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„Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni,
hazájának szolgálni tud." (Kodály Zoltán)
XXI. évfolyam 2. szám 2011. Február

A község lapja

200 Ft

Kis segítség – nagy örömmel

Hajnalban indultunk az iszapkatasztrófa helyszínére Bethlen Farkas polgármester úrral, Takács István tanár úrral
és Kalapos Tiborral az Önkormányzat,
a Géza Fejedelem Református Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde képviseletében. A hosszú autóút után, közvetlenül

Devecser előtt egy sorompó állt, jelezve, hogy vasúti sínek vannak előttünk.
A lámpa piros volt, várni kellett. Mikor
a sorompó utat engedett, hirtelen olyan
volt, mintha egy másik világba érkeztünk
volna. Közvetlenül azután, hogy magunk
mögött hagytuk a síneket, elénk tárult az,

amit eddig csak a médiában láthattunk:
a vörös iszap nyomai. Döbbenetes volt a
saját szemünkkel látni. Amikor megérkeztünk Kolontár polgármesteri hivatalához, és kiszálltunk az autóból, az első lélegzetvétel után megkönnyebbültem. (A
teljes cikket az 5. oldalon olvashatják.)

Ünnepélyes megemlékezés Wass Albert szobránál
„Az ember nem lenne
szabad féljen másoktól,
csak a maga gonosz cselekedeteitől, másoktól soha.”
Wass Albert születésének
103. évfordulóján, január 8-án ünnepségre került
sor Bethlen Farkas és a
Verőcei Polgári Kör szervezésében a költő-író szobránál. A megemlékezésen
beszédet mondott Cselényi László, Wass Albert
műveiből pedig Incze
Ildikó színművésznőtől és
Sztankó Dávidtól hallhattunk részleteket. A zenei
aláfestésként Nagy István
játszott tárogatón, a műsort
Katona Erika, vezette, aki

többek között a Duna Tv-n
sugárzott Etnoklub népzenei
műsor háziasszonya. Wass
Albert kiemelkedő alakja a
XX. századi magyar iroda-

lomnak. Művei főleg a hazaszeretetről, az összetartásról
szólnak, szíve ügyének érezte Erdély és Magyarország
sorsát.
(KSE)
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A Művelődési Ház
és a Forrás irodalmi kávézó
februári programja

02. 11. 9–18 óráig: Ön egészséges? – állapotfelmérés,
02. 11. 17.30-tól: Borbarátok klubja, 02. 25. 15 órától: Stílusgyakorlatok – Waldorf iskolások színielőadása 02. 25.
18 órától: Karikatúrakiállítás megnyitó – Dluholopszky László
karikatúrista és barátainak munkáiból összeállítva 02. 26. 17
órától: Sváb est

Kérés
Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
2011-ben is támogassa a

VERŐCEI GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNYT!
Adószámunk: 18712830-1-13
Számlaszámunk: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet: 66000145-11062440
Alapítványunk célja, hogy a verőcei gyermekek
egészségmegőrzését, és szórakozását támogassa. Az
elmúlt három évben támogattuk az iskolai játszótér
felépítését, a Madarak-Fák napját, megszerveztük
az iskolai-óvodai egészségheteket, az iskolai gyermeknapot, anyagilag és munkával is támogattuk a
Dunavár (focipálya melletti) játszótér építését, támogattuk a Mikulás-ünnepséget, a rászoruló gyermekek Mikulás-csomagjait, ingyenes ruhaosztást
szerveztünk, támogattunk több iskolai és óvodai
projektet (rajzverseny, iskolapóló, óvodai előadás,
buszbérlés a gyerekeknek, könyvtári könyvek vásárlása), tisztítószereket vásároltunk az iskolának,
pályaválasztási tanfolyamot szerveztünk az iskolában, kamaszfesztiválra vittük a gyerekeket. Honlapunk címe: www.gyermekalapítvány.eoldal.hu.
Köszönjük mindenkinek, aki 2010-ben is személyi jövedelemadója 1%-ával alapítványunkat támogatta. A 2010-es támogatás összegét teljes egészében
a Dunavár (focipálya melletti) játszótérre költöttük.
Köszönettel:
Gyergyai Krisztina, kuratóriumi elnök
krisztike@hevizhotels.com

Anyakönyv
Születések: Sztankóczi Péter és Mao Cen Cen fia: Péter
Yen, Bárány Attila és Szörényi Orsolya lánya: Luca, Bende
Zsolt és Kása Veronika Zsófia fia: Balázs Domokos, Kiss
Gábor és Poldauf Enikő lánya: Laura, Kézsmárki István és
Mérei Anita fia: Ambrus
Halálesetek: Kristóf Kálmánné – Hártó Etel, Cseri Istvánné – Fülöp Gizella Terézia, Greff Imréné – Láng Ilona, Alker
Rozália, Tóth István, Molnár István, Viczig Stefánia

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET
Verőce – Kismaros – Szokolya

Minden hétköznap 16 órától másnap reggel 7 óráig,
minden hétvégén és ünnepnap reggel
7 órától másnap reggel 7 óráig.
Telefon: 06/27/314-862

Az Egészségház telefonszámai
A háziorvosi rendelés telefonszáma: 375-448.
A fogászat telefonszáma (Csak rendelési időben): 06-30-30691-75. A gyermekorvos, ill. a védőnő telefonszáma: 350-018.

A rendőrőrs telefonszáma
A Verőcei Rendőrőrs a 375-565-ös telefonszámon érhető el,
vagy hívja a rendőrség 112-es és 107-es ingyenesen hívható
segélyhívó számait.

Állatorvosi rendelő Verőcén
Állatorvosi rendelő nyílt Verőcén az Árpád út 11. szám alatt,
az Egészségház mellett. Kutya- és macskabetegségek kezelése
és megelőzése, védőoltások, veszettség elleni oltás, mikrochipbeültetés, oltási igazolás, állatútlevél, paraziták elleni védelem.
RENDELÉSI IDŐ:
Hétköznap: 10.00 – 12.00 és 18.00 – 20.00
Szombat: 10.00 – 12.00
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL:
20/298-4838 dr. Scheuermann Edit
30/411-4315 dr. Keresztes Zsolt
KEZELÉSEK HÁZNÁL: 30/411-4315
Hétvégi állatorvosi ügyelet
a www.pest-megyei-allatorvos.hu honlapon.

Emlékest
A verőcei ŐSZIKÉK tánccsoport „In memoriam Zsombori Miklós” címmel emlékestet rendez, 2011. február 23-án,
szerdán 18 30 órai kezdettel. Fellépnek: a nagymarosi hagyományőrző tánccsoport, a kismarosi MARUS tánccsoport és
a verőcei ŐSZIKÉK. Szeretettel várunk mindenkit a verőcei
Művelődési Házba. A belépés ingyenes.
Kakas Éva

Aki dudás akar lenni...
2011. február 18-án, pénteken 17.30-órai kezdettel, a
Művelődési Ház nagytermében vendégünk lesz Pál Pista
tereskei juhászember és Juhász Zoltán népzenész, népzenekutató és tanár.
Palóc pásztorzene szól majd síppal, dudával és énekhanggal. Belépőjegy 500 Ft.
Duna-terasz Egyesület

VERÕCEI
TÜKÖR

Önkormányzati hírek

Február

3

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. 12. 14-én megtartott rendes ülésén az alábbiakról döntött:

227/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg hatályban levő
adómértéken változtatni nem kíván, egyúttal a 2011. évi adókoncepciót elfogadja.
228/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint
fogadja el:
1. A 2010. évi költségvetés összeállításakor hiány nem tervezhető.
2. A költségvetési terv összeállításánál
alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megőrzése.
3. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy
gondot kell fordítani a legnagyobb öszszeget kitevő személyi jellegű kiadások
jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére.
4. A Polgármesteri Hivatalnál és az
intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy az intézményrendszer kiegyensúlyozottan és
biztonságosan működjön.
5. Az adókintlévőségek csökkentése
érdekében eredményesebbé kell tenni a
végrehajtási tevékenységet.
6. A Képviselő-testület 2010-ben hozott olyan döntéseket, melyeknek 2011.
évi költségvonzataira fedezet biztosítása
feltétlenül szükséges.
7. Az általános tartalék összegét úgy
kell meghatározni, hogy az előre nem látható esetekre fedezetet nyújtson.
8. A céltartalékok között, a fejlesztésekhez kapcsolódó előkészítő és tervezési feladatok megvalósítására fedezetet
javasolunk elkülöníteni.
9. A 2011. éves költségvetés tervezésénél, a gazdálkodás folyamán nagyon
fontos a saját bevételek növelésére való
törekvés, ezzel együtt is törekedni kell a
takarékos költséggazdálkodásra.
10. A fentiekből adódóan át kell gondolni az önként vállalt feladataink teljesítésének mértékét, biztosítani kell az ágazati törvényekben leírtaknak megfelelő
új feladatok megvalósítását.
11 A dologi kiadások a 2011. évi költ-

ségvetési rendelet tervezetben a 2010.
évi dologi kiadások tényadatainál 3
%-kal megemelt mértékben kerüljenek
tervezésre.
12. A köztisztviselői munkavégzés
minőségének javítása céljából a teljesítményértékelés alapján történő eltérítésekre való fedezet további biztosítását
javasoljuk.
13. Temetői kerítés felújítása;
14. Strand épületének felújítása, kihasználási lehetőségei;
15. Hulladékgyűjtők kihelyezése közterületeken;
16. Sportcsarnok melletti tároló építése;
17. Sporttelep (Pizzéria mögötti rész)
rendbehozatala;
18. Óvoda melletti terület megvásárlása;
19. Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának felújítása;
20. Művelődési Ház épületének felújítása;
21. Moziudvar hasznosítása;
22. Hajózási Múzeum áthelyezése Verőcére;
23. Szelektív hulladékgyűjtés mielőbbi bevezetése;
24. Járdák kialakítása lakossági kezdeményezésre;
25. Könyvtár kovácsoltvas kerítésének helyreállítása.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt,
hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
229/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat 2010. évi háromnegyed
éves költségvetési beszámolóját elfogadja.
230/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. év I. félévre vonatkozó munkatervét az alábbiak szerint
elfogadja:
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. év I. félévi
munkaterve
A Képviselő-testület rendszeresen
megtárgyalja a napirendként nem jelölt,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két
ülése között hozott polgármesteri dön-

tésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület munkatervében
meghatározott napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az időközben született,
módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat,
másrészt azokat a javaslatokat és indítványokat, amelyeket az ülést megelőzően az SZMSZ-ben rögzített határidőig
írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális
témáit és a képviselő-testület hatáskörébe
tartozó döntést igénylő kérelmeket.
JANUÁR
Verőce Község Önkormányzata
2011. évi költségvetésének tervezete
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező
célokra
Előterjesztő: jegyző
A települési önkormányzat és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás
elfogadása
Előterjesztő: polgármester és a CKÖ
elnöke
DunaWeb Kft.-vel kötött szerződés
felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Verőce Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv kapcsán felmerülő
módosítások megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Remondis Kft.-vel kötött szerződés
felülvizsgálata, illetve a szemétszállítás
problémájának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
FEBRUÁR
Rendelettervezet az Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Civil szervezetek beszámolója a
2010. évi támogatás felhasználásáról
(folytatás a következő oldalon)
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Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
2011. évi Közfoglalkoztatási terv
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
MÁRCIUS
Beszámoló az Idősek Klubja 2010.
évi működéséről
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások értékelése tárgyában, valamint a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről
Előterjesztő: családgondozó, igazgatási csoportvezető
Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Döntés a civil szervezetek pályázatairól
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
ÁPRILIS
Rendelettervezet az Önkormányzat
2010. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2010. évi költségvetési rendelet I. sz.
módosításának tervezete
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Jelentés a 2009. évi belső ellenőrzésekről
Előterjesztő: jegyző
Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, beszámoló a Váci Városi Rendőrkapitányság 2010. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
MÁJUS–JÚNIUS
A 2010. évi költségvetési rendelet II.
sz. módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
231/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. év
I. félévre vonatkozó munkatervét április
hónapban az alábbi napirenddel egészíti
ki:
- 2010–2014. év Gazdasági program

Önkormányzati hírek
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
232/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Az Erdész utcai csatornaközművet tulajdonba veszi, és a Duna Menti
Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésére
átadja.
Az Erdész u.-i közműfejlesztési
társulás tagjait a közmű tulajdonba vételével 100 000,- – 100 000,- Ft – összesen
500 000,- Ft – támogatásban részesíti. A
támogatás fedezetét a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
A 2011. évi költségvetésben további 500 000,- Ft-ot irányoz elő lakossági közműfejlesztések támogatására.
233/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
- a 130010309U sz. támogatási szerződés alapján 8618,- Ft fel nem használt
támogatási összegről (maradványról) lemond.
- A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a lemondó nyilatkozat
megküldésére.
234/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az illegális
hulladéklerakó felszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.
235/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1. A 198/2010.(11.02.) sz. határozatát
visszavonja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a
járda felújítására vonatkozó szerződés
aláírására azzal a feltétellel, hogy a kivitelezést a vállalkozó saját költségén
végzi el, az Önkormányzat felé semmilyen követelést nem támaszt, igényt nem
érvényesít.
236/2010. (12. 14.) határozata
1. Verőce Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
2010. évi gazdálkodás a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán megtakarított
bérmaradvány összegét, 2 000 000,- Ftot az Önkormányzat munkavállalóinak
év végi jutalmazására fordítja.
2. A Képviselő-testület kizárólag
azon dolgozókat részesíti anyagi előnyben, akik 2010. évben jelentős túlmunkát végeztek. A Művelődési Ház dolgo-
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zói elismeréséről a novemberi ülésen
már döntött a Képviselő-testület, így
a közalkalmazottak közül az Idősek
Klubja intézményvezetőjét kívánják
még jutalomban részesíteni.
3. Verőce Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a polgármestert,
az alpolgármestert, a jegyzőt, a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, az intézmények takarítónőit, a
védőnőket és az Idősek Klubja munkavállalóit nem kívánja anyagi elismerésben részesíteni.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal dolgozói és az Idősek Klubja
intézményvezetője tekintetében a polgármester egyetértésével – a 2. pont
figyelembevételével – fenti összeget
saját hatáskörében differenciáltan oszsza fel.
237/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 15 000,- Ft
támogatást nyújt Herbert László labdarúgóedzőnek, aki a fent említett összeget a
futballcsapat karácsonyi ajándékozására
és díjazására fordítja.
Az összeget a KT a civil szervezetek
támogatása keret terhére biztosítja.
238/2010. (12. 14.) határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi
költségvetésben 500 000,- Ft-ot előirányoz a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde területén felépült Sportcsarnokban védőháló
beszerzésére.
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 12. 14-én elfogadott rendeletei
8/2010. (XII. 15.) rendelete
Verőce Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2008. (II. 19.) rendelet módosításáról
9/2010. (XII. 16.) számú rendelete
A 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 17.) rendelet módosításáról
10/2010 (XII. 15.) sz. rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló, többször módosított
6/2006. (X. 1.) sz. rendelet módosításáról
11/2010.(XII. 15.) sz. rendelete
Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Marschall Márk
alpolgármester
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Kis segítség – nagy örömmel

Hajnalban indultunk az iszapkatasztrófa helyszínére Bethlen Farkas polgármester úrral, Takács István tanár úrral
és Kalapos Tiborral az Önkormányzat,
a Géza Fejedelem Református Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevében. A
hosszú autóút után, közvetlenül Devecser előtt egy sorompó állt, jelezve, hogy
vasúti sínek vannak előttünk. A lámpa
piros volt, várni kellett. Mikor a sorompó
utat engedett, hirtelen olyan volt, mintha
egy másik világba érkeztünk volna. Köz-

Reményik Sándor

Az Ige
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhitattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!
És aki költő, az legyen király,
És pap és próféta és soha más.
Nem illik daróc főpapi talárhoz,
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,
Ki borát issza: Élet borát issza,
Előre néz s csak néha-néha vissza –
S a kelyhet többé nem engedi el!

vetlenül azután, hogy magunk
mögött hagytuk a síneket,
elénk tárult az, amit eddig csak
a médiában láthattunk: a vörös
iszap nyomai. Döbbenetes volt
a saját szemünkkel látni. Amikor megérkeztünk Kolontár
Polgármesteri hivatalához, és
kiszálltunk az autóból, az első
lélegzetvétel után megkönynyebbültem. Nehéz levegőre
és furcsa szagra számítottam,
de minimum büdösre. De ez elmaradt, a
levegő olyan volt, mint máshol. Kivéve
a légkört. Odafele menet Devecseren és
Kolontáron is az embereket figyeltem
az utcán. Látszólag úgy közlekedtek,
beszélgettek egymással, mintha nem is
történt volna semmi különös. Mintha
nem lenne az emberi hanyagság miatt
híres a településük. Mintha nem ment
volna több száz ember élete munkája
semmivé pillanatok alatt. Csak az emberek szeme árulta el valójában, mit is
élhettek át. Volt alkalmam szemügyre
venni a környéket. Csend volt, de nem a
megnyugtató fajtából. Nem énekeltek a
madarak, nem ugattak a kutyák. A pusztulás szinte kézzelfogható
volt. A Polgármesteri Hivatal
utcájából látszódott a hely,
ahol a legtöbb kárt okozta a
vörös iszap. 32 házat kellett
lebontani. 32 család vesztette el az otthonát. Közülük
egy kétgyermekes, jóravaló
családot vélt Tili Károly, a
polgármester a legrászorultabbnak. Ők kapták meg a
verőcei koncerteken befolyt
adományt, 350 ezer forintot.

A fiatal anyuka bizalmatlanul toporgott
az előcsarnokban kisfiával. Utólag kiderült, fogalma sem volt arról, miért kellett
aznap idejönnie, annyit tudott, hogy a
polgármester beszélni akar vele. Mikor
azonban megtudta, hogy egy, az ország
másik végén lévő településen összefogtak, hogy segítsenek, a könnyeivel küszködve vette át a pénzt. Elmondta, hogy a
férje kőműves, egykori házukat is ő építette. A szerencse a szerencsétlenségben,
hogy ők épp nem tartózkodtak otthon,
mikor a katasztrófa történt. Kezdhettek
mindent elölről, két kicsi gyerekkel, akiket nagyon megráztak a történtek, a mai
napig a kisebbik sírva akar hazamenni a
régi otthonukba. Megnyugtató volt látni,
hogy az adakozók pénze jó helyre került.
Amit még pénz sem tud pótolni, az a lelki megrázkódtatás. A vörös iszap nagy
része eltűnt, de a nyoma sokáig ott fog
maradni – az áldozatok szívében pedig
örökre.
Az adományokért és mindenfajta támogatásért, segítségért ezúton is fogadják hálás köszönetünket. (A pénzügyi
beszámoló a 8. oldalon.)
(KSE)

Erre születtek
A hozzátanulás csak megerősíti őket, akik arra tették föl az életüket, hogy segítik
az elesetteket. Sajnos nehezítik a szociális munkát végzők teendőit olyanok, akik
mindent csak kapni akarnak, de az átkon kívül semmit nem tudnak adni.
Csinálják a taposómalmot mosolyogva, olykor veszélyeztetve a lecsúszott emberek által, élükön Bethlen Sárával.
Horváth Lászlóné Ica – hóban, szélben, napsütésben viszi az ebédet, vásárol, cipel, olykor betegen is.
Inkább nem sorolok neveket, mert sokan voltak és lesznek is, akiknek ez a hivatás
az életük.
Ritkán hallják azt, hogy KÖSZÖNÖM!
Köszönöm tehát mindenki helyett:
Dömötör Borbála
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„...nyelv és nemzetiség, …ezek a nemzet legszentebb tulajdonai s legféltőbb kincsei.” (Deák Ferenc)

187 éves a Himnusz

187 éve, 1823. január
22-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét
szatmárcsekei magányában.
Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette
meg.
Ilyen Himnuszt egyetlen
európai nép sem mondhat
magáénak. A mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a
honszerző Árpádnak sem,
az országépítő IV. Bélának
sem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem
dicsőíti. A mi Himnuszunk
az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép
imádsága, fohásza a mi
megtartó Istenünkhöz. Egy

közbenjáró imádság. „Isten,
áldd meg a magyart!”
Sajnos, mindmáig nem
védi az Alkotmány nemzeti
imádságunkat, pedig rátört
a sorokra maga Rákosi is az
50-es évek elején, mondván:
az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép Himnusza, vagy
bármely ünnepség az Isten
nevével kezdődjön. Alattomos terve céljából magához
kérette Kodály Zoltánt azzal
a felszólítással, hogy írjon
másikat, a szocializmushoz
illőt. Kodály rövid választ
adott az élet és halál diktátorának. Ezt mondta: „Jó a
régi.” Kodály a fejével játszott ebben a percben, de
akkor ő már Kodály Zoltán
volt, a magyar zenekultúra és
művelődés világszerte megkérdőjelezhetetlen tekintélye.
Rákosi nem nyugodott.
Illyés Gyulát is magához intette, aki akkor a költészet,
a haladó magyar gondolkodás legnagyobb vezéreként
volt számon tartva itthon
is, külhonban is, különösen
Franciaországban. Írjon egy

új Himnusz szöveget, mondta Rákosi, majd keresünk
hozzá zeneszerzőt. A felszólításra Illyés ennyit válaszolt
csupán: „Meg van az már
írva.”
•••
Amíg nem volt Kölcsey
Himnusza, addig is volt a
magyarságnak összetartó,
kollektív imádsága, a nép
ajkán őrzött énekekkel: a
Boldogasszony
Anyánk,
a Csíksomlyói Szűz Mária (a székelyek régi nemzeti imádsága), később
a Székely Himnusz („ne
hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk”), a reformátusok
90. zsoltára: „Tebenned bíztuk eleitől fogva”, vagy az
evangélikusok „Erős vár a
mi Istenünk” kezdetű Luther-éneke.
Tehát mindig Isten segítségét, áldását kértük
harcaink,
elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben vagy balsors
tépte évtizedeink alatt.
Miért fontos ma, hogy a
hamar árvaságra jutó, be-

tegségekkel küzdő Kölcsey
mit hagyott ránk e nemzeti
imában?
Azért, mert – bár a Himnusz megírásának napját, január 22-ét 1989 óta a magyar
kultúra napjának mondjuk –
a magyar művészetek, a kultúra a szemünk előtt silányul
el vagy hever romokban.
De Magyarországot – viharos, ám gyönyörű történelmével, máig példát
adó kultúrájával, évszázadok óta a mai napig csodált művészetével – nekünk a jövő magyar generációjának kell átadnunk.
Mert Magyarországot, a
mi hazánkat, csupán megőrzésre kaptuk elődeinktől. Magyarországot tehát meg kell menteni!
Kölcsey szavaival kérjük
ezt, Himnuszunk utolsó
versszakával:
„Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, /
Nyújts
feléje
védő
kart tengerén kínjának, /
Balsors, akit régen tép, hozz
rá víg esztendőt,”

Liszt Ferenc-év
A 200 évvel ezelőtt, 1811. október
22-én Doborjánban született Liszt Ferenc volt az első utazó-zeneszerző Európában, akit joggal tekinthetünk a mai
értelemben vett európaiság letéteményesének is. Budapest, Sopron, Pozsony,
Bécs, Párizs, Weimar, Róma mind otthona volt, jóllehet a zenetörténészek szerint
mindvégig magyar útlevéllel utazott.
Bartók Béla akadémiai székfoglaló
beszédéből idézünk: „Nyilvánvaló: ha
valaki amellett kardoskodik, hogy Liszt
nem magyar, akkor az kénytelen volna
őt hazátlan nemzetközinek nyilvánítani.
Mit mond azonban ezzel szemben maga
a legilletékesebb személy, maga Liszt?
Köztudomású, hogy Liszt magát mindenkor Magyarország jó sorsában épp-

úgy, mint balsorsában állhatatosan magyarnak vallja. Márpedig egy ilyen nagy
művészi jelenségnek, mint amilyen Liszt
volt, kijár a világ minden részéről, hogy

ebbeli akaratát tudomásul vegyék, annak
ne mondjanak ellent. Annál kevésbé,
mert nincs is megfelelő tárgyi bizonyíték
ellentmondásra. Liszt Ferenc magyarnak
mondta magát: mindenkinek, magyarnak, nem-magyarnak egyaránt, kötelessége ezt a kijelentését tudomásul venni
és abba belenyugodni.”
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete a magyar
UNESCO-bizottság javaslatára 2011-et
Nemzetközi Liszt-évnek nyilvánította a
magyar zeneszerző-virtuóz születésének
200. évfordulója alkalmából. A magyar
UNESCO-bizottság javaslatát többek
között Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Szlovákia is támogatta.
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Nemzeti Feltámadás Ünnepe Verőcén

33 éve tért haza amerikai száműzetése
után a Magyar Szent Korona
Harminchárom esztendővel ezelőtt,
1978. január 6-án a Magyar Szent Korona,
a magyar nép történelmi szent ereklyéje
hazatért, mely sokak szerint ma is kifejti áldásos tevékenységét. Harminchárom
évnyi távollét alatt rendkívül különleges,
kalandos életutat járt be a magyar állam
önállóságának és függetlenségének ezeréves jelképe. Az Országházban az „amerikai népet” jelképező küldöttség, élén
Cyrus Vance amerikai külügyminiszterrel
ünnepélyes keretek között adta vissza a
„magyar népnek”, és nem a kommunista
rendszernek a Magyar Szent Koronát és a
koronázási jelvényeket – mondta ünnepi
előadásában Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke Verőcén, 2011.
január 9-én. A Magyarok Szövetsége által
szervezett Nemzeti Feltámadás Ünnepén
zsúfolásig megtelt a helyi Géza Fejedelem
Református Általános Iskola díszterme.
Bethlen Farkas polgármester külön örömét fejezte ki, hogy e fontos, a magyarság
történelme szempontjából kiemelkedő eseményt Verőcén tartották.
– A koronát és a koronázási jelvényeket
a II. világháború idején, 1944 októberében
a koronaőrök elásták a budai Várban. A
kiugrási kísérlet után a hatalomra került Szálasi kiásatta, és
a Szent Koronára tette le esküjét. A későbbiekben a koronaőröket pártszolgálatoskokra
akarta lecserélni, de ez a terve a
koronaőrök ellenállásába ütközött. A 2005-ben készült MTV
dokumentumfilm rögzítette: az
előrenyomuló szovjet csapatok elől a koronát Veszprémbe, Kőszegre, majd Velembe
szállították, ezt követően 1945.
március 27-én a koronaőrök
Ausztriába
menekítették.

Ott Mürzzuschlag melletti volt császári vadászkastély óvóhelyére vitték, majd
Mariazellen keresztül a Salzburgtól keletre
fekvő Attersee-be, végül a szomszédos
Mattsee-be szállították. 1945 áprilisában
„a Szent Korona megmentése és biztonságba helyezése” érdekében elhatározták,
hogy a koronát elássák. Mattsee plébániájának falán magyar–német feliratú emléktábla hirdeti: 1945-ben itt időzött néhány
napig a magyar Szent Korona. Később a
kincseket az Egyesült Államokba szállították, és letétként őrizték. Az őrzés helyét
szigorú titokként kezelték.
Woth Imre előadásában hangsúlyozta: –
Egy amerikai külügyi dokumentum 1946
májusában három lehetőséggel számolt:
1. A koronát elküldik a Szentszéknek
védelmi megőrzésre. Ott addig maradjon,
amíg biztonságosan visszaküldhető lesz
Magyarországra. Vatikáni átirat szerint
Mindszenty bíboros ezt a lépést javasolta.
2. A koronát szállítsák az Egyesült Államokba letétbe, vagy alkalmas időben való
visszaküldés céljaira. A korona Amerikába
szállítása végbemehet a magyar prímás
hozzájárulásával vagy tudtával, de ez kedvezőtlen nyilvános visszahatást válthat ki.
3. A koronát tartsák katonai gyűjtőtelepen Németországban addig, amíg biz-

tonságosan visszaküldhető lesz Magyarországra.
Az Egyesült Államokba érkező Szent
Koronát az Egyesült Államok a magyar
nép különleges tulajdonaként vette át
megőrzésre, méghozzá a legnagyobb
titoktartás közepette. A Fort Knox nevű
intézményben helyezték el, ahol az USA
aranytartalékát őrizték, s amelyet egy teljes harckocsihadosztály védelmezett békeidőben is. Úgy tűnt, ezzel hosszú időre
eldőlt a Szent Korona sorsa. 1953-ig a
magyar állam háromszor is visszakérte, de
nem kapta meg.
A többség, élén Mindszenty József
bíborossal, ellenezte a Szent Korona hazahozatalát, ezt ugyanis a magyar szocializmus teljes elfogadásának tekintették.
A kisebb tábor, amelyet elsősorban Nagy
Ferenc és Varga Béla neve fémjelzett, a
hazahozatal mellett döntött.
Robert King, aki 1978-ban a Fehér
Ház nemzetbiztonsági tanácsában dolgozott a közép-európai ügyek igazgatójaként, elmondta, hogy Jimmy Carter
elnök megválasztása után az Egyesült
Államokban nagy vitát váltott ki a döntés
a Szent Korona visszaadásáról. Amerikai részről felmerült, hogy a korona
visszaadása esetleg erősíti a szovjetellenes magyar nacionalizmust.
Washington azonban nem
akarta legitimálni a kommunista kormányt, ezért feltételeket
szabott. Budapesttel titokban
tudatták, csak akkor lehet szó
a Szent Korona visszaadásáról,
ha Kádár János pártvezető nem
lesz jelen az ünnepségeken, a
koronát ugyanis nem a magyar
kormánynak, hanem a magyar
népnek adják vissza, és a koronázási ékszereket nyilvánosan
kiállítják.

1978. január 6-án Szent Koronánk hazatérése

(folytatás a következő oldalon)
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A Ferihegyi repülőtéren a
nemzeti ereklyéket és az amerikai delegáció tagjait 1978.
január 6-án magas szintű fogadásban részesítették, majd az
Országházba szállították. Cyrus
Vance amerikai külügyminiszter ünnepélyes keretek között
adta át a Magyar Szent Koronát
Apró Antalnak, az Országgyűlés elnökének. (Semmivel sem
jobb, mint Kádár János. A szerk.
megj.)
Woth Imre hangsúlyozta: –
A Szent Koronát az Egyesült
Államok nem fogságban tartotta, hanem politikai menedékjogot kapott. A koronaőrök bátor
helytállását emelte ki, akik rendkívüli helyzetekben is a Korona mellett
maradtak és őrizték, hisz’ arra tették fel
esküjüket.
A magyar emigráció jelentős része erélyesen tiltakozott, míg mások helyeselték
a döntést, mondván, a korona nem a rendszeré, hanem a nemzeté. A Szent Koronát
a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték
el, ahonnan az 1999. december 21-én elfogadott törvény értelmében 2000. január
1-jén ünnepélyes keretek között (a jogarral
és az országalmával együtt) a Parlament
kupolacsarnokába vitték.
A Szent Korona átadásának napján,
1978. január 6-án Liszt Ferenc miséje
hangzott fel a Mátyás-templomban, mely
kiváltotta az egyházakat felügyelő Állami
Egyházügyi Hivatal nemtetszését, a ceremóniát azonban végül engedélyezték.
Magyarországon a Szent Koronát 1978–

1979-ben egymillióan látogatták meg. Az
akkor készült, de alig ismert közvéleménykutatás szerint a magyarok túlnyomó többsége már akkor sem múzeumban szerette
volna látni a koronát. Woth Imre szerint
az Országház kupolacsarnokában nincs
biztonságban a Szent Korona, ugyanis
fölötte egy kb. kétmázsás csillár lóg, mely
elmondása szerint kétszer lezuhant.
Az emléknapon Szántai Lajos művelődéstörténész, Papp Lajos szívsebész
professzor, Zétényi Zsolt jogvédő beszélt
a Szent Korona jelentőségéről más-más
megvilágításban.
Szántai Lajos rámutatott, Szent István
volt az első magyar király, akit a Szent
Koronával megkoronáztak. A magyar nép
ezer éven át benne az ország megtartó erejét
szerette és tisztelte. Szántai szerint történelemtanításunk számos ponton hamis elvekre épül, tudatos magyartalanítás folyik,

például a magyarság a Kárpát-medencében nem kisebbség, hanem többség, hisz’ a
legnagyobb lélekszámú nép
a magyar. Véleménye szerint
a torz identitástudaton végre
változtatnunk kellene. Kijelentette: – 1011 évvel ezelőtt
elindult egy olyan szakrális,
királyi küldetés, mely egyedülálló a világtörténelemben.
Rámutatott, a magyarság csak
úgy tudja megtartani szabadságjogait, ha a Szent Korona
által alkalmazott szabadságjoghoz ragaszkodik.
Papp Lajos szívsebész professzor szerint az élet szentsége a Teremtő legnagyobb csodája. Nincs különb, csak küldetéses ember.
Mindenki kapott a Teremtőtől tálentumot,
mást és mást. Ha elszakadunk teremtett
világunk rendjétől, vagyis ha megszakad
az Ég és Föld közötti kapcsolat, életünk
zsákutcába jut. Szerinte a Szent Korona
legnagyobb mai üzenete felénk, az összetartozás öröme és a szeretet parancsa.
Az emelkedett hangvételű emléknap
Bartha József holtmarosi református lelkész által vezetett közös imával zárult.
Nirschné Henn Edit, a rendezvény egyik
főszervezője, a Magyarok Szövetsége
országos vezetője elmondta: – A résztvevők hisznek abban, hogy a Szent Korona
legfőbb közjogi méltóságába visszakerülve
újjászülethet a Kárpát-medence megújult
ezeréves alkotmányunk védelme alatt.
Frigyesy Ágnes
(A szerző felvételeivel)

A bajbajutottak szolgálatában
Beszámoló a Katolikus Karitász
munkájáról
A Katolikus Karitász Egyházunk hivatalos segélyszervezeteként az evangélium szellemében végzi a szegények és rászorultak támogatását. Országszerte 700
plébániai csoportban, hazánk minden tájegységében mintegy tízezer önkéntessel
van jelen az összes egyházmegyében.
Egyházunk nagy ünnepeihez kapcsolódóan, évente több alkalommal igyekszik lehetőséget teremteni a segélyszervezet munkájának megkönnyítésére.
Nagyböjtkor egy őskeresztény gyakorlatot idéztünk fel azzal, hogy a szegényeknek szánt élelmiszereket az Isten házában gyűjtöttük össze.
A rászorulókkal való állandó törődés

mellett ez az év komoly nehézségek elé
állította a Karitász munkatársait. A tavaszi árvíz, a viharkárok és a néhány héttel
ezelőtti vörösiszapár alkalmával azonban
példa nélküli összefogással segített az
egész ország a bajba jutott családokon.
Segélyszervezetünk az első percektől
kezdve jelen volt az árvízi és vihar sújtotta helyszíneken. A nagylelkű adományokból összegyűlt 255 millió forintból
családok ezreit látta el tartós élelmiszerrel, ivóvízzel, takarókkal, tisztítószerekkel és gyógyszerekkel. Az újjáépítés során önkéntes szakértők segítették a munkálatokat, valamint építőanyaggal, eszközökkel, majd bútorokkal és háztartási
felszerelésekkel segítette a szervezet – és
segíti a mai napig – a rászorulókat. Az

épületek helyreállítása mellett fokozott
figyelmet fordítanak a tönkrement veteményesek miatt nehéz helyzetbe került
családokra is. Az ősz folyamán mintegy
500 zsák étkezési burgonyát és 2 tonna
paprikát osztottak szét a bajbajutottak
között.
Az elmúlt időszakban a Karitász öszszesen 300 árvíztől sújtott lakást újított
fel, amelyhez – elismerve a szervezet
munkáját – több nagyvállalat is támogatást nyújtott.
A nyár során az otthonukból kitelepített családok gyermekei számára több
turnusban szerveztek táborokat, amelyeken összesen 340 gyermek vett részt. A
tanév kezdetekor pedig 800 darab, füze(folytatás a következő oldalon)
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tekkel megrakott iskolatáskát és élelmiszercsomagot osztott szét a szervezet az
első és másodikos gyermekek között.
Még zajlott az árvízi helyreállítás,
amikor október 4-én Devecser és Kolontár térségét elöntötte a vörösiszap. A
katasztrófát követően a Karitász azonnal
élelmiszerrel, tisztítószerekkel, védőfelszereléssel, szálláslehetőséggel és lelkisegély-szolgálattal igyekezett az áldozatok segítségére sietni. A szervezet gyűjtést

indított, amelyhez bel- és külföldről egyaránt lehetett csatlakozni. Hazánk lakossága újabb gyors összefogásról tett tanúbizonyságot: három hét alatt 800 önkéntes érkezett a helyszínre, hogy kétkezi munkával
segítse a nem veszélytelen kármentést és a
vörösiszap eltakarítását. A gyűjtések eredményéből – az árvízhez hasonló módon –
a tárgyi segítségnyújtás mellett a családok
életének újrakezdését is nyomon követi és
támogatja a szervezet.
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A Katolikus Karitász folyamatosan
hívja és várja önkéntesek jelentkezését,
akik Szent Erzsébet példáját követve vállalnak részt a szegények megsegítésében.
A segélyszervezet hálásan köszöni minden hívő nagylelkű adományát,
amely lehetővé teszi a szegények és bajbajutottak folyamatos támogatását.
Budapest, 2010. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén
Katolikus Karitász

Jótékonysági koncertek Kolontár megsegítésére (beszámoló)
Az első rendezvény egy könnyűzenei koncert volt az iskola tornacsarnokában, 1000, Ft-os jegyárakkal. Felléptek a váci Patrióta zenekar, a jászberényi
Jászmagyarok és a kárpátaljai Credo együttes. A program teljes bevétele 355 610,- Ft
volt. A költségek kifizetése után 242 610,Ft maradt támogatásra.
Másodjára egy komolyzenei koncertet rendeztünk, ahol az előadók Horgas
Eszter fuvolaművész és Mesko Ilona
zongoraművész voltak. Ezt a rendezvényt a Faluház nagytermében tartottuk
800,- Ft-os jegyárakkal. 155 600,- Ft
bevétel lett, és a 49 000, Ft-os kiadások

után 105 000,- Ft maradt. A kezdeményezés a Kalapos családtól indult, amit
aztán támogatott a Verőcei Önkormányzat a Géza Fejedelem Református Iskola
és még sok segítő szándékú ember.
A két rendezvény teljes hasznát, azaz
350 000, Ft-ot január 11-én elvittük a vörösiszap-katasztrófa helyszínére, és ott Tili
Károly kolontári polgármester közreműködésével átadtuk Őri Ákos és családja
részére.
A négytagú család házát (házaspár
kilenc- és kétéves gyerekekkel), amely
két éve készült el, és szinte teljes egészében a kőműves férj épített, el kellett

Megkértem Istent…
Megkértem Istent, hogy vegye el
büszkeségemet, de Ő azt mondta: Nem.
Azt mondta, hogy büszkeségemet nem
ő veszi el, hanem nekem kell feladnom
azt.
Kértem Istentől, hogy fogyatékos
gyerekem legyen egészséges, de Ő azt
felelte: Nem. Azt mondta, hogy a lelke
egészséges, a teste csak átmenet.
Kértem Istent, hogy adjon nekem
türelmet, de Ő azt felelte: Nem. Azt
mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istentől, hogy adjon nekem
boldogságot, de Ő azt felelte: Nem. Azt
mondta, csak áldását adhatja, a boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom
azt.
Kértem Istentől, hogy kíméljen meg
a fájdalomtól, de Ő azt felelte: Nem. A
szenvedés eltávolít a világ hívságaitól,
és közelebb visz Hozzá.
Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt felelte: Nem. Azt mondta,

hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy egészséges és
szép legyen a gyümölcs.
Kértem Istent, hogy segítsen másokat
szeretni úgy, ahogy Ő szeret engem.
Erre azt felelte: Látom, már kezded érteni…
Kértem erőt… És adott Isten nehézségeket, melyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet… És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot… És adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket.
Kértem, adjon szeretetet… És Isten
adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmeket… És adott Isten
lehetőségeket, kapcsolódni a kegyelemhez.
Semmit sem kaptam, amit akartam.
Megkaptam mindent, amire szükségem
volt. És imáim meghallgatásra leltek.
Írta az Élet,
a szerkesztőséghez eljuttatta: G. P. Á.

bontani a károsodások következtében.
Így a család átmenetileg „hajléktalanná” vált. A hatóságok megítéltek ugyan
húszmillió forint kártérítést, de az új
ház építése csak tavasszal kezdődhet. A
család egyébként úgy döntött, hogy egy
másik faluba költözik, és ott kezdi el az
építkezést.
Úgy gondolom, az édesanyával beszélgetve úgy éreztem, hogy a helyzethez képest szolid támogatás jó emberekhez került, és a családnak az anyagiakon túl erős
lelki támaszt ad az, ha a bajban is megfogjuk egymás kezét.
Takács István

„Magyar vigasság”
Óévbúcsúztatóként érkezett községünkbe december 30-án Kiss Törék
Ildikó és Varga Miklós a nagyváradi
Kiss Stúdió Színháztól, hogy XX. századi magyar írók műveiből tartsanak
előadást. A mindössze két személyből
álló szereplőgárdát nagy érdeklődéssel
fogadták a Művelődési Házban.
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Meghívás borversenyre
A Verőcei Borbarátok Társasága hagyományt teremtve az idei esztendőben
is borversenyt rendez február 19-én. A
bormintákat a verseny előtti napon, február 18-án, 16.00–20.00 óra között lehet
leadni a verőcei Művelődési Ház pincehelyiségében (Verőce, Árpád út 20.). A
borokat – a versenyeken szokásos módon – mintánként 2 db 7,5 dl-es palackban, dugózottan vesszük át. A nevezési
díj mintánként 700 forint.
Ünnepélyes, vacsorával egybekötött,
zenés rendezvényünkre a verőcei Csattogóvölgyi Szabadidő Központba várjuk meghívott vendégeinket, versenytársainkat.

A rendezvény programja:
- 16.00 Résztvevők érkezése
- 16.15 Megnyitóbeszéd
- 16.20 Ünnepi műsor
- 16.30 A borbírák elnöke értékeli a
versenyborokat, eredményhirdetés, díjak
átadása
- 18.00 Vacsora (vadpörkölt)
A vacsorát rövid műsorral zárjuk, majd
következik a zenés szórakozás, baráti és
szakmai beszélgetés. A versenyzőktől kérjük, hogy a vacsorán való részvételi szándékot a borminták leadásakor jelezzék a
szervezőknek. A vacsora ára 1300 Ft/fő,
amit a minta leadásakor kérünk kifizetni.

Rendezvényünk a helyi és környékbeli, valamint a határon túli borok nemes
versenye. A bírálatra több bizottságban,
nagymarosi és abasári borbírákat kértünk
fel.
A szép természeti környezetben megtartott rendezvény, a kiváló konyha, a
minőségi borok, a műsorok mind lehetőségek arra, hogy új barátságok szülessenek, s a jó zene mellett együtt tölthessünk el egy szép estét. Ígérjük, hogy
a rendezők vendégszeretetében sem lesz
hiány! Versenyzőtársainknak szép eredményeket, sok sikert kívánunk!
Verőcei Borbarát Társaság

Labdarúgás
Verőce SE – a 2010-es év rövid összefoglalója
Összességében elmondhatjuk, hogy
a nehézségek ellenére a sportegyesület eredményes évet zárt. A felnőtt labdarúgócsapat 5 pont előnnyel vezeti a
2010/2011-es év teljes szezonját. Plachi
András a csapat legeredményesebb labdarúgója 12 góllal a góllövőlista 3. helyét
foglalja el. Lásd az alábbi táblázatot. Az
öregfiúk csapata azonos pontszámmal a
második helyen áll. A csapat összetétele
szinte azonos a 2004-ben és 2005-ben a
Vác Körzeti A-osztályban bajnokságot

hely

nyert csapattal. A mellékelt táblázat részletesen mutatja a felnőtt és öregfiúk csapatának szereplését.
Az utánpótláscsapatok a középmezőnyben foglalnak helyet a vonatkozó
tabellán.
A női kézilabdacsapat teljesítményéről külön számolunk majd be.
A nehézségek ellenére a 2006-ban
felújított pályán mintegy 80 négyzetméternyi területet újra gyeptégláztunk. Elkészült a fél pálya világítása, ezzel lehe-

tővé vált késő őszi estéken is az edzések
megtartása.
2011-ben is elkészítjük és áruljuk az
egyesület támogatását szolgáló pályabelépő bérleteket változatlan 5000.- Ft-os
áron. Idén nemcsak a labdarúgó-mérkőzésekre, hanem a kézilabda-mérkőzésekre is érvényes. Vásárlása az egyesület
vezetőinél lehetséges.
Végezetül valamennyi támogató és
szurkoló részére köszönet jár a 2010-es
évi tevékenységéért.
Dobos Géza

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P megjegyzés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verőce SE
Kisnémedi
Perbál SC
Pilisszentiván SE
Pomáz-ICO SE
Dunakeszi Kinizsi FC
Vácduka-GÉMOSZ KSK
Csomád KSK
Budakalászi MSE
Mogyoród KSK
Piliscsaba SE

15
15
15
15
14
14
14
15
15
15
14

12
10
8
7
7
7
7
6
6
6
5

1
2
3
5
4
3
2
4
4
4
4

2
3
4
3
3
4
5
5
5
5
5

50
48
33
44
34
30
27
33
31
30
29

14
26
28
26
18
29
20
21
30
32
31

36
22
5
18
16
1
7
12
1
-2
-2

37
32
27
26
25
24
23
22
22
22
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sződliget
Verőce
Vác Lakóterület SE
Vác VLSE
Vácduka
Szob
Kosd
Rétság
Szokolya Gyöngy
Vác-Deákvár SE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
5
5
4
4
2
2
1
1

1
1
1
1
2
1
1
0
1
1

0
0
3
3
3
4
6
7
7
7

53
31
25
18
41
19
15
14
17
20

18
5
15
10
19
13
54
29
34
56

35
26
10
8
22
6
-39
-15
-17
-36

25
25
16
16
14
13
4
6
4
4
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Kézilabdahírek

Téli szünet van a megyei kézilabdabajnokságokban. Női csapatunkkal az
őszi szezonban 11 fordulót játszottunk le
az alapszakasz mérkőzéseiből, amelyekből három tavaszra maradt.
A két csoportra bontott bajnokság „A”
csoportjában jelenleg a 3. helyen állunk,
16 ponttal + 49-es gólkülönbséggel. Pozíciónk nagyon jó, de a hátralevő három
fordulóban a legerősebb ellenfelekkel
találkozunk majd, idegen pályán. A rájátszásban a két csoport csapatai keresztbe
mérkőznek egymással. Tehát minél előrébb végzünk az alapszakaszban, annál
gyengébb csapatot kapunk a másik csoportból, ami befolyásolni fogja a végső
helyezésünket.

Csapatunk megkezdte a felkészülését a
tavaszi szezonra. A kismarosi csarnokban
heti egy edzésre van lehetőségünk, ami
nagyon kevés. Nemcsak a csapat hibája,
hogy a tavasz mindig gyengébbre sikerül,
ugyanis óriási hátrányban vagyunk azokkal szemben, akik többet tudnak edzeni
rendes, méretes csarnokban. (Az egész
Pest megyei kézilabda-bajnokság férfi és
női mezőnyében csak a Verőcének nincs
játékra alkalmas terme!) Az edzések látogatottsága örvendetesen magas, még a
férficsapat verőcei tagjai is részt vesznek
a munkában. Itt jegyzem meg, hogy a Verőcei Sárkányok férficsapat szintén a 3.
helyen áll az alapszakasz 12. fordulója
után, 20 ponttal + 76-os gólkülönbséggel.

Éppen ezért nagyon sajnálatos tény,
hogy a verőcei teremben mindeddig
nem kaptunk edzési lehetőséget. Az elvileg öt évig bérleti díj nélkül használható terem óradíja megfizethetetlenül
magas, amit a csapat tagjai nem tudnak
vállalni. Jogos kérésünk, hogy legalább
a község sportegyesületének a csapatai
számára biztosítsanak egy minimális,
díjmentes edzési időt. Ez nem úri paszszió! A csapatok jó szereplése, legyen
az futball, kézilabda vagy kajak, a község jó hírét öregbíti. Több indokot nem is
kívánok felsorolni, remélem, meggyőzött
mindenkit. A sportolók nevében ehhez
kérem minden olvasó és sportszerető verőcei lakos támogatását. Molnár Gyula

A Verőcei Tükör reklámtarifái:
Festékbolt
Verőce, Árpád út 53/B
Tel./fax: 27/350-326
Mobil: 06-30-375-2460
Kül-beltéri falfestékek, színkeverés a helyszínen. Lazúrok:
Milési, Bondex, Sadolin, Belinka, Boróka, Trinát fényes és
matt, Casati termékek, Saratoga spray, öntapadó és fűrészporos tapéták, Vidella díszlécek, rozetták.
Akciós termékeink:
Héra - Rigips - Széria - Csemperagasztók.
Bérelhető gurulóállvány.
Igény szerint házhoz szállítás.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Nyitva tartás: H – P : 7 – 17,
Szo. 7 – 13 óráig.

Barkácsbolt
Verőce, Árpád út 49.
Tel: 27/350-087
Öntapadó, bemarható szigetelőgumik, purfixek,
faáruk, lécek, pántok, zárak, vasalatok, fióksínek,
élfóliák, szögek, csavarok, szerszámok.

Havonta új akciók!

FESTÉKEK, HÍGÍTÓK, RAGASZTÓK…
Nyitva: H.-P. : 8-17 Szo.: 8-13

Várjuk kedves vásárlóinkat!

1/1 old. (A/4) 190x263 mm
1/2 oldal 190x130 mm,
1/4 old 93x130 mm,
1/8 old 93x63 mm,

10.800 Ft+Áfa
6000 Ft+Áfa
3600 Ft+Áfa
2640 Ft+Áfa

Kedvezmény: Féléves hirdetési szerződés esetén a hatodik hónapban
megjelenő hirdetés térítésmentes. Apróhirdetés: megkezdett 10
szavanként 600,- Ft+ Áfa
A lakossági gyászjelentések, köszönetek, meghívók 1/16 oldal
terjedelemig ingyenes. A hirdetés anyagát lapzártáig - minden hónap
20-ig - adhatják le szerkesztőségünk címére.

Víz – gáz – fűtés,
tervezés, javítás és
napkollektor-szerelés
Hegyi Viktor, Verőce, Vág u. 2.
Tel.: 06-30-370-1915
06-27-380-269
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Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu
Üzleteink: 2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás: H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás: H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14
2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás: H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Áraink a készlet erejéig érvényesek!
CBA Dunakanyar AKCIÓ FEBRUÁR 8-től 12-ig
Sertés comb
Sertés lapocka
Sertés oldalas
Sertés tarja
Sertés dagadó
Sertés karaj rövid
Sertés hosszú karaj

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

899.- (899Ft/kg)
845.- (845Ft/kg)
795.- (795Ft/kg)
799.- (799Ft/kg)
895.- (895Ft/kg)
1025.- (1025Ft/kg)
999.- (999Ft/kg)

CBA Dunakanyar AKCIÓ FEBRUÁR 5-tŐl 20-ig
Ahida göcsei csirkemell sonka
Top pulyka sonka
Ahida sertés nyelvrolád
Ahida pulyka sonka
Ahida csirkemell sonka
Ahida sajtos tavaszi rolád
Ahida csemege debreceni 6db-os
Ahida piknik sonka /sertés/
Pleszi trappista sajt

1kg
1kg
1kg
500g
500g
1kg
1kg
1kg
1kg

1165.- (1165Ft/kg)
1055.- (1055Ft/kg)
1275.- (1275Ft/kg)
455.- (910Ft/kg)
645.- (1290Ft/kg)
865.- (865Ft/kg)
865.- (865Ft/kg)
1275.- (1275Ft/kg)
1189.- (1189Ft/kg)

Linco light margarin
Linco light margarin sós
Waja kocka margarin

500g
500g
250g

145.149.85.-

(290Ft/kg)
(298Ft/kg)
(340Ft/kg)

Contimax makrélafilé
/olajos,paradicsomos/
Contimax heringfilé mexicói szószban
King Oscar heringfilé paradicsomos
Jasmine szardínia paradicsomos
Delamaris makréla saláta
Sprotni észt szardínia
Hutesa magozott zöld olivabogyó
Colovita extra szűz olivaolaj
Taipai bébi kukorica
Gurmans dobozos savanyú káposzta
Taipai eperkonzerv
Taipai mangókonzerv
Szatmári búza finomliszt

170g
170g
170g
125g
125g
160g
900g
500ml
425g
810g
820g
425g
1kg

215.179.179.99.129.129.399.599.149.139.99.155.125.-

(1264Ft/kg)
(1052Ft/kg)
(1052Ft/kg)
(792Ft/kg)
(1032Ft/kg)
(806Ft/kg)
(443Ft/kg)
(1198Ft/l)
(350Ft/kg)
(171Ft/kg)
(120Ft/kg)
(364Ft/kg)
(125Ft/kg)

Vénusz étolaj

1l

399.-

(399Ft/l)

Detki háztartási keksz
Tere fere keksz
/édes,kakaós,mézes,kókuszos/
Ed haas pezsgőtabletták /több féle/
La festa 3in1 classic
La festa forró csoki utántöltő
Tea world fekete tea
Tea world gyümölcs teák
/erdei,őszibarack,citrom/
Mogyi nápolyi mártott
/citrom,kakaó,mogyoró/
Mogyi pörkölt sós földimogyoró
Mogyi sótlan földimogyoró
Tibi karamellás szelet
Nesquik gabona golyó
Mentos cukorka eper
Nesquik 3in1 kakaó

200g

95.-

(475Ft/kg)

180g
80g
10*18g
150g
30g

129.279.239.169.139.-

(716Ft/kg)
(3487Ft/kg)
(1327Ft/kg)
(1126Ft/kg)
(4633Ft/kg)

30g

139.- (4633Ft/kg)

230g
200g
200g
40g
100g
38g
30g

199.159.159.79.199.99.89.-

Orsi petrezselymes pulyka fasírt
/mirelit/
Bábolna bélszínroló /mirelit/
Sága mini kijev /mirelit/
Rántott sajt /mirelit/
Laguna pangasius filé /mirelit/
Fevita fejtett bab /mirelit/
Fevita kelbimbó /mirelit/
Iglo vegyes főzelék
Fevita magozott meggy
Avikó epertöltelékes gombóc
CBA túrós derelye

940g
1kg
250g
500g
500g
450g
450g
750g
300g
500g
600g

629.- (669Ft/kg)
1095.- (1095Ft/kg)
419.- (1676Ft/kg)
739.- (1478Ft/kg)
645.- (1290Ft/kg)
299.- (664Ft/kg)
295.- (655Ft/kg)
589.- (785Ft/kg)
295.- (983Ft/kg)
365.- (730Ft/kg)
449.- (748Ft/kg)

Kék brill ásványvíz
Fonyódi forrásvíz /dús,mentes/
Coca Cola visszaváltható
Coca Cola light visszaváltható
Sió üdítő /körte,őszibarack/
Kaiser dobozos sör

1,5l
1,5l
2l
2l
1,5l
0,5l

39.55.189.189.185.169.-

(26Ft/l)
(36Ft/l)
(94,5Ft/l)
(94,5Ft/l)
(123Ft/l)
(338Ft/l)

Harmony piknik törlőkendő 2tek.
Harmony príma törlőkendő 4tek.

1cs.
1cs.

149.339.-

(149Ft/cs.)
(339Ft/cs.)

(865Ft/kg)
(795Ft/kg)
(795Ft/kg)
(1975Ft/kg)
(1990Ft/kg)
(2605Ft/kg)
(2966Ft/kg)

A község lapja – Kiadja a Községi Önkormányzat 2621 Verőce, Árpád út 40. – Felelős kiadó: Marschall Harold – Szerkesztő: Marschall Harold – Munkatárs: Kalapos-Seres Emese.

VERÕCEI A szerkesztőség címe: 2621 Verőce, Karinthy u. 2. – Telefon: 27/350-825, e-mail: mharold@dunaweb.hu – Tördelőszerkesztő: Imrik Péter. Olvasószerkesztő: Szentandrási Erzsébet.
Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác – Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben Hirdetési árak: 1/8 oldal 2640 Ft, 1/4 oldal
TÜKÖR 3600 Ft, 1/2 oldal 6000 Ft, 1 oldal 10 800 Ft. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Lapzárta minden hónap 20-án.

