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ye PEDAGÓGUS NAPPEDAGÓGUS NAPVAKÁCIÓÓÓ!!!

avagy a gyerekek a szünidõt
tervezik

Nagyon menõ, nagyon sirály:
itt a szünet, megjött a nyár!
Jut majd idõ minden jóra,
DVD-re, videóra,
ledobjuk a suli gondját,
nyomkodjuk a mobil gombját,
s füleinkben egész nyáron
düböröghet az MP3!

Õszig majd így mókázgatunk,
interneten bóklászgatunk;
nem maradunk magunkra,
rábukunk a facebook-ra,
önfeledten skype-olunk,
chat-elünk és like-olunk…
Jó a neten így komázni —
de nem lehet fogócskázni!

Székünkhöz hát nem ragadunk,
computernél nem maradunk,
kint tágasabb a világ:
lesz adj, király, katonát
s ezer játék a szabadban —
hogy ne csak heverjünk, üljünk,
de hevüljünk és repüljünk,
madárnál is szabadabban!

Horváth Ferenc

Szép szokásként a tanév vége felé
ezúttal is összehívta a város összes
pedagógusát az önkormányzat nevé-
ben Pásztor Béla polgármester, a jövõ
nemzedékéért tett fáradozásaik
megköszönése céljából, a nevelõ-
munka megbecsülése jeleként.

A nevelõk-tanítók-tanárok megtöl-
tötték a Mézesvölgyi Iskola csarnokát,

s egy kedves ünnepség keretében kap-
ták meg jelképes ajándékukat, egy-
egy cserép virágot.

A rendezvénybe illesztve búcsúztat-
ták el a nyugdíjba vonuló Nagyné Vogl
Magdolna igazgató asszonyt. A meg-
ható jelenetet egykori tanítványai
szerveztek és adtak elõ. Lásd a 12.
oldalon.

Egy kis eszmecsere a virágok közt
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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 • Szerkesztô: Fogarasi Verona 
• Foto: Lethenyei László • Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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VÁROSÜNNEP 

Veresegyház várossá nyilvánításá-
nak 12. évfordulója és  az ÚJ
VÁROSHÁZA és KISTÉRSÉGI
KÖZPONT elsõ ütemének
ünnepélyes átadása

Idõpontja: 2011. július 1. 
Helye: Veresegyház, Dísztér
Az ünnepi átadás menetrendjét a
Forgatag Mûvészeti Társaság állította
össze. Mûvészeti vezetõ: Paár Tibor.

Az átadási ünnepség
18.00 Térzene a Veresegyházi
Fúvószenekarral
19.30 Ünnepi mûsor
Közremûködõk:
Óvodások
A Váci Mihály Mûvelõdési Ház
mûvészeti csoportjai:
a Bokréta Néptáncegyüttes
Cantemus Kórus
Csemete Gyermeknéptánc Csoport
Gaudeamus Kórus
Hagyományõrzõ Népi Együttes
Népdalkör
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
tanárai és növendékei
Reményi Anna
Sarjú Zenekar
Tarsoly Zenekar
Ágoston Béla népzenész 
Széphalmi Júlia
Belucz Zoltán és Kun Brigitta verseny-
táncosok
Rockin’Bord TSE táncosai
Oláh Viktor cigányzenekara
Happy Five Band 

Ünnepi beszédet mond:
Pásztor Béla polgármester

A Városháza ünnepélyes átadása,
az épület megtekintése

22.00 Tûzijáték, utcabál

Kapcsolódó események

július 1-3-ig, 
naponta 10-18 óráig
Jubileumi Vasútmodell Kiállítás 
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola

Július 2-án (szombat) 
15.00 
Térzene az új  VÁROSKÖZPONT ELÕTT
Veresegyház Város Fúvószenekarával 

15.00 
Kézmûves foglalkozások, játszóház, a
kisgyermekeknek
Játékok: kosaras fahinta, fûzfavesszõ
játékok 
15 00 
Élmények idõseknek és fiataloknak. A
Fiatal Idõsek Társasága és a Hõscincér
gyermektáboroztatás csapatával. 
16.00 
Együttállás kiállítás megnyitója az
Udvarház Galériában, Szabadidõs és
Gazdasági Központ II. em. 331. 
17.00 
Bábszínház / Bab Társulat  
19.00 
Kormorán Együttes mûsora 
20.00 
Utcabál- Huszai Karaoke Party  

Július 9.
10 órától:
Az Aranyesõ NyugdíjasKlub 
alakulásának 40. évfordulója 
09.30
Vendégek érkezése 
10.00 
Megnyitó — a vendégek köszöntése
10.30 
Városnézés /Idõsek Otthona, katolikus
templom, Fõ tér,  Medve otthon 
13.00 
Ebéd /koccintás a 40 éves Aranyesõ
Nyugdíjas Klub tiszteletére 
14.00 
A vendégek köszöntik az ünnepelt
klubot / mûsorok 

Július 10.  17.00-19.00
Operett dallamok és kedvelt
nóták - kívánságmûsor 

100-as „listából” 
Közremûködnek: Leblanc Gyõzõ és
Tóth Éva nótaénekes és Földvári
Sándor  

Július 17. vasárnap 
Miénk itt a Fõtér! 
A Katolikus Közösség által szervezett
hétvégi rendezvény kiegészítve a Váci
Mihály Mûvelõdési Ház egyéb kínála-
taival. 

Meghívó 

A Katolikus Egyházközség 
tagjai, közösségei szeretettel

hívnak és várnak minden
veresi (és nem veresi) 

családot, egyedülállót,
gyereket és felnõttet

július 17-én, vasárnap
délután 1/2 5-tõl

a Fõtérre egy jó hangulatú, kötetlen
együttlétre.

A színpadon zenés és prózai
mûsorszámok váltják egymást, a
gyerekeknek, a tizenéveseknek és a
felnõtteknek egyaránt tartalmas
kikapcsolódást kínálva. Az elõadók:
gyerekek, fiatalok és felnõttek
változatos elõadásokkal teszik színes-
sé ezt a délutánt és estét minden
idelátogató számára.
A színpadi mûsor alatt a téren elhe-
lyezett sátrakban és az árkádok alatt
a gyerekeket játék, kézmûveskedés, a
felnõtteket a közösségekkel való
ismerkedés, személyes, kötetlen
beszélgetések lehetõsége várja.
Kapcsolódó események a Váci Mihály
Mûvelõdési Ház szervezésében:
19.00 Gyermek táncház a Sarjú
Zenekarral és a Csemete
Tánccsoporttal  Vezeti: Kovács Éva 
20.00 Wolumen Zenekar koncertje 

Július 23.  19 óra:
Orgonahangverseny 
Közremûködik:
Tóka Ágoston orgonamûvész  
Helyszín:  római katolikus templom

G. Böhm (1661-1733): 
C-dúr Preludium
„Freu dich sehr, o meine Seele” —
korálpartita
J. S. Bach (1685-1750): 
Három korálelõjáték a Lipcsei korá-
lokból:
„Komm, Gott Schöpfer, heiliger
Geist” BWV 667
„Nun komm der Heiden Heiland”
BWV 660
„Nun danket alle Gott” BWV 657
Esz-dúr Preludium és fúga BWV 552

Július 24 (vasárnap) Zenél a tér!  
17.00-19.00 óráig:DREAM Trió
(Dörge zenekar)

Július 31. vasárnap  Zenél a tér! 
17.00-19.00 óra között: 4 N 

Július 31. (vasárnap) 
Miénk itt a Fõtér 
Elsõsorban a felnõtt és idõsebb kor-
osztály számára, civil szervezetek,
csoportok bevonásával  

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk! 

A Váci Mihály Mûvelõdési Ház és a A Váci Mihály Mûvelõdési Ház és a 
Szabadidõs és Gazdasági Központ július havi rendezvényeiSzabadidõs és Gazdasági Központ július havi rendezvényei

Zenél a Fõtér
A nyári hónapokban minden vasárnap más-más zenei mûfaj csendül fel a Fõ téren! 

Látogasson el ide, várjuk Önöket! 
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„Így olvasunk mi” fotópályázat„Így olvasunk mi” fotópályázat
Pályázati felhívás amatõr fotósok számára

A veresegyházi Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár; Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Csomád; Füredi Mi-
hály Községi Könyvtár, Váckis-
újfalu; Községi Könyvtár, Vác-
egres; Községi Könyvtár, Vácrátót
pályázatot hirdet amatõr fotósok
számára.

Várunk minden olyan fényké-
pet, amely olvasó embereket, jele-
neteket, élethelyzeteket ábrázol.
Ezen belül a fotók bármilyen
témájúak lehetnek, bárhol készül-
hetnek, bármit ábrázolhatnak.

Pályázhat mindenki, korhatár
nélkül. Egy pályázó legfeljebb
három pályamûvel (3 fotográfiá-
val) pályázhat. A pályázó
kizárólag saját eredeti szerzõi
alkotásával pályázhat.

A pályamunkákat a veresegyhá-
zi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
és a közremûködõ könyvtár mun-
katársai bírálják el. A legjobbakat
nyereményekkel jutalmazzuk. A
legjobb munkákból vándorkiállí-
tást rendezünk a fent nevezett
könyvtárakban. A kiállítás
megtekinthetõ az Országos
Könyvtári Napok keretében 2011.
október 1-tõl.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja
az alábbiak közül választható
módon:

A fotót jpg formátumban a kol-
cseyfvk@vk-veresegyhaz.bibl.hu e-mail
címre küldheti be, vagy elektronikus
adathordozón vagy analóg formában,
kinyomtatva vagy fotográfiai úton
elõhívott papírképen, postai úton a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címére
elküldheti, illetve személyesen is eljuttat-
hatja a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárba
vagy a közremûködõ könyvtárakba.

Címünk: 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2112
Veresegyház, Fõ út 53.

A leadott pályázatokon kérjük feltüntet-
ni a kép nevét és a pályázó személyi ada-
tait (név, cím, életkor), ill. esetlegesen a
kép leírását.

A pályamunkákra írják rá: 
Így olvasunk mi

További információ és részletes pályázati
kiírás: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2112 Veresegyház, Fõ út 53.
www.vk-veresegyhaz.bibl.hu
kolcseyfvk@vk-veresegyhaz.bibl.hu
06-28-385-231; 06-20-372-7873
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CNC gépkezelõket keresünk 
budapesti munkahelyre.

Magas kereseti lehetõség! Azonnali kezdés!

Továbbá keresünk: lakatosokat (feltétel
rajzolvasás), és porbeles hegesztõket, buda-

pesti munkahelyre, azonnali kezdéssel!
Telefon: 06-70-621-7884

06-20-442-9121
E-mail: kordinacioo@gmail.com

A TÖOSZ Nõi Tagozata
Veresegyházon

A Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) nõi tagozata tisztújító

közgyûlésre hívta össze tagjait,
Veresegyházra, május 31-ére.

A közel 60 vendég ér-
deklõdve várta a tisztújítás
mellett elsõsorban a meghí-
vóban nem szerelõ tájékoz-
tatót a kormány által elõkészí-
tett és évvégére várható új
önkormányzati törvényrõl.

Az eseményen jelen volt

Farkasné Dr. Gasparics Emese a
Belügyminisztérium Önkor-
mányzati Államtitkárság helyet-
tes államtitkára (képünkön), aki
az új, elõkészítés alatt álló
törvényrõl a kormány szándé-
kait és a kivitelezés módjáról is
részletes tájékoztatást adott. 

Az elhangzottak azonban
nem nyugtatták meg a polgár-
mester asszonyokat, akik
számos részlet után ér-
deklõdtek. Summázva úgy fog-
lalhatjuk össze, hogy az aggo-
dalmuknak adtak hangot a vár-
ható törvényi szabályozásról.

A Szövetség tagjait a

Szabadidõs Központban Pász-
tor Béla polgármester üdvözöl-
te, majd ismertette Veresegy-
ház jellemzõit és gazdasági
helyzetét, továbbá a fejlõdés
mozgató rugóit. A tanácsko-
zást követõen személyesen
mutatta be nekik a város neve-
zetességeit is egy buszos körsé-
ta során.

PIACI RENDELET VÁLTOZÁSA 
Az új Fõtér átadásával

módosul az érvényben lévõ
piacrendelet is. Július 1-
jétõl megszabott helye lesz
a piaci áru fajtáknak, és a
díjszabás is változik.

Az árusítók még kevés
dolgot tudnak az új
piacrendeletrõl, pedig július
1.-jétõl már életbe fog
lépni. Az eladóknak a Fõ tér
átépítése miatt az utóbbi
idõben nagyon sokszor kel-
lett áttelepülniük és
rendszeres vásárlóik nem
találták õket.

Rögtönzött kutatásunk
szerint a piacon mindenki
arra vár, hogy a piacfelelõs
értesítse õket a változások-
ról, pedig az új rendelet
szövege már elérhetõ a
város honlapján. Garai
Tamás jegyzõt kérdeztük az
új piacrendeletrõl.

A veresegyházi piac
országos jelentõségû
közösségi és gazdasági tér.

Az új Fõ tér megépítésével
rendbe kellett hozni a piac-
ra vonatkozó szabályokat.
Tisztázni kellett a piac
helyét, illetve az árusítási
jogviszonyokat és körülmé-
nyeket.

Fontos volt, hogy mosdót
és illemhelyet kellett kialakí-
tani, ezek néhány hét múlva
készülnek el. Biztosítani kell
vízvételi és elektromos
áramvételi lehetõséget. Az
élõ állatot árulóknak is
külön helyet kell biztosítani,
nem kerülhetnek azonos
helyre az élelmiszert árusí-
tókkal.

Meghatározták a piaci
díjakat, ezen túl az egész
piac egy övezetnek
minõsül, a bérlet ára egy
évre 10.000 Ft. A napijegy
megvétele mindenki
számára kötelezõ. Aki meg-
veszi a bérletet, olcsóbban
kap napijegyet.

=www.vvtv.hu 

Futás a drog ellen Futás a drog ellen 
42 nap alatt, 320 telepü-

lést érint és közben 2100
km-t tesz meg ez a futó, aki
rendõri biztosítással rója a
kilométereket. 

Képünkön Veresegyházról

Szada felé fut a kitartó
sportember.

Sokan megmosolyogták,
de, hogy hányan szoktak le
a  láttára, azt szerkesztõsé-
günk sem derítette ki. 
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A 2011. január 1-jétõl hatályos
jogszabály szerint öregségi teljes
nyugdíjra életkorától függetlenül
jogosult az a nõ, aki legalább
negyven év jogosultsági idõvel
rendelkezik, és azon a napon,
amelytõl kezdõdõen az öregségi
teljes nyugdíjat megállapítják,
biztosítással járó jogviszonyban
nem áll.

A nyugdíjjogosultság szem-
pontjából jogosultsági idõnek
minõsül a keresõ tevékenységgel
járó biztosítási vagy azzal egy te-
kintet alá esõ jogviszonnyal, vala-
mint a terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási
díjban, gyermekgondozási se-
gélyben, gyermeknevelési támo-
gatásban és a súlyosan fogyaté-
kos vér szerinti vagy örökbe foga-
dott gyermekére tekintettel meg-
állapított ápolási díjban eltöltött
idõvel szerzett szolgálati idõ. A
nõk kedvezményes nyugdíjjogo-
sultságához keresõ-tevékenység-
gel járó biztosítási vagy azzal egy
tekintet alá esõ jogviszonyok az
alábbiak:
• 1998. január 1-jét megelõzõen

a kisiparosként, a magán-ke-
reskedõként, alkalmi fizikai
munkát végzõként, a szerzõ-
déses üzemeltetésû üzlet biz-
tosított vezetõjeként, gépjár-
mûvezetõ-képzõ munkakö-
zösség tagjaként, gazdasági
munkaközösség tagjaként,
ipari és szolgáltató szövetkeze-
ti szakcsoport tagjaként, kis-
szövetkezet tagjaként, mezõ-
gazdasági szakszövetkezeti
tagként, egyéni gazdálkodó-
ként,

• 1997. december 31-ét köve-
tõen közalkalmazotti, illetõleg
közszolgálati jogviszonyban,
ügyészségi szolgálati jogvi-
szonyban, bírósági jogviszony-
ban, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati viszonyban, hivatá-
sos nevelõszülõi jogviszony-
ban, ösztöndíjas foglalkoztatá-
si jogviszonyban álló személy,

• a kiegészítõ tevékenységet
folytatónak nem minõsülõ
egyéni vállalkozó,

• a mezõgazdasági õstermelõ,
ha a reá irányadó nyugdíjkor-
határig hátralévõ idõ és a már
megszerzett szolgálati idõ
együttesen legalább 20 év, 

• a felsoroltakon túl munkavég-
zésre irányuló egyéb jogvi-

szony keretében munkát vég-
zõ személynek kell tekinteni
azt is, aki: alapítvány, társadal-
mi szervezet, társadalmi szer-
vezetek szövetsége, társasház-
közösség, egyesület, köztestü-
let, kamara, gazdálkodó szer-
vezet választott tisztségviselõ-
je; szövetkezet vezetõ tisztség-
viselõje, 

• Jogosultsági idõként kell figye-
lembe venni a kisiparos, a ma-
gánkereskedõ, az egyéni vállal-
kozó, a gazdasági munkakö-
zösség tagja és a szerzõdéses
üzemeltetésû üzlet vezetõje
házastársának, továbbá 1988.
december 31-ét követõen a
gazdasági társaság természe-
tes személy tagja házastársá-
nak azt az idejét, amelyre
utána társadalombiztosítási
járulékot fizettek.
A vonatkozó jogszabály ren-

delkezése szerint a nõk a ked-
vezmény alapján megállapított
öregségi teljes nyugdíjának
összegét valamennyi meg-
szerzett szolgálati idõ alapján
állapítják meg.

Az öregségi teljes nyugdíj nem
állapítható meg, ha a keresõ
tevékenységgel járó biztosítási
vagy azzal egy tekintet alá esõ jog-
viszonnyal szerzett szolgálati idõ
nem éri el a harminckét évet,
olyan nõ esetén pedig, akinek a
súlyosan fogyatékos vér szerinti
vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel ápolási díjat állapítottak
meg, a harminc évet. 

Az elõírt jogosultsági idõ - ha a
jogosult a saját háztartásában öt
gyermeket nevelt - egy évvel, min-
den további gyermek esetén
további egy-egy évvel, de össze-
sen legfeljebb hét évvel csökken.
Saját háztartásban nevelt gyer-
meknek azt a vér szerinti vagy
örökbe fogadott gyermeket kell
tekinteni, akit a családi pótlékra
jogosultság szempontjából számí-
tásba kell venni. Az ellátás megál-
lapításához tehát összesen 40 év
keresõtevékenységgel szerzett
jogviszonyok keretében szerzett
jogosultsági idõ és - amennyiben
az érintettnek 11 vagy több gyer-
meke van és súlyosan fogyatékos
gyermekre tekintettel ápolási
díjban eltöltött idõvel is szerzett
szolgálati idõt - legalább 23,
illetõleg legfeljebb 32 év
keresõtevékenységgel járó biztosí-
tási vagy azzal egy tekintet alá esõ
jogviszonyból származó idõ szük-
séges.

Kissné Horváth Marianna 
Gazdasági tanácsadó

Vasárnaponként Zenél a Fõtér. Hétrõl hétre 
más típusú zenét élvezhetünk. Érdemes élni 
a lehetõséggel. Képünkön még május 29-én

készültek, amikor Lakatos Sándor és zenekara
szórakoztatta veresieket. 

A nõk kedvezményes öregségi 
teljes nyugdíjra jogosultságának

feltételei 2011-tõl

Zenél a fõtérZenél a fõtér



Veresi Krónika 2011. június

8

A
 h

ó
n

ap
 e

se
m

én
ye

A FIDESZ-KDNP veresegyházi szerve-
zete méltó szép megemlékezést tar-
tott a Margitán, a keresztnél és az
emlékmûnél a trianoni békediktátum
91. évfordulója elõestéjén, június 3-
án, pénteken. 

Mohos Péter köszöntötte az egy-
begyûlteket, majd Harrach Péter or-
szággyûlési képviselõ az esemény em-
beri oldaláról beszélt. Arról, hogy ro-
konokat, családokat, barátokat szakí-
tottak el egymástól.

Raffay Ernõ történész negyedórás
elõadásában szintén az emberi lelkek-

ben zajló folyamatokat emelte ki, mi-
közben az anyagi, demográfiai, terüle-
ti vonatkozásokat, következményeket
is alaposan elemezte. Eszmefuttatásá-
nak végén a léleképítõ törvények fon-
tosságát hangsúlyozta. 

A Bokréta Néptáncegyüttes hangu-
latos öt etûdbõl álló
táncszínházával vará-
zsolt emelkedett hangu-
latot.

Farkas Zsolt egy külön-
leges verses szöveget
adott elõ: Andróczki
Lászlóné: Adósunk Euró-
pa címû mûvét, amely-
nek nem mûvészi, sokkal
inkább a magyar nép
szívébõl szóló üzenete
fogta meg a hallgató-
ságot. 

Sasvári Sándor gyö-
nyörû fekete lován éne-
kelt, majd Vikidál Gyula

énekével folytatódott koncertmûso-
ruk, melynek címe: „Ha van közös aka-
rat.” Részleteket hallhattunk a Zrínyi
és az Egri csillagok címû musicalból, s
Fukk Lóránt, református lelkész imájá-
val és koszorúzással zárult a tartalmas,
felemelõ emlékmûsor.

Másnap, szombaton a Veresegyház
Jobb Jövõéért Egyesület (VJJE) hívta
nemzeti gyásznapunkra a megemlé-
kezni kívánókat, ugyan erre a helyszín-
re, fel a Margitára a nemzeti jelképe-
inket tartalmazó kilátópontra. 

Farkas Zsolt vezette le a mûsort,
bevezetõül elszavalta Szentmihályi
Szabó Péter: Trianon sebei címû versét. 

A rendezvény díszvendége Döbren-
tei Kornél író és Petrás Mária csángó
népdalénekes volt, továbbá velünk
voltak a még vitéz nagybányai Horthy
Miklós alapította Történelmi Vitézi
Rend jogutód szervezetének tagjai,
akik magukkal hozták történelmi zász-
lóinkat. Itt voltak a barantások, s kép-

A nemzeti összetartozás két napja a Margitán

Trianon sebeiTrianon sebei
Trianon sebeit az idõ bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Idegenek özönlöttek be a földre,
ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen.

Trianon sebeit az idõ bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Régi gazdaként lépek a magyar földre,
és szent szavait sohasem feledem.

Szentmihályi Szabó Péter:
Trianon sebei

A FIDESZ-KDNP rendezvény

Farkas Zsolt Sasvári Sándor

A Bokréta Tánccsoport elôadása

Szabóné Tolnai Ildikó, Harrach Péter, 
Raffay Ernő, dr. Gedai István, Horváth Ernő
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viseltette magát a megem-
lékezésen a Magyarok
Világszövetsége, zászlóju-
kat ott lobogtatta a szél az
Árpádok, a Rákóciak, a 48-
es és a többi régi magyar
zászló között.

Igazi meglepetés volt Ella
István szabadtéri orgonajá-
téka Bodonyi Katalin én-
ekének kíséreteként, s köz-
remûködött Miklósi Vári
Judit.

Döbrentei Kornél beszédé-
ben nem a szokásos történel-
mi helyzetképet és az elveszí-
tette országrészek, és idegen
elnyomás alá került magyar
testvéreink számadatait so-
rolta, hanem arra bíztatott
mindenkit, hogy húzzuk ki
magunkat, emeljük fel a
fejünket, s legyünk büszkék
rá, hogy ilyen mértékû cson-
kolás is túlélve, az utolsó ezer
évben kapott hihetetlen
sebekben sem vérzett el a
MAGYAR. Mindent túléltünk,
miközben világbirodalmak
vesztek el. Mi magyarok min-
den ránk zúduló ellenség,
sorscsapás ellenére létezünk,
õrizzük nyelvünket, kultúrán-
kat, történelmünket, ho-
vatartozásunkat.

Az elõadó szerint nem
történik kegyeletsértés, ha
Trianon napján ünnepséget
mondunk egy megemléke-
zésen, mert ez a mindent
kibíró ás átvészelõ magyar-
ság csak azért is megmara-
dásának a napja!

A koszorúzásokat követõ-
en a Karcolat és a Karahun
Együttes koncertjével zárult
a tartalmas, felemelõ em-
lékmûsor.  

Fverona-Windhager

Vikidál Gyula

Fukk Lóránt 

Ella István és Bodonyi Katalin

Petrás Mária és Döbrentei Kornél
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Tankönyvosztás
A tankönyvosztás helye: Fabriczius József Általános Iskola
Veresegyház, Fõ út 77-79.

A tankönyvosztás ideje és beosztása:

2011.08.22. (hétfõ)
8.00 — 12.00; 13.00 — 17.00 1-2. oszt. fsz. 008 terem 
2011.08.23. (kedd)
8.00 — 12.00; 13.00 — 17.00 3-4. oszt. fsz. 009 terem
2011.08.24. (szerda) 
8.00 — 12.00; 13.00 — 17.00 5-6. oszt. fsz. 010 terem
2011.08.25. (csütörtök) 
8.00 — 12.00; 13.00 — 17.00 7-8. oszt. fsz. 011 terem 

Napközibe és menzára is ezen idõpontokban lehet
beiratkozni.
Testnevelés felszerelés árusítása a fenti napokon és
idõpontban, a régi iskolában I. em. 107. elõadóban.

Ügyelet az általános iskolában:
2011.06.22.; 07.06; 07.20; 08.03; 08.17. 

(szerda) 8.00 — 12.00

5-6. évfolyam vers
I. helyezés: Dömötör Dorottya 5.c
II. helyezés: Kircsi Kincsõ 5.e
III. helyezés: Tóth Nikolett 6.g

7-8.  évfolyam vers
I. helyezés: Kocsmár Anna 7.e
II. helyezés: Botlik Anna 7.e
III. helyezés: Lovász Petra 8.g

5-6. évfolyam próza
I. helyezés Tóth Nikolett 6.g: 
II. helyezés: Karner Soma 5.e

7-8. évfolyam próza
I. helyezés: Kocsmár Anna 7.e
II. helyezés: Illés Lilla 7.a
III. helyezés: Poldán Noémi 8.g

A tanulók szavazatai alapján
közönségdíjat kapott:
Baranyi Gabriella 8.b

A legszebb sorért különdíjat
kapott: 
Varga Nikolett 8.g

A tanulók a Fabriczius
Alapítvány támogatásának
köszönhetõen könyvjuta-
lomban részesültek.

„A könyveket mindig ketten
alkotják:az író, aki írta és az
olvasó, aki olvassa.”

Kosztolányi Dezsõ/

Vers- és prózaíró pályázat 
2010-2011. tanév

Irodalmi Igazgyöngyök
- Lázár Ervin munkássága

Ebben az évben kezdtük a
három fordulóból álló versenyt,
amin 32 csapat vett részt.

I. helyezés: Hásper Dominika és
Vadas Beatrix, 5.a 205 ponttal
II. helyezés: Doszpoly Emese és

Körmendi Petra, 6.f 204 ponttal
III. helyezés: Varga Evelin és
Haász Emma 5.e, 192 ponttal
A tanulók a Fabriczius
Alapítvány támogatásának
köszönhetõen könyvjutalom-
ban részesültek.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
2011. április 16-án került

sor a Weöres Sándor Orszá-
gos Gyermekszínjátszó Ta-
lálkozó megyei bemutatójá-
ra, ahol a Fabriczius József
Általános Iskolából a Tûz-
testvérek és a Tûzmadarak
vettek részt. A találkozót
Vácott rendezték meg 16
csoport részvételével, me-
lyek közül sokan mûvészeti
iskolából jöttek, drámata-
gozatosok. 

A Tûztestvérek csoport
tagjai 5. és 6. osztályosok,
többségük idén kezdte a
színjátszást, harmincegyen
vannak. Elõadásuk címe:
„Mirõl álmodik a lány?” Ezt
az összeállítást a csoport
vezetõje, Ácsné Csáki Ildikó
szerkesztette mai és klasz-
szikus magyar költõk: Ne-
mes Nagy Ágnes, Sebõk
Éva, Dzsida Jenõ, Lackfi Já-
nos, Varró Dániel, Kukorelly
Endre, Demjén István, Ko-
vács András Ferenc, Romhá-
nyi József, Mesterházi Mó-
nika, Csorba Piroska, Kadlót
Nikolett, László Noémi ver-
seibõl. 13 költõ 27 verse ke-

rült bele az elõadásba. Sze-
repelnek benne a gödöllõi
zeneszerzõ, Györe Zoltán

dalai is. A csoport arany
minõsítést kapott, ami a leg-
nagyobb elismerést je-lenti.

A Tûzmadarak csoport
tagjai 5-7. osztályosok, ti-
zenheten vannak. Elõadá-
suk címe: „Szivárvány, az
indián lány”. Az összeállítás
gyönyörû eredeti észak-
amerikai indián versekbõl és
történetekbõl készült, az

áldozatvállalás körülménye-
it járja körül. A csoport
ezüst minõsítést kapott.

A színjátszó találkozó
elõtti napon, április 15-én
került sor e darabok már
hagyományossá váló bemu-
tatójára a Váci Mihály Mû-
velõdési Házban. Ezen a
csodálatos hangulatú estén
fellépett az egykori veresi
diákokból álló csoport, (ma
már középiskolások). Rácz
Krisztina verseibõl készítet-

tek összeállítást „Nomen
nescio” címmel, a hajlékta-
lanság témáját feszegetve.

Vezetõjük Dobosi Pál. Most
kaptam a hírt, hogy meghí-
vást kaptunk az országos
találkozóra, mely 3 napos,
és Debrecenben rendezik
meg. Az ország legjobb 23
csoportját választották ki,
köztük már nincs versengés.
Ebben a mûfajban ez a
csúcs, nagyon boldogok va-
gyunk!
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Május 24-én megtartották a
Veresegyház az én városom c.
helytörténeti vetélkedõ döntõ-
jét. 10 csapatban közel 40 diák
mérte össze tudását. A négy-
fordulós helytörténeti vetélkedõ
döntõjének adott helyet a
Mézesvölgyi Általános Iskola. A
az alsó tagozat 3-4. osztályosai
vehettek rajta észt. A tanítók célja
az volt, hogy a nemrégiben
Veresre költözött gyerekek is
megismerjék a város törté-
nelmét, jelenét és jövõjét. 

A 43 csapat közül két írásbeli
és egy rajzos forduló után a
döntõbe csak a legjobb 10 csa-
pat kerülhetett be. A feladatok
közt volt néhány különösen
nehéz példa is. Elsõ feladatként 4
perc alatt Veresegyház térképét
kellett kiraknia a 4 fõs csapatok-
nak. Ezt a feladatot a villámkér-
dések követték. Ezek között sze-
repelt például, hogy mi Veres-
egyház legmagasabb pontjának
a neve, vagy, hogy melyik falu
volt Veresegyház és Szada közös
õse? II. Rákóczi Ferenc neve is
szóba került, aki 1705. július 3-a
és 10-e között seregével Veres-
egyházon táborozott. Harmadik
feladatként Veresegyházhoz köt-
hetõ hírességeket, negyedikként
pedig régen használatos tárgya-
kat kellett felismerniük. 

A feladatok értékelését köve-
tõen a helyes megoldást ismer-
tették a zsûri tagjai. Ezt követõen
ismét villámkérdéseket kaptak a
gyerekek, akik szemmel látható-
an nagyon vidámak voltak min-
den jól megválaszolt kérdés után.
A nagy melegben a legjobb

feladatnak az üdítõ-kóstolás
bizonyult. Négy pohár-ban négy
különbözõ ízû üdítõt kaptak a
gyerekek, amelyek közül ki kellett
választani azt, amelyik Vereshez
köthetõ. A többség azonnal azt a
poharat emelte fel, amelyikben
eper ízû innivaló volt. Feladat volt
még, hogy a Veresegyház szó
betûibõl alkossanak új szavakat.
Ebben a feladatban a legügye-
sebb csapat 17 új szó képzésével
kapta a legtöbb pontot. Minden
csapat szinte hiba nélkül oldotta
meg a városi alkotásokról szóló
totót. Így nehéz dolga volt a
zsûrinek, hiszen fej-fej mellett
haladtak a csapatok. 

Amíg a zsûri a pontokat össze-
gezte, a gyerekek epret cse-
megéztek. Az elsõ helyezett a
nevét nem meghazudtoló Verhe-
tetlenek csapat lett. Az elsõ négy
helyezett jutalmát az iskola igaz-
gatónõje ismertette a gyere-
kekkel.

A vetélkedõ a Fabriczius
Alapítvány és a Fodor Gabriella
Szép Magyar Szó Alapítvány
jóvoltából jöhetett létre. A jutal-
mazás az utóbbi alapítvány segít-
ségével valósult meg. Fodor
Gabriella, vagy ahogyan többen
ismerték, Szappanos Istvánné, az
iskolában tanított 1979-ig. Életét
a gyerekeknek szentelte, mun-
kásságában a magyar nyelv és
történelem nagy szerepet ját-
szott. Fontosnak tartotta, hogy a
gyerekek ismerjék a hagyomá-
nyokat. Az õ emlékére létreho-
zott alapítvány támogatásával a
döntõben résztvevõ gyerekek
könyvjutalomban részesültek.

Mindhárom csoport nagy
része részt vesz a már ha-
todik éve megrendezésre
kerülõ MÓ-KA nyári dráma
és sporttáborunkban, ahol
komplex mûvészeti fejlesz-
tés folyik sok játékkal és ka-
cagással, egy kedves Bara-
nya megyei kis faluban,
Egyházaskozáron. Az idei év
témája: „A csodálatos Er-

dély”. Egy hét áll rendelke-
zésünkre, hogy minél job-
ban megismerjék a gyere-
kek ezt a varázslatos or-
szágrészt a játékok, a tánc,
a zene, a történelem és per-
sze a színház segítségével.
Évrõl évre 60-70 gyermek
szerezhet itt egy életre
szóló élményt. 

Ácsné Csáki Ildikó

Veres az én városom
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Nagyon meglepõdtem, ami-
kor ez a mondat elhangzott a
búcsúztatásomra összegyûlt
kedves volt tanítványaim egyi-
kétõl. Az történt ugyanis, hogy
soha nem gondoltam arra, még
egyetemi éveim alatt sem, hogy

a pedagógus pályát kellene
választanom. Valóban egészen
más terveim voltak. Aztán az
égiek úgy határoztak, hogy tanár
leszek. Nem gyõzök eléggé hálás
lenni érte. 47 évet töltöttem a
pályán. József Attila szavaival:
bársonyon futottak perceim,
éveim. Vezetõként mindig arra
törekedtem, hogy a hatalom
nehogy elragadjon, egy legyek a
kollegák közül, és õket és a tanu-
lókat szolgáljam. István király
intelme lebegett a szemem elõtt,
miszerint: „semmi sem emel fel
csakis az alázat, és semmi sem
taszít le, csakis a gõg és a
gyûlölség.”

Most már tudom, hogy arra
születtem, hogy egész éle-
temben missziót teljesítsek.
Kezdõ tanárként Fótra, a
Gyermekváros iskolájába kerül-
tem. Tapasztalatom nem volt
abban, hogyan kell bánni a csa-
ládjukat vesztett árva gyermek-
ekkel, ennek ellenére hamar
közel kerültem hozzájuk, s a ki-
lenc év alatt szinte minden
szabadidõmet velük töltöttem:
kirándultunk, múzeumba, szín-
házba jártunk, vagy segítettem a
tanul-mányi munkájukat. Fõleg

orosz nyelvet tanítottam, s az
egyik lelkes tanítványom harma-
dikos középiskolás korában har-
madik lett a szakközépiskolások
országos versenyén. Nagyon
büszke voltam és vagyok rá. Sok
volt diákkal tartom még most is

a kapcsolatot, pedig a legfiata-
labbak is 38 éve érettségiztek. 

Késõbb szakfelügyelõ lettem.
Legfõbb célom az volt, hogy
szakmai tudásommal támogas-
sam a rászorulókat. Jó érzés,
hogy még ma is szeretettel üdvö-
zölnek a volt kollegák, ha valahol
összetalálkozunk. 

„Pályám bére”, a jutalom, a
szép fényes ráadás, a
felnõttoktatásban töltött éveim.
A pedagógus pálya különleges
területe ez az oktatási forma.
Véleményemet a kollegák is oszt-
ják. Ezt szavakkal megfogalmaz-
ni nem lehet, meg kell élni. A
felnõtt diákok önként és tudato-
san választanak iskolát. Azért
iratkoznak be hozzánk, mert jó a
hírünk, színvonalas az oktató-
nevelõ munkánk, kiváló a tantes-
tület, családias, baráti a légkör. A
tanári kar nagy odaadással, hiva-
tástudattal, megértéssel, türe-
lemmel, szeretettel gondoskodik
a rábízott tanulókról. A 12. év
végére diákjaink átalakulnak,
más emberek lesznek, mint ami-
kor beiratkoztak. Jó érzés tudni,
hogy hozzásegítjük õket céljaik
eléréséhez, álmaik megvalósítá-
sához. Én pedig lélekben fiatal

maradtam közöttük. Sajnálom,
hogy most mindez véget ér a
számomra. 

Vérzik a szívem, de az eszem-
mel tudom, hogy be kell
fejeznem. Elszállt az idõ. Addig
szándékoztam dolgozni, amíg
könnyedén, a saját elvárásaim
szerint színvonalasan tudom vé-
gezni munkámat. Remélem, ez

most még így van. Azt is remé-
lem, hogy lesz még feladatom az
életben, mert nem akkor hal
meg az ember, amikor eltemetik,
hanem amikor nincs feladata és
elfelejtik.

Elmúlt, mint sok egyéb pilla-
nat. De bízom benne, hogy
múlhatatlan, mert szívek õrzik,
nem szavak.

Közel öt évtized a pedagógus pályánKözel öt évtized a pedagógus pályán
Nagyné Vogl Magdolna az esti középiskola igazgatója nyugdíjba vonul. Búcsúztatása a városi peda-
gógus napon történt, melyen meglepetésként volt tanítványai egy csoportja is megjelent és kedves
mûsort adva köszöntötték egykori tanárukat. Az eseményt követõen igazgató asszony megfogalmaz-
ta a pályája befejezésével kapcsolatos gondolatait, érzéseit, melyet megküldött szerkesztõségünknek,
s amit az alábbiakban adunk közre.
„Az élet az, ami velünk történik, miközben
nekünk egészen más terveink vannak.”     

(John Lennon)

„Pályám emlékezete”
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A Gyermeknapot az Élhetõ
Vidékért és Összefogás a
Gyermekekért Közhasznú
Egyesület 5. alkalommal szer-
vezte meg. A rendezvényen
igyekeztek mindazt nyújtani a
gyerekeknek illetve a gyerekes
családoknak, ami jókedvre
deríthette a Majális térre kiláto-
gatókat. Volt ugráló vár, bika

rodeó, kötélhúzás, arcfestés,
trambulin, lebegõszõnyeg,
igazi tûzoltóautó. 

A színpadon sok érdekes
és látványos elõadást lát-
hattunk. A gyerekek íjász-
kodhattak és lovagolhattak
is, s természetesen a kézzel
hajtható körhinta sem állt
kihasználatlanul.

Hagyományõrzõ nap 
a Bokréta dûlõben

A rossz idõ sem riaszthat-
ta vissza sem a huszárokat,
sem a gyalogosokat, sem a
közönséget attól, hogy
aktív vagy passzív résztve-
võje legyen a színpompás
felvonulásnak, illetve a
többi eseménynek 2011.
május 28-án.

A 10 órakor kezdõdõ
megnyitó különleges újítása
volt Bárdos István (a Ma-
gyar Postagalamb Szövet-
ség elnöke) postagalamb-
röptetése.  

Történelmi korok szerint
peregtek az események: vad
magyar bajvívó íjászok ad-
tak ízelítõt a honfoglalás
korából, az õrbottyáni lova-
gok a középkort idézték.
Két sólyom is megjelent és a
solymászatról ismeretter-
jesztõ elõadást is hallhat-
tunk. Évek óta nagy közön-
séget vonz a „gyerekcsata”
— nem véletlenül, hiszen lát-
ványos és izgalmas. Toborzó
után lehet jelentkezni a
kiképzésre, és aki ezen
megfelel, csákót és kardot
kap. Vastag Dani az egyik
ifjúsági „szaktekintély” ve-

zette a kicsik honvéddé ava-
tását. 

Nagyon látványos formai
gyakorlatokból áll a lovas
karusszel (vágta, ügetés,
fésû alakzat), ebben a veresi
katonai hagyományõrzõk és
a mogyoródi huszárok vet-
tek részt.

A gyalogosok sem marad-
tak el a lovasoktól: nagysze-
rû kiképzést és bemutatót
tartott a Szolnoki Magyar
Királyi Honvéd Hagyomány-
õrzõ Alapítvány. A csikósok

ostorcsattogtatása sem ma-
radhatott el. 

A bemutatók közben ízle-
tes sülteket, szarvas-pörköl-
tet és friss, parázson sütött
kürtõskalácsot lehetett fo-
gyasztani.  

A napot a Karcolat Együt-
tes színvonalas koncertje
zárta. A kicsiny, de lelkes
közönség nehezen engedte
el õket. Üdítõ színfoltja volt
a koncertnek a fiatalokból
álló Karahun Együttes fellé-
pése és a Pest megyei máso-
dik helyezett versmondó,
Kovacsics Imre szavalata.

Fogarasi Verona

ÉVÖGY GYEREKNAP 
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Kávéházi Esték
FELHÍVÁS!

A Veresi Kabaré szereplõket
keres színpadi jelenetek,

kabarétréfák elõadásához.
Várjuk mindazok jelentkezését, 
akik vonzódnak a színházhoz,
irodalomhoz, és szívesen részt

vennének a veresegyházi
Kávéházi Esték produkció 

létrehozásában.

Telefon: 06-70-413-5949
E-mail:

horvathzalan@indamail.hu
Facebook: 

Veresegyházi
Kávéházi Esték oldala

Szív, lélek és hozzáértõ szem
kell a bonsai mûvészet mûve-
léséhez. Mitsui Sen, városunk
ismert szobrászmûvészének és
barátai bonsai kiállítást rende-
zett a Szabadidõs Központban.

Mitsui Sen több évtizede
neveli bonsai fáit. Kérdésünkre
elmondta, hogy gondozásuk
napi több órányi elfoglaltságot
igényel, amit feleségével oszt
meg, aki odafigyel a föld nyir-
kosan tartására, míg Sen speci-
ális konkáv ollókkal alakítja a fa
formáját, olyan szabályok sze-
rint, amik jószerivel a X. század
óta változatlanok.

A bonsai mesterségesen ala-
kított, rendszeresen formára
metszett fa. Nevezik tálas
kertészkedésnek is. 

Eredete az idõszámításunk
elõtti III. századra tehetõ, a kínai
császári udvarokban alakult ki.
A hangsúly a stílusosan
megformált törzseken volt, am-
ket fõleg állat- vagy misztikus
figurák formájára alakítottak.
Késõbb, a VIII. században a

fácskák nevelésének mûvésze-
tét - mint oly sok mindent mást
is - a japánok továbbfejlesztet-
ték, tökéletesítették. Az uralko-
dói nagykövetség hozta „divat-
ba”.

Az elsõ kiállítást a XI. század-
ban tartották, ahol jegyzék ké-
szült a bemutatott növényekrõl.

Nem minden tálba ültetett,
kistermetû növény bonsai.
Ahhoz, hogy belõle valóban
bonsai váljék, valamelyik tradici-
onális stílus jegyeit kell viselnie,
ennek eléréséhez pedig hosszú
évek szükségesek. Szerencsére
az évszázadok során számtalan
stílus alakult ki, így ha egy fács-
ka arányos és esztétikus, majd-
nem biztos, hogy valamelyik
ezek közül ráillik.

Érdekességként szokták emlí-
teni, hogy a bonsai visszatükrö-
zi formálójának az énjét. Az biz-
tos, hogy ennek a kiváló
hobbinak a mûveléséhez nyu-
galom, türelem kell, kapkodni
nem lehet.

www.vvtv

Bonsai kiállításBonsai kiállítás
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- Hogyan lesz valaki „ván-
dorcirkuszos”?

- Három útja van ennek. Az
egyik: beleszületni, a másik:
belecsöppenni, a harmadik
pedig az artistaiskola. Én pél-
dául beleszülettem ebbe az
életformába. Nem csak a szüle-
im, hanem a nagynéném,
nagybátyám, nagyszüleim is
mind artisták. Katalin, a nagy-
néném „belecsöppent”, mivel
hozzáment feleségül egy artis-
tához, akivel immár 51 éve
élnek együtt, és közös
számmal turnéznak. A magam
részérõl elvégeztem az artista
iskolát is.

- Mikor kezdhetnek el a
gyerekek tanulni erre a szak-
mára?

- Az alsó tagozat befejezése
után, tehát 10 éves korban
lehet alkalmassági vizsgát
tenni, hogy bekerülj az iskolá-
ba. Ezután évente vizsgázni
kell, hogy bent is maradj. A 4.
év után jön el a szakosodás
ideje. Ekkor a tanárok vélemé-
nye alapján lehet kiválasztani
azt az ágat, amelyben majd
dolgozni akarsz. Addig általá-
nos anyagot tanulunk, és a
képességeink, testalkatunk,
egyéniségünk alapján kapunk
lehetõséget a választásra.

- Hogyan áll össze egy
produkció? 

- Elõször is az artista kitalálja
a produkció elemeit, összefüzi
azokat egy rendszerbe, ezután
következik a gyakorlás. Nálunk
ezt próbának hivják, mint a
szinházban. A sportban igazá-
ból edzésnek mondanánk.
Természetesen ebben a sza-
kaszban nincs a cirkuszsátor
felállitva, vagy amennyiben kü-
lönbözõ társulatokkal lépünk
fel, természetesen magunknak
kell biztositani a felkészüléshez
a helyet. Ebben van segitsé-
ünkre a Magyar Cirkusz Kht,
akitõl a próbatermet kapjuk.
Mivel a mi csapatunk egy csa-
ládi válakozás, az ügyvezetõnk,
aki egyébként a nagybátyám, a
kész produkciók alapján össze-
állitja a teljes müsort, kitalálja a
kerettörténetet, a zenét és a
hanganyagot, megszerzi a
szükséges kellékeket. A teljes

müsor végleges összeállitásá-
ban természetesen a mi véle-
ményünket is kikéri.
Beszélhetnénk akár demokrá-
ciáról is, de ez egy családi
közösség, ami nagyban segiti a
munkát.

- Milyen belülrõl a vándo-
rélet?

- Más, mint a hagyományos
életforma, ahol a férj, a feleség,
a gyerekek esténként hazaér-
nek, ha van még kedvük, akkor
kicsit beszélgetnek, majd nyu-
govóra térnek. Mi gyakorlati-
lag 24 órát töltünk együtt. Mi a
férjemmel már 51 éve vagyunk
házasok, és ezt az idõt gyakor-
latilag együtt is töltöttük.
Lehet, hogy akkor ez más csa-
ládban már 100 évet jelente-
ne? 

- Milyen gyermekként élni
egy ilyen világban?

- Nos, én már ide születtem.
Ugy kell ezt elképzelni, hogy
nálunk a családi élet nem a
rokonlátogatásokra szoritko-
zik. Mindig is egymás közvet-
len közelében éltünk a nagy-
szüleimmel, a nagynénémék-
kel. Ha gyerekkoromban nem
izlett az ebéd, csak átszalad-
tam a szomszédos lakókocsiba
kotnyeleskedni: „Mit fõztél,
Kati?” Viták, veszekedések ter-
mészetesen mindig adódnak a
házaspárok, a rokonok között.
De a porondra sohasem léphe-
tünk a konfliktusok sulyával.
Vannak olyan számok, ahol a
két artista az életét bizza egy-
másra. Akkor nem lehet arra
gondolni, hogy két perce még
utáltam ezt a fickót.

- Iskolábajárás?
- Sokáig nem jártam iskolá-

ba. Magántanuló voltam,
ahogy az unokatestvéreim is. A
szüleink, nagyszüleink, az
egész nagy család foglalkozott
velünk. Már jóval az iskolaév
kezdete elõtt megkaptuk a
tankönyveket, és év végén vizs-
gát kellett tenni minden tan-
tárgyból. Az évad márciustól
októberig tart, azután is
sokszor elszegõdünk más tár-
sulatokhoz. Igy nehéz lenne
megoldani az iskolába járást.

- Mindketten kisállat szám-
mal lépnek fel. Sok támadás

éri az állatokkal foglalkozó
artistákat manapság. Szeret-
ném, ha mondanának né-
hány szót arról, hogy ho-
gyan viszonyul ez a tevé-
kenység az állatvédelem kér-
déséhez.

- Igen, sokszor halljuk a
megrovó hangokat, mikor az
állatvédõk látják a felöltöz-
tetett majmokat, vagy a
zsebekbõl elõkerülõ kutyuská-
kat. El kell mondanunk, hogy
amit a produkcióban látnak, az
az állatok mindennapjainak kb
5-10 perce. A felkészülés -
ahogy köznyelven mondani
szokták idomitás - során rég
letünt módszer a készszerités,
fenyités. Azok a mozgás és
viselkedésformák, amelyeket
ezek az állatok a porondon
bemutatnak, számukra termé-
szetes elemek. A „trükk”
abban van, ahogy ezeket
látványos produkcióvá fûzzük

össze. A tanitás módszere a
jutalmazás, akárcsak például a
munkakutyák fegyelmezõ,
nyomkeresõ, õrzõ-védõ kikép-
zésénél, vagy az egyre inkább
népszerü kutyás sportnál, az
agilitynél. Nálunk a kisállatok
rendszeres állatorvosi felü-
gyeletet, megfelelõ életteret,
táplálást, és el kell monda-
nunk, hogy nagy-nagy szerete-
tet kapnak, hiszen nem csak a
kedvenceinkrõl, hanem a mun-
katársainkról van szó.

- Köszönöm az idõt, amit a
kiváncsi nézõkre forditottak,
és sok sikert kivánunk a kör-
útjukhoz. Az általam látott
esti elõadás mindenképpen
kijárat volt a mindennapok-
ból. Olyan „exit” felirat, ami
nem csak kifelé vezetett
valamibõl, hanem egy mesés
világba való betekintést is
engedett.

Horváthné Zsuzsa

EXIT CirkusEXIT Cirkuszz
Az emberek szeme évszázadok óta felcsillan, mikor cirkusz érkezik a városba. Épül a sátor, szorgos-
kodnak a mutatványosok, végre jön egy kis változatosság az egyhangúságban. Ez aztán a „kijárat a
mindennapokból”. A minap két kedves artista hölggyel beszélgettem arról az életrõl, amire gyerek-
korunkban mindannyian vágytunk: a vándorcirkusz világáról. Egyikük egy vidám, fiatlos lendületü
nagymama, unokahuga pedig a fiatalabb nemzedéket képviseli.
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Május 14-én Orszá-
gos Páros Akrobati-
kus Rock and roll
táncversenyt rendez-
tek Gyöngyösön.

Nagy öröm számunkra,
hogy Szoljár Zsombor -
Jánosa Viktória veresegyhá-
zi táncosok children kategó-
riában 18 induló páros
közül, életük elsõ országos
versenyén - elsõ osztályo-
sok, másfél éve táncolnak
együtt - a fináléba kerülve a
hatodik helyezést szerezték
meg.

A Rockin’ Board táncosai-
nak további eredményei
ezen a napon:
• Danka Csongor - Nyilas

Anna serdülõ kategória
7. helyezés. 

• Alaksza Attila - Schipek
Fanni junior kategória 9.
helyezés

• Horváth András - Farkas

Viktória felnõtt “C” kate-
gória 2. helyezés

• Alaksza Ádám - Farkas
Dorottya felnõtt “C”
kategória 4. helyezés

• Román Balázs - Duchaj
Alexandra felnõtt “C”
kategória 7. helyezés

Május 15-én Buda-
pesten rendezték a
Budapest Open név-
vel fémjelzett akro-
batikus rock and roll
bajnokságot, melyen
gyönyörû helyezése-
ket értek el a Rockin’
Board TSE táncosai:

Junior nagyformációs ka-
tegóriában a “Sky” nevû
csapat 1. helyezést ért el.

Children nagyformációs
kategóriában a “Cserebo-
garak” ezüstérmesek lettek.

Serdülõ páros kategóriá-
ban Szoljár Bence és partne-

re Lajti Renáta a 2. helyet
szerezték meg.

Junior páros kategóriá-
ban Tam Szilárd és Tam
Viola az elsõ helyen végez-
tek.

Május 21-én Orszá-
gos Lányformációs
Akrobatikus Rock
And Roll Táncver-
senyt rendeztek Pé-
csett. A versenyen 7
versenykategóriá-
ban, több mint tíz
csapat 700 verseny-
zõje mérte össze tu-
dását. A Rockin’ Bo-
ard TSE (www.rockin-
board.hu) versenyzõ
formációi elsöprõ si-
kert arattak.

Children kisformációs ka-
tegóriában 1. helyezést ért
el csapatunk, a Bonbonok.

Children nagyformációs

kategóriában 2. helyezést
értek el a “Pipacsok”.

Junior kisformációs kate-
góriában a “Hajrázók” ezüs-
térmesek lettek.

Junior nagyformációs ka-
tegóriában a “Corals”
aranyérmet szerzett, ezzel
kvalifikáltak az Európa- és
Világbajnokságra.

Felnõtt nemzetközi nagy-
formációs kategóriában a
“Ladies” formáció ezüstér-
met szerezett, ezzel õk is
jogot szereztek a következõ
Világversenyen való szerep-
lésre.

A kitartó kemény munka
meghozta gyümölcsét és
egészen biztos, hogy a
jövõben még többet fogunk
hallani a Rockin’ Board tán-
cosairól. 

Gratulálunk a Farkas
Krisztina és Farkas Gergely
edzõpárosnak!

Rockin’ Board sikerek

CO2 hegesztõket,
szerkezetlakatosokat, és
autófényezõket keresünk

Budapest környéki munkahelyre.

Feltétel:
Szakmunkás bizonyítvány,

3 év szakmai gyakorlat
Érdeklõdni: 10-17 óráig

06 70/ 431-8013; 06 70/ 431-8015
lolo2009@freemail.hu
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A darts rövid története,
szabálymagyarázattal
“Kérlek, menj ki azzal a
korsó sörrel innen” - mond-
ta még a bemelegítésnél az
esemény fõszervezõje az
egyik dartsversenyzõnek a
veresegyházi csapatbajnok-
ságon, amelyen ugyanúgy
megengedett a sörözés,
mint a világ bármely soft
darts versenyén, de csakis a
pályán kívül. A játékosok -
akik számára kötelezõ a
fekete szövetnadrág visele-
te - saját felelõsségükre bár-
mennyit ihatnak, de persze
a verseny nem errõl szól,
hanem a gyõzelemrõl.
Fontos törekvés, hogy az
alkohol eltûnjön a dartsból,
és egyszer az olimpia prog-
ramjába is bevegyék. Jobb
helyet a sportág népsze-
rûsítésére keresve sem talál-
hattak volna a nemzetközi
dartsosok, mint a sportág
õshazáját, Angliát, ahol a
jövõ évi, londoni olimpián

bemutató sportágként már
jelen lehet.
A dartsnak két szakága van,
a fémhegyes nyilakkal ját-
szott steelt ûzik a sportág
legnagyobbjai (az elsõ
számú sztárnak Phil Taylor
számít), Magyarországon
pedig a soft darts a nép-
szerû. Ennek az oka, hogy
míg a profi szervezetek, a
PDC vagy a BDO bajnoksága-
ira a nevezési díj körülbelül
120 euró (32 ezer forint),
addig egy soft Eb-re csak 12
euró. Ez persze a pénzdíja-
kon is visszaköszön, a
profiknál 200 ezer font, az
amatõröknél pedig mind-
össze ezer euró körüli a fõdíj.
Mivel Magyarországon - a
saját szponzorral rendelkezõ
Bezzeg Nándoron kívül -
mindenki amatõr, a magya-
rok csak a soft szakág ese-
ményein indulnak. A magya-
rok több Eb- és vb-dobogós
helyet is begyûjtöttek már.

(Forrás: http://origo.hu)

A súlyemelõ Takács család különleges bravúrjai

Takács Mária újabb 
EB aranyérme

2011. június 1-jén, Né-
metországban, Heinsheim-
ben, a Masters Európa baj-
nokságon Takács Mária, a

korábbi sokszoros világ- és
Európa-bajnoki érmes súly-
emelõ, a magyar sportági
szövetség újdonsült fõtitká-
ra ismét bizonyította utolér-
hetetlen tehetségét és kitar-
tását, világcsúcsokkal nyer-
te a versenyt.

A  45-49 évesek között, a
plusz 75 kilogrammban
végzett az élen súly- és kor-
csoportjában világcsúcsok-
kal. A REAC Sportiskola ver-
senyzõje 75 kg-os szakítás
után lökésben 87, majd 88
kilóval, összetettben pedig
163 kg-mal ért el új rekor-
dot.

Húga, a Kecskeméti TE-t
képviselõ Takács Erika is re-
mekelt: a versenyszerû súly-
emelést 15 esztendõ után
újrakezdõ egykori világbaj-
noknõ a sportági “meste-
rek” mezõnyében a 39-44
éveseknél szintén ólomsúly-
ban indulva lett háromszo-
ros Európa-bajnok: 65, illet-
ve 90, összetettben 155 kg-
os teljesítménnyel.

Takács Mária 38-szoros
súlyemelõ világbajnokunk-
nak néhány évvel ezelõtt  a
sorozatos bravúrjainak kö-
szönhetõen IWF nemzet-
közi súlyemelõ szövetség a
„100 év legjobb súlyeme-
lõje” elismerés jelentõ címet
is odaítélte.

Fõtitkár asszony a szülei-
vel 1977-ben költözött Ve-
resegyházra, s a heti négy
edzésébõl kettõt ma is váro-
sunkban tart. Eredményei-
vel a Veresegyház díszpol-
gára kitüntetõ címet is kiér-
demelte

A Magyar Sport Napján
rendezett ünnepségen ki-
emelkedõ versenyzõi és ed-
zõi tevékenységéért Takács
Mária és Takács Erika édes-
apja, Takács István, maga is
számos világ- és Európa
bajnoki érmek tulajdonosa,
jelenleg a Veresegyházi
Fitness Sportkör elnöke a
Magyar Sportért Díj I.
fokozatában részesült.

VII. veresegyházi nyílt
triatlon verseny 
Interjú az egyik szervezõvel.

- Milyen elõzményei vol-
tak?

- Az elõzmények közé tar-
tozik természetesen a rend-
szeres edzés, mert ez a ver-
seny az iskoláskorú triat-
lonversenyzõknek selejtezõ
az országos döntõre. Az
elõkészületek hónapokkal a
verseny elõtt megkezdõd-
nek, szponzorkeresés, útvo-
naltervezés, logisztika, em-
berek felkérése (javarészt
szülõk) különbözõ felada-
tokra, enni-innivalóról való
gondoskodás, a nevezések-
kel való bajlódás, jutalmak
elõteremtése, engedélyek

megkérése különbözõ hiva-
talos fórumoktól stb.

- Kik a szervezõk, róluk
mit lehet tudni részlete-
sebben?

- A Ttriatlon Szakosztályt
mûködtetõ edzõk és szülõk,
valamint jóakaratú barátok,
ismerõsök. Az egészet Sze-
gedi Attila fogta össze, õ
szakosztályunk irányításá-
nak oszlopos tagja. 

- Kik nevezhettek a ver-
senyre?

- A nyílt futamon bárki
részt vehetett, akinek erre
kedve, kíváncsisága, felké-
szültsége volt, hiszem két-

féle távon lehetett megmé-
rettetni. Az NSI utánpótlás
verzióban a Pest megyei
szakosztályok versenyzõi
indultak hat korcsoportban,
úgy mint a diákolimpiákon.

- Hogyan zajlott le a
verseny?

- Barátságosan elõkészí-
tett helyszínnel,  hangosí-
tással, mûsorvezetõkkel fo-
gadtuk a reggel érkezõket.
A rajtok elõtt zenés ráhan-
golás elõzte meg az indu-
lást, (Karib-tenger kalózai
zenéje, amit szeretik a gye-
rekek, mert van benne
valami magasztos, amitõl
úgy érzik, hogy nagy kaland
vár rájuk.)

Az elsõ rajt 9 órakor volt,
zenés bevezetõvel, a legki-
sebbekkel kezdtünk. Az
utolsó délután 16 óra körül.

Elõször rendeztünk ÉN-
TE-Õ váltót, ez kitûnõ bárki-
nek, hogy belekóstoljon a
triatlonba. 

Nagy buzdítás kísérte a
csapatokat, az egész ver-
seny jó hangulatban zajlott,
volt hõség, esõ, jókedv, küz-
dés, minden, ami az ilyen
versenyeket jellemzi.

A veresiek kitûnõen szere-
peltek, mivel mind egyéni,
mind csapateredményekben,
alig akadt gyermek aki nem
jutott tovább. Az indulók
összlétszáma is magasabb
volt, mint az elmúlt években.

A terveink közé tartozik a
jövõt illetõen, egy bõvítés,
ami a Tó-ban való kezdésre,
vonatkozik, így az ország-
ból máshonnan is eljönnek,
még rangosabbá téve ezzel
a versenyt.

DARTS VERESEN
Magyarországon népszerû a

soft darts. A magyarok EB- és
VB-érmeket is nyertek már eb-
ben a sportágban. A csapat-
bajnoki döntõt a veresegy-
házi mûvelõdési központban
rendezték, ahol a játékosok
sört is ittak a dobások elõtt. A
sportágban megengedett az
alkohol fo-gyasztása, de jól tud-
ják a dartsosok, hogy aki túllép
egy szintet, annak a teljesítmény
rovására mehet az italozás.
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Június 11-én a Malom-tavon
tartott vízilabda bajnokságot
követõen Pásztor Attilával, az
Octopus BVSE vezetõjével készí-
tettünk in-terjút.

- Milyen bajnokság volt ez? 
- A Duna Tornasorozat 90+-

os korosztályának baj-noki
helyosztói, döntõi (egyfajta
vidékbajnokság ez, ahol az
Octopus 4 kor-osztállyal is rész
vett. A másik 3 korosztály, a
97+,  98+,  99+). Ezen kívül a
felnõtt csapatunk az országos
OB2-ben indul, ahova folyama-
tosan építjük be a
gyerekkorosztályokat kinõtt
játékosainkat, így nálunk
továbbra is tudnak sportolni.
Lesz a tóban a nyár folyamán
OB2 felnõtt torna is, júliusban
és augusztusban 1-1.

- Milyen csapatok vettek részt
ezen a tornán?

- Leányfalu, Komplex (ez egy
budapesti csapat), az OSC
(Budapestrõl), Vác és az
Octopus Veresegyház

- Milyen végeredmény szü-
letett?

- 1. OSC 2. Komplex 3.

Leányfalu 4. Veresegyház és Vác
(döntetlen lett és a 2 csapat úgy
döntött, hogy nem döntjük el 5
méteresekkel, hanem együtt
vállaljuk a 4. helyet)

- Hogy szerepeltek a veresi-
ek?

- Negyedik helyezést értünk
el, viszont a másik három
korosztályunk a középmezõny-
ben végzett a nagy múltú csa-
patok között.

- „Hogy van” az egyesület?
- Az egyesület tovább-

fejlõdésének csak a pénzbeli
támogatások hiánya szab
határt, sajnos nem tudunk több
vízfelületet bérelni a tagdíjbe-
fizetésekbõl. Reméljük, a jövõ-
ben számíthatunk majd az
önkormányzat segítségére is,

amit ez idáig nem sikerült meg-
kapnunk! Nem tudunk több
gyermeket toborozni, amíg
nem tudunk elég vízfelületet
biztosítani a számukra. Elõjegy-
zésben általában 20-30 gyer-
mek várja a lehetõséget, hogy
vízilabdázhasson! Több mint 60
gyermek és 25 felnõtt sportol
nálunk 4 gyermek és 1 felnõtt
csapatban. Sportolóink létszá-
ma a másik 2 szakosztályunkkal
együtt mára már meghaladja a
100 fõt.

- Milyen volt a hangulat a
mérkõzéseken?

- A hangulat nagyon jó volt,
több mint 100 gyermek, spor-
toló, rengeteg nézõ és szurkoló
olt jelen. Nagyon tetszett min-
denkinek a tavi pályánk, mely
Magyarországon egyedülálló!

- Kik hozták létre ezt a
pályát?

- Az Octopus BVSE Búvár és
Vízilabda szakosztályainak tag-
jai, kiemelve Krene-dits Sándort,
aki a kapukat és a köteleket
elkészítette saját kézzel, búvára-

ink pedig a telepítésnél segéd-
keztek.

- Milyen a víz minõsége?
- Szerintem javult a vízmi-

nõség a kotrás óta.
- Milyen vízilabda esemé-

nyek várhatóak az idei nyá-
ron, illetve ebben az évben?

- Lesznek még gyerektornák,
felnõtt és senior kupák, illetve
strandvízilabda teljesen amatõ-
röknek is egyfajta családi vízi
vetélkedõkkel összekötve.

A régóta mûködõ szakosztá-
lyunk (vízilabda, búvár) mellett,
másfél hónappal ezelõtt elin-
dult sporttúra szakosztályunk is,
mely pillanatnyilag a kéktúra út-
vonalán megy végig (1128 km),
hétvégenként elõre meghirde-
tett idõpontokban 15-25 km

/nap megtett távolságokkal. A
Pilisi tájegységbõl még két túra
van hátra, aztán irány a Vértes!
Bárki csatlakozhat családi túrá-
inkhoz. 

E szakosztályunk célja, hogy
egész családokat tudjunk közö-
sen megmozgatni a vízilabda
mellett és az egészséges
életmódot népszerûsítsük. Tú-
rá-nkra általában 15-30 fõ jön el
alkalmanként, szeretettel látunk
mindenkit.

Magyarországon az egyetlen hely

Tó VízilabdaTó Vízilabda

Június 7-én egy tó-vízilabda edzõmérkõzésre az RTL Klub is
kiküldte egyik forgatócsoportját Veresre, akik a lelkesen fil-
mezték a játékot. A meccs végén interjút is készítettek,
stílszerûen a vízben tempózó két riportalannyal, míg õk
fönt a hídról tették fel kérdéseiket.

Vízilabdázóink
az RTL Klub Tévécsatornán 

Az RTL Klub operatôre a hídon

Két interjúalany a vízbôl
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dMiért jó a babaúszás? „A babaúszás
simogatás, harmónia, egység”.

Számos babáknak és gyerekeknek szóló
foglalkozás közül válogathatunk
manapság. Tanítjuk õket ritmusra, beszéd-
re, helyes mozgásra, fejlesztjük idegrend-
szerüket, izmaikat, mozgásukat.

De van-e még valami egyéb a szervek,
szervrendszerek fejlesztésén túl? Vajon mi
az, ami évek óta vonzza a családokat (több
család már három kis csemetéjével jár),
miért kérdezik meg a héten többször is a
gyerekek, hogy „mikor megyünk már
úszni”?

Azért, mert az egyéni fejlõdés mellett a
családi kötelékek szorosabbra fûzõdnek.
Az egymásra hangolódás, a szeretet sza-
vak nélküli sugárzása, megélése, bizalom-
hoz, harmóniához vezet.

A babúszás nemcsak egy foglalkozás,
hanem élmény az egész családnak.

Amikor a három hónapos, törékeny
gyermekünket két tenyerünkre fektetve a
vízen lebegtetjük, arcunk szinte összeér az
övével, halkan énekelünk neki, miközben
kis testét hintáztatva simogatjuk a vízzel. 

Amikor a kis örökmozgó kúszni-mászni
tudó nyolc hónapos manónk a medence part-
járól hívásunkra, saját elhatározásából bedõl a
vízbe és lábaival rúgkapálva felénk úszik.

Amikor a másfél-két éves gyerekek fejest
ugranak, métereket úsznak, és mi ott
várjuk õket a víz alatt.

Amikor hároméves gyerkõceink készen
állnak az úszástanulásra. Siklanak és lebeg-
nek, fegyelmezettek és imádják a vizet.

A babaúszás erõsíti gyermekeink

keringési és légzõ rendszerét,
immunrendszerét, elõsegíti izmaik, moz-
gásuk, beszédük és szocializációjuk
fejlõdését.

Az egyéni, felejthetetlen élmények mel-
lett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy
közösségeket teremtünk. Az alacsony lét-
számú, jó hangulatú órákon nem csak a
babákat, hanem a szülõket is kihívás várja.
Közösen oldanak meg nehéz feladatokat
gyermekeikkel, lehetõségük van a barát-
kozásra, ezáltal más programok együttes
szervezésére, megélésére. A
Veresegyházra betelepülõ családok egyik

nagy nehézsége az volt, hogy senkit nem
ismertek itt. Csoportjainkban szomszédok
találkoztak össze és bográcsoznak azóta is
közösen.

Nyaranta együtt táborozunk, ezeket
sokáig emlegetik a gyerekek, a táborokról
készült kisfilmet esti meseként sokszor
elõveszik. Szülõktõl idézek:”Locspocs,
nyisznyasz, gulyás, kincs,
merülés…”,”Idegenként jöttünk, barát-
ként megyünk”, „Bobozás, horgászás,
meg úgy minden egy csúcs-szuper
csapattal, várjuk a következõt!”,”Egy kis-
lánnyal és egy kisfiúval jöttünk, és egy del-
finnel és egy cápával megyünk
haza”,”Nagyon jó volt összekovácsolódni”.

Minden évben rendezünk családi
napot, mellyel az összetartozásra, a közö-
sen megoldható feladatokra, a család fon-
tosságára mutatunk rá (milyen jó lesz erre
építeni a dac-, ill. kamaszkorban!)Az
összes játékot (szárazon és vízben) anya,
apa, gyermek együtt tudják csak játszani,
megoldani. 

A saját családomtól kapott erõ segített
és segít most is munkámban, hiszen anyu-
kám sütötte az óriási 200 szeletes tortát,
apukám fõzött a bográcsban, férjem aktív
résztvevõje volt a játékoknak, testvéreim
vezették és fényképezték az eseményeket. 

B. Illés Flóra
Gyógytornász, 

babaúszás-oktató

A BABAÚSZÁS ÉLMÉNY
- gyermekeink öröméért, csillogó szeméért, a családért -



Az országot bejárta a hír,
hogy Pásztor Béla, Veresegyház
polgármestere ellen bírósági
szakaszba jutott büntetõeljárás
folyik különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hûtlen kezelés
bûncselekmény elkövetése vád-
ja miatt. A Veresei Krónikában
eddig nem jelent meg tárgyi-
lagos tájékoztatás az ügyrõl.
Írásomban erre vállalkozom, az
ügyben egyik feljelentõként
érdekelt félként.

Pásztor Béla polgármester
1996-ban 66 db. helyrajzi szá-
mon bejegyzett önkormányzati
tulajdonú, beépítetlen és köz-
mûvesítetlen ingatlancsoportot
adott el az S+G Ingatlanbefek-
tetési- és Forgalmazó Kft-nek.
Az adásvételi szerzõdésban a
polgármester vállalta, hogy  az
önkormányzat 13 nap alatt
megépíti az összes közmûvet,
és  késedelmes teljesítés esetén
a 14. naptól napi százezer Ft.
kötbért fizet a Vevõnek 

A közmûvek évekig sem
készültek el teljes mértékben,
ezért 2003. õszén a jogutód
Somody Kft bíróságtól kérte,
hogy kötelezze az önkor-
mányzatot a közmûvesítés
befejezésére, és 267 millió Ft
kötbér megfizetésére. A pol-
gármester — elõször — 2005.
szept. 27-én tájékoztatta a
képviselõ-testületet az ingatlan
eladásról, a különleges
szerzõdésrõl és a következ-
ményekrõl. Ekkor javasolta,
hogy “Az önkormányzat vegye
meg a Somody Kft-nek a
Missziónál meglévõ 105 millió
Ft-os törzstõkéjét és a Somody
Kft és az önkormányzat között
jelenleg folyó kötbérre vonat-
kozó per lezárásaként az önko-
rmányzat kössön peren kívüli
egyezséget a Somody Kft-vel,
és fizessen meg a Somody Kft
részére 122 millió Ft összeget. “

Ellenzéki képviselõk ered-
ménytelenül javasoltuk a 122
millió Ft kötbér keletkezés kö-
rülményeinek külön tárgyalá-
sát. A testületi többség meg-
szavazta, hogy „A képviselõ-

testület az önkormányzat és a
Somody Kft. között, közmû
építés elmaradása miatt folyó
pert úgy zárja le, hogy peren
kívül megállapodásban 122
MFt összeget a Somody Kft.
részére kifizet.”  E döntés alap-
ján az önkormányzat 2006-ban
kifizette a 122 millió forintot a
Somody Kft-nek. A polgármes-
ter nem ismerte el a 122 millió
Ft kötbér-jellegét, a dr. Somo-
dyéktól megvásárolt Misszió
Eü. Központ vagyonelemek
vételára részeként magyarázta.

A képviselõ-testület nem
kapott jogilag is értékelhetõ
indoklást a történtekre, ezért 6
ellenzéki önkormányzati kép-
viselõ 2007. dec. 11-én feljelen-
tést tett ismeretlen tettes ellen
a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányságon különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó
hûtlen kezelés bûncselekmény
elkövetése alapos gyanúja
miatt. A feljelentés elsõsorban
azért történt, hogy tisztázód-
jék, érte-e az Önkormányzatot
vagyoni hátrány, törvényesek
voltak-e az ingatlan eladásának
körülményei. A feljelentésre az
alábbi történések adtak okot:

A polgármester vagyonkeze-
lõi minõségében - képviselõ-
testületi felhatalmazás és jegy-
zõi ellenjegyzés nélkül adta el
az ingatlancsoportot, ráadásul
a képviselõ-testület által a
Ligetekre megszabott ár alatt.
Az adásvételi szerzõdésben
teljesíthetetlen közmûvesítési
határidõt és irreális összegû
kötbér fizetési kötelezettséget
vállalt. A feljelentõk szerint —
ezen események egyenes kö-
vetkezménye a 122 millió Ft
vagyoni hátrányt okozó kötbér
kifizetése.

- szerzõdésszegést követett
el, mert hét és fél év alatt sem
fejezte be a közmûvesítést, de a
kötbér-kár enyhítésére sem
kezdeményezett szerzõdésmó-
dosítást

- a képviselõ-testületek elõtt
kilenc éven át titokban tartotta
ezt az ügyet, és késõbb sem

számolt el az üggyel meg-
gyõzõen, önálló napirendi
pontként a képviselõ-testület
elõtt. 

- ezen írás szerzõje, a törvé-
nyi 15 nap helyett csak 15 hó-
nap után, bírósági eljárás ered-
ményeként juthatott hozzá az
ügyben keletkezett, közérdekû
adatnak számító ügyiratokhoz.
A megismert közérdekû adatok
és a polgármester által elmon-
dottak között ellentmondások
mutatkoztak, így bizonyossá
vált, hogy az ügynek lehetnek
olyan titkolt összefüggései is,
melyeket csak az igazságszol-
gáltatás szervei képesek feltárni
és értékelni.

A kétévi nyomozás során a
Rendõrség több esetben is vád-
emelési javaslatot tett Pásztor
Béla ellen a Pest Megyei
Fõügyészségnél (PMF). A
Fõügyészség pedig a 2010.
januári, majd júniusi határoza-
tával megszüntette a nyomo-
zást. Indoklása szerint a nyo-
mozás nem tárt fel a
vádemeléshez szükséges mér-
tékû bizonyítékokat és további
nyomozástól sem várható más

eredmény. A feljelentõk
panaszbeadványait és ügyész-
ségi elfogultság bejelentését a
Legfõbb Ügyészség alaposnak
találta és a PMF mindkét hatá-
rozatát hatálytalanította, és az
eljárás folytatásával a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Fõ-
ügyészséget bízta meg 2010.
aug. 23-án.

A kijelölt új vádhatóság
2010. szept. 20-án vádat emelt
Pásztor Béla ellen a Pest Megyei
Bíróságon különösen nagy
vagyoni hátrányt okozó hûtlen
kezelés elkövetése miatt. A
bíróság a vádat befogadta.
2011. máj. 5-én megtörtént a
nyitó tárgyalás, folytatódott
máj. 9-én és 12-én. A tárgyalás
szeptemberben folytatódik. 

A bíróságok feladata lesz a
rendelkezésre álló bizonyítékok
és a több mint 40 tanú vallo-
mása alapján eldönteni, hogy
történt-e szándékosan vagy
gondatlanságból elkövetett
vagyoni hátrány okozása. Ha
történt, akkor elmarasztaló íté-
let, ha nem történt, akkor vád
alóli felmentés várható.

Gerhát Imre

Olvasói levelekOlvasói levelek
Kedves Olvasóink megszokhatták,

hogy igyekszünk minél teljesebb
képet adni a városban történõ
eseményekrõl, különösen a fontos és
elõremutató dolgokról. Ez már csak
azért is érdekes, mert Veresegyház
azon kivételes helyzetben van a sok
kesergõ önkormányzat közt, amelyik
derülátó, bizakodó, s nem ok nélkül,
hiszen a látványos, töretlen fejlõdés
letagadhatatlan. 

A város elsõ emberének pere
természetesen érdeklõdésre számot
tartó tény, különösen, hogy

Veresegyház vagyonáról van szó
benne. A múlt számunkban közöltük
dr. Mohai Imre ezzel kapcsolatos írá-
sát, most eleget teszünk a másik oldal,
az egyik feljelentõ kérésének, hogy õ
is elmondhassa a véleményét. 

Ugyanakkor szerkesztõségünk
értetlenül áll az eset elõtt, hogy annyi
tárgyalás és vizsgálat után, többen
még mindig ezzel foglalkoznak — a
feljelentõkre gondolunk — ugyanis az
eset, amint az írásokból is kiderül, 15
évvel ezelõtt történt. 

Úgy gondoljuk, minden veresi pol-

gárnak kötelessége tehetsége szerint
hozzájárulni közösségünk elõre moz-
dításához, ugyan úgy, ahogy hazafias
kötelességünk a magyarságért tenni. E
tekintetben érthetetlen számunkra,
milyen elõnyükkel járhat Veresegyház
számára egy 15 évvel ezelõtti, nyilván
valóan visszacsinálhatatlan ügy újbóli
perre vitele, amit ráadásul már több
alkalommal vizsgáltak pártatlan
szakértõk, s abban a városra nézve
káros tényt nem állapítottak meg. 

Ennek ellenére természetesen
közöljük az írást.

TISZTA VIZET A POHÁRBA

Új órák a Fõ téren
Veresegyház órája mindig egy kicsit másként járt, mint
ahogy a többi településé. Talán gyorsabban, mindig a
jövõbõl csípett le hónapokat, éveket, elénk akarta hozni a
jövõt, nem várt arra, amíg az cammogva ideér. 
Siettette, áldozatot hozott
érte, kockázatokat vállalt,
állandóan alkudozott a
fukar jelennel. Teret
nyitott, perspektívát
kínált, a jövõbe tekintett.
Gyorsabban pergette a
perceket, órákat, mert
sietett. Felismerte a
lehetõségeket, sietett kiak-
názni azokat, serkentette
az alkotó fantáziát, alkotni
hívta a város kreatív erõit. 
A város jól járt. Remélem,
az óra is jól fog járni. Legyen a neve Pásztor-óra.
Szimbolizálja város múltját és jelenét.

Dr. Mádi Csaba
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Gergely János, a Ve-
resegyházi Rendõrõrs
parancsnoka a képviselõ-
testület elõtt tett beszá-
molójában ismertette,
hogy térségünkre a
tulajdon elleni bûncselek-
mények a legjellemzõbbek,
és ezen belül a legtöbb
gondot a lakásbetörések
okozzák.

Ismert tény azonban,
hogy csaknem minden
esetben  csak olyan ingat-
lanokba törnek be, ame-
lyek semmilyen távfelügye-
lettel, vagy riasztóval  nem
rendelkeznek, ilyen típusú
védelmük nincs.

Kapitány úr javaslatára
lapunk útján felhív

juk a lakosság figyelmét,
hogy a rendõrség tapasz-
talataik szerint a lakások
leghatékonyabb védelmét
ezek, a ma már egyre
könnyebben elérhetõ táv-
felügyeleti rendszerek biz-
tosítják. Térségünkben is
több õrzõ-védõ cég kínálja
ezt a szolgáltatást.

A statisztikák szerint
abban az elenyészõ pár
százalékban, amelyben
mégis megkísérlik a betö-
rést egy ilyen módon
védett épületbe, a veszé-
lyeztetett értéknek csak a
töredékét tudják eltulajdo-
nítani, hiszen rendkívüli
módon sietniük kell az
elkövetõnek, mert ellen-
kezõ esetben ott éri õket a
riasztott járõr. A jelzés
vételét követõen ugyanis
perceken belül kiérkezik a
mozgósított járõrkocsi.

A térségünkben elköve-
tett betörések esetében

elmondható, hogy „egy-
szerû” emberek, egyszerû
módszerei a jellemzõek,
ilyen a nyílászáró befeszí-
tés, fúrás, üvegtörés, zár-
törés, mûanyag esetén
olvasztás, könnyûszerkezet
esetén falbontás. Ezek
mindegyike ellen hatéko-
nyak a felszerelt riasztók. 

Természetesen ezeknek a
rendszereknek is van tele-
pítési költsége, amely vi-
szont a betörések zömé-
ben már egy esetet tekint-
ve is megtérül. A havi pár
ezer forintos költség pedig
ma már nem több mint
például egy internet szol-
gáltatás havidíja.

A  rendszerek tömkelege
és a szolgáltatók sokasága
is sok kérdést vet fel. Érde-
mes több szolgáltatót
megkeresni és érdemes
figyelembe venni, hogy
melyik mennyire van közel,
mert nem mindegy, hogy
egy jelzés esetén mennyi
idõ alatt érnek a címre, stb. 

Ma már elengedhetet-
len, hogy mindenki áldoz-
zon a saját tulajdona biz-
tonságáért!

Tündérek a Nádasliget
Pihenõparkban

2011. 05. 20-án délután
csoda történt a Veresegyház-
Ivacs területén lévõ Nádasliget
Pihenõparkban! 

A park földre szállt angyalai
tündérek képében lepték el a
parkot azzal az erõteljes
szándékkal, hogy a meglévõ
mintegy 150 méteres korlát-
rendszert megcsiszolva, társa-
dalmi munkában átfessék. 

A GE Energy HR munkatársai
erre nem csak idõt, de
anyagiakat is bõven szántak,
hiszen festéket és ecseteket is
hoztak magukkal.

Megérkezésük alkalmával
igazán nem sok idõt veszteget-
tek, mert ígéretükhöz híven a
munkát alig röpke 2 óra alatt
elvégezték. 

Hihetetlenül gyors, precíz,
szakszerû munka került ki a

kezük alól. Olyan szervezetten
és gyorsan zajlott le minden,
hogy egy álló csoportkép
elkészítésére nem maradt sem
idõ, sem mód, mivel állandóan
mozgásban voltak. Csak úgy
pergett a munka a kezük alatt.   

Az emberi erõforrást 11 fõ
személyében többnyire fiatal
anyukák, terhes kismamák és az
ügyes apróságok jelentették.
Mindenki alaposan kivette a
részét a munkából.

Felajánlásuk motivációja
többirányú volt: egyrészt önfel-
áldozóan jót és szépet cseleked-
ni, másrészt csapatot építeni.
Úgy érzem mindkettõ teljes
mértékben sikerült.  

Én pedig az utcaközösség
nevében hálásan köszönöm a
hasznos segítséget.

Bata Péter

Mit tehetünk 
a betörések ellen?
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A Tavirózsa Egyesület a Környezetvédelmi Világnap alkalmából partifecskéket és gyurgyalagokat gyûrûzött az
Álomhegyi homokbányánál. Ezt a feladatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllõi cso-
portja részvételével, közösen végezték, sõt érdeklõdõ madárbarát „civileket” is szívesen láttak.
A homokbánya falában fészkelõ fecskék és más énekes madarakat egy kifeszített madárhálóval fogták meg, majd
következhetett a gyûrûzés, amely egy életen át biztosítja a madarak „személyazonosítását. A madárodúkat a
homokbánya falaiba vájták a madarak, abban fészkelnek és költik a fiókáikat. Az idei költés sikere érdekében a
területen május 1-tõl augusztus 31-ig gépkocsi és motor nem közlekedhet. 
A természetvédõ szervezet tagjai egyúttal az õshonos, védett, vadon élõ orchideákat és a mocsári nõszõfüvet is
bemutatták az érdeklõdõknek.

Fecskék és gyurgyalagok


