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„Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni,
nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk.” (Bethlen Gábor)
XXI. évfolyam 1. szám 2011. Január

A község lapja

200 Ft

Az új esztendőre
Az év utolsó és utána a következő
év első napja nemcsak az önfeledt
mulatozásé, hanem a múlt összegzéséé
és a jövőbe vetett reményé is. Mi volt
az elmúlt évben, és mi lesz a következőben? Mit csináltunk jól, mit rosszul,
de hogyan csináljuk, hogy jobb legyen.
Amikor túl vagy, kedves verőcei
Olvasó a szilveszteri örömmámoron és
az év eleji kijózanodáson, megbékélten egy rövidke időre ülj csendesen, és
ne tegyél nagy elhatározásokat. Tegyél
sok apró, hétköznapiakat. Válaszd a
keskeny utat.
Mert két út létezik az ember számára, melyek egymással ellentétesek.
Az egyik szűk, sajnos kevesen járnak
rajta, a másik széles, ezen sokkal többen. A szűk út a szeretet útja, a széles a
gyűlöleté. Amikor a szűk úton járunk,
akkor türelemmel vagyunk egymás
iránt. Nem szóljuk meg a másikat,
nem teszünk neki rosszat. (Nem lopjuk
meg, nem verjük át, nem hazudunk,
nem nézzük őt élvezetünk tárgyának,
kihasználható eszköznek… stb.) De
képesek vagyunk segíteni, megérteni,
adni neki. Ekkor közöttünk megszületik a béke.
A széles úton járók nem szeretik egymást. Megszólják a másikat,

rosszat tesznek neki, nem tisztelik,
türelmetlenek, áskálódók, hazudozók.
Nyugtalanság, bizalmatlanság, végső
soron szenvedés a gyümölcse.
Mindez megvalósulhat itt, közöttünk. Erősítjük a békét, vagy építjük a poklot? Igyekszünk megérteni a másikat, elfogadni türelemmel,
jót mondunk rá, segítünk neki, avagy
megszóljuk, ártunk neki, gyűlölködünk? Rajtunk áll. Nemcsak keresztényeken, hanem mindannyiunkon, akik
itt élünk. Hogyan érezzük magunkat
szülőföldünkön? Itt akarjuk építeni
az igaz emberi közösséget, vagy el
akarunk menekülni, vagy viselkedésünkkel a széles úton járunk? Nagy
kérdések ezek. Én azt szeretném, ha
mindenki jól érezné magát, békében,
szeretetben. Több eszköz is rendelkezésünkre áll ehhez, de minden esetben
szükség van a közösségre. Magányos
harcosok bukásra ítéltetnek. Közösségben vagyunk képesek összefogni jó
célok eléréséért. Bizony kimutatható,
és példák bizonyítják, nemcsak lelkileg, de még anyagilag is jobb az élet
ott, ahol az emberek képesek összefogni, közösségben gondolkozni. De
vajon miért ne sikerülhetne?
Emberségünket nagyban kulturált-

ságunk határozza meg. A kulturált
ember nem az, aki széles ismeretekkel
rendelkezik a tudomány és a művészetek területén, de viselkedésében
faragatlan, illetlen, és megbánt másokat, hanem az, aki, lehet, korlátozott
ismeretekkel rendelkezik a fenti területeken, de kellő tisztelettel viszonyul
környezetéhez, elsősorban a körülötte
élő emberekhez, majd az állatokhoz,
a növényekhez és a tárgyakhoz. Ez
a tisztelet forrásozik benne a mély
emberségből, amelyhez hozzájárulnak
a művészetek, a tudomány és maga a
Biblia.
Pascaltól származik az a mondás,
hogy: „…ahhoz, hogy szeresd az
embert, meg kell ismerned őt és világát…”, tegyük hozzá: ahhoz, hogy
szeresd az embert, igazán, önzetlenül,
tiszta szívvel, szeretned kell a szeretet
Forrását, Istent, aki maga a Szeretet.
A Szeretet Istene áldja meg minden
kedves verőcei embert a 2011-es esztendőben. Kerülje el portáját a rossz, a
betegség, a gyűlölködés. Legyen ereje
a nehézségekhez, és mindig legyen
nála a mosolyból, mellyel megvidámíthatja az éppen szembejövőt.
Martos György
diakónus

Wass Albertra emlékezünk
Bethlen Farkas polgármester és a
verőcei Polgári Kör tisztelettel meghívja Verőce polgárait és az érdeklődőket a verőcei Wass Albert-szobornál
tartandó megemlékezésre, az író szüle-

tésének 103. évfordulója alkalmából.
A megemlékezés időpontja: 2011. január 8. (szombat), 15 óra. Ünnepi beszédet
mond: Cselényi László, műsorvezető:
Katona Erika. Tárogatón közreműkö-

dik: Makó Péter. Wass Albert műveit
Incze Ildikó színművész és Sztankó
Dávid előadásában hallhatjuk.
Ebben az évben is indul a Wass
Albert-emléktúra.
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A Művelődési Ház
és a Forrás irodalmi kávézó
január havi programja

01. 22-én 10-16 óráig CSALÁD ÁLLÍTÁS vezeti: Csajági
Ildikó, 18 órától „Anyag az anyagban„ címmel ef. Zámbó István
kiállításmegnyitó és koncert. 01. 29-én 18-19 óráig NEVENINCS táncház gyerekeknek, 19.30-20.00-ig felnőtteknek, utána
buli a Forrásban. 01. minden hétfőn 19.00-20.00-ig DOBKÖR,
vezeti: ATARVIS Németh Attila.

Meghívó
2011-ben, Vízkereszt napján pontosan 33 esztendeje lesz
annak, hogy Szent Koronánk 33 év fogság után ismét hazatért, ezzel reményt adva arra is, hogy legfőbb közjogi
méltóságába visszakerülve, a Kárpát-medence újjászülethessen ezeréves alkotmányunk védelme alatt.
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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.

Ezen alkalomból
2011. január 9-én
szervezzük Verőcén
Nemzeti Feltámadásunk Ünnepét,
mely ünnepségre szeretettel hívjuk
és várjuk családjával együtt.
Ünneplésünk 10 órakor kezdődik a verőcei sportcsarnokban és a Kárpát-Haza templomában ér véget, ahová
fáklyás menetben zarándokolunk el közös imára. A nap
folyamán több szívet örvendeztető meglepetéssel is készülünk megajándékozni a jelenlévőket.
Azon Testvéreinket, akik a trianoni határainkon kívül
rekedtek, és nem tudnak személyesen velünk ünnepelni,
arra kérjük, hogy a fogadó országuk magyar követségei
előtt ünnepeljenek velünk. Legyünk együtt legalább lélekben!

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

Anyakönyv

Hóeltakarítás

Születések: Boros Gergely és Kunszeri Anna lánya: Elvira,
Fábián Szilárd és Mándli Anna fia: Hunor, Zachár László és Wiezl
Dorottya lánya: Evelin, Harsányi Zsolt és Molnár Nikoletta lánya:
Leila Lolita, Verbay Zsolt és Verbay Zsuzsanna lánya: Kinga
Halálesetek: Schiffer Béla Zoltán, Dobos Zoltán, Sólyom
Lajosné sz: Temesi Katalin (Migazzi), Szovics Lászlóné sz:
Bustryczki Anna Rozália

Hirdetmény
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21.§(2) alapján közhírré
teszem, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egységes környezethasználati engedélyezési eljárást indított a Nógrád, Rózsa F. út 1. sz. alatti
területen történő veszélyes hulladék ártalmatlanító tevékenységre.
A dokumentáció a Polgármesteri Hivatal (Verőce, Árpád út 40.)
műszaki csoportján tekinthető meg.
Oroszi Beáta
jegyző

Állatorvosi rendelő Verőcén

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal szerződést kötött egy helyi vállalkozóval, aki a
településen segít a hóeltakarításban.
A vállalkozó két gépjárművel végzi a munkát. A szélesebb utcákban egy IFA-val, a keskenyebb, meredekebb
utcákban egy Lada Niva típusú gépjárművel (tolólappal
felszerelt) tolja el a havat.
Ezenkívül felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a 4/2004.(I. 13.) rendelet, II. fejezet 11.§ alapján az
ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtt a hótól, jégtől
és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén
naponta többször is) letakarítani, a síkosságtól mentesíteni.
Síkosságmentesítésre homok, hamu, fűrészpor alkalmazható.
Jó egészséget kívánok minden kedves lakosunknak és
balesetmentes közlekedést!
Bethlen Farkas
polgármester
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Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. 11. 16. határozatai
204/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Idősek
Klubja Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítását jóváhagyja.
205/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Felkéri a Polgármestert Kalapos-Seres
Emesével a megbízási szerződés megkötésére, mely határozott idejű, és 2010. szeptember 01.–2011. december 31-ig szól. A
megbízási díj bruttó 19 050,- Ft havonta.
A szükséges többlet fedezetet az általános tartalék terhére az 5814001 „Folyóirat,
időszaki kiadvány kiadása” szakfeladaton
biztosítja.
206/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. január
1-jétől a Verőcei Tükör című kiadvány árát
100,- Ft-ról 200,- Ft-ra, illetve a hirdetési
díjat 20%-kal emeli.
207/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Verőcei
Tükör című kiadvány szerkesztői állására
nem ír ki pályázatot.

208/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Verőce Község Művelődési Ház és Könyvtár
elnevezésű intézményének megszüntetését
tervezi 2011. évben.
209/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az általa alapított
Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetését követően a közművelődési feladatait
a Polgármesteri Hivatal személyi állományában foglalkoztatott 2 fő művelődésszervezővel, egy heti 40 órás és egy 20
órás közalkalmazotti státusban szeretné
ellátni. Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított
Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetését követően a nyilvános könyvtári
ellátással kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal személyi állományában
foglalkoztatott könyvtárossal, heti 40 órás
közalkalmazotti státusban szeretné ellátni.
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt,
hogy az intézmény megszüntetéséről az 1.
és 2. pontok figyelembevételével az Oktatási és Kulturális Miniszter véleményét
kérje ki.

210/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Verőce
Község Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervként való megszüntetéséig
az intézményvezetői feladatok ellátásával
az intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának megbízásával gondoskodik, ezért 2010. november 17.
napjától Fritzné Kovács Máriát bízza meg.
211/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hernádiné
Lázár Dóra a Művelődési Házban végzett
alapfeladatok ellátásáért bruttó 70 000,- Ft,
azaz hetvenezer forint jutalomban részesül.
Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Molnár Lajos
a Szüreti Felvonulás szervezésénél végzett pluszfeladatai ellátásáért utólagosan
70 000,- Ft megbízási díjat állapít meg.
212/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező – 2011. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja azzal, hogy annak végrehajtásáról a
2011. évi pénzügyi zárszámadással együtt a
jegyző beszámol a testületnek.

Verőce Község Önkormányzat 212/2010. (11. 16.) számú Kt. határozatának melléklete
A DTÖKT keretében 2011. évre tervezett belső ellenőrzési
terv negyedéves bontásban:

Vizsgált intézmény:
Polgármesteri Hivatal

1.
1.

negyedévben:
negyedévben:

•
•

házipénztári kifizetések szabályossági vizsgálata
intézmény hatékonysági vizsgálat (hivatal, ÖNO,
Művelődési Ház és Könyvtár)

1.
1.

negyedévben:
negyedévben:

•
•

kötelezettségvállalás rendjének ellenőrzése
közbeszerzési eljárások lebonyolításának
szabályszerűsége.

213/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatást nyújt a
Verőcei Géza Fejedelem Református Iskola, Óvoda és Bölcsőde gyermekei, valamint az Idősek Klubja részére, oly módon,
hogy 2010. évben 100 000,- Ft, azaz egyszázezer forint értékben magyar gazdáktól,
magyar almát vásárol.
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a szállítás feltételeiről, a
Géza Fejedelem Református Iskola, Óvoda
és Bölcsődében való deponálásról, valamint a gyermekeknek és időseknek való

eljuttatásáról a Református Egyházzal
egyeztetve gondoskodjon.
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1.
pontban szereplő összeget az általános
tartalék terhére biztosítja.
214/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Géza
Fejedelem Református Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde kérelmének helyt ad,
és az ingyenes tankönyvek hozzájárulása
címén biztosított 500 000,- Ft-os keretén
felül további 127 835,- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

215/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 6/2006. (X.1.), valamint a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2008.
(VI. 13.) rendeletekkel kapcsolatos észrevételét megismerte, tudomásul veszi. Verőce
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt rendeleteit 2010. december 31-ig módosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy a törvényességi
észrevételben foglaltak figyelembevételével
az előterjesztést határidőre készítse el.

(folytatás a következő oldalon)
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216/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Felkéri a Polgármestert a Danubius
Expert Zrt.-vel a KMOP-2.1.2-09-20090012 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére.
217/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Felkéri a Polgármestert Kovács Krisztián, Verőce, Fogarasi u. 2. sz. alatti vállalkozóval a téli útkarbantartási munkák
elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére.
A szerződés fedezetét az 5221101
„Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése”
szakfeladaton biztosítja.
218/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011.
december 31-ig meghosszabbítja a közvilágítás karbantartására vonatkozó szerződését a Partner-Vill Bt.-vel (2600 Vác,
Napraforgó u. 26.) 97 500,- Ft/ hónap
átalánydíj értékben.
219/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Helyt ad az aranyoskúti üdülőtulajdonosok kérelmének, és közkutat létesít a területen. Felkéri a Polgármestert
a DMRV-vel a kivitelezésre vonatkozó
szerződés megkötésére.

A beruházás és a várható többlet vízfogyasztás költségeit a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
220/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
Helyt ad Vásárhelyi Gábor és Tóth
Réka Tünde kérelmének, és a 7108 Hrsz.
ingatlan területéből 300 m2-t 1500,- Ft/m2
áron elad részükre.
Felkéri a Polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére az alábbi feltételekkel.
1.1.1. A terület kimérésének, a telekhatár módosításának, valamint a szerződéskötéssel és az ingatlan átírásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli.
A 7109/4 Hrsz. és a 7112 Hrsz. ingatlanokat összekötő szakaszt, a terület rendezése során a kérelmező pataklejáróként
hagyja szabadon.
221/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a Szirmai Zoltán
nagymarosi vállalkozóval kötött, a hulladéklerakás felszámolására vonatkozó
vállalkozói szerződést, tekintettel arra,
hogy a költségvetési rendeletben tervezett összeg felhasználásáról rendelkezik.
Felkéri a műszaki csoportvezetőt, hogy
a következő KT-ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet a beérkezett árajánlatokról.

Firkálgatunk, firkálgatunk?!

Aki sokat utazik vonattal, bizonyára észrevette a verőcei vasútállomáson az új „falfestményeket”. Bizony. A mi csodaszép,
szívvel-lélekkel rendbe hozatott
állomásunkat valaki nem találta
elég egyedinek (?), és telefirkálta
olvashatatlan, oda nem illő dolgokkal, amelyek nagy részét az olyan
„színvonalas alkotások”, mint az
„Itt, jártam: Gizi” vagy „Szeretlek
Béci”, és egyéb színes fantáziáról
árulkodó társaik teszik ki. Sajnos,
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még azt sem lehet mondani, hogy az avantgárd
művészet határát súrolnák, ha már ilyen „művészi” ambíciókkal rendelkeznek.
Valószínűleg a firkálók
nagy része ezt nem fogja
elolvasni, vagy ha valami
ok folytán mégis megteszi,
nem fog vele foglalkozni.
Nem értenék meg, hogy ezekkel a
mázolmányokkal nem az önkifejezés
egyik módját választották, hanem
azok munkáját becstelenítik meg,
csúfítják el, akik időt és energiát nem sajnálva igyekeznek szebbé
tenni községünket.
Mindannyiunk érdeke, hogy a
hely, ahol élünk, szép legyen. Figyeljünk oda, és jelezzük az illetékeseknek, ha tanúi vagyunk az effajta randalírozásnak!
(KSE)

222/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
fogadja el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot.
223/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
A volt mozi helyiségeit bérbe adja a
H.Q. Management Nonprofit Közhasznú
Kft.-nek (Budapest, Budaörsi út 64.) 2010.
december 01. – 2015. december 01. közötti időszakra, és felkéri a polgármestert a
bérleti szerződés megkötésére az alábbi
feltételek mellett: A bérleti díj 100 000,Ft/hó + rezsi, mely minden évben az inflációval emelt összeggel növekszik. Az első
emelésre a 2012. évben kerül sor.
A bérleti díj első ütemének megfizetésére az önkormányzat 3 hónap haladékot
ad. A tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek biztosítása a bérlő feladata.
A termelés során keletkező veszélyes
hulladék elszállítása a bérlő feladata.
Felmondási idő: 120 nap
224/2010. határozata
Verőce Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő közvilágítási oszlopra egy darab, az
Árpád úti játszótér felé világító lámpatestet helyez el. A munkálatok elvégzésére
100 000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat
az általános tartalék terhére.
Marschall Márk
alpolgármester

A magyar kultúra napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a
Himnusz megírását – mint a kéziratból tudjuk. Erre
az eseményre emlékezve 1989 óta ezen a napon
ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ezen a napon
különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.
Talán ezen a napon jobban sikerül felhívni a figyelmet
azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt
sikerült megőriznünk. Mi most Kölcsey egyik ismert
versével, a Huszttal emlékezünk a költőre és a magyar
kultúra napjára.

Kölcsey Ferenc:

Huszt
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
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Sószoba az oviban

Néhány hete Rózsavölgyi Anita,
egyik óvodás gyermekünk szülője azzal
az ötlettel hívott fel bennünket, hogy
sószobát kellene kialakítanunk az óvodában. Ez többeket érintő betegségmegelőző és egészségmegőrző kezdeményezésnek tűnt. Sokat lehet hallani a különböző sóterápiák, sókezelések jótékony
hatásáról. Egyre több helyen létesítenek
sóbarlangot, sószobát. Utánajártunk,
milyen élettani hatásai vannak egy ilyen
klímának.
A száraz sóterápia ma a legnagyobb
hatású eszköz, mert az általa előállított
sóporszemcsék olyan kicsik, hogy a tüdő
legtávolabbi hörgőcskéibe is eljutnak. A
só hatására feloldódnak a nyálkahártyára letapadt szennyeződések, a váladékkal
együtt kitisztulnak a szervezetből, és
elindulhat a kialakult gyulladásos folyamatok gyógyulása.
De a sós levegőnek vannak más fon-

tos tulajdonságai is. A só hatására kedvező irányban változik a levegő ionöszszetétele, csökken a káros pozitív ion
tartalma, és növekszik az egészséges
levegőt teremtő negatív ion tartalma.
A só fertőtleníti is a levegőt, jelentősen csökken az abban fellelhető baktériumok, vírusok mennyisége.
Nem is volt ezek után kérdés, hogy
megvalósítsuk-e, avagy sem ezt az ötletet. Már csak a finanszírozásához kellett
támogatót találni. Felvettük a Verőcei
Óvodáért Alapítvánnyal a kapcsolatot.
A kuratórium tagjai is egyhangúlag a
megvalósítás mellett döntöttek.
Anita két hét alatt beszerezte annak
a lerakatnak a címét, ahol legolcsóbban
lehetett parajdi sótéglákat, sórögöket,
mécseseket vásárolni. Az
önkormányzat autójával sikerült is mindent elhoznunk.
Pontosan
kiszámoltuk, mekkora az a
sótéglamennyiség, amely
a szoba klímájához szükséges. A gyerekek örömére egy
sóhomokozó is lesz a szobában, melyet Muhi András
készít el. De lehet majd itt
rajzolgatni, társasjátékozni,
illetve egyéb fejlesztő játékokkal játszani.
Külön öröm volt számunk-

ra az is, hogy a szülők összefogásával
a szoba falait gyönyörű mesefigurás
képek díszítik, melyeket kézzel festett
fel Kucsera Kis Veronika.
Azok számára is szeretnénk a szoba
használatát felajánlani, akik még nem
járnak hozzánk. Előzetes bejelentkezés
alapján minden verőcei gyermek térítésmentesen használhatja a sószobát.
Köszönetet érdemel az a néhány lelkes szülő, akik ebben közreműködtek,
köszönet a Verőcei Óvodáért Alapítványnak, valamint Verőce Önkormányzatának is.
Ismét jó példa mutatkozott arra, hogy
egy jó ötlet összefogással hogyan tud
megvalósulni.
Ritzl Erika

Új év és új remények az egészség-ÜGY-ben
Ezekben az években nagyon sok
kedvezőtlen hírt lehetett hallani hazánk
egészségügyének állapotáról, várólistákról, rendszerben elkallódott betegekről,
orvosok és nővérek Nyugatra vándorlásáról. Ebben a kis írásban ezekkel a
problémákkal és a lehetséges kitörési
pontokkal kapcsolatban szeretnék megosztani Önökkel néhány gondolatot.
A mindennapjaink során azt kell
tapasztalnunk, hogy így, ebben a formában ez a rendszer nem működőképes, amit elvárunk tőle azt csak sokkal
több pénzért lehetne biztosítani a teljes
magyar lakosságnak. Ha nem tudjuk
talpára állítani ezt a beteg emberektől
túlzsúfolt és a kórházaktól „fejnehéz”
rendszert, akkor hosszú-hosszú ideig
nem tudunk kilábalni ebből a válságból.
Mi is a baj a magyar egészségüggyel?
Menjünk vissza az időben 35-40 évet,

amikor a szocializmus idején állampolgári joggá tették az egészségügy szolgáltatásait, és az ellátásokat kiterjesztették a társadalom valamennyi rétegére.
Innentől kezdve mindenki hátradőlhetett. Mi csak élünk vígan, az egészségünk nem is olyan fontos, hiszen „jár
nekünk” a mindenkire kiterjedő magas
színvonalú egészségügyi ellátás. Mi jól
megbetegszünk, aztán majd közpénzből
jó sokat költenek ránk, hogy meggyógyuljunk, vagy kordában tarthassuk krónikus betegségeinket. Közben voluntarista szemléletben bővítették a kórházi
és szakrendelői kapacitást, a minőségi
szempontokat háttérbe szorítva.
Illúziókat kergettünk az elmúlt 40
évben, hogy ez így jó, és a politika a mai
napig még nem vette a bátorságot, hogy
kerek perec kimondja, hogy ez így nem
mehet tovább. Ez nem ingyen van, illet-

ve, ami ingyen van, az meg nem elég, és
nem elég magas színvonalú. Közben a
terápiás lehetőségek tárháza és az ellátórendszerrel szembeni lakossági elvárások folyamatosan nőnek. Egyes betegek
vagy hozzátartozóik már az internetet
böngészve a legújabb, az USA-ban vagy
Németországban alkalmazott gyógyszereket, diagnosztikát, műtétes eljárásokat
követelik meg a szegény kis hazai egészségügyi rendszerünktől is. Ezen közben
egészségi állapotunk az Európai Unió 27
országa közül a legutolsó háromban van.
Le kell számolnunk az illúziókkal! Fel
kell ismernünk, hogy személyes felelősségünk van egészségi állapotunk megőrzésében és javításában életmódunkkal,
táplálkozásunkkal. Sőt, mindezt a családban, lakóhelyi és munkahelyi közösségünkben is ki kell fejeznünk, példát

(folytatás a következő oldalon)
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kell mutatnunk egészséges életvezetéssel. Hosszabb távon csak az életformaváltás, a prevenciós szemlélet elterjedése
jelenthet megoldást Magyarországon is
a jelenleg a beteg emberek százezreitől
roskadozó szakrendelőkkel és háziorvosi
rendelőkkel szemben.
Természetesen addig sem várhatunk
ölbe tett kézzel, amíg az új generációk
egészségtudatos és környezettudatos magatartással felnőve elérik ezt a szép állapotot.
Nagyon is sok tennivaló van a mostani
egészségügyi rendszerben is. Az egyik a
népegészségügyi programok újjáélesztése,
a megelőzési és szűrési programok előtérbe
helyezése, melyek támogatják honfitársainkat az egészséges életvezetésben. Ebben
az egészségtudatosságban községünk most
az élen jár: több éven át magas részvétel
mellett sikerült már megszervezni a szűrés
hetét, és tapasztalatom szerint egyre többen
kerékpároznak, eveznek és kirándulnak a
községben lakók közül.

A másik a mostani ellátórendszer finanszírozásának megváltoztatása:
a minőséget, a betegek valódi meggyógyulásának, életminőségének szempontját kell a finanszírozás középpontjába állítani, és nem a kibocsátást (outputot), ahogy arra a mai OEP-finanszírozás
ösztönöz. A forrásteremtés, az ágazatban dolgozók bérének jelentős növelése
szintén elodázhatatlan, de ezt csak egy
növekvő gazdaságban a bevételi források
növelésével és megfelelő struktúraváltással együtt lehet elérni. Nagymértékben szükséges fejleszteni az otthoni ápolást, a korszerű diagnosztikai és terápiás
lehetőségeket a szakrendelőkben, növelni a háziorvosok kompetenciaszintjét, és
ezzel együtt lehet ésszerűsíteni a kórházi
kapacitásokat.
Még kiemelnék egy nagyon fontos elemet: ez pedig a mai fragmentált,
szétaprózott egészségügyi ellátórendszer
valódi összeszervezése, a folyamatos

Hajnali hó
Hallom hogy hullasz halk zizegéssel
Hallom hangodnak pelyheit
Hallom hogy hullani el nem késel
Hallom mosolyod téli kertjeit
Hallom hogy élsz hallom hogy meghalsz
Hallom hogy talán nem menekedsz
Hallom hogy hullasz hallom hogy árvulsz
Hallom hogy talán már nem szeretsz
Hallom hogy hallom hallom hogy hallod
Hallom hogy hallali hallali hó
Hallom hangtalan halni a hangod
Hallom hogy hullik a hajnali hó
Vásárhelyi Géza

Nagy Judit tusrajz

VERÕCEI
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ellátás biztosítása. Hogy legyen olyan
személy, team, szervezet az egészségügyben, aki azért felel, hogy a betegeket,
főleg a krónikus és súlyos betegeket,
végigvezesse a bonyolult ellátórendszer
útvesztőin: a háziorvostól, a diagnosztikai centrumokon át, ha kell, a szakorvosig, műtétes beavatkozásig és végül
a rehabilitációig, otthoni szakápolásig,
majd vissza a háziorvoshoz.
Tennivaló van tehát bőven! Elsősorban magunknak kell tennünk az egészségtudatos életforma vállalásával és közvetítésével a családunkban, a munkahelyünkön és lakókörnyezetünkben. Ezzel
együtt várhatjuk csak el joggal, hogy a
mindenkori kormányzat végre komolyan
nekiálljon e bonyolult rendszer ésszerű
átalakításának.
Dózsa Csaba
egészségügyi közgazdász,
a Magyar Egészség-gazdaságtani
Társaság (META) elnöke

Jótékonysági komolyzenei est
Horgas Eszter világhírű fuvolaművész lépett fel a vörös
iszap áldozatai javára rendezett második jótékonysági
koncerten. A művésznő számos hazai és külföldi híres
zenésszel, zeneszerzővel dolgozott már együtt, tehetségét
világszerte elismerik. Rendszeresen játszik hazai és nemzetközi rendezvényeken, évente közel száz koncertet ad. Az
elmúlt tíz évben húsz cd, egy dvd és hat koncert tv-felvételt
készített a hazai és a külföldi előadók legjobbjaival (nem
mellesleg idén jelölt egy neves divatmagazin versenyén a
„legszebb haj” kategóriájában). December 4-én a verőcei
Művelődési Ház nagyterme zengett gyönyörű játékától. Az
este folyamán zongorán kísérte Meskó Ilona, Kodály-ösztöndíjas zeneszerző és karmester, aki egyedüli magyarként
jutott be az 51. Besanconi Nemzetközi Karmesterverseny
döntőjébe a legjobb húsz karmester közé. Ezúton köszönet
minden résztvevőnek, szervezőnek és támogatónak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a csodás este létrejöhessen!
(KSE)
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Karácsonyi ünnepség
Jézus Krisztus születésének ünnepét
kicsik és nagyok egyaránt örömmel és
szeretettel várják minden évben. Idén először a nemrég megépült Sportcsarnok
adott otthont karácsony ünnepének, hogy
méltó módon megünnepelhesse községünk ez a csodálatos eseményt. Az estét
Bethlen Farkas polgármester nyitotta meg
ünnepi köszöntőjével. A műsor repertoárja

igen színes és gazdag volt: az óvoda és
az iskola is képviseltette magát, a hagyományokhoz híven betlehemes játékokkal. Meghallgathattuk a Cantus Beatus
kórusát, akik ez alkalomból gyönyörű
karácsonyi dalokkal örvendeztették meg
a közönséget, valamint felléptek a Dancer
Shadows tánciskola kis növendékei is.
Márkus Gábor református tiszteletes

nagyon szép és tanulságos beszédet mondott az Úr eljöveteléről. Az ünnepséget
tombola zárta, ahol a fődíj maga a helyszínen felállított karácsonyfa volt. Az este
háziasszonya Mészáros-Török Petra volt.
Az önkormányzat jóvoltából a műsor után
svédasztalos szeretetvendégség várta a
jelenlévőket. Jövőre is ilyen szép, közös
megemlékezést kívánunk!
(KSE)

Advent a kápolnában
December 11-én a kápolnában Detvay M. Marcella (hegedű), Gál Márta (csembaló), Migróczi Tamás (gordonka), valamint
Znorovszky Ildikó közreműködésével J. S. Bach és Alessandro Rolla zeneműveket és Wass Albert-novellákat halhattunk.
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Verőcei téli tárlat

A Verőcei Művelődési Ház és a Verőcei Műhely Baráti Kör
kiállítást rendezett.
A kiállítást 2010. november 27-én dr. Szatlóczkyné dr.
Gajdóczki Zsuzsanna művelődéstörténész főiskolai tanár nyitotta meg. A műhely vezető festőművésze: Jankovics János, aki
a kiállítás meghívóján Dávid Katalin, Herakleitosz, Hans Georg
Gadamer és Henri Matisse gondolatait helyezte figyelmünkbe.
Kilenc alkotónak a műveiben gyönyörködhettünk, amelyből öt
professzionális művész és négy professzionális amatőr állított
ki: Magyar János, Bálint Zsombor, Lisányi Endre, Lázár Dóra,
Jankovics János és Kucsák Orsolya, Mekkei Péter, Paál Judit,
Szarka Emese.
Igazi ünnepi hangulat volt az alkotók közössége és a kiállításra
érkezett vendégek között.
A Szent Művészet apró kis mozaikjaival segíti az embert, az

alkotót és a befogadót az igazságosság megfogalmazásához, hogy
segítsen a világ megszelídítésében.
A kiállítást megnyitó a meghívó
idézeteinek szellemében felhívta
figyelmünket a szépség lényegére,
amely a létezés tökéletessége. A delphoi jósdáról mint a korabeli média
szerepéről, amely „nem mond ki,
nem hallgat el, hanem jeleket ad”
– megfontolásra alkalmas gondolatairól szólt. Majd az eladott művek
hazátlanságáról polemizált, mert a
műalkotás nem lesz hazátlan, ha
kereskednek vele, amennyiben értő
befogadókra talál.
Hamvas Béla Láthatatlan történet című munkájából az ünnepre vonatkoztatott gondolatokat és Wass Albert: Az elfeledett
karácsony szellemében című alkotásának üzeneteit megosztotta
velünk megnyitó gondolataiban, melyeket a kiállított művészek
alkotásai inspiráltak. Alkalmunk volt a kiállított képekről egy tárlatvezetés részeivé válnunk, ahol lehetőségünk volt párbeszédet
folytatni a vendégekkel, az alkotókkal, a művelődéstörténésszel,
aki speciális művészettörténeti aspektussal közelített a tárlat
anyagához. Köszönet érte.

Vízkereszt – rítusok és népszokások
„Három csoda díszíti ezt a napot:
Ma vezette a csillag a bölcseket a bölcsőhöz,
Ma változott borrá a víz,
Ma keresztelte meg János Krisztust, hogy
megváltson minket az Úr”
(Gregorián ének)

Január 6-án ünnepeljük Vízkereszt
napját. Más néven Epiphania Domininek is nevezik (görög: „Az Úr megjelenése”). Az Egyház ilyenkor három
eseményt is ünnepel: Jézus Krisztus
megkeresztelkedését a Jordán folyóban,
a Napkeleti Bölcsek látogatását (ami a
betlehemi játékokkal ellentétben nem
Jézus születésekor, hanem jóval később-

re tehető), valamint a kánai menyegzőn
történt első csodatételt, mikor Krisztus
a vizet borrá változtatta. A keresztény
hagyományok szerint ilyenkor a templomokban vizet szentelnek. Magyarországon népi hagyomány, hogy ilyenkor
szentelték meg a házakat, bölcsőket.
Itthon a Vízkereszt a karácsonyi
ünnepkör zárását és a farsangi időszak
kezdetét jelenti. Vannak országok, ahol
ezen a napon nyújtanak át egymásnak
az emberek jelképesen ajándékot, és
nem karácsonykor. Olaszországban például a gyerekeknek egy Befana nevű
boszorkány hozza az ajándékot. Egy
monda szerint ő egy jóságos, de nem túl

bizalomgerjesztő külsejű öregasszony,
aki csatlakozni szeretett volna a Napkeleti Bölcsekhez, de lemaradt az úton.
Az ajándékot pedig – amit az újszülött
Jézusnak szánt – szétosztotta a gyerekek
között. A jó gyerekeknek ajándékot, a
rossz gyerekeknek szenet hoz. Spanyolországban a gyerekek kitisztított cipőiket a küszöb elé téve ajándékaikat a
Három Királytól várják. Portugáliában
és a latin-amerikai országokban süteményeket sütnek, amelyek közül egyben
ajándékot rejtenek el. Azt, aki megtalálja, kinevezik a „Nap Királyának”. Karácsony napja helyett itt is ezen a napon
szokás ajándékozni.
(KSE)
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A Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrőrs felhívása
Megjött a tél, a vizet szerető ember télen
is vágyik a vizek partjaira, a befagyott
vizek jegére.
Ahogy a nyári fürdési idénynek megvannak az áldozatai, sajnos, az előírások
nem ismerete vagy be nem tartása miatt a
jeges vizek is szedik áldozataikat.
Szeretnénk, ha ebben az évben csökkennének a balesetek, ezért indokoltnak
tartjuk, hogy már most felhívjuk a lakosság
figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelkezéseire.
A 46/2001. (XII. 27.) BM-rendelet ide
vonatkozó rendelkezései, sajnos, kevés
ember előtt ismertek, melyből a legfontosabbak:
A szabad vizek jegén tartózkodni csak
akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú,
nem olvad, illetve nem mozog.
A gyakorlati tapasztalatok alapján az
állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t.
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
– éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között,
– járművel, a biztonságos munkavégzés
kivételével,
– kikötők és veszteglőhelyek területén,

– folyóvizeken.
Teherbírást csökkentő tényezők:
– fenékről előtörő kisebb-nagyobb források
– csatornabekötések
– áradás, apadás által kialakított jégmozgás
– felmelegedés, ami a jégréteget elvékonyítja, és ami a jégen tartózkodók számára
veszélyes lehet.
Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már beállt jégmezőre
újabb és újabb táblák torlódnak, rakódnak,
ezek nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos!
A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás
következtében a látszólag még szilárd
jég állapota megváltozik, beroppanása
várható. Többnapos melegebb idő hatására a felület mosódik, a jég vastagsága
csökken, szilárdsága romlik, ezért a
rajta való közlekedés, sportolás, ott-tartózkodás veszélyes.
Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesületek, horgászok és
magánszemélyek figyelmét, akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelői,
hogy amennyiben a jégen léket vágnak,

jégkitermelést folytatnak, kötelesek a
jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm
széles piros-fehér csíkozású korláttal
megjelölni, körülhatárolni!
Jégkitermeléskor vagy más, jégen való
munkavégzéskor a munkáltató köteles
figyelőszolgálatot szervezni és mentőeszközt biztosítani.
Ajánljuk még, hogy azokon a területeken, ahol felnőttek vagy gyermekek tömeges megjelenése várható, pl. a szabad strandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való
mentéshez felúszó, nagy felületű tárgyakat,
pl. falétrát, pallót és megfelelő erősségű és
karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben.
A jégen való tartózkodás szabályait – a
jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében – az őrsünk
munkatársai fokozottan fogják ellenőrizni.
Felhívásunk betartása megelőzheti a tragikus balesetek bekövetkezését.
Orosz Ferenc r. tzls.
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrőrs

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.” (Anatole France)

Doromboló barátaink
Lehet őket rajongásig szeretni, vagy
éppen a legjobban utálni. Akad, aki még
az ágyába is beengedi, és persze olyan
is, aki egy szőrszálától allergiás rohamot
kap. Akárhogy is, a macska volt, van,
lesz. Ha akarjuk, ha nem. Ugyanis nem
mi választunk macskát, hanem a macska
választ minket.
Szőrős cimboráink sokszor képviseltették magukat a történelemkönyv
oldalain. Az ókori egyiptomiak különleges tisztelettel viseltettek a cicák iránt,
ennek legjobb példája, hogy Bastet-et,
a szerelem és termékenység istennőjét
is macskafejjel ábrázolták. Akkoriban
súlyos véteknek számított, ha valaki
bántott vagy megölt egy macskát, gyakran halálbüntetés járt érte. A rómaiaknál
Dianának, a vadászat és a szerelem
istennőjének tulajdonítottak macskás
vonásokat, vagy ábrázolták őt társaságukban. A középkorban azonban az
emberek hozzáállása a macskákhoz gyö-

keresen megváltozott. A boszorkányüldözések következtében több ezer macskát elpusztítottak Európa-szerte. Ugyanis a gonosz megtestesítőjének hitték,
illetve úgy gondolták, hogy a boszorkányok macska alakban élnek az emberek
között. Az ember azonban meg is fizetett
a kegyetlen és jogtalan macskamészárlásért. A macskák számának megcsappanásával elszaporodtak a rágcsálók, azok
pedig az akkori leghalálosabb kórt terjesztették: a pestist, amibe Európa lakosságának több mint egyharmada belehalt.
Az úri és nemesi családokon kívül,
akik kedvencként tartották őket, az
emberek többségének több száz évig
azért volt macskája, hogy a ház körül
levadássza a kártékony rágcsálókat,
ezért etetésükre, nevelésükre nem is
fordítottak nagy gondot. Manapság a
cicákat leginkább házi kedvencként tartják, sok otthonban családtagként bánnak
velük. Általános tévhit, hogy a macska

csak azért hízeleg, hogy enni kapjon.
Tény, hogy amilyen alattomos jószágok,
ez az ok is közre játszhat, de alapvetően
ezek az állatok ragaszkodóak és szeretetre méltók. Meg lehet őket tanítani pár
parancsra, de ne várjuk el, hogy mindig
teljesíteni is fogják őket, ellentétben a
kutyákkal. Ápolásuk szükségessége fajtafüggő, de a heti egyszeri fésülést minden fajta igényli és meghálálja. Nagyon
szeretnek játszani, idősebb korukban
is kaphatók mókázásra. Gyakorlatilag
bármi megfelel nekik, ami csörög és/
vagy mozog. Egy macska átlagosan
kétszer ellik egy évben (tavasszal és
ősszel), és 2-8 kiscicát is világra hozhat
egy alkalommal. Ha nem szeretnénk,
hogy elárasszanak minket a nyávogó
szőrcsomók, gondoskodjunk kedvencünk ivartalanításáról. Ha törődünk a
cicáinkkal, akkor hosszú éveken keresztül viszonozzák a kedvességünket.
(KSE)
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Karitász Karácsony
„Karácsony, béke szeretet.
Beszéltek róla emberek”
Durkó András
A szeretetről és a békéről nemcsak beszélni kell, hanem tenni is érte valamit, hogy
mind a kettő megvalósuljon.
Ezt próbálja megtenni már 11 év óta a Verőcén működő Szent Erzsébet Karitász csoport évről évre. A szeretet nemcsak azt jelenti, hogy kedvelem a másikat, hanem segíteni
rajta, akár fizikailag, akár lelkileg, amikor
bajban van.
Ma ebben a nehéz gazdasági helyzetben,
amikor családok eladósodnak, munkanélkülivé válnak, a többgyermekes családoknak,
akik elfogadták Istentől a gyermekáldást,
bizony anyagi gondjaik vannak. Ezen próbál
segíteni a karitász. Anyagi lehetőségeinkhez
képest 26 nagy élelmiszercsomagot, mosóport és déligyümölcsöt tudtunk eljuttatni a
családok számára. Bárcsak többet tudnánk
adni, hiszen ennél sokkal több család van,
akin segíteni kellene.
Tizenhét kis figyelem csomagot ajándé-

koztunk a betegeknek. Anyagi forrásaink
csekélyek. A jótékonysági ruhaakciókból, a
kispénzű emberek adományaiból, a karitász
gyertyák árusításából, valamint idén először a
templomkertben történő élelmiszer- és pénzadomány gyűjtéséből. Sajnos a jómódú emberek pénztárcája nem nyílik meg, legalábbis
ritka, mint a fehér holló. Nem érzik át, hogy
mi a szegénység, a lemaradás, a nélkülözés,
pedig a történelem folyamán történtek már
nagy változások, ahol a jómódot fölváltotta
a szegénység. Senki sem bízhatja el magát.
Hálás köszönet illeti meg Fuchs Andrást,
aki évek óta déligyümölccsel, nem is kevéssel ajándékozza meg a családok gyermekeit.
Köszönet Stedra Zsoltnak és mindazoknak,
akik élelmiszer- és pénzadománnyal támogatták szeretetszolgálatunkat. Köszönet Fritz
Marikának, a könyvtárosnak, aki évről évre
sok könyvvel örvendezteti meg a gyerekeket.
Köszönet a cserkészek közül Kardos Attilának és Vajda Gergőnek, akik a csomagszállításban segítettek. Menyhárt Józsefnek, aki
az élelmiszer-vásárlás szállítója évek óta.

Menyhárt Mónikának, aki a karácsonyi asztal
díszítője. Köszönet illeti meg a karitász társaimat és azokat a pártoló tagokat: Grauszmann
Nusit, Mészáros Katit, akik a nagy hidegben a
templomoknál, az élelmiszer gyűjtését vállalták. Köszönet a Művelődési Ház vezetőjének,
hogy helyet adnak és mindenben segítenek és
mindazoknak, akik egész évben segítenek és
támogatnak minket.
Nem szoktam leírni név szerint a
segítőinket, de most úgy éreztem, hogy a
falu közösségének tudnia kell, hogy vannak
még segítséget nyújtó emberek, akik a saját
gondjaik mellett még másoknak is tudnak
segíteni.
December 19-én megtartottuk az
egyedül élők karácsonyát, hetven vendég
meghívásával, finom ajándék süteményekkel
és a szokásos kis műsorral. Ezzel fejeztük be
az év munkáját.
Isten áldása kísérjen mindenkit az új
esztendőben!
Dr. Ripper Károlyné
Karitász csop. vez.

A lékhorgászatról I. rész
A lékhorgászat főként az északi
országokban dívik, de amikor hazánkban
is elég hidegek a telek, így a január
végén, nálunk is lehetőség van a
lékhorgászatra. E cikk feleleveníti azokat
a fontos tudnivalókat, amelyek a horgász
biztonságát, egészségét védik, és választ ad
a lékhorgászat mesterségbeli kérdéseire is.
Lékhorgászatra csak egészséges ember
vállalkozzék! A folyóvíz jegén sosem
szabad tartózkodni, hiszen nem tudni, az
áramlatok, a sodrás hol gyengíti el a jeget,
esetleg helyenként csak néhány centi lehet
a jég vastagsága. Állóvízen, holtágon
is csak akkor járhatunk biztonságosan,
ha annak jege legalább 10 cm vastag.
Erről az ismert sekélyvizű partszegélyen
vágott próbaléknél győződhetünk meg.
Tájékoztat a jég színe is: csak a tiszta
fehér jég a biztonságos. A jég hangja
is árulkodik. A jégvágó baltával vagy
farúddal a fehér jeget kopogtassuk
meg, majd haladás közben ezt néhány
lépésenként ismételjük. Változó hangzás
esetén fokozott óvatossággal haladjunk.
Ugyanez vonatkozik a hóval takart
területre is: nem látjuk, a hó mit takar.
A
biztonság
kedvéért
legalább
másodmagunkkal menjünk csak jégre. A
csoport tagjai 8-10 méteres távolságban
kövessék egymást, nehogy egyszerre
szakadjanak be, mert akkor oda a

segítőtárs is. Ajánlatos olyan hosszú,
erős kötelet kötni a derekunkra, melynek
8-10 méteres darabját húzzuk magunk
után a jégen, ez lehet a mentőkötelünk!
Jó, ha 3-4 méter hosszú rudat viszünk
magunkkal, ez a beszakadásnál, a
mentésnél is jól jön. Alkalmas lehet e
célra a síléc is, sőt a havas jégen ezzel
biztonságosabban közlekedhetünk, mert
a terhelés nagyabb felületen oszlik el.
A köd nagyon veszélyes, hisz ebben
a közegben könnyen elveszíthetjük
tájékozódási képességünket. Képzeljük
el, mi történik, ha valaki a Balatonon,
vagy más nagy vízen a ködben eltéved. A
tapasztalt jégen járók egy kisebb zsáknyi
törmeléket visznek magukkal – lehet ez
nád, szalma, széna darabja – és bevezető
útjukat ezzel jelölik meg – számítva a
ködben való visszatérésre.
Ügyelnünk kell a réteges öltözködésre.
Amennyiben hosszabb utat kell megtenni
a járműtől a horgászhelyig, akkor
egy réteget feltétlenül vegyünk le és
helyezzük a hátizsákba. Mire célba
érünk jól kimelegedünk, s ha nincs mit
felvenni, biztos a megfázás. Ugyanígy
járunk a szőrmekucsmával, amit csak a
horgászhelyen szabad felvenni. A lábbelink
feltétlenül vízálló és bő legyen, legalább
egy meleg zokni még elférje benne.
A horgászatnál a hideg ellen ajánlatos

ruhába burkolni a cipőt. Ez amellett még
biztonságosabbá is teszi a jégen járást, nem
csúszik úgy, mint a bőr vagy a műanyag.
Hasznos kiegészítő a jégpatkó. Egy igen
vékony vaslemez 5x 15 centis darabját
kell a talp alá tenni, ezt a két oldalán
az orr irányába felhajtani és a felhajtott
részbe fúrt félcentis lyukakon keresztül
lehet a lábbelire rögzíteni. A csúszást a
talprészbe belülről ütött lyukak kiálló sorja
akadályozza meg!

A Verőcei Tükör reklámtarifái:
1/1 old. (A/4) 190x263 mm,
10 800 Ft+Áfa,
1/2 oldal 190x130 mm,
6000 Ft+Áfa
1/4 old 93x130 mm,
3600 Ft+Áfa
1/8 old 93x63 mm,
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.
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Emlékművek csatája
A nemzetállamok és szervezeteik régóta akkor hiszik uralmukat teljesnek, ha a
birtokukban lévő területen az utcanevek, a
szobrok, jelvények, emlékhelyek, a közintézmények elnevezései saját eszmeiségüknek felelnek meg. Tudjuk viszont, hogy a
táblacserék, szobordöntések és szoborállítások mily esendő támaszai a mindenkori hatalomnak, ha nincs meg mögöttük a valódi
és többségi közakarat.
Verőce emlékművei szerencsés módon
nem hordoznak bántó tartalmat egyetlen
nemzetiségi, vallási vagy politikai csoportosulás számára, de ez, sajnos, nem mindenütt
van így.
Úgy tűnik, hogy ma Révkomárom vált
az emlékművek csatahelyévé. Az állami hovatartozásbeli és kisebbségi önkormányzati
hatalomgyakorlás közötti nézetkülönbség
különlegesen jó terepet biztosít az ilyen jellegű csaták megfigyelésére.
E város Trianon után került Csehszlovákiához, majd 1938–1945 között magyar
közigazgatás alatt állt, ezt követőlég ismét
csehszlovák, majd szlovák terület lett. Így
minden érdekeltnek módja nyílt az előző
uralom lábnyomának a megsemmisítésére
vagy átformálására.

Kiragadva néhány példát: 1920–1938
között Klapka György szobra megmaradhatott, új szobrot kapott Jókai, de
be kellett fogadnia a városnak Milán
Stefanik, államalapító hadügyminiszter bronzszobrát. 1938–1945 között
Stefanik szobra volt száműzetésben,
felállítottak viszont egy kisebb katonai
jellegű emlékművet, amit 1945 után
döntöttek le.
A háború után először száműzött lett,
majd más helyre került Klapka szobra,
Stefanik visszatért. A helyzet javulásával
Klapka régi helyére visszakerült, szobrot
kapott Lehár Ferenc, a város szülötte, továbbá hasonló indokkal V. László király,
továbbá az ún. Európa-udvarban magyar
személyiségek szobrai és magyar jelképek
jelentek meg, pl. a magyar Szent Korona az
ún. vatikáni épület felett, 4 méterre becsülhető átmérővel.
A tárgyilagosság azt követeli, hogy rögzítsük: ezek a csereberék nem érintették
egyik oldalról sem az egyházi kezelésben
lévő létesítmények belső tereit. Egyik korszakban sem történt kísérlet arra, hogy
átalakítsák az 1848-as vagy világháborús
sírokat. Az 1919. május 1-jei, a város viszszafoglalásáért vívott
harcokban elesett száznál több vöröskatona
tömegsírja
békésen
megfér az ugyanekkor
Verőce, Árpád út 53/B
elesett 25 cseh katonáTel./fax: 27/350-326
Mobil: 06-30-375-2460
éval.
Kül-beltéri falfestékek, színkeverés a helyszínen. Lazúrok:
Felmerült
szlovák
Milési, Bondex, Sadolin, Belinka, Boróka, Trinát fényes és
matt, Casati termékek, Saratoga spray, öntapadó és fűrészpokörökben, hogy a határos tapéták, Vidella díszlécek, rozetták.
ron fel kellene állítani
Akciós termékeink:
Cirill és Metód szobrát,
Héra - Rigips - Széria - Csemperagasztók.
Bérelhető gurulóállvány.
akik a szláv népeket téIgény szerint házhoz szállítás.
rítették, még a magyar
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
honfoglalás előtt, s akikNyitva tartás: H – P : 7 – 17,
ről feltételezték, hogy

Festékbolt

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!

Révkomáromnál léptek mai szláv fennhatóság alatti területre.
Mint erről a Verőcei Tükör is beszámolt,
a város lakossága és önkormányzata Szent
István tiszteletére a közelmúltban lovas
szobrot állított a volt Lúdpiac téren, avatásakor történt az emlékezetes eset, hogy Sólyom elnök urat gyakorlatilag kitiltották az
országból.
2010. június 4-én volt a Trianoni Békeszerződés aláírásának a 90. évfordulója.
Ebből az alkalomból Zsolna környékéről
Komáromba szállították Slota úr szélsőséges pártjának néhány tucat emberét, akik félelemkeltő ruházatukban végigmasíroztak a
városon, és az Erzsébet híd északi hídfőjénél délelőtt fekete obeliszket avattak, rajta
szlovák és angol nyelvű felírással, megköszönve a nagyhatalmak segítségét államuk
létrehozásában. A helybeliek jún. 4-én délután a református Kollégium előtti egyházi
területen fel akarták állítani saját Trianonemlékművüket, de az avatásra még nem
jött meg az engedély, ezért az emlékművet
csak „bemutatták” a résztvevőknek.
A legújabb fejlemény az, hogy Cirill és
Metód szobrait a közút egy körforgalmi csomópontjában helyezték el a város polgármesterének tiltakozása ellenére, minden hatósági
jóváhagyás nélkül.
Zalaváron a bencés kolostorban három évig
vendégeskedve hozta létre a két szerzetes szent
a szláv írásmódot. A kolostor a honfoglalás idején elnéptelenedett és romlásnak indult, végső
pusztulása elkerülését első királyunk gondoskodásának köszönhette, aki újjáélesztette, végső
fokon a hittérítőkkel azonos célt követve.
A közelmúltban Magyarországon és Szlovákiában más politikai erők kerültek hatalomra. Ez
némi reményt nyújt arra, hogy a jövőben Cirill
és Metód, valamint Szent István szobrai ugyanazon városban feszültség nélkül létezzenek.
Bakonyi István

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

Sikerekben bővelkedő,
boldog Új Esztendőt
kívánunk Kedves
Vásárlóinknak, és továbbra is
szeretettel várjuk Önöket
áruházainkban!
A CBA Dunakanyar
Áruházak munkatársai
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.

