Veresi Krónika

Emlékezés az aradi vértanúkra
A veresegyházi hagyományok sorába illeszkedik szomorú ünnepünk, az aradi
hõsökre való emlékezés a
Vértanúk Ligetében. Ahogyan az elmúlt években, úgy
az idén is Farkas Zsolt konferálta-vezette a méltóságteljes, szép eseményt. A Vértanúk Ligetét 2009-ben
hozta létre a nemzeti oldal
önzetlen összefogása. Azóta
az október 6-i mûsor városi
rangú rendezvénnyé vált,
mely képes átlépni a pártos
civódás minden akadályán.
Évente egy-egy vértanú
szobrának átadásával állítanak emléket az 1848-49-es
szabadságharc aradi mártírjainak, s ezzel másfél évtized
távlatában gondolkodnak
elõre, bizakodó elszánással.
Közben a vértanúk fái igazi
lombos ligetté nõnek majd
fel, tanúiként a hagyományõrzés, a kegyeletápolás, a cselekvõ hazafiságban
megmutatkozó összefogás
szép és követendõ példájának.
2009-ben az elsõ felelõs
magyar kormány miniszterelnöke, a Pesten kivégzett
Batthyány Lajos emléke elõtt
hajtottunk fejet a Vértanúk
Ligetének alapítási évében.
Tavaly az aradi hõsök sorát
Lázár Vilmos szobrának
átadása nyitotta.

A magyar szabadságharcban szerzett érdemeiért
halálra ítéltek között idén
Török Ignácra emlékezünk.
Gödöllõ híres szülöttének
jelentõségét méltatta Dr.
Solymosi József történész.
Elõadása felidézte az embert, a hadmérnököt és a
politikust. Ez után a Bokréta
Néptáncegyüttes táncosai a
forradalom és szabadságharc, valamint a bukás hangulatát idézték. A Fabriczius
József Általános Iskola énekzene tagozatos diákjainak
kórusa népdalokat adott elõ
Kovács Katalin tanárnõ
vezényletével.
Az aradi vértanúk életútját
és elítélésük emlékezetét a
Veresegyház Katonai Hagyományõrzõk csoportja jelenítette meg, majd koszorúzás
következett
Veresegyház
város Önkormányzata, a
FIDESZ-KDNP,
a
Jobbik
Magyarországért Mozgalom,
a Veresegyház Jobb Jövõjéért
Egyesület, a Magyarok
Világszövetsége, a Történelmi Vitézi Rend, a Szadai
Dobogó Baranta és Hagyományõrzõ Egyesület és a
Veresegyház Katonai Hagyományõrzõ
Egyesület
részérõl.
A megemlékezést a Székely Himnusz és a Szózat
közös éneklése zárta.

Gyulai Pál:

A HÕSÖK SÍRJA
Egy sírban, az erdõ-szélen,
Háromszáz hõs alszik mélyen,
Mély sebekkel eltemetve,
Emlék nélkül, elfeledve.
De lehajlik a zöld erdõ,
Rájok élõ koszorút szõ,
És mint álmaik haragja,
Harsog, zúg a bérc patakja,
Éjfél tájban, sírjok ormán,
Felgyúl néha egy-egy villám,
És felindul a természet,
A menny mintegy leborul,
S mintha volna végitélet,
Mindent egy hang kiált túl.
Mintha trombiták harsognák
Nem veszett el a szabadság,
Az igazság ünnepel!
Lelkünk szélyeljár a légben,
Örök bíró él az égben,
Nem estünk hiába el!
1857
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A Szabadságharc
Boldogasszonyt
ábrázoló
zászlaja ismét
magasan
lobog

Felavattuk Török Ignác
mellszobrát

Történelmi zászlók tisztelegtek a
hõsök emléke elõtt

A hivatalos koszorúzókon kívül
magánemberek is lerótták kegyeletüket
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2011. október 21.
(péntek) 19 óra
A Honvéd Együttes
Férfikara
Helyszín:
Katolikus templom
Veresegyház, Fõ út 93.

Liszt Ferenc:
An den heiligen
Franziscus von Paula
116. zsoltár
(Laudate Dominum)
129. zsoltár
(De profundis)
Pater noster
(II. változat)
Domine salvum, fac regem
Ave maris stella
(II. változat)
Cantico di San Francesco
(I. változat)
Közremûködik:
Nagy László Adrián
/ orgona
Riederauer Richárd
/ karnagy
Október 22.
(szombat) 19 óra
Jandó Jenõ Kossuth-díjas
zongoramûvész estje
Helyszín:
Mézesvölgyi Általános Iskola
Veresegyház, Mogyoródi út
5-7.
Mûsor:
Liszt Ferenc Két legenda
Assisi Szent Ferenc prédikál a
madaraknak
Paulai Szent Ferenc
a hullámokon jár
Három Petrarca szonett
Elsõ Mefisztó-keringõ
h-moll szonáta
Az október 24.
(hétfõ) 19 óra
A Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem
ének szakos hallgatóinak
dalestje.

Helyszín: Szabadidõs
és Gazdasági Innovációs
Központ
2112 Veresegyház,
Fõ út 45-47
Izolda szerelmi halála
Elõadja:
Virág Emese Liszt-díjas
zongoramûvész
Es muss ein
wunderbares sein
Vergiftet sind meine Lieder
Die Lorelei
Elõadja:
Vámosi Katalin — ének
Freudvoll und leidvoll
Ihr Glocken von Marling
Die drei Zigeuner
Elõadja:
Balga Gabriella — ének
Villa d’ Este szökõkútjai
Elõadja:
Virág Emese — zongora
An die Wasserrösen
Schwebe, schwebe blaues
Auge
Oh quand je dors
Elõadja:
Baráth Emõke — ének
123. Petrarca szonett
Elõadja:
Virág Emese — zongora

Sursum Corda (Emeljétek fel
a szíveteket)
Elõadó:
Láng Gabriella - zongora
Október 28. (péntek) 19 óra
A Budapesti Bach Kórus
hangversenye
Helyszín:
Református templom
2112 Veresegyház,
Kálvin u. 1.
Mûsor:
„Nun danket alle Gott” orgona
Elõadja: Ella István
Részletek a Krisztus címû

oratóriumból:
Stabat mater speciosa
- himnusz
A nyolc boldogság
/Máté 5, 3-10/
Mi Atyánk /Máté 6, 9-13/
Az Egyház alapítása
/Máté 16, 18./
Stabat mater dolorosa
- himnusz
Közremûködik:
Lisztes László énekmûvész
Virágh András
/ Liszt-díjas orgonamûvész
Ella István
/ Liszt-díjas orgonamûvész,
karnagy

Október 27. (csütörtök) 19
óra
A Lisznyay
Szabó Gábor
Zeneiskola
mûvésztanárainak
hangversenye
Helyszín: Szabadidõs és gazdasági Innovációs Központ
konferenciaterme
Mûsor:
Funérailles Elõadó: Láng
Gabriella - zongora
Chopin: g — moll Szonáta
Elõadók:
Simonova Jaroszlava — cselló
Láng Gabriella — zongora
Zweite Elegie
Elõadók:
Simonova Jaroszlava - cselló
Láng Gabriella — zongora
Die Loreley
Elõadók:
Reményi Anna — ének
Iványi Magdolna - zongora
Romance Oubliée
Elõadók:
Simonova Jaroszlava — cselló
Láng Gabriella - zongora
Der Fischerknabe
Elõadók:
Reményi Anna — ének
Iványi Magdolna - zongora
La Lugubre Gondola
Elõadók:
Simonova Jaroszlava — cselló
Láng Gabriella - zongora

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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Liszt Ferenc Emlékév Ünnepi Napok hangversenyei

Önkormányzat
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Képviselõ-testületi határozatok
2011. szeptember hónapban
151/2011.(IX.01.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete hozzájárul a KMOP2010-3.3.1/B-10-2010-0019 kódszámú,
Veresegyház, Ligetek városrész csapadék
csatornázása címû pályázatos beruházás
elõkészítéséhez szükséges alábbi három
közbeszerzési eljárás megindításához:
a./ Kiviteli tervek elkészítése
b./ Mûszaki ellenõr kiválasztása
c./ Kivitelezõ kiválasztása
2. A képviselõ-testület felhatalmazza polgármestert a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges dokumentumok aláírására.
152/2011.(IX.01.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata a
KMOP-3.3.3-11 kódszámú
„Megújuló energiahordozó-felhasználás
növelése” pályázati programban részt vesz,
pályázat beadása mellett dönt.
A projekt megnevezése: Veresegyházi
geotermikus
közmû
bõvítése
lakóingatlanok hõellátását biztosító kaszkád alrendszer létesítésével
A pályázat elõrelátható teljes beruházási
költsége:
273.346.619.Ft,
azaz
kettõszázhetvenhárommillió-háromszáznegyvenhatezer-hatszáztizenkilenc forint.
A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhetõ bekerülési költsége: (u.az) 273.346.619.- Ft
Az önkormányzat a pályázati forrásból
összesen 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint támogatást igényel, amelyet a
támogatás elnyerése esetén elkülönítetten
kezel.
2. A pályázat megvalósulásához szükséges
saját erõ összege: 173.346.619.-Ft, azaz
egyszázhetvenhárommillió-háromszáznegyvenhatezer-hatszáztizenkilenc forint,
amelyet Veresegyház Város Önkormányzata biztosít 2012. évi költségvetése terhére.
153/2011.(IX.01.) Kt. határozat:
1. A Veresegyházi geotermikus közmû
bõvítése lakóingatlanok hõellátását biztosító kaszkád alrendszer léte-sítésével címû
pályázat megvalósulá-sához szükséges saját
erõ biztosítását az önkormányzat 173,3 millió forint erejéig a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hi-telprogram
keretein belül kívánja elõ-teremteni,
amelyhez a Képviselõ tes-tület elõzetes hozzájárulását adja.
2. Tekintettel arra, hogy a háttérszámítások
szerint a bevétel engedményezése folytán a
hitel visszafizethetõ, ez a projekt önfinanszírozó.
3. A pályázat elnyerése esetén a pályázati
program megvalósulását a képviselõ testület újra áttekinti, és akkor hoz döntést a
hitelfelvételt megindító közbeszerzési
eljárás részleteirõl és lefolytatásáról.
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154/2011.(IX.13.) Kt. határozat:
A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés
I. félévi megvalósításáról szóló beszámolót
elfogadja.
155/2011.(IX.13.) Kt. határozat:
A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítását elfogadta.
156/2011.(IX.13.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Képviselõ-testülete hozzájárul Veresegyház Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításához a 2008. évi CV. törvény rendelkezései alapján a mellékelt módosító
okirat és az egységes szerkezetû alapító
okirat szerint.
157/2011.(IX.13.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy felvállalja Vácegres, Váckisújfalu, Galgamácsa és
Õrbottyán lakosságának járóbeteg szakellátás tekintetében a területi ellátási
kötelezettséget 2011. november 1-tõl,
melyet a Misszió Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. által biztosít, annak szakmai
összetételében.
158/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. A képviselõ-testület 2011. október 1.
napjától 2016. szeptember 30-ig kinevezi
Nagy József Attilát a GAMESZ igazgatói feladatainak ellátásával (képünkön).
2. Nagy József Attila illetményének összege:

2013. évben 200.000.- Ft, 2014. évben
200.000.- Ft forrást biztosít.
3. A képviselõ-testület megbízza a
Közmûvelõdési,
Oktatási,
Ifjúsági,
Informatikai és Sport Bizottságot, hogy a
pályázati kiírást tegye közzé.
4. A képviselõ-testület megbízza a
Közmûvelõdési,
Oktatási,
Ifjúsági,
Informatikai és Sport Bizottságot, hogy a
pályázatokat bírálja el.
160/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
A képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót elfogadta.
161/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete a termálvíz energetikai
és egyéb célú felhasználásának helyzetérõl
és tapasztalatairól szóló beszámolót
tudomásul veszi.
162/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 151/2011. (IX.01.) Kt.
határozatának 1.) pontját az alábbi ponttal
egészíti ki:
d./ Projekt menedzsment kiválasztása
163/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete elfogadja Veresegyház
Város Önkormányzatának új Közbeszerzési
Szabályzatát.
2. Ezzel egyidejûleg a 40/2009. (IV.29.)
számú
határozattal
elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.
164/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete tudomásul veszi a 2011.
év eltelt idõszakáról szóló ingatlanértékesítési tájékoztatót.

Alap illetmény: 103.200,- Ft. Magasabb
vezetõi pótlékalap: 60.000.- Ft
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés: (2011.-10.01-2016.09.30.-ig)
136.800.-Ft. Összesen 300.000.- Ft

165/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
hozzájárul
a
Veresegyház külterület, 014/55 hrsz-ú
szántó mûvelési ágú ingatlan 1/1 tulajdonrészének megvásárlásához Vörös Lászlótól
300,-Ft / nm, összesen 310.200,- Ft vételáron.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert a földvásárlási adásvételi szerzõdés
aláírására, egyben felhívja a jegyzõt, hogy a
fenti ingatlanvételbõl keletkezett változást a
vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.

159/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Képviselõ-testület 2012. évben
csatlakozik a BURSA HUNGARICA
Felsõoktatási Ösztöndíjpályázati rendszerhez (amennyiben kiírásra kerül).
2. Erre a célra 2012. évben 1.400.000.- Ft,

166/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
hozzájárul
a
Veresegyház külterület, 059/28 hrsz-ú
szántó mûvelési ágú ingatlan 76/15518
tulajdoni hányadrészének (225 nm) megvá-

Nagy József Attila

sárlásához Vörös Lászlótól 300,-Ft / nm,
összesen 67.500,-Ft vételáron.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert a földvásárlási adásvételi szerzõdés
aláírására, egyben felhívja a jegyzõt, hogy a
fenti ingatlanvételbõl keletkezett változást a
vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
167/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Kistérségi Igazgatási és
Szolgáltató Központ, valamint Szabadidõs
és Gazdasági Innovációs Centrum üzlethelységeinek minimális bérleti díját 3680.Ft/hó/m2 összegben állapítja meg.
Amennyiben a leendõ bérlõ(k) legalább 1
évre elõre egy összegben kifizeti(k) a bérleti
díjat, úgy annak minimális összege 3500.Ft/hó/m2.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szándékot fenntartó
vállalkozások képviselõjével az önkormányzat nevében tárgyaljon és az 1. pontban
meghatározott összegek, vagy azt meghaladó bérleti díjban megállapodva döntsön a
határozott idejû, 5 évre történõ
bérbeadásról és a leendõ bérlõk
összetételérõl figyelemmel arra, hogy minél
szélesebb szolgáltatási paletta jelenjen meg
a Fõtéren, tovább gazdagítva a városban
elérhetõ szolgáltatások körét.
3. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert
az
üzlethelysége
bérleti
szerzõdéseinek megkötésére.
168/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
Veresegyház Város képviselõ-testülete hozzájárul a Fabriczius József Általános Iskola
alapító okiratának módosításához a 2008.
évi CV. törvény rendelkezései alapján a mellékelt módosító okirat és az egységes
szerkezetû alapító okirat szerint.
169/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
Veresegyház Város képviselõ-testülete hozzájárul a Kéz a Kézben Óvoda alapító okiratának módosításához a 2008. évi CV. törvény rendelkezései alapján a mellékelt
módosító okirat és az egységes szerkezetû
alapító okirat szerint.
170/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
Veresegyház Város képviselõ-testülete hozzájárul a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításához a 2008. évi
CV. törvény rendelkezései alapján a mellékelt módosító okirat és az egységes
szerkezetû alapító okirat szerint.
171/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Fabriczius József Általános Iskola számára a 2011/2012. tanév 1.
félévére
vonatkozóan
az
alábbi
pótelõirányzatot hagyja jóvá:
Bér költség: 1.422.400.-
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2. A képviselõ-testület felhívja a
polgármestert, hogy a pótelõirányzat biztosításáról intézkedjen a 2011. évi költségvetési tartalékkeret terhére.
172/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
1. Szabóné Tolnai Ildikó képviselõi indítványa alapján Veresegyház Város
Képviselõ-testülete
kinyilvánítja

9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461,
9462, 9543, 9564/3, 9564/6, 9564/7,
9564/8, 9564/9, 9564/16, 9578 és a
9579/4 hrsz-ú tehermentes ingatlanokra
1.400 m Ft kölcsön és kamatai erejéig
bejegyzett jelzálogjog.
4. A Képviselõ-testület hozzájárul a 800
m Ft-ra vonatkozó kölcsönszerzõdés és a
jelzálog alapítási szerzõdés, valamint

együttmûködési szándékát a veresegyházi Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ
Egyesülettel a Veresegyházi Tavak
Tanösvény turizmusba való hatékonyabb
bevonása céljából.
2. E cél érdekében együttmûködési megállapodás jöhet létre az Egyesülettel, mely
tartalmazza a felek megállapodás szerinti
jogait és kötelezettségeit, mégpedig az
Önkormányzat részérõl a tanösvény
folyamatos ápolását, a szükséges felújítások elvégzését, az Egyesület részérõl
pedig a szakmai mûködtetés biztosítását.
3. A képviselõ-testület felkéri az
Egyesületet,
hogy
e
határozat
kézhezvételévtõl számított 10 napon
belül nyilatkozzon, elfogadja-e ezt az
ajánlatot, valamint 30 napon belül juttassa el az önkormányzathoz a fentiekrõl
szóló együttmûködési megállapodás tervezetét.

jelenleg a 2833, 2837, 3076, 3529,
3542/1, 3936, 5035, 5706, 5715, 6048,
6049, 6863, 6985/1, 9579/4 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó vételi jogi
szerzõdés 2016. szeptember 20-i
határidõig a Travill Invest Zrt-nek biztosított vételi jog meghosszabbításához, és
közokiratba történõ foglalásához.
A Képviselõ- testület felhatalmazza a polgármestert
a
kölcsönátrendezés
lebonyolítására és a kölcsönszerzõdések,
valamint a közokiratok aláírására.

173/2011.(IX.20.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Képviselõ- testülete
hozzájárul a Travill Invest Zrt-nél fennálló
1.510 m Ft hitelállomány átrendezéséhez
az alábbiak szerint:
1. A Képviselõ- testület hozzájárul a 2010.
09. 20-án felvett 600 m Ft kölcsön lejárati határidejének 2011. 12. 31-rõl 2012.
09. 20-ra történõ módosításához.
2. A Képviselõ- testület jóváhagyja a fennmaradó 910 m Ft kölcsön 2011. 09. 20-ig
történõ visszafizetését.
3. A Képviselõ- testület jóváhagyja 2011.
09. 21-én a Travill Invest Zrt-tõl történõ
800 m Ft kölcsön felvételét az alábbiak
szerint: a kölcsön kamata: 20%, a kölcsön
visszafizetési határideje: 2012. 03. 20. A
kölcsön biztosítéka: a 2012.évi márciusi
helyi adó bevétel, valamint a Veresegyház
981/57, 1103/31, 2323/2, 2833, 2837,
3076, 3529, 3542/1, 3936, 5715, 5035,
5706, 5785/130, 5785/132, 6048, 6049,
6554/4, 6675, 6703/3, 6863, 6985/1,
8522, 9447, 9452, 9453, 9454, 9455,

Városunkban számtalan mendemonda
kering Veresegyház adósságállományáról.
A magyar települések eladósodottságáról
közel két évvel ezelõtti adatok alapján
látott napvilágot egy összehasonlítás,
melybõl néhány környékbeli, vagy ismertebb településre vonatkozó tételt közlünk
a hitelesebb tájékoztatás érdekében.
A sorszám az eladósodottság helyezését
jelenti a település között, a másik szám az
egy lakosra jutó tartozás összege Ft-ban.

A legeladósodottabb
települések
a GKI Gazdaságkutató
felmérése szerint,
mely a 2009. december 31-i
állapotot tükrözi.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gelse
Zalaszentiván
Harkány
Borsodszirák
Cigánd
Esztergom
V. kerület
Aba
Szada
Pilismarót
Veresegyház

1 102 314 Ft/fô
1 074 921 Ft/fô
1 047 461 Ft/fô
860 672 Ft/fô
713 273 Ft/fô
613 511 Ft/fô
589 184 Ft/fô
580 069 Ft/fô
514 801 Ft/fô
507 824 Ft/fô
499 749 Ft/fô
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A városközpont
fejlesztés
2. üteme
befejezõdött!
Az elnyert EU-s és hazai támogatások esetén elõírás a hivatalos projektzáró megtartása. Így történt ez nálunk is szeptember 27-én. Helyszínül természetesen az új Városháza
tanácstermét jelölte ki Pásztor
Béla polgármester.
A történet 2006-ban a Szabadidôs és Gazdasági Innovációs Központ megépítésével
kezdõdött, melynek elkészültével a városközpont ide tolódott
át. (Elõfutárnak tekinthetjük
azonban már a Posta épület
elkészítését, 1985-ben). Most a
második ütem már egy hangsúlyos, méretében, megjelenésében is mutatós városközpontot hozott létre, megteremtve
egyúttal a Díszteret is. A
beruházással megnyílt a
lehetõség, hogy ne csak a
nevében legyen ez a környék a
városközpont, hanem valóban
rövid távolságon belül lehessen
elérni fontos intézményeket,
üzleteket, kulturális lehetõségeket. Van kiülõ lehetõség
egy beszélgetéshez, játékos
szökõkút vonzza a tekintetet,
megcsodálható egy új köztéri
mûvészi alkotás, stb., ahogy az
egy városközpontban el is várható. Amint tapasztaljuk, a
veresiek máris a magukénak
érzik a teret, reggeltõl késõ
estig találunk ott sétálgató,

beszélgetõ embereket, gyerekeket.
A második ütem nem a tervezett 2,5 milliárdos beruházás
lett, mert a támogatást megteremtették. A végül 1,2 milliárdra teljesült fejlesztés is hatalmas
lépés Veresegyház életében. A
módosítás miatt azonban még
hátra van a harmadik ütem,
ahhoz, hogy a városközpont
elnyerje azt a kialakítást, ami a
tervekben van.
Beletartozott a mostani
munkába a Római Katolikus
Templom külsejének és a
szegélyezõ utca, valamint a
világháborús emlékmû környékének megszépítése is.
Így már méltó módon illeszkedik a város új arculatához
az a terület is.
A sok látványosságot és az
építkezés fázisait a Veresi TV által
készített film levetítése során is
megcsodálhatták a rendezvény
résztvevõi, de nem maradt el a

helyszíni bejárás sem, polgármester úr vezetésével.
A projekt eredményesen zárult, a mûszaki feladatok mellett minden jogi és bürokratikus akadályt teljesített a lebonyolító szervezet, ami nem
lehetett könnyû, mert a másfél
év alatt nyolcszor vált szükségessé a támogatási szerzõdés
módosítása.

Pásztor Béla polgármester
köszönetet mondott a projekt
lebonyolításában résztvevõ
minden munkatársnak.
Windhager

„Jó ide jönni, Veresegyházra!”

Vendégünk volt dr. Tarnai Richard megyei kormánymegbízott
Kormánymegbízott úr váratlanul érkezett a városunkba, de a hirtelen összehívott újságírók kérdéseire szívesen
Pásztor Béla polgármester
és dr. Tarnai Richárd az újságíró
hölgyekkel
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válaszolt, hiába toporgott sürgetõen a
munkatársa a folyosón.
A megye önkormányzati intézményeit
látogatja, s most jutott el Veresegyházra.
Nagy örömmel számolt be meglepetésérõl, Veresegyház megújult,
megszépült városképérõl, az itt tapasztalt
pezsgõ életrõl.
Rögtönzött tájékoztatójában ismertette, a kormányablakok szerepét, amely az
önkormányzatiság átalakulásának egyik
lépése, melyet 2013. januárjától a járások
ismételt
felállítása
követ
majd.
Fõszerkesztõnk tüstént rá is kérdezett:
Lehet e Veresegyházból a környéken
betöltött szerepe alapján járási székhely?
Kormánymegbízott
úr
azonban
diplomatikusan kitért a válasz elõl, mondván, még javában folynak a tárgyalások,

elemzések, melyek még nem nyilvánosak.
A járásközpontok kijelölését befolyásoló
tényezõket azonban ismertette: Mennyi a
település lélekszáma? Mekkora lenne a
leendõ járás
területe? Milyen a
járásszékhely megközelí-thetõsége, azaz
a közlekedési helyzet?
A kormányzat elképzelése szerint úgy
alakul át a közigazgatás, hogy minden
országos jelentõségû dolgot (jogosítvány,
személyazonossági igazolvány, társadalombiztosítás, nyugdíj, stb. egy helyen
intézhessen az állampolgár. Ezzel idõt
takaríthasson meg az ügyfél a papírok
beszerzése és az ügyintézések során,
valamint az egyes ügyintézések ideje is
lecsökkenjen. Ezzel együtt az önkormányzatok feladatrendszere is megváltozik.

Veresi Krónika

Lakossági tájékoztatás

„Virágos, tiszta Veresegyházért
2011.” mozgalom
A mozgalmat a 2011.
április 19-i képviselõ-testületi ülés 78. sz. határozata
alapján indítottuk el, és
szeretnénk az elkövetkezõ
években is folytatni.
Nem újkeletû ez a kezdeményezés településünkön,
már 1986-ban, a Vöröskereszt helyi szervezetének
koordinálásával, késõbb civil szervezetek, majd az önkormányzat Környezetvédelmi és Mezõgazdasági
Bizottságának irányításával
igyekeztünk felkutatni a
tiszta, virágos, rendezett
portákat, és kiemelni közülük a legszebbeket, az elismerésre legméltóbbakat.
Ki ne emlékeznék a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalomra? - sokan még most
is házuk falán õrzik ezt a
szerény elismerést.
Az idén önkéntesek, önkormányzati képviselõk és a
Polgármesteri Hivatal dolgozói járták be a várost, és
összegyûjtötték az elismerésre méltó porták címét.

Õrömmel közölhetem,
csaknem félezer cím gyûlt
össze Ezek közül a - fényképek alapján - ki fogjuk választani a legkiemelkedõbbeket, majd levelet írunk a
címre, tudakolva, elismerésül elfogadnak-e a várostól
egy helyi szobrászmûvész
által készített kisplasztikát,
melyet kitehetnek a házuk
falára.
Ha a levelünkre valaki
nem válaszol, természetesen nem „zaklatjuk” tovább, hogy vegye át az elismerést.
Mindaddig anonim marad a kiválasztott porta,
amíg a címzett nem nevesíti önmagát.Tisztelt Városlakók!
Kérem, fogadják nyitottan ezt a gesztust a várostól; hadd hirdessük, hogy
településünkön sok gondos,
környezetét rendben tartó,
szépérzékkel
megáldott
ember lakik!
Szekszárdiné
Bányai Katalin szervezõ

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

Álljon itt emlékeztetõül a képviselõ-testület áprilisi felhívása:
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.
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Macilift és pénztárépület a Medveotthonban
Szeptember 17-én avatták fel számos vendég elõtt
a Medveotthon pénztárépületét és a Maciliftet.
Az évek során Veresegyház egyik jelképévé vált és
állatkertté minõsített intézmény évente már több mint
150.000 látogatót vonz.
Megtalálhatók benne a névadó medvéken kívül farkasok, mosómedvék, ormányos
medvék,
gólyák,
rénszarvasok, sõt hatalmas
méretû, ideszokott hollók is
köröznek a környéken.
Időszerű volt egy - a város
építészeti arculatához igazodó - igényes pénztárépü-

let emelése. A mérsékelt
összegü belépõdíjakkal is
biztosítható a Medveotthon
működtetése.
A macilift is kedvezõ fogadtatásra talált, 12 méterrõl szemlélheti a medvék
életét, aki felmegy a magasba vele.
A szokás szerint elismerésben részesültek, akiknek
komoly szerepük volt a
munkában, majd a helyszínre érkezett veresi gõzösben elhelyezkedve nézhettek körül a vendégek az
otthonban., ahol Tornóczky
Anita a megnyitó házigazdája fogadta betérõket.

Az épület ünnepélyes felavatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás
Minisztériummal együttmûködve 2012. évre is kiírja a

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Pályázhatnak a 2011/2012. tanévben:
• utolsó éves középiskolai tanulók („B” típusú
pályázat),
• felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert,
de a következõ tanévben továbbtanulni szándékozó
érettségizettek ( „B” típusú pályázat) és
• felsõoktatási intézményben tanuló hallgatók („A”
típusú pályázat).
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a
www.wekerle.gov.hu honlapon, illetve a Polgármesteri
Hivatal 230. szobájában Kisné Takács Ildikó közoktatási
szakreferensnél kaphatnak az érdeklõdõk.
A pályázatok benyújtási határideje:
2011. november 14.
Polgármesteri Hivatal

Tornóczky Anita
bemutatja a Maciliftet
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Az első helyezett kép

Halmosi-Varga József
az egyik díjazott fiatallal

„Így olvasunk mi”
- fotópályázat
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár hirdetett fotópályázatot az
olvasás témakörébõl, melyre 43pályamû érkezett, többségük
gyerekektõl, de akadt felnõtt pályázó is, volt, aki nemcsak
egy mûvel versenyzett. Az eredményhirdetésnél HalmosiVarga József igazgató örömmel számolt be a jelentõs számú
beküldött anyagról, s egyenként szólította valamennyi
fotóst, hogy átadhassa a díjakat, ajándékokat.
Az elsõ 9 helyezettet mi is felsoroljuk: Tarczali Orsolya, Farkas Boglárka, Körmendi Petra, Körmendi Petra (2. kép), Somogyi
Ede, Pajorné Kugelbauer Ida, Bátori Zsófia, Czene Enikõ, Tarczali Orsolya (2. kép).
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Kultúra

CIMBIK
Ismét egy látványos és szép kiállítást láthattunk és hallhattunk az Udvarház Galériában. Nem, nem tévedés,
valóban halhattuk is. Elõbb Módy Péter mutatta be szellemesen a kiállító mûvészeket, verssel fokozva a hangulatot, majd Indián Joe összetéveszthetetlen stílusában ragadta magával a közönséget. Sõt, végül az egyik alkotó,
Böjte Horváth István is elõkapta a gitárját és ketten csináltak olyan zenét, ami mindenkit maradásra bírt. Igazi
mûvelõdési csemegét tálaltak elénk a szervezõk ezen a délutánon, szépmûvészeti alkotásokat, verssel, zenével és
elõadó mûvészettel fûszerezve. Köszönjük! Nem valószínû, hogy az eseményrõl jobb beszámolót tudnánk írni,
így Módy Péter monológját és az általa nagyszerûen elszavalt verset adjuk közre. A zenét és az elõadói nagyságot sajnálatunkra nem tudjuk érzékeltetni, higgyék el nekünk Kedves Olvasóink. — a fõszerk.
Böjte Horváth István,
Módy Péter és Schütz Zoltán

Cimbik! Elgondolkodtam, vajon kié lett a vésõ a nagy huzakodás végén. Azt kikövetkeztettem,
hogy a szõrösebb kéz lehet a
Schütz Zolié, - ennél fogva a Horváth Pistié a másik, de meglepõen hasonló kezeket láthatunk
a meghívó fotóján.
Pedig két külön generációról
van szó, ha Schütz Zoltánról és
Böjté Horváth Istvánról beszélünk.
- Zoltánnal 1982 nyarán találkoztam a Duna menti Visegrád
városában - békaemberek nem
voltak -, de volt az akkor épp
restau-rálás alatt lévõ esztergomi
Bakócz-kápolna, ahova mi - 17
éves suttyók - szakmai gyakorlatra mehettünk. A Mûemlék
Felügyelõségnek volt ott akkoriban egy épületszobrász
mûhelye, aminek vezetõ személyisége egy Schütz Zoltán nevû
pasi volt, aki éjfekete hajával, markáns vonalaival, gondosan nyírott
szakállával leginkább egy inkognitóban restaurátorkodó spanyol
hidalgó benyomását keltette bennem. Azért hamarosan kiderült,
hogy õ is abból az alomból való,
ahonnan mi, oroszlánkölykökként éppen kimászni készültünk:
a szegedi Tömörkény - híres,
mûvészeti középiskolájából, és a
visegrádi csapat derékhada mind
egykori „szögedi” diák volt. Azon csak jóval késõbb kezdtem
lamentálni, hogy a fenébe találták
ki, hogy egy olyan helyen, mint
Szeged, ahonnan még távcsõvel
sem látni hegyet, nemhogy követ,
indítottak kõszobrász szakot. Tanulság csak annyi, hogy nem a
kövek, hanem a személyiségek
számítanak ilyenkor. Ha van kellõ
elszánt ember, - a sivatagban is
tudnak vízililiomot termeszteni vagy tavirózsát. Visszakanyarodva
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Visegrádba és Zoltánra, a nála tett
látogatásunkkor bemutatta, éppen min dolgoznak, és kiteregetett egy hatalmas papírra megrajzolt gótikus ablakot - kõkiosztással, gyönyörûen szerkesztve.
Akkor magamban nagyot nyeltem, hogy milyen jó lenne egy
ilyet csinálni.
A sors úgy hozta, hogy
Veresegyházon és környékén,
(ilyen módon nemcsak afiliaként
mûködõ Erdõkertest értem,
hanem csatolt résznek tekintem
Gödöllõt is,) él ma annyi szobrász,
kõszobrász, restaurátor, hogyha
lenne kellõ megrendelõi igény egy kisebb katedrálist gond nélkül
felhúznánk.
- A megrendelõi kör igényei
egyelõre még nem fejlõdtek
idáig, de nekünk, szakmabelieknek fáradhatatlanul munkálkodnunk kell ezen igény feltámasztásán, fenntartásán, fejlesztésén. És ezt nem pusztán önös
érdekbõl mondom, mert mindannyian tudjuk, - aki erre a megnyitóra eljött, mindenképp - hogy
munkáink nemcsak nekünk szerez örömöt, nem csak a sárga

csekkek halmait apasztjuk a néha
beesõ megbízások tiszteletdíjából, hanem a közös öröm ennél
többet ér, a szép - vagy mondjuk
inkább: JÓ szobor által mindanynyian kicsit jobbak leszünk.
Nem ünneprontásként, de az
igazsághoz hozzátartozik, hogy
néha becsúszik egy-egy olyan
„zsákszobor”, amilyet nemrég a
re-formátus iskola elõtt Kálvin
címmel felavattunk, de megvalósult végre Mizser Pali bátyánk
szobra is az új városháza elõtt,
úgyhogy sportnyelven szólva 1:1.
Azért is fogalmaztam úgy,
hogy munkáink, mert azonosulni
tudok mindkét teremben bemutatott szobrokkal. Zoltán több
évtizedet felölelõ válogatásában a
szép
tanulmányoktól
egy
összefoglaló, formakeresõ, de az
anyagot mérhetetlenül tisztelõ
szobrászi látásmód felé kanyarodott, ami kiérlelt munkáin ugyanúgy gesztusokról, hangulatokról,
élethelyzetekrõl mesél, mintha
figurális szobrokat látnánk.
Mélyebb összefüggéseiben ezek
a formák a valós látványból
leszûrt esszenciák, ilyen módon a
LÉNYEG-hez egy lépéssel közelebb állnak. És ezt nem csak
pátosszal, hanem oldott hangulatban, olyan kacagtatóan is elõ
tudja adni, mint a csontból formált pár. Én a kiirt címmel ellentétben csak „vínasszonyoknak”
nevezem; szinte hallom, ahogy a
kispadon ülve kárálnak, hogy: letyepetye-lepetye. Ez a humorérzék szerintem Zoltánt is kihúzta
már életében egy-két gödörbõl.
Tanuljunk Tõle!
A fiatalabb Cimbi nálam korban kisebb, bár felnézek rá! Ha-

Fekete Tamás
(Skót ballada az anyag
rejtett lelkérõl)
Fekete világban
fekete minden,
fekete éjszaka
feketéll kinn-benn.
Fekete eszmék
fekete agyban,
folyik a fekete
üzlet is nagyban.
Fekete bérházban
fekete lakás,
abban feketedik
Fekete Tamás.
Fekete állványon
fekete kobra:
Fekete Tamás
fekete szobra.
Fekete folyosón
fekete mûterem,
fekete varjúhad,
a zsûri ott terem.
Fekete szobában
fekete regiment:
a szobor miszlikben
(a zsûri nekiment).
Fekete jelentés
fekete könyvben:
„Megvolt a zsûrizés,
ha nem is könnyen.
Fekete sötétben
fekete kobra,
ledõlt a Fekete
fekete szobra.
Ezért a zsûrinek
nem volt mit gürizni;
összetört mûtárgyat
nem lehet zsûrizni!”
Fekete Tamásnak
fekete kedve,
ott áll az ajtóban
megfeketedve:
„Jobb lett vón piálnom,
ápolnom szakállat;
aki itt szobrász lesz,
az is egy nagy állat!
Fekete, fekete,
fekete, fekete,
fekete e korban
a dolgok menete!”

Veresi Krónika
Indián Joe
és Böjte Horváth István

talmas termetével, széles, idõnként némi porcelánokat leverõ
mozdulataival nem éppen órásmûszerész alkat, de kiválóak ezek
az adottságok olyan monumentális szobrok létrehozására, mint
a Sanofinak készített, de a város
emblémájának is tekinthetõ
„Kezek” címû alkotása. P isti nagy
termetében nagy lélek is lakozik.
Az energiával teli lendület kell is
az ilyen méretõ munkákhoz.
Ugyanakkor a most kiállított dolgai nagy része egy hétköznapi
halandó számára újdonságként
hathatnak, mert ezek elsõsorban
nem a kiállítótermek látogatói
számára, hanem a nagybecsû
ZSÛRI
számára
készültek.
Pályázati tervek, ahol az idõ
rövidsége, a sokszor meddõnek
bizonyuló igyekezet tapasztalata
nem engedheti meg a nemes

anyagból kivitelezés luxusát.
Ytong tégla, mint kõimitáció, barnára festett, avagy nyersen
hagyott plasztilin (ez a gyurma
mûvészneve) bronz gyanánt, festett fa és egyéb, a szobrászi gondolatot gyorsan közölni tudóanyagból, de a vázlatnál azért
igényesebben elõadott makettek
ezek. Alakok és arcok a közösség
számára fontosnak tartott
személyekrõl egy olyan korban,
amikor már-már beteljesedni látszik a Nagy Lászlói jóslat: a jelenjövõ generációjának arc helyett
sokkal inkább facebookja van.
Meddõ a vállalkozás? Nem,
nem és nem, még ha azok a lektorok néha leborogatják is a felépített világunkat, azt mondom,
hogy nem.
Úgyhogy kéretik a szobrokra
vigyázni, nem leverni!

Az idejében
felismert melldaganat
gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás
szûrõvizsgálat.
A Veresegyházon lakó 45—65 éves nõk, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják õket a Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetõség adott!

Éljenek vele!

2011. október 10-27.

A véradással Ön is életet menthet!
A következõ véradási lehetõség Veresegyházon
2011. 11. 23. szerda, 09.00-17.00 óráig.
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház
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“Végül is ketten maradnak: Isten és a bor.”
Hamvas Béla

Szüreti felvonulás és mulatság
- a szõlõ és bor ünnepe Lovak, lovasok,színes szalagokkal, virágokkal díszített
lovaskocsik és népviseletbe
öltözött lányok, legények színpompás serege… Indul a veresi
szüreti felvonulók népes csapata.
Évek óta kedves színfolt a
városunk életében ez az esemény. Hosszú „karaván” vonul
a fõbb útvonalakon keresztül,
jelezve a szüret idejét, pontosabban a végét. Dalolva-táncolva vidítják a vonulók a házak
elõtt nézelõdõ embereket.
Végül visszatérnek a kiinduló
pontra, a Búcsú térre. Itt a polgármesteri köszöntõ, az oklevelek, borok átadása után gazdag
mûsor következik. A kisbíró,
Vankó István konferál.
Az idei mûsorban fellépett
Veresegyház Hagyományõrzõ
Népi Együttese, a szlovákiai Kék
Szivárvány Éneklõcsoport és a
Vad Orchidea tánccsoport, a
Kiskun Néptáncegyüttes, a Veresegyházi Népdalkör és a Bokréta Néptáncegyüttes. A Tarsoly
Zenekar húzta a talpalávalót és
kísérte a dalokat.
Este szüreti bállal zárult a
nap, finom vacsorával, óborral,
énekkel, tánccal.
„Egyetek,
szeressetek,
gyönyörködjetek, és fõként
igyatok és igyatok és igyatok.” írja Hamvas Béla A bor
filozófiája címû mûvében. Majd
így folytatja:
…„Nem vagy kívülrõl kárhozatra ítélve. Te magad tartod
magad a kárhozatban. Minden
tõled függ. Minden lélek egésznek születik és egészségét nem

vesztheti el. Légy okos, és szerezd vissza egészségedet. A
gyógyszer bárhol kapható.
Igyál! Amit kínálok, a tisztaság
olaja, a mámor olaja. Igyál, a
többit majd hozza a bor.”
Fogadjuk meg a tanácsát, és
fogyasszunk a magyarok
hagyományos és híres italából
mértékletesen, de rendszeresen. A bor elfogyasztása olyan
tudatállapotba
emeli
az
embert, amely magasabb
rendû a köznapi észnél. A bor
mámora a valódi józanság, az
igazi éberség kezdete, amikor
azokra az apróságnak tûnõ
részletekre is figyelünk, amik
mellett máskülönben sietve
elhaladunk. A mámor a világra,
az életre érzékenyebbé, nyitottabbá teszi az embert, tehát a
racionalizmus, a „ráció rémuralma” ellenében a mámor
magasabb rendû állapotába
jutunk.
„Számtalanszor tapasztaltuk
magunknál és másoknál, hogy
ha valami nagy szamárságot
csináltunk, azt mindig azért tettük, mert nagyon okosak akartunk lenni.” — írja Hamvas Béla.
Számítások készítése, kapkodás, idegeskedés helyett szerinte bort kell inni. Ezt tartja az
igazi vallásnak, mert Isten
ebben nyilvánul meg.
Ha megvalósítani nem is tudjuk teljesen ezeket a hasznos
tanácsokat, törekedjünk a
„nemes ital” nemes fogyasztására, hogy életünket ezzel
nemesítsük!
fverona

A szüret egyben
a lovas társadalom ünnepe is!
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A lakás vásárlásához, építéséhez
kapcsolódó különbözõ kedvezõ adókötelezettség alá tartozó munkáltatói
juttatások iránt egyre nagyobb
érdeklõdés mutatkozik. A személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény értelmében, a munkavállaló
lakás megszerzéséhez, építéséhez a
munkáltatónak lehetõséget biztosít
adómentes vissza nem térítendõ
támogatás, és kamatmentes kölcsön
nyújtására.
1. Vissza nem térítendõ támogatás
A munkáltató által munkavállaló
részére nyújtott lakáscélú vissza nem
térítendõ támogatás az alábbi feltételek szerint adómentes, az Szja törvény
1. számú melléklet 2.7 pontja szerint:
• a munkáltató a támogatást hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár
útján, annak igazolása alapján nyújtja,
(ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön
elengedett összegét is), és
• a támogatás nem haladja meg a
vételár vagy a teljes építési költség 30
százalékát, de több munkáltató esetén
is a folyósítás évét megelõzõ négy
évben ilyenként folyósított összegekkel
együtt legfeljebb 5 millió forintig
terjedõ összeget, és
• a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt [12/2001.(I.
31.) Korm. rendelet].
Lakáscélú felhasználásnak minõsül:
a) a belföldön fekvõ lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más
visszterhes szerzõdés keretében
történõ megszerzése (ideértve a lakás
zártvégû lízingbe vételét is),
b) a belföldön fekvõ lakás építése,
építtetése,
c) a belföldön fekvõ lakás alapterületének legalább egy lakószobával
történõ bõvítését eredményezõ növelése,
d) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint
meghatározott korszerûsítés.
Abban az esetben tehát, ha a
munkáltató az elõzõekben foglalt feltételekkel ad támogatást a munkavállaló részére, akkor az után sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak
nem keletkezik közteher fizetési kötelezettsége.
Az adómentes támogatást akkor is
nyújthatja a munkáltató, ha részmunkaidõben történik a foglalkoztatás, viszont nem tekinthetõ adómentesnek a támogatás, ha a foglalkoztatás nem munkaviszonyban történik
(például: személyes közremûködés).
2. Kamatmentes kölcsön
A munkáltató által munkavállaló

részére történõ lakás célú kamatmentes kölcsön kamatkedvezménybõl
származó jövedelem címen — a támogatáshoz hasonlóan — nem keletkeztet
adófizetési kötelezettséget egyik félnél
sem (Szja törvény 72. § (4) bekezdés f)
pont). A kamatmentes kölcsön után
akkor nem kell adót fizetni, ha
• a munkáltató a kölcsönt hitelintézet útján folyósítja, és
• lakás építéséhez, vásárlásához,
bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, vagy
bármely,
az
említett
célra
hitelintézettõl, vagy bármely, az említett célra korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta, és
• a lakás nem haladja meg a lakás
célú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható
lakásigény mértékét.
Mindkét munkáltatói támogatáshoz nélkülözhetetlen tehát, hogy azt
hitelintézeten keresztül nyújtsák, és a
lakás ne haladja meg a méltányolható
lakásigényt. Lényeges különbség azonban, hogy az adómentes támogatás
összege nem haladhatja meg az 5 millió forintot, míg a kölcsön összege elérheti akár a lakás megszerzésének teljes
értékét is.
Ha a lakás vásárlása korábbi
években már megtörtént, akkor a
támogatás csak abban az esetben
lehet adómentes, ha az, a munkáltató
által lakáscélú felhasználásra nyújtott
kölcsön elengedett összege. Amennyiben tehát a munkáltató adómentesen
támogatni kívánja a munkavállaló
korábbi években történt lakásszerzését, azt két lépésben teheti meg.
1. A munkáltató kamatmentes
lakáscélú kölcsönt nyújt a munkavállaló részére hitelintézeten keresztül.
2. Majd a lakáscélú munkáltatói kölcsönt elengedi.
A munkáltatói lakáscélú kölcsön
összege a folyósítás évét megelõzõ
négy évben lakáscélú munkáltatói
támogatás címen folyósított összegekkel (több munkáltató esetén is) természetesen nem haladhatja meg az 5 millió forintot és a vételár vagy építési költség 30 százalékát.
Amennyiben a munkáltató — az
elõzõekben leírt feltételekkel - a munkavállaló által a korábbi években felvett
lakáscélú bankhitelének törlesztésére
nyújt kölcsönt, és azt részben vagy
egészben elengedi, akkor sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak
nem keletkezik közteher fizetési
kötelezettsége. Ez a törvényi lehetõség
alkalmas lehet a deviza alapú lakáscélú
bakhitelt kiváltó munkáltatói kölcsön
elengedésére, amely adómentes
munkáltatói lakáscélú támogatásnak minõsül.
Kökényesiné Pintér Ilona
Igazgató-helyettes
Amennyiben kérdése van,
november 10-én és 17-én hívhatja a
06-1-784-0930-as telefonszámot. (x)
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A szobrásznõ

Veress Enéh jó néhány éve
veresegyházi lakos. A nemes
egyszerûségében elragadó
mûteremházukban él a
Hegyek térségben férjével és
kislányával. Karcsú, dinamikus megjelenése, filigrán alkata alapján nem gondolná az
ember, hogy a nehéz fizikai
munkát igénylõ szobrászatot
választotta élethivatásul. A
Vértanúk Ligetének harmadik
mellszobrát, Török Ignácét õ
készítette s az október 6-i
megemlékezés során „adta
át” a városnak, a nyilvánosságnak.
Interjúnk ebbõl az alaklomból készült.
- Baráti körben nyílt titok
Erdélyhez fûzõdõ vonzalmad. Beszélnél errõl?
- Dél-Erdélyben születtem,
Uzonban, a Sepsiszentgyörgy-Brassó vonal közepetáján. Szüleim tanárok voltak,
édesapám 18 évig igazgató,
iskolaépítõ. Õ is képzõmûvésznek, festõnek készült,
de a kuláklistázás miatt nem
tanulhatott.
Késõbb,
a
történelmi idõk enyhülésekor
mégiscsak
elvégezte
a
magyar-román tanár szakot.
- Úgy tudom, a családban
nem csak te örökölted
édesapád tehetségét…
- Testvérbátyám nagyon
tehetséges volt már kicsi gyermekként. Beszélni sem tudott
még, de már érdekes
figurákat mintázott. Hét évvel
késõbb születtem én, és az õ
maradék festékeivel kezdtem
festegetni.
- Beszélnél a további
mûvészeti fejlõdésedrõl?
- Az elemi iskola után,
1980-ban Marosvásárhelyen
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tanultam festõ szakon. A mai
gyerekek el sem tudják képzelni, milyen nagy terhelés
alatt éltünk ott. Reggel nyolctól este hétig voltunk az
iskolában, délelõtt festészetet, szobrászatot tanultunk,
délután
következtek
a
közismereti órák.
Késõbb, 1984-ben a bukaresti képzõmûvészeti líceumba kerültem, ott érettségiztem 1986-ban. A képzõmûvészeti egyetemre nem sikerült
bekerülni, ugyanis a rendszerváltás után bizonytalan volt a
tanévek
indulása,
vagy
indultak, vagy nem, illetve
elõfordult, hogy estiként, azt
soha nem lehetett elõre kiszámítani, hogyan.
- Hogyan kerültél Magyarországra?
- Egy barátnõm unszolt:
miért nem próbálod meg
Budapesten az egyetemi felvételit? Megpróbáltam, sikerült… Somogyi József osztályába kerültem, majd Bencsik
Istvánéba
és
Karmó
Zoltánéba. Gyuri (Konkoly
György) akkor harmadéves
volt, én elsõs. Folyamatosan
figyelte a munkáimat… Az
egyetem, majd a két év
mesterképzõ után megkérte a
kezem.
- Miért választottátok
éppen Veresegyházat lakóhelynek?
- Akkoriban, házasságunk
elején, Budapesten, panelben
laktunk. Hamarosan felvetõdött, hogy mûteremre van
szükség. Ismerõsünk hozott
Veresegyházra, s a Hegyek
térség nagyon megtetszett.
Itt vásároltunk telket, majd
építkeztünk…

- Beszélj, kérlek a Török
Ignác-szobor készítésérõl!
- A három évvel ezelõtti
sorshúzáson én kaptam ezt a
feladatot
a
sorstól.
Számomra az elsõ pillanattól
egyértelmû volt, hogy bronzból lesz. Foglalkoztam már
sokféle anyaggal, fával, kõvel,
stb., itt egyértelmû volt az
anyagválasztás. A következõ,
a férjemé kõbõl lesz. Nem volt
könnyû dokumentációt találni róla, mert nagyon kevés
ábrázolás, leírás létezik, nem
olyan ismert, mint mondjuk
Damjanich vagy Lázár Vilmos.

Két-három képbõl kellet
választanom. Zöldes patinát
szerettem volna, és úgy
érzem, ez megfelelõen sikerült…
- Valóban, a szobor szép
lett. Méltósággal, tiszteletet parancsolóan áll a
helyén, a Hõsök Ligetében
Batthyány Lajos és Lázár
Vilmos „társaságában”.
- További szép mûveket,
jó egészséget és sok sikert
kívánok a szerkesztõség
nevében.
- Köszönöm az interjút.
fverona

Veresi Krónika

„Ujjé, a Ligetben nagyszerû! Ujjé, a Ligetben jó!”
Bilicsi Tivadar színész, táncos, komikus kedvenc és nagysikerû slágerei közé tartozott a címben szereplõ múltszád elején született dal. Az igaz, hogy akkor
még a Nádasliget Pihenõpark nem létezett, de nyugodt szívvel állíthatjuk,
hogy a címben szereplõ megállapítások, felkiáltások itt is megállják a helyüket.
Mostanában nagy örömömre gyakran tapasztalom, hogy a
parkot újabb és újabb csoportok népesítik be. Hacsak tehetem, ilyenkor mindig személyesen is tiszteletemet fejezem ki a
vendégek meglátogatásával,
üdvözlésével. Mindezt több
okból is megteszem:
- egyrészt jól esik közölni,
hogy az a park, amelyben
láthatóan nagyon jól és
otthonosan érzik magukat
az emberek, az nagyrészt
a Barázda utcai és a környékbeli lakók elhatározásának,
több
éves

áldozatos munkájának
köszönhetõ,
- másrészt ilyenkor mindig
meg tudunk egyezni a
„Házirend” betartásában,
- harmadrészt a kellemes
emberközeli
élmény
mindig segít pozitívan
feltöltõdni és töröl bennem néhány olyan testilelki negatív élményt,
melyet a parképítés során
már idõnként el - és megszenvedtem.
Lássuk, kik is azok, akik már
rájöttek, hogy „Ujjé, a Ligetben
nagyszerû! Ujjé, a Ligetben jó!”

„Értelmes Évek Nyugdíjas Klub”

Értesüléseim szerint a klub
tagjai általában az Innovációs
Központban szokták rendszeres csütörtöki összejövetelüket
megtartani, de alkalmanként
itt a park kellemes környezetében múlatják el az egymásra
szánt idejüket.
Találkozásunkkor különösen

közösségformáló piknikrõl
van szó, ahol a Kálvin téri
Református Általános Iskola
III/a
osztályos
tanulói,
tanárai és szülõi igyekeznek
„összekovácsolódni”. Amíg
beszélgettünk jó ropogósra
sültek az ínycsiklandó falatok is.
A diákok tizenkilencen voltak és összességében uszkve
50 fõt számoltam meg.
A parknak ma már küldetése van, mert amellett,
hogy a környékbeli lakók
igényeit kiszolgálja, gyakran
távolabbi he-lyekrõl is látogatják pihenés vagy éppen
egy
születésnap
megünneplése céljából.
Úgy tûnik, hogy szeretett
városunk
életében
a
Nádasliget
Pihenõpark
abszolút egyedi és különös
szerepet tölt be. Kevés olyan
hely lehet ezen kívül a környéken, ahol ilyen otthonosan élvezhetjük a madárda-

los természetet és közben
még az ebéd vagy a vacsora
is elkészülhet a tábortûzön.
A park bája, ligetes hangulata mindenkit elragadtat.
Minden egyes kulturált
összejövetel számomra azt
az üzenetet hordozza magában, hogy parkot építeni
nem könnyû, de nemes,
felemelõ érzés és munkánk
gyümölcse igazán ilyenkor
érik be!
A park létezésére nem
csak a helyi lakók, de a város
vezetése is büszke lehet,
hiszen hozzájárulásuk és
segítségük nélkül mindez
nem jöhetett volna létre.
Segítségükre
azonban
továbbra is szükségünk van,
fõleg a park fenntartása
területén, mert a megnövekedett közösségi igények
kielégítése lassan meghaladják egyéni teherbírásunkat.
b.p.

jólesõ érzés volt ismét olyan
arcokat látni, melyek még gyermekkoromból ismertek.
Kedvesen fogadtak, kínáltak,
marasztaltak.
Megosztották egymás közt
gondjaikat, örömeiket, betegségeiket. Ettek, ittak jól megvoltak.

Kálvin téri református általános iskola

Amikor felfigyeltem a csoport jelenlétére, különösen
kellemes érzés töltött el.

Kármán Bernadett osztályfõnöktõl megtudtam,
hogy
itt
egy
olyan
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„Nautica” Kiállítás a Coop Galériában
Szeptember 9-én újabb kiállítás nyílt a Coop Galériában, az Újiskola u. 2. sz. alatt. A fõcím, ami a kiállítás megnevezése, az egykori Magyar Királyság egyik intézményének a közismert nevét takarja, mely Tengerészeti
Fõiskolaként, majd Tengerészeti Akadémiaként mûködött. A Fõiskola a magyar tengerhajózási vállalatoknak, a
tengerészeti közigazgatásnak, és esetenként a császári és királyi haditengerészetnek a vezetéséhez,
irányításához, ellenõrzéséhez szükséges felsõ és középvezetõ rétegét volt hivatott kiképezni Fiumében, többek
közt azért, hogy a magyar áruk, termékek tengerre jutása biztosított legyen.
Horváth József kapitány,
jobboldalon dr. Dul Udóné

A kiállítást Juhász Ferenc a
COOP Galériát Üzemeltetõ Axus
Képkeretezés tulajdonosa nyitotta
meg a következõ gondolattal:
Nap, mint nap számtalan ember
megy el mellettünk és szinte soha,
egyikrõl sem gondolnánk , milyen
tudás vagy készség birtokosa,
amellyel nem csak közvetlen, de
tágabb környezetére nézve is
mérhetetlen haszonnal, hatással
tud lenni.
Így ismerte meg Horváth József
kapitány urat is, aki nem csak,
hogy Veresegyházon él , de szinte
közvetlenül a Galéria szomszédságában lakik. Számtalan baráti
beszélgetés során derült fény arra,
hogy Horváth József nem
egyszerû folyami hajóskapitány,
de
hajózással
kapcsolatos
könyvek szerzõje is. Az Õ
érdeklõdésének és a Fiumei levéltárban végzett, mintegy 20 éves
feltáró
munkájának
köszönhetõen e téma egyik
legnagyobb ismerõje.
Juhász Ferenc méltatta és külön
elismeréssel beszélt a kapitány
úrról, aki 65 évesen a köznek
szenteli
szabadidejét.
Neki
köszönhetõk a kiállításon látható
korabeli fényképek, dokumentumok és egyéb tárgyi anyagok,
amelyek segítségével betekintést
nyerhetünk e nagyszerû, és méltán neves intézmény életébe,
magyar vonatkozásaiba, ami így,
200 év távlatából is büszkeséggel
töltheti el minden magyar ember
szívét.

A galéria második kiállításán dr.
Dúl Udóné, a Gödöllõ Coop Zrt.
elnök-vezérigazgató asszonya is
szólt
a
vendégekhez.
Hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a lakosság
érezze a társaság filozófiáját,
azaz, hogy nem minden a profitról szól, hanem a mindennapi
életükhöz - akár a kultúra terén is
szeretnének
hozzáadni
értékeket.
A mai elidegenedõ világban,
kevés a lehetõség a fiatal
mûvészek bemutatkozásához, a
COOP Zrt ezért támogatja az ilyen
kiállítások létrehozását, alkalmat
adva a mûvészek és a közönség
közti kétoldalú kapcsolat kialakulására. A Coop Zrt nem csak 100
%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, de a magyar kultúrát, történelmet is szívügyüknek tekintik.
Horváth József kapitány, mint
a
kiállítás
fõvédnöke
és
szervezõje megköszönte mindazon támogatók segítségét, kik
anyagiakkal, kiállítási tárgyak kölcsönzésével, vagy kétkezi munkával a kiállítás berendezéséhez
hozzájárultak.
A zárszót Dr. Balogh Tamás a
TIT Hajózástörténeti, Hagyományõrzõ és Modellezõ Egyesület elnöke mondta, aki méltatta a kiállított anyag kivételes
értékét, s azt a példamutató
együttmûködést,
áldozatvállalást, mely lehetõvé tette a
kiállítás létrejöttét Veresegyházon.

A „Nautica” kiállítás megtekinthetõ minden hétköznap 10-17 h-ig, Veresegyház Újiskola utca 2 sz. alatt
(Axus Képkeretezés), a tervek szerint október 25-ig. A
hétvégi nyitvatartásról a 06-30-90-11-931 as
telefonszámon lehet érdeklõdni.A kiállítás egyénileg
és csoportosan is ingyen látogatható.
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Egy elfeledett iskola:
a „NAUTICA”
A magyar iskolaügynek volt egy
egyedülálló, semmihez nem hasonlítható intézménye, a Magyar
Királyi Tengerészeti Akadémia. Az
iskola a magyar korona gyöngyszemében, Fiumében mûködött.
Mintegy a „Szent Istváni” elvek
kései megvalósítójaként a magyar
korona tartományai számtalan
nemzetiségének soknyelvû fiait
fogadta falai közé, ha azok egyébként a tengerészpályára testileg és
szellemileg alkalmasak voltak.
Az intézményesített tengerészképzés 1774-ben kezdõdött
Mária Terézia királynõ parancsára
a magyar kikötõvárosban, s némi
kihagyással az 1848-as forradalom kitöréséig mûködött a
volt jezsuita szeminárium épületében. A város horvát megszállása
megosztotta a tengerészképzést.
1849 õszétõl tovább folyt az oktatás a régi épületben, de horvát
tannyelven. 1852-tõl magánszemélyek újabb tengerészeti iskolát
alapítottak, mely olasz tannyelvû
lett. A két iskola 1854-tõl
fõiskolaként mûködött egészen a

legyen a jó képességû anyaországbeli növendék az iskolán, a kormány hat 200 forintos ösztöndíjat
engedélyezett.
1878-ban törvény született a két
államalkotó országrész iskoláinak,
illetve az azokban kiadott bizonyítványoknak kölcsönös elismerésérõl.
Ehhez a fiumei tengerészeti iskolát
újra át kellett szervezni. A legfontosabb két döntés, hogy a
tanulmányi idõt egy évvel meghosszabbították, s a harmadik év
végén szigorú záróvizsgát tartottak,
melynek
bizonyítványa
egyenértékû lett a többi középiskola
által
adott
érettségi
bizonyítvánnyal. A képzési idõ
növelése magával vonta a rendes
tanárok számának gyarapítását is.
A segédtanárok a kereskedelmi
fõiskoláról, s a gimnáziumból jöttek, de a hajóegészségtant a
Tengerészeti Hatóság orvosa oktatta. Az iskolába egyre több magyar
fiatal jelentkezett, - s végzett is.
Ezek a növendékek már az Adria
Tengerhajózási Rt. hajóin dolgozhattak a vitorlásgyakorlatuk
megszerzését
követõen.
Sajnálatosan sokan eltûntek a volt
növendékek közül összeütközések,

Magyar Királyi
Tengerészeti Akadémia
kiegyezésig.
1868-ban a magyar tengerészeti
közigazgatás újraszervezésével a
tengerészeti iskolák helyzetét is szabályozták. A M. Kir. Tengerészeti
Hatóság közvetlen felügyelete alá
kerültek. Az egységes felügyelet és
tanterv feleslegessé tette a két iskola további fenntartását, így a
következõ 1871/72-es tanévben a
két iskolát egyesítették. Az iskola
neve Királyi Tengerészeti Fõtanoda
lett, s a Tengerészeti Hatóság épületében nyert elhelyezést. Új tantervet is készítettek. Hogy mind több

hajótörések következtében az
egyre öregedõ vitorlás hajókkal,
melyeken a hadnagyi és kapitányi
vizsgájuk megszerzéséhez szükséges gyakorlatukat folytatták.
A tanintézetet 1894. aug. 5.-én
akadémiai rangra emelték, s a
„királyi” jelzõ helyett a „magyar
királyi” jelzõt használhatta. Az intézet tannyelve s az adminisztráció
nyelve is, ha nem is kizárólag, de a
magyar lett. A szaktárgyak oktatásánál megmaradt az olasz nyelv. A
Tengerészeti Hatóság épületébõl
elköltözött Akadémia a tengerésze-

ti segélyalap palotájába került. Az
átszervezés fõ célja az volt, hogy a
megszaporodott magyar tengerhajózási vállalatok nagyszámú
hajóján olyan tengerészek szolgáljanak, akik a szakmai kihívásoknak
teljes mértékben eleget tudnak
tenni, s Magyarországot megfelelõen tudják képviselni a világban. A hallgatók továbbra is
maguk készítették jegyzeteiket,
vagy a csekélyszámú német és
olasz nyelvû tankönyvbõl tanultak.
Az I. és II. éves növendékek a nyári
szünidõben 35-75 napos gyakorlati behajózásra mentek az Adria Rt.
hajóival.
Tény hogy az Akadémia magyar
jellege az ezredfordulóra megerõsödött. A századfordulóra
végre kialakult az a tanári kar, mely
az intézet egyre égetõbb fejlesztését kidolgozhatta, s az iskola új
épületbe költözésekor azt végrehajthatta.
Az Akadémia tantestülete
hosszú idõ óta küzdött egy nagy
gonddal, melynek megoldását az
elõkészítõ osztály felállításában látták, de ezt a „Pio Fondo di Marina”
épületének szûkös volta nem tette
lehetõvé. Az Akadémia tantestülete, és a Tengerészeti Hatóság végül
elérte, hogy az Akadémia saját épületbe költözhessen, így az 1903/04es tanév már az új épületben
kezdõdhetett.
Az 1904-1914-ig terjedõ idõszak
volt az Akadémia fénykora. Jó nevû

Veresi Krónika
jeles tanárai voltak, kiemelt állami
támogatást kapott. E tanárok, a
korábbi kézzel írott jegyzetek
helyett tankönyveket írtak s
fordítottak idegen nyelvbõl, kifejezetten a növendékek számára. A
közismereti tárgyak oktatásánál az
államilag rendszeresített középiskolai tankönyveket használták.
Elmondhatjuk, hogy amennyire
az a soknemzetiségû Habsburg
birodalom eme déli szegletében, a
kor politikai és társadalmi
rétegzõdése mellett lehetséges
volt, a fiumei Magyar Királyi
Tengerészeti Akadémia magyarrá
vált. Az 1903/04 és 1918/19 közötti tanévekben összesen 201 tanuló
végzett az iskolában, s ezek közül
186 magyar volt.
1914 nyarán kitört a háború,
mely az Akadémia fejlõdését megakasztotta. A tanárok és a hallgatók
egy részét a mozgósításkor katonának vitték. Az oktatás csak az
alsóbb osztályokban folyt a rendes
keretek között, a végzõs növendékek szabadságot kaptak katonai
szolgálatukból, hogy levizsgázhassanak. Voltak sokan, kik csak 1919
nyarán tudtak levizsgázni hadifogságuk vagy sebesülésük miatt. Az
1918 õszén kezdett utolsó magyar
évfolyamból 1922-ben már csak
ketten vizsgáztak le. Õk voltak az
utolsó magyar növendékek az
olasszá lett intézetben.
Horváth József

Cégünk keres gyártósori berendezések,
termelõ berendezések karbantartására
(rendszer robot, irányítástechnika) elektromos
és mechanikai karbantartókat, elektronikai
szakembereket, illetve irányítástechnikai
szakembereket.
(CNC-PLC-NC ismeret elõny).
Telefon: 06 70/ 342-6751
e.mail cím: 19 STAFF@gmail.com
A Gödöllõi BIO-HAIR Hajvágószalon
gyakorlott fodrászokat keres.
Folyamatos szakmai továbbképzést biztosítunk alkalmazotti
státuszban. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a 06 20
2204359 -es telefonszámon vagy e-mailen
biohairgodollo@gmail.com.

Esküvõk
és más
családi
események

fotózását

vállaljuk!
Azonnali
fényképkészítés
ott a helyszínen,
A/4 méretig.
06-30-335-9050
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A veresegyházi GE Aviation Önkéntes Csapata
GE Hírek

Csapatunk egy kellemes
napsütéses
pénteki és szombati
napon
önkéntes
munkát végzett az
erdõkertesi
Szófogadó Általános
Iskolában, melynek
tanulói
sajátos
nevelési
igényû,
logopédiai nehézségekkel, diszlexiával
küzdõ (Veresegyház
Kistérség területén
élõ) tanulók, akik
számára az Országos
Beszédvizsgáló Szak-
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értõi Bizottság jelölte ki az iskolát.
Az Iskola nagyon nagy eredményeket ér el a gyerekeknél. Az
iskolában sokoldalú fejlesztés
folyik: Alapozó Terápia, Ayres
terápia, úszás, lovaglás, grafomotoros fejlesztés, logopédiai
kezelések, diszlexia és diszkalkulia prevenció vagy reedukáció,
pszichológiai gondozás, gondolkodásfejlesztés, furulyázás.
A diszlexia prevenció és reedukáció egyik legfontosabb területe a mozgásfejlesztés, amely
segíti többek között a két agyfélteke integrációját, az idegpályák stabilizációját, a testkép
kialakulását, a téri orientáció
fejlõdését, a koncentrációt,
szem-kéz koordinációt, kóros
reflexek
leépülését.
Mi
önkéntesek a hátsó udvaron
levõ sportpályát segítettünk felújítani.
Pénteken a pálya oldalfalának
megemelésére került sor. Hegesztéssel emeltük meg az
oldalfalakat, amelyben nagyon
nagy
segítségünkre
voltak
hegesztõink, és a nekik segítõ
kollégák. Szombaton pedig kerítést csiszoltunk, festettünk, fúrtunk és csavaroztunk.
Az iskola a GE Volunteers
nemzetközi
központjától
kapott 5000 USD támogatást,
valamint a GE Volunteers
magyarországi központjától
300 ezer forintot.
Az 5000 USD-t szinte teljes
egészében a pálya lefedésére
szolgáló gumiszõnyeg vásárlására fordították. A 300 ezer
forintból pedig lépegetõ hidat,
udvari szemetest, és védõhálót
vásároltak a pályára.

2011. október
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Lakossági Fórum
a Közigazgatás
átszervezésérõl
Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium országgyûlési államtitkára lakossági
fórumot tart.
Témák:

•
•
•
•

az új munka törvénykönyve,
a lakástámogatási rendszer,
az önkormányzati rendszer átalakítása,
a devizahitelesek megsegítése.

Várjuk érdeklõdõink kérdéseit, hozzászólásait,
véleményét.
Idõpont: 2011. november 16. szerda 18.30
Helyszín: a Fõ téri Innovációs Központ konferencia
terme
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Szentegyházi
Gyermekfilharmónia
Veresegyházon
Pünkösdkor nagyon sok
zarándok érkezik Csíksomlyóra. A Veresegyházról érkezõ
csoportok évrõl évre Szentegyházán szállnak meg. Ez a
Kárpátmedence legmagasabban fekvõ magyar városa, Székelyudvarhely és Csíkszereda
között terül el a Kis Hortobágy
nevû fennsíkon. (errõl, is ódákat lehetne zengeni, hogy
milyen szép, fõleg a nárcisz
mezõi, mikor térdig jár az
ember a nárciszokban és
amerre a szem, ellát a zöld fû,
csupa-csupa virág)
De amiért ide szeretünk járni,
ahhoz ez csak egy kis ráadás.
Sok vendégszeretõ ember él itt
és itt alakult 1981-ben a
Gyermekfilharmónia. Pünkösdi
koncertjüket kihagyhatatlan
programnak tartjuk, olyan
szívet-lelket gyönyörködtetõ
élményben részesül a hallgatóság, hogy egy életre Fili rajongóvá válik. Minden koncert
után megfogalmazódott bennük, hogy az itthoniaknak is
látniuk és hallaniuk kellene ezt
a csodát. Több alkalommal el is
jutottunk odáig, hogy ha úgy
alakul a nyári, vagy téli turné
útvonala, ellátogatnak hozzánk
Veresegy-házra.
Augusztus 8. hegyomlásként
ért a hír, hogy Balatonboglárról
útban Nyíregyháza felé megállnak nálunk egy koncert erejéig,
csak az elszállásolásukat kérik
megoldani. Természetesen igen
volt a válasz, de amikor belegondoltam, hogy 161 embert
kell jó kezekben elhelyezni, hát
kissé izgultam. A kórus ismertsége és hírneve azonban sokat
segített, olyan hihetetlenül
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gyorsan ment a hír, hogy „JÖN
A FILI”, kb. három nap alatt
meg volt a szálláskérdés oldva.
Majd még többen és többen is
jelezték, szívesen vendégül látnak gyerekeket, így a nagyobb
létszámot, befogadókat lebeszélve, mindenkihez jutott
gyermek. Meggyõzõdésem,
hogy a vendéglátók többet
kaptak kis vendégeiktõl, mint
adni
tudtak,
szállásban,
ételben.
A koncert nagyszerû volt,
egyszerre torokszorító, lúdbõrös, fergeteges és felemelõ.
(képek és videó a : www.fili.ro,
valamint a www.gyermekfilharmonia.hu oldalakon látható, hallható)
Másnap délben indultak
tovább, de elõtte még megígértettük Haáz Sándor tanár
úrral, hogy adventkor újra
találkozunk, és több idõt töltenek nálunk.
A Gyermekfilharmónia 2003.
Magyar Örökség Díj kitüntetésben részesült, Haáz Sándor
tanár urat, eddigi életmûve elismeréseként 2005 ápr.10. a
Magyar Mûvészeti Akadémia
rendes tagjai sorába hívta és fogadta.
Mindenki nevében elmondhatom, hogy nem ezek a címek
vonzottak a koncertekre bennünket, és itt Veresen is sokan
álltunk párás szemmel a
Székely himnusz alatt. Átérezve
azt a gyönyörûséget, amit kaptunk, állítom szebb lett a világ.
Még egyszer: KÖSZÖNET
MINDENKINEK,AKIK SZÁLLÁST
ÉS ÉTELT ADTAK A GYERMEKFILHARMÓNIÁNAK.
Czeller Karola

Vadkacsa Tenisz Klub
2011. szeptember 17-én a veresi Vadkacsa Teniszklub pályái ismét
megteltek
a
Civil
Kör
Veresegyházért VIII. amatõr
teniszbajnokságán
résztvevõ
teniszezõkkel.
Nyolc
páros
vetélkedett a gyõztes címért,
amelyhez a két négyes csoporton
belüli körmérkõzéseken valamint a
helyosztó elõdöntõjén keresztül
lehetett eljutni.
Sorsolással alakultak ki a párosok, törekedtünk arra, hogy
nagyjából egyenlõ esélyekkel
induljon mindegyik. Remek idõt
fogtunk ki, igazán nem lehetett
panasza senkinek. Komoly, kemény
csaták révén szaporodtak a
pontok, dõltek el a csoporton belüli helyezések. Kicsiny, de lelkes szurkolótábor kísérte figyelemmel az
eseményeket,
volt
amelyik

tartottak.
A gyõzelmet végül a Heitner
Gábor — Móré László páros szerezte meg, a Gerlicze Csaba — Mádi
Csaba páros felett aratott
gyõzelmével. A további párosok, a
helyezések sorrendjében: Csernus
Zsolt — Felvégi Balázs, Csányi László
— Mizsei Tamás, Baráth Árpád —
Moldvay Miklós, Fehér Tamás —
Ferschl Gábor, Baráth József —
Mohai Imre, Kass Róbert —
Kopeczky Lajos.
A hagyományokhoz híven a
résztvevõk egyike sem ment üres
kézzel haza: ötletes ajándékokból
válogathattak és egy oklevéllel
bizonyíthatják, hogy egy nagyszerû
küzdelemsorozat részesei voltak a
Vadkacsa
Teniszklubban..
Mindenkinek gratulálunk, köszönjük Marikának a szervezésben való

résztvevõt az édesanyja bíztatta,
volt aki az unokája elõtt akart bizonyítani. (Csak zárójelben jegyzem
meg, ha az összes unoka eljött
volna, alig fértek volna el a
képzeletbeli „lelátón”.)
A mérkõzéssorozat fináléjában
Pásztor Béla polgármester úr is bíztatta a feleket. A jó hangulathoz és
a megfelelõ kalóriapótláshoz
„Vadkacsa Mama” (Marika) szendvicsei járultak hozzá. Szükség is volt
a jó erõnlétre, hiszen a mérkõzések
reggel kilenctõl délután háromig

közremûködést, és külön köszönet
jár a verseny titkárának, Várhelyi
Marcinak, aki a versenysorozat olajozott lebonyolítását biztosította.
Folytatás 2012-ben, reméljük,
hogy mindenki ismét rajthoz áll.
Dr Mádi Csaba szervezõ
A fotón szereplõk balról jobbra:
Heitner Gábor, Móré László, Mádi
Csaba, Gerlicze Csaba, (takarásban)
Csernus Zsolt, Mezei Marika, Kass
Róbert, Felvégi Balázs, Várhelyi
Márton és Mizsei Tamás.
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SULIBÖRZE 2011
- Hányadik ez a Sulibörze, és
mi az alapvetõ célja?
-Újra szembesültünk azzal,
hogy milyen gyorsan repül az
idõ! Pontosan úgy, mint gyerekeinknél is: nemrég még a pocakunkban voltak, most meg már a
jövõjük a tét... még csak most
izgultunk az elsõ rendezvényünkért, és azóta eltelt három év!
Igen, 2011. szeptember 24-én
már a harmadik Sulibörzénket
rendeztük meg azért, hogy a
középiskola- és pályaválasztás
elõtt álló gyerekeket (és persze
szüleiket) is segítsük e nehéz,
egész életükre kiható döntésük
meghozatalában.
- Milyen újdonságokkal
találkozhattak az érdeklõdõk?
- Bár ez alkalommal több
újdonságot is kínáltunk, a
választás mégsem könnyû.
Változik az oktatási törvény és
sok iskola még nem tudja, mi lesz
a sorsa... Szerencsére mégis 14
budapesti, fóti, gödöllõi és váci
középiskola vállalta, hogy bemutatkozásával és a rendelkezésére
álló információival segíti a tájékozódást. Ezt a célt szolgálja információs kiadványunk is, amelyben
a jelenlegi ismereteinket osztottuk meg a közönséggel: a középiskolák adatai mellett a pályaválasztási tanácsadások ismertetését és a felvételivel kapcsolatos
információkat talál bennük a kedves olvasó.
- Kiegészíti-e rendezvényüket
egyéb segítõ program?
- A Sulibörzével valójában egy
pályaválasztást segítõ program
vette kezdetét. Azt a célt, hogy a
gyerekek minél felkészültebben,
minél több ismeret birtokában
tudjanak dönteni, több oldalról is
támogatni kell. Segíteni kell, hogy
felismerjék saját lehetõségeiket,
képességeiket- ebben a pályavá-

lasztási tanácsadókra támaszkodhatnak. Tisztában kell lenni nem
csak a helyi, de a tágabb gazdasági környezettel, azzal, hogy
milyen szakmára építheti fel
gyerekünk a jövõjét.
Idén tavasszal szerveztünk elsõ
alkalommal a 7. évfolyamosok
számára egy négy-részes pályaorientációs tréninget, a Sulibörze
kiegészítéseként, de igazából egy
komplex pályaválasztási program
részeként, amit reményeink szerint minden évben megismétlünk. “Csak” támogatók kellenek
hozzá...
- Úgy tudom, a jelen rendezvénynek sok támogatója, segítõje
volt…
- Az idei Sulibörzén Horváth
Terézia, Budapest Fõváros
Kormányhivatala Munkaügyi
Központ Gödöllõi Kirendeltségének vezetõje a munkaerõpiac- és
a szakképzés aktuális helyzetérõl
adott felvilágosítást. A GE Energy
Üzletágának
képviseletében
Orosz Rita irodavezetõ és Tóth
Imre cellavezetõ, A Dendrit Kft.
képviseletében Rádóczi Béla
ügyvezetõ a cégükrõl (a
Kultúrkalandor Egyesület által)
készített filmek bemutatásával, és
az azt követõ beszélgetésekkel is
e cél megvalósítását segítették.
Köszönet a Fóti Népmûvészeti
Szakközépiskola néptánc-tagozatának 10. évfolyamos, és a Dózsa
György Táncmûvészeti Szakközépiskola 12. évfolyamos és
végzõs növendékeinek fellépéséért. Mûsoruk nagy sikert aratott.
Köszönet mindazoknak, akik rendezvényünk
megvalósítását
segítették a város részérõl, a
támogatóinknak és a bemutatkozó középiskoláknak, valamint a
Kincs Alapítvány önkénteseinek.
Zsitnyák Andrea tájékoztatóját
lejegyezte: verona

Kamarazenei koncert
a Zene Világnapja jegyében
„Ki dallá lett, immár legyen dal,
meghalhat - ámde el sosem hal,
az Úristen füléig harsan
a valóságnál igazabban.”
Baranyi Ferenc: Ki dallá lesz
Radnóti Miklós:
A mécsvirág kinyílik
A mécsvirág kinyílik
s a húnyó láthatárnak
könyörög a napraforgó;
a tücskök már riszálnak,
odvában dong a dongó
s álmos kedvét a bársony
estében égre írta
egy röppenõ pacsirta;
s ott messzebb, kint a réten,
a permeteg sötétben
borzong a félreugró
nyulak nyomán a fûszál,
a nyír ezüstös ingben
immár avarban kószál,
s holnap vidékeinken
újból a sárga õsz jár.

Az UNESCO Nemzetközi
Tanácsa Yehudi Menuhin
kezdeményezésre emelte
október 1-jét a zene világnapja rangjára. Ez a nap a
zenemûvészet legnagyobb
alakjaira emlékeztet, segíti
a különbözõ kultúrák zenéinek jobb megismerését.
Városunkban újabb színvonalas koncerten vehettünk részt 2011. szeptember 23-án, éppen egy héttel
a zene világnapja elõtt az
Inno-vációs
Központ
konferencia termében. A
közremûködõ mûvészek
nagy része nem elõször járt
Veresegyházon,
például

Botos Veronika, Mihályi
Éva; nagyszerû játékukat
már tavaly is élvezhettük,
Simonova Jaroslava - a
zeneiskola nagyszerû mûvésztanára - pedig rendszeres fellépõ a városi
koncerteken.
Közremûködött továbbá:
Filip
Levente,
KissDomon-kos Judit és DeliKuroko Nahomi. A hangversenyen vonós darabokat
hallhattunk, F. Schubert:
Kvartettsatz
és
C-dúr
kvintett címû mûvét, valamint J. Brahms G-dúr
szeksztettjét.
A zenei
elõadást
színesítették
Kovács Katalin összekötõ
szövegei, a szerzõkrõl szóló
kis anekdoták és a szép versek, melyek közül álljon itt
egy:
A koncert végén Botos
Veronika, brácsamûvésznõ
elmondta, milyen nagy
öröm volt számukra városunkban játszani, annak
ellenére, hogy nehéz volt a
próbák
idõpontjait
egyeztetni a különbözõ
helyeken muzsikáló zenészeknek. Köszönjük ezt a
nagyszerû zenei élményt!
fverona
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Szüret az ovikban
Városunk óvodáiban régóta hagyomány a szüreti
mulatság. A természet közeli
hagyományõrzõ programba
illeszkedik ez a rendezvény,
az õszi ünnepkör kiemelkedõ
része.
A gyerekek átélhetik ennek
az õsi mezõgazdasági munkának egyik fontos részét és
a gyakorlatban ismerhetik
meg a szõlõpréselés folyamatát, majd együtt mulat-

hatnak a szülõkkel, óvó
nénikkel, dadus nénikkel.
A képeken a Csonkás
óvoda szüreti napját idézzük,
a Margaréta csoport és az
óvónõk mûsorát, amely után
préselés, kocsizás, lovaglás,
mulatozás, táncház következett, sõt a gyerekek
kipróbálhatták a vesszõkörhintát is.
Fotó: Veréb József

Akkor szüret!
(Veresegyházi óvodások szüreti mûsorára)
Szüretidõnk itt van újra,
a szél õszi dalát fújja —
de a rosszkedv, szomorúság szünetel:
mivel minden óvodás ma „szüretel”!
Fergeteges táncot járnak,
önfeledten figuráznak —
közben pedig oly vidáman nótáznak,
hogy messze fut mindenféle búbánat!
Rászolgálnak hát a jussra,
frissen sajtolt édes mustra —
meg is kapják: kortyolhatják legvégül
a szõlõlét piros pöttyös bögrébõl!
2011. október 10.
Horváth Ferenc

Megérkezett
az ôszi
kollekció!!!

VÁLASZ MONOSTORI LÁSZLÓ NYÍLT LEVELÉRE
Kérdése helytálló, de nyílt kaput dönget. A Legfõbb Ügyészségnek írt utolsó panaszunkban ezt írtuk a Pest Megyei
Fõügyészség 2010. júniusában kelt határozatáról:
„A Határozat hiányosságának tartjuk:
…Nem vizsgálja annak az eshetõségét, hogy mindkét szerzõdõ fél érdekelt lehetett e szerzõdés „különleges” vállalásai által bekövetkezett eredményben. Ugyanis csak ez, vagy hasonló eshetõség teszi érthetõvé, magyarázhatóvá és
elfogadhatóvá a szerzõdésben vállalt teljesíthetetlen határidõ és irreális kötbér vállalást, annak mindkét fél általi
„néma” és önkéntes elfogadását, majd az eredmény elérése érdekében történõ cselekvéseiket.„
Gerhát Imre
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Veresegyház ez évben sem
feledkezett meg a szépkorúiról.
Kedves és érdekes mûsorral
egybekötött ünnepséget rendeztek a Mézesvölgyi Iskola
aulájában, ahol Gyõrbõl
érkezett színészek adtak elõ egy
órán keresztül operett és más
szórakoztató dalokat. Pásztor
Béla polgármester köszöntõjében kiemelte, milyen fontos
számunkra az idõsek megbecsülése, tapasztalataik, bölcsességük átvétele.
***
Néhány nappal késõbb a
Kistérségi Idõsek otthonában
tartottak hasonló ünnepséget,
melyrõl az alábbiakban részletesebben is beszámolunk.
Amikor még kicsik voltunk…
Amikor még kicsik voltunk,
együtt játszottunk a levélbe
borult nyári fák alatt;
pitypangot szedtünk a mezõn,

fák közben kidõltek, a mezõk
és
a
poros
ösvények
nyomtalanul eltûntek. És mi lassan elérkeztünk életünk deléhez. Sétálj velem egyet és
beszélgessünk el az elveszett
idõkrõl, melyek oly élénken
élnek emlékeinkben, melyeket
szívünk mélyén õrzünk! Az élet
most is szép, csak immár más
világban élünk, és felismerjük
egymás szemében a még mindig bennünk lakozó gyermeket, és elmosolyodunk, mert tudjuk, hogy semmi fontosat nem
veszítettünk el útjaink során
Pam Brow
Kedves ünnepség színhelye volt
a kistérségi idõsek otthona
október 10-én az idõsek világnapja alkalmából. Versek,
dalok, beszédek és Pécsi Ildikó
készülõ CD-jének élõ bemutatója vidította fel a benn lakókat
és a dolgozókat. Az otthon
igazgatónõje köszöntötte a
népes közönséget, a vendége-

felettieknek a virágcsokrokat:
Bánáti Bélánénak, Molnár
Istvánnénak, Nemes Bélánénak,
Farkas Erzsikének, Terdik
Sándornénak, Jávor Imrénének
és Weinberger Lajosnénak.
Pécsi Ildikó Domján Editrõl,
kedves néhai barátnõjérõl
mesélt, majd egy 18. századi
csodálatos imával kezdte
mûsorát.
Nagyszüleirõl,
szüleirõl beszélt, házasságáról,
mely immár 43 éve tart,
gyermekeirõl, unokáiról —
ezekrõl a számára legszebb,
legmélyebb,
szeretetteljes
emberi
kapcsolatairól.

Gyönyörû versekkel, dalokkal
illusztrálta mindezt, végül a
Fogd a kezem… kezdetû dallal
járt körbe és búcsúzott kedves
közönségétõl megköszönve a
szemekbõl sugárzó szeretetet.
Az otthon vezetése egy-egy szál
szegfûvel kedveskedett mindenkinek.
Hatalmas torta elfogyasztása
zárta az ünneplést.
Jó egészséget, sok boldogságot, sok-sok évet kíván az otthon minden lakójának a
szerkesztõség.
fverona

Bojsza Józsefné,
Irma néni

2011. augusztus 24 én ünnepelte a 90. születésnapját.
Irma néni egyedül él, jó egészségnek örvend, gyermekei és
unokái mindennel ellátják, szomszédai, ismerõsei szeretik,
tisztelik.
Egész életében dolgos, szorgalmas, megbecsült tagja volt
a városnak és az egyházközösségnek.
Ezzel az ünnepet idézõ fényképpel kívánunk neki további
éveihez hasonló egészséget és frissességet.

Ruttkai-Latinovits emlékest
Veresegyházon

hogy hazavigyük; egész nap
rúgtuk a port az árnyas ösvényeken, dagasztottuk a sarat,
élvezettel szórtuk egymásra az
õszi leveleket. A kor nem
aggasztott bennünket. Az
évszakok rendre elhozták ajándékaikat, és nem éreztették
velünk, hogy az idõ nem múlik
nyomtalanul felettünk. Ám a

ket és a vendéglátókat.
Szilvási Lászlóné Icu a Hová
tettem a pápaszemem címû kis
humoreszket
adta
elõ
nagyszerûen érzékeltetve az
idõs emberek szemüvegkeresgélését.
A
mûsort
végigkonferálta az állandó
mûsorvezetõ, Kissné Katika.
Nagy Miklós adta át a kilencven

Külön-külön is legendás
alakjai színháztörténetünknekRuttkai
Éva,
a
Tündérkirálynõ és Latinovits
Zoltán a Színészkirály ma
már állócsillagok a magyar
égbolton. Harmincnégy éve
halott Latinovits Zoltán, tíz
év múltán követte õt
Ruttkai Éva az égi társulatba. Gábor Júlia, Ruttkai Éva
lánya és férje, Szigethy
Gábor irodalom-és színháztörténész személyes tárgyak, fotók, levelek, filmrészletek alapján idézik meg
a két nagy mûvész életét, s
próbálják megfejteni titkukat.
Mindenkit szeretettel vár
a Fõ téri Polgári Kör 2011.

november 19-én, szombat
délután 17 órakor a
Innovációs Központban.
Tolnai
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Idõsek Napja!
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