,
korszerû és esztétikus épületet.
A Zsigmond László által
négyszintesre (alagsor, földszint, emelet és tetõtérbeépítés), hat tantermesre tervezett
iskolában helye lesz az õsztõl
immár öt évfolyamos, évfolyamonként két osztályos,
felmenõ rendszerû tanoda diákjai túlnyomó többségének,
de gyülekezeti terem és díszterem is lesz az épületben. A hálaadó istentiszteleten dr. Szabó
István, dunamelléki püspök igehirdetése után Fukász Lászlóné
igazgató asszony köszöntötte a
vendégeket, majd Pásztor Béla
polgármester mondott ünnepi
beszédet. Az iskola tanulóinak
ünnepi mûsorában Reményik
Sándor verseket hallhattunk
Bányai Rebeka, Kovács Virág,
Bedõ Vince, Szõlõsi Zsanett
Fukk Sára (Békesség Istentõl) és
Fukk Áron tolmácsolásában
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énekkar elõadásában, orgonakísérettel Gárdonyi Zoltán és
Berkesi Sándor egy-egy kórusmûve (Szívemnek kõsziklája,
illetve Mindenség Ura) csendült
fel. Kovácsné Éles Edina beosztott lelkipásztor az iskoláért
imádkozott a templomi gyülekezet záróéneklése elõtt.
Az ünnepség az épülõ iskola
elõtt, a szabadban folytatódott, ahol Fukk Lóránt lelkipásztor az iskola alapjairól osztotta
meg gondolatait velünk, majd
elmondta Wass Albert: Üzenet
haza címû versét. A püspöki és
polgármesteri alapkõ elhelyezés után a püspök úr, Sípos
Bulcsú Kadosa, az Északpesti
Egyházmegye esperese és a két
veresegyházi református lelkész
mondott áldást az épületre és
az iskola, a gyülekezet közös
életére, szolgálatára. A lelkiek,
az igei táplálkozás után az
ünneplõ gyülekezet szeretetvendégségen vett részt.
Igeszolgálatában püspök úr
a napi újszövetségi, Márk
evangéliumbeli kettõs történetbõl, Jairus leánya feltámasztásának és a vérfolyásos
asszony meggyógyításának
megvilágításából nyert üzenetet számunkra.
Az igeolvasó, igehallgató
ember igazi drámával találkozik
ebben a cselekményes krónikában. Egy 12 éves, halálos beteg
kislányhoz hívják Jézust, ezért a
körötte tolongó sokasággal
együtt odaindul az Úr — de igen
fontos, halaszthatatlan teendõje lesz útközben, a hosszú
ideje súlyos beteg asszony
meggyógyítása. Melyiket vá-

laszsza Jézus? Nem fog-e elkésni, lekésni az emberileg
elsõdlegességet élvezõ gyermek meggyógyításáról?
Megdöbbenhetünk a meghalt kislányt sirató, elkeseredett
emberek tettén: kinevették Jézust. Keserûen, dühösen, tehetetlenül, abbahagyva a gyászmunkát, akkor, ott, csak nevetni tudtak Jézus szaván, miszerint „a gyermek nem halt meg,
csak alszik”. Jézus Krisztus
azonban, hála Istennek, ismét
azt tette, amit Isten szerint tennie kellett: nem választott az
Atya két gyermekének megsegítése között, hanem úgy
döntött, hogy mindkettõnek
meg kell történnie.
Itt valójában, mindkét esetben, a hitrõl van szó — hallottuk
az igehirdetésben. Ahhoz,
hogy a beteg asszony a sokéves
szenvedés, orvosi próbálkozás,
kitartó akarás után odajusson,
eljusson Jézushoz, hogy
megérinthesse õt - hinnie, bíznia kellett, nem belekeseredve
feladnia.
Az akaratra, a kitartó helytállásra szükség volt az asszonynál
is, és szükségük volt a veresegyháziaknak is, ebben a nem
egyszerûen, gyorsan, gördülékenyen alakuló iskolaügyben.
De az Úr nem az akaratot
dicséri, nem azt emeli ki,
hanem a hitet, mert az akarat
és a hit mégsem ugyanaz. Az
akarat a nagy, a végsõ
tartalékokat is megmozdító
erõfeszítés, a hit, a bizalom, a
bízás pedig az elfogadás mozdulata, tette — hangsúlyozta
püspök úr. Ha hiszünk, Jézusból
erõ, isteni, gyógyító, áldott
hatalom, helyreállító erõ árad
ki. Jézusból, nem belõlünk. A
dicsõség egyedül az Istené,

ahogyan az alapkõletételkor
karcoltatott bele a friss betonba: S.D.G., Soli Deo Gloria!
A megtartatáshoz (ami a
bibliai lábjegyzet szerint meggyógyításnak is fordítható)
tehát szó kell, isteni teremtõ
szó. A „legyen” kell. Kell persze
az akarat is, erõink összpontosítása, olyannyira, hogy az
urnába, az idõkapszulába semmilyen kurrens pénzdarabot
nem tettünk, ezzel is jelezve,
hogy az iskolának és a fenntartó, éppen parókiaépítésben is
szorgoskodó gyülekezetnek
továbbra is szüksége van
minden támogatásra, erõforrásra.
Az emberi szívben viszont
akkor gyúl ki a hála, amikor
rájövünk, hogy amink van, amit
elértünk, azt kaptuk. Nem jár
nekünk, hanem ajándék!
Ahogyan a meggyógyult
asszony a történet szerint
elmondott mindent, magáról,
az életérõl, igazán, Jézusnak,
úgy mondjuk el mi is Jézusnak,
szülõk és gyermekek, együtt is,
ne csak a panaszainkat, megfáradásainkat vagy kéréseinket,
történeteink énközpontú olvasatát, változatát, hanem mindent, igazán. Tárjuk elé magunkat. Ez a hit megnyilatkozása;
de a hálát, a megajándékozottságot kell elsõsorban elmondani.
Összegzésként Szabó István
püspök azt emelte ki, hogy személyesen tudnunk kell, hogy
Istené vagyunk, a halálon
gyõztes Jézusé. „Késett-e
Jézus? A soha el nem késõ
Jézust hirdetem nektek” — zárta
szavait az igehirdetõ.
Tóbiás Csaba Sándor
presbiter

Az iskola tanulói

Veresi Krónika

Ipolysági vendégek

Séta az új fôtéren

A veresegyházi képviselõ-testület március 11-én tett
látogatást az Ipoly folyó túloldalán, az ottani települések önkormányzataival ápolt kapcsolatok erõsítése céljából. Többek közt a jeles történelmi múlttal rendelkezõ Ipolyság városának vendégszeretetét is élveztük.
A mindkét fél számára hasznos tapasztalatcserék, amiket az ottani településeken végeztünk a mai modern
üzleti világban benchmarking-nak neveznék, s miért ne
tanulhatnának egymástól a városok is. Mindig találni
olyan ötletet, amit idehaza is hasznosítani lehet.

Baráti Tamás alpolgármester
Az ott eltöltött egy nap
viszonzására május 13-án
érkeztek kedves vendégek
Ipolyságról Veresegyházra
az ottani képviselõ-testület
tagjai személyében. A küldöttséget polgármesterük
vezette, ám a baráti
fogadtatást követõen neki
fontos, hivatalos ügyben
távoznia kellett, s a továbbiakban Baráti Tamás alpolgármester vette át a szerepét.
A veresegyházi városnézést követõen, már az utolsó állomáson, a már majdnem kész új polgármesteri
hivatal épületében kértünk
tõle rövid összefoglalót, mit
tapasztaltak városunkban.
- Alpolgármester úr! A
mai nap nálunk látottakat
és tapasztaltakat hogyan
tudná összegezni?
- Nagyon kellemesen meg
vagyok lepõdve. Veresegyház hihetetlen ütemben
fejlõdik, gyönyörû város

„A benchmarking a világ
bármely pontján mûködõ
más szervezetekkel való
folyamatos összehasonlítás és összemérés folyamatát jelenti abból a célból, hogy információt
nyerjünk szervezeti filozófiákról és politikákról,
gyakorlatokról és mértékekrõl, melyek segíteni
fognak bennünket szervezetünk teljesítményének
javításában.”

Az idôsek otthonában

Amerikai Termelékenységi
és Minõség Központ
lett, s látjuk, hogy most is
több helyen épül, szépül,
fejlõdik tovább. Meg kell
mondjam, hogy az önkormányzat, maga Pásztor Béla
polgármester és a képviselõ
testület fantasztikus eredményeket ért el. Valóban
egy óriási kihívás számunkra, s egyúttal egyfajta útmutatás is, hogy hogyan
kellene nálunk, a felvidéki
kis városunkat fellendíteni.
- Bizonyára nem elõször
jár Veresegyházon…
- Nem, 1985-tõl minden
évben itt vagyok a mogyoródi Hungaroring FORMA I:
versenyén. Ilyenkor átjövök
Veresre is, így láttam, évrõl
évre végig követtem ezt az
óriási fejlõdést és a káprázatos változásokat. Örülök,
hogy a tanúja lehetek.

Az új polgármesteri hivatal teraszán

A Mézesvölgyi
Iskola aulájában
A Mézesvölgyi Iskola
tornatermi karzatán

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 • Szerkesztô: Fogarasi Verona
• Foto: Lethenyei László Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ
• Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Alábbi írásunk kerülhetett volna a civil szervezetek rovatába, vagy akár olvasói levélnek is tekinthetnénk, de mégis jobban illik az önkormányzati témakörhöz, hiszen az önkormányzat vezetõje, Pásztor
Béla polgármester a fõszereplõje. Bár a választások lezárultak és a viták elcsitulni látszanak, azért
képviselõ-testületi üléseken és másutt, mint ezt írásunk is jelzi, a parázs nem hûlt ki a hamu alatt,
bármikor egy váratlan szellõ ismét lángra lobbanthatja. Pedig az építõ munkának a béke jobban kedvez, Veresegyház ad még munkát bíróságnak ma is.

Nil nocere!
Hippokrates intelmei közül való a címbeli: ne árts!
Ha használni nem tudsz, legalább ne árts!
Pásztor Béla, városunk
polgármestere bíróság elõtt
felel egy majdnem tíz éve
történt akciója miatt. Szûk
héttel a tárgyalás elõtt a Civil
Kör vendége volt a polgármester, ahol elkerülhetetlenül felvetõdött a kérdés a közelgõ
tárgyalással kapcsolatban:
van-e benne félelem, jogilag
támadható-e, elmarasztalhatják-e?
Megnyugtató volt látni azt a
derût, ahogy Pásztor Béla a
kérdést fogadta. Fontosnak
tartotta a hallgatóságát beavatni a részletekbe, és cseppet sem akarta elbagatellizálni
a történteket.
Évekkel ezelõtt a város egy
Somody Imre érdekkörébe tartozó vállalkozásnak eladott
földterületet, és vállalta annak
közmûvesítését. A vásárló
képviselõje olyan kiegészítést
íratott alá a polgármesterrel,
amely a közmûvek határidõre
történõ megépítésének garanciájaként ésszerûtlen és irreális
követelést tartalmazott a
várossal szemben. Ez a gyakorlatban súlyos kötbérfizetési
terhet jelentett. Józan körülmények között ilyen feltételt
nem szabad elfogadni. Hogy
Pásztor Béla ezt mégis elfogadta, az baráti érzelmeinek
és a teljes bizalomnak volt
köszönhetõ. Abban az idilli
állapotban senki nem gondolhatta azt, hogy a két karizmatikus férfi, Pásztor Béla és dr.
Somody Imre mindenki által
irigyelt és csodált kapcsolata
valaha is megromlik.
Az élet produkál meglepetéseket, mint azt tette a VÉP rejtélyes karrierje és példátlan
tempójú agóniája során. A
támogató attitûd ellenségessé
vált, elõkerültek addig be nem
nyújtott számlák.
Pásztor Béla szájából soha
senki egy elejtett szó erejéig
sem hallott rosszat Somody
Imrérõl. A legmesszebb talán
akkor ment, amikor úgy fogal-
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mazott: nem erre számítottunk. Belsõ vívódása ellenére
kifelé nem táplált szélsõséges
érzelmeket, éppen ellenkezõleg.
Az elhidegült személyes és
gazdasági kapcsolat közepette
adódott, hogy a város visszavásárolja a Misszió fele tulajdonrészét Somody Imrétõl.
Kiderült azonban, hogy a
Somody Imre által a vállalkozásba betett több mint 300
millió forint egy része alapítványon keresztül került a közösbe, ezen az úton visszafelé
pénzt juttatni azonban nem
lehet. A megromlott kapcsolat
ellenére Pásztor Béla megoldást keresett és talált.
Idõközben, mivel az eladott
terület közmûvesítése lassan
haladt, a várost egyre terhelõ
kötbérrel kapcsolatban lefolytatott tárgyalás eredményeképpen megegyezés született
a kötbér csökkentésérõl.
Az élet különös fintora,
hogy egy vitatható sorsú tartozás vált a rendezés alapjává.
Pásztor Béla a kötbérrel terhelt
szerzõdést vette elõ, és ezen a
címen kárpótolta Somody
Imrét és vállalkozását.
A mindkét felet megnyugtató megoldás ellenére mindez
magas labda volt azoknak,
akiknek életcéljává vált, hogy
Pásztor Béla fejét vegyék.
Több menetben indult
rendõrségi, majd bírósági vizsgálat, de a történet részletei
eddig minden eljáró hatóságot meggyõztek arról, hogy a
várost nem érte kár. A képviselõk egy kisebb csoportja
farizeus módon a város közéletének tisztaságára hivatkozással egy éve ismét elõvette
az ügyet. Egyik elõterjesztõjük,
miután a polgármestertõl közvetlenül hallott arról a határozatról, amiben az ügyet lezárták, nagy megnyugvásának
adott hangot. Most már bátran néz a választópolgárok
szemébe, mondta, akik gyak-

ran kérdezik tõle, hogyan lehet
még szabadlábon az, aki ekkora kárt okozott a városnak?
Ebbõl a nyugalmi állapotból
villant a város és az ország
köztudatába közvet-lenül a
választásokat megelõzõen,
hogy ismét feljelentették a polgármestert. Azok, akik versenyre keltek azzal a megdönthetetlenül nagy idõvel,
ami alatt mindenki számára
mérhetõ és értékelhetõ módon egy kis településbõl az
ország irigyelt városává nõtt
Veresegyház. Lehetnek csodák, de ebben az esetben nem
tehetünk úgy, mintha ez a
fejlõdés szükségszerûen elkerülhetetlen lett volna. Nincsen felelõsen gondolkodó
ember, aki ne tudná, ne látná,
hogy Veresegyház fejlõdése
egyet jelent Pásztor Béla
városvezetõi tevékenységével.
Kinek lehetett mégis érdeke
a választások elõtt két nappal

az országos médiát is felhasználni, hogy megtörjék Pásztor
Bélának azt a lendületét,
amely még mindig kész volt
arra, hogy rendezze közös dolgainkat?
Lássuk világosan, két ember kevés ehhez! A feljelentõk
talán önszántukból, talán küldetéstudatból, talán parancsra
cselekedtek. A polgármestert
támadók városépítõ tevékenysége a közösség számára alig
mérhetõ. Hozzátenni nem
tudtak, vagy nem is akartak.
Fegyverük a hangos tiltakozás, a kisstílû gáncsoskodás,
a bennfentes okoskodás, rémálom vizionálása volt csupán.
Használni nem tudtak, ártani viszont akartak.
Nem olvasták Hippokratest.
Veresegyház,
2011. május 2.
dr. Mohai Imre

A Veresegyházi Online Hírhatár
a következõ módon számolt be
a most folyó vizsgálatról
Pásztor Béla nem érez büntetõjogi felelõsséget!
A sajtó különösen nagy érdeklõdése mellett
megkezdõdött 2011. május 2-án, hétfõn, délelõtt a Pest
Megyei Bíróságon Pásztor Béla Veresegyház polgármesterének büntetõ pere, különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hûtlen kezelés bûntette miatt. A vádiratot a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fõügyészség nyújtotta be.
Városunk 46 éve szolgálatot teljesítõ, független
polgármestere tagadta büntetõjogi felelõsségét abban,
hogy 1996-ban a Somody Imre érdekeltségébe tartozó S+G
Kft. részére értékesített ingatlan közmûvesítésére vállalt teljesíthetetlen ígéret kapcsán a helyhatóságnak 122 millió
forint vagyoni hátrányt okozott. Azt azonban elismerte,
hogy a szabálytalan módon végrehajtott ingatlan eladás
nem szokványos módja az önkormányzat általi
gyakorlatnak.
Az idõ a korabeli döntést igazolta, Veresegyház Város
Önkormányzata a vitatott döntéssorozat következtében
nem veszteséget, hanem pozitív szaldós nyereséget könyvelhetett el. A kifogásolt ügyletek 2004. és 2006. között több
mint 61 millió forintos tõkenövekedést hoztak az önkormányzat számára. — mondta el szakértõi vizsgálatra hivatkozva a vádirat ismertetése után Pásztor Béla védõügyvédje.
A per Pásztor Béla és a tanúk meghallgatásával csütörtökön folytatódik a Pest Megyei Bíróságon.
Az ügyben minimum negyven tanút hallgat meg a
bíróság, ítélet csak õsszel várható.

Veresi Krónika
Veresegyház is kiírta a nevét a székelyek által megõrzött régi, szittya-hunmagyar betûkkel. A Jobbik veresegyházi szervezet helyezte ki a rovásbetûkkel
írt helységnév táblát a Budapesti út és a Könyves Kálmán út keresztezõdésébe.
Köszönjük

Elcsúfították az új buszmegállót
A
Fabriczius
József
Általános Iskola mögött
lévõ Újiskola utcai buszme-

Lehetséges, hogy a buszra
várakozók igyekeztek azzal
elütni idejüket, hogy nyo-

gálló még egy hónapja sem
készült el, de már firkák
tömege lelhetõ fel rajta.

mukat hagyják a még „érintetlen” újdonságon?
Bárhogy is van, e vandál

Farkasember él közöttünk?
Bejárta az egész magyar
sajtót a hírt, farkast lõttek
Veresen, s mindjárt kettõt.
Szomorú, hogy gyilkos
szándékú, galád emberek
élnek közöttünk, akik képesek elpusztítani állatkerti
állatokat. Mi vehette rá az
illetõt, hogy védtelen és

gyanútlan állatokon próbálja ki fegyverét vagy
céllövõ tudományát. Feltehetõen nappal, hangtompítós fegyverrel lõtte le a
két felnõtt hím farkast,
amelyek a kerítés közelében
tartózkodtak.
Magyarországon a farkas

Új szökõkúttal
gazdagodott a város
Esténként nemcsak a vízsugarak kedves csobogása és
látványa gyönyörködteti a
langyos esték szerelmeseit.
Ezek a sugarak különbözõ
színû fényekben adnak még

játékosabb hangulatot. Aki
nem fél a víztõl, akár be is
szaladgálhat az alulról
érkezõ zuhatagok közé,
ahogy ezt a gyerekek
elõszeretettel teszik.

tettek elkövetõiben minden
bizonnyal nem tudatosította senki a környezetünkre
való odafigyelés és megóvás fontosságát. Nem
lehet mindenhová kamerát
felszerelni vagy õrt állítani,
elszomorító, hogy akadnak
emberek, akik úgy gondolják, hogy az elõbbiek
meglétének
hiányában
megengedhetik maguknak
a köztulajdon rongálását. A
szép környezet mindenkinek érdeke, legalábbis
annak kellene lennie.
Tudomásunk szerint több
ilyen buszmegálló kerül kihelyezésre a közeljövõben,
a városközpontban, s a
fõutak mentén, remélhetõleg ezeknek majd szebb

sors jut. Rajtunk múlik,
vigyázzunk hát arra, mi
Érték.
Szedlacsek Enikõ
1993 óta védett fajnak,
2001 óta fokozatosan védett fajnak számít. Hazánkban a farkasok eszmei értéke 250 ezer forint. Sem
vadon, sem védett helyen
nem lõhetõ. A Fehérkereszt
kurátora és a Veresegyházi
Farkas- és Medveotthon
igazgatója saját önerõbõl
kétszázezer forintot ajánlanak fel annak, aki érdemi
tájékoztatással segíti a nyomozást.

Rendezõdött
a régi malom elõtti terület

A régóta a Malom elõtt csúfoskodó építési törmelék
halmok eltûntek, a területet földdel feltöltötték. Így már itt
is rendezettebb állapotok vannak a környékbeliek örömére.
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Meghívók
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Tájékoztatás

Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fõ út 106.
Tel: 28—588-600 • Fax: 28—588-646
FELHÍVÁS

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 környezet szebbé tétele, ezáltal a
lakosság életminõségének javítása 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 ingatlanokat, 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
elismerésre 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 várhatóan 2011 novemberében kerül sor.
Veresegyház, 2011. április 13.
Pásztor Béla polgármester

Kézbesítõ
felvétel

„A” kategóriás vezetõi engedéllyel és motorkerékpár
vezetõi jártassággal kézbesítõt felveszünk.
Érdeklõdni személyesen lehet, fényképes önéletrajzzal,
munkanapokon a veresegyházi postahivatal vezetõjénél.
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Közérdekû közlemény
a dohányzás közterületen
történõ korlátozásáról
Veresegyház Város képviselõtestülete a 2011. március 17-i
ülésén tárgyalta és elfogadta a
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát a dohányzás
közterületen történõ szabályozását és egyben felkérte a
jegyzõt a közterület használatáról szóló 9/2008.(IV.30.) ÖR sz.
rendelet módosítására.
A dohányzás közterületen történõ szabályozásával teszünk
egy lépést a passzív dohányosok, különös tekintettel az életkoruk vagy egészségi állapotuk
következtében fokozott mértékben veszélyeztetettek érdekében.
Az elfogadott rendeletmódosítás szerint tilos a dohányzás:
1.) az oktatási, közmûvelõdési, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek 50 m- es körzetében,
beleértve az iskola környéki
buszmegállókat is.
2.) a játszótereken.
Ez a szabályozás 2011. május
1-én lépett hatályba.
Ezzel a tiltással felhívjuk a figyelmet arra is, hogy elsõsorban a dohányzó gyermekek
számának csökkentését kellene elérnünk, akik jó esetben
csak 30- 40 évvel késõbb, amikor igazán megromlik az egészségük, fizetnek a káros szenvedélyük
következményeiért.
Ezért a törvények is korlátozzák
a fiatalok dohányzását az alábbiak szerint:
A 16. életévét be nem töltött
munkavállaló a munkahelyén
még a dohányzásra kijelölt
helyen sem dohányozhat.

Életkorhoz kötött az a korlátozás, miszerint közforgalmú intézményben, zárt térben megtartott rendezvényen, valamint
tömegközlekedési eszközön 18.
életévét be nem töltött személy
még a dohányzás számára kijelölt helyen sem dohányozhat.
A nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló miniszteri
rendelet szerint „A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a
nevelési-oktatási intézményen
kívül a gyermekek, a tanulók
részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.”
Tehát a dohányzás tilalma az
iskolában nem az életkortól
függ, hanem minden tanuló
számára tilos.
A szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. törvény lehetõséget biztosít a helyi önkormányzat számára, hogy egy
jogellenes
tevékenységben
vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartást önkormányzati rendeletével szabálysértésnek minõsítsen, és joghátránynyal sújtson. A szabálysértés
elkövetõjével szemben kiszabott bírság a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott összeg, jelenleg
akár 50.000.- Ft is lehet.
Felhívom a lakosság figyelmét az érintett területeken a
dohányzás
mellõzésének
betartására!
Tegyünk mindannyian azért,
hogy a dohányzás korlátozásával egészségesebb életünk,
egészségesebb fiatalságunk
legyen!
Garai Tamás sk. jegyzõ

Veresi Krónika

Pénzügyi Tanácsadó rovat

Helyi iparûzési adó
Közeledik május 31-e, a helyi
iparûzési adóbevallás beadásának határideje. Cikkünkkel a
helyi iparûzési adóbevallás elkészítéséhez szeretnénk segítséget
nyújtani, és kiemelten az egyik
legtöbb problémát jelentõ adólap csökkentõ jogcímre, a közvetített szolgáltatás fogalmára térünk ki.
A közvetített szolgáltatás értékével csökkenthetõ a helyi iparûzési adó alapja. A közvetített
szolgáltatás fogalom két különbözõ ráfordítás elemet tartalmaz, az egyik azonos a számviteli törvény azonos elnevezésû
fogalmával, másrészt ide tartozik az alvállalkozói teljesítések értéke is.
1. A közvetített szolgáltatás,
amit az adóalany a saját nevében, de más javára rendel, vásárol meg, és azt változatlan formában továbbadja, továbbszámlázza. Tehát az adózó a
közvetített szolgáltatást nem a
saját teljesítményéhez használja
fel, azt a megbízója javára rendeli meg. Végsõ soron a szolgáltatás tényleges igénybevevõje a megrendelõ, az adózó
közvetítõként jár el a szolgáltatás tényleges nyújtója és a
szolgáltatás tényleges igénybevevõje között. Fontos további
két kritérium van: az egyik, hogy
a szerzõdésbõl a közvetítés
lehetõsége, a kibocsátott számlából pedig a közvetítés ténye
megállapítható és ellenõrizhetõ
legyen. A két teljesítményt a
számlában el kell különíteni.
Viszont nem feltétel, hogy az
adózó az igénybevett szolgáltatást azonos összegben szám-

lázza tovább a megrendelõnek.
Nagyon lényeges továbbá, hogy
a fentebb leírtakat bizonyítani is
kell az adóhatóság felé. Erre
célszerû külön nyilvántartást
alkalmazni, amibõl egyértelmûen megállapítható az adózó
által közvetítés céljára igénybevett szolgáltatás bejövõ számlájának a sorszáma, a szolgáltatás megnevezése, ellenértéke, a
megrendelõ javára továbbszámlázott szolgáltatás kimenõ
számlájának sorszáma, a megrendelõ megnevezése, a továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke, továbbá a megrendelõvel
kötött szerzõdés száma, amely
lehetõvé teszi a közvetített szolgáltatás igénybevételét és továbbszámlázását.
Nem felel meg a közvetített
szolgáltatás fogalmának, például azon eset, amikor egy termékgyártó cég a termékek értékesítéséhez reklámszolgáltató
céget vesz igénybe. Ebben az
esetben egyrészt a termékek
vevõivel kötött szerzõdésben
biztosan nem szerepel, hogy az
értékesítéshez az eladó reklámszolgáltatást vesz igénybe,
továbbá a számlában sem szerepel külön a reklámszolgáltatás.
Tehát a termék értékesítéséhez
igénybe vett reklámszolgáltatás
nem közvetített szolgáltatás,
hanem igénybevett szolgáltatás,
amivel viszont a hatályos jogszabályok alapján nem csökkenhetõ a helyi iparûzési adó
alapja.
Legfontosabb, hogy a közvetített szolgáltatás megfeleljen a
számviteli törvény elõírásainak,
azaz a közvetített szolgáltatásba

nem tartoznak bele az igénybevett szolgáltatások és az egyéb
szolgáltatások.
2. Alvállalkozói teljesítés
igénybevételérõl akkor beszélhetünk, ha az adóalany mind a
megrendelõjével, mint alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti vállalkozási
szerzõdéses kapcsolatban áll. A
szerzõdést írásban kell megkötni, az írásbeliség fontos törvényi
feltétel a hely iparûzési adó
alapjából történõ levonáshoz.
Eltérés a közvetített szolgáltatásoktól, hogy az alvállalkozói teljesítés beépül az adózó teljesítményébe. Két egymástól független vállalkozási szerzõdés
kötése szükséges, tehát a megrendelõ az alvállalkozóval nem
áll szerzõdéses jogviszonyban.
Lényeges, hogy tényleges vállalkozási szerzõdésrõl legyen
szó. Vállalkozási szerzõdés köthetõ például tervezésre, kivitelezésre, átalakításra, üzembe he-

lyezésre, stb. Alapfeltétel, hogy a
vállalkozási szerzõdés tárgya
kizárólag munkával elérhetõ
eredmény létrehozása lehet.
A fent leírtakból is jól látható,
hogy az iparûzési adóalap
megállapításakor csökkentõ jogcímenként elszámolható közvetített szolgáltatás, illetve alvállalkozói teljesítés minõsítése
kellõ körültekintést, szakismeretet igényel. Célszerû tehát már
a szerzõdés megkötését megelõzõen, de legkésõbb az adóbevallás elkészítésekor adószakértõ állásfoglalását kikérni.
Dr. Székely Péter
igazgató-helyettes, tanácsadó
Amennyiben a cikkel,
illetve iparûzési adóval kapcsolatban kérdése van hívja
május 26.-án 10. és 15. óra
között a 06/1/7840930 telefonszámot.
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Nevelés - Oktatás

Veresi Krónika
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„A hazáért és a szabadságért”

Veresi gyerekek tudnak a legtöbbet Rákócziról és koráról
„Az úr engem eszközül használa, hogy
felébresszem a magyarok keblében
a szabadságnak szerelmét”
/II.Rákóczi Ferenc: Emlékiratok/
„Csapatunk Veresegyház
városából érkezett; a régen
lakott Árpád-kori település
elsõ okleveles említése
1375-bõl való”
Így kezdõdött bemutatkozásunk Debrecenben, „A
hazáért és a szabadságért”
elnevezésû országos történelmi és mûveltségi vetélkedõ döntõjén. E versenyt
idén nyolcadszorra rendezte meg a Benedek Elek Általános Iskola. Minden évben
más-más történelmi kort
dolgoznak fel; ebben az
évben a Rákóczi-szabadságharc és kora, Rákóczi Ferenc
életútja, Magyarország a
XVII. Század végén és a
XVIII. század elején volt a
téma.
Az elsõ két forduló feladatait levélben kaptuk, s
mivel ezeken elértük a
megfelelõ pontszámokat,
négyfõs csoportunk felkészítõ tanárunkkal együtt
2011. május 19-én, reggel
fél nyolckor elindulhatott,
hogy összemérje tudását az
ország 11 legjobb csapatával (az elsõ fordulón
kb. 60, a második fordulón
kb. 30 csapat vett részt).
Mind a négyen (3 veresi
és egy erdõkertesi lány) a
veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola tanulói vagyunk, ezt az iskolát, ezen belül is a 7.a osztályt képviseltük.
A verseny délelõtt 11
órakor kezdõdött egy — a
versenyhez kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetésével. Ezután a csapatok bevonultak a tornaterembe, ahol ünnepélyes
köszöntésben volt részünk a
szervezõk és a zsûri
elnökének részérõl.
Elõször minden csoport
elõadta azt a rövid, 6-8
soros „csatakiáltást”, melyben megfogalmazták, hogy
kik õk, honnan jöttek stb.
A versek után a csapatok
településeinek rövid bemutatása következett, amit
sokan otthonról hozott
emléktárgyakkal, tablókkal,
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esetleg az ott termesztett
növényekkel színesítettek.
Ezt különbözõ írásbeli feladatok, pl. totó, torpedó,
keresztrejtvény követte.
Az ebéd után (amit a helyi
ebédlõben költhettünk el)
következett a verseny legérdekesebb része: a csapatoknak el kellett játszaniuk egy
kuruc mondát. Jelmez nem
volt kötelezõ, de a legtöbben éltek ezzel a
lehetõséggel (mi a Hollókõ
címû ismert történetet mutattuk be, melyre a maximális 25 pontot kaptuk).
Ezeket még több szórakoztató, érdekes írásbeli
feladat követte: rejtvények,
idõrendi táblázat, névkeresõ, térképes feladatok,
képfelismerõ, kuruc dalok
sorainak helyes sorrendbe
tétele, és A Tenkes kapitánya c. regényhez kapcsolódó kérdések.
Szinte tapintható volt a
feszültség a teremben,
mikor a hatalmas pontjelzõ
táblára az utolsó pontszámokat, és az egyesített
pontszámokat is felírták.
Könnyes szemmel, nevetve öleltük át egymást: elsõk
lettünk! Elõször alig akartuk
elhinni - de végül mégis
sikerült - hogy mi vagyunk
az országban az a négy 13
éves gyerek, aki a legtöbbet
tudja Rákóczi Ferencrõl, és
szabadságharcáról. Úgy látszik, mégis megérte az a
rengeteg készülés, plusz
munka, néha egy-két kisebb
össze-zörrenés, amit a tanulás közben átéltünk. A sok
izgalom után jól esett a
fagylalt, amit a fõtéren
költhettünk el tanárnõnk
jóvoltából.
A hazaút kellemesen telt:
megbeszéltük a tapasztalatainkat, hogy hogyan éreztük magunkat, mi volt jó,
vagy mi kevésbé jó.
Ezúttal szeretném megköszönni a csapat nevében
a verseny szervezõinek a sok
munkát, és a lehetõséget,
illetve Veresegyház Önkormányzatának és a GAMESZ-

nak, hogy rendelkezésünkre
bocsájtottak egy kisbuszt,
amivel, sokkal könnyebben
bejutottunk a városba,
mintha vonattal kellett
volna mennünk. És persze
nem utolsó sorban köszönjük szépen Bodáné Gyuricza
Judit tanárnõnek a rengeteg munkát, felkészítést,
segítséget és támogatást.

Akik még rengeteget
segítettek:

tanította be Fuferenda
Zsuzsa - a rajzolással kapcsolatos munkákat segítette
Diósi Adél - osztályfõnökünk, „második anyukánk”,
aki folyton biztatott és segített, saját óráit sem sajnálva
a „szent” ügy érdekében
Továbbá tanáraink, barátaink, családunk, szüleink.

Ácsné Csáki Ildikó - a színdarabunkat rendezte és

Köszönjük szépen!
Illés Lilla

Csapatunk, Veresegyház
kuruc lányai:
Ács Júlia
Gaál Júlia
Pásztor Dorottya
Illés Lilla

Veresi Krónika

Hirdetés

2011. május
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Veresi Krónika

2011. május

Egészség

Dr. Vásár Melinda pszichiáter
A legtöbb embernek furcsa elképezései
vannak a pszichológusról, hát még a
pszichiáterrõl. Jobbára a manapság
játszódó amerikai filmekbõl látunk rá
példákat, amikor a fõhõs a pszichológusnál
tesz õszinte vallomást. A magyar társadalomban az emberek viszonylag keveset
tudnak errõl a gyógyító hivatásról, bár az
utóbbi idõben nálunk is egyre nagyobb
szükség mutatkozik ezen a téren. A társadalom megpróbáltatásai nagyon sok

embert juttattak el odáig, hogy kellõ önbizalmának visszaszerzéséhez, gátlásai
feloldásaihoz egy lélektanhoz értõ
szakértõhöz forduljanak, s ezt nem divatból, vagy státusszimbólum gyanánt, hanem
valódi szükségletbõl fakadóan teszik.
Ugyanakkor az emberek java része tudatlanságból vagy a társadalom elítélésétõl
tartva szégyelli azt, hogy pszichológushoz
vagy pszichiáterhez forduljon, attól
tartanak, akkor majd nem tartják õket „százasnak”. Rajta lesz a bélyeg, hogy máshoz
fordul segítségért a lelki gondjai miatt.
Talán könnyebb lenne elfogadni ezt a
helyzetet, ha magyarul beszélnénk. Amíg a
lélektan kifejezést jól értjük és elfogadjuk,
addig a köztudatban a pszichiátria szó
jelentése számunkra idegen és riasztó.
Mindezek miatt gondoltuk úgy, érdemes
egy szakavatott szakember véleményét
kérni, hogy tudjuk, mikor, miért érdemes
pszichiáterhez fordulnunk.
A Praxis Házban található rendelõjében
egy derûsen mosolygó, ám mégis alaposságot, megfontoltságot sugárzó fiatal nõ
fogadott, dr. Vásár Melinda.
- Kedves Doktornõ, kérem, kezdjük az
alapoknál. Mi a különbség a pszichológus és pszichiáter között?
- Jelentõs különbség van, a pszichiáter
ugyanis orvos, míg a pszichológus nem. A
pszichiáter elvégzi az orvosi egyetemet,
ugyan úgy, mint egy sebész vagy egy körzeti orvos, s utána tesz pszichiátriából szakvizsgát. Mivel orvos, praktizálhat, és ami
lényeges különbség, írhat fel gyógyszert is,
ha szükségesnek látja.
- Milyen tünetek esetén célszerû pszichiáterhez fordulni?
- Mindazok jöhetnek, akiket az élet meg-
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rázkódtatásai kibillentettek a rendes kerékvágásból, s mindezek a zavarok nyomasztják, gátolják, akár lehetetlenné teszik a társadalomban megszokott és elvárt viselkedési normákat számára, s amik miatt a páciens szenved. Ilyen lehet az alvászavar, a
szenvedélybetegség bármelyik fajtája, a
szorongás, a különbözõ képzelõdések, az
önbizalom hiány, ilyenek az alaptalan
félelmek, pl. bezárt helytõl, közlekedéstõl,
egyedülléttõl, tömegtõl, lifttõl, mozgólépcsõtõl, depresszió, a hangulatnak olyan
tartós zavara, amikor a történésekbõl csak a
rosszat érzékeli az illetõ, s nem az ugyancsak benne található szépet és a jót.
Érdekes, hogy ha valaki megfázott,
köhög, eltört a keze, fáj valamije, természetesnek veszi, hogy orvoshoz fordul a gyógyulás érdekében. Ám ha lelki zavarok miatt
lehetetlenül el az életük, akkor azt nagyon
nehéz bevallani. Titkolják, s csak egészen
súlyos esetekben kerülnek az orvos, azaz a
pszichiáter elé, pedig itt is igaz, hogy sokkal
könnyebb a gyógyulás, amíg nem rögzült a
hibás viselkedés, gondolkodási séma. Ezek a
lelki bajok, nehézségek, melyek, ha nincsenek megoldva testi, pszichés tüneteket is
tudnak okozni.
- Hogyan zajlik a gyógyítás, hiszen a
lelken ütött seb nem látszik?
- Igen a lelkünkben is lehet zavar.
Elveszthetjük az önbizalmunkat, kontrollunkat testi tüneteink felett, rosszkedvünktõl
nem tudunk szabadulni, indokolatlanul szorongunk, és ilyenkor nem tudjuk megoldani a feladatainkat, s ennek tudatától még
rosszabb állapotba süllyedhetünk. Egyedül
sajnos nem mindig sikerül a gyógyulás. Ezt
a helyzetet felismerve és segítséget kérve
szakember ki tudja mozdítani a beteget, de
ennek van még egy elengedhetetlen
feltétele. Alapvetõ, hogy a betegnek magának kell akarnia a javulást, a változást. Aki
nem akar eljönni, nem bízik az orvosban,
esetleg csak a rokonai, házastársa unszolására kerül ide hozzám, aki ellenáll, azzal
nem tudunk együtt dolgozni. A gyógyulás
feltétele, hogy a beteg akarjon változni,
szánja rá magát, tegyen érte. A változás,
javulás eléréséhez tudok segítséget nyújtani
akár psychotherapia, akár gyógyszer, vagy a
kettõ kombinációja révén.
- Kérem, mondjon egy példát is!
- A rendszerváltással a társadalomban nagyon sok minden megváltozott. Nincs már
biztos munkahely, igen könnyen el lehet azt
veszíteni, s nem kell hozzá hanyagnak lenni,
elég, ha csõdbe megy egy cég. Más munkastílust követelnek meg manapság, másként kell pályázatot írni, s nem sorolom
tovább. Mindez feltételezi, hogy nekünk is
alkalmazkodnunk kell az új elvárásokhoz. Ez
azonban sokaknak nem megy, s a régi megszokásaikkal rendre kudarcot vallanak.
Bombáznak minket a reklámokkal: Vegyél ezt, vegyél azt, s akkor is vegyél, ha
nincs pénzed! Sokan vettek, vesznek fel
hitelt, mert nem akarnak lemaradni a
szomszédok, ismerõsök mögött, a gyerekek

az iskolában versengenek, kinek van
drágább cipõje, játéka, több zsebpénze stb.
Ha valaki elvesztette a munkáját és nem tud
megfelelni ennek a versenynek, hamar
kialakul benne a sikertelenség önképe, s
magát okolja, amiért így járt, pedig csak az
élet állította egy számára megoldhatatlan
feladat elé. Ha ez azzal párosul, hogy a
házastársa is elhagyja - mostanában a válások száma is óriási méretek öltött -, akkor
egyedül marad és még erõsebb lehet az
önvád. „Nem vagyok jó! Nem vagyok elég
szép! A gyerek szemtelen és rosszul tanul,
biztos nem jól neveltem! Nincs munkám, s
ott vannak a kifizetetlen számlák, lehet,
hogy elvesztem a lakásomat is!”, stb. Az
ilyen helyzetben lévõ ember elmegy néhány
állásinterjúra, de nem veszik fel, mert elmúlt
40 éves, pedig értene ahhoz a munkához.
Mi következik? Nem alszik jól, folyton ideges, türelmetlen, reszket a keze. Majd
kialvatlanul, összegyûrt arccal, borongós
tekintettel, a következõ kudarctól való félelemmel a szívében elmegy egy újabb állás
interjúra. Nem csoda, ha rossz benyomást
kelt, s ismét nem õt választják. Ezzel bezárul
a kör: „Tudtam, hogy úgysem vesznek, fel,
többet nem is próbálkozok.”
Elõbb utóbb elhiszi magáról hogy õ egy
örök vesztes, önvád marcangolja a lelkét,
befelé fordul, magányossá és búskomorrá
válik. Pedig mindössze arról van szó, hogy
nem volt szerencséje.
- Mit tesznek egy ilyen esetben?
- A lelket tudjuk gyógyítani, a hangulatát
javítani, önismeretét, önértékelését realizálni, a szorongással együtt járó alvászavart,
testi tüneteket rendezni és ez idõvel magával hozza a sikereket is. Természetesen a kifizetetlen számláit nem tudjuk helyette befizetni, a férjét, feleségét nem tudjuk visszahozni, s még munkahelyet sem tudunk neki
szerezni. Ám lelkierõt tudunk növelni
benne, életkedvet, a jó és a szép észrevételét, önbizalmat, a saját értékeinek tudatosítását. Egy ilyen magabiztosabb lelki állapotban már egy állásinterjú is sikeres lehet, a
párkapcsolata rendezõdhet, képessé válik
megteremteni maga számára azokat a feltételeket, amelyek közt jól érzi magát.
Mint orvos, bizonyos esetekben gyógyszerrel is segítek ennek az állapotnak az
eléréséhez, ez természetesen mindig a
pacienssel történõ megbeszélés alapján
történik. Az alap — nem gyõzöm hangsúlyozni — hogy maga akarja a helyzet
rendezõdését, ne adja föl, merjen segítséget kérni, s akarjon tenni érte. A javulás nem
megy egyik napról a másikra, de a befektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét.
- Fogadnak egyéb betegeket is?
- Természetesen mindenkit, akinek akár
csak kérdése van állapotával, panaszaival
kapcsolatban, vagy ha a már korábban
diagnosztizált, kezelt pacienseknek gyógykezelésükkel, gyógyszereikkel kapcsolatban
merül fel gondjuk.
Lejegyezte: Windhager
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…anyja Thetisz a tenger
istennõje megmártotta a Styx
vízében és ezáltal teste sebezhetetlenné vált, kivéve a sarkát, ahol
fogta…
Már az ókorban is nagy
jelentõséggel bírt az Achilles ín,
akinek nem volt egészséges, az
igen hátrányos helyzetbe került

az élet szinte minden területén.
Testünk legnagyobb ina, a
közös felületes lábszárhajlító
izmok erejét közvetíti a sarokcsonton keresztül a láb irányába,
ezáltal a végtagot nyújtja.
Elgondolkodhatunk azon, hogy
életünk során mennyit gyalogo-

Achilles ín!
lunk, sportolunk, mennyi terhet
cipelünk, és a testünk az esetek
nagy részében, ezen idõ alatt, az
ellene elkövetett agressziót
szótlanul tûri. Tûri azt is, hogy a
divat nevében milyen visszaéléseket követünk el vele szemben. Az
Achilles ín panaszával szinte minden korosztályban találkozhatunk. Mondanom se kell, hogy
ilyen esetben legjobb orvoshoz
fordulni és tanácsot kérni.
Legkorábban a szülést követõ
idõszakban, ahol esetleges fejlõdési variációk, vagy kontrakturák, mint szövõdmények jelentkezhetnek. A növekedés és a járás
tanulás során találkozhatunk diszharmonikus mozgással, ahol az
aggódó szülõ rohan az orvoshoz,
- megjegyzem, nagyon helyesen
teszi - és tanácsot kér, hogy mit
tegyen. Inkább vigye többször
„fölöslegesen”, mint egyszer
nem, amikor igazán baj van. A
növekedés során a növekedés
tényébõl adódóan is számtalan
panasz keletkezik, keletkezhet,
melynek az elkülönítõ diagnózisa
mindenképpen orvos feladata. A
9-12 éves korban nagyon gyakori
a sarokcsont növekedési csont-

jának az átmeneti jellegû panasza, mely sarokmagasítással,
vagy/ill. tehermentesítéssel kezelve oldódik, de lehetnek nagyon
makacs esetek, melyek elhúzódóak képesek lenni.
Ortopédiai szempontból nõknél 3-5 cm-es sarokmagasság az
optimális, míg férfiaknál 2-3 cm.
A divat ennek igen ritkán felel
meg. Lapos cipõ tartós viselete
esetén az ín izom túlfeszülés
miatt jelentkezik saroktáji vagy
Achilles ín panasz. Persze, az sem
lenne egy utolsó szempont, hogy
a hölgyek lábszára, optimális
sarokmagasság esetén esztétikailag sokkal imponálóbb.
Sportolóknál a túlterhelés
okozhatja az Achilles ín fájdalmát
és gátolhatja a további aktivitásban. Igen fontos szerepet játszik
a talajnak megfelelõ lábbeli viselete, ehhez szorosan kapcsolódik,
hogy talajminõség változáskor
(fagyott focipálya, terem-parketta, linóleum vagy a puha gyep,
stb. között) gyakoribbá válnak az
ínnal kapcsolatos panaszok,
melyek a megváltozott terhelési
körülményekkel magyarázhatóak.

Felnõttkorban fõleg aktív sportoló férfiaknál 40 év körül nem
ritka az Achilles ín szakadás, mely
elsõsorban az ín degenerációja
(rugalmasság, szakítószilárdság
csökkenés) miatt következik be
hirtelen mozdulatoknál. Nem
megfelelõ életvitel esetén, számos idült és heveny gyulladásos
megbetegedés alakulhat ki az ín
környezetében a sarokcsonton az
ín-izom átmenetben, vagy akár a
lábszár hajlító izomzatában.
Felnõtt és idõs korban a rtg. felvételeken nagyon gyakran találkozunk meszes felrakódásokkal,
amelyek akár panaszmentesek is
lehetnek, de utalnak a nem
megfelelõ lábbeli viseletére, illetve
életvitelre. Ha viszont panaszt
okoz, akkor kezelése ugyan általában konzervatív, de nagyon
makacs, a kezeléseknek is ellenálló tud lenni.
A láb statikai eltérése, vagy
nem egészséges volta, sajnos a
mozgásszervrendszer más alkotó
elemeire is kihatással lehet,
többek között a térdre is, melyrõl
a következõ számunkban ejtünk
néhány szót.
Dr. Straub Ákos
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Egészség

Orvosi Tanácsok

Veresi Krónika

Egészség

Veresi Krónika
A fejtetvesség elõfordulása évrõl évre
visszatérõ jelenség iskoláinkban és óvodáikban. Mostanában gyakrabban fordul elõ,
mint korábban, ezért fontos áttekinteni,
miként lehet felismerni, kezelni, illetve megelõzni ezt a majdnem minden gyermekközösségben elõforduló fertõzést.
A fejtetû jellemzõi
A fejtetû 3-4 mm nagyságú, szárny
nélküli élõsködõ rovar. 3 pár lába segítségével kapaszkodik a hajba és ezek segítségével
gyorsan mozog. Ovális alakú petéit —
amelyet serkének nevezünk — erõs
cementszerû anyaggal szorosan a hajszálak
tövéhez ragasztja. A
legtöbb serke rendszerint a halánték — és
a tarkótájon található. A serkébõl a tetvek
7-8 nap alatt kelnek
ki. Kizárólag az ember
vérét szívják, naponta
6-12 alkalommal. A
fejtetû fertõzõ betegséget nem terjeszt, de
a vakaródzás miatt a fejbõr kisebesedhet, és
bõrgyulladás alakulhat ki.
Terjedése
A fejtetû közvetlen érintkezés útján
terjed. Elsõsorban óvodás-, és kisiskolás
korú gyermekek fertõzõdnek meg, mivel
játék közben gyakran érintkezik egymással
a fejük. Közös használati tárgyakkal —
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sapkacsere, fésû, fotel, széktámla — átvihetõ
egyik emberrõl a másikra. A gyermekektõl
így fertõzõdhetnek a testvérek, a szülõk és
egyéb családtagok.

A fésûket és hajkeféket áztassuk néhány percig forró vízbe. Minden olyan
ruhát, ágynemût, törölközõt, amely a
fertõzött személlyel érintkezett meleg
mosószeres vízzel ki kell mosni és átvasalni. A szõnyegeket, kárpitozott
bútorokat és autóüléseket porszívózzuk ki.

Felderítése
A tetû illetve serke jelenlétét a haj alapos
átvizsgálásával kezdjük. Az ellenõrzéshez
sûrû fogú fésût használjunk. Elsõsor-ban a
fülek mögötti területet és a tarkót kell gondosan megvizsgálni. A kézi nagyító használata megkönnyíti a fejtetvesség vizsgálatát.
A korpától való elkülönítés sok estben igen
nehéz lehet. A serkét kézzel nem lehet leseperni, míg a korpát igen. A serke két köröm
között összenyomva pattogó hangot ad.
Irtása
A „hívatlan vendég” észlelésekor nem kell
kétségbeesni, mivel könnyen elpusztíthatók. A gyógyszertárakban beszerez-hetõ
fejtetû elleni készítmények (PEDEX, NIX,
NITTYFOR, PARANIT) a tetveket és a serkéket
rövid idõn belül elpusztítják. A kezelést a
tetûirtószerhez mellékelt használati utasítás
szerint el kell végezni. A készítmények a
hajat nem károsítják, hatásukat a következõ
hajmosásig megõrzik. A kezeléstõl elpusztult serkéket és tetveket ecetbe már-tott
sûrû fogú fésûvel vagy két körmünk közé
fogva el kell távolítani. A kezelést ajánlatos
7-8 nap elteltével többször megismételni.

Megelõzése
Folyamatosan, legalább hetente vizsgáljuk át a gyermek haját, nincse benne tetû
vagy serke. Ha gyermekünk olyan közösségbe járna, ahol fejtetvességrõl hallunk,
a tetûirtó szerek alkalmazása meggátolja a
„hívatlan vendégek” megjelenését. Amíg
fennáll a tetvesedés veszélye, a kezelés minden hajmosás után megismételhetõ.
Kerülni kell a fésûk, kefék, sapkák és a hajjal
kapcsolatos tárgyak közös használatát.
Magyarázzuk el gyermekünknek, hogy a
fejtetû bárki fejébe beköltözhet. A fejtetû
nem válogat, szeret minden hajat: piszkosat
és tisztát, hosszút és rövidet, szõkét, barnát
és feketét.
Fejtetvesség esetén értesítsük a gyermek
iskoláját, óvodáját, valamint a gyermek játszótársainak szüleit, hogy õk is ellenõrizhessék a fertõzést. Lehet, hogy zavaró, de
nagyon fontos, hogy mindenki értesüljön
róla és megtehesse a saját feladatát a tetvetlenítésben. A nyugodt hangulat, jó
együttmûködés és egy kis humorérzék
sokat segíthet a fejtetvek hatékony kezelésében. Garamszegi Márta iskolavédõnõ

Fejtetû: hogyan
éljük túl?
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Tájékoztatás

A tegu
Van egy tegum:
a pikkelye lila,
a hossza harminc centi,
a súlya két kila.
Nem volt nála adu,
begurult a tegu:
úgy begurult,
hogy átesett
egy svéd csõn,
és legurult
a lépcsõn —
el is szorult
a légcsõm!
Ki mégse múlt,
el mégse dugult,
csak dúlt, csak fúlt
meg fújt a tegu —
akit én egyébként
teguzok, ha buzog;
de máskor maguzom,
fõleg, ha szilvámat
magozom a buszon,
s érzem, hogy
fogytán már a szuszom.
Azt mondod, nem igaz?
Azt mondom: de bizon!
Én sose kamuzok,
inkább csak vadvízen
tegummal kenuzok —
s nem bánjuk, ha a víz
a lyukon bezuhog!
Horváth Ferenc
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III. Kucsa Tamás
Nosztalgia Kézilabda Nap
2011. június 18. szombat 09.30 óra;
Veresegyház Sportpálya
Szeretettel vár régi/új csapatod egy
jó játékra, találkozásra, kikapcsolódásra.
Várjuk családodat, hozzátartozódat.
A jó idõt és a cipõdet ne hagyd otthon,
büfé és ebéd lesz!

Ping Pong
Eredmények
Szadán hetedik alkalommal rendezték meg a
Húsvéti Kupát, melyen mint máskor is több veresegyházi versenyzô vett részt, a különbözô településekrôl érkezettek között. Összesen 37 sportoló
küzdött az érmekért.
A veresi érmesek:
1. korcsoportban
III. hely:
Szántó Norbert
2. korcsoportban
I. hely:
Fodor Bernadett
II. hely:
Szabó Szintia
Az 1965 elôtt születettek korcsoportja
I. hely:
Mókus Miklós,
II. hely:
Mester Géza
Páros versenyben
I. hely:
Mókus Miklós, Mester Géza,
II. hely:
Héregi László, Pántlik Antal
(Veresegyház, Szada)
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Amint az idõjárás engedte, ismét virágot ültetettünk
a szadai rendelõ ablakrácsába akasztott állványon
lévõ virágládába. A három
tõ muskátli megszelídítette
a kocsik zajától hangos
udvart, élõ sarkot varázsolva a vasoszlopokon álló
féltetõs fészerbõl. A kollégámnak, az asszisztenseknek napi feladata volt a
virágok öntözése, ápolása.
Ezzel az üde folttal köszöntöttük a hó eleji oltási akció
során a rendelõbe látogató
kutyatartókat.
Hétfõ reggel volt, nyitni
mentem. Már az elsõ pillanatban éreztem, hogy valami hiányzik Aztán megláttam, hogy a ládát tartó
kampók üresen árválkodnak, a muskátlik eltûntek. A
velem együtt érkezõ macska-tulajdonosok megütközésemet látva megjegyezték: rosszul indul a nap,
ugye?
A muskátlik hetek óta ott
virítottak mindazok gyönyörûségére, akik a rendelõ
udvarára jöttek vagy csak
átsétáltak rajta lefelé mentükben. Az a pár tõ virág
igazából nem nagy érték,
kapható sokfelé, pont ezért

Olvasói léevelek

Muskátli

nehezen tudom elképzelni,
hogy valakinek éppen erre
volt
elengedhetetlenül
szüksége. Közben hallottam, hogy a kocsmába
betörtek, nem romboltak,
csak megittak egy-két sört.
Nekik kellett volna? Hát
vigyék, megvédeni úgysem
tudom õket.
A borongós érzésem
hamar elillant, nem akartam haragot táplálni azokkal szemben, akik elvitték a
virágokat. Odaadtam volna
nekik egyébként is, ha kérik.
Csak meglocsolni el ne
felejtsék õket!
dr. Mohai Imre
állatorvos

Balesetet okozott, de nem
volt drog hatása alatt
Érdekes az élet! Tanulság
kedvéért közöltük le még
januári lapszámunkban egy
közlekedési baleset veresi
halásos áldozatára emlékezve a történetet. A baleset
okozója egy fiatalember volt,
akirõl a cikk írója úgy tudta,
hogy kábítószer volt benne a
baleset idején. Bizonyára a
helyszínelõ rendõrök is így
sejtették, mert hosszú tortúrának vetették alá.
Mi a baleset okozóját nem
ismertük, sõt személyesen a
szerzõ sem ismerte, még a
nevét sem tudtuk, így nem is
írtuk bele a cikkbe. Mégis,
mindig kiderül, hogy kicsi a
világ. Az illetõ magára ismert
a cikk alapján, s nemcsak õ,
hanem ismerõsei, baráti társasága is. Így vált, ha lehet még
nyomasztóbbá az élete, hiszen nem csak azt tudta ezek
után a környezete, hogy egy

ártatlan ember élete szakadt
meg egy hibásan megbecsült
elõzési manõvere miatt, de
ráadásul úgy tekintettek rá,
mint egy drogosra.
Több hónapos intézkedéssorozat után az illetõ májusban felkereste szerkesztõségünket, s kérte, hogy írjuk
meg, miszerint ma már hivatalos papírokkal tudja bizonyítani, hogy a balesetet nem
kábítószer hatása alatt okozta. Untig elég neki az a lelkiismeret furdalás, hogy egy 40
éves mûvész ember, egy
háromgyermekes apa az áldozatává vált.
Természetesen a kérésének
eleget teszünk, ám a
tanulság változatlanul idõszerû: Vezessünk óvatosan,
mert a gépkocsi halált tud
okozni, s bizony sokszor a
vétlenek az áldozatok.
W. K.

17

Életmód

Veresi Krónika
A szervezetben „keringõ
energiával” az ún. Szervórával,
a kínaiak azt fejezték ki, hogy
az ember valójában óráról
órára él, és hogy a szervezet
egészségügyi állapota folyamatosan változik. Szervezetünkben naponta, havonta,
évente ismétlõdõ biológiai
ritmusok mûködnek. A testen
belül valamennyi rendszeresen
ismétlõdõ folyamatot a központi biológiai óra irányít,
amelyen kívül rengeteg helyi
„ébresztõóra” is mûködik. Ezek
irányítják a tüdõ, a szív, a
vese, a máj és egyéb szervek
mûködését.
A szervezetben keringõ energiát egy huszonnégy órás ciklus
eltelte után lehet vázlatosan
ábrázolni. A pályákon áramló
energia ezen óraciklusával kapcsolatban minden szervhez,
amikor az a legnagyobb aktivitásának idõszakában van,
hozzá lehet rendelni egy másik
olyan szervet, amely éppen
minimális aktivitással rendelkezik. Ebbõl az következik, hogy
bármilyen módon befolyásolunk egy szervet, pontosan
ellenkezõ hatást érünk el az
adott szerv párjánál.
A bioritmusok erejét egy-egy
betegség lefolyása alatt lehet a
legjobban megfigyelni. Minden
megbetegedés esetében egy
nap leforgása alatt a tünetek
ingadozó jellegûek. Amennyiben belepillantunk az orvosi statisztikákba, megállapíthatjuk,
hogy bizonyos bajoktól szenvedõ betegek orvos látogatásának idõpontja szinte pontosan lemásolja a szervórát.
Például az epegörcsök rendszerint éjszaka jelentkeznek,
míg a szívinfarktusok dél
körül. Ha már a szívvel kapcsolatos problémákról beszélünk,
akkor meg kell itt említenünk,
hogy a szívvel kapcsolatos legtöbb gondok minden évszakban 11 és 13 óra között jelentkezik, és különösen érvényes ez
nyáron.
BIOLÓGIAI RITMUSOK
ISMERTETÉSE
1 óra A szervezet teljesítõképessége ekkor a legkisebb. A
máj ilyenkor végzi méregtelenítõ és anyagcsere-folyamatainak oroszlánrészét, vagyis
ilyenkor a legnagyobb a terhelése és a legkisebb a teherbírása.
(Ezért az éjfél után elfogyasztott
alkohol lassabban bomlik le,
hamarabb megárt.) Mivel a

18

2011. május

Szervóránk
testhõmérséklet is ilyenkor a
legalacsonyabb, a szív és a tüdõ
kapacitása ez idõ tájt a legkisebb: akit ilyenkor ébresztenek
fel álmából, nehezebben tér
újra magához és teljesítménye
gyengébb.

4 óra A máj aktivitása ilyenkor a legnagyobb, a vércukor
pedig most és tizenkét órával
késõbb, vagyis délután négykor
a legalacsonyabb. Az inzulinos
cukorbeteg tehát ebben az
idõszakban jelentõs mennyiségû inzulint takaríthat meg, aki
pedig hajnalban kel fel, nem
csoda, ha esetleg farkaséhesnek
érzi magát.
5 óra A férfiaknál most
termelõdik a legtöbb férfi nemi
hormon, ilyenkor a legnagyobb az erekciós készség. A
mellékvesék kortikoszteroid termelése is most éri el csúcspontját, aki tehát a normális
hormonális ingadozáshoz kíván
igazodni, és szteroidokat kell
szednie, az ekkor vegye be
tablettáit, mert így idézi elõ a
legkevesebb mellékhatást.
6 óra Eljött a felkelés ideje:
a vércukorszint és a szervezet
anyagcsere - folyamatai most
már készen állnak a fizikai
aktivitásra. A vércukorcsökkentõ tabletták és a bétablokkoló hatású vérnyomáscsökkentõk ekkor tudják a
legeredményesebben a hatásukat kifejteni. Ezzel szemben a szervezet ilyenkor tolerálja legkevésbé az élvezeti
szereket és a káros anyagokat:
a reggeli kávé és cigaretta
sokkal jobban szûkíti az ereket,
a reggeli “feles” pedig sokkal
magasabb véralkoholszintet
eredményez, mint mondjuk
szürkületkor.
7 óra Ez a vastagbél mûködésének ideje, a székletürítés
most a legkönnyebb. Aki
késõbbre halasztja, annak a
nap folyamán esetleg már több
kellemetlensége lehet miatta,

akár a teljesítõképessége is
csökkenhet.
9 óra Most legaktívabb a
gyomor, ezért ez a reggeli
legoptimálisabb idõpontja. A
védõoltások, illetve a daganatos
betegeknél végzett kemoterápia és besugárzás mellékhatása
ekkor a legkisebb.
10 óra A testhõmérséklet
ekkor optimális. Az idegrendszer ilyenkor a legnyugodtabb, a pszichés teljesítõképesség is most a legmagasabb:
könnyebben és gyorsabban
sikerül megjegyezni mindent ám délután feltétlenül ismételni
kell a most elsajátítottakat, mert
akkor tartósan rögzül.
11 óra Ez a szívciklus
csúcspontja, ezért nem csoda, ha a sportteljesítmény is
most a legjobb. Ilyenkor kellene valamilyen testgyakorlatot
beiktatni.
12 óra Megemelkedik a
gyomorsavtermelés, erõsödik
az éhségérzet, a szellemi
teljesítõképesség zuhan, mert a
szervezet az emésztésre összpontosít.
A DÉLUTÁN
13 óra Jelentõsen fokozódik
az epetermelés, megkönnyítve az elfogyasztott ebéd feldolgozását. Az epehajtó szerek
ekkor fejtik ki legaktívabban a
hatásukat.
14 óra Minden energia az
emésztõszervekben koncentrálódik. Mivel a végtagok, és a bõr
vérkeringése csökken, a fájdalomérzékelés is csökken. A kora
délután beadott helyi érzéstelenítõk hatása tartósabb és
intenzívebb, tehát ekkorra
érdemes fogorvoshoz idõpontot kérni. Újat nem lenne most
könnyû tanulni, mivel azonban
a hosszú távú emlékezet fokozódik, ilyenkor érdemes ismételni a délelõtt tanultakat: ez a
házi feladat ideje!
16 óra A szellemi és fizikai
kapacitás újabb csúcspontjához érkezik. A napi teendõk
java részén már mindenki túl
van, de azért még képes valami újat alkotni, a sportban
pedig gyõzelmet aratni. A
kitartást igénylõ sportágakat
ilyenkor sokkal eredményesebben lehet ûzni, és a
tréning is most a leghatásosabb, és ekkor edzhetõ legaktívabban az immunrendszer. A savkötõ

gyógyszerek hatása ilyenkor a
legjobb.
18 óra A légzés különösen
intenzívvé válik. A haj és a
köröm sokkal gyorsabb nõ.
19 óra A vese aktivitásának
csúcspontja. ITT AZ IDEJE
„LASSÍTANI” A szívmûködés
kezd lassulni, a vérnyomás csökken: ha csak az orvos valamiért
nem így rendeli, most nem
szabad vérnyomáscsökkentõ
szert bevenni, mert lehet, hogy
hatása túllõ a célon, és szédülést idéz elõ. Viszont a gyomorfekély elleni gyógyszer sokkal hatásosabb, ezért ilyenkor
érdemes alkalmazni.
20 óra Az allergiaellenes, az
asztmára felírt és a hangulatjavító gyógyszerek most fejtik ki
legerõsebben a hatásukat,
bevételük ekkor a legcélszerûbb, hiszen kisebb adagra lesz
szükség, és ezzel csökkenthetõ
a mellékhatás is. EZ MÁR A
PIHENÉS IDÕSZAKA!
21 óra A szervezet felkészül
az éjszakai pihenõre, a szervek
legtöbb funkciója lelassul. A
most elfogyasztott étel javarészt feldolgozatlan marad
reggelig. Ez különösen a
nehezebben emészthetõ ételekre, például a húsra és a sajtra
vonatkozik.
23 óra A vegetatív idegrendszer részérõl a paraszimpatikus (nyugalmat, beépítést
diktáló) funkciók kerülnek túlsúlyba. A szellemi és fizikai
teljesítõképesség is rohamosan
romlik. A test és a lélek egyaránt pihenésre vágyik.
Éjfélkor a fájdalmat kiváltó
anyagok sokkal intenzívebben
hatnak. Ilyenkor, tehát a
fájdalom felerõsödik, kevésbé
csillapítható. A nõk többségénél

ilyenkor indul meg a szülés, az
epegörcsök száma ekkor
fokozódik, nõ az infarktus és az
agytrombózis kockázata.
Forrás: /net: Biológiai óránk,
ENERGY gyógykövek/
Gyõry Rita
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Fotók a Szent Koronáról
mét. A korona zománcdíszítésével kapcsolatos szakmai
fogásokról tudhattunk meg
érdekességeket. Valamint
azt, hogy ez nem „házi”,
nem „országló”, hanem
„beavató” korona: királynak
attól a perctõl számított
valaki, amikor a Korona a
fejére került, s mint ilyen,
pótolhatatlan. Eredetérõl a
szakértõ tudósok véleménye
megoszlik. Szentpéteri szerint egy alkotó vagy alkotó
csoport készítette, s nem két
részbõl
két
különbözõ
idõben készült, hanem egységes alkotás.
Többet kellene tudnunk a
Szent Koronáról, a Szent
Koronatanról, még akkor
is,ha történelem-tankönyveink kevés és felszínes
adatot tartalmaznak errõl.
E kiállítás és a megnyitó
felemelõ, fontos hiánypótlás.
A hangulat emelkedettségéhez nagyban hozzájárultak a veresegyházi zeneiskola Sarjú zenekara által
furulyán, kobzán, énekhangon dob kísérettel elõadott
régi gyimesi és moldvai
népdalok.
fverona

Kitekintés

Erdõkertes, 2011. 04. 16.
Különlegesen szép kiállítás nyílt ez év áprilisában az
erdõkertesi mûvelõdési ház
és könyvtár galériáján:
Szelényi Károly Sacra Corona címû fénykép sorozatának egy részét csodálhatjuk meg óriás fotókon.
Kopeczky Lajos alpolgármester megnyitójából megtudhattuk, hogy Európában
csupán a brit és az izlandi
korona hasonló jelentõségû
a miénkhez: az ország egységének és függetlenségének szimbolizálásán túl a
hozzá kapcsolódó Szent
Korona-tan a magyar alkotmány alapja az Anjou-kortól a második világháború
végéig. E nagy jelentõségû
kegytárgyunk Európa egyik
legrégebben használt és a
mai napig épségben megmaradt koronája.
A megnyitó után Szentpéteri István koronaõr beszélt a Szent Koronáról és a
kiállított fotókról, melyek
különleges eljárással készültek és a Mûszaki Egyetem
tulajdonát képezik. A koronáról szóló Csomor Lajoskönyvre és Pap Gábor írására, valamint DVD-sorozatára
hívta fel a hallgatóság figyel-

Szentpéteri
István

Sarjú zenekar

Koronaôrök: Szentpéteri István (Szada),
Simon András (Veresegyház)

Épületgépész vállalja családi házak,
közületek Víz-Gáz Fûtés szerelési
munkáit, puffer tartályok, szolár
rendszerek, öntözõ rendszerek
telepítését, javítását,
KERESKEDÕI anyagárakkal,
bojler vízkõtelenités 4-6000 Ft.
Családiház gépészetére
ajánlat azonnal.
Nagypál Zoltán, 06-30-718-4384
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„Anyám fekete rózsa”
Magyar Nyelvû Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó
Kultúra

Csoóri Sándor:
Anyám fekete rózsa
Anyámnak fáj a feje —
nem iszik feketét.
Anyámnak fáj a feje —
nem szed be porokat:
szótlanabb sápadtsággal
feji meg tehenét,
szótlanabb sápadtsággal
söpröget, mosogat.
Anyámra durván szólnak
jöttment idegenek?
Anyám az ijedtségtõl
dadog és bereked.
Sötét kendõjét vonván,
magányát húzná össze:
ne bántsa többé senki,
félelmét ne tetõzze.
Anyám utakon lépdel,
s nem jut el sehova.
Szegénység csillagától
sebes a homloka:
vállára még az orgonavirág is úgy szakad,
mintha teher lenne,
jó szagú kárhozat.
Nyár van égen és földön,
zene szól, muzsika,
anyám csönd-sivatagján
el kell pusztulnia.
Gépek, gyártmányok zengnek
csodáktól szélütötten,
de egy se futna hozzá:
segítek, azért jöttem.
Anyámnak fáj a feje —
anyámnak fáj a Semmi.
Anyám fekete rózsa,
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi
Bejön egy madár érte,
s csõrében elviszi.
A legszebb magyar versekbõl és prózákból hallhattunk néhányat május elsején az
Anyám Fekete Rózsa Vers- és Prózamondó
Verseny gálamûsorán. Ezzel köszöntötte
városunk az idén is, immár huszonegyedik
alkalommal az édesanyákat.
Dankó Szilvia, Fekete Rózsa-díjas versmondó tolmácsolta Csoóri Sándor versét,
majd Pásztor Béla, polgármester úr nyitotta
meg ezt a hagyományos, szép ünnepi
mûsort. Minden megszületett ember nevében méltatta az édesanyák személyét, szerepét. A legértékesebb ajándék ezen az igazán nagy ünnepen a szép szó, a szeretetünk
kifejezése: az odafigyelés, a gondoskodás, a
szeretet-megnyilvánulás ezer fajtája, hiszen
ezt kapjuk, kaptuk mi is édesanyánktól,
nagymamánktól, ennek örülünk a legjobban, s ennek a hiánya fáj igazán.
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Sumonyi Zoltán, költõ Váci Mihály,
mûvelõdési házunk névadója kapcsán a
szegénységben maradt szülõkrõl beszélt
felidézve a Magyar Rádió: Szóljatok szép
szavak versenyének egy epizódját: A
döntõbe bejutott mátészalkai kislányt
kérdezte a zsûri, miért választotta épp
Csoóri Sándor Anyám fekete rózsá-ját és
Váci Mihály Hatszáz forint-ját. A kislány
válaszában elmondta, hogy az említett
költõk szülei Petõfi, József Attila az õ szüleihez hasonlóan, szegénységben éltek.
A verseny, a rendezõk fõ célja idén is
megvalósult: „meg-megállni alig tudó
korunkban az anyákra — így önmagunkra is
— irányítsuk figyelmünket, hogy ne fájhasson a semmi.” Dániel Kornél sorait idéztem
— fájdalommal -, hiszen Kornél, a verseny
kitalálója, elindítója, fõ mozgatója immár
nem lehet velünk. Életének 60. évében,
2010. január elsején elhunyt. Annak ellenére, hogy a verseny gördülékenyen, jól zajlott, fájó hiánya végig ott kísértett a
döntõkön, a gálán. Ettõl az évtõl ez a
nagyszerû, nagyszabású verseny az õ emlékének is szól.
Egy új díjjal gyarapodott idén a verseny,
az „Örökös döntõ résztvevõjének díjá”val, amelyet Mihályi Jánosné kapott.

Egy szál vers-virág a gálamûsor
hatalmas csokrából:
Kosztolányi Dezsõ:
A szegény kisgyermek panaszai
(részlet)
Mostan színes tintákról álmodom.
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
e tintával írnék egy kisleánynak,
egy kisleánynak, akit szeretek.
Krikszkrakszokat, japán betûket írnék,
s egy kacskaringós, kedves madarat.
És akarok még sok másszínû tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
és kellene még sok száz és ezer,
és kellene még aztán millió:
tréfás-lila, bor-színû, néma-szürke,
szemérmetes, szerelmes, rikító,
és kellene szomorú-viola
és téglabarna és kék is, de halvány,
akár a színes kapuablak árnya
augusztusi délkor a kapualján.
És akarok még égõ-pirosat,
vérszínût, mint a mérges alkonyat,
és akkor írnék, mindig-mindig írnék.
Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal:
arany-imát írnék az én anyámnak,
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal.
És el nem unnám, egyre-egyre írnék
egy vén toronyba, szûnes-szûntelen.
Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.
Kiszínezném vele az életem.
Elmondta:
Morotvánszky Nikolette

***
H. Vali és Hajnal Rudi kiállítása
Az Anyám Fekete Rózsa Nemzetközi
Vers- és Prózamondó Találkozónak évek óta
része egy kortárs képzõmûvész kiállítása. Az
idén egy házaspár, H. Vali, festõmûvész és
Hajnal Rudy, ötvösmûvész munkáiban gyönyörködhetünk az Udvarház Galériában. H.
Dániel Kornél
Vali az USÁ-ban született, tanult, ott kezdett
festeni, képeit mégis a magyar táj, a magyar
A Fekete Rózsa-díjat Mach András
kultúra, a magyar nép-mûvészet ihlette.
vehette át.
A népmûvelõ szakot
végzett szombathelyi
fiatalember, Hajnal Rudy 1976-bam ment Kaliforniába, ahonnan feleségével 2009-ben tért
haza nemzetközileg ismert és elismert ötvösmûvészként. Odakint
kötött
barátságot
Szász Endrével, aki
több
nagyméretû
munkát rendelt tõle.
Szász Endre emlékének
tiszteleg a veresi kiállítás néhány mûve, melyeket az atyai jó barát
dombormûtervei alapMach András átveszi oklevelét dr. Szôdi Szilárdtól
ján készített.
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Fukk Lóránt
A kiállítást megnyitó Szále László bevallottan „elfogultan” beszélt a mûvész-házaspárról, mert Hajnal Rudy valaha diáktársa
volt. Találó mondatokkal elemezte a
számára kedves, fontos mûveket: bûvölt
rácsodálkozás, naivitás és az idillbe szûrõdõ
elvágyódó szomorúság jellemzi H. Vali festményeit.

Hajnal Rudy rézdombormûvei kapcsán a
mesterségbeli tudást, az õsi jelleget, s a
férfias erõkifejtést hangsúlyozta, megemlítve, hogy a mûvész alkotásai szerte Amerikában magán- és közintézményekben
megtalálhatók.
A Magyar optimizmus címû festmény
kapcsán a nõk, a leendõ anyák helyzetének,
magatartásának megváltozásáról gondolkodtatta el hallgatóságát Szále László: a
jobb anyagi helyzetben a gyermekvállalási
kedv csökkenõben van, kevesebb gyermek
születik. Hol van a harmadik, a negyedik…
és a többi gyermek a családokból…?
FVerona
Interjú dr. Szõdi Szilárddal, az Anyám
Fekete Rózsa Vers- és Prózamondó
Verseny zsûrielnökével
- Milyennek találta az idei verseny színvonalát?
- Meg kell mondjam, ez a 21. verseny amikre én visszaemlékszem, azok közül - a
legszínvonalasabb volt. Talán azért is, mert
most sokkal szigorúbb volt az elõválogatás.
Egyrészt szigorítottunk azzal, hogy a zsûri
egy meghatározott vers elszavalását is kérte
az elõdöntõben. Az elõzõ években csak azt
mondtak a versenyzõk, amit õk szerettek
volna. Apró dolog, de már ez is koncentrációra és megfontoltságra intette a szavaló-

kat. A másik dolog, ami növelhette a színvonalat, hogy ötvennél több embert nem
engedtünk tovább. Úgy látszik, a töményebb összetétel, a kevesebb létszám is
hozta magával azt, hogy érettebb és
kiforrottabb elõadásokat hallhattunk.
- Meglepõen tapasztaltam, hogy
mennyi délvidéki, vajdasági pályázó vett
részt…
- Igen, minden évben,
három helyre biztos,
hogy
elmegyünk,
Bácsfeketehegyre,
Nagybányára
és
Székelyudvarhelyre.
Mind a három helyen
nagyon komoly a
résztvevõk száma, és hát
õk, mint kisebbségben
lévõ
anyanyelvvel
rendelkezõk, jobban
képesek azonosulni. Tegnap a zsûriben el is
mondtam a véleményem, hogy mennyire
csodálatos volt a számomra, hogy az is, aki
már egy ilyen „kopott” városi nyelvet használ, az is képes ebben a szépséget megtalálni, meghallani, és az egyáltalán nem tájszólási, hanem ízes-magyar nyelven való
megszólalásban örömüket lelni.
Nagyon jó ez a kis kitekintés a határon
túli magyar területekre, magyar nyelvi területekre, mert bizonyos mértékig összeköti
az itthoniakat.
- Ön szerint Dániel Kornél hiánya
megérzõdött-e a versenyen?
- Igyekeztünk, de hiába próbáltuk néhányan átvenni azt, amit Kornél csinált, a lélek,
a lelkesedés, a mindenhol-jelenlét, a szelleme hiányzik. Ezt nem is lehet pótolni.
Nekem 35- 40 éve volt jó barátom õ,
osztálytársam volt a Színmûvészei
Egyetemen is, tehát nagyon régi barátság
és kapcsolat volt köztünk. Rég sírtam férfi
tudattal, de a Kornél halálakor igen. Nagy
veszteség, s nem is jó beszélni róla, mert
minden teljesen más lett azóta. Megvan,
megcsináltuk, sikere volt — de más.
Alapvetõen a legszomorúbb az, hogy az
utóbbi években, még ebben és a tavalyikban is nagyon kevés anyagi támogató van,
mintha a kultúra nem elõny, hanem hátrány volna a magyar életben. Már néha úgy
érezzük, mintha meg lennénk bélyegezve,

amiért „ilyen „hülyeségekkel” foglalkozunk,
mint a versmondás. Ha nem lenne néhány
lelkes szponzor, akkor nem is tudom,
hogyan lehetne ezt csinálni.
De azért reménykedünk, hogy hátha felébred még valaki, és a jobboldaláról a baloldalára fordul, vagy fordítva, s azt mondja:
„igen, ez is fontos”.
Sajnálatos, hogy nincs itt például a
Magyar Rádió. Évek óta nincs itt, pedig
nagyon színvonalas a rendezvény, majdnem azt mondanám rá, hogy unikum, de
kisebb tömegeket vonz. Az a légkör, amit itt
minden gálán észlelünk, érzünk, az is
nagyon (s ez Veresegyháznak szól elsõsorban) szép.
Körülbelül 5 éve nem volt fordult elõ az,
hogy a május elseje egybeessék az Anyák
Napjával, de azért megoldották a veresiek,
úgy tûnik egyszerre több lovon is tudtak
ülni.
Nagyon örülök ennek a csodálatos
délelõttnek.
Lejegyezte: Windhager
Büszkék vagyunk rá, hogy Veresegyháznak
ez évben is sikerült egy díjat itthon tartania,
Fukk Lóránt tiszteletes úrnak köszönhetõen. Gratulálunk neki és a szervezõknek.

Morotvánszki Nikoletta
Bácsfeketehegyről
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Veresegyház gazdag kulturális életébõl szerkesztõnk, Fogarasi Verona ezúttal az
alábbi három zenei, illetve táncos eseményt tárja Kedves Olvasóink elé.

Kultúra

Zenei és táncos csemegék
A zeneiskola tanárainak hangversenye
A Szabadidõs Központ dísztermében, 2011. április 17-én

A csilláron nem, de az ablakpárkányon ültek azon a szép
tavaszi délutánon, amikor a
veresegyházi zeneiskola tanárainak hangversenyére gyûltek
össze a lelkes szülõk, a kisebb és
nagyobb tanítványok.
„Az én tanárom is fog játszani?”- kérdezte a hat év körüli
kislány ünneplõ szoknyáját
igazgatva az ablak belsõ
párkányán.
„Igen!” - A mûsorban a
komoly, súlyos hangversenydaraboktól a népzenén át, a
könnyed hangvételû számokig
szinte minden zenetanár megcsillogtatta tehetségét.
„In medias res” — Vivaldi négy
évszak címû mûvének Tavasz
részével indította az estet a
zeneiskola nyolc nevelõje. A
„lelkesedés” oly mértékû volt,
hogy minden tételt külön megtapsoltak.
Kovács Katalin köszöntõ szavai után Csécsyné Drótos Edina,
igazgató asszony lényegre törõ
egyszerû stílusában köszönte
meg a szülõk hozzájárulását a
zeneiskola felújításához és indokolta meg Dönci medve jelenlétét a zeneiskola elõterében.
Külön kiemelte és megköszönte
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az egyik szülõ, Veréb József tevékenységét: a koncertek fotózását, a videófilm-készítést a
fellépésekrõl, estekrõl, csoportokról összerakott, teljes képi és
zenei anyagokat.
A mûsor elsõ, nagyobbik
felében klasszikusokat szólaltattak meg - igen virtuóz módon a
tanárok: Bach, Mozart, Liszt,
Haydn, Glazunov dallamai
csendültek fel. Kovács Katalin
hozzáértõ, szép szavakkal konferálta a mûsor darabjait. Liszt
Ferencre külön emlékezett,
Vörösmarty Mihály ódájának
részletével.
A koncert utolsó harmada a
nívós, de könnyed vidámság
jegyében telt. Tóth Gyula, gitártanár ötletes konferálásának
csúcspontjaként az aktuális Kiss
Tibor a Most múlik pontosan…
kezdetû szuperslágerét adta elõ
a zeneiskola jazz-formációja, stílusosan az igazgató asszony
énekszólójával.
Nem maradt el a veresi vendéglátás: a koncert után sütivel,
üdítõvel kínálták a nagyérdemû
közönséget.
Köszönjük! Igazi, szép élmény volt!

A TÁNC VILÁGNAPJA
Jó hangulatú, magas színvonalú néptáncestet láthattunk és
élhettünk át május 7-én szombaton este a mûvelõdési központban. Átélhettük nem csak
azért, mert az elõadók lelkesen
és szépen adták elõ mûsorukat,
hanem, mert az elõadás után
minket is megtáncoltattak.
Az UNESCO által 1982-ben
kitûzött hivatalos idõponthoz
képest — április 29. — egy hetet
csúszott e jeles nap megünneplése, de nem lehetett ez másként, mert a naptár szeszélye
folytán így is ugyanarra a hétvégére került az Anyák Napja és
május elsejm esedékes Majális!
A házigazda, a Bokréta Néptánc Együttes indított somogyi
táncokkal. Ennek a táncnak
uralkodó mozdulata az ugrás,
motívuma a háromugrós vagy
cifra. A párosban a kanásztánc

székely medve történetével.
Mire õ befejezte, a bokrétás
lányok átöltöztek a szép feketepiros szoknyába, a fiúk a székely
harisnyába, és némileg kipihenték magukat. Következett a
„Csíki csokruk”. Hosszú, szorgalmas munka eredménye
mutatkozott meg a legények
virtuóz táncában, a „zsuká”ban. De a lányok sem maradtak
le, igazi táncházi hangulatot
teremtettek a lassú magyarossal és a sebes csárdással.
Koreográfusuk Balázs Péter.
Igazi, szép gyimesi táncokat
hozott a Vasas. Három pár
táncolt
fergetegesen
a
gyönyörû,
autentikus
viseletben: a lányok a szûk szabású, hátul felhajtott, hosszú
szoknyában, a fiúk a hímzett
bundás mellényben, fehér szûk
nadrágban.

elemeit használják, az incselkedés, a játékosság kerül
elõtérbe. A koreográfus: Paár
Tibor, a táncokat betanította:
Almási Bernadett.
A második tánccsokrot a
hazánkban egyik leghosszabb
és
legfényesebb
múlttal
rendelkezõ amatõr táncegyüttes, a Vasas Néptáncegyüttes
nyújtotta át. Mûvészeti vezetõjük L. Nyurga Ferenc, a
koreográfus Benedek Attila és
Balázs Péter.
A sok fergeteges tánc között jól esett hallgatni Kovács
Dávid, 13 éves erdõkertesi
ifjút, aki Orbán János Dénes
verses meséjét mondta el, a
Misimackó-t, parodizálva ezzel
a Milne-mûvet, s néhány
vidám percet szerezve a

A mûsort egy új stílusú tánccal, a nagyecsedivel zárta a
Bokréta. Erre a szatmári táncra
a lassú és friss csárdás jellemzõ,
amit fehér ruhában, fekete mellényben táncoltak, és a közönség nagy bánatára hamarosan
abbahagytak. A fináléban
együtt ropta a Bokréta és a
Vasas Együttes, a közönség
ritmusos tapssal kísérte õket.
A Bokréta-tagok pillanatok
alatt átrendezték a termet és
örömtánc kezdõdött a közönséggel együtt. Mészáros Tibor
és barátai húzták a talp alá
valót, majd az udvaron fõzött
gulyás illata a felállított sátorhoz
csalogatta a résztvevõket, és
vidám vacsorával, sütizéssel,
iszogatással, beszélgetéssel
zárult ez a nagyszerû este.
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Veresi Krónika

Kopeczky
Lajos,
építész,
orgonamûvész, újságíró lapunk kérésére telefonos interjút adott a 2011.
május 7-i koncert kapcsán Ella István
orgonajátékáról és Bodonyi Katalin
daléneklésérõl.
A május 7-i szombati koncerten J. S.
Bach és Liszt Ferenc mûveit hallhattuk
a csodálatos zenei képességû házaspár tolmácsolásában. Ella István édesapám jó barátja volt, így az apám tisz-

teletére tartott koncerten ugyanezt a
mûsort játszotta a budapesti Haller
téri templomban egy nappal a veresi
után. Ella István az orgonálás technikáját tökéletesen tudja, annak teljesen
a birtokában van, az említett koncerteken mégsem a virtuozitásra törekedett, hanem Albert Schweitzerhez
hasonlóan, pl. a C-moll fantázia és
fúga esetében, a darab mélységét
jelenítette meg. A különlegesen átélt
tolmácsolás oka, hogy a mûvész
kedvenc szerzõjérõl van szó, ahogyan
azt az autójának rendszáma is mutatja: BACH 001.
Bodonyi Katalin Bach kantátáiból
énekelt férje orgonajátékával csodálatos összhangban. A veresi templom
kicsi az õ hangterjedelméhez.
A mûsor másik részében Liszt-

mûvek hangzottak fel. A 200 éve született alkotó annak ellenére, hogy
nem tudott magyarul, nagyon sokat
tett szülõ hazájáért, Magyarországért.
Az Angelus címû mûvet Ella István
nem
regisztrálta
túl,
finom,
bensõséges hangzást ért el így.
A Liszt-dalok az átlagembernek nem
mondanak annyit, mint pl. a Schubertdalok, de Bodonyi Katalin átélt, finom
tolmácsolásában közel kerülnek a hallgatósághoz.
Az Ella-Bodonyi házaspár átéléssel,
mûvészi alázattal és magas zenei
színvonalon adta elõ Bach és Liszt
mûveit. Ez az elõadás méltán elhangozhatott volna, elhangozhatna
Európa bármely templomában vagy
koncerttermében.
Lejegyezte: Fverona
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Bodonyi Katalin és Ella István hangversenye a katolikus templomban
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