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A hónap eseménye

Veresi Krónika

„Egyetlen és közös”
Az Agora Kör tagjainak kezdeményezésére a város civil szer
vezetei és pártjai megállapodtak abban, hogy az idei évben
egyetlen és közös megemlékezést tartanak a trianoni békedik
tátum évfordulóján.
A civilek és a pártok teljesítették az együttműködést, miután
kiderült, hogy az eredeti elképzeléssel szemben nem városi szer
vezésben történik a megemlékezés, hanem teljes egészében az
Agora Kör szervezi azt.
A szervezők az egész városra igyekeztek kiterjeszteni az ese
ményt. A közterületeken lévő keresztekhez motoros csoportok
vonultak szervezték, akik nemzeti színű szalaggal és virággal,
imával és himnusszal emlékeztek az eseményekre.
Ez után a csoportok közösen, rendőri felvezetéssel a Margitán ta
lálható Trianon szoborhoz vonultak. Addigra az érdeklődő gyalo
gosok és autósok is felértek, és elkezdődött a megemlékezés.
Az egyetlen koszorút, a város koszorúját a motorosok vitték fel
és helyezték el.
A Himnuszt énekelték és a Miatyánkat imádkozták az
egybegyűltek, majd Dr. Gedai István, történész beszélt a
szerződésről, annak előzményeiről és aktualitásáról. A Kárpátmedencei egységszellem fontosságát, térségünk gazdasági,
politikai összetartozását hangsúlyozta, a népek békés együttélé
sének és az egység létrejöttének reményével zárta beszédét.
Hallhattuk Tóth Árpád Szent nyomorék, riadj! című versét és
részletet Kós Károly Kiáltó szó című írásából.
Szepesi Richárd énekelte az Ismerős arcok Nélküled című da
lát, zeneiskolánk népzene tanszakának ifjú tehetségei (a Suba
és a Sarjú zenekar, valamint Illés Lilla és Veréb Árnika) zenéltek,
énekeltek.
A Bokréta Néptáncegyüttes Bálint és bandája zenéjére táncolt,
a záró körtáncba a közönség tagjait is bevonta. Különböző tájak
népviseletében egy táncot táncolva a nemzeti egységet szim
bolizálták.
A konferanszié, Farkas Zsolt a magyar püspöki karnak a trianoni
döntés utáni imáját olvasta fel, s az emlékezés virágainak elhelye
zésével zárult a rendezvény.
Ezt követően a Karcolat Zenekar adott az eseményhez illő
koncertet.
fverona

Népek Krisztusa
Magyarország
Interjú Illés Zoltánnal
az Agóra Kör vezetőjével

Különös koszorút készítettek…
Ez a gyönyörű töviskorona koszorú jelképezi a sorsunkat. A
motorosok két, a városban jól ismert vezetője Kuli Bálint és
Zay Endre a Varga pék helyezte el az emlékműnél.
A motorosok igen szép számban jöttek…
Közel ötvenen voltak, de jövőre, a 93. évfordulóra 93 motoros
sal jövünk.
Úgy sikerült a megemlékezés, ahogy megálmodták?
Nagyon örülök, hogy sikerült ezt az egységet létrehozni. Azért
sikerült, mert minden társaság, önmaga is meg akart emlékezni
az országunk szétszabdalásáról, csak szükség volt egy össze
fogó, kezdeményező csoportra.
Tetszett, hogy a Jobbik és a Fidesz egymás mellett kötötték
fel a nemzeti szalagot a töviskoszorúra…
Ez így természetes, itt a városban nem kell a nagypolitikát utá
nozni. Közös gondjaink vannak, amiket közösen kell megol
dani.
Nem lehetne ezt
kiterjeszteni az or
szágra is?
Ha rajtam múlna,
boldogan megten
ném, mert most a
politikai és gazdasá
gi érdekkörök tevé
kenysége tépi szét
az országot, egy új
Trianont előidézve.
WK

Töviskoszorú

Motorosok a koszorúval

A bokrétások tánca
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Önkormányzat

Veresi Krónika

2012. június

Képviselő-testületi határozatok
2012. április hónap

49/2012.(IV.05.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testület 10 MFt tagi kölcsön
folyósításáról döntött a Misszió Egészség
ügyi Központ Nonprofit Kft. részére, mely
nek fedezete a 2012. évi tartalékkeret.
2.) A kölcsön folyósításának ütemezése:
• 2012. április hónapban:
5 MFt
• 2012. július hónapban:
5 MFt
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a kölcsönszerződés megkö
tésére.
4.) A képviselő-testület jelen határozatban
foglalt fizetési kötelezettsége a Misszió
Egészségügyi Központnak a Magyar Állam
részére történő átadást megelőző napjáig
áll fenn.
50/2012.(IV.05.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Hosszúlejáratú likvid
hitel biztosítása 1,4 Mrd Ft értékben, 3
éves futamidőre Veresegyház Város Önkor
mányzata részére” tárgyú közbeszerzési
eljárást – érvényes ajánlat hiányában – ered
ménytelennek nyilvánítja, és a közbeszerzé
si eljárást lezárja.
51/2012.(IV.05.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület tudomásul veszi,
hogy a szennyvíz-csatorna szolgáltatási díj
díjcsökkentésből eredően a városnak 2012ben többlet kiadása támadhat, mely a tar
talékkeretet befolyásolhatja.
52/2012.(IV.16.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Szennyvíztisztító
korszerűsítés és csatornaépítés a veresegy
házi agglomeráció területén” című projekt
folyamatban lévő kiegészítő beruházásainak
finanszírozása érdekében 60 MFt összegű
kamatmentes áthidaló kölcsönt nyújt a
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű
Társulásnak.
2.) A kölcsön visszafizetése az MFB-től
kapott társulási hitelfelvételt követően,
azonnal, egy összegben, legkésőbb 2012.
szeptember 30-ig fog megtörténni.
3.) A kölcsön forrása az önkormányzat költ
ségvetési tartalékkerete.
4.) Amennyiben a városnak kamatterhe
merülne fel a 60 MFt összegű hitel nyúj
tásával kapcsolatosan, ezt a terhet a 3
település (Erdőkertes, Szada, Veresegyház)
közt egyenlő arányban meg kell osztani.
53/2012.(IV.16.) Kt. sz. határozat:
1. A képviselő-testület hozzájárul a 130 m Ft
likvid hitel felvételéhez, melynek visszafize
tési időpontja 2012. december 28.
2. A hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások
(közbeszerzési díj, kamat és egyéb járulékok)
fedezete a 2012. évi tartalékkeret.
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3. A képviselő- testület felhatalmazza a pol
gármestert a hitelfelvételre vonatkozó köz
beszerzési eljárás lefolytatására.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai:
• Garai Tamás, jegyző • Jáger Ágnes, pénz
ügyi osztályvezető • Cserháti Ferenc, PBVO
osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácsko
zási jogú tagjai:
• Nagy István, Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, Jogi, Ügyrendi és Közbizton
sági Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár, képviselő
A Közbeszerzési Bírálóbizottság titkára:
• Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési referens
54/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
A vagyonkataszteri kimutatás állapotáról a
Pályázati, Beruházási és Vagyongazdálkodá
si Osztály adjon tájékoztatást a képviselőtestületnek.
55/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2011. évről szóló,
éves ellenőrzési jelentést és összefoglaló
éves jelentést az 1. számú melléklet szerinti
előterjesztésben megtárgyalta, és a belső
ellenőrzésről készített éves beszámolót el
fogadja.
56/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a Veres
egyházi Városfejlesztő Kft. 2011. évi beszá
molóját.
2.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a Veresegy
házi Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti ter
vét.
3.) A képviselő-testület elfogadja a Város
fejlesztő Kft. ügyvezetőjének azon javas
latát, mely szerint a 2.562.000,- Ft összegű
adózott eredmény a társaság saját tőkéje
növekményét képezze.
57/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
A képviselő- testület felhatalmazza a pol
gármestert a 91 utca tervezésére vonat
kozó közbeszerzési eljárás lefolytatására,
és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság
tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai:
• Garai Tamás, jegyző
• Székely János, PBVO szakreferens
• Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácsko
zási jogú tagjai:
• Nagy István, Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, Jogi, Ügyrendi és Közbizton
sági Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár, képviselő
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző

könyvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési referens
58/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkor
mányzati bértámogatás pályázati kiírás II.
fordulójának eredményeképpen foglakoz
tatást elősegítő bértámogatást nyújt 5 he
lyi munkaadónak. 2012. V.1-től 2012. XII.31ig bezárólag.
2.) A II. forduló keretében összesen 7 fő,
minimálbérrel (93 eFt), ill. garantált bérmin
imummal (108 eFt) foglalkoztatott, koráb
ban munkanélküli veresegyházi lakos 8 havi
bérköltség + járulékainak 50 %-át téríti meg
az önkormányzat utólagos finanszírozással
a veresegyházi székhelyű/telephelyű cé
geknek az alábbiak szerint:
Geotherm House Építőipari és Szolgáltató
Kft. (Veresegyház, Baragödör u. 46.)
1 fő minimálbérrel foglalkoztatott mun
kavállaló bérköltségének
50 % -os támogatása: 8 hónapra összesen
bruttó 472.440.- Ft
NIKTOR Szolgáltató Kft. (Veresegyház,
Tinódi Lantos Sebestyén u. 13.)
1 fő garantált bérminimummal foglalkozta
tott munkavállaló bérköltségének 50 %-os
támogatása: 8 hónapra összesen bruttó
548.640.- Ft
Biologistic Kft. (Veresegyház, Sportföld u.
23/J)
1 fő garantált bérminimummal foglalkoz
tatott munkavállaló bérköltségének 50 %
-os támogatása: 8 hónapra összesen bruttó
548.640.- Ft.
KippKopp Játszóház Kft. (Veresegyház,
Szadai út 7.)
2 fő minimálbérrel foglalkoztatott munkavál
laló bérköltségének 50 % -os támogatása: 8
hónapra összesen bruttó 944.880.- Ft
Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (Veres
egyház, Gyermekliget u. 32.)
2 fő minimálbérrel foglalkoztatott munkavál
laló bérköltségének 50 % -os támogatása: 8
hónapra összesen bruttó 944.880.- Ft
3.) A 2.) pontban felsorolt bértámogatás
költsége mindösszesen 3.459.480.- Ft, mely
nek forrása a 2012. évi költségvetésben erre
a célra rendelkezésre áll.
59/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Képviselő-testülete
meghirdeti a „Virágos, tiszta porta 2012”
mozgalmat a mellékelt felhívás szerinti tar
talommal.
60/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a Misszió Egész
ségügyi Központ Nonprofit Kft. 2012. évi
költségvetéséről szóló tájékoztatót elfo
gadja.
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2.) A képviselő testület tagi hitelt nyújt 30
millió Ft értékben a Misszió Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. részére a zavartalan
működés biztosítása érdekében.
3.) Az önkormányzat a Misszió tartozását
a tulajdonosváltáskor az új tulajdonossal
szemben érvényesíti.
4.) A tagi hitel kifizetése a tartalékkeret ter
hére történik.
5.) A határozatot a Misszió igazgatójának
meg kell küldeni.
61/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Váci Mihály
Művelődési Ház új alapító okiratát.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi
eljáráshoz szükséges intézkedést tegye
meg.
62/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testület a „Szennyvíztisztító
bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a
veresegyházi agglomeráció területén” című
projekt szennyvíztisztító kivitelezése során
szükségessé vált selejtezést jóváhagyja.
2.) A vagyon-nyilvántartásból a jegyzőkönyv
szerinti sorokat kivezeti, a vagyonát a
szennyvíztisztító épületek vonatkozásában
14.720.553,- Ft-tal, az építmények vonat
kozásában 11.716.295,- Ft-tal csökkenti.
63/2012.(IV.25.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzata
Harrach Péter országgyűlési képviselőn
keresztül kéri a Magyar Kormányt, hogy a
Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft beruházására és tulajdonjog megszer
zésére fordított 524 millió forint összeget
- a Misszió Egészségügyi Központ állami
tulajdonba kerülését követően - az önkor
mányzat részére térítse meg.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy e határozatot Harrach
Péter, a város országgyűlési képviselője
részére haladéktalanul küldje meg.
64/2012.(IV.25.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 180.000.000,- Ft összegű
folyószámlahitel, OTP Bank Nyrt-től történő
felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2012. május 31-től 2012.
december 21-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biz
tosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját
bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a
helyi adóbevételekre, normatív és egyéb tá
mogatásokra, átengedett adóbevételekre
— figyelembe véve a mindenkor hatályos
jogszabályokat.
3. Az önkormányzat, mint zálogkötelezett,
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő, 1103/24 hrsz., 2284 hrsz., 995/13 hrsz.,
060 hrsz., 054/15 hrsz., 6167 hrsz., 6179/2
hrsz., 5902/2 hrsz., 6280 hrsz., 9645/33-tól
9645/68-ig helyrajzi számú forgalomképes
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ingatlanaira már korábban alapított keret
biztosítéki jelzálogjogok, a hitel és járulékai
erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelen
ügylethez is fedezetet nyújtson.
A képviselő-testület így tudomásul
veszi, hogy: a 2002. november 30-án meg
kötött, többször, utolsó alkalommal 2008.
november 28-án, ÖB 8400 2008 0647/1
számon
módosított
keretbiztosítéki
jelzálogszerződéssel alapított keretbiztosí
téki jelzálogjogok a folyószámla-hitelkeret
szerződésből eredő kötelezettségek teljesí
tésének biztosítására is szolgálnak.
A folyószámla-hitelkeret alapján fennálló
mindenkori követelés a fenti keretbiztosí
téki jelzálogszerződés, valamint annak mó
dosításai hatálya alá tartozik.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent
megjelölt ingatlanok forgalomképesek,
felettük korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő
éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű ki
adásokat megelőzően - a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja, illetve költségveté
si előirányzat módosításai során figyelembe
veszi.

Önkormányzati Bevételek összegét az OTP
Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére
fordítja.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP
Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél,
illetve más pénzügyi intézménynél vagy a
Magyar Államkincstárnál vezetett fizetésiés alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem
zárja ki), továbbá a költségvetési szervei
fizetési számláira felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást biztosít.

67/2012.(IV.27.) Kt. sz. határozat:
1. A Képviselő-testület az Álomhegyi víz
tározó I. ütemének építési munkáihoz 80
millió Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés
tartalékkeret terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az Álomhegyi víztározó és
rekreációs tó építése I. ütem- Mederkotrás
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására
és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság
tagjait:

5. A képviselő-testület felhatalmazza a pol
gármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon,
az ügylet egyéb feltételeiben megállapod
jon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hi
vatkozott ingatlanokra a zálogszerződét
aláírja az Önkormányzat képviseletében,
valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog
bejegyzése érdekében a szükséges intézke
déseket megtegye.
65/2012.(IV.25.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata maxi
mum 50.000.000 Ft összegű rulírozó mun
kabérhitel felvételéről döntött (havi igény
bevétellel).
2. A hitel futamidejét 2012. május 2-től
2012. december 31-ig határozza meg.
3. Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt
beépíti a költségvetésbe, és az OTP Bank
Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve
más pénzügyi intézménynél vagy a Ma
gyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és
alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési
számláira felhatalmazáson alapuló besze
dési megbízást biztosít.
4. Az önkormányzat hozzájárul – figyelembe
véve a mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat – a helyi adóbevételek, nor
matív támogatások és egyéb támogatások,
átengedett adóbevételek, illetékbevételek
és a további egyéb saját bevételek (a továb
biakban Önkormányzati Bevételek) enged
ményezéséhez, és tudomásul veszi, hogy az
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5. Önkormányzat kötelezettséget vállal jelen
összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés
és engedményezési szerződés megköté
sére.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fenti hitelre vonat
kozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon,
a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó
engedményezési szerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
66/2012.(IV.27.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. 2011. évi Éves beszá
molóját (mérleg szerinti eredménye -28.327
eFt (veszteség), mérlegfőösszege 761.926
eFt) és Közhasznúsági jelentését elfogadja.
2.) A mérleg szerinti eredmény az ered
ménytartalékba kerül, abból osztalék nem
fizethető ki.
3.) A határozatot a Misszió igazgatójának
meg kell küldeni.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai:
• Garai Tamás, jegyző
• Székely János, PBVO szakreferens
• Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanács
kozási jogú tagjai:
• Nagy István, Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, Jogi, Ügyrendi és Közbizton
sági Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár, képviselő
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző
könyvvezetője:
•Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési referens

Értesítem a Tisztelt
Lakosságot, hogy

Veresegyház Város
Polgármesteri Hivatalában
2012. július 9-13-ig
igazgatási szünet lesz.
A Hivatal ez idő alatt ügyeletet tart.
Az Okmányiroda ügyfélfogadási
rendje változatlan.
Tisztelettel:
Garai Tamás
jegyző
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Vendégünk volt a gödöllői
rendőrkapitány
Május 15-én a képviselő-testületi ülésen a környék közbizton
ságáról szóló rendőrségi tájékoztató megtartására érkezett
dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői kapitány
ság vezetője. Jelen volt az ülésen a Veresegyházi Rendőrőrs
parancsnoka, Gergely János főhadnagy és Szőke Zoltán
őrnagy őrsparancsnok helyettes, továbbá Pető Attila, a helyi
polgárőrség vezetője, valamint Szőke Zsolt, a GAMESZ-nál al
kalmazott városőr.
Az elnöki asztalnál
dr.Bozsó Zoltán r. dandártábornok
Tábornok úr beszámolójából bíztató adatokat derültek ki a köz
biztonságunkról, a különböző bűncselekmények száma minden
ágazatban csökkenést mutat az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Szerepet játszott ebben a tavalyi évben, Gödöllőn tevékenykedett
EU elnökség, amely kihívást jelentett a Kapitányságnak, mivel ők
feleltek a magas rangú személyzet és látogatóik biztonságáért. Eh
hez a feladathoz igen jelentős létszámbővítést kapott a kapitány
ság. A fél éven át tartó kiemelt biztosítási feladatot közmegelége
désre végezték, említésre méltó zavar nem történt, s még a környék
lakosságának sem okoztak aránytalan nehézséget a közlekedésben,
így valóban mindenki elégedett volt.
Ráadásul az akkor idevezényelt rendőrök jó része, ma is itt tartóz
kodik a kapitányság kötelékében, s ez a létszámfeltöltés korábban
soha nem látott arányt ért el. Ennyi rendőr még sohasem vigyázott
a rendre itt, mint most. Ismert, hogy a kapitányságon szolgálókon
túl az egyes őrsök létszámát is sikerült jelentősen megemelni, ezt
tapasztaltuk Veresegyházon is, ahol már nincs betöltetlen álláshely.
Az ezer lakosra jutó rendőrök számaránya így jelentősen javult,
ám az országos adatokhoz, a terület nagyságához és a Budapest
közelségéből fakadó helyzethez képest még mindig alacsonyabb a
kívánatosnál, ezért kapitány úr további létszámbővítési lehetőségre
számít.
A különböző bűncselekmények számának csökkenése mellett dan
dártábornok úr kiemelte a bevezetett gyorsított eljárás előnyeit.
Az elfogást követően néhány napon belül kiszabott bírósági íté
leteknek komoly visszatartó ereje van a bűnözési kedvre. Fon
tos viszont az együttműködés a lakossággal, ugyanis nagyon
sok függ attól, mennyire hamar kapnak tájékoztatást a rendőri
nyomozók gyanúsan viselkedő vagy egyértelműen bűnt elkövető
személyekről, bűnesetekről. Ha lehet, azonnali riasztást kérnek,
mert minden perc késedelem a bűnözők esélyeit javítja. Fontosak
számukra a lakossági bejelentések gyanús személyekről, gépkocsi
rendszámokról, s hasznosak a személyleírások.
A Veresegyházi Polgárőrség vezetője, Pető Attila kitűnő
együttműködésről számolt be a rendőrséggel közös bűnmegelőző
tevékenységükben. Ez természetesen el is várható, hiszen nemré
giben még ő volt a Veresi Őrs parancsnoka, s hely- és személyis
merete erre is garanciát ad számára. Polgárőreink minden esetben
jogszerűen járnak el, minden szolgálat megkezdését szabályszerűen
bejelentik az őrsön, illetve sok esetben közös járőrözést végeznek az
őrs rendőreivel. Az év során ellátott szolgálati óráikat – amennyiben
azt 500 forintos órabérrel számolnák, az összeg több mint 6 millió
Ft-ra rúgna. Természetesen a polgárőrök semmiféle díjban nem
részesülnek, hiszen feladataikat önkéntesen és önzetlenül végzik,
ám, ha ezt a munkát egy őrző-védő szolgálat látná el, akkor az ennél
az összegnél is jóval többe kerülne a városnak.
Tóth Gyula, a Kábítószer Elleni Egyeztető Fórum (KEEF) vezetőjének
érdeklődésére tábornok úr ismertette, hogy Veresegyház kábítószer
fertőzöttsége alacsony, s a használt szerek is elsősorban a könnyű,
ún. parti drogok közül kerülnek ki, melyet a fiatalok a szórakozás
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hevében kóstolgatnak. A megelőzéssel kapcsolatban leszögezte,
hogy a kiegyensúlyozott életmódot folytató fiatalok meg tudják
állni, hogy ne váljanak a kábítószerek rabjaivá, függőség ne alakul
jon ki bennük. A baj akkor kezdődik, ha más öröme nem lévén azért
megy a tízen-huszonéves egy buliba, mert ott droghoz juthat. Ezért
fontos a fiatalokkal való foglalkozás, a sport és más örömszerző,
értelmes elfoglaltságok biztosítása a számukra. Hazánkban és Ve
resegyházon is azonban jelenleg még sokkal nagyobb kárt okoz és
veszélyt jelent a szeszfogyasztás, mint a kábítószer használat. Érde
kes, hogy ennek veszélyei mégsem kapnak ilyen komoly figyelmet
a társadalomtól.
Elhangzott, hogy minden felvilágosítás ellenére még mindig sok
bűncselekményt követnek el elsősorban jóhiszemű, idős emberek
rovására. A legkülönfélébb okokra hivatkozva kérnek bebocsátást
idegnek, akik aztán kifosztják a gyanútlan, segítőkész tulajdonost.
Hivatkoznak arra, hogy segélyt hoztak az önkormányzattól, vagy
túlszámlázás miatt visszajáró pénzt valamilyen szolgáltatótól,
rokontól üzenetet, de kérhetnek bebocsátást egy csecsemő ellátása
idejére, rosszullétre hivatkozva, vagy éppen el akarnak adni rend
kívül olcsón valamit, télen a leggyakrabban tüzifát, stb. Számtalan
ürüggyel igyekeznek bejutni a lakásba, s ha már bent vannak, akkor
kifigyelik, honnét veszik elő a tartalék pénzt, s mire az illető rájön,
hogy miért volt a segít
ségkérés, vagy látoga
tás, már késő. Nem sza
bad ma már idegeneket
ellenőrzés nélkül been
gedni, mert visszaélhet
nek a jószándékkal.
Pásztor Béla polgár
mester úr is elemezte a Gergely János főhadnagy őrsparancsnok,
Szőke Zoltán őrnagy parancsnok
közbiztonság helyzetét,
helyettes, Pető Attila polgárőr vezető
amelyet Veresegyházon
jónak minősített. Gratu
lált kapitány úrnak az EU csúcs elismerten jó rendőri biztosításáért.
Elmondta, hogy Veresegyház 4 új lakással fogadja az itt szolgálatot
teljesítő rendőröket annak érdekében, hogy hosszú távon helyben
tartsák az itt feladatot ellátó személyi állományt. Bízik benne, hogy
ezek a fiatal rendőrök itt letelepednek, helyismeretet szereznek, s
tovább fokozzák majd biztonságérzetünket. Polgármester úr ki
emelte, hogy az ital és a kábítószer elsősorban a fiatalokat veszé
lyezteti, s ennek tudatában törekszik a képviselő-testület olyan
lehetőségeket biztosítani, hogy sport és más közösségi tevékeny
ségek adjanak nekik olyan hasznos elfoglaltságot, ahol magukat
fejleszthetik és sikerélményeket szereznek, s így nem lesznek kitéve
az említett veszélyeknek. Ennek érdekében támogatják a szabadidő
hasznos eltöltését célzó kezdeményezéseket, s terveznek különféle
létesítményeket építeni a közeljövőben.
Pásztor Béla megköszönte a polgárőröknek, hogy a szabadidejüket
áldozzák a város lakosságának biztonsága érdekében, önzetlenül.
Sok éjszakai járőr szolgálatot köszönhet nekik a város, nappal pedig
számos esetben különféle városi rendezvény biztosítanak.
Windhager

2012. 6. szám • június

Közbiztonsági
tanácskozás

Május 22-ére hívta össze Gergely János főhadnagy a Veresegyházi
Rendőrőrs ellátási területéhez tartozó települések körzeti megbí
zott (KMB-s) rendőreit, a településeken szolgálatot vállaló polgárőr
vezetőket, valamint a községek polgármestereit, önkormányzati
képviselőit. Erre a közbiztonsági tanácskozásra félévente kerül sor,
ahol őrsparancsnok úr számol be az eltelt időszak fejleményeiről,
a bűnmegelőzésben és bűnüldözésben elért eredményekről, vala
mint meghallgatják az érintett településeken szolgálatot teljesítők
véleményét, felvetéseit, kéréseit. Veresegyház önkormányzata
részéről Pásztor Béla polgármester és Bobál Imréné képviselő
asszony vett részt ezen az ülésen.
Az április végéig feldolgozott bűnügyi esetek számadatai a telepü
lések többségében örvendetesen csökkenő számokat mutatnak.
Egy kivétel akad, Erdőkertes, ahol jelentős javulásról még nem szá
molhattak be. Veresegyház vonatkozásában az azonos időszakra
vonatkozó egy évvel korábbi adatok szerint 257 bűncselekmény
történt, az idén ugyanerre az időszakra már csak 171-ről számol
hatnak be. Szadán a tavalyi 47 bűncselekmény 25-re mérséklődött,
míg Erdőkertes vonatkozásában a tavalyi 100 eset, szinte változat
lan maradt, 99 bűncselekményt takar. A környék legbiztonságos

Veresi Krónika
hogy az esedékes inzulin adagját beadhassa magának. Üres kézzel
azonban ez a nő sem távozott segítőkész vendéglátójától. Ugyan
csak előfordul, hogy rendkívül kedvező ajánlatokkal keresik föl az
embereket otthonukban, ám ilyen esetben leginkább a minőséggel
van baj, vagy a holmi volt lopott.
Sajnos ismét előfordult, hogy a tetten ért, elfogott bűnözőt a
bíróság szabadon engedte, mert nem látta bizonyítottnak az
elkövetést. Tudható, hogy az illető továbbra is bűnözői életmódot
folytat majd.
Az őrs rendőrei különösen figyelnek a piaci forgatagokban
előforduló zsebmetszőkre, valamint rendszeresen kapnak felkérést
a TiGáztól, DMRV-től a szabálytalan vételezés ( pl. gáz lopás) miatti
eljárásokban.
Pásztor Béla polgármester helyzetértékelése során kiemelte, hogy
fontos visszatartó erőnek tekinti a térfigyelő kamerarendszer kiépí
tését, amely nem olcsó dolog, ám hatékony. Az őrs tevékenységét
természetesen továbbra is támogatják.
WK

A közlekedési biztonság növelését szolgálja a
Fő úti új rendőrlámpa, amely az önkormányzat
megrendelésére készült el májusban

Útépítés Csonkáson
HIRDETÉS

abb települései Vácegres és Váckisújfalu, ahol 17-ről 9-re, illetve
7-ről 3-ra csökkent az elkövetett bűnesetek száma.
A kábítószerek terjedésének visszaszorítása érdekében a rendőrség
szorosan együttműködik a KEEF-el, a Támaszpont Alapítvánnyal,
a Családsegítő Szolgálattal és az iskolákkal. Őrsparancsnok úr ki
emelte, hogy szintén együttműködnek a közterület-felügyelőkkel,
a mezőőrökkel, a városőrökkel, a vadásztársaságokkal és természe
tesen a polgárőrökkel.
Örvendetes, hogy soha ennyi rendőr nem állt még szolgálatban
az őrsön, s ezt a fiatal csapatot feltehetően meg is tudják tartani,
hiszen a rendőrök letelepítése érdekében lakásokat is kaptak az
önkormányzattól.
Az ún. trükkös lopások egyik új változatáról is beszámolt
őrsparancsnok úr, a bűnözők kifogyhatatlanok az ötletekből. Ezút
tal cukorbetegként kért valakik bebocsátást egy idős emberhez,
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Meg sem kérdeztek minket!

Veresegyház - Félmilliárd forintot követel a kisváros az államtól a „legféltettebb kin
cséért” – Az egyik nap még a miénk volt egy egymilliárd forint értékű modern létesít
mény, másnap az állam elvette tőlünk az egészet. És még csak kárpótolni sem akar
minket a súlyos vagyonvesztésért – panaszolja Pásztor Béla, Veresegyház független
polgármestere.
A Misszió Egészségügyi Központról van szó, amely – a veresegyhá
ziak szerint érthetetlen módon – felkerült azoknak az önkormány
zati intézményeknek a listájára, amelyeket május elsején a magyar
állam – a törvény erejénél fogva – tulajdonba és működtetésre át
vett a településtől. A Misszió Egészségügyi Központ tavaly 150 ezer
beteget fogadott, az ügyeleten hatezer beteget láttak el.
A környékbeliek sokáig nem is feltételezték, hogy a városi fenntar
tású fekvőbeteg-ellátó intézmények államosítása elérhetné a
Missziót. A kistérségben élők ugyanis nem kórházként, hanem
rendelőintézetként ismerték a versegyházi komplexumot, arról
csak kevesen tudtak, hogy a szakrendeléseken és a fizioterápián
túl működik benne egy rehabilitációs osztály is: harminc ágyon
mozgásszervi és agysérült betegeket kezelnek. Mint utóbb kiderült,
ez lett a Misszió veszte.
Veresegyház – szemben azokkal a településekkel, amelyek megvál
tásként fogadták a kórházuk államosítását – egyáltalán nem akart
megválni az intézményétől. Főként azért ragaszkodtak hozzá a
helybeliek, mert az önkormányzat korábban óriási erőfeszítéseket
tett, hogy kizárólagos tulajdonosa legyen az egészségháznak. A
létesítmény ugyanis a kilencvenes évek második felében részben
magántőkéből jött létre: a város és Somody Imre nagyvállalkozó
közösen alapították és építették fel a Missziót.
– Remekül össze tudtuk hangolni a céljainkat – mondja Pásztor
Béla. – Az önkormányzat azt szerette volna, hogy az itt élőknek ne
kelljen bejárniuk Gödöllőre a különböző szakrendelésekre, Somody
Imre pedig a rehabilitációs osztályban és a fizioterápiás részlegben
látott üzleti fantáziát. Évekig közösen működtettük a létesítményt,
majd a vállalkozó jelezte, kiszáll a társaságból. Végiggondoltuk,
hogy mi legyen, majd arra jutottunk: a Missziónak közösségi tulaj
donban kell maradnia.
A kezdetben bonyolult tulajdoni viszonyokat Somody távozása
után az önkormányzat fokozatos térnyerése tette egyértelművé. A
helyzet 2006 januárjára tisztult le végleg: a város több menetben
kivásárolta Somodyt a Misszió Kht.-ból (2009 óta nonprofit kft.),
azaz több mint hat éve kizárólagos tulajdonosa lett egyrészt a léte
sítménynek, másfelől az intézményt működtető társaságnak.
– Az önkormányzat közvetlenül több mint félmilliárd forintot fek
tetett be az egészségügyi központba, a Misszió Kht.-n keresztül
pedig további 420 millió forintot áldozott a rehabilitációs és fizio
terápiás részleg megszerzésére – mondja Pásztor Béla. – Az volt
a célunk, hogy XXI. századi színvonalú szolgáltatást nyújtsunk a
környéken élőknek.

HIRDETÉS

Fotó: Szabó Barnabás

A polgármester szerint akár nyereségesen is működhetne a létesít
mény, ha a jelenlegi három kötelezően ellátandó település (Veres
egyház, Erdőkertes és Csomád) mellé a kistérség további falvaira is
megkapnák az ellátási kötelezettséget, illetve az azzal járó tb-finan
szírozást. Ennek híján eddig minden évben a zsebébe kellett nyúl
nia a veresegyházi önkormányzatnak, hogy hozzájáruljon a Misszió
működtetési költségeihez. Ebből azonban még soha nem volt ko
moly vita: a városatyák úgy érzik, hogy az itt élők megszokták, sőt el
is várják a minőségi szolgáltatást. Tavaly például a szakrendelőben
150 ezer ügyfelet fogadtak, további hatezer beteget pedig az
ügyeleten láttak el.
– A váratlanul jött államosítással több problémánk is van – szögezi le
a polgármester. – Az egyik érzelmi jellegű: fájlaljuk, hogy előzetesen
meg sem kérdeztek minket a lépésről. Másfelől egyelőre teljes a bi
zonytalanság: mi lesz a létesítménnyel, miként fogja üzemeltetni az
állam? A város jó gazdája volt, most csak reménykedhetünk benne,
hogy a szolgáltatások köre és eddigi színvonala megmarad. Abba
viszont nem nyugodhatunk bele, hogy kompenzáció nélkül kie
meljenek a város vagyonából egy egymilliárd forint értékű elemet.
Az egészségügyi intézmények államosításáról szóló törvénybe –
Kósa Lajos debreceni polgármester módosító javaslatára – bekerült
az a passzus is, amely szerint az államnak egyösszegű kártérítést
kell fizetnie azoknak az önkormányzatoknak, amelyek öt éven belül
ellenérték fejében szereztek gazdasági társasági részesedést az áta
dott intézményben.
– Ebből a kompenzációból mi pont kiszorulunk, csak azt nem értjük,
hogy miért – mondja Pásztor Béla. – Miért épp öt évben szabták
meg a határt. A Missziót részben a veresegyházi önkormányzat
építette fel, majd hat évvel ezelőtt pénzért megszerezte a kizáróla
gos tulajdonjogát. Nekünk miért nem jár kártalanítás?
A polgármester nem költői kérdésnek szánta a felvetését. A
képviselő-testület ugyanis nemrég határozatot fogadott el arról,
hogy az önkormányzat a Misszió elvétele miatt 524 millió forintos
állami kártalanításra tart igényt a „legféltettebb kincséért”. (Csak
az önkormányzat közvetlen tulajdonszerzése után kérnek pénzt,
a Misszió Kht. akvizícióinak ellentételezéséről lemondtak.) A ha
tározatot elküldték a térség országgyűlési képviselőjének, a Pest
Megyei Közgyűlés elnökének és az egészségügyi tárcának is. Eddig
még egyik helyről sem érkezett válasz.

Pásztor Béla missziós kálváriája

A Misszió történetének egyik fontos szála a Pásztor Béla ellen indult
büntetőeljárás. A települését megszakítás nélkül 47 éve irányító
– és ezzel hazai rekordernek számító – polgármester ellen a JászNagykun-Szolnok Megyei Főügyészség emelt vádat különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt. A vádhatóság
szerint a bűncselekmény a Somody-féle Misszió-érdekeltség
kivásárlásához kapcsolódik, mégpedig oly módon, hogy a bonyo
lult jogügylet során az önkormányzat indokolatlanul fizetett ki a
vállalkozónak egy 122 millió forintos kötbérkövetelést.
Az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék azonban
bűncselekmény hiányában felmentette Pásztor Bélát. Az ítélet sze
rint valójában 200 millió forint járt volna Somodynak, így a kifize
téssel lényegében 78 millió forinttal gyarapodott a város vagyona.
Az ügyészség fellebbezése miatt a per a Fővárosi Ítélőtáblára került.
Bár jogi-politikai szempontból az ügynek még lesz folytatása, ám a
Misszió mostani állami tulajdonba vételével kisebb súlya lett annak
a kérdésnek, hogy az évekkel ezelőtti tranzakcióval gyarapodott-e
a város, vagy vagyonvesztés érte.
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A Veszprém Megyei Bíróság a Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele iránt
folyamatban lévő ügyében meghozta a következő
VÉGZÉST:
A megyei bíróság az egyesület bírósági nyilvántartásba vételét el
rendeli, és az egyesületet a bírósági nyilvántartásba 3302. számon
bejegyzi a következő adatok feltüntetésével:
a megalakult szervezet: egyesület
a szervezet neve: Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvé
delmi Egyesület székhelye: 8253 Révfülöp, Csárda u. 1.
célja: Felvállalni mindazoknak a képviseletét, akik önhibájukból
vagy önhibájukon kívül fizetési nehézségek miatt kiszolgáltatott
helyzetbe kerültek. (További részletes céljait az alapszabály 11/1-2.
pontjai tartalmazza.)
cél szerinti besorolása: Jogvédő tevékenység
az alapszabály kelte: 2011. augusztus 5.
képviseletre jogosultjának neve és címe:
Szombati Ágnes, elnök
8253 Révfülöp, Csárda u. 1.

KÖZLEMÉNY
Segítség bajba jutott
hiteleseknek és eladósodott családoknak

• Ha belekerült az adósság
csapdába,
• ha nem tudja fizetni a
hiteleit,
• ha közüzemi tartozásai mi
att már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen,
• ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
• ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
• ha jogi képviseletre van szüksége

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat

A végzést a Veszprém Megyei Főügyészségnek megküldi.
A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a
Győri Ítélőtáblának címzett, de a Veszprém Megyei Bíróságnál
4 /négy/ példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. Az
ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kőtelező.

Az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről és az
adósság mérséklési lehetőségekről. Banki elszámolások szak
irányú ellenőrzése.
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

INDOKOLÁS :
A képviseletre jogosult személy kérelmet nyújtott be az egyesület
bírósági nyilvántartásba vétele iránt.

Elérhetőség: +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

A bíróság a kérelmet, és annak mellékleteit megvizsgálta, megál
lapította, hogy a nyilvántartásba vételnek a Polgári Törvénykönyv
(Ptk.) 61. - 64.§-aiban, valamint az egyesülési jogról szóló, és az
1989. évi XXXIII. sz. törvénnyel módosított 1989. évi II. törvényben
(továbbiakban: Etv.) foglaltak alapján akadálya nincsen.

HIRDETÉS

Ezért az Etv. 15.§-ának (1) bekezdésében megállapított hatáskörben
a 15.§ (3) bekezdésében említett nemperes eljárás keretében az
egyesület nyilvántartásba vételét elrendelte, egyúttal intézkedett
az egyesületnek a nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében is.
Az Elv. 15.§-ának (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásba
vételről szóló határozatot megküldeni rendelte a Veszprém Megyei
Főügyészségnek, amely az Etv. 14.§-ának (1) bekezdése alapján az
egyesület működése felett törvényességi felügyeletet gyakorol a
reá vonatkozó szabályok szerint.
A megyei bíróság felhívja az egyesület képviselőjének a figyelmét
arra, hogy ha az egyesület neve, székhelye megváltozik, illetőleg a
szervezet képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak
az Etv. 15.§-ának (7) bekezdése alapján be kell jelenteni a változás
átvezetése végett.
A 105/1952. (XII. 28.) MT. számú rendelet 13.§-ának (1) bekezdése
alapján a bíróság népi ülnökök közreműködése nélkül járt el.
Az említett rendelet 13.§-ának (3) bekezdése alapján a végzés el
len - a Polgári Perrendtartás (Pp.) szabályainak megfelelő alkal
mazásával - fellebbezésnek van helye.
Veszprém, 2011. augusztus 26.

Dr. André Tibor sk. bírósági titkár
HIRDETÉS
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BOCSOK
A gondozók hetek óta nehezen tudták etetni a barnamedvé
ket. A terület egyik részén ugyanis agresszíven viselkedtek az
állatok, senkit sem engedtek magukhoz közel. Sőt, több hím
össze is verekedett az egyik barlang előtt. Sokáig nem derült
fény az okra. Pár napnyi éheztetéssel azonban sikerült elérni
a gondozóknak, hogy az állatok elhagyják ezt a területet, így
bejutottak a medvék által készített odúba. Ott aztán nagy volt
a meglepetés: három pici medvebocsot találtak.”- adta hírül a
vvtv.
A bocsok januárban születtek, mindössze 35 dkg súllyal. Azóta
azonban megerősödtek, szépen növekednek. Egy ideje kutya
konzervvel etetik őket. A gondozók igyekeznek az ember kö
zelségét megszoktatni a fiatal állatokkal, hogy amennyire le
het, kezessé váljanak.
A hím medvéket ivartalanítják, mielőtt bekerülnek az otthon
ban, de egy tavaly ide került hímnél ez elmaradt, ő lehet az
apaállat. A további szaporulat
elkerülés érdekében, most ra
jta is végrehajtották a szüksé
ges beavatkozást.
A kicsiket félteni kell a kife
jlett medvéktől, ezért 3 éves
korukig elválasztva, külön ki
futóba kerülnek.
Ha már megszokják az em
bereket, akkor a látogatók
is megcsodálhatják a mack
ókat.
hím a Dörmi és a Barot, a
nőstény a Hugi nevet kapta.
HIRDETÉS
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www.delfinuszoda.hu
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ENIGMA
Tárlatvezetés

A kerekasztal beszélgetés néhány résztvevője
Az ENIGMA ART Galéria legutóbbi kiállításáról, a különleges üvegfestményekről,
már adtunk hírt előző lapszámunkban. A szokásos kiállítási megnyitót
követően - immár nem az első alkalommal - szakértő bevonásával tárlatveze
tésen is részt vehettünk. Ez az újszerű megközelítés azért is érdekes, mert már
nemcsak magunkban hümmögve sétálunk képtől képig a galériában.
Egy szakszerű műelemzés során számos érdekes részlettel, tudnivalóval
szembesülünk, s természetesen kérdezni és véleményt mondani is lehet. Még
az is izgalmas élmény, amikor kiderül, hogy mások mit látnak meg ugyan ab
ban az ábrázolásban.
Ráadásul az ilyen, hivatalos protokolltól mentes eseményen kötetlen és főleg
jókedvű beszélgetések zajlanak le a művész, a galéria vezetője, a tárlatvezető
és a műértő vagy mindössze a szépet kedvelő közönség tagjai között.
Érdemes volt Krizsán Zoltánnal, az üvegfestmények alkotójával ismét találkoz
ni, aki már 7 éve használja képeihez az üveglemezeket, s ez mint ismert, „minHIRDETÉS

Krizsán Zoltán ez alkalommal
ecset helyett fényképezőgéppel
den más anyagnál különbül bánik a fénnyel…”.
Mindezt megtetézték május 25-én egy kerekasztal beszélgetéssel,
mely során megvitatták lakberendező vezetésével az üveg szerepét
a belsőépítészetben.

Gyermeknap

Az Élhető Vidékért és Össze
fogás a Gyermekekért Köz
hasznú Egyesület már a
hatodik alkalommal szer
vezte meg a gyermeknapot,
május27-én, vasárnap, a szo
kott helyen, a Fenyvesben.
Ez esetben is számos le
hetőséggel várták a mozogni
vágyó fiatalokat, a kicsiket,
nagyobbakat és a szüleiket
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Iskolai
Évfordulók
A Fabriczius József Általános Iskola a zenetagozata 40
évvel ezelőtt kapott indítási engedélyt, a Fabriczius Józ
sef Esti Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
pedig az 50. tanévét ünnepelte május végén.

Ahogy az várható volt, a fél évszázados középiskola ünnepségén
számos régi tanár és még több egykori diák gyűlt össze, boldogan
ismerve fel és üdvözölve a régen látott ismerősöket. Az 1962 óta
működő iskolában 39 településről bejárt tanulók szereztek érett
ségi bizonyítványt, összesen közel 1500-an.
Veresegyház középiskolája annak idején a váci Sztáron Sándor-,
majd a gödöllői Török Ignác Gimnázium Kihelyezett Levelező Tago
zataként működött, míg 20 évvel ezelőtt önálló intézménnyé vált.
A Fabriczius József nevet vetté fel, s helyet is a Fabriczius Általános
Iskolában kaptak.
A hivatalos ünnepség után az egykori osztályok külön termekben
folytatták az régi események, élmények felidézését, igen jó hangu
latban fejeződött be ez a születésnap.
Az általános iskola zenetagozatának 40. évfordulóján érthető okból
a zene szárnyán zajlott a megemlékezés, s a Mézesvölgyi épüle
tének aulája ez alkalommal is zsúfolásig megtelt ünneplőkkel,
visszaemlékezőkkel.

HIRDETÉS

További részletes elemzést az 50 illetve a 40 évről következő
lapszámunkban közlünk.

HIRDETÉS
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Fiatalok Támaszpontja
A Támaszpont az Ifjúsági Napon nyitotta meg a kapuját a fi
atalok tömegei előtt, bár az is igaz, hogy a fiatalok nem vár
ták ölbe tett kézzel ezt a lehetőséget. Eddig is sokat dolgoztak,
rendezkedtek a nagyokkal, a szülőkkel együtt azért, hogy ez az
épület otthonos és hangulatos legyen. Még egy jelzés értékű,
látványos graffiti is készült az épület falára.

Az egyik szervezőt, az
Alapítvány elnökhelyettesét kérdeztük,
Maczó Józsefet

Ma 13 órától vártuk a segítőket
és a gyerekeket, de persze az
előkészítés már jóval hamarabb
elkezdődött. A segítők közt van
nak olyanok, akik a gyerekek bi
ztonsága érdekében az egyes já
tékoknál vigyáznak. A veszélyek
elkerülése a cél, hiszen van itt
íjászat, dárda vetés, de az egyes
társasjátékoknál sem árt, ha van aki elmagyarázza a játékszabályt.
Forgásrendszerben zajlik a mai nap, volt aki 2-3 órán át itt játszott,
aztán elment, miközben új gyerekek jöttek. Legkevesebb 80-100 fi
atal fordult meg a mai napon és még nincs vége a napnak. Bogrács
ban paprikás krumpli készül, amivel megvendégeljük az estig ma
radókat.
Rendőr voltam, míg nyugdíjba nem vonultam. Gyakran jövök Ve
resegyházra segíteni, előadást tartani, szervezni. Fontos dolog a fi
atalokkal törődni, ezért csináltunk egy önálló alapítványt. Örülünk,
hogy az önkormányzat is fontosnak tartja a tevékenységünket és tá
mogatnak minket. Példa értékű, hogy ilyen partneri segítséget kap
tunk. Megfordultam az ország különböző településein előadások
kapcsán, amit itt kapunk az önkormányzattól az ritkaság számba
megy. Csak köszönettel tartozhatunk. Tudjuk, hogy pénztelenség
van, de mégis kiderült, hogy amire akarjuk, arra mégiscsak jut. Az
számít, mit tartunk fontosnak.
Jó nagy az udvar és a házat is sikerült úgy rendbe tenni, hogy akár
magamnak is elfogadnám. Ez valóban egy olyan hely, ahol a gye
rekek a szabadidejüket kitűnően és főleg hasznosan el tudják tölte
ni.

HIRDETÉS

Rab Ágnest is
megkérdeztük
a Támaszpont
berendezkedéséről!

Rab Ágnes és Kiss Viktória

A gyereknap mintájára a ka
maszoknak szerveztük ezt az if
júsági napot. Sokat dolgoztunk,
de megérte, látjuk, hogy nagy
örömmel fogadták a gyerekek
a szabadtéri játékokat. Ez egy jó
indítás, amit majd többször meg
szeretnénk ismételni. Nagyon
élvezik a gyerekek a trambulint

és népszerű a giroszkóp is. Szerencsére jó idő van, így az iskolából
átjöttek a napközisek is.
Az épület elkészült, nagy hajrában az udvart is befejeztük. Még a
kapukat kell lerögzítenünk, hogy ne történhessen baleset.
Egyelőre az önkormányzat támogatását használtuk föl, továbbá
nyertünk másfél millió forintot. Folyamatosan írjuk a pályázatokat,
keressük a támogatókat, de még nem tudom, hogy hosszú távon
miből fizetjük majd a gázszámlát. A kivitelező munkában azonban
rengeteg ember segített, társadalmi munkában, és a GAMESZ is.
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Nyúldombi játszótér a Laposokon
Május utolsó hétvégéjén benépesült a Laposok Szada felöli oldala, a Nyúldombnak nevezett tisz
táson a környék lakossága összefogott, hogy kulturált körülményeket teremtsenek a környékbeli
gyerekek és felnőttek szabadidejének kellemes eltöltéséhez. Társadalmi munkában, sokak örö
mére egy szép játszótér nőtt ki itt a földből.
A munka megszervezőjét, Bobál Imrénét, a VIII. körzet önkormányzati képviselőt és néhány szor
goskodó lakót kérdeztünk az ötlet megvalósításáról és a lakossági összefogásról.

Bobál Imréné

Bobál Imréné

Kik álmodták meg ezt a játszó
teret?
Valamikor régen volt itt egy játszó
tér, de elhasználódott. Még tavaly
kérték, kérdezték az itt lakók, hogy
nem lehetne-e újra megépíteni?

Megérlelődött a gondoltat, segítséget kértem és kaptam a GAMESZtől, Polgármester úrtól, mi pedig összefogtunk és megszerveztük.
Most, hogy társadalmi munkában elkészült, nagy szeretettel várok ide
mindenkit, és azt kérem, hogy mindnyájan óvjuk ezt és a város többi
játszóterét is. Azt szeretnénk, ha sok-sok gyerek és anyuka, apuka érez
né itt rendszeresen jól magát.
Készültek hinták, padok, stb., és van futballpályánk, a túloldalon pedig
készül egy bográcsoló. Az egyik lakó ajánlotta fel, hogy ahol feltöltöttük
a területet, oda ő megépíti a bográcsolót, kialakítja a helyet.
Készül még több játszótér is a környéken?
Csinosítjuk még a környezetünket, de az nem játszótér lesz. A GAMESZ
mögött, a Dózsa György út folytatásában feltöltötték azt a korábban
szeméttel telehordott területet, ott fogunk fákat ültetni, szintén az egyik
lakó kezdeményezésére. Java részt fenyő magoncokat telepítünk oda.
A Nádasliget parkot, ami Bata Péter 10 évvel ezelőtti ötletéből, és rész
ben a munkájából jött létre, június 23-án, délután 15 órakor ünnepé
lyesen felavatjuk.

Valdek Mirjam

és karban tartani. Látszik már most is, hogy a környékbeli gye
rekek mennyire szeretik. Ez nagy öröm mindenkinek, szülőnek,
gyermeknek és alkotónak egyaránt.

Illés Muszka Rudolf

Én önt művészemberként ismertem meg…
Persze, az is vagyok, de a pénzkereset érdekében a GAMESZban dolgozom, én vezetem az asztalos műhelyt. Mi készítettük
a fából lévő elemeket, és a kaput, amire a hely nevéhez illően
egy nyuszit is faragtunk. Szerettünk volna a gyerekeknek
örömet szerezni.

Bobál Klára képviselő asszony hívott minket el erre a munkára, amire szí
vesen jöttünk a férjemmel és a gyermekünkkel, s még egy fantasztikus
bográcsolást is szervezett a munka végére. A környékről sokan jöttünk,
jó kis közösség ez!

Hegedűs Csaba

Itt lakom a közelben, van egy 6 éves lányom, aki nagyon szeret játszani.
Gyerekkoromban én is ezen a játszótéren nőttem föl. Az azonban még
nem volt EU szabvány, meg persze már nagyon elhasználódott az idő
folyamán. Jöttünk segíteni, szinte mindenkit ismerek, akik itt dolgoznak,
nevezhetjük ezt akár egy baráti társaságnak is. Természetes, hogy majd
vigyázunk is erre a játszótérre. Mi társadalmi munkában tesszük, amit
kell, de valószínűleg az önkormányzatnak ez pénzébe is került, köszön
jük.

HIRDETÉS

Pásztor Béla

Pásztor Béla
polgármester

A Polgármester urat is ott találtuk, s azon már meg sem
lepődtünk, hogy, ahogy negyven
éve, most is éppen talicskában
tolta a földet a terep kiegyenlítéséhez.
Polgármester úr, ez hányadik
játszótér Veresegyházon?
Ez a 17. játszótér, de lesz akár
20. is, csak szülői és képviselői
kezdeményezésre van szükség.
Csak gratulálni tudok Bobál
Imréné képviselő asszonynak,
aki ezt megszervezte. Azt
kívánom, hogy leljék benne
örömüket és tudják rendben
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Interjú Ilyés Gyulával, a Veresi Küzdősport
veresi srácokra nem kell rászólni, ők tudják
a dolgukat és tudnak viselkedni. Egymás
nak segítenek, szurkolnak a mieink, a nagy
a kicsinek, a kicsi a nagynak. Ha kell sírunk,
ha lehet, nevetünk, de együtt tesszük.
Persze közben judózunk, de például a ver
senyzés nem kötelező. Csak azt nevezem
be versenyre, aki maga akarja ezt az él
ményt megtapasztalni. Nyerni jó, de nem
az érem a lényeg, mert a szeretet mértéke
nem az elért helyezéstől függ.

Legutóbbi interjúnk óta több mint fél év telt el. Az eltelt időszak
milyen eredményeket hozott az egyesületnek?
Nagyon szépen beváltottunk mindent, amit erre az időszakra ter
veztünk. Az egyik legfőbb eredménynek azt tartom, hogy több
mint 90 fő jár már hozzánk judozni. Nagyon nagy megtiszteltetés
nek érzem, hogy ennyi szülő bízza ránk a gyermekét.
Mindennek a sportsikereken túl nyilván az is kiváltó oka, hogy itt
nem csak edzések zajlanak, hanem ez sokkal inkább egy nevelőiskola.
Bizonyára. Én rettenetesen szégyellném magam, ha csak annyiból
állna az edzői feladatom, hogy hadzsime (rajt) és mate (állj) vezény
szavakat adjak. A célunk, amit már hat éve kitűztünk a zászlónkra:
az egészséges gyerek, testben, fejben, lélekben. Ezen azóta sem vál
toztattunk, töretlenül a hagyományos emberi értékekre igyekszünk
nevelni. Számunkra a tisztesség, a becsület fontos, s ez ad nekünk
keretet az élethez, s a gyerekeknek is ezt adjuk át.
Látom, itt a Trianglóban már szépen belakták az edzőtermet…
Nagyon jó körülményeket tudtunk biztosítani, s fokozatosan
fejlődünk – büszkeségünkre kizárólag saját erőből. Most tudtunk
vásárolni 10 új szőnyeget, ami 20 m2-t jelent. (Ezúton is köszönjük
az 1%-okat!!!) Ennek a gyerekek is nagyon örülnek.
Összeállítottunk egy könyvtárat is, mert sok olyan gyerek jár
hozzánk, akinek nem tudnak a szülei könyvet vásárolni. Ifjúsági és
ismeretterjesztő művekből választhatnak a gyerekek, horror és más
durvaság nincs köztük. „Szigorú” feltételekkel működik a könyvtár,
ugyanis amikor valaki visszahozza a kikölcsönzött könyvet, el kell
beszélgetnie velem/velünk arról, hogy mit olvasott.
A személyiségfejlesztés érdekében váltakozva választunk vezetőt
az egyes kiscsoportokban a gyerekek közül. Erősítő edzésen elmon
dom, mi a feladat, megbeszélem a vezetővel és megkérem, hogy
legyen szíves és vezesse a csoportját. Ő a felelős, hogy a csoport
rendesen végezze a kitűzött feladatokat. Meg kell tanulniuk, milyen
dolog felelősséggel irányítani a többieket. Rendszeresen változik a
csoport összetétele és a „főnök” személye. Így mindenkinek helyt
kell állnia néha vezetőként, máskor beosztottként, amikor ő kap
utasításokat mástól. Ez igen hasznos módszer, beválik.
A gyerekek tanulmányi eredménye, viselkedése nem romlik?
Nem, sőt, javul. Az ellenőrző könyvet, bizonyítványt folyamato
san figyelem. Ha gondok akadnak, igyekszünk orvosolni, ha kell,
együtt tanulunk a gyerekkel. Imádom ezeket a gyerekeket, amiért
megtisztelnek és a bizalmukba avatnak. El se hinnék, mennyi min
dent elmesélnek a gyerekek nekem, s hány komoly gondot sikerült
még időben rendbe tenni.
Amíg a versenyen más gyerkőcök viháncolnak, rohangálnak, addig a
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Ennek ellenére érnek el kimagasló ered
ményeket!?
Valóban így van. Áprilisban részt vettünk
a Közép-magyarországi Regionális Diáko
limpián, ahol mi, veresi judósok megnyer
tük a csapatversenyt. Kaptunk egy hatal
mas kupát, aminek rettentően örültek a gyerekek. Ez egy küzdő
sport. Itt a gyerek először legyőzi saját magát, a félelmét, hogy eljöj
jön a versenyre. Aztán szembekerül egy szabályrendszerrel, amit bár
megismert az edzésen, de versenyen azért mégis egészen más. A
következő, hogy ott van az ellenfél, akit le kell győzni. A küzdősport
nagyon sok mindenre megtanít. Számon tartjuk, hogy a 200. érmet
Gaál Bendegúz szerezte, méghozzá parádés versenyzéssel egy
aranyérmet. A 100. érmünk egy ezüstérem volt, amit Fülöp Lackó
nyert. Az idei iskolaévben 103 érmet nyertünk, abból 42 arany, a 3
év alatt szerzett 226 éremből pedig 77 az arany.
Elmondhatom, hogy kiléptünk az országos színtérre is. Van már
magyar bajnoki helyezésünk. Hegyi Dávid a korosztályában már
nemzetközi szintű versenyző. Legutóbb egy nemzetközi kupán,
25 nemzet versenyzői között az első 8-ba három magyar jutott be,
köztük Dávid. Ott azonban visszaléptettem, mert megsérült a lába,
s egy esetleges aranyérem sem ér annyit, hogy súlyosabb sérülést
szenvedjen.
Nagyon szépen beszínesedtek az öveink is, az elmúlt héten 5-en
szeretek narancssárga övet. A fokozatok a sima fehérről indulnak,
majd következik a fehér öv citromsárga csíkkal, aztán a citromsárga,
narancssárga, zöld, kék, barna. Ezek a tanuló fokozatok. A mester
fokozatok: 1-től 5. danig fekete színű az öv, 6-7-8. dannál piros-fehér
színű, 9-10. dannál pedig piros övet viselhet az illető. Hegyi Dávid
már a zöld öves vizsgára készül, Gaál Bendegúz és a többi nagyfiú
pedig már kék övre vizsgázik. Ezek a vizsgák nagyon jó visszaigazo
lást adnak az előre haladásunkról. Zöld övtől felfelé már a Regioná
lis Dan Kollégium előtt vizsgázunk.
Az is újdonság, hogy negyedévenként ingyenes saját hírlevelet
adunk ki, amit minden tagunk megkap.
Rendeznek saját versenyt is?
Igen, a mi versenyünk a Hepe-Hupa Kupa. Ezt hagyományosan
megtartjuk, az idén zajlott le a harmadik kupatornánk május 20án, Kerepesen. Ebben az iskolaévben ezzel a versennyel zártuk
a tanévet. Nagy volt az érdeklődés, 150 judokát neveztek be a
különböző településekről.
Mit csinálnak a nyáron?
Nyári edzőtábort – mint minden évben – az idén is tartunk. Ezen
kívül a haladó nagyoknak és a versenyző csoportnak nyáron is
tartunk foglalkozást. Az edzőtábor ismét Agárdon lesz, nagyon jó
helyen, közvetlen a vízparton. Megyünk majd hajó-kirándulni, vi
torlázni is. Ez a tábor sem kizárólag a judóról szól. Velünk szemben
lesz a pákozdi emlékmű, s a gyerekeknek illik tudni, mi az és mire
emlékeztet, erre jó előre felkészülünk.
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Egyesület elnökével, vezető edzőjével
Ilyés Gyula

Tisztségei

1977-től sportol. Többszörös magyar bajnok, nemzetközi versenyek helyezettje. 1980-tól ifjúsági
válogatott, később junior-, majd felnőtt válogatott kerettag. Egy súlyos gerincsérülés miatt nyolc év
kihagyás után 1996. végén kezdett újra judózni. Masters’
kategóriában országos bajnoki címet szerzett, majd világbajnoki V. és EB III. helyezett lett.
Két évtizede személyi edző, válogatott versenyzők felkészülését is segítette. Részt vett a Honvéd Judo
Diáksport Iskola beindításában. Nevéhez fűződik a középfokú judo-edző képzés beindítása. 2009ben kezdeményezésére zajlott le az I. Kata OB, majd 2010-ben az I. Judo Földharc Országos Bajnokság
és az I. Kettlebell bajnokság.
Veresegyházon 2006. szeptemberében alapított judo-iskolát, 2007-ben pedig létre hozta a Veresi
Küzdősport Egyesületet. A több, mint 90 fiatal edzése mellett felnőttek részére speciális cross trainig
foglalkozásokat is tart.
2009-től az Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából vizsgaelnökként, ill. szakértőként részt
vesz a sportszakmai képzéseken. 2009 év végén a Veresi Önkormányzattól megkapta a Bellai János
Testnevelési és Sportdíjat.

• Magyar Judo Szövetség versenybírója
• Magyar Judo Szövetség Dan Kollégium - elnök-helyettese volt
2011-ig
• Országos Dan Kollégium - vizsgabizottsági tag
• Magyar Judo Szövetség Ifjúsági Szabadidő- és Sport Bizottság
- alelnök

• Magyar Sportszövetség Marketing Klub - tag
• Magyar Fitness és Személyi Edzők Szövetsége - alelnök
• Magyar Edzők Társasága - tag
• Magyar Sporttudományi Társaság Rekreációs Bizottsága - tag
• A Közép-magyarországi Régió Versenysport Bizottság - elnök
HIRDETÉS
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Eredmények:
Ifjúsági:

1. Bohus Richárd Veresegyház
2. Farkas Norbert Veresegyház
3. Kalucza Szilveszter
Erdőkertes (13 év)

Nők, leányok:

1. Letanóczki Gabriella Veres
egyház
2. Klink Alexandra Erdőkertes
(13 év)
3. Klinkné Krisztina Erdőkertes
4. Torkos Judit Erdőkertes

Férfi Egyéni (24 induló):

Az idei évben, a Bulgária fővárosában megrendezett TaekwonDo Európa Bajnokságon, a 33 országból résztvevő 837 versenyző
közül nagy örömünkre, a Magyar Taekwon-do válogatott veres
egyházi versenyzője Vajkovics Ferenc 2 Danos mester a dobogó
3. fokára állhatott fel.
A sportegyesület versenyzője több kategóriában és szerepelt
az Európa bajnokságon. Formagyakorlat kategóriában bronz
éremmel,küzdelem kategóriában a legjobb 8 között, törés kate
góriában pediga rangos 5.helyen zárta a versenyt.

Asztalitenisz Bajnokság
2012. május 19-én, szombaton az Asztalitenisz Baráti Kör meg
tartotta a 4. Nyílt Felnőtt Veresegyházi Amatőr Asztalitenisz Baj
nokságát a Váci Mihály Művelődési Házban.
A szép napos reggelen a már-már szokásosnak tűnő friss pogi-illat
lengedezte be a küzdőteret, megadva a baráti hangulat alapjait. Is
mét volt alkalom a verseny mellett másra is figyelni. A héten a 76
éves Mester Géza bácsit ünnepeltük és a „Veresegyházi Amatőr Asz
taliteniszért” életmű díjjal köszöntöttük mindannyiunk edzőjét, aki
nek sportszeretetét és emberi hozzáállását példaértékűnek tartjuk.
A küzdelmes és izgalmas végjáték után új bajnokot hirdettünk
Horváth Kálmán személyében. Májai Lehel ezüstérmes, Takács
Andor pedig a küzdőszellemével fellépett a dobogó harmadik
fokára. Nekik is és a versenyen a többi előbbre lépőjének - melyet
akaratuknak és szorgalmuknak köszönhetnek - gratulálunk.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és játszottak, Mókus Mikinek
az asztalait, az érmeket a www.wellcamino.hu -nak, a baráti körnek
a szponzorációt, Laci bácsinak a finom ebéd elkészítését.

1. Horváth Kálmán Veresegy
ház
2. Májai Lehel Őrbottyán
3. Takács Andor Szad
4. Büte Zsolt Őrbottyán
5. Héregi László Veresegyház
6. Mókus Miklós Vácduka
7. Bohus Pál Veresegyház
8. Benkó Zoltán Vác
9. Sajtos Géza Gödöllő
10. Hiriczkó Ede Veresegyház

Férfi vigaszág: (11
induló)

1. Megyesi Péter Veresegyház
2. Csomai Gyula Aszód
3. Sztranyan János Vácrátót
4-6. Szuhanyik György Veres
egyház,
Gyarmati Norbert Veres
egyház, Járdi Tibor Göd

Páros: (9 pár)

1. Mókus Miklós - Horváth
Kálmán Vácduka - Veresegyház
2. Járdi Tibor - Letanóczki
István Göd - Veresegyház
3. Májai Lehel - Büte Zsolt,
Őrbottyán - Őrbottyán
4. Takács Andor - Szuhanyik
György, Szada - Veresegyház
5-9. Klink Alexandra - Ka
lucza Szilveszter ErdőkertesErdőkertes, Letanóczki
Gabriella - Megyesi Péter, Ver
esegyház- Veresegyház, Csomai
Gyula - Sajtos Géza Aszód
- Gödöllő, Becsei László-Bohus
Pál, Veresegyház - Veresegyház,
Hiriczkó Ede-Héregi László
Veresegyház - Veresegyház.

Ide kapcsolódó hír, hogy a budapesti asztalitenisz bajnokságban a
veresi amatőrökből álló csapatok a fennállásuk legjobb évét zárták.
A korábbi szponzor nevével fémjelzett ALU-KOR ASE II. csapata 4.
helyen végzett az Újbuda bajnokság 2. osztályában és jelenleg a
feljutásért küzd az első osztályba.
A csapat tagjai: Héregi László, Hiriczkó Ede, Megyesi Péter, Mókus
Miklós és Sztranyan János.
Az ALU-KOR ASE I. csapata 2. helyen zárt az Újbuda bajnokság igen
erős 1. osztályában és így várhatóan feljut a BP2. osztályába, ami
esetükben megyei - NB III. szintet jelent. A csapat veresegyházi já
tékosai Horváth Kálmán és Letanóczki István. Mindkét csapatot já
tékával és szellemiségével erősítette Mester Géza bácsi.
Sporttársi üdvözlettel:
Letanóczki István (30 9000 175), Megyesi Péter (20 4806 502)
HIRDETÉS
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GYERMEK
HORGÁSZVERSENY

Haldorádó Horgásztó
2012. június 24.

NEVEZÉSI HELYEK:• Hari-Hari horgászbolt
2112 Veresegyház,
			
			

			

Budapesti út 132.

• Haldorádó horgásztó
(Ivacsi-tó) halőrház

NEVEZÉSI
HATÁRIDŐ:
2012. június 16.

Képünk a tavaszi verseny
győzteseit mutatja

A részletekről a
nevezési helye
ken tájékozódhat!

Két énekkar közös
vendégszereplése
Erdélyben
A Váchartyáni Canzonetta Nőikar és a veresegyházi Gaudeamus
Kórus az eltelt évek során már több alkalommal adott közös kon
certet Váchartyánban, Veresegyházon, Erdőkertesen, Vácon és
Kisnémediben.
A mostani közös vendégszereplésre 2012. április 28-május 1. között
Dicsőszentmártonban és Marosvásárhelyen került sor.
A Dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési Egyesület Ve
gyeskara meghívásának tett eleget a Canzonette Nőikar, akihez
csatlakozott a Gaudeamus Kórus egy kilenc fős lelkes kis csapattal.
Első koncertünket a megérkezés napjának estéjén adtuk
Dicsőszentmártonban, a Mihai Eminescu Művelődési házban.
Bartók Béla, Bárdos Lajos és Karai József műveit szólaltatta meg a
kórus Farkas Pál karmester vezényletével és Fehér Lili zeneművészeti
szakközépiskolai növendék zongora kíséretével.
Nagy sikerrel szerepelt a helyi kórus és a középiskolás fiatalokból
álló dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes is.
A következő koncertet Marosvásárhelyen a Szabadság utcai Re
formátus templomban adtuk, ahol Léo Delibes: Messe Bréve
művének hangjai csendültek fel.
A kórus mindkét helyen nagy tapsot kapott, a hallgatóság és mi, az
énekesek is felemelő és megható pillanatokat élhettünk át.
Vendéglátóink nem csak a kellemes szállásról és étkezésről gon
doskodtak- mely Szőkefalván a katolikus plébánián és a Kolping
vendégházban volt- hanem igen gazdag kulturális programot is
szerveztek számunkra.
Marosvásárhelyen meglátogattuk a Kultúrpalotát, Unitárius templo
mot és a Nemzeti Színházban a színfalak mögé is betekinthettünk.
Medgyes városában, ahol több kultúra és vallás keveredett az
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Anyukák
Sütemény Versenye
Minden családban vannak hagyományai a sütikészítésnek. Féltve őrzött receptek a Nagyitól,
Édesanyától,Barátnőktől, Szomszédoktól,melyeket nem
szabad a feledés homályába elbújtatni.
A gyermek horgászversennyel egybekötött sütibajnokságot a horgász-palánták anyukáinak szeretnék felkínálni
egy barátságos megmérettetésre.
A verseny időpontja: 2012. június 24. vasárnap 9 óra
helye: Haldoradó Horgász-tó ( félsziget)
nevezési díj: nincs
nevezés: a gyermek-horgászversenyre való
jelentkezéssel egyidejűleg
nevezési hely: Hari-Hari Horgászbolt,
Haldoradó horgász-tó

A verseny menete:

A horgászverseny megkezdése után a sütiversenyre
benevező anyukáknak a saját maguk által készített
finomságból 2 szelet sütit ( műanyag tányéron, papírtálcán ) kell elhelyezniük a regisztrációs asztalon zsűrizésre.
Egyenként, mindenki pár mondatban ismerteti az ínycsiklandozó remekművét, majd egy névvel ellátott sorszámot kap, melyet a verseny végéig meg kell őrizni. Majd
a visszamaradt finomságokat fölszeletelve, szalvétán
fölkínálják a horgászverseny résztvevőinek.
A zsűri a készítmények formáját, munkaigényét, látványát
és ízét veszi figyelembe.
A zsűrit a horgászverseny szervezői és két gyermek
alkotják. Eredmény hirdetésre a horgászverseny után,
még a szigeten kerül sor. A zsűri döntése alapján 1-3 helyezett oklevél és egyéb ajándék díjazásban részesül.

Szeretettel várunk minden Anyukát,
Nagymamát a gyermek horgászversenyre!
elmúlt évszázadok alatt és mai napig őrzi nyomait, sétálhattunk a
történelmi belvárosban, megcsodáltuk a Piacteret, Líceumot, Fer
ences-templomot és a Nagykönyvtárat.
Az utazás előtti este vendéglátóink búcsúvacsorát rendeztek tisz
teletünkre Dicsőszentmártonban. A vacsora előtt még lehetőségünk
volt a helyi plébános ismertető előadását is meghallgatnunk a Szent
Márton római katolikus templomban.
Az utolsó estét a kötetlen baráti beszélgetések és közös éneklés
teszi sokáig felejthetetlenné.
Az a sok-sok élmény, gyönyörű táj és az Erdélyben élő emberek
hűsége a nyelvhez-nemzethez még sokáig erőt és példát ad
számunkra a hétköznapok megéléséhez.
Köszön
HIRDETÉS
jük erdélyi
barátainknak
és a Canzonet
ta Nőikarnak
a meghívást,
jó volt együtt,
közösen szere
pelni!
Duba Ildikó
és Ujváriné
Császár Éva
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Tai chi
Egy hölgy erre a sportra, helyesebben életmódra tette föl az életét, s nem bánta meg,
ma már ő tanít másokat, veresieket.

Kemechey Edina,
tai chi edző

Kemechey Edina

Súlyos beteg voltam, rákos
lettem. Ekkor fordultam a kaqun
gyógykúrához, amit a shaolinok
hozták be Magyarországra. A
kaqun víz, egy nagyon magas
oxigéntartalmú víz, ami elégeti
a rákos sejteket. Van egy ehhez

kapcsolódó fürdőkúra is. Meggyógyultam, és közben rátaláltam a
chi kung-ra.
A chi kung és tai chi nagyon szorosan összefüggnek. A chi kung
az alap ahhoz, hogy elkezdjünk tai chizni. A chi maga az energia,
a kung pedig a munkálkodás az energián. A tai chi a jin-jang, a
teljes harmónia, amikor az ember már a saját belső energiáit érzi, és
elkezdi azt tudatosan irányítani. Ez már egy magasabb szint.
A tai chi őshazája Kína. Shaolin szerzetesek dolgozták ki ezt a mód
szert, amelyben van harcművészet is. Rákényszerültek erre, mert
a jámbor szerzeteseket rendszeresen kirabolták, megtámadták,
s ennek elkerülése érdekében kísérletezték ki a belső energiájuk
felhasználásával ezt a ma már sportnak tekintett harcművészetet,
amivel meg tudták magukat védeni. A lényege, hogy meg kell is
mernünk és kezelnünk kell tudni a belső energiáinkat, harmóniába
kell kerülnünk önmagunkkal, azaz közelítjük a külsőt a belsőhöz,
keressük az állandó közepet.
Itt, Veresegyházon, két helyen tanítom a tai chit, az Ezerkincs Élet
mód Központban, és a Mézesvölgyi Általános Iskolában. Amikor
ilyen jó idő van, akkor kint gyakorolunk a szabadban, az Ivacsokon.
Várunk bárkit, aki kíváncsi, jöjjön el közénk.
A szemlélődő mindebből csak lágy, finom mozdulatokat lát…
Igen, nagyon szép, lágy mozgást végzünk, amit jó nézni, de még
jobb csinálni. Az ember fölfedezi magában a lágyságot. A lágyság
sokkal nagyobb erő, mint a kemény agresszió. Aki lágy, azzal nem
lehet csinálni semmit. Ha egy valós élethelyzetben valaki düh
ödten kiabál velünk és mi nyugodtak tudunk maradni, akkor a han
goskodó rövid időn belül abbahagyja. Azt mondják, válj olyanná,
mint a bambusz, mert a bambusz az hajlik, de rettenetesen erős.
Egy foglalkozás úgy zajlik, hogy az elején fél órán át bemelegítünk, ha teremben vagyunk, akkor ez csak 20 perc, mert a szabadban tar
tott gyakorlások eleve hosszabbak, másfél órásak. Bemelegítéskor a
fejtől kezdve, le egészen a talpig minden kis porcikánkat igyekszünk
nyújtani, lazítani. Ezzel az energia csatornáinkat is megnyújtjuk, már
ekkor vannak melegség érzeteink, majd ezután kezdünk el chi kun
gozni. Ekkor kezd el befelé figyelni az ember, és jönnek a különböző
érzetek. Amikor már kellőképpen tudunk befelé figyelni, és amikor
már a légzésünkre tudunk koncentrálni, akkor kezdjük el a tai chit
tanulni.
Kell ehhez valamilyen bölcsesség, élettapasztalat?
Ez érdekes, nekem korábban mindenki azt mondta, hogy gyerekek
még kicsik ehhez. Mégis jönnek a gyerekek, akikről tudni kell, hogy
sokkal tisztább energiájúak. Persze az elején a tanárnak türelmes
nek kell lennie és bíztatni kell őket. Van 13 éves tanítványom, aki
kezdetben meglehetősen koordinálatlan volt, azóta óriási fejlődést
lehetett észrevenni nála. Fogyott is, és sokkal összerendezettebb
már a mozgása. A tai chi lágyan fegyelmez, nem olyan, mint a kung
fu, a belátásra és a gyakorlásra épít, miközben mégis játékos.
Bárki hozzákezdhet tai chizni, egyetlen követelmény, hogy kitartó
legyen. Heti 2 foglalkozás szükséges, hogy a folyamatosság ne sza
kadjon meg. Férfiak is jöhetnének, néha akad is egy-kettő a csapat
ban, de ők szívesebben választanak férfi oktatót.
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Egy éve dolgozom itt Veresegyházon, kialakult egy nagyon jó kis
mag, akik minden tai chi foglalkozáson jelen vannak. Nagyon jó
hangulatú óráink vannak. A résztvevők túlnyomó többsége 40 év
körüli, képzettségük, foglalkozásuk szerint erősen különbözők.
Járnak versenyekre is?
Ezzel az említett kis kitartó csoporttal elhatároztuk, hogy részt
veszünk az V. Tavaszi Kikelet Kupán, ami kimondottan kezdőknek
állít bemutatkozási lehetőséget. Reggel a csapat még egy kicsit
szorongott, de később – elmondásuk szerint - remek hangulatban

Veresi hölgyek első díjas közös gyakorlata
zajlott a verseny. A tanítványaim nagyon szép gyakorlatokat mutat
tak be, a bírók meg voltak lepődve. Mindenki áldozott arra, hogy
varrassunk igazi tai chi ruhát, így nyolc veresi nő állhatott ki egy
forma, nagyon mutatós ruhában, nagy sikert aratva. Csapatban I.
helyezettek lettünk, és az egyik tanítványom egyéniben is nyert.
Persze nem feltétlenül a verseny a fontos, itt csak megmutatjuk,
hogy hol tartunk. A mélyben a lényeg a filozófia. Miközben tai chi
zunk, rájövünk arra, hogy soha nem válhatunk tökéletessé, de ez így
természetes. Rájövünk, hogy nem állandó harccal, törtetéssel kell
előre jutnunk, barátsággal többre megyünk. A versenyek szellemi
sége is teljesen más, mint a megszokott, itt mindenki barátságos az
ellenféllel is, és barátságosak a bírók is, sőt segíteni igyekeznek.
Mi az a kaqun víz, amit az interjú elején említett?
Ez egy különleges forrásvíz, amit oxigénnel dúsítanak, majdnem
100%-os oxigéntartalomra. Van hozzá fürdő is szintén oxigénezett
vízzel, mivel a bőrünk hatalmas felületen tudja felszívni a vízből az
oxigént, s ez segít a rák ellen. Kerepesen, a Shaolin Központban és
Dobogókőn, a Shaolin faluban van erre a kúrára lehetőség. Ez utób
bi eleve egy különleges hely, ott dobog a Föld szíve.
A gyógyuláshoz azonban mindezek mellett kell a belső elhatározás
és a kitartás, hogy gyógyulni akarok, nem hagyom magam. Egy
könyvben azt írták, hogy a rák nem betegség. És tényleg nem az
szerintem sem, hanem egy utolsó figyelmeztetés, hogy valamin
változtatni kell.
HIRDETÉS

Az érdeklődők a
www. tajcsi.hu
oldalon
tájékozód
hatnak.
Lejegyezte
Windhager
Károly
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Lázár Ervin évforduló
ALAKFORMÁLÁS GYORSAN és HATÉKONYAN
A mezoterápia –elektroporáció
jelenleg a leghatékonyabb a
hatóanyagok bejuttatására, mert
egyedül ez a módszer képes tökéletesen áttörni a bőr védő rétegét, lehetővé téve a hatóanyagok
megfelelő mélységbe jutását, ahol
rendkívül gyorsan és látványosan
tudják kifejteni hatásukat.
Más módszerekkel, pl. krémek
kel, ill. egyéb elekrokozmetikai
kezelésekkel (bőrvasalás, ultrahang, stb.) nem vagyunk képesek
ilyen mélységbe bejuttatni a hatóanyagokat, csak a felszíni ré
tegekbe. A megválasztott hatóanyagok a legideálisabb helyre, a
szövetekbe, ill. a sejtekbe jutnak.
A bejuttatott anyag orvosi tisztaságú koncentrátum, mindenfé
le tartósítószer-, illatanyag,- és színezék, mentes, ez nagyon
hatékonyan épül be a bőr rétegeibe, ahol kifejtve hatását lát
ványossá tudja tenni a kezelést. Az eljárást a legkülönbözőbb
problémákra alkalmazzák: főként:

ránctalanítás-, gyulladásos bőr-,
pigmentfolt halványítás, cellulit-,
stria elleni kezelésekre is.

A Fabriczius József Általános Iskola alsó tagozatában több for
dulós versenyt rendeztünk Lázár Ervin születésének 75. évfor
dulója alkalmából.
Az első fordulóban a gyerekek a kedvenc Lázár Ervin meséjükhöz
készítettek illusztrációt. A feladat nagy sikert aratott, mert
rengeteg színvonalas pályamunka érkezett. A legjobb rajzokból
kiállítást rendeztünk az iskola dísztermében.

A második fordulóban, április 24-én, a harmadik, negyedik osz
tályosok között kerestük meg a legszebben olvasó diákokat. A
verseny két részből állt, egy szabadon választott és egy kötelező
meserészletet olvastak fel az író meséiből. Az 53 résztvevő nehéz
döntés elé állította a zsűrit az igen magas színvonalú felolvasá
sokkal.
A versenyt és az eredményhirdetést iskolánk drámaszakkörö
seinek Lázár Ervin műveiből készült jelenetei színesítették. A
gyerekek díjazását a Fodor Gabriella “Szép magyar szó” Alapít
vány biztosította, amit ezúton is köszönünk.
Bódisné Palla Zita és Kassainé Erdélyi Ildikó

Lapzárta utáni események,

melyekről a következő lapszámunkban
tudunk tájékoztatást adni
A Sulyán Cukrászda támogatja a Juhász Zsófia Református
Szeretetotthon gondozottjait, lápi póc mentés és parti fecske
gyűrűzés, medvebocsok, triatlonverseny, Octopus vizilabda
eredmények, Smaragd kutyás futóverseny, Gyalog galopp futó
verseny, Hangvár Juniális.
HIRDETÉS

A MEZOTERÁPIA eredményessége magáért beszél, elégedettek
a látványosságával, és tartósságával. Ezt bizonyítja az is, hogy
sok a visszajáró vendég. A kezeléseket intenzív kúraszerűen al
kalmazzák, ha fenntartó kezelésre van szükség az általában 2-3
havonta egy kezelést jelent.
Tű nélküli mezoterápiánál nincs fájdalomérzet, sőt a kezelés
alatt kellemes masszázs érzete tapasztalható és biztosan nem
keletkeznek bevérzések.
www.dermkozmetika.hu,
2112 Veresegyház, Ráday u. 6.,

06-30/974-4180

Cseh-Géczi Katalin
kozmetikus, szépségterapeuta
HIRDETÉS
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Sport

Roncsderby
Május 26-27-én zajlott le a veresi roncsderby, igen nagy közön
ségsikert aratva. Az autóssport különleges része ez a sportág,
amelyen belül több kategóriában versenyeznek a bátrak, akik
a gépkocsijukat nem sajnálják. Persze a biztonság itt is fonto
sabb a győzelemnél, a számtalan bukás, ütközés ellenére, ezen
a két napon sem történt személyi sérülés. A kocsik bár ütött
– kopott állapotban vannak, de belülről olyan merevítő rend
szert tartalmaznak, amely megvédi a vezetőjét a borulásoknál,
s természetesen a bukósisak is kötelező viselet a számukra.
Vigyáztak a szervezők a nézőkre is, akik legfeljebb maréknyi sárda
rabokat kaphattak az arcukba a kipörgő kerekek jóvoltából, de a
sánc tetejére kocsik nem tudtak feljutni, így az ott szurkoló hatal
mas nézőseregnek egyéb bántódása nem esett.
A Laposok szélén kétnapos népünnepély alakult ki, sátorerdő
lepte el a földsánccal körülvett katlan környékét. A 35 versenyző
egyenként legalább 6 -8 segítőt, szerelőt, rokont, barátot vonzott a
helyszínre, nem beszélve arról a tömegről, akik a látványosság miatt
jöttek ki a határba.
Lapunk riporterének kérdéseire a főszervezőként bemutatott
Antal Istvánné adott tájékoztatót.
Mi alapján döntik el, hogy ki a nyertes egy egy futam során?
A gyorsasági futamon 10 kört kell megtenni, és aki a leggyorsab
ban teljesíti a távot, az a győztes. Az ütközéses futamokon pontot
kapnak a versenyzők ütközésenként és ha valamelyik versenytársat
ki tudják fordítani, fel tudják borítani. Magas pontszámot érdemel,
aki a saját kocsiját tudja fejre állítani. A legmagasabb pontszámot
azért ítélik meg, ha a kocsi akkorát bukfencezik, hogy a borulást
követően ismét a kerekére esik és folytatni tudja a versenyt.
Előfordul, hogy valaki úgy dönt az első nap után, hogy másnap

már nem folytatja?
Ez kizárt, ha kell, egész éjjel szerelnek, hogy a holnapi futamokon is
részt vehessenek.
Meglepően nagy létszámban neveztek be a versenyre!
Igen, nagyon szeretnek Veresegyházra járni a fiúk, mert egészen
különleges varázsa van az itteni rendezvénynek. Az ország min
den részéből jönnek, sőt a határon túlról is. Ez egy nagy család, itt
mindenki barát. Ha az egyiknek tönkremegy egy alkatrésze, akkor a
másik csapat kisegíti. A pályán ellenfelek, de a depóban barátok.
Milyen sűrűn rendeznek itt roncsderbyt?
15 éve csináljuk, évi két alkalommal. Ez most a 29. verseny, szeptem
berben tartjuk Veresegyházon a jubileumi 30-at.
Milyen kocsikkal lehet nevezni?
Három kategóriába soroljuk a kocsikat. Van a Trabant futam, a többi
kocsit pedig aszerint nevezhetik, hogy 1500 cm3 alatti vagy feletti a
motor. A többi nem számít.
Veresegyháznak van ebből a hírnéven kívül valamilyen haszna?
Természetesen bérleti díjat fizetünk.
HIRDETÉS
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