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Ezt nem a Mikulás hozta Veresegyháznak!

Harcművészeti Központ
Ez az év sem múlt el komoly előrelépés nélkül. 
Veresegyház ismét gyarapodott, ezúttal egy 300 
m2-es csarnokkal, amelyet karate, kung-fu és aikidó 
sportágban jeleskedő fiatalok vettek boldogan 
birtokba. 

A városban régóta ismert, hogy a szabadtéren 
folytatható sportok mellett sok új csapat létesült, 
amelyek ugyancsak komoly sikereket érnek el. Feszítő 
helyiség igény mutatkozott emiatt a teremsportokat 
űzők felől. A Mézesvölgyi Iskolaépület sem bírta 
már kielégíteni az egyesületek szükségleteit. Az 
Önkormányzat ismerve a helyzetet tervei közt tartja 
számon egy versenyeknek is helyet biztosító lelátókkal, 
öltözőkkel jól fölszerelt sportcsarnok létesítését, ám 
első körben több edzőterem létesítését tűzte ki célul.

December 3-án elkészült az első edzőterem, amely a 
Veresi Harcművészeti Központ nevet kapta. Kiderült, 
hogy nem veszett ki a társadalmi munka ma sem 
az ebben nagy hagyományokkal büszkélkedhető 
városunkban. Civil szervezetek, vállalkozók fogtak 
össze, hogy a valamikori Dugógyár nagycsarnokát 
rendbe hozzák. Az ünnepélyes megnyitón három 
sportág fiataljai adtak bemutatót, jelezve, hogy az 
eddig üres csarnok, megtelik élettel, fehér mezes 
sportoló gyerekkel és felnőttekkel. 

Leviczki Tamás (ÉVÖGY), valamint a dr. Marik György 
(EGVA) vezérletével összefogó vállalkozói körnek 
köszönhetően, december 3-án, többszáz ember 
jelenlétében adták át a sportolóknak a csarnokot és 
köszönték meg a társadalmi munkát azoknak, akik 
önzetlenül végezték a kivitelezést. 

Pásztor Béla polgármester, Szabó Imre országgyűlési 
képviselő, korábban Pest megye önkormányzatának 
elnöke, valamint Sifu Robert Lyons, a Kung Fu 
sportág hazai megalapítója és nagymestere értékelte 
az elvégzett munkát illetve az új sportlétesítmény 
jelentőségét a város sportéletében.

Sifu (sárga köpenyben), Szabó Imre, Pásztor Béla,
Leviczki Tamás és dr. Marik György átadják az oklevelet
az egyik önzetlenül szakmunkát végzett támogatónak
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Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.  Szerkesztőség: 2111 Szada, Dózsa György út 166. I. em 6. iroda 

(VIDAutó autószervíz emeletén) Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108
• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly • Fotó: Lethenyei László

• Nyomdai előkészítés: Szedlacsek Enikő • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

Mikulás

Advent – maga az ünnep
Mit jelent az “Ádvent” szó?
Advent, Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Advent az Úr kegyelemhozó 
eljövetelére való felkészülés időszaka.

Mikor tartjuk az Ádventet?
Advent – egyben az egyházi év – a Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső 
vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik. Négy hétből áll, a negyedik többnyire csonka. A 
liturgikus szín viola, kivéve Advent 3. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni. December 
17-től már a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk.

Mi jellemzi az ádventi lelkületet?
Saját gyengeségünk, megváltásra való rászorultságunk tudata, mert „Isten a kevélyeknek ellenáll, 
az alázatosaknak megkegyelmez” (Jak 4,6).
Bűnös múltunk elutasítása, állandó fohászkodás Isten irgalmáért: „Mutasd meg nekünk, Urunk, 
irgalmasságodat!” (Zsolt 84,8).
Figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás: „Virrasszatok, mert amely órában nem is 
gondoljátok, eljön az Emberfia!” (Mk 13,35).

Melyek az Ádvent sajátos gyakorlatai?
Csönd, elmélkedés, imádság
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, Akit várunk. Legyünk többet 
csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat.
Készülés Karácsonyra. Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes 
lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás ésnem üzleti 
szellem.
Bűnbánat A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket 
minden szennytől.

Forrás: www.gondola.hu

Megjött a Mikulás Vidám műsor a téren

A Mikulás bokros teendői közt december 5-én ért el Veresegyház főterére rénszarvasaival

Rendőrségi felhívás 
Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és nem is birtokolhat. 
 A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba 
tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség 
felszámítása nélkül visszavenni.
A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárás indít, mely szabálysértés elkövetője 150 ezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül.

Pásztor Béla polgármester,
Kosik József alpolgármester,

Szakmáry Sándor alpolgármester,
Csécsyné Dr. Drótos Edina 

alpolgármester,
a Képviselő-testület tagjai,

Garai Tamás jegyző,
a Polgármesteri Hivatal 

alkalmazottai,
Windhager Károly főszerkesztő,

és a Decens Kiadó dolgozói
meghitt adventi készülődést, áldott 

ünnepeket, és sikeres jövő évet
kívánnak minden veresegyházi 

lakosnak!
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at Képviselő-testületi határozatok
2012. október-november hónap

158/2012.(X.25.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja a Veresegyházi Med-
veotthon 2012. évi működtetéséről szóló be-
számolót.

2.) A képviselő-testület elfogadja a Medveott-
hon 2012. évi működtetéséről szóló pénzügyi 
beszámolót.

3.) A következő évi költségvetésbe kerüljön 
bele a Medveotthon körbekerítése, a med-
ve- és farkas kifutó építése, valamint az illem-
helyiség építése – a prioritások figyelembe 
vételével.

4.) A reklámfelületek rendszere is kialakításra 
kell, hogy kerüljön.

159/2012.(X.25.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt-vel szemben folyamatban lévő peres ügy-
ről szóló beszámolót.

160/2012.(X.25.) Kt. sz. határozat:
1. A Képviselő-testület engedélyezi a Fabriczius 
József Esti Gimnázium és Kereskedelmi Szak-
középiskola szakképzéseinek megszüntetését 
a 2013/2014. tanévtől. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a jelenleg 
két évfolyamon folyó Logisztika OKJ szakkép-
zés 2012/13. tanévben történő felzárkóztatá-
sához és lezárásához.

3. A Képviselő-testület 2013/14. tanévtől a kö-
zépiskola nevét Fabriczius József Esti Gimnázi-
um névre módosítja.

161/2012.(X.25.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Közép- Dunavidék Kistérségi Tár-
sulás tagjaként egyetért azzal, hogy a társulás 
az 1997. évi CXXXV. tv. 6. § (1) bek. b. pontja 
alapján szűnjön meg.

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt a társaság megszűntetésével kap-
csolatos további intézkedések megtételére.

3.) Ezt a határozatot meg kell küldeni a társulás 
gesztorának, Vác város polgármesterének.

162/2012.(X.25.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat  Képvise-
lő-testülete a 2012/13. tanévben csatlakozik 
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázati rendszerhez.

Erre a célra
2013. évben         1.400.000.- Ft
2014. évben         200.000.- Ft
2015. évben         200.000.- Ft forrást biztosít. 

2. A képviselő-testület megbízza a Közműve-
lődési, Oktatási, Ifjúsági, Informatikai és Sport 
Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye köz-
zé.

3. A pályázat benyújtásának feltétele: legfel-
jebb 45.000 Ft egy főre jutó nettó jövedelem.

 4. A képviselő-testület megbízza a Közműve-
lődési, Oktatási, Ifjúsági, Informatikai és Sport 
Bizottságot, hogy a pályázatokat bírálja el.
     
163/2012.(X.25.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület az előző ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló tájékoztatást elfo-
gadja.

164/2012.(XI.08.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Kép-
viselő testülete úgy dönt, hogy a 2006. április 
1. napjától a Veresegyházi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulás fenntartásá-
ban  lévő Kistérségi Idősek Otthona fenntartó-
ja 2013. január 1. napjától Veresegyház Város   
Önkormányzata legyen.

2. Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társu-
lása Társulási Megállapodásának  módosítását, 
mely szerint a II. 14). pontja harmincegyedik 
francia bekezdése  
„- időskorúak ápolást, gondozást nyújtó  o t t -
hona közös létesítése és fenntartása, valamint 
a 4. sz. függelék 4. pontja   „ Veresegyház Kistér-
ség Idősek Otthona
Az alapítás dátuma:2006. 01.01.
Határozat száma: 2/2006 (I.18)
Az alapító okirat kelte: 2007.07.01.
Határozat száma: 7/2006 (I.18)
törlésre kerüljön.

165/2012.(XI.08.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadja a Magyar Közút Non-
profit Zrt-vel a KIC-750 forgalmi rendszámú 
gépjármű kárügy lezárására irányuló megálla-
podást, és felhatalmazza polgármestert annak 
aláírására.

2.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete hozzájárul 212.606.-Ft összegnek, 
mint a KIC-750 forgalmi rendszámú gépjármű 
kárügy behajthatatlan követelésnek a követe-
lés nyilvántartásból való kivezetéséhez.

166/2012.(XI.10.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a bölcső-
de építés elnevezésű költségvetési előirányzat 
51.214 e Ft összege átcsoportosításra kerüljön 
az általános tartalék elnevezésű előirányzat 
számlára.

2.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. október 18-án indí-
tott a „Meseliget Bölcsőde bővítése (III. ütem) 
kivitelezési munkái KMOP-4.5.2-11-2012-0036 
azonosító számú projekt keretében” tárgyú fo-
lyamatban lévő közbeszerzési eljárást lezárja 
és eredménytelenné nyilvánítja, a szerződés 
teljesítéséhez szükséges fedezet átcsoporto-
sítása miatt.

3.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Meseliget Bölcsőde bő-
vítés III. ütem megvalósításra irányuló pályázat 

határidőben történő megvalósításához szük-
séges önerő összegét a 2013. évi önkormány-
zati költségvetés eredeti előirányzataként ter-
vezni és biztosítani kívánja.

4.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert a fenti döntések végrehajtásához kap-
csolódó dokumentumok aláírására.

167/2012.(XI.10.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul 300.000.000,- Ft 
áthidaló hitel felvételéhez a Travill Invest Pénz-
ügyi Szolgáltató Zrt.-től, évi 20%-os kamatra, 
2012. december 31-i visszafizetési határidővel.

2.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul az 1. pontban 
meghatározott hitel fedezeteként a tulajdoná-
ban álló, már jelenleg is Travill Invest Zrt. által 
1,4 MrdFt értékben jelzálogjoggal és 5 éves 
vételi joggal terhelt alábbi ingatlanok fedezet-
ként történő felhasználásához:
a. Veresegyház belterület, 981/57; 1103/31; 
1103/38; 2323/2; 2833; 2837; 3076; 3529; 
3542/1; 3936; 5035; 5706; 5715; 6048; 6049; 
6554/4; 6703/3; 6863; 6985/1; 8522; 8832/8; 
9447; 9452; 9453; 9454; 9455; 6456; 9457; 
9458; 9459; 9460; 9461; 9543; 9564/3; 9564/6; 
9567/7; 9564/8; 9564/9; 9564/16; 9578; 9579/4; 
8520/A/1; 8520/A/2; 8520/A/3; 8520/A/4; 
8520/A/5; 8520/A/6; 8520/A/8; 8520/A/9; 
8520/B/1; 8520/B/2; 8520/B/3; 8520/B/4; 
8520/B/5; 8520/B/6; 8520/B/7; 8520/B/8; 
8520/B/9; 8520/B/10; 8520/C/1; 8520/C/2; 
8520/C/3; 8520/C/4; 8520/D/1; 8520/D/2; 
8520/D/3; 8520/D/4 hrsz-ek.

2.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul az egyetemle-
ges jelzálogjog alapításához 300.000.000,-Ft 
és járulékai erejéig és ezen ténynek a Zálog-
kötelezett tulajdonát képező fenti ingatlanok 
soron következő zálogjogi ranghelyén történő 
bejegyzéséhez Zálogjogosult javára. 

3.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert a fenti feltételeknek megfelelő jelzá-
logszerződés és a kapcsolódó okiratok aláírá-
sára. 

168/2012.(XI.13.) Kt. sz. határozat:
1.) Tekintettel arra, hogy Veresegyház Kistér-
ség Idősek Otthonának fenntartója 2013. ja-
nuár 1-jétől Veresegyház Város Önkormányzat 
lesz, a Képviselő-testület jóváhagyja a Veres-
egyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 
módosított

169/2012.(XI.13.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata hozzájá-
rul a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetke-
zettől 2012. július16-án felvett 130 m Ft hitel 
lejárati határidejének 2012. december 28-ról, 
2013. szeptember 30-ra történő módosításá-
hoz. 
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2. Veresegyház Város Önkormányzata hozzá-
járul a Travill Invest Zrt-től 2012. november 
10-én felvett    300 m Ft hitel lejárati határide-
jének 2012. december 31-ről, 2013. szeptem-
ber 20-ra történő módosításához. 

3. Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő testülete a 2012. évi költségvetés rövid lejá-
ratú hitelfelvétel előirányzatának összegét, 0 
Ft-ról 430 m Ft-ra módosítja.

4. Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges kormányzati engedélyezési eljárás 
lefolytatására, valamint azt követően a köl-
csönszerződések módosítására, a keletkező 
dokumentumok aláírására.

170/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a Veresegyházi Medve-
otthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasz-
nú Alapítvány 2011-2012. évi beszámolóját.

2.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a  jö-
vőben az alapítvány éves beszámolóját az év 
végi mérleg elfogadása után tárgyalja meg. 

3.) A 2012. évi könyvelés lezárt adatai 2013. 
első félévben kerüljenek a Pénzügyi Bizottság 
elé.

171/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete ismételten kijelöli Basa Ottót 
(sz.: Basa Ottó, Hatvan, 1970.10.22., a.n: Óvári 
Mária, adóazonosító jel: 8379140834, 2112 
Veresegyház, Wesselényi u. 16. szám alatti 
lakost) a Misszió-Health Egészségügyi Rend-
szerfejlesztő Kft.(Cg: 13-09-076739) ügyveze-
tőjének, 2012. november 29-től 2013. május 
31-ig tartó határozott időtartamra. 

2. Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az ügyvezető igazgatói tevékeny-
ség meghosszabbítása miatt módosított, a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot elfogadja.

3. Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Misszió-Health Egészségügyi 
Rendszerfejlesztő Kft.(Cg: 13-09-076739) 
törzstőkéjét 161 000 000,- forintról (azaz 
egyszázhatvanegymillió forintról) 500 000,- 
forintra (azaz ötszázezer forintra) tőkekivonás 
jogcímén leszállítja, ezzel Veresegyház Város 
Önkormányzatának, mint a Társaság tulajdo-
nosának törzsbetéte 500 000,- forintra (azaz 
ötszázezer forintra) változik. 
A Társaság tulajdonosának a tőkekivonás 
jogcímén történő kifizetéssel egy időben az 
eredménytartalékból – tőkekivonás arányo-
san – 15 888 503 Ft., azaz tizenötmillió nyolc-
száznyolcvannyolcezer ötszázhárom forint 
eredménytartalék kerül kifizetésre.

4. Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a törzstőke leszállítással összefüg-
gő módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot elfogadja. Ezen Alapító Ok-
iratra vonatkozó határozat akkor lép hatályba, 
amikor a tőkeleszállítás minden jogi feltétele 

megvalósul és az Okiratot a Cégbíróságnak 
erre figyelemmel meg kell küldeni. Az Okirat 
aláírására is ekkor válik kötelezetté a Polgár-
mester

5. A határozatot Társaság ügyvezetőjének 
meg kell küldeni.

172/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör-
vény 29.§ (3) bekezdése alapján saját bevéte-
lének várható összegét
2013-ban       3.355.580 eFt-ban
2014-ben       3.511.000 eFt-ban
2015-ben       3.411.000 eFt-ban állapítja meg.

A saját bevételek összegét az 1. számú mel-
léklet részletezi.

2.) A képviselő-testület a 2011. évis CXCV. tör-
vény 29.§ (3) bekezdése alapján adósságot 
keletkezhető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségek várható összegét
2013-ban       1.415.396 eFt-ban
2014-ben       839.271 eFt-ban
2015-ben       399.271 eFt-ban állapítja meg.

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségek részletezését a 2. szá-
mú melléklet tartalmazza.

173/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a 2012. évi költségve-
tés háromnegyed éves számadatairól szóló 
tájékoztatást elfogadja.

2.) A képviselő-testület a 2013. évi költségve-
tési koncepciót elfogadja.

174/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat polgármesteri 
hivatalának 2013. évre vonatkozó belső ellen-
őrzési tervét az 1-2. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az év közben indokolttá 
váló, az ellenőrzési tervben nem nevesített 
vizsgálatok jegyző útján történő elrendelésé-
re javaslatot tegyen.

175/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a térítési díjakról 
szóló 9/2007.(VII. 12.) sz. rendelet módosítását 
10 nappal későbbre halasztja az iskola, óvoda 
és bölcsőde étkezési költségeinek összhang-
ba hozása céljából.

2.) A képviselő-testület a 
Mézesvölgyi iskola galériájára 
szóló látogatói jegy bevezetését 
nem támogatja.
176/2012.(XI.29.) Kt. sz. hatá-
rozat:
Veresegyház Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 9/2006.(VI. 
21.) sz. rendelet módosítását 10 
nappal későbbre halasztja az is-
kola, óvoda és bölcsőde étkezési 

költségeinek  összhangba hozása céljából.

177/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a helyi adóval tarto-
zókról szóló 12/2012. (I.17.) Kt. sz. határozat 
hatályon kívül helyezését felfüggeszti, és az 
előterjesztést egy év múlva újratárgyalja.

178/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Mol-
nár és Tóth Kft. T-84/2012. számú vázrajzán 
ábrázolt határrendezéssel a 6704 hrsz-ú köz-
területből 113 m2 a 6705 hrsz-ú ingatlanhoz 
kerüljön hozzácsatolásra. 

2.) Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
közművesítetlen 113 m2-es területrész vétel-
ára - az 54/2010. (VI.16.) Kt. számú határozat 
idevonatkozó rendelkezéseire figyelemmel 
- a Veresegyházon jelenleg érvényes nettó 
9.000,-Ft-os ingatlanár 60%-a (nettó 5.400,-Ft) 
alapján bruttó 774.954,-Ft legyen. 

3.)  Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a vételár 
megfizetése Viktor Károly János tulajdonos 
részéről határrendezési eljárás jogerős befe-
jezésekor, a területvásárlással kapcsolatban 
megkötendő adásvételi szerződés aláírásakor 
egy összegben történjen meg. 

3.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert a határrendezési eljárás megindí-
tására és az adásvételi szerződés aláírására. 
Egyben felhívja a Jegyzőt, hogy a határrende-
zésből keletkező változásokat a vagyon-nyil-
vántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásban vezettesse át.

179/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az előző ülés óta eltelt időszak ese-
ményeiről szóló beszámolót elfogadta.
180/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:

Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri az Ügyrendi Bizottság 
elnökét, hogy tegyen javaslatot a város köz-
területén elhelyezkedő műalkotásokról, jel-
képekről, egyéb műtárgyakról a közterületek 
használatáról szóló rendeletben történő sza-
bályozásra.

HIRDETÉS
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Településünkön nem sok olyan közterületi munka folyik, amiben a 
GAMESZ gépei és dolgozói ne vennének részt. 
Íme két példa az utóbbi időszakról.

A Laposokon, a Dózsa György utca folytatásában alakított ki a kör-
nyék lakossága - Bobál Imréné, a környék önkormányzati képviselő-
je bíztatására és részvételével - egy pihenőparkot. A korábban elha-
nyagolt területet megtisztították, s gyorsan növő nyárfa csemetékkel 
három fasort telepítettek még az enyhe novemberi időben. 
Így egy éven belül ez már a negyedik lakossági kezdeményezésre 

és önkéntes társadalmi munkában megszépült környezet erre felé. 
Megépült a Nádasliget park, a Nyúldomb, és a Pamutliget, ezek után 
következett ez a  nevet még nem kapott, kellemes, parkos terület, 
amelynek gondozását a továbbiakban az itt lakók vállalták.

Természetesen ebben a munkában is részt vett a Gamesz, tartályko-
csin hozták a vizet a nyárfák biztosabb megeredése érdekében, a be-
iszapoláshoz, lásd az alábbi képünkön.

Kosaras kocsiról szerelik a város ünnepi díszkivilágítását

A GAMESZ
és a településüzemeltetés

Természetesen az adventi időszakra készülve a GAMESZ gondosko-
dott a díszkivilágításról és a város karácsonyfájának elhelyezéséről is. 
Oldalsó képünkön éppen a díszkivilágítás zsinórozása folyik.

Tisztelt Veresegyháziak!
A „Virágos porta 2012” díja ebben az évben is Kun 

Éva keramikus művész mintája alapján készült, 
házfalra erősíthető emlékplakett lesz.

Közkívánatra nem oklevelet kapnak a tavaly is 
díjazottak, minden elismerésben részesülő az 

emlékplakettet kapja.

Kérjük, hogy aki teheti, jelenjen meg a december 
16-1 díjátadón, de ha ott nem veszi át a díját, 

megteheti azt 2013. január 2-től január 14-ig a 
polgármesteri hivatal (Fő út 35.) recepcióján.

Veresegyház, 2012. november 26.

  Szekszárdiné Bányai Katalin 
szervező
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gA szociális szakellátás 
kihívásai

HIRDETÉS

Már rutinszerűen szervezett konferenciát a fenti címmel a Veresegy-
ház Kistérségi Idősek Otthona és a Szociális Igazgatók Magyarországi 
Egyesülete (SZIME) Pest Megyei Tagozata, november 6-ára az Innováci-
ós Központba, melyre Pest megye szinte valamennyi érintett intézmé-
nyéből érkeztek vendégek.
A tanácskozást Pásztor Béla polgármester, a Társulási Tanács elnöke 

kat? – dr. Fruttus István Levente pszichológus, Semmelweis Egyetem 
Mentálhigiéne Intézet
• A minőségirányítási rendszer szerepe a szociális intézményekben - 
Szabómé Berta Irén igazgató, Vakok Állami Intézete Budapest
• Súlyos értelmi sérültek egészségtámogatása - Joó Sándor intézetve-
zető szakápoló, Juhász Zsófia Szeretetotthon, Őrbottyán
• A kamarai tagság létjogosultsága a szociális ágazatban – 
Gyöngyössiné Hoffer Szilvia tagozatvezető, Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara
• A heterogén lakóösszetétel kihívásai – Lutzné Polyák Szilvia mentál-
higiénés csoportvezető, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gö-
döllő
• Szakápolás a bentlakásos Intézményekben. Múlt – jelen – jövendő – 
Tóth Gáborné intézményvezető, Kistérségi Idősek Otthona Veresegy-
ház

Természetesen az előadások között nyílt lehetőség akár az elhangzot-
takhoz kapcsolód, akár más vonatkozású szakmai kérdések megvita-
tására is.

Tóth Gáborné 

A szociális konferenciára érkező jóval 
több, mint 100 vendéget ilyen kedvesen 

fogadták a regisztráció során
nyitotta meg, ecsetelve a bár-
mely okból rászorultakon tör-
ténő intézményesített segítés, 
ápolás fontosságát és az ebben 
részt vevő szakemberek nélkülöz-
hetetlen, hivatásszerűen végzett 
munkáját.
Az egész napos rendezvényt Tóth 
Gáborné, a Veresegyház Kistér-
ség Idősek Otthona vezetője, 
mint házigazda vezette le, majd 
egy előadást is tartott.
Az elhangzott előadások és elő-
adóik
• Kitagolás és/vagy kitagadás! – 
Wisinger János szakértő, az Or-
szágos Fogyatékosügyi Tanács 
tagja
• Elszenvedni, vagy elébe men-
ni? Hogyan kezeljük a változáso-
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a Gödöllői Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság

Veresegyház újabb építészeti nívódíjban részesült

Megyenap 2012

Sportkarácsony
2012

A BM Heros Zrt. 2012-ben kilenc darab, nagyrészt saját fejlesztésű vízszállító jármű 
gyártását fejezte be, amelyeket 2012. november 23-án állítottak rendszerbe a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság objektuma előtt. A járműveket ünnepélyes 
keretek között Dr. Pintér Sándor belügyminiszter adta át az érintett tűzoltóságoknak, 
köztük a Gödöllői Tűzoltó-parancsnokságnak.
A Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területéhez huszonkét tele-
pülés tartozik, ahol összesen körülbelül 150 ezer ember lakik. Valamennyi településre 
elmondható, hogy folyamatosan bővítik az utcákat, új lakórészeket építenek, ezek egy 
részén még nem alakították ki a tűzcsaprendszert. Tekintettel arra, hogy a tűzoltóság 
vízszállító járművét három évvel ezelőtt a folyamatos meghibásodások miatt ki kellett 
vonni a rendszerből, tűzoltóink a vízszállítást gépjárműfecskendővel oldották meg. 
Több okból is indokolt volt tehát, hogy az új modellek egyike a gödöllői parancsnok-
ságra kerüljön.
A vízszállító járművek alapvető feladata, hogy biztosítsák a tűzeset helyszínén az oltás-
hoz szükséges vízmennyiséget. Az új járművek a sugárszereléshez szükséges felszere-

Pest megye közgyűlése és Pest Megye Ön-
kormányzata 2012. december 7-én tartotta 
hagyományos megyenapi és sportkarácsonyi 
ünnepségét, a Megyeháza Dísztermében. A 
rendezvény során koszorúzták a díszudvaron 
található Kossuth emléktáblát, s a díjátadáson 
kívül köszöntötték a XIV. nyári paralimpiai, vala-
mint a XXX. nyári olimpiai játékokon résztvevő, 
pontszerző, Pest megyei sportolókat. Az ünnep-
ség végére állófogadáson vendégelték meg a 
résztvevőket. 

Ez alkalomból kitüntetéseket és díjakat vehet-
nek át azoknak a személyek, illetve szervezetek, 
akik az év folyamán kimagasló munkát végeztek 
a megyéért. A számos kitüntetés közül a szá-
munkra „közelinek” tekinthetők a következők: 
A PEST MEGYE DÍSZPOLGÁRA kitüntetést az 
idén Csoóri Sándor kapta.
A KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET DÍJAT a 
városközpontjuk megújítása kapcsán Gödöllő 
Város Önkormányzata érdemelte ki.
A FEKETE DIÓ DÍJAT Pallag Katalin, Erdőkertes 
Művelődési Ház igazgatójának ítélték.

A Megyenap alkalmából Veresegyház is újabb 
elismerést kapott: 

Veresegyház Város Önkormányzata
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA

(középület kategória)
III. díj-ban részesült.

A Megyenapon átadták a PEST MEGYE LEG-
JOBB SPORTOLÓI, SPORTSZERVEZETEI szá-
mára is a megérdemelt kitüntetéseket is, 
amelyek közt örömünkre három veresegyhá-
zi név is található.

NŐI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY III. DÍJ
Kelemen Gabriella, Veresegyház 

LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKOLA I. DÍJ
Fabriczius József Általános Iskola, 
Veresegyház Az ÉV TESTNEVELŐJE

Varróné Hegedűs Gabriella, Veresegyház
Gratulálunk minden kitüntetettünknek!

léseket is tartalmazzák, így szükség esetén fecskendő gyanánt is bevethetőek.
A katasztrófavédelem céljai között szerepel, hogy 2017-re a jelenleg üzemben lévő 
huszonöt-harmincéves vízszállító járműveket a rendszerből kivonja, és helyettük kor-
szerűbb járműveket helyezzen üzembe. 
A jármű biztonságos használata érdekében a tűzoltó felépítmények digitális és kézi 
vezérléssel egyaránt alkalmazhatóak..
Szem előtt tartva azt a tényt, hogy ezek a járművek borulásveszélyesek, továbbfejlesz-
tették a hétezer literes tartályok belső hullámtörőit is, csökkentve a szállított oltóvíz 
tömeglengését.

További fejlesztések:
•   Leader típusú sugárcső, ami takarékosabb vízfelhasználást biztosít;
•   új rézsűoltó, ami nagyobb, szélesebb sugárképállítást tesz lehetővé;
•   a szivattyú zajának a csökkentése.

FEL NAGY ÖRÖMRE!
 

Fel nagy örömre! Ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,

Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely

Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!

Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;

Angyali rendek hirdetik Őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt. 

Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj! 

                    
Gárdonyi Géza
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ásBolyai Matematika Csapatverseny 
(Kelet-Pest megye)

A veresegyházi Fabriczius József 
Általános Iskola 32 felső tagoza-
tos tanulója kapott lehetőséget 
arra, hogy részt vegyen a Bolyai 
Matematika Csapatverseny te-
rületi fordulóján. Csapataink a 
gödöllői Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium falai között, 
október 12-én oldották meg a 
kitűzött feladatokat. A vártnál is 
nagyobb sikerrel zárult az idei 
verseny, köszönhetően a tanulók 
felkészültségének és a versenyen 
nyújtott lelkes munkájának. Idén 
a 8 induló csapatból 5 a legjobb 

húsz közé került, kettőt pedig a 
legjobb hat helyezés kihirdeté-
sére szervezett ünnepélyes ered-
ményhirdetésre is meghívtak.
Az ötödik és hatodik évfolyam a 
környék nyolcosztályos gimná-
ziumainak válogatott tanulóiból 
álló csapataival kelt versenyre.
Az ötödikes „Kedvenceink” csa-
pat a 19. helyet szerezte meg. Ta-
gok: Hetyey Karola 5.f, Kelemen 
Dorottya 5.e, Régenbach Maja 
5.f és Szendrey Máté 5.b.
Hatodikosaink mindkét csapata 
nagyon sikeres volt. 

HIRDETÉS

kiemelkedő eredménye a Bolyai matematika csapatverseny országos 
döntőjében!
Amint azt fenn olvasható a hatodik osztályosok matematika csapat-
versenyében az Euklidesz csapat 1. helyezést ért el a megyei fordulón, 
és ezzel az országos döntőbe jutott. Tagok: Baranyai Boldizsár 6.c, 
Fári Zoltán 6.e, Gáll Péter 6.b és Zsigri Bálint 6.e.
Felkészítő tanáraik:  Garai Andrásné, Nervettiné Varga Zsuzsanna és 
Zsigriné Zeller  Terézia.

Az országos döntőre teljes erőbedobással készültünk. A fiúk példásan 
vettek részt a felkészítő órákon, ahol a korábbi évek feladatait oldottuk 
meg.
Az országos döntőt november 24-én tartották Budapesten. Írásbeli és 
szóbeli fordulóból állt. Az írásbeli forduló eredményhirdetésekor na-
gyon szorítottunk, hogy minél később halljuk meg az Euklidesz csapat 
nevét, mert a helyezéseket visszafelé sorolták fel. Amikor kiderült, hogy 
a 31 csapatból a hetedik helyen sem az Euklidesz végzett, már tudtuk, 
hogy bejutottunk a szóbeli fordulóba. A szóbelin az első hat csapat a 
zsűri előtt mérte össze tudását. Két feladat kidolgozására 15 percet 
kaptak, majd a megoldást a tábla előtt 5 perc alatt kellett ismertetni-
ük. Tanulóink mindkét feladatot sikeresen megoldották. Ezt követően 
a villámkérdés megoldására és ismertetésére két percük volt, ezt is 

A hatodik osztályosaink az országos
döntőben az 5. helyet szerezték meg!

Szavalóverseny

ügyesen teljesítették. Az eredményhirdetésig még nagyon sokáig 
kellett várni, közben érdekes kémiai kísérleteket láthattunk. A hato-
dik osztályos csapat végül 5. helyezést ért el az országos döntőben. 
Gratulálunk a csapattagoknak és felkészítő tanáraiknak ehhez a 
nagyszerű teljesítményhez! 

A szokott érdeklődés mellett, 90 nevező részvételével zajlott a 
44. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny a fóti Németh Kálmán 
Általános Iskolában. Ezen a versenyen is remekelt néhány veresi 
tanuló.

7-8. osztályos versmondók
Farkas Ágnes, Fabriczius József Általános Iskola, 1. helyezés
Kis Dávid,  Fabriczius József Általános Iskola, 4. helyezés

Felsős prózamondók
Erdős Lili , Fabriczius József Általános Iskola, 1. helyezés
Krajnyák Mirtill, Fabriczius József Általános Iskola, 2. helyezés

Kiemelkedő eredményükhöz gratulálunk!

Az „Eratoszthenész” nevű csa-
pat a 9. helyen végzett. Tagjai: 
 Filep-György Alienor 6.f, Gás-
pár Márton 6.a, Somogyi Do-
monkos 6.a és Varga Péter 6.f.
Az „Euklidesz” csapat pedig 1. 
helyezést ért el, és ezzel egye-
nesen az országos döntőbe 
jutott fantasztikus eredményé-
vel. 
Hetedikes „Thalesz” nevű csapa-
tunk a 8. helyet szerezte meg. 
Tagjai: Joó Milán 7.d, Molnár 
 Tímea 7.d, Petrovics Bianka 
7.d, Ritter Andrea 7.c.
Nyolcadikból pedig a „Gauss” 
csapat a 6. helyet szerezte meg. 
Tagjai: Gáll Zsófia 8.g, Gugi 

Anna 8.g, Márfai Fruzsina 8.c 
és Nervetti Viktor 8.a.
Nagyon büszkék vagyunk min-
den versenyzőre, aki a szabad-
idejét töltötte ilyen hasznosan, 
és ezzel az iskolánk jó hírét is 
öregbítette. Minden résztvevő-
nek, felkészítőiknek (Nervettiné 
Varga Zsuzsanna és Zsigriné 
Zeller Terézia) és tanáraiknak 
is gratulálunk, az országos ver-
senyhez pedig eredményes és 
vidám felkészülést, valamint 
sikeres versenyzést kívánunk a 
hatodikos csapatnak és Zsigriné 
Zeller Terézia tanárnőnek!

Nervettiné Varga Zsuzsanna
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December 10-én 9.00 és 10.00                      Ametist Bábszínház: 
A rút kiskacsa

Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 

December 11. 19.00                „Hogyan legyünk boldogok?”
Dr. Parádi József pszichiáter előadása

Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Központ 

December 15. 18.00     Cantemus Kórus hangversenye
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági központ 

December 16-án        Karácsonyi készülődés,
Kolompos Táncház

Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 

December 16.  „Jertek velünk Betlehembe” 
Helyszín: Fő út – Hősök parkja 

December 20. de. 10.00   Diótörő – balett előadás 
December 21. 10.00 és 13.30             Diótörő – balett előadás
December 22. 18.30              Diótörő – balett előadás
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 

December 20. 18.00   Karácsonyi koncert 
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola 

December 21.  Fabriczius nap 
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola 

December 22.  Mindenki karácsonya 

December 29.  Családi Táncház 
 Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Központ 

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VERESEGYHÁZ VÁROS RENDEZVÉNYEI Öreg csergék – vén szuszékok

Őseink nyomában
November 9-én az Udvarház Galériában találkozhatott a régi magyar 
népművészet iránt érdeklődő közönség Vidák István néprajzkutató 
textilművésszel és Gyenes Tamás fafaragó népi iparművésszel az „Öreg 
csergék-vén szuszékok” című kiállítás megnyitóján. 
A kiállított - ma már a mindennapokban elfeledett - népi 
élethez tartozó használati tárgyak igencsak megragadó látványt 
nyújtottak a szemlélődőknek. Egy időre alkalmam volt, mint 
„időutazó” visszatekinteni dédanyáink és dédapáink korába. Azon 
évszázadokba, amikor még nagy becsülete és tisztessége volt a kétkezi 
iparosmunkának. Láthattam a szeretettel és odaadással készített, 
akár egy életöltőn át tartó, az erdélyi paraszti kultúrában általánosan 
ismert ágybeli takarókat, a csergét. Sorra csodálhattam a menyasszonyi 
szuszékokat, a nagy gondossággal ácsolt népi ládákat.. 
Érdekessége a kiállításnak, hogy a megnyitón alkalmunk volt 
találkozni Magyarország egyetlen szuszékkészítő mesterével, Gyenes 
Tamással, aki az eredeti, fejszével hasított, vonókésezett módszerrel 
készíti ácsolt ládáit. Az 1800-as évekből származó eredeti ládák 
mellett a kiállítóteremben ott sorakoztak Gyenes Tamás napjainkban 
készített csodálatos szuszékai is. A mester a következőképpen vallott 
a ládakészítés titkairól: „Az ácsolt ládákat bükkfából hasítom, majd 
faragópadon vonókésezem, a továbbiakban minden egyes deszkáját 

kézzel hornyolom. A szuszékok barnítása füstöléssel történik, majd ezt 
követően a régi jelképek felhasz nálásával a ládákat kézi hornyolóval dí szít-
em.” Gyenes Tamás nevéhez fűződik az „Ácsolt ládák titka” cí mű kiadvány 
is.   A  könyv egy évtizednyi szorgos kutatómunka eredményeként külön 
fejezetekbe foglalva írja le az „öreg szuszékok” típusait, készítésük ősi 
fogásait, a díszítő minták jelentését, továbbá számos csodálatos képjel, 
és színes fényképfelvétel gazdagítja a szekrénymíves kiadványt.
Vidák István és felesége Nagy Mari, mint textilművészek az 1970-
es évektől gyűjtik a népi élethez tartozó kismesterségek eszközeit 
és tárgyait. Az eltelt idő során bejárták Közép- és Dél-Ázsia számos 
országát, kutatták a kihalófélben lévő kézműves mesterségek még 
fellelhető nyomait. Életútjukat 43 kötetnyi tanulmány és könyv 
fémjelzi. A témakörök: az ősi magyar minták értelmezése, szövés-fonás, 
nemezelés, batikolás, kosárkötés, játékkészítés, növényi festés. 
A kiállított takarók nagy része a művészházaspár kétkezi munkáját 
dicséri, melyeket eredeti környezetben 2005. és 2012. között a 
székelyföldi Gyergyóremetén készítettek. A gyapjútakarókat a népi 
hagyományoknak megfelelően kizárólag növényi anyagokkal festették. 
A takarók színei káprázatosak, tapintásuk – szúr vagy nem szúr – 
csodálatosak. 
Elmondhatom, hogy a kiállítás magával ragadó élményt nyújtott, telve 
mindazon szeretettel, amit a kutatások során fellelt és a művészek által 
létrehozott népi tárgyak árasztottak magukból: „szárnyalást őseink 
földjére és azon is túl a messzeségbe”. 
A kiállítást rendezte: Klement Zoltán festőművész. Népi furulyán, és 
énekhangon közreműködött: a Surranó Együttes. 

Veréb József
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Adventi készülődés – Karácsonyi ajándékötletek

A Magyar Kincsek Portája szervezésében szeretettel hívjuk 
december hónapban olyan kézműves foglalkozásokra, melyeken 
Ön és gyermeke saját kezűleg készíthetik el Adventi koszorújukat, 
Karácsonyfa-díszeiket, mézeskalács finomságaikat.

A legszebb ajándék, kézműves portéka az, amit a két kezünkkel 
készítünk.
Várva várjuk 2012. december 02-án 14.00 – 18.00 óráig, amikor is 
elkészítjük az Adventi időszak legfontosabb „kellékét”: az Adventi 
koszorút.
Befizetendő összeg: koszorúnként 1200 Ft-
(A hozzá járó forró teával lelket öntünk mindenkibe!)

2012. december 16-án 14.00 – 18.00 óráig több foglalkozáson 
is ügyeskedhet, úgymint: mézeskalácssütés (természetesen 
kemencében), Karácsonyfa-díszek készítése, gyertyakészítés 
mártogatással.
Részvételi díj: családonként 2000 Ft-
(A tea most is velejárója a hangulatos munkának, csevegésnek!)
(Mindkét alkalommal az alapanyagokat természetesen mi 
biztosítjuk!)

S, hogy jól menjen a munka, és ne korogjon a pocak, mindenkit 
ínycsiklandó ízekkel vár a kocsiszín alatti Laci-konyha. Kemencéből, 
tűzhelyről az igazi a sültkolbász, a hurka. Hozzá persze fűszeres 
forralt bor, tea, esetleg egy kis tüzes pálinka.

Szatócsboltunkba újonnan érkezett hasznos és szép kézműves 
termékekkel várjuk, hogy idén ne legyen gond az ajándékozás!
(míves díszdobozok, fali kulcstartók, hímzett asztalterítők, falvédők, 
hímzett táskák, pólók, magyar játékok, csodálatos mesekönyvek, 
natúr kozmetikumok, bőrdíszműves portékák stb.)
Az Adventi időszakban minden szombaton és vasárnap nyitva a bolt 
09 – 13 óráig. ( A változtatás jogát fenntartjuk!)                                                    

Magyar Kincsek Portája                        
2112 Veresegyház, Fő út 116.    

Várjuk szeretettel: „a veresi szatócs”
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A kényelem  
beteggé tesz…

A városi emberek többségének a mindennapok során szinte 
lehetősége sincs gyalogolni… Talán ez az oka, hogy nem sze-
retnek gyalogolni, sétálni. Időhiány és a kényelem miatt egysze-
rűbb buszra, autóba, taxiba szállni.
Pedig gyalogolni jó, ez egy olyan tevékenység, amivel hatéko-
nyabban tarthatjuk formában magunkat. Ez a mozgásforma ki-
fejezetten jó hatással van a szervezetünkre, az állóképességünk-
re, az egészségünkre, így már sportról beszélünk.

Gyalogolni lényegében mindenütt 
lehet, a lehetőségek tárháza szinte 
végtelen: például gyalogoljunk né-
hány háztömböt munka után, vagy 
ebédelni gyalog menjünk a kollégák-
kal, /az ebéd utáni gyaloglás kifejezet-
ten jót tesz az emésztésünk gyorsítá-
sának/ menjünk lépcsőn lift helyett, 
vagy szálljunk le egy buszmegálló-
nyival hamarabb. Inkább gyakrabban, 
rendszeresen sportoljunk közepes 
terheléssel, mint rendszertelenül végezzünk túl sokat. Gyalogoljunk 
inkább hetente kétszer 30-40 percet, vagy négyszer 20 percet, 
mint kéthetente 2-3 órát.

a mozgás.

Fogadjon 
személyi edzőt, ha

•  Eddig nem sportolt, és most nem tudja, hogyan kezdjen hozzá.
•  Nincs elég akaratereje, kitartása, hiányzik a motiváció.
•  Szeretné tudni a leghatékonyabb edzésformát.
•  Súlyproblémával küzd, vagy más egészségügyi gondja
   (pl. gerincbántalmak, cukorbetegség, stb.) miatt szüksége van
   személyre szabott szakmai segítségre.
• Segítségre van szüksége a megfelelő diéta és edzésprogram kidol-
gozásában.

Érdemes tehát legalább az első pár alkalommal személyi edző segítsé-
gét kérnünk.

Saját egészségünkért felelősek vagyunk! Az egész-
ség a legfőbb emberi érték, mely teljes testi, lelki, 
családunk, születendő gyermekeink egészségének 
is záloga. 

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Minden kedves olvasónknak az alábbi recepttel kívánunk
Boldog Karácsonyi Ünnepeket:

Diós-kókuszos keksz fehér csokoládéval

Hozzávalók: 12 dkg dió, 10 dkg fehér csokoládé, 8,5 dkg kókuszresze-
lék, 18 dkg liszt (a teljes kiőrlésűvel egészségesebb), teáskanálnyi sütő-
por, 15 dkg vaj, 13 dkg nyírfacukor, 1 tojás

Elkészítés:
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Az összedarabolt dió és felkockázott 
csoki kivételével mindent keverjünk össze egynemű masszává. Ezután 
már bele mehet a csoki és a dió. Két tenyerünk között sodorjunk na-
gyobb féldiónyi félgömböket, majd ezeket tegyük sütőpapírral borított 
tepsibe, és süssük kb. 12-14 percig, amíg szép aranyszínűek lesznek. 

Fontos: barnára még véletlenül se süssük, ha a szélei barnulnak, és a 
keksz szép sárgás, vegyük ki.

Az optimális terhelés megállapítására szolgál a pulzuskontroll. A pulzus ugyanis egysze-
rű, de jó mércéje az edzettségi állapotnak. Különösen előnyös a gyaloglás azok számára, 
akik évtizedek óta nem végeztek rendszeres testedzést. A gyaloglás (POWER WALKING) 
helyes elsajátítása után, a naponta végezhető mozgás semmilyen kockázattal sem jár, elő-
nyei ezzel szemben rendkívüliek. Természetesen, a lényeg, hogy életformánkká váljon 

Újszerű Graco Quattro
Tour Duo lapracsukható

testvérbabakocsi
lábzsákkal,

esővédővel eladó!

Ár: 55.000 Ft
Érd: 06-20-519-8653
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In Memoriam Juhász János
November 24-én fúvós –
missziós kiállítást, hálaadó 
Istentiszteletet és emlékkon-
certet rendeztek a 2012-ben 
elhunyt Juhász János baptis-
ta lelkipásztor és egyházze-
nész emlékére Fóton, a Vö-
rösmarty Mihály Művelődési 
Házban. Az ünnepségen az 
Őrbottyáni Baptista Gyüle-
kezet Mandolin Együttese is 
szolgált. Sokan megjelentek 
a környező településekről is, 
Veresegyházról is.

„Juhász János az Úr 1915. 
évében született és 2012-ben 

tért meg az Atyához. Juhász bácsi lelkipásztor és egyházzenész 
volt hosszú évtizedeken keresztül. Munkásságában sem a II. vi-
lágháború viszontagságai, sem az 1990-ig tartó rezsim elnyomása 
nem tudta megakadályozni. Rendkívüli zenei tehetséget kapott Is-
tentől, amellyel haláláig alázatosan, rendkívüli önismerettel és hű-
ségesen sáfárkodott. Hosszú élete során egyházzenei szolgálatát a 
termékenység is jellemezte. Összesen több mint 300 egyházi da-
rabot jegyez adaptálóként, hangszerelőként és többet szerzőként 
is. Juhász bácsi lelkületére és elhivatottságára jellemző, hogy még 
a frontról is küldött haza szeretett testvéreinek egy teljes zenemű-
vet, több szólamra megírva. Ezzel a megemlékezéssel szeretnénk 
Őt és az Ő szolgálatát megköszönni Istennek!”

Egyházi esküvő
A veresegyházi Római Katolikus Plébánia

2013. január 31-éig szeretettel várja azon jegyespárok 
jelentkezését, akik 2013. folyamán a katolikus templomban 

szeretnének házasságot kötni.
A házasságkötést felkészítő foglalkozások előzik meg,

amelyek február elején kezdődnek. 
Kérjük, keressék Molnár Zsolt plébános atyát az alábbi

lehetőségek egyikén: a +36-20-9104509 telefon,
vagy molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu
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Előzetes kép a Diótörö 
előadáshoz, melyet december 

20., 21., és 22-én tekinthet 
meg a közönség. A részletes 

tudnivalókat lásd a 12. oldalon 
található plakáton.

Kicsit másként, de az országban elsőként!
Bátran merem állítani, hogy ilyen produkciót a nagyérdemű még nem látott. Csajkovszkij, Diótörő c. mese balettjét, bárhol a világban 
gyerekek és felnőttek táncolják, a Magyar Állami Operaházban is, de ilyen előadást, ami most lesz Veresegyházon, még senki nem látott. Az 
előadásunk részvevői olyan kisiskolások és óvódások, akik délutánonként járnak balettre. Nem képzettek, de annál nagyobb lelkesedéssel 
és odaadással ké-
szülnek az előadásra.
Nem csak a gyerekek 
és a szülők felé, hanem 
támogatóink felé is 
hatalmas köszönettel 
tartozunk. Bízunk 
abban, hogy ezzel 
a műsorral egy új 
összefogást indítunk 
el Veresegyházon, 
melynek bőven lesz 
még folytatása.

Várjuk Önöket sok 
szeretettel! 
 Bojszáné 

Takács Andrea
és Jóföldi Balázs
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Mindennapi élelmiszereink szennyezettsége is bekerült a köztudatba és 
egyre többen igyekeznek odafigyelni az ételre, ami nap mint nap a család 
asztalára kerül. Emellett a legtöbb embert elgondolkodtatja az élelmisze-
rek vészesen emelkedő ára. Míg 20 éve a legtöbb falusi és sok kertvárosi 
ház mellett természetes volt a konyhakert, ahonnan az elfogyasztott 
zöldségek, gyümölcsök jó része kikerült, ma már az ilyen inkább ritkaság-
számba megy. Persze nem csak ezek a konyhakertek tűntek el, hanem a 
kistermelők száma is drasztikusan lecsökkent az elmúlt években. Termő-
területek hevernek gyomosan, parlagon, miközben komoly árat fizetünk a 
szennyezett, rossz minőségű, sokszor külföldi élelmiszerekért, melyek sok 
száz kilométert megtesznek és melyek előállításához rengeteg fosszilis 
energiát felhasználnak. 

Hogyan lehetne ezen a helyzeten változatni? Mit tehetünk mi versegyhá-
ziak azért, hogy egészségesebb és olcsóbb terményeket fogyaszthassunk? 
Lenne-e lehetőség a valamikor virágzó, de most sok helyen parlagon he-
verő veresi kertek újraélesztésére? Lehetne-e egy közösséget építeni, mely 
kerteket ápol és megtanítja a legfiatalabb nemzedékeknek, hogyan lehet 
a két kezünkkel előállítani a létünket biztosító élelmet?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről, megoldási javaslatokról szólt a Taviró-
zsa Egyesület által elindított Öko-Klub második összejövetele. Gondolat-
ébresztőként  ,,A jövő farmja” című filmet nézték meg közösen a résztve-
vők, majd Keszthelyi Zsuzsanna, a Védegylet munkatársa számolt be egy 
jól működő budapesti közösségi kert létrehozásáról és működtetéséről. Az 
este egy eredményes ötletbörzével zárult, amelyen jobbnál jobb ötletek 
születtek egy veresi modell létrehozására.

Az Öko-Klubhoz csatlakozni kívánók illetve érdeklődők a bővebben a 
http://www.tavirozsa-egyesulet.hu honlapján tájékozódhatnak.

Réka

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Interjú Vastag Andrással 

Őszi Hadjárat Erdélyben
Katonai hagyományőrzőink ez év-
ben is részt vettek az 1848-es erdélyi 
hadjáratban október első hétvégé-
jén, korabeli ruhákban és korabeli 
fegyverekkel.
A beszámolót vastag András tárja ol-
vasóink elé.

Nyolcan voltunk, 2 felnőtt és 6 gye-
rek. Bonyhádi Gábor, Ílyés István, 
Szűcs László, Tenke Lambert, Vastag 
András, Vastag Dániel, Vastag Dorina 
és Zaji Miklós. Honvéd egyenruhá-
ban mentünk, s a tapasztalatok alap-
ján jókor, már szerdán este elindultunk a Gamesz autóbuszával. 
Az első állomáshelyünk Székelyderzs volt., ahol megnéztük az 1200-
as években épített erődtemplomot. Az évszázadok során és most is 
itt tárolják a tartós élelmiszereiket a falu családjai,  terményeket, füs-
tölt húsokat. Ott vannak az értékek biztonságban, s az egyenletesen 
hűvös miatt itt alkalmas a hely a tárolásra. 
Székelyderzsről a hegyeken keresztül indultunk tovább, érintve a 
Szent Anna tavat. Estére érkeztünk meg Szentegyházára, ahol az 
utolérhetetlen székely vendéglátással fogadtak minket. 
Másnap a házigazdánk felkalauzolt minket a Madarasi Hargitára. 
Csodálatos látvány tárult a szemünk elé. Akik erre járnak, Magyaror-
szágról hoznak keresztet vagy kopjafát és itt beássák. Már egy egész 
kereszt-erdő borítja a fennsíkot. Fenn szalonnáztunk 1200 méter ma-
gasban, amire lefelé forrásvizet ittunk, s medvemorgást is hallottunk 
az erdőből.
Másnap csatlakoztunk a hadjáratra érkezőkhöz. Részt vettünk a ün-
nepi misén, ami itt is a székely himnusszal és a szózattal zárul. Egy 
emlékül állított kopjafájánál megemlékeztünk egy 18 éves huszár 
fiúról, aki sebesülésébe itt halt bele. Részt vettünk a FILI csodálatos 
koncertjén, ahol mindenki, a huszárok is bekapcsolódtak az énekbe.
A következő napon indult a hadjárat. Elől vagy 30 huszár, utánuk 50 
szekér. Tavaly Homoródalmásig mentünk, az idén Lövéte volt az első 
állomás, ott zajlott a toborzás. Amikor Bem József végigjárja Székely-
földet, akkor toborozták így a huszárokat. A szentegyházi kapitány, 
Mihály József elmondja a toborzóbeszédét, aztán kezdődött a zene, 

tánc, ünneplés, illetve pá-
linkával és pogácsával fo-
gadnak minket. Ezek után 
vonulunk tovább, föl a 
Hargitára. Rendkívül látvá-
nyos, amikor az egész hu-
szárcsapat végigvágtázik a 
gerincen. Az idén a Székely 
Határőrezred felállításának 
250. évfordulója alkalmából 
még filmet is készítettek. 
Visszafelé érintettük Lövéte 
és Csíkszereda között az 
Asszonybosszantó csárdát, 
majd kerülő úton vissza-
tértünk Szentegyházára. A 
rendezvény este bállal feje-
ződött be, a huszárok reg-
gelig mulattak, s gyönyörű 
dalokat énekeltek.
Akik még maradtak, azok 
részt vettek egy főzőverse-
nyen, mi azonban hazain-
dultunk.
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„Addig leszünk magyarok,
amíg magyarul énekelünk és 

magyarul táncolunk.”
 Kallós Zoltán

 2010-ben, egy városi rendezvényen láttam a Bokrétát, amikor meg-
fogalmazódott bennem a gondolat, milyen jó lenne csatlakozni hoz-
zájuk. Ez az álom még azon az őszön megvalósult. Azóta rendszere-
sen járok a próbákra, heti kétszer. Többen megkérdezték már tőlem, 
nem fárasztó-e a tanulás, zenélés, iskola mellett az esti próbákra is 
eljárni. Aki már táncolt valaha életében táncházban, esetleg együt-
tesben, az nagyon jól tudja, hosszútávon cseppet sem fárasztó, ha-
nem inkább pihentető, ellazító elfoglaltság, mely egy nehéz nap 
után rengeteg energiával tölt fel. 

Az október utolsó hétvégéjén 
zajlott nyílt Taekwon-Do Eu-
rópa Bajnokságon vett részt 
két veresegyházi taekwon-do 
sportoló: Bontovics Babett és 
Vajkovics Ferenc.
A Lengyelországban, Wielicka 
városában megrendezett EB-n 
19 ország, több mint 1000 ver-
senyzője mérte össze tudását, 
tehetségét ebben a sportág-
ban.
Bontovics Babett freestyle for-

HIRDETÉS

HIRDETÉS

zéseket, élményeket nyújtja nekem a Bokréta már két éve, s őszintén 
remélem, még sokáig részese lehetek ennek a csodálatos életformá-
nak. 

Illés Lilla

Kétszeres Európa bajnok Bontovits Babett, 
EB bronzérmes Vajkovics Ferenc

Taekwon-Do

magyakorlat kategóriában arany érmes lett, az erőtörés versenyszám-
ban szintén Európa bajnok lett,és  formagyakorlatban 24 versenyzőtár-
sát maga mögé szorítva a 2.helyet foglalhatta el a dobogón. Így 2 arany 
és 1 ezüstéremmel zárta a versenyt.
Vajkovics Ferenc, aki idén a korosztályos EB-n harmadik lett, most a 
nyílt versenyen, a formagyakorlatból - ahol a kategóriájában 71 induló 
vetélkedett - sikerült bekerülnie a legjobb 16 közé, az erőtörés kategó-
riában pedig a legjobb 8 közé. 

Bontovics Babettet a felkészülésében segítette a Kireina Szalon-ban 
végzett kiegészítő edzései, valamint a cegespolo.eu biztosította szá-
mukra a válogatott melegítő feliratozását.

Jázmin Szépségszalonba munkatársakat keresünk,
bérlő vagy alkalmazotti minőségbe.

A teljesen berendezett szépségszalon egyben
FŐBÉRLŐNEK is kiadó.

Érdeklődni: Veresegyház, Lehár Ferenc utca 6. sz.,
vagy tel.: 0620-546-3202 lehet

A zene és a tánc lük-
tetése, az ősi dalok 
és dallamok mind-
mind egy időutazás-
ra hívnak bennünket, 
melyhez még a jó tár-
saság, az új barátok 
szerzésének öröme 
is társul. Mikor tánco-
lok, úgy érzem, része 
vagyok egy hatalmas 
egységnek, s talán én 
is hozzájárulok ezen 
egység fenntartásá-
hoz; amellett, hogy 
jól érzem magam, 
küldetést is teljesítek.  
 Ezeket a felemelő ér-
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Asztalitenisz
Különlegeset szeretettünk volna létrehozni. Olyat, ami nem a szo-
kásos. Amiben benne van a lélek is, a megelőző egészségmegőr-
zésen, egészségre nevelésen túl.
Szeptembertől a Mézesvölgyi Általános Iskola tornatermében - 
heti két alkalommal - elindult a ping-pong élet, nem akármilyen 
módon. Együtt játszhat a család apraja, nagyja. Amíg a gyerekek 
tanulnak, gyakorolnak, addig a felnőttek nagy derbiket játszanak, 
megmozgatva mind a szellemet, mind a testet. A jó, kedves han-
gulat belengi az tornatermet ilyenkor. Egyre több család csatla-
kozik. A gyerekek hozzák a felnőtteket, a felnőttek a gyerekeket.  
Nem elégedtünk meg ennyivel. Szeretettünk volna még többet 
adni a lelkes, amatőr játékot szeretőknek. November 25-én, vasár-
nap délután örömteli pillanatokat éltek át a gyermekek és felnőt-
tek: 7 prémium minőségű kompakt asztalon játszhattak.

A megnyitót és az ünnepélyes szalagátvágás megtisztelte jelenlé-
tével Pásztor Béla polgármester úr - aki szintén asztaliteniszezett 
a Budapest bajnokságban -, Selényi Péter, a MikroHungária Sport 
Kft., a Donic cég magyarországi képviselője. Kronavetter László az 
iskola létesítményvezetője is, aki szintén rendelkezik asztalitenisz 
múlttal és segítőkész hozzáállásával nagyban segítette az indulá-
sunkat.

Polgármester úr megnyitó beszéde és a szalagátvágás után az 
első ütéseket városunk vezetője és Drozd Balázs 12 éves aszta-
litenisz palánta helyezte el az új asztalon. A tornaterem erre az 
időszakra asztalitenisz csarnokká alakult át, s a felállított összesen 
14! asztalon felhőtlen játék vette kezdetét, melyet a galériáról is 
örömteli volt nézni.
Köszönjük mindenkinek, aki segítette kezdeti lépéseinket és ezen 
a napon is rész vett!

Lethanóczi
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Répássy Róbert 
igazságügyi államtitkár

FIATALOK LENDÜLETBEN

Veresegyházra látogatott november 14-én a FIDESZ-KDNP szervezésé-
ben dr. Répássy Róbert államtitkár, hogy találkozzon a helyi alapszerve-
zet tagjaival. Kísérője, a 3. sz. választókerület országgyűlési képviselője, 
Dióssi Csaba volt. A zártkörű politikai tanácskozás megkezdése előtt 
előtt sajtótájékoztatót is tartottak, amikor helyben is lehetett kérdése-
ket feltenni.

Tájékoztató napot tartottak a Köz-Pont Ifjúsági Házban, nov-
ember 12-én az Európai Uniós lehetőségekről, azon belül a 
Fiatalok Lendületben Programról.
A Fiatalok Lendületben c. program elsődleges célja, hogy a 
résztvevőkben tudatosodjon, hogy ők nemzeti hovatartozá-
suk mellett európai polgárok is. Lehetővé teszik, hogy a fiatalok 
megismerkedjenek más kultúrákkal, utazzanak és más nemze-
tiségű társakkal közös feladatokat oldjanak meg egy adott té-
makör kapcsán. A fiatalok részvételét nem kötik iskolázottság-
hoz, társadalmi vagy anyagi háttérhez, mivel az Európai Unió 
finanszírozza a fiatalok költségét.
A Fiatalok Lendületben Programon belül létezik egy úgyneve-
zett Európai Önkéntes Szolgálat is, amely azoknak szól, akik ka-
landra vágynak, nyelvet szeretnének tanulni és önkéntesként 
tapasztalatokat szerezni. Nem kell hozzá nyelvvizsga, diploma, 
munkatapasztalat sem. A projekt elvégzése után a résztvevő 
Youthpass tanúsítványt kap, amelyben benne van, hogy mivel 
foglalkoztak és mit tanultak az önkéntes szolgálat alatt. A tanú-
sítványt minden Európai Uniós országban elismerik.
A veresegyházi Támaszpont Alapítvány igyekszik segíteni a fia-
taloknak abban, hogy az Európai Unió által biztosított lehető-
ségekhez hozzáférjenek, így a Fiatalok Lendületben Program-

HIRDETÉS

Dióssi Csaba és dr. Répássy Róbert

Államtitkár úr elsősorban a kormány jogalkotási tevékenységéről adott 
tájékoztatót. Mint mondotta, nagy lépés volt az Alaptörvény, – a köz-
nép ezt nevezi Alkotmánynak -, most következnek az egyes törvény-
könyvek új kiadásai. Ezek közül is elsőként a Büntető törvénykönyvet 
(Btk), tekintik sürgősnek amely már régen megérett a megújításra, 
ugyanis még 1978-ban alkották azt meg.
Az eltelt időszakban bekövetkezett társadalmi változásoknak kell meg-
feleltetni a törvénykezést. Elsősorban szakmai érvek alapján dolgozzák 
át, de a társadalmi elvárásoknak megfelelően szigorodik is. Ezen belül 
elsősorban az erőszakos és a gyermekek-, idősek- és a fogyatékkal élők 
sérelmére elkövetett bűncselekmények tekintetében keményítenek. 
Ugyancsak régóta várt változtatás benne az erőszakkal szemben véde-
kező személy jogainak kiterjesztése, hogy valóban megvédhesse ma-
gát. Az új Btk várhatóan 2013. júliusától lép hatályba.

Hasonlóan itt van az ideje új Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.) is. amelyet 
2014. január 1-jétől kívánnak bevezetni. Ehhez az Országgyűlésnek 
közel 1600 paragrafusból álló előterjesztést kell áttekintenie és meg-
szavaznia. A jelenlegi Ptk. még avultabb, 1959-ben lépett hatályba, s 
ráadásul abban az időszakban alkották, amikor a magántulajdont még 
csak nagyon szűk határok között határozták meg. Nem véletlen, hogy 
már több mint száz alkalommal módosították.
Kiemelt helyen kezeli az új Ptk a házasság intézményét, s az élettársi 
viszonyt, nem foglalkozik azonban az egyneműek kapcsolatával, azzal 
majd egy külön törvényt alkotnak. 

Kérdésekre államtitkár úr kifejtette, hogy a halálbüntetést nem állítják 
vissza, ez a nemzetközi jogi környezet, valamint az élet tisztelete mi-
att sem lehetséges. Az élethez való jogot nem lehet korlátozni az Al-
kotmány szerint sem. Bevezették azonban a tényleges életfogytiglan 
büntetést, amely azt jelenti, hogy az így elítélt ember soha, semmilyen 
okból nem engedhető szabadon, hátralévő életét a börtön falai közt 
kell leélnie. Ez sokak szerint súlyosabb büntetés, mint a halálbüntetés. 
A jelenleg börtönben lévő 300 életfogytiglani büntetésre ítélt személy 
közöl 21 fő már jelenleg is a tényleges életfogytig tartó büntetésben 
részesült, ők sohasem szabadulhatnak.
Új gyakorlat a bíróságok mellett a mediátori szolgáltatást. A mediáto-
rok előtt történő megegyezéssel a felek elkerülhetik a hosszúra nyúló 
és költséges pereskedést, a bíróságok leterheltsége pedig javulhat, ha 
az egyszerűbb esetek perei alól mentesülnek.

hoz is. Ezek a lehetőségek 13-tól 30 éves korig hívják és várják 
az érdeklődőket, résztvevőinek nem kell diákoknak lenniük. 
További tájékoztatásna Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
honlapján található. www.mobilitas.hu

http://www.veresi-tv.hu
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Előttünk a Világvége?Számtalan házi kedvenc veszik el minden év végén a féktelen petárdá-
zástól és helyenként a tűzijátéktól. Sokuk olyannyira eltéved, hogy gaz-
dáik többé nem találnak rájuk.

Szilveszteri kutyabaj
E kényes időszakban fokozott figyelem szükséges a háziállatok felé, 
mivel sokszor a fejük felett durranó, szanaszét spriccelő, villódzó fények 
és színek számukra megmagyarázhatatlan, és akár tébolyult félelmet 
okozhat. 

Menekülni kezdenek, áttörnek a kerítésen, réseken, hogy messzebb 
kerülhessenek ezektől a fényektől, hangoktól. Gyakorta szereznek 
a menekülő állatok különböző sérüléseket is. Nem egy példa van rá 
sajnos, hogy a félelemből adódó menekülési kényszer következtében 
beszorulnak valahová vagy a kerítésen átugorva komoly alhasi 
sérüléseket szerezhetnek, amibe rossz esetben – még kezelés esetén 
is – akár bele is pusztulhatnak.
Az elkóborolt kedvencek pánikszerű menekülése közben nem csupán 
sérüléseket szenvedhetnek, egyéb veszélyek is leselkednek rájuk. A 
megzavarodott állat könnyedén egy autó kerekei alá kerülhet, esetleg 
az erdőben menedéket kereső jószágot a vadőr lövi le később, vagy 

Ha valaki tüzetesebben utána néz a világvége jövendö-
léseknek, észre fogja venni, hogy nagyon sok befejezést 
jósoltak már Földünknek. Biztosan sokan emlékeznek 
még az ezredfordulós pánikra, vagy akár az új jégkorszak 
eljövetelének hírére. 
Az elmúlt évek magyarázkodásaiból tanulva a 2012-es 
világvégét ennél sokkal összetettebben, alaposabban 
építették föl. 

Minden a maja naptárral kezdődött, mely szerint 2012. 
december 21-e az utolsó nap, mivel a továbbiakról nem 
találtak feljegyzéseket a naptárban. Ez az igazán fejlett 
és civilizált nép oly bonyolult számítási és csillagászati 
feladatok elvégzésére is képes volt akkoriban, amire a 
XXI. század tudósai se tudnak választ adni. Ilyenkor az 
ember szereti mitikus köntösbe öltöztetni a homályt 
övező kérdést, és természetfeletti dolgokkal igyekszik 
azt megmagyarázni.

A másik feltételezés a napkitörés. Sokan tartanak 
egy nagyobb hullámú napkitöréstől, mely olyan 
láncreakciókat indíthat be, melytől elpusztulhat a Föld. 
Ez igenis egy valós jelenség, mely mindenki számára 
ismerős lehet, ha hallott már a Sarki fényről – más néven 
Északi fényről –, amit szintén a napkitörés idéz elő. Ez 
viszont rádiófrekvenciás zavarokat okozhat legfeljebb, 
világvégét biztosan nem.

Mások elképzelése szerint nem is világvége lesz, hanem 
dimenzióváltás. Tanulva a sok megbukott világvégéből, 
kellett valami újabb, titokzatosabb, kevésbé elcsépelt 
elméletet is alkotni. 
Aki tehát még nem foglalt állást a tömérdek választási 
lehetőség közül, az gyorsan tegye meg, mert már nincs 
sok ideje, közeleg a vég. Rohanjon a legközelebbi 
bevásárlóközpontba, hogy vizet és tartós élelmiszert 
felhalmozva felkészülhessen arra a lehetőségre, hogy 
esetleg túléli ezt a csapást!

U.i.
Ha valaki ezt a cikket december 21. után olvassa, az 
gyorsan ölelje meg a hozzá legközelebb lévő embert, 
mert ők büszkék lehetnek magukra. Ennyi világvégét 
túlélni nem kis teljesítmény! 
Az „újoncoknak”, fiataloknak pedig megnyugtatásul: 
ne csüggedjetek, lesz még elég világvége a következő 
nemzedékeknek is!

Szabó Barabás

2012.12.21.

Ezért jobb a megelőzés!
Szilveszter napján igyekezzünk rövid ideig és kizárólag pórázon 
sétáltatni ebünket, így máris megóvhatjuk egy váratlan 
petárdarobbanás riadalmától, aminek következtében lehet, hogy 
világgá szaladna. 
A kertben tartott állatot a kritikus néhány órára bezárhatjuk a garázsba 
vagy a pincébe – ahová kevésbé és tompítva jutnak csak be a számára 
rémisztő hangok és fények.  Időről időre látogassuk meg, nyugtassuk 
meg, beszéljünk hozzá, így könnyebben átvészeli ezt a számára igen 
nehéz napot.

Szedlacsek Enikő

egyszerűen éhen hal, de a 
kihűlés veszélye is fennáll 
a téli időben. 

A sintértelepek befoga-
dóképessége szűkös, a 
befogott kutyákat nem 
tartják sokáig. Amelyikért 
nem jelentkeznek időben, 
azt injekcióval örökre 
elaltatják, így ha nem 
igyekszik a gazdi, lehet, 
hogy már későn ér oda. 

HIRDETÉS



Veresi Krónika

22

2012. december

2012. 12. szám • december

Mióta foglalkozol hangszerkészítés-
sel?
’94-ben kezdtem el tanulmányaimat 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola hangszerész képző szakán, ezek 
után még öt évet dolgoztam abban 
a műhelyben, ahol a gyakorlati éve-
imet töltöttem. Ez Gödöllőn történ, 
Rácz Barnabás nagybőgő készítő 
mesternél, akinél főként nagybő-
gőket javítottunk, restauráltunk és 
készítettünk. Kizárólag nagybőgőre 

A zene tágas jelentésének hála, sok mindenről írhattunk már nektek: fesztiválról, koncertekről, sőt még 
színházi musicalről is, ám még így is maradtak ötletek a tarsolyunkban. Ebben a hónapban igyekez-
tünk kicsit mélyebbre menni a zene birodalmában, s felkerestünk valakit, aki igazán ért a hangszerek 
lelkéhez. Utunk így a Veresegyházon élő és alkotó hangszerkészítőhöz, Prehoda Zsolthoz vezetett.

azt a gitárt én akkor megragasztottam, abban a pillanatban felpattant 
egy szikra bennem, hogy zene is meg famunka is… hát ez kezd érde-
kes lenni. Gyakorlatilag az időzítés kiváló volt, mert nem sokkal később 
a már említett hangszerész képző iskolának az egyik reklámműsorát lát-

Aki ért a gitár lelkéhez...

specializálódott az ő műhelye, ezért 
tulajdonképpen a gitárkészítést autodi-

dakta módon kellett, hogy megtanuljam. A saját műhelyem 2001-
ben készült el, így már tizenegy éve dolgozom benne. Kezdetben csak kisebb meg-
bízásokat vállaltam el, de azóta már elkészült jó néhány saját hangszer is. Többek 
között kópiák, de akadnak saját ötletek és elképzelések alapján alkotott darabok is.

Ezzel kapcsolatban vannak terveid, elképzeléseid a jövőre nézve egyedi, saját 
tervezésű gitárokról is? 
Van egy pár ötlet a tarso-
lyomban. Az elektromos gitár 
egyébként is egy olyan terül-
tet, ahol nagyon széles tarto-
mányban lehet gondolkodni, 
kísérletezni. A hegedű már 
Stradivari óta megszületett, 
míg ezt a gitárról nem lehet 
elmondani, folyamatosan fej-
lődik, újabb és újabb ötletek 
alapján születnek, jobbnál 

Szedlacsek Enikő és Szabó Barabás rovata

hattam a tv-ben. Ahogy ott álltam a 
tv előtt, földbegyökerezett a lábam 
és azt mondtam, hogy én hege-
dűkészítő leszek. Megpróbáltam 
megkeresni minél több műhelyet, 
ugyanis a felvételinek a fő krité-
riuma az volt, hogy aki felvételt 
akar nyerni, annak találnia kell 
egy műhelyet, ahol a gyakorlati 
képzést megkapja. Az utolsó pil-
lanatban sikerült megtalálnom 
azt a műhelyet, ahová végül is 
bejuthattam, és amelynek kö-
szönhetően felvételt nyerhet-
tem az iskolába. Ez az a bizo-
nyos műhely – amiről már beszéltem 
–, Barnabás műhelye, akinek életem 
végéig hálás leszek a sok türelemért és 
a tanításért!

Több ismert gitárosnak is javítottad 
már a gitárját, vagy épp elkészítetted 
saját ötleteit. Erről is mesélj egy kicsit!
Először is megemlíteném Wéber Attilát, 
aki az Ossiánnak az egyik gitárosa. Neki 
készítettem egy gitárt 2007-ben, to-
vábbá Szekeres Tamásnak is javítottam 
a hangszerét. Dandó Zoltán barátom-
nak pedig Japánban készíthettünk egy 
hangszert közösen az ottani kollégákkal.

Ha már így megemlítetted Japánt, mesélj egy kicsit az ottani életedről, 
munkáidról is…
Már gyerekkoromban vonzódtam a japán kultúrához, és később, a legna-
gyobb szerencsémre úgy alakult, hogy egy 2 éves időszakot tölthettem 
kint. Ebből a két évből aktívan másfél évet dolgoztam a Sago gitárkészítő 
manufaktúrában. Ez egy kis műhely, ahol akkor még öt fővel dolgoztak, 
amikor én bekerültem.

Mindenféleképpen itthon szeretnéd megvalósítani a saját elképzelése-
idet? Nem gondolkodtál azon, hogy akár kinn, Japánban valósítsd meg 
az elképzeléseidet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Visszavárnak oda, ahol odakinn dolgoztam, és 
ez borzasztó jó érzés. Fönnáll annak a lehetősége is, hogy ha itthon min-
den körülmény adott, akkor várható lesz megrendelés Japánból is, illetve 
Ázsiának más pontjai felé is próbálok nyitni. Nemrég összeismerkedtem 
egy Hong Kong-i hangszerkészítővel, nagyon bíztató dolgokat mondott, 
így most úgy néz ki, hogy meg tudom valósítani azt a következő nagy ál-
momat, hogy itthon, a saját műhelyemben, a saját kis környezetemben 
készítsek hangszereket, és meg tudjak belőle élni úgy, hogy közben kül-
földön tudom őket értékesíteni, mivel itthon, a jelenlegi gazdasági hely-
zetben sajnos nem túl fényesek a kilátások.

Szabó Barabás, Szedlacsek Enikő

jobb gitárok. Szóval vannak 
elképzeléseim nem csak a 
formavilágot tekintve.

Nyugodtan kijelenthetjük akkor azt is, hogy ha valaki a saját elképzeléseivel jön 
hozzád – mint megrendelő –, akkor akármit el tudsz neki készíteni?
Természetesen! Gyakorlatilag a hangszerkészítésnek ez lenne a célja és funkciója: 
a zenész álmait igyekszünk megvalósítani mi, hangszerkészítők. Ha valamelyik ze-
nésznek kipattan a fejéből egy ötlet, akkor innentől kezdve elkezdődik egy közös 
munka a zenész és a hangszerkészítő között. Ez azt jelenti, hogy a zenész elmondja 
az elképzeléseit, ehhez a hangszerkészítő hozzáteszi az építő vagy esetleg kevésbé 
építő ötletit. Ez mindenféleképpen egy közös munkát jelent és egy jó értelemben 
vett kompromisszumot is. Nyilván vannak határok, amiket lehet feszegetni, és 
ilyenkor ezt az ember szereti is megtenni, de mindenféleképpen a realitás talaján 
maradva kell elérni az eredményt.

Miért éppen ezt a pályát választottad?
Mint ahogy sokan mások, én magam is nagyon sokáig nem tudtam, hogy mihez 
kezdjek magammal. Mindig is vonzódtam a zenéhez, és nagyon sok behatás ért 
már gyermekkoromban is. Aztán későbbiek folyamán, ahogy kikerültem az általá-
nos iskolából, elvégeztem egy faipari szakmunkásképző iskolát, amely időszak alatt 
már elkezdtem tanulni gitározni. Tulajdonképpen menetközben jött egy külön be-
hatás, egy olyan impresszió, amiről az illető nem is tudja, milyen hálás vagyok neki. 
Egy nagyon kedves régi barátom megkért – amikor én ráadásul még csak aszta-
los tanuló voltam –, hogy ragasszam meg az egyik gitárjának a nyakát. Ahogyan 
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