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AANNYYÁÁMM  FFEEKKEETTEE  RRÓÓZZSSAA
XIX. Magyar Nyelvû Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó

Veresegyház
2009. május 1-3.

AA  ddöönnttõõ  ééss  aa  ggáállaa  hheellyysszzíínneeii::
Váci Mihály Mûvelõdési Ház, 2112 Veresegyház, Köves u. 14.
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Centrum, 2112 Veresegyház, Fõ út 45-47.
Mézesvölgyi Általános Iskola, 2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7.

AA  ttaalláállkkoozzóó  ffõõvvééddnnöökkee:: Markó Béla - az RMDSZ elnöke
VVééddnnöökköökk:: Göncz Kinga - külügyminiszter, Dr. Hiller István - oktatási- és kulturális miniszter, Szûcs Erika - szociális
és munkaügyi miniszter, Dr. Pomogáts Béla - az Anyanyelvi Konferencia elnöke, Dr. Gémesi György - Gödöllõ város
polgármestere, Pásztor László - Erdõkertes polgármestere, Pásztor Béla - Veresegyház polgármestere, Játékosné
Kovács Márta - a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke, Dr. Dul Udo Endréné -  Gödöllõ és Vidéke
Coop Rt. vezérigazgatója (továbbiak egyeztetés alatt)

22000099..  mmáájjuuss  11..  ((ppéénntteekk))
07.00 - 10.00 Résztvevõk érkezése a Váci Mihály Mûvelõdési Házba
10.00 A nemzetközi program megnyitója 

A vendégeket köszönti: Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere 
A versünnepet megnyitja: Pomogáts Béla - az Anyanyelvi Konferencia elnöke
A versünnepen közremûködnek: Tamási Központi Zeneiskola növendékei

10.30 - 12.00 Döntõ I. rész
13.30 - 15.30 Döntõ II. rész
16.00 - 17.30 Döntõ III. rész
20.00 órától Amatõr színházi bemutató: a lévai (szlovákiai) Juhász Gyula irodalmi színpad 

„A mi 100 éves Radnótink” c. mûsora, Rendezõ: Újváry László
21.00 órától Ismerkedési est a budapesti Cool Night dzsesszduó közremûködésével

22000099..  mmáájjuuss  22..  ((sszzoommbbaatt))  
10.00 Palotai Roland (Leányfalu) festõmûvész kiállításának megnyitója

A vendégeket köszönti Pásztor Béla
A kiállítást megnyitja: Dr. Hahn Ferenc akadémikus, mûvészettörténész, Munkácsy-díjas 
A megnyitón közremûködnek Tamási Központi Zeneiskola növendékei

11.00 - 12.30 Döntõ IV. rész
14.00 - 17.00 Döntõ V. rész
17.00 - 19.00 „Miénk a pódium” - szabad versmondás, zenélés
20.00 szakmai értékelés, az Alapítvány és a támogatók díjainak átadása
21.00 a veresegyházi Forrás Színpad elõadása: Horváth Péter: Kis Holivúd c. darabja
24.00 órától búcsúest a budapesti Cool Night dzsesszduó közremûködésével.

22000099..  mmáájjuuss  33..  ((vvaassáárrnnaapp))  
10.00 Gálamûsor, Anyák napi ünnepség

Az édesanyákat köszönti Pásztor Béla polgármester
A nemzetközi találkozó gálamûsorát megnyitja: Markó Béla, az RMDSZ elnöke. 
Csoóri Sándor Anyám fekete rózsa címû versét elénekli Dinnyés József daltulajdonos. 
A gálamûsorban fellépnek: a XIX. nemzetközi találkozó helyezettjei, a veresegyházi Kabóca
kórus, vezényel: Kovács Katalin karnagy, Tamási Zeneiskola, Cool Night dzsesszduó. 
A gálamûsor házigazdája: Takács Pál - Fekete Rózsa-díjas versmondó

A döntõ programjait vezetik: Pásztor Ildikó és Virágh Bernadett
Dániel Kornél

alapítványi titkár

www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com

AA  ttaalláállkkoozzóó  eesseemméénnyyeeii::



Veresi Krónika 2009. április

www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com

Külön, velünk
Újra eltelt egy hónap, s mivel rövidesen
sokan újra a tavalyi kölniket kezdik
elõkaparni, tudhatjuk: Húsvét bekö-
szöntével megint magunk mögött
hagytunk egy évet. 

Legtöbbünk persze ilyenkor inkább
elmenekül, semmint hogy otthonának
nõi lakóira magától értetõdõ illatfelhõt
szabadítson, ebbõl következõen újra
lesznek olyanok, akik hiába kopog-
tatnak bizonyos házak ajtajain. Sok
barát ilyenkor megsértõdik, hiszen
pacsuliját szorongatva évrõl-évre elfe-
lejti: a Húsvét leginkább talán családi
ünnep. A legtöbben örömmel hasz-

nálják ki az alkalmat és hosszú hét-
végére indulnak, vagy csak egyszerûen
természetjárást szerveznek a jó idõ
beköszöntével hétfõn - szeretteik
körében indítva egy újabb hetet.

Ne haragudjunk tehát azokra, kik
kivonják „fejüket” eme vallási eredetû
misztériumból, hiszen valójában õk is
velünk ünnepelnek, s ha már dúl a gaz-
dasági válság, ne felejtsük: a feltá-
madás emlékezete, talán sokunkat
képes megihletni...

AAnnkkaa  PPéétteerr,,  
ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ
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11..  Hugó napja 11557788  (431 éve történt)
William Harvey felfedezte a vérkeringést.

22..  Áron napja 11997788 (31 éve történt)
Bemutatták a Dallas
elsõ epizódját a CBS-
n, mint egy 5 részes
sorozat elsõ tagját.

33..  Buda és 11994444  (65 éve történt)
Richárd napja Elõször érte Budapes-

tet légitámadás.
44..  Izidor napja 11996688  (41 éve történt)

Elõször mutatott be a Magyar Televízió
színes filmet.

55..  Vince napja 11991122  (97 éve történt)
Megszületett Örkény István író.

66..  Bíborka és 11997744  (35 éve történt)
Vilmos napja Az ABBA együttes Waterloo címû szá-

mukkal Svédországban megnyerte az Euro-
vizós Dafesztivált, ezzel kezdetét vette
karrierjük.

77..  Herman napja 11882200  (189 éve történt)
Megszületett Klapka György magyar
tábornok (vélhetõen nem a Vámház
körúton).

88..  Dénes napja 11887733  (136 éve történt)
Alfred Paraf szabadalmaztatta a margarin
receptjét.

99..  Erhard napja 11996633  (46 éve történt)
John F. Kennedy az Egyesült Államok
díszpolgárává fogadta a brit Winston
Churchillt.

1100..  Zsolt napja 11991122  (97 éve történt)
Elindult a Titanic
luxushajó végzetes
útjára Southampton-
bõl.

1111..  Leó és Szaniszló 11889966  (113 éve történt)
napja Hajós Alfréd úszó

100 méteres
gyorsúszásban megszerezte az elsõ magyar
olimpiai aranyérmet.

1122..  Gyula napja 11995544  (55 éve történt)
A rock and roll születésnapja.

1133..  Ida napja 11996633  (46 éve történt)
Megszületett Garri Kaszparov örmény
származású orosz sakkozó, egyéni
világbajnok, többszörös olimpiai bajnok.

1144..  Tibor napja 11995588  (51 éve történt)
A Szputnyik 2, fedél-
zetén Lajka kutyával
elégett az atmoszfé-
rában.

1155..  Anasztázia és 11998899  (20 éve történt) 
Tas napja Elkezdte a Danubius rádió a magyar nyelvû

adásait hajnalban és éjszaka - napközben
továbbra is németül sugározott.

1166..  Csongor napja 11991122  (97 éve történt)
Elõször repült keresztül nõ a La Manche-
csatorna felett (Harriet Quimby).

1177..  Rudolf napja 11996666  (43 éve történt)
Meghalt Jancsó Miklós kétszeres Kossuth-
díjas farmakológus (a filmrendezõ Jancsó
Miklós még él).

1188..  Andrea és Ilma 11990077  (102 éve történt)
napja Megszületett Rózsa Miklós magyar

származású Oscar-díjas filmzene-szerzõ.

Ismertebb filmzenéi: Tû a szénakazalban;
Ben Hur Oscar-díj (1960); Quo Vadis?

1199..  Emma napja 11997711  (38 éve történt)
A szovjetek elsõként juttattak Föld körüli
pályára ûrállomást, a Szaljut-1-et, amelyen
tartósan ember tartózkodott.

2200..  Tivadar napja 11885577  (152 éve
történt)
Megnyílt az ala-
gút a budai Vár-
hegy alatt.

2211..  Konrád napja 11996611  (48 éve
történt)
Elõször lépett a nyilvánosság elé a Beatles-
együttes a liverpooli Cavern Clubban.

2222..  Csilla és Noémi 11337700  (639 éve történt)
napja Párizsban letették a Bastille alapkövét - az

erõdrendszer a királyi önkényuralom
jelképévé vált.

2233..  Béla napja 11556644  (445 éve történt)
Megszületett William Shakespeare színész,
író, drámaíró, aki 52 évvel késõbb, 1616-
ban szintén ugyanezen a napon hunyt el.
Leghíresebb mûvei: Rómeó és Júlia, Hamlet,
Lear király, Machbet, Othello.

2244..  György napja 11550000  (509 éve történt)
Tavaszi gonoszjáró nap, ekkor a bo-
szorkányok szabadon garázdálkodhattak.

2255..  Márk napja 11994400  (69 éve történt)
Megszületett Dél-
Bronx-ban Alfredo
James, azaz Al
Pacino Oscar-díjas
amerikai színész,
producer, rendezõ.
Legismertebb filmjei:
A Keresztapa trilógia, A sebhelyes arcú, Egy
asszony illata,  Az ördög ügyvédje.

2266..  Ervin napja 11998866  (23 éve történt)
Az egykori szovjetunióbeli Csernobilban
atomkatasztrófa történt, amikor felrobbant
az egyik atomreaktor.

2277..  Zita napja 11552211  (488 éve történt)
Magellán nem érhette meg az elsõ Föld
körüli út végét - amely bebizonyította, hogy
a Föld gömbölyû -, mert az õslakosokkal
vívott harcban életét vesztette ezen a
napon a Fülöp-szigeteken.

2288..  Valéria napja 11993311  (78 éve történt)
Megkezdõdött a magyar hangosfilmgyártás
a régi Corvin Filmgyár telepén, a budapesti
Gyarmat utcában.

2299..  Péter napja 11998800  (29 éve történt)
Meghalt Alfred
Hitchcock a filmtör-
ténet egyik legna-
gyobb hatású rende-
zõje, a thriller „aty-
ja” (Psycho, Bûvölet,
Madarak).

3300..  Katalin és Kitti 11778899  (220 éve
napja történt)

George Washington
az Amerikai Egyesült
Államok elsõ elnöke lett.

Ahogyan azt már törzsolvasóink

megszokhatták, lapunk hasábjain

hónapról-hónapra hírt adunk

arról, mégis hogyan áll a település

két legfontosabb beruházása,

nevezetesen a csonkási óvoda

építése, valamint a Fabriczius

József Általános Iskola emelet

ráépítése. Ahogyan a most közölt

képeken is jól kivehetõ, az óvoda

szinte tökéletesen szerkezetkész,

az új szinttel ellátott iskola pedig

már kiemelkedik a környezõ

házak közül - haladunk.

KKöözzeelleeddõõ  ffiinniissbbeenn
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Hol tartunk most?
Összefoglaló a „Szennyvíztisztító bõvítés,
korszerûsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció
területén” címû, KEOP-7.1.2.0-2007-0041 sz. pályázati projektrõl
A vissza nem térítendõ uniós és hazai
támogatás elnyerésére Erdõkertes, Szada
és Veresegyház önkormányzata még
2007-ben közösen nyújtottak be pályá-
zatot, mely a Környezet és Energia
Operatív Program keretében az elsõ
fordulóban kedvezõ elbírálásban
részesült.

A veresegyházi szennyvíztisztító kapaci-
tása teljesen kihasznált, befogadóképes-
sége felsõ határán mûködik, ezért a ható-
ságok már nem adnak ki további háló-
zatra való rákötési engedélyeket. A pro-
jekt során a szennyvíztisztító napi 3000
m3/nap kapacitását 5000 m3/nap értékre
kívánjuk növelni.
A 2. fordulóban benyújtásra kerülõ pályá-
zaton való részvétel célja, hogy Veres-
egyház területén elkészüljön a kibõvített
és korszerûsített szennyvíztisztító, és
mindhárom településen folytatódjon 
a csatornaépítés. 
A jelenlegi pályázat elsõ fordulójában 
a települések 96 562 750 forint támoga-
táshoz jutottak, amely a 2. fordulóhoz
szükséges pályázati dokumentáció be-
nyújtásához szükséges elõkészítõ munkák
költségeinek fedezésére, valamint a
szennyvíztelep-bõvítés tenderterveinek és
a megépítendõ csatornaszakaszok kiviteli
terveinek elkészítésére fordítható. Ez az
összeg a várható elõkészítési költségek
85%-át teszi ki, a többit az önkormány-
zatok önerõbõl biztosítják.
A projekt kapcsán a megvalósítás teljes
költsége várhatóan több mint nettó 4
milliárd Ft lesz.
A megalapozott elõkészítõ munka
eredményeként - mind a szakmai, mind a

környezetvédelmi, mind pedig a gazda-
ságossági szempontokat figyelembe véve
- a megvalósításra, a szennyvízelve-
zetésben hagyományos rendszerû, gravi-
tációs csatornák kiépítésére esett a vá-
lasztás, a szennyvíztisztítás pedig vár-
hatóan biológiai tisztítással, membrán-
bioreaktoros technológiafejlesztéssel fog
megvalósulni. Errõl azonban a támogató-
közremûködõ szervezet, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága a pályázat 2. fordulója
alapján dönt.
Várhatóan mindhárom település több
utcájában épül ki a hálózat - legnagyobb
mértékben Erdõkertesen. Ez több mint
46 kilométernyi gerincvezeték és 17 km
bekötõvezeték megépítését jelenti. Így
csaknem 2400 ingatlan kerül bekötésre 
a hálózatba. A kiépítés és rákötés
feltétele, hogy belterületi, vízbekötéssel
rendelkezõ ingatlan legyen az érintett
telek. Az elnyerhetõ támogatásokkal 
a munkálatok (hálózat kiépítése) akár
2010-ben meg is kezdõdhetnek. A pro-
jekt várható befejezése és ezzel a meg-
valósulás (bekötés a mûködõ rendszerbe)
2012-re várható.
A 2. forduló pályázati anyagának beadási
határideje kitolódott: a pályázati anyag
leadási határideje 2009. augusztusa
helyett 2009. október 1.
Az 1. forduló (elõkészületek a 2. fordu-
lóra) projekt zárásának új idõpontja:
2009. december 30.
Mi történt még a mai napig, hol tart az
elõkészület?
Az elõkészületek a tervezettek szerint
haladnak !!
-  Aláírásra került a Támogatási Szerzõ-
dés,
- Megtörtént a projektmenedzsment
szervezet kijelölése, melybe mindhárom
érintett település dolgozói delegálva
lettek, valamint a külsõ segítõk
kiválasztása (pénzügyi tanácsadásra,
pályázatírásra, jogi segítségnyújtásra, PR -
kommunikációra stb.)
- Elkészültek és beadásra kerültek a meg-
valósíthatósági tanulmánytervek, egy
változatban a csatornahálózat bõvítésére,
3 változatban a szennyvíztisztító telep
fejlesztésére,
- Elkészült és 2008. decemberében

közzétételre került a szennyvíztisztító
telep tenderterveinek, valamint a megépí-
tendõ csatornaszakaszok kiviteli terveinek
elkészítésére, valamint a nem földmunka
jellegû terület elõkészítõ munkák elvég-
zésére vonatkozó nemzetközi közbeszer-
zési pályázati felhívás.
A közbeszerzési pályázat sikeres volt. 
A tervek elkészítésére örvendetesen nagy
számú, összesen hét pályázat érkezett,
melynek értékelése, illetve eredményhir-
detése 2009. február 26-án megtörtént.
A hét pályázó mindegyike érvényes
pályázatot adott be. A nyertes az Aqua
Construct Közmû- és Környezetmérnöki
Zrt. lett. A szerzõdéskötés 2009. március
6-án megtörtént.
A nyertes ajánlattevõvel kötött szerzõ-
désben foglaltak alapján a tervezési
költség bruttó 46 020 000,- Ft. 
A tervezés jelenleg folyik.
- 2008. november 7-én sajtótájékoztató
keretén belül ismertetésre került  a pro-
jekt, melyeknek az összefoglalóját a helyi
sajtókban és médiákban  (Erdõkertesi
Napló, Szada 2111, A Kistérség, Veresi
Krónika, és a három település honlapján)
már olvashattak.
- 2008. december 18-án Civil Fórum
szervezésére került sor, melyen a Civil
Szervezetek megjelent képviselõi szintén
tájékoztatást kaptak a projektrõl és annak
aktuális helyzetérõl és az ott feltett
kérdésekre szakértõk válaszoltak. Az Ön-
kormányzatok már a projekt elõkészítõ
munkálatainak során is nagy hangsúlyt
fektettek a környék környezetvédõivel
való kapcsolattartásra.
- Veresegyházon, 2008. december 22-én
megtartott közös testületi ülés hatá-
rozatát követõen 2008. december 23-án
megalakult a három önkormányzat által
létrehozott Szennyvízközmû Társulás. 
A Társulás az elnyert  96 562 750 forint
támogatás felhasználását és a 2. fordulós
pályázati dokumentáció összeállítását és
beadását intézi. A megvalósult beruházás
lezárását követõen a szennyvíztisztító
próbaüzeme után még legalább öt évig
mûködik majd a Társulás. 
A Társulás Alapító Okiratát települé-
senként külön - külön szavazta meg min-
den képviselõ-testület, ahol egyhangú
döntéssel fogadták el azt. A Társulási

FIÚK - FÉRFIAK (Létszám: 102 fõ) LEÁNYOK - HÖLGYEK (Létszám: 71 fõ)

1. Borsodi Máté 2002. Veresegyház 1. Németh Natália 2002. Veresegyház

2. Lõrincz Vera 2003. Veresegyház

3. Nyéki Kata 2002. Szõd

2. Zsót Sebestyén 2002. Veresegyház

3. Menyhért Gellért 2002. Szõd

2002. és késõbb ( óvodások )

Zanathy Miklós 1939. Budapest Vígh Eleonóra 1961. Veresegyház

Legidõsebb

Ferenczi S. Viktor 2005. Veres, Gombos Boldizsár 2004. Veres Madár Emese 2005. Veres,   Borsodi Nóra 2004. Veres

Legfiatalabb

Vajkovics Károly 1968. Veresegyház Novák Eszter 1996. Dunakeszi

Abszolút elsõ

1. Vajkovics Ferenc 2001. Veresegyház 1. Kerekes Ivett 2000. Veresegyház

2. Király Rita 2000 Veresegyház

3. Ferenczi Anna 2000 Veresegyház

2. Szakmáry Nûándor 2000. Veresegyház

3. Lõrincz János 2000. Veresegyház

2000-2001. ( I. kcs. )

1. Gombos Barnabás 1998. Veresegyház 1. Szegedi Sára 1998. Veresegyház

2. Katona Ádám 1999. Veresegyház 2. Novák Réka 1999. Dunakeszi

3. Lakatos Dávid 1999. Veresegyház 3. Vajkovics Viktória 1998. Veresegyház

1998-99. ( II. kcs. )

1. Palkovics Áron 1996. Gödöllõ 1. Novák Eszter 1996. Dunakeszi

2. Szántó Dávid 1997. Szõd 2. Kerekes Lilian 1996. Veresegyház

3. Drenkovics Dávid 1996. Veresegyház 3. Király Anna 1996. Veresegyház

1996-97. ( III. kcs. )

1. Baranyó Szabolcs 1995. Veresegyház 1. Bálint Regina 1994. Veresegyház

2. Herczeg Bence 1995. Veresegyház 2. Gombos Dalma 1994. Veresegyház

3. Grósz Dániel 1995. Gödöllõ 3. Bodzás Zsanett 1995. Veresegyház

1994-95.  ( IV. kcs. )

1. Ódor Sándor 1993. Veresegyház 1. Baranyó Petra 1993. Veresegyház

2. Dudás Dániel 1993. Szõd 2. Borsos Patrícia 1991. Veresegyház

3. Dudás Sndor 1990. Szõd 3. Gál Noémi 1993. Veresegyház

1990-93. ( V.-VI. kcs. )

1. Koklács György 1986. Erdõkertes 1. Wittek Janka 1988. Veresegyház

2. Kovács Gergõ 1987. Veresegyház 2. Máté Ildikó 1989. Veresegyház

3. Németh László 1984. Veresegyház 3. Nagy Nikolett 1985. Veresegyház

1989-78. ( 19-30évesek )

1. Vajkovics Károly 1968. Veresegyház 1. Csomborné Halmai Ágnes 1968. Veresegyház

2. Szakmáry Sándor 1968. Veresegyház 2. Bodzásné Petrovics Éva 1975. Veresegyház

3. Halász József 1968. Szilasliget 3. Wégner Ilona 1968. Veresegyház

1977-68. ( 31-40 évesek )

1. Kerekes Ferenc 1966. Veresegyház 1. Hegedûs Gabriella 1965. Veresegyház

2. Poldán Ferenc 1967. Veresegyház 2. Salánki Katalin 1964. Gödöllõ

3. Dudás Sándor 1962. Szõd 3. Vígh Eleonóra 1961. Veresegyház

1967-58. ( 41-50 évesek )

22000099..  mmáárrcciiuuss  1155..--ii    UUTTCCAAII  FFUUTTÓÓVVEERRSSEENNYY  EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK



Veresi Krónika 2009. április

ÉÉ
llee

ttmm
óó

dd
  éé

ss  
sspp

oo
rrtt

www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
24 5

Veresi Krónika2009. április
KK

öözzéélleett

Tanácsba a 3 település polgármestereit,
Erdõkertesrõl dr. Pásztor Lászlót, Szadáról
Vécsey Lászlót és Veresegyházról Pásztor
Bélát delegálták a képviselõk. A Társulás -
melynek a Magyar Államkincstár általi
bejegyezése 2009. január 30-án meg-
történt - hamarosan megkezdi mûködé-
sét a projekt pénzügyi végrehajtásában.
Jelenleg az adminisztratív feladatok
végzése folyik.
- A projekt elõkészítése során most tel-
jesítjük mindazon kívánalmakat, melyek
egy uniós projekt kötelezõ elõírásai.
- 2009. január közepe óta a projektcsapat

külsõs tagjai - az ARUNDO Kft. PR Kom-
munikációs Team tagjai - a projekttel kap-
csolatban kérdõívek segítségével is fel-
mérik a három település lakosságának 
a véleményét.
- A tájékoztatás az 1. forduló lezárásáig
folyamatos lesz. Információt találhatnak
többek között:
1. A három település honlapján 
- www.erdokertes.hu 
- www.szada.hu 
- www.veresegyhaz.hu 
A projekt nyilvános, kapcsolattartásra
szolgáló e-mail címe:

szennyvizprojekt@gmail.com
Itt tehetõk fel lakossági kérdések,
amelyekre a projektmenedzsment ille-
tékes szakértõi válaszolnak.
2. A Veresi Krónika mellett például az
Erdõkertesi Naplóban, vagy a SZADA
2111-ben is olvashatnak a projektrõl.

A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseik
esetén, illetve, ha a projektben résztve-
võkkel szeretnék felvenni a kapcsolatot,
az Arundo Kft. PR és Marketing Team
tagjai nyújtanak segítséget.

A Malom-tó jövõje I.

Veresegyház Város Önkormányzata,
a veresegyházi  Malom-tó rehabilitá-
ciójának érdekében, 2007 decembe-
rében jelentkezett a Közép-Magyar-
országi Operatív Program Élõhelyek
és élettelen természeti értékek meg-
õrzését, helyreállítását szolgáló be-
ruházások címû pályázati lehetõség-
re, és 2008. október 22.-én a KMOP-
2008-3.2.1/A  projektcél keretében
254 millió Ft Europai Unios pályázati
pénzt nyert.

A projektcél, a pályázati konstrukción
belül az élõhely védelem, és helyreállítás,
ezáltal védett természeti területek kedve-
zõ természeti állapotának elérése és fenn-
tartása, valamint védett és közösségi
jelentõségû fajok élõhelyeinek megõrzése
és megóvása volt. Az átfogó cél elérésé-
nek módja a veresegyházi Malom-tó re-
habilitációja, melynek megvalósulásához
szükséges projektelemeket múlt havi
számunkban tallóztuk, most pedig lás-
suk: hogyan is fognak zajlani ezek a gya-
korlatban!
1.) Iszapkotrás: lényege a tó nitrogén-,
foszfor- és szervesanyag-dús iszapszint-
jének eltávolítása, egyben víztérfogat
növelése.
Szakemberek felmérték a Malom-tó
iszapszintjét, vagyis a puha iszapszint és 
a kemény fenékszint közötti részt.
Méréseik szerint átlagosan 1-1,5 m
vastag iszap borítja a tómedret, összesen
44000 m3. Ennek kitermelése kétféle-
képpen lehetséges:

a., Száraz kotrás: a tó vizét el
kell távolítani a mederbõl,
majd az iszap megfelelõ
száradása után eltávolítható,
(mivel a Malom-tó védett
természeti terület, ez a mód-
szer nem alkalmas, hiszen 
a víz lecsapolásával sérülne a
tó ökoszisztémája) 
b., Hidromechanizációs kot-
rás: szívó nyomó kotróval
végezendõ (kis méretû kotró-
hajó) Az úszókotró kb. 2 m-
es sávokban, partokra merõ-
legesen haladva végzi a kot-
rást úgy, hogy a kotrandó
fenékszintnek megfelelõen szakaszosan
változtatja a kotrófej mélységét. A ná-
dasokban nem kotor, tõlük 1-3 m védõ-
távolságot tart, csak a szabad vízfelületen
dolgozik.
A kikotort anyagot, a tó északi felében
(Mézespatak - Patak u.- Találkozók útja
által határolt) kialakítandó 1 ha területen,
a zagytérben kell elhelyezni. Errõl a terü-
letrõl el kell távolítani minden épületet és
épületmaradványt, valamint minden 25
cm-nél kisebb átmérõjû fás szárú
növényt. A területrõl 20 cm vastagságban
fel kell szedni a humuszt, melyet a szom-
szédos területen a feltöltésig prizmákba
rakva lehet tárolni.  E terület belsejébõl
kitermelt földbõl lesz megépítve a zagy-
gát, melyet belülrõl 1 mm vastag PVC
fóliával kell borítani a gáttest fellazulása
és tönkremenetele ellen. Mivel az így
kialakított zagytérbe a kotrandó anyag 50
%-a fér el, a kotrást két ütemben kell
elvégezni. Az elsõ ütem lezárása és az
anyag megfelelõ kiszáradása után a fel-
töltés anyagát a zagygátak meghagyá-
sával, gépjármûre rakva a már elõzetesen

engedélyezett, az Önkormányzat tulajdo-
nában lévõ ürítõ helyre kell szállítani, és
20-25 cm vastagságban elteríteni. A má-
sodik ütemben kikotort anyag a zagytér-
ben marad, kiszáradás, majd a csövezés
és a fólia eltávolítása után a strand-
hasznosítás figyelembevételével a terület
rendezve lesz. 
2.) A „Kocka-tó” elkerítése halráccsal:
A „Kocka-tó” a Malom-tó déli, négy-
szögletes felsõ vége. A lehalászást
megelõzõen, az elsõ kotrási ütem után,
rozsdamentes acélgerebbel kell elkeríteni
a „Kocka-tavat”. Erre azért van szükség,
mert errõl az 1 ha-os területrõl teljesen le
kell halászni az amurállományt, így
sûrûbb hínárvegetáció alakulhat ki. A ge-
reb lyukmérete nem lehet nagyobb 4x4
cm-nél, így a kisebb méretû amurok sem
jutnak át rajta, viszont nem akadályozza
meg a kisebb méretû halak és ivadékok
átjutását, vándorlását.

Székely János

„Képviselõ kupa” névvel 15 éve, immár
tizenhatodik alkalommal rendezünk foci-
tornát a környék tizenöt éves fiainak. Idén
négy csapatot hívtunk meg, aki örömünk-
re el is fogadták a meghívást. Körmér-
kõzéses rendszerben 2 x 10 perces mér-
kõzéseken dõlt el a sorrend.
Végeredményben a házigazda bizonyult
a legjobbnak,  õk nyerték el a szép kupát,
az aranyérmet, és három darab labdát,
amelyet minden résztvevõ csapat is
kapott. A díjakat Morvai László úr adta át,
aki az egész tornának, és a délutáni
futóversenynek is a kezdetektõl a mai
napig nélkülözhetetlen motorja! 

AA  ggyyõõzztteess  vveerreesseeggyyhháázzii  ccssaappaatt  ttaaggjjaaii::
Fehér Huba, Klopkó Ádám,  Marcsek
Ákos, Nagy Ágoston és Zumpf Zsolt. 
Kísérõ tanár: Véghelyi Csaba
Isaszeg 2 gyõzelem  ( 11 - 8 )
Õrbottyán 2 gyõzelem  ( 8 - 7 )
Szõd 0 gyõzelem

Délután a hûvös, esõs idõ ellenére 173
környékbeli fiatal és nem fiatal jött el,
hogy szintén tizenhatodik alkalommal
teljesítse az 1848 méteres távot. A szép
számú indulót a szokásos nagyon gazdag
ellátás és ajándékok tömkelege várta.
Több arcot sokadszor láttunk itt, nekik
nagyon örültünk, és régi ismerõsként
üdvözöltük õket. De legalább ennyire

örültünk azoknak, akik elõször tették
próbára magukat. Bízunk abban, hogy
ezzel a jó hangulatú megmozdulással
kapnak kedvet a rendszeres sportoláshoz.
A rendezésben évek óta segítenek a pol-
gárõrök, az iskola pedagógusai - Bellai
Klári, Csomborné Ági, Kovácsné Zsuzsa,
Tímár Zoltán -  a Mûvelõdési Házból
Szeriné Andi, valamint Kovács Ildikó,
Kovács Nikoletta  és Morvai Lászlóné
Nekik õszinte köszönet jár!
Azt pedig, hogy a befutás után mindenkit
egy pohár üdítõvel fogadtunk, és
majdnem mindenki ajándékot nyert a
tombolán, és tíz kategóriában érmet ka-
pott az elsõ három helyezett köszönhet-
jük Veresegyház Önkormányzatának,  és
a  GRAMEX  2000.  Kft-nek.

A mellékelt táblázaton láthatjuk kor-
osztályonként az elsõ három helyezettet,
és a különdíjasokat!

Lencsés Csaba
városi szabadidõ-sport szervezõ

Veresegyházon sporttal is köszöntöttük Nemzeti Ünnepünket
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TTiisszztteelltt  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk!!  

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete mó-
dosította a települési szilárd hulladék begyûjtésére, szállítására
vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2005 (VI.01.)
számú önkormányzati rendeletét.

A módosítás alapján lehetõség nyílik, hogy 2009. július 1-tõl
60 literes gyûjtõedényt helyezzenek ki azok az in-
gatlantulajdonosok, akik jelenleg 120 literes edényt
használnak, és a heti szállítás gyakoriságával ezt nem
használják ki.  

A 60 literes gyûjtõedényt bárki igénybe veheti, ahol ez a
méretû ûrtartalom elegendõnek bizonyul a hetente
keletkezõ szemét mennyiségéhez, és az edénybe rakott
háztartási hulladék súlya nem haladja meg a 25 kg-ot.  

A kérelmet a szolgáltatóhoz (Gamesz, Veresegyház, Sport u.
4.) kell benyújtani, a szolgáltató által biztosított nyom-
tatványon.     

A gyûjtõedény méretének megváltoztatására (nagyobbról ki-
sebbre vagy kisebbrõl nagyobbra) negyedévente kerülhet
sor, a benyújtott kérelem idõpontjától függõen a következõ
negyedévtõl számolható el és vehetõ igénybe a szolgáltatás.
(pl. kérelem benyújtása: július 3-án történik, a szolgáltatás
október 1-tõl vehetõ igénybe)       

A 60 literes gyûjtõedény éves díja 15.000 Ft+Áfa, az évközi
edény-módosítások idõarányosan kerülnek elszámolásra. 

Lehetõség van a gyûjtõedények szolgáltatónál történõ
megvásárlására, amelynek feltételeirõl a szolgáltatónál
(Gamesz) lehet érdeklõdni.

ÚÚjj  lleehheettõõsséégg  aa  hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássbbaann

TTiisszztteelltt  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk!!  

Értesítjük Önöket, hogy a lomtalanítás az alábbi
idõpontokban történik:

••hhééttffõõii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..    áápprriilliiss  2200--áápprriilliiss  2244--iigg
••kkeeddddii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  áápprriilliiss  2277--áápprriilliiss  3300--iigg
••sszzeerrddaaii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  mmáájjuuss  44--mmáájjuuss  88--iigg
••ccssüüttöörrttöökkii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  mmáájjuuss  11--mmáájjuuss  1155--iigg
••ppéénntteekkii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  mmáájjuuss  1188  --mmáájjuuss  2222--iigg

Kérjük Önöket, hogy a lomokat a megadott hét hétfõjén
reggel 7 órára tegyék ki az ingatlanjaik elé.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy építési törmeléket és veszélyes
hulladékot nem áll módunkban elszállítani. 

A veszélyes hulladékok közül:
• gumiabroncsot

• számítástechnikai eszközöket
• kisebb háztartási gépeket (pl. televízió, rádió, stb.)
elszállítunk,  amelyek ártalmatlanításra kerülnek.

LLoommttaallaannííttááss
Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet

Nõgyógyászatra érkezik a 17 éves lány
panasszal. Gyakorlatilag a szakorvos nem
vizsgálhatja meg nagykorú jelenléte,
beleegyezése nélkül, hacsak nem sürgõs
esetrõl van szó. A szemészeti vizsgálat
pupilla tágításához is szülõi beleegyezés
szükséges. Láthatjuk az elõzõekbõl, hogy
bizony a szülõ jelenléte nagyon fontos
gyermeke kezelése során.
A szakirodalom bõségesen beszámol
arról, hogy a gyermekek orvosi ellátás
elõtt szoronganak, viselkedésük megvál-
tozik. Vannak, akik magukba zárkóznak,
hallgatagok lesznek, vannak, akik nyugta-
lanná válnak. Tapasztaljuk, hogy a kisgye-
rekek egy része a várakozás rövid ideje
alatt a feszültséget szaladgálással, han-
goskodással vezeti le. A folyosón való
rohangálás balesetveszélyes, és a többi
beteg számára és az ellátást nyújtók
számára is zavaró lehet. A szülõ segíthet
gyermeke szorongásának csökkentésé-
ben, ha a várakozás közben leköti, eltereli
a figyelmét, ha elmondja mi fog történni,
biztosítja õt, hogy mellette marad. Fon-
tos, hogy a gyermekkel legyünk õszinték,
ne mondjuk azt, hogy nem fog fájni,
amikor tudjuk, hogy ez nem igaz, és az is
fontos, hogy soha ne ijesztgessük a gye-
reket a „doktor néni”, vagy „doktor bá-
csi” személyével. A vizsgálat végén dicsér-

jük meg, hogy ügyes volt, jól viselkedett.
Néhány gondolatot kell ejtenünk azokról
is, akik gondnokság, gyámság alatt
vannak. Õk azok, akiket a bíróság
gondnokság, gyámság alá helyezett, vagy
azért mert ugyan a 18. életévüket
betöltötték, de belátó képességük nem
megfelelõ, vagy 14-18. év között vannak
és szellemi képességük alapján szintén
nem képesek saját ügyeikben megfelelõ-
en eljárni, dönteni. A 18. életévüket
betöltöttek esetében elõfordul, hogy csak
bizonyos ügyesetekben jelöl ki gondno-
kot a bíróság, pl. egészségügyi ellátásáról
az egyén dönthet, de ingatlanjainak
eladásáról nem. Abban az esetben vi-
szont, ha egészségügyi ellátással kapcso-
latban is korlátozza a bíróság az egyént,
úgy a gondnokának el kell kísérnie a be-
teget, ha egészségügyi ellátást szeretne
igénybe venni. 
Fontos tudni azonban, hogy a szülõ nem
utasíthatja vissza gyermeke orvosi keze-
lését, ha a kezelés elmaradása a gyermek
egészségi állapotában várhatóan súlyos
vagy maradandó károsodást okozhat.
Az alábbiakban ismertetjük a gyermeke-
ket is ellátó szakrendeléseinket:
14 év alatti gyermekeket is ellátó szakren-
delések: bõrgyógyászat, fül-orr-gégészet,
ortopédia, sebészet, egynapos gyermekse-

bészet, traumatológia, szemészet, uro-
lógia, ultrahang, röntgen, vérvétel.
14-18. életév között már felkereshetik
ellátásra intézményünket: az elõzõekben
felsoroltak, valamint a belgyógyászat,
diabetológia, nõgyógyászat, fizioterápia,
dietetikai tanácsadás. 
Idõpont egyeztetése esetén feltétlenül
gondoljanak a fent leírtakra!
Ügyeleti ellátás során sajnos nem minden
esetben érhetõ el gyermekgyógyász
szakorvos. Így azt kérjük a szülõktõl, ha
gyermekének panasza van azzal lehetõleg
a saját házi gyermekorvosát keresse fel,
esetleg még a hétvége beállta elõtt, illetve
a hétfõi napon és csak valóban sürgõs
esetben keresse fel ügyeletünket.
Intézményünkben rendel dr. Rónaszéki
Ágoston házi gyermekorvos, aki saját
körzetéhez tartózó gyermekeket látja el és
csak sürgõs esetben láthat el körzetén
kívülieket, mert ezen ellátásokat az OEP
figyeli és ellenõrzi. 
Kedves Szülõk! Kedves Gyermekek!
Kívánjuk, hogy a jövõben a lehetõ legrit-
kábban kelljen igénybe venniük intézmé-
nyünk szolgáltatásait, azaz legyenek
egészségesek, vigyázzanak magunkra! 

Konrád Gáborné
Ápolási igazgató

Gutaütésnek, más néven szélütés-
nek, vagy divatos angol szóval
stroke-nak is nevezzük az agyi ér-
katasztrófákat, tehát az agy vérel-
látási zavara következtében létre-
jövõ mûködészavart, mely állapot
mielõbbi felismeréséhez adunk az
alábbiakban hasznos tanácsokat.

Az esetek egy részében a szélütés
bizonyos elõjelekkel jelentkezik: ilyen
például a rövid, átmeneti agyi mûködés-
zavar. A már bekövetkezett szélütés
tüneteibõl következtetni lehet, hogy az
agy mely része károsodott, ezért külö-
nösen fontos, hogy a veszélyeztetettek
ismerjék és felismerjék ezeket, a tünetek-
rõl pedig mindenképpen tájékoztassák 
a kezelõorvost.
A gutaütés utáni elsõ órák a túlélés és 
a maradandó károsodások elkerülése
szempontjából kritikusak, ezért már
annak gyanúja esetén is azonnal mentõt
kell hívni. Persze a stroke vagy szélütés
jeleit néha nehéz beazonosítani, és a tu-

datosság hiánya sajnos akár katasztrófát
is okozhat: az áldozat súlyos agykároso-
dást szenvedhet, ha a környezete nem
ismeri fel idõben a tüneteket.
Az orvosok szerint azonban bárki felis-
merheti a stroke-ot, ha három egyszerû
dologra kéri az illetõt, akinek esetében
gyanítja azt. 
1. Meg kell kérni, hogy Mosolyogjon,
hiszen ilyenkor felléphet az arc valamelyik
oldalának bénulása.
2. Meg kell kérni, hogy Beszéljen, mondjon
egy egyszerû mondatot összefüggõen: pl.
„Szép napunk van”, szélütés esetén
ugyanis gyakran lépnek fel szóformálási
nehézségek. Arra is felszólíthatjuk, hogy
öltse ki a nyelvét: ha az „kicsavarodott”,
tehát ha az egyik vagy a másik oldalra
megy el, az szintén a stroke jele lehet.
3. Meg kell kérni, hogy Emelje fel mindkét
karját - a gutaütésnek ugyanis tünete 
a féloldali végtaggyengeség, vagy -
bénulás.
Ha az illetõnek a fenti három kérés
teljesítésének bármelyikével nehézsége

van, azonnal hívjunk mentõt és mondjuk
el a tüneteket. Minél elõbb kórházba
kerül a beteg, annál nagyobb esélye van 
a túlélésre és arra, hogy a lehetõ
legkevesebb maradványtünettel gyógyul-
jon fel a betegségbõl.

A szélütés ellen: MBE
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Bizonyosan sokak örömére felújí-
tásra került a 2104-es számú or-
szágos közút, azaz a Veresegy-
házon végigvezetõ, Gödöllõ és Vác
közötti Fõút. A munkálatok rész-
leteirõl az önkormányzat beruházá-
si irodájának vezetõje, Csikós István
adott információkat.

Az állami tulajdonban lévõ útpályát az
azt kezelõ Magyar Közút Kht. Pest-
megyei igazgatóságának közbeszerzési
eljárásán megfelelõ Vegyépszer Kft.
újította fel Váctól, egészen a gödöllõi
Szabadság-térig. Bizonyos, nemrégiben
megépítésre került szakaszok persze
kiesnek az útfrissítés alól: ilyen például 
a 2/A számú országút alatti rész, a ve-
resegyházi lámpáskeresztezõdéstõl 
a körforgalomig tartó szakasz, vagy
éppen a Szada Center elõtti terület. 
A felújítás során a töredezett, sérült és
keresztbe vágott felületek kijavítása,
valamint a nyomvályú eltüntetése volt 
a feladat.

A munkálatok természetszerûen a ma-
rással kezdõdtek, mellyel a kivitelezõ
alig egy hét alatt végzett is, ezt
követõen pedig egy kopóréteg felvitele
következett.

Pontos adatok hiányában mindössze
becslésekre hagyatkozhatunk: a nagy-
jából 7200 négyzetméteres útfelület
felújítása közel bruttó 45 millió forintos
állami beruházást jelenthetett.

Csinosítják a Fõutat

A világszerte április 22-én megren-
dezésre kerülõ  Föld napja Magyar-
országon 1990 óta létezik. Célja,
hogy különféle akciókkal hívják fel 
a figyelmet a környezetvédelem fon-

tosságára, sõt: szintén '90 óta min-
den évben erre a napra adja ki 
a washingtoni Worldwatch Institute
éves jelentését a világ környezeti
állapotáról „A világ helyzete” címmel. 

Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató
1970. április 22-én mozgalmat indított el
a Föld védelmében. (Azóta az alternatív
energiaforrások világhírû kutatója és
szakértõje lett.) Már mozgalmának
megindításakor több mint 25 millió
amerikai állt mögé, ma pedig szinte az
egész Földre kiterjed az általa kezde-
ményezett mozgalom. Ezernél több
szervezet vesz részt benne.
1989-ben Kaliforniában a Föld Napja
Nemzetközi Hírközpont megalakulása 

a következõ jelentõs esemény, ettõl kezdve
havonta küldtek hírlevelet a világ minden
országába, hogy sokféle akcióval ünne-
peljék április 22-én a Föld napját az egész
világon. Több mint 125 ország polgárai,
civil szervezetei kapcsolódtak be a prog-
ramba.
Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, környezeti vetélkedõt, patak-
és falutakarítást szerveznek civil szerveze-
tek és helyi önkormányzatok, iskolák, és
persze nem lesz ez másképp Veres-
egyházon sem. Lápzártánkkor még nem
állt rendelkezésünkre végleges program -
amint elkészül, a www.veresegyhaz.hu
honlapon mindenki megtekintheti azt.

A Föld Napja „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Talán minden kedves olvasó tudja, hogy
intézményünk a Misszió Egészségügyi
Központ több szakrendelése lát el beteg
gyermekeket is.
Ennek kapcsán idõzzünk el, ki is tekintetõ
gyermeknek az egészségügyi ellátás
igénybevétele során és hogyan veheti
igénybe az ellátást? Két kiemelt korcso-
portot kell megvizsgálnunk, hogy a feltett
kérdésre válaszolni tudjunk, a 16. életév
alattiakat és a 16-18. életév közötti kor-
csoportot. Mindkét korosztályt megilletik
mindazon betegjog, amely a felnõtteket,
azonban a döntés joga nem az õ
kezükben van. Helyettük kizárólag a szülõ
(gyám, gondnok) hozhatja meg az el-
látásra vonatkozó döntést. Mit is jelent ez
a hétköznapi életben? A 16. életévét be
nem töltött beteg gyermeket el kell, hogy
kísérje szülõje, gyámja, gondviselõje az
orvosi vizsgálatra, ahol meghallgatják az
orvos tájékoztatását, az esetlegesen
felmerülõ további kérdéseket tisztázzák,
és ezek ismeretében kell meghozni a gyer-
mek helyett a döntést. Tehát nem dönthet
a gyermek, viszont a tájékoztatást az õ
életkori sajátosságainak megfelelõen is
biztosítani kell és az Õ véleményét - ha
mód van rá - figyelembe kell venni a dön-
tés meghozatalánál. A szülõ a döntési
jogát írásbeli meghatalmazás alapján
átadhatja egy másik nagykorúnak, pl.
nagyszülõnek, szomszédnak. Ebben az
esetben a meghatalmazást át kell adni 
a szakorvosnak az orvosi vizsgálat meg-
kezdése elõtt. A 16. és 18. életév közötti

kiskorúaknál egy kicsit más a helyzet.
Amennyiben egyik szülõ sem kíséri el 
a vizsgálatra a kiskorút, úgy abban az
esetben is egy nagykorúnak jelen kell
lenni, akirõl a gyermek (16-18. év)
kinyilatkoztatja, hogy õ fog helyette
döntést hozni.
Ugye látják kedves szülõk, hogy ebben az
esetben Önök kimaradnak abból a dön-
tésbõl, hogy a gyermekükkel milyen orvo-
si kezelés történjen! Képzeljék el ezt egy
komolyabb egészségügyi beavatkozás
esetén!
Persze nem minden esetben ennyire szi-
gorú a helyzet! Az orvos dönthet úgy,
hogy az ellátás „sürgõs” és nem lehet
megvárni, hogy a szülõ odaérkezzen a be-
avatkozás, kezelés megkezdéséig. Ekkor
természetesen a szolgáltató ellátja a „kis
beteget”, amennyiben nem halasztható a
beavatkozás. Természetesen lehet olyan
helyzet, amikor csak egyszerû ellátásra
van szükség, amelyet az orvos bele-
egyezés nélkül elvégez, pl. gyógyszer-
felírás. De kié lesz a felelõsség, ha ezt a
gyógyszert a gyermek kiváltja és beveszi
miközben allergiás rá, amit a gyermek
nem tudott, vagy nem közölt az orvossal,
a szülõtõl pedig nem volt lehetõség
megkérdezni és ennek következtében
súlyosabb állapotba kerül a gyermek! 
Mindig merülhet fel olyan kérdés,
amelyet tisztázni kell a szülõkkel.
Tudom ebben a mai világban nem
egyszerû megszervezni, hogy kimaradjon
a szülõ a munkából egy „egyszerû”

vizsgálat miatt, de gondoljuk végig, hogy
milyen súlya van, ha gyermekünket
felügyelet nélkül magára hagyjuk az
orvosi ellátás alatt. Sõt ennek még
nagyobb a súlya, ha a gyermek a 16. és
18. életéve között van! Sajnos az is
elõfordulhat, hogy hiába jelenik meg a
gyermek a vizsgálaton, ellátásra nem
kerülhet sor, mert a vizsgálat során már
olyan beavatkozásra lenne szükség,
amihez a szülõ beleegyezése nélkülöz-
hetetlen. Nézzünk néhány példát: Fáj 
a gyermek füle, egyedül megjelenik 
a szakrendelésen. A szakorvos úgy ítéli
meg, hogy fel kellene szúrni a dob-
hártyát, de ehhez a szülõ beleegyezése
szükséges. Ekkor a szakorvos nem szúrja
fel a gyermek fülét beleegyezõ nyilatkozat
hiányában, természetesen gyógyszeres
terápiát ír elõ (pl: gyulladáscsökkentõ,
fájdalomcsillapító), majd kéri, hogy a szü-
lõi kísérettel jöjjön vissza a gyermek, ha 
a panaszok nem szûnnek. 

Közösen, értük!



www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
8

Veresi Krónika 2009. április
KK

öözz
ééll

eett

www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
21

ÉÉ
lleettmm

óó
dd

  ééss  sspp
oo

rrtt

Veresi Krónika2009. április

Veresegyház Város Önkormányzata
2008 õszén 12 hektáros nyár erdõt
telepített I-214-es, A-minõségû gyö-
keres dugványt használva. A mun-
kák folytatására most nyílt lehetõ-
ség, mivel a talaj alkalmassá vált a
gépi munkák elvégzésére - a közel

egy hónapos telepítést a szakem-
berek útmutatása alapján a lomb-
fakadásig be is kell fejezni.

Az Önkormányzat 2009 tavaszán további
6 Ha nyárerdõt telepít. E faj fõ jellemzõje,
hogy 15 éven belül eléri a vágásérettségi
kort, és papírnyárként értékesíthetõ.
Költségei tehát (erdészeti távlatban
gondolkodva) viszonylag gyorsan megté-
rülnek. De az erdõtelepítés fõ oka, hogy a
nyárfaerdõ képes napi 3000 m3 tisztított
szennyvíz elpárologtatására. A tisztított
szennyvíz ilyen módú kihelyezésére mind
a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelõ-
ség, mind a F. és P.M. MGSZH Erdészeti
Igazgatósága jóváhagyását adta.

Zajlanak az erdõtelepítési munkálatok

A március 14-15-i medveébresztõ
látogatottsági szempontból biztos,
hogy sikeresnek mondható, hiszen a
tavalyihoz képest kétszer annyian
látogattak el a Medvefarmra - a kép-
riportban szereplõ vidám arcok
pedig arról tanúskodnak nem csak
látogatottsági szempontból.

A rendezvényen változatos programok
közül válogathattak a látogatók, akik az
elsõ nap közel kettõ, vasárnap pedig
majd háromezren keresték fel a Medve-
otthont. Póni simogatón, szelídített far-
kas bemutatón túl, láthattunk hüllõket,
kétéltûeket, és természetesen mackókat.
Felülhettünk kisvonatra, amely körbevitt 
a több hektáros területen, a legbámula-
tosabb kézmûves foglalkozásokon vehet-
tünk részt, s ha kedvünk és bátorságunk
volt, helikopterrel madártávlatból is
megnézhettük a farmot és környékét.

Medveébresztõ

A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (KMRNYI) felhívja a ffooggllaallkkoozzttaattóókk,,  eeggyyéénnii
vváállllaallkkoozzóókk,, illetve a bbiizzttoossííttootttt  õõsstteerrmmeellõõkk figyelmét, hogy 
a nyugellátások megállapítása érdekében szükséges, a
2008. évre vonatkozó nnyyuuggddííjjbbiizzttoossííttáássii  ((NNYYEENNYYII))
aaddaattsszzoollggáállttaattáásst továbbra is 2009. április 30-ig kell
teljesíteni az ONYF nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinél.

2007. óta lehetõség van a Nyugdíjbiztosítási Egyéni
Nyilvántartó Lappal kapcsolatos adatszolgáltatás eelleekkttrroo--
nniikkuuss  úúttoonn történõ teljesítésére is - a hagyományos kartonos
és floppy-lemezen történõ adatszolgáltatás mellett.

Az e-NYENYI adatszolgáltatás lehetõvé teszi a foglalkoztató
számára az eeggyysszzeerrûûbbbb,,  ggyyoorrssaabbbb ügyintézést. A nyilván-
tartásra kötelezett saját maga, vagy Ügyfélkapu-hozzá-
féréssel rendelkezõ meghatalmazottja, illetve képviselõje
útján is eleget tehet a kötelezettségének.

A szolgáltatás a wwwwww..mmaaggyyaarroorrsszzaagg..hhuu, illetve a
wwwwww..oonnyyff..hhuu  honlapon az „e-NYENYI adatszolgáltatás”
címszó alatt érhetõ el.

Az elektronikus adatszolgáltatással mmeenntteessüüll a posta-
költségtõl, illetve a személyes adatszolgáltatás során
esetenként tapasztalható hosszadalmas várakozási idõtõl. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy jogszabály-módosítás (2008.
évi LXXXII. tv. 31. § (10) bek.) következtében a 2009-re
vonatkozó éves adatszolgáltatást is a nyugdíjbiztosítási
szerveknek kell majd teljesíteni - legkésõbb 2010. április 30-ig!
Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatással kapcsolatban a
wwwwww..oonnyyff..hhuu honlapunkon, az ÜÜggyyiinnttéézzééssii  ttáájjéékkoozzttaattóókk
között, illetve az EE--NNYYEENNYYII ikonra kattintva talál részletes
tájékoztatót. Az adatszolgáltatással és egyéb nyilvántartási
ügyekkel kapcsolatban közvetlenül tteelleeffoonnoonn is keresheti 
a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság NNyyiillvváánnttaarrttáássii  FFõõoosszzttáállyyát.

ÜÜggyyffééllffooggaaddáássii  hheellyysszzíínneekk::
1081 Budapest,. Fiumei út 19/A;
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss:: hétfõn 8-18 óráig, keddtõl csütörtökig 8-15
óráig, pénteken 8-13 óráig:

TTeelleeffoonnooss  üüggyyffééllsszzoollggáállaatt  aa  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  üüggyyeekkbbeenn::  
Telefon: 323-6400; 323-6460
Telefax: 323-6112

PPoossttaaccíímm:: 1430. Budapest, Pf. 38.
EE--lleevvééll:: onyf_budapest@onyf.hu

FFeellhhíívvááss
a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lappal (NYENYI)

kapcsolatos, 2009-ben esedékes adatszolgáltatás
teljesítésére

Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy 2009. március 19-tõl 

a Gyámhivatal új címe:
VVeerreesseeggyyhháázz,,  FFõõ  úútt  3377..  II..  eemmeelleett

(K&H Bank fölött), továbbá
Veresegyház Város

Polgármesteri Hivatal Adó
Irodája a hivatal fõépületébõl a

FFõõ  úútt  110088.. sz. alá költözött,
mely külön bejárattal a Fõ útról

közelíthetõ meg.

EEllkkööllttöözzöötttt  aa
GGyyáámmhhiivvaattaall  ééss  aazz

AAddóó  IIrrooddaa            



Veresi Krónika2009. április
KK

öözzéélleett

www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
9

www.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
20

ÉÉ
llee

ttmm
óó

dd
  éé

ss  
sspp

oo
rrtt
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TTiisszztteelltt  vveerreesseeggyyhháázzii  llaakkoossookk!!
Az elmúlt két hónapban öt kézbesítõnket harapott meg Veresegyházon a nem
megfelelõen tartott kutya. Az öt kézbesítõbõl kettõ betegállományba is kénysze-
rült, valamint közülük az egyiket még kórházba is kellett szállítani a sérülés
súlyossága miatt. Õ három hete nem tud dolgozni.
Úgy gondolom nem kell magyaráznom, hogy a fájdalmukon és keresetkiesésükön
túl ez mekkora teher nekünk, a Postahivatalnak is. Nem tudjuk pótolni a kiesett
embereket, belsõ helyettesítésekkel pedig csak fenntartani lehet a kézbesítést, de
igazán minõségi munkát végezni szinte lehetetlen. 
A „nem harapós” kutyák valószínûleg tényleg nem bántanak, de a gazdáiknak
tudomásul kell venniük: „A POSTÁS RIZIKÓTÉNYEZÕ!!!”
A postást általában a kutyák nem szeretik, hogy miért, ezen nem is kell
gondolkodnunk.
Naponta arra jár, „piszkálja” a kerítést, az állat csak ezt látja, aztán ha végre
kiszabadul….
EEzzéérrtt  kkéérreemm  aa  TTiisszztteelltt  LLaakkoossookkaatt  nnééhháánnyy  óóvviinnttéézzkkeeddééssrree  ::
1./ Legyenek kedvesek a levélszekrényeket úgy felszerelni, hogy a kutya semmiképp
ne férhessen hozzá. Több esetben a kutya ilyenkor felugrik és elkapja a postás kezét.
2./ A kutya feje ne férjen ki a kerítésen keresztül, mert erre senki sem számít és az
állat, úgymond kiharaphat.
3./ A kutyájuk végképp ne legyen kinn közterületen, mert természeténél fogva õrzi
a területet, az oda kézbesítõ postás kollégát pedig megtámadja.
Remélem levelem olvasása után elgondolkodik minden Tisztelt kutyatulajdonos,
hogy vajon az Õ kutyája biztonságosan van-e tartva?

Veresegyház, 2009. április 2.
Tisztelettel:  

Hídvégi Andrea postavezetõ  sk.

Postai közlemény: Kutyatartás

A Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi területérõl az utóbbi idõben
több feljelentés is érkezett, melyben a sértettek idõs korúak, gyakran
egyedül élnek. A házaikba olyan trükkel jutnak be - az általában két
férfibõl álló csapatok -, hogy valamit hoztak...
Akár egy családtag által korábban adott kölcsönt akarnak kiegyenlíteni, vagy segélyt
hoztak az önkormányzattól, de elõfordult már, hogy villanyóra leolvasónak adták ki
magukat - egy biztos: szinte minden esetben egy 20 ezres címletû bankjegyet kell
felváltani. Az idõs ember - örömétõl hajtva, hogy kap valamit - félre teszi
gyanakvását, elõveszi a megtakarított pénzét, és felváltja a bankót. Ezután valami
ürüggyel az egyik félre vonja õt, míg a társa ellopja a pénzt.
Veresegyházon 2009-ben eddig három ilyen ügyben indult eljárás - a rendõrörs
vezetõje azonban hozzátette: ezekben az esetekben igen magas látencia, azaz
sokan nem tesznek feljelentést, illetve sok ügy még a hatóságok elé sem kerül. 
A rendõrség persze minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elfogni az
elkövetõket, illetve az állampolgárok figyelmének felhívására is igyekszenek
intézkedéseket tenni. Az illetékességi területükön lévõ médiumokban ehhez hasonló
felhívásokat tesznek közzé, illetve heti rendszerességgel ismertetik azokat a Gödöllõ
vonzáskörzetében sugárzó rádiókban és kábeltelevíziókban. Sajnos azonban ezen
intézkedések ellenére továbbra is történnek ilyen - egyébként könnyen kivédhetõ -
bûncselekmények...

AA  GGööddööllllõõii  RReennddõõrrkkaappiittáánnyyssáágg
kköözzlleemméénnyyee::

Az idõsek védelmében

01. Kartal Iklad

02. Kartal Iklad

03. Iklad Kartal

04. Iklad Kartal

05. Kartal Iklad

06. Kartal Iklad

07. Váckisújfalu Erdõkertes

08. Veresegyház Erdõkertes

09. Erdõkertes Váckisújfalu

10. Veresegyház Erdõkertes

11. Erdõkertes Váckisújfalu

12. Veresegyház Erdõkertes

13. Erdõkertes Váckisújfalu

14. Váckisújfalu Erdõkertes

15. Erdõkertes Veresegyház

16. Iklad Kartal

17. Iklad Kartal

18. Kartal Iklad

19. Kartal Iklad

20. Iklad Kartal

21. Kartal Iklad

22. Veresegyház Váckisújfalu

23. Váckisújfalu Erdõkertes

24. Erdõkertes Veresegyház

25. Váckisújfalu Veresegyház

26. Erdõkertes Váckisújfalu

27. Váckisújfalu Erdõkertes

28. Erdõkertes Veresegyház

29. Váckisújfalu Erdõkertes

30. Veresegyház Váckisújfalu

TTrraaffffiippaaxx  vveezzéénnyyllééss
2009. április hónapra

Tisztelettel üdvözlöm az Olvasót!

Április hónap nevének hallatán egyszer-
re juthat eszünkbe a szeszéjes idõjárás, 
a Bolondok , vagy éppen a Föld Napja.
Az ember már örömmel megy ki birto-
kára és lát neki az adódó feladatoknak.
Kertünk már láthatóan „ébredezik”, így
kívánja a törõdést is. Lássuk, mivel
kényeztethetjük.
DDíísszznnöövvéénnyyeekk
Távolítsuk el a fagy elleni védelmet,
takarásokat. Permetezzünk gombaölõ
szerrel pl. a rózsa gombásodása ellen
(rozsdagomba)! Az egyéves vesszõkön
virágot hozó cserjéket elvirágzás után
metsszük meg (pl. aranyvesszõ). Enyhén
kell metszeni a korai virágzású iszalagot
és a japánbirset. A nyári orgonát erõtel-
jesen metsszük, hogy nyáron több és
szebb virága legyen! Kiültethetjük 
a fagytûrõ fûszernövényeket: levendula
izsóp, rozmaring, zsálya, menta, babér.
Ilyenkor célszerû visszavágni a nyáron
virágzó díszcserjéket a dúsabb virágho-
zam érdekében. A sziklakertben, ebben
a hónapban ültethetõk el a futónövé-
nyek, örökzöldek, a nyáron és õsszel
virágzó hagymás és gumós növények. 
A túl dússá vált vagy elöregedett évelõ
dísznövényeket osszuk meg és ültessük
szét. A kövirózsák fióknövényeit szintén
válasszuk le és ültessük szét. Díszsást,
nádat és a páfrányokat vágjuk vissza.  
GGyyeepp
A gyepen már el kell végezni az elsõ
vágást és a levágott füvet a kerti
komposztálóval komposzttá alakítani.

Ezután végezzünk egy alapos gyep-
szelõztetést, amivel eltávolíthatjuk a té-
len elhalt szálakat és egyben fellazít-
hatjuk a felsõ réteget. A következõ
lépésben nézzük át gyepfelületünket,
mennyire szükséges az esetleges
gyommentesítés. Amennyiben igen,
használjunk megfelelõ keverési arány-
ban „Gyom Stop” nevezetû kétszikû
gyomirtó szert, amit permetezõvel jut-
tassunk ki a gyepre, ügyelve arra, hogy
más leveles növényünk ne részesüljön az
anyag áldásos hatásában. Mivel a gye-
pünk tavasszal intenzívebben növekszik,
ezért a mûtrágya használata szinte
kötelezõ. Nem csak nitrogént, hanem
foszfort és káliumot is tartalmaz, így a
füvet nem égeti ki. A benne lévõ vas és
kén hatására a fû színe intenzívebb lesz
és a mohával szemben is ellenálló lesz.
Utolsó fázisként pedig javasolt az üres
foltokat felülvetni fûmaggal. Gyepünk
így szezonkész.

Horváth Balázs,
Modulor-Kert Bt.

Kert-Észkedés, avagy a kertrõl frissen fiatalosan

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lako-
sokat, hogy a veresegyházi PPoossttaa--
hhiivvaattaall  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa 2009. április 1-
tõl az alábbiak szerint változik:
HHééttffõõ  --  PPéénntteekk:: 88  --  1188  óórrááiigg
SSzzoommbbaatt:: 88  --  1122  óórrááiigg
Remélem a hosszabb nyitva tartás 
a lakosság megelégedését és ké-
nyelmét fogja szolgálni.

Hídvégi Andrea, Postavezetõ
Veresegyház

TTáájjéékkoozzttaattááss
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2009. március 12-én beszámolót tar-
tott a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõjének, dr. Ármós Sándor r.
dandártábornok úrnak a Gödöllõi
Rendõrkapitányság vezetõje, dr.
Mihály István ezredes a kapitányság
2008-ban végzett munkájáról.

A beszámolón részt vett a Gödöllõ Városi
Bíróság Elnöke, Vargáné dr. Erdõdi
Ágnes, valamint a Városi Ügyészség
Vezetõje, dr. Méhi Józsefné is. 
Az évértékelõ értekezleten a Fõkapi-
tányság vezetõje kiválóra értékelte a Gö-
döllõi Rendõrkapitányság munkatársai
által végzett - megyei szinten is kimagasló
- tevékenységet. 
Méltatta azt a bûnüldözési tevékeny-
séget, amely szerint a megyében fel-
derített lakásbetörések közül minden 4-
et, a vagyon elleni bûncselekmények
közül minden 6-at a gödöllõi rendõrök
derítették fel. Sokat mondó adat, hogy a
rablások elkövetõinek 80 %-át elfogták. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság ille-
tékességi területe 757,8 km2, a telepü-
lések száma 27 ( 7 város,  20 község ). 
A terület közbiztonsági helyzetére to-
vábbra is befolyást gyakorol az, hogy 4
város és 7 község Budapest agglomerá-
ciós övezetéhez tartozik, ez kihat a köz-

lekedés biztonságára és a bûnözés
terjedelmére is. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság szervezeti
átalakításokkal reagált a 2008-ban 5243 -
ra emelkedett ismertté vált bûncselek-
mény számra. A 20 %-os emelkedést
elsõsorban vagyonelleni bûncselekmé-
nyek, ezen belül a csekély értékre
elkövetett lopások és a dolog elleni
erõszakkal elkövetett lopások száma
okozza. A napjainkban tapasztalható
gazdasági - társadalmi folyamatokban
rejlõ problémák erõsen éreztetik hatá-
sukat - amely a növekvõ bûncselek-
mények számában is megjelenik. A ko-
rábbi évekhez viszonyított emelkedés
hátterében a terület agglomerációs jel-
lege, Budapest közelsége és az útjaink
átjárhatóság áll.
Az ismeretlen tettes ellen indult büntetõ
eljárások nyomozása során 44,1 %-ban
sikerült felkutatni az elkövetõt. 1794 bûn-
elkövetõ vált ismertté a Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén. A felderí-
tések során minden eszközt, - melyek ese-
tenként a lakosság számára nem érzékel-
hetõek, nem látványosak - alkalmaztunk.
A lopások számában növekedés figyel-
hetõ meg, 2008-ban 1836 lopást
követtek el, ezen belül megnõtt a nagy
áruházakban illetve azok parkolóiban
elkövetett jogsértések száma. 
2008-ban 73 db gépkocsi került eltu-
lajdonításra. 
A rendszeres közlekedésrendészeti akciók
eredményeként 5 %-kal csökkent a közle-
kedési bûncselekmények száma. 2008-
ban 282 volt, melynek jelentõs hányadát
képezi a megvalósult 201 ittas vezetés,
melyek felderítése elsõsorban a közterü-

leti szolgálat aktívabb szolgálat ellá-
tásának köszönhetõ.
Sérüléssel járó közlekedési baleset 264
történt az elmúlt évben, anyagi káros
baleset, melyben rendõri intézkedést
kértek a résztvevõk 627. Mindkét adat-
ban csökkenés figyelhetõ meg. 
Gyorshajtás miatt 2008-ban 6604 esetben
kellett intézkedést kezdeményezni. A köz-
lekedés során elkövetett szabálysértések
száma csökkenõ tendenciát mutat.
Mindkét rendõri vezetõ méltatta az ön-
kormányzatok, a polgárõrségek és más
együttmûködõ partnerek fontosságát,
akik az állampolgárok biztonságérze-
tének fokozása és a közbiztonság javítása
érdekében áldozatokat hoznak. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság 2009 év-
ben az alábbiakra fordít kiemelt figyelmet: 
• Minden állampolgári jelzésre azonnali

reagálás.
• a lakásbetörések megelõzésére, a sike-

res felderítés érdekében a lakosság
körében még erõteljesebben propagál-
ni fogja a Szomszédok Egymásért
mozgalmat, valamint a vagyonvédelmi
technikai berendezések alkalmazását.

• A közterületen elkövetett bûncselek-
mények számának csökkentése, a lát-
ható és intézkedõ rendõri jelenlét
fokozásával.

• a kábítószer bûnözés visszaszorítására,
megelõzésére, terjesztõi hálózatok
felszámolására

• a közlekedési fegyelem további szilár-
dítása, különös figyelemmel a kiemelt
szabálysértést elkövetõkre és az ittas
vezetõkre.

Gödöllõi Rendõrkapitányság

A Gödöllõi Rendõrkapitányság hatékonyan reagált
a 2008-as bûnözési hullámra

A húsvéti nyúl, illetve nyuszi a Hús-
véthoz kötõdõ figura - a Mikuláshoz
és a Fogtündérhez hasonlóan a gyer-
mekfolklór része: a kicsik „hisznek” 
a húsvéti nyúlban, amely tavasszal,
általában húsvétkor titokban, mint 
a Mikulás, ajándékot hoz nekik. Az
alábbiakban tehát ezt a hagyományt
járjuk körül.

Tipikusan nyugat-európai hagyomány, 
a kontinens keleti felében azonban Ma-
gyarországon is régi tradíció. Magyar-
országon és többek közt az Egyesült
Államokban általánosan ismert hagyo-
mány a húsvéti fészek készítése az aján-
dék és a húsvéti tojások számára. A hús-
véti nyúl egyes források szerint a 16. szá-
zadi Németországban vált a keresztény
ünnepkör részévé, itt készítették az elsõ

kosárfészket és késõbb az elsõ édességbõl
készült nyulat.
A keresztény kultúrkörben elterjedt
szokás a húsvéti nyulat ábrázoló képes-
lapok küldése. Húsvét elõtt az áruhá-
zakban slágertermék a színesbe cso-
magolt csokoládé nyúl és tojás és a plüss-
nyulak. Magyar nyelvterületen a húsvéti
locsolóversek gyakori szereplõje. Magyar-
országon a húsvét utáni hetekben gyakori
látvány az utcán barangoló kisnyúl: ezek
azok az állatok, melyeket a szülõk gyer-
meküknek húsvétra vásároltak, de aztán
az utcára csapták õket, mert rájöttek,
hogy nem tudják tartani.
A fészekrakás valószínûleg abból vezet-
hetõ le, hogy a nyugati kultúrákban ábrá-
zolt nyúl általában a Lepus fajhoz tarto-
zik, amely abban különbözik más nyúlfa-
joktól, hogy nem üregben él, hanem
fészket rak, kicsinyei nyitott szemmel szü-
letnek, teste nagyobb és füle hosszabb.
A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta
termékenységi szimbólumok: mivel a
nyulak nagyon sok utódot nevelnek fel, a
tavaszi napforduló idején a föld
megnövekvõ termékenysége jelképének
tartották õket.

Miért nyúl a nyúl?
Ausztráliában, ahol a nyúl behur-
colt állat és kártevõnek tartják, 
a húsvéti nyulat mérsékelt sikerrel
próbálták meg lecserélni a húsvéti
bilby-vel, egy nyúlhoz hasonló õsla-
kó erszényes állatfajjal. Bár az auszt-
rál áruházakban húsvét környékén
tipikus látvány a csokoládé húsvéti
bilby, a nagyon ritkán a gyerekek
szeme elé kerülõ, kihalás fenyegette
bilby nem tudta „leváltani” húsvéti
állatként a nyulat.

A behurcolt és elszaporodott nyu-
lakat Új-Zélandon is szinte ter-
mészeti csapásnak tartják és tûzzel-
vassal irtják, nem véletlen, hogy itt
is felmerült a gondolat, hogy a hús-
véti nyulat másra kellene cserélni. 

Franciaországban és Belgiumban 
a tojásokat nem a húsvéti nyúlhoz
kötik, hanem azt mondják: a hús-
véti harangok (cloches de Pâques)
pottyantják le õket.

22000099..  áápprriilliissii  pprrooggrraamm

Április  4.  10.00 órától
Április 10. 18.00 órától

Április 18. 19.00 órától
Április 19. 10.00 órától

Április 19. 18.00 órától

Április 25. 18.00 órától

Április 26.   8.00 órától
Április 26. 16.00 órától
Április 30. – május 3.

Május 1.    10.00 órától

Továbbra is várjuk jelenlegi és leendő résztvevőinket:

KERÁMIAKÖR: hétfői vagy szerdai napokon 14.30-16.30-ig két csoportban

BABA-MAMA KLUB kedden és csütörtökön 10-11.30-ig

GUINESS rekord-kísérlet játékmackók bemutatásával
Adriana Kutakova kerámikusművész kiállításának
megnyitója
Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertje
Anyám Fekete Rózsa Vers- és Prózamondó Találkozó
elődöntő
A Lisznyay Zeneiskola kamarakoncertje

Horváth Péter: Kis magyar holivúd - az Újra Forrás
Színpad premier előadása
A Föld Napja
Kolompos táncház
Anyám Fekete Rózsa Nemzetközi Vers- és
Prózamondó Találkozó döntő és gála
Majális a fenyveserdőben

Medvék és Farkasok Otthona (Patak u.)
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - kiállítóterem
Római katolikus templom
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - kamaraterem
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - kamaraterem
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - konferenciaterem
Veresgyház 8 különböző pontján
Váci Mihály Művelődési Ház
Váci Mihály Művelődési Ház

Veresegyház, Fenyveserdő

Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.

Telefon: 06-28-589-831/06-28-589-830

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
és Udvarház Galéria
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: 06-28-588-690, 06-28-387-891
E-mail: vmmuvhaz@invitel.hu

Újra itt vannak a motoros emberek, akik a tavasz beköszöntével egyre
jellemzõbben tarkítják a hazai utakat is. A hirtelen jelentkezõ jó idõ sokakat szólít
újra a nyeregbe, éppen ezért a rendõrség autóst, motorost egyaránt
körültekintõ, óvatos közlekedésre kér. A négy keréken közlekedõ, ad hoc jellegû
dugókba rekedõ vezetõk sok esetben csak azért is megpróbálnak keresztbe tenni
a köztük lavírozó motorosoknak. Ez elõbbieknek több toleranciát és türelmet,
utóbbiaknak pedig vezetéstechnikai tanfolyamot javasol a szerv. Ez igénybe
vehetõ pénzért, ám a gödöllõi kapitányság is vissza-visszatérõen szervez ilyesmit
ingyenesen - az érdeklõdõk ezek alakulását az Interneten követhetik nyomon.

Illa berek, nádak, erek...
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Az Erõforrás Alapítvány United Way
(UW) Magyarország 2009. Március
13-án tartotta meg ezévi munkahelyi
adománygyûjtõ kampányát a GE
Energy Kisrét utcai gyárában.

Magyarországon a UW Magyarország és
a GE Infrastructure Energy 2003-ban
kezdte az együttmüködést. Az elmúlt 6
évben, minden évben megrendeztünk
egy Adománygyüjtõ Napot, ahol magas
dolgozói részvétellel gyûjtöttünk önkén-
tes adományokat, melyet a vállalat veze-
tése kiegészitett vállalati adománnyal is.
Az un. Adományozó Nap során több
alkalommal rövid prezentáció hangzik el

a United Way részérõl, melybõl a részt-
vevõk megismerhetik a különbozõ támo-
gatott szervezetek tevékenységét, az
elõzõ évi kampány eredményeit. Ezek
mellett az egyes prezentációkat rövid
mûsor követi.
A mûsorokat azon civil szervezetek
képviselõi adják, akiket a kampány során
a munkatársak adományaikkal támo-
gattak. 

RRéésszzttvveevvõõ  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk::
• FFóóttii  GGyyeerrmmeekkvváárrooss  NNöövveennddéékkeeiiéérrtt

AAllaappííttvváánnyy (Az alapítvány célja a gyer-

mekközpontban élõ gyermekek támo-
gatása, illetve az önálló életvitelre való
elõkészítésük). 

• SSuuppppoorrtt  HHuummáánn  SSeeggííttõõ  ééss  SSzzoollggáállttaattóó
AAllaappííttvváánnyy,,  KKiissttaarrccssaa (Az alapítvány
célja a kistarcsai hátrányos helyzetû
emberek támogatása különbözõ
területeken pl: családok és gyermekek
szociális, pszichés támogatása, házi
segítségnyújtás idõs emberek részére,
gyermekek átmeneti gondozása,
jogsegélyszolgálat mûködtetése.) 

• ÉÉrrtteellmmii  SSéérrüülltteekk  GGyyöönnggyyhháázz  EEggyyeessüülleettee,,
IIkkllaadd (Az egyesület lakóotthon és
nappali ellátást nyújtó intézményt
mûködtet értelmi sérült fiatalok
számára)

• FFaabbrriicczziiuuss  AAllaappííttvváánnyy (A veresegyházi
Fabriczius Általános Iskola Alapítványa,
mely kiemelt szerepben a hátrányos
helyzetû tanulók felzárkóztatásával, 
a tanulási nehézségekkel küzdõ gyer-
mekek támogatásával és a tehetség-
gondozással foglalkozik.)

Az adományozás, jótékonykodás, a civil
szervezetek segitése immár hagyo-

mánnyá vált a GE-nél.
A dolgozók rendszeres visszajelzést
kapnak éves beszámoló formájában,
hogy melyik szervezethez mekkora
összeg került és azt milyen célra fordi-
tották a szervezetek. Az adományozók
megjelölhetik az adományozó iven, hogy
melyik szervezetet kivánják támogatni
vagy konkrét célterület hiányában a UW
szakértõire bizzák a döntést. A UW
minden évben nyilvános tendereztetéssel,
pályázat útján dönti el, hogy milyen
programokra, mely szervezetek kapnak
támogatást. A döntés meghozatalába

bevonják az adományozó cégek kép-
viselõit is.
Az Erõforrás Alapítvány United Way
Magyarország támogatási céljai, a
támogatandó szervezetek 2009-ben:  
United Way - Év ügye 

• A baleseti sérült gyermekek élet-
minõségének javítása 
• Civil szervezetek, kórházi alapítványok
azon programjainak támogatása, mely 
a gyermekek gyógyulási esélyeit növeli és
gyorsabb gyógyításukat teszi lehetõvé.
A dolgozóknak minden évben
lehetõségük van új non-profit szerveze-
teket is javasolni az adományozó iven,
melyet a UW átvilágit, hogy megfelel-e
mûködésileg és pénzügyileg a törvény
által elõirt feltételeknek.   
A GE kultúrájának része, hogy maxi-
málisan támogatja a helyi közösségeket
mind munkával mind  adományokkal
(nemcsak pénz, de pl. Könyv vagy,
játékgyüjtés formájában).

Eddig a GE Energy háromszor nyerte el 
a „Legjobb Munkahelyi Adománygyûjtõ
Kampány” kitüntetõ cimet.
A lezajlott munkahelyi adománygyûjtési
kampány legfõbb érdeme a dolgozói
hozzájárulás. Ebben az évben minden
ötödik GE dolgozó adományozott a ná-
luk kevésbé szerencsés helyzetben lévõ
emberek életkörülményeinek javitására. 
Erre a fantasztikus eredményre rendkivûl
büszkék vagyunk és ezúton is szeretnénk
minden résztvevõnek és önkéntesnek
kifejezni köszönetünket aktív részvételü-
kért, amellyel segítették a civil közös-
ségeket és rászorulókat.

GGEE  IInnffrraassttrruuccttuurree  EEnneerrggyy  mmuunnkkaattáárrssaaii
ffoollyyaammaattoossaann  ttáámmooggaattjjáákk  aa  hheellyyii  ééss
kköörrnnyyéékkbbeellii  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekkeett!!

GE: Egyesült utak

Ahogyan minden évben, rövidesen
az idén is pacsuli felhõbe borulnak
majd a nõk, hiszen mindjárt Húsvét -
a karácsonyi mellett az egyetlen
olyan vallási misztérium, mely jó
ideje vallástól függetlenül, társadal-
milag ünnepelt, nemzetközi hagyo-
mány. Áttekintésünkben tehát a Hús-
vét történelmi gyökereit igyekszünk
bemutatni.

A nyugati kereszténység húsvétja mindig
március 22. és április 25. közé esik (bele-
értve a határokat is). A következõ nap,
húsvéthétfõ a legtöbb keresztény hagyo-
mányú államban hivatalos ünnep. A hús-
vét és a hozzá kapcsolódó ünnepek 
a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz
nem esnek a Julianus naptár szerinti év
ugyanazon napjára minden évben. A Nap
mozgása mellett a Hold mozgásától is
függ a dátum némileg a héber naptárhoz
hasonló módon. A húsvét helyes idõ-
pontja gyakran vita tárgya volt.

Az elsõ niceai zsinat 325-ben határozott
úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot
ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék,
éspedig legyen a keresztény húsvét idõ-
pontja a tavaszi napéjegyenlõség utáni
elsõ holdtöltét követõ vasárnap. Sajnos
ennek meghatározására nem jelöltek ki
módszert, így például az alexandriai
pátriárka és a római pápa alá tartozó
egyházrész másképpen számította a hús-
vét idõpontját. Késõbb a 6. században
alkotta meg Dionysius Exiguus azt az
eljárást, amely azóta is az alapját képezi a
húsvét idõpontja kiszámításának.
Amennyiben csillagászati értelemben
vesszük a „tavaszi napéjegyenlõséget
követõ elsõ holdtölte utáni vasárnap”
formulát, természetesen nem feltétlenül
kapjuk meg a húsvétot. A katolikus
egyház 1581-ben kánonban rögzítette
azt az számítási módot, mely megha-
tározza ennek naptári helyét. Mostanra
az ortodox egyházakon kívül minden
keresztény egyház ehhez az eljáráshoz

tartja magát. Az
ortodox egyházak
dátumszámítási
módszere maradt a
gregorián naptár-
reform elõtti julián
eljárás.
A szíriai Aleppóban
ülésezett 1997-ben
az Egyházak Világ-
tanácsa. Azon java-
solták, hogy a ha-
gyományos, kép-
letekre és tábláza-
tokra alapuló szá-

mítás helyett csillagászati megfigyelések
alapján határozzák meg a keresztény
húsvét idõpontját, ezzel megszüntethetõ
lenne a keleti és nyugati egyház közötti
eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a
közvetlen csillagászati meghatározás)
mindegyik egyházrész számára objektív
módon rögzítené az ünnepnap dátumát.
A reformjavaslat szerint a bevezetés
2001-ben lett volna, de lényegében egyik
tag sem fogadta el még.

A Húsvét, az azt megelõzõ idõszak,
azaz a Jézus sivatagi böjtjének emlé-
kére tartott negyvennapos böjt lezá-
rulását jelzi. A böjt után ezen a napon
szabad elõször húst enni. A böjt utolsó
hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni
hét húsvét hete, egyes magyar vidé-
keken fehérhét - fehérvasárnapig tart.
A húsvét héber neve a pészah. A szó
kikerülést, elkerülést jelent, utalva
arra, hogy a halál angyala elkerülte a
zsidók, bárány vérével megjelölt
házait. Innen származik a ritkábban
használt angol név, a passover is. 
A kifejezés az ünnep magyar nevében
nem található meg, de Csíkmény-
ságon a húsvéti körmenet neve:
kikerülés.
Az angol Easter a német Oster szóval
együtt keresendõ. Õse egy germán
istennõ, Ostara a tavasz keleti (v.ö.
angol East, német Ost) úrnõje,
ünnepe a tavaszi napéjegyenlõség
idején volt.

A Húsvétról

A név eredete:

adja, de saját magunknak
kell felnõni, fejlõdni, kivi-
rágozni, átalakulni…
A megtérés, a szív mélysé-
ges átalakulása - újra és
újra teljes odafordulás
Isten szeretete felé. A Te-
remtõ elgondolt valami-
lyennek, amelynek meg-
valósítására lehetõséget
és idõt is ad. Isten meg-
találásában fedezzük fel
önmagunkat - vagyis Õ
az, Aki felfedez, mi vála-
szolunk. Próbáljuk meg
észre venni Isten szeretetének vissza-
tükrözõdését, azok lelkében, akikkel
együtt élünk. Mondjuk ki önmagunkat az

imádságban, a közös-
ségnek és önmagunk-
nak…
„Uram, érintsd meg 
a szívünk szemét, hogy
megláthassuk a Fényt,
ami a Te Szereteted
Arcának visszatükrözõ-
dése minden ember-
ben.”
Észre venni Isten Szere-
tetének visszatükrözõ-
dését azok lelkében,
akikkel együtt élünk.
Észrevenni a ránk tekintõ

Istent és erre a szeretetre, megtanítani
nemcsak gyermekeinket. Olyan legyen
arcunk, ami visszatükrözi a szívünk - ha

arcunk nem tükrözi szívünk fényét... mit
adunk át a reánk bízottaknak? Olyan kis
mécses legyen az életünk, hogy világítson
a jelenlétünk…
Thomas Merton: Találkozás Istennel c.
mûvében írja, hogy a szívünk olyan, mint
a viasz, amely pecsétre vár. S ha Krisztus
Arcának hasonlósági lenyomata tükrö-
zõdik rajta, beléphetünk a Mennyor-
szágba. Mert akkor a Szeretet melege
felolvasztotta, melegítette és olyanra
formálta, ahogyan a Mennyei Atya
szeretne minket látni. Adja az ég, hogy
valóban képlékennyé tegye szívünket a
Szentlélek ragyogó melege, és ne kelljen
majd szégyenkeznünk, hogy szívünk
kemény és hideg, mint a fagyos gyertya… 
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Veresegyház Város Önkormányzatának Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet a településen
megvalósuló kulturális programok megvalósulásának
támogatására.
AA  ppáállyyáázzaatt  ccéélljjaa::
• Veresegyház város kulturális életének színesebbé tétele

(programok, rendezvények, elektronikus és írott sajtó)
• a meglévõ és újonnan induló civil kezdeményezések

támogatása hagyományteremtõ célzattal, a város
történeti, kulturális értékeinek megóvása az ifjabb
nemzedék számára, terjesztése a lakosság körében

• hozzájárulás az ez irányú országos és uniós pályázatok
önrészéhez.

AA  ppáállyyáázzóókk  kköörree::
alapítványok, egyesületek, magánszemélyek, civil szerveze-
tek, vagy szervezetszerûen mûködõ mûvészeti csoportok.
PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteell::
A támogatás kizárólag Veresegyház Város közigazgatási
területén megvalósuló olyan közcélú programok megvaló-
sítására használható fel, melyek megfelelnek a „Támogatás
céljá”-nak.
AAzz  eellnnyyeerrhheettõõ  ttáámmooggaattááss  ffoorrmmáájjaa::
• vissza nem térítendõ támogatás, utófinanszírozási

formában,
• pályázati díj nincs, 
• egy projekt keretében egy pályázónak adható támogatás:

100.000 Ft-ig terjedõ összeg.
AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássaa  ééss  eellbbíírráálláássaa::
A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:
• a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
• a tervezett tevékenység pénzügyi tervezetét 
• a pályázó adatait

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássii  hhaattáárriiddeejjee:: folyamatos, de legkésõbb
2009. november 15.
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Közmûvelõdési
és Oktatási Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbí-
rálás a soron következõ bizottsági ülés alkalmával történik,
de legkésõbb november 30.
A pályázati idõszak keretében egy pályázó csak egy
alkalommal részesülhet támogatásban.
A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelõ
pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.
A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése:
A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bi-
zottság döntésétõl számított 15 napon belül megtörténik.
A támogatásra irányuló jogviszony a szerzõdés megköté-
sének idõpontjában keletkezik, a támogatásokat Veres-
egyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
folyósítja.
A támogatás rendeltetésszerû felhasználását számlákkal kell
igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatá-
rozott idõpontig, legfeljebb a tárgyév december 31-ig.  A tá-
mogatás csak abban az esetben vehetõ igénybe, ha a pá-
lyázatban eredetileg leírt program teljes egészében meg-
valósult, a támogatás összegének mértékétõl függetlenül.
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási
döntésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított 60 napon
belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre
a támogatói megállapodás.
A pályázatokat kérjük a Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatalban (belsõ
udvar felõl) leadni.

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

Mint minden évben, Veresegyház lakos-
sága és vezetése idén is ünnepi hangu-
latban emlékezett meg a dicsõséges
1848-as forradalomról és szabadság-
harcról március 15-én. Az emlékmûvek-
nél koszorúk és színvonalas program
szolgált tanúbizonyságul, hogy igenis
tudunk közösen emlékezni: magyarok-
ként. Történelmi áttekintés és ágyúdörej:
az egy emberként érzett büszkeség és a
múlt áhítatos életre hívása vélhetõen
mindenkiben megmozdított valamit -
még akkor is, ha az igazán fontos
felismerések már esetlegesen családi
körben találtak az emberre, szerettei
körében, egyedül. A kollektív emlékezés
érdekében eme oldalon az ünnepi
napon készült fotóriportunkat láthatják. 

2009. március 15.

A húsvéti misztérium az egyházi év szíve,
középpontja, a keresztény élet forrása,
hitünk legbelsõ titka. Virágvasárnappal
elkezdõdik a nagyhét, Jézus szenvedésé-
nek, halálának és feltámadásának szem-
lélése és ünneplése - így e titkok szemlélé-
sével, még inkább megismerhetjük,
megszerethetjük bensõleg Krisztust, aki
értünk adta életét. S arra hív minket, hogy
éljük át Vele újra a nagyheti eseményeken
keresztül Megváltó Szeretetének ölelését
és az Õ áldott jelenlét életünkben…
hiszen, Nagycsütörtökön az utolsó
vacsorán Jézus nekünk adta Önmagát,
Nagypénteken ott állunk keresztje lábánál
és Húsvét hajnalán a Feltámadásának
Fénye ránk ragyog…
Virágvasárnap elõtti szombaton egy
közösségi bûnbánati liturgiában együtt
készültünk a templomban, hogy valóban

tiszta szívvel tudjuk ünnepelni a nagyhét
Szent három napját, és Húsvét a Feltá-
madt Krisztus Megváltó Szeretetének
Fénye lehessen életünkben. Mindenki
kapott a kezébe egy tövist, s egy cserép
darabot és egy mécsest- ezt szemlélhet-
tük csendben, a Szentségimádásban. 
A Szentgyónás után ráhelyezhetettük
Jézus keresztjére, ami az Oltáriszentség
elé volt kitéve. A tövis és a cserép meg-
sebzettségünk, törékenységünk szim-
bóluma - de azoké a fájdalmaké is, amivel
megsértettük Krisztust és egymást… 
a mécses a Feltámadott Szeretetének
Fénye és az ünneplõ ruhánké, hiszen
ünneplõbe öltöztetjük a szívünk is, ha 
a Szentségekben Jézussal találkozunk.
Húsvétra készülõdve, egy mozaikkép
összeillesztése jutott eszembe - ami egy
szenvedõ Krisztus Arcot ábrázol. Még 

a felnõtteknek sem egyszerû feladat és
idõbe telik, amíg a sok kis apró részbõl
kialakul az egész kép…
„Arcodat keressük Urunk…” lelki olvas-
mányokat átelmélkedve, úgy érezhetjük,
ez épp nekünk szólt - és az apró részekbõl
összeáll az egész. Felismerhetjük, melyik
az a része életünknek, ami nem engedi
tisztán kirajzolódni Isten szeretetének
megjelenését mindennapjainkban.
Az Istennel való találkozásra fel kell ké-
szülni - a kilátóban nem lehet lakni - oda
mindig fel kell menni, vagy le kell
mennünk a szív mélyére a CSENDBE - s
a szív csendjében figyelni Isten hangjára.
De ez csak akkor lehetséges, ha munkál-
kodunk szívünkön, mint a kertész a vi-
rágai között. Úgy lehessen jelen életünk-
ben Jézus, mint a kertész. Aki gondozza
növényeit - hiszen a növekedést az Isten

Arcodat keressük Urunk…
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A Fidesz Nõi Tagozatának Pest
Megyei Szervezete és a KDNP
Veresegyházi Szervezete meghívá-
sára március 12-én Jókai Anna

Kossuth-díjas írónõ volt Veres-
egyház vendége.

Rendkívül szuggesztív elõadásában
beszélt arról a nehéz 161 esztendõrõl,
ami elválaszt minket 1848-tól. Felidézte,
hogy zsúfolt és nehéz történelmünk
során hányszor és hányféleképpen
voltunk keserves tragédiáknak tanúi. 
Üdítõ kivételként, csodálatos színfoltként
említette a két testvérforradalmat 1848.
március 15-ét és 1956. október 23-át,
melyeket nem lehet egymástól elválasz-
tani, lelkünkben összetartoznak. Meg-
említette felemásra sikeredett rendszer-
váltásunkat és a magyar társadalom
erkölcsi válságával foglalkozott, ám nem
csak a jelenségre mutatott rá, hanem 
a jövõt is vázolta. Beszéde végén a szere-
tetrõl szólt, amit nekünk kell közösen 

a jövõben kimunkálnunk, az igazságot
pedig nem elég gondolni, ki kell mon-
danunk és cselekednünk kell érte. 
A rendkívül sikeres est végén egyik
legismertebb könyve, a „Ne féljetek” 21.
kiadását, valamint a magyar értelmiség
korelemzését (Jókai Anna elõszavával)
dedikálta a jelenlévõknek.

Jókai Anna Veresen

Sokan emlékeznek februári szá-
munkra - ha olvasták a lapot, ha
nem: elég volt látni. Számtalan
érdeklõdõ állított meg engem is 
a kérdéssel, miszerint mégis ki ez 
a kislány a címlapon, veresi-e, hány
éves, és egyáltalán. Mint az akkori
borító a farsangot és a báli szezont,
a mostani a húsvét hangulatát
kívánja idézni, alábbi írásunk pedig
rovatot indít el a Veresi Krónikában:
mostantól minden hónapban bemu-
tatunk valakit, akire büszke lehet 
a település. Elsõ alanyunk tehát 
a „címlap-lány”: Reiner Lilla.

Kiöregedett profiról ugyan nem beszél-
hetünk, hiszen Lilla egy mindössze 7 éves
erdõkertesi kislány, ám ezen rövid élet-
tartamának immáron felét modellkedés-
sel töltötte. Az alma persze nem esett
messze a fájától: édesanyja, Laura szintén
eme pályán tevékenykedett - édesapja,
Tibor pénzügyi szakember, a kislány
menedzselését többnyire tehát õ intézi.
Szerencsére van is erre szükség. Lilla teljes
joggal és gõzzel ûzi a szakmát, hiszen
errõl Sütõ Enikõ modell-iskolájában
szerzett okleveles képesítést, csak úgy
mint anyukája annak idején. Az egykori
csúcsmodell még 3,5 éves korában pil-
lantotta meg Lillát régi barátnõje
gyermekeként, és már akkor látta rajta,
hogy van jövõje a kifutón. 
Lilla tehát elvégezte az egy éves (alap-,
illetve tovább-) képzést, portfóliója pedig
azóta több ügynökség adatbázisát is
gazdagítja, melynek értelmében meg-

annyi casting, azaz válogatás, illetve az
ezekbõl következõ munkalehetõség éri
utol az ifjú hölgyet. Mielõtt a szkeptiku-
sok megrökönyödnének és kifejtenék
nemtetszésüket az ügyben, közlöm: 
a lány az elejétõl fogva megõrül a do-
logért, és amellett, hogy szép, valóban
tehetséges, valamint felettébb kamera-
érzékeny - higgyék el, láttam. Ennek
köszönhetõen azt is elhiszem, hogy soha
sem volt presszionálva; hogy sohasem
kényszerítették munkára akarata ellenére,
és abszolút megértem, ha néha esetleg
egy fotózást követõ jutalmat kell
emlegetni - de könyörgöm: ki dolgozik
ingyen? Vélem, mindannyian tisztában
vagyunk társadalmi elkötelezettségünk
ránk vonatkozó súlyával, melynek
természetszerûen mind meg is kérjük az
árát, és ez így van rendjén. Ki pénzért, ki
erkölcsi elismerésért, ki pedig valami
csinos játékért, de ugyanúgy elvégzi az
elõtte álló feladatot. És ha már itt tartok:
fontos megjegyezni, hogy a gyermek-
fotózások éppen az alany teljesítõképes-
ségének fokozása miatt nyilván nem
fehér falak között zajlanak, hanem
nagyon is vidám, játékos környezetben -
ezt meg ugye az édesanyja látta, aki miért
is akarna ártani saját vérének?

Szakemberek tehát éppen a produktum
minõsége okán tisztában vannak azzal,
hogyan oldják fel a gyereket, mely hozzá-
állásnak és tapasztalatnak szerencsés
esetben késõbb meg is lesz az eredménye:
Lilla például többek között Európa mini
királynõjének mondhatja magát, ugyanis
2006-ban a Magyarország, Románia, és
Bulgária legszebb gyerekeit felvonultató,
12 ruhás, tehetségkutatóval egybekötött
Mini Queen of Europe versenyen elsõ he-
lyezést ért el. „Biztosan nagyon jó passz-

ban volt” - mondja az édesanyja, és hiszi,
ez a gyermeknek elõbb-utóbb mind csak
hasznára válik. Vegyünk egy közeli példát:
szeptemberben Lilla kilép az Árnyas Óvo-
dából, és elkezd - vélhetõen a Mézesvölgyi
Általános - iskolába járni. Mivel rengeteg
fotózáson és divatbemutatón van már túl,
számára sokkal kevésbé lesz idegen 45
percet egy dologra figyelni, hiszen hosszú
órák vannak mögötte, melyeket egy
fényképezõgép lencséjének bámulásával
töltött. Fiatal korához mérten igencsak
fejlett akaraterejét persze jó ideje a sport,
azaz a ritmikus sport-gimnasztika is erõsíti,
a szülõk tehát joggal vélik: az elmúlt pár,
munkával töltött év nem ártott meg
Lillának, és még gyermekkora is volt, van.

Sõt, a jövõben szeretnék,
ha olyan területeken is jár-
tasságot szerezne, melyek-
nél megint csak csupán
elõny lehet a szépség:
énekeljen, próbálja ki a szí-
nészkedést. Ráadásul Lau-
ra és Tibor azon is elgon-
dolkodott, hogy ha eljön
az ideje, vallási iskolába
íratja majd a kislányt: ezzel
is mindössze azt szeretnék
biztosítani, hogy a szemé-
lyisége az egészséges
emberi szinten maradjon,
ne ragadja magával idõ
elõtt a fényûzés, a csil-

logás. Ezek azonban egyelõre a szülõk
tervei, mi pedig természetesen roppant
büszkék vagyunk, hogy újra címlapon
köszönthetjük Lillát Márk Máté nevû
öccsével együtt, illetve hogy közelünkben
tudhatunk egy egyre csak fejlõdõ
egzisztenciát - de ne felejtsük: Lillának
eddig is volt beleszólása az életébe, ezek
után pedig csak még inkább lesz majd...

Anka Péter

Bemutatkozik: Reiner LillaBemutatkozik: Reiner Lilla

A zeneiskola szer-
vezésében meg-
rendezésre került
2009. április 1- én
a IX. Országos
Mélyrézfúvós Ver-
seny Területi Válo-
gatója. 
A verseny Pest,
Fejér és Nógrád
megyére terjedt
ki. 
Versenyzõ növen-
dékek száma: 20
fõ, akik az alábbi
településrõl érkez-
tek: Budaörs,
Abony, Biator-
bágy, Pilisvörös-
vár, Szigetszent-
miklós, Duna-
keszi, Székesfe-

hérvár, Vác, Örkény, Cegléd, Gödöllõ, Veresegyház.
A versenyt Pásztor Béla polgármester úr nyitotta meg.
A zeneiskolából két növendék vett részt a versenyen. Az el-
érhetõ maximális 60 pontból Tóth Simon Patrik 50 pontot,
Basa Márton 40 pontot ért el. Gratulálunk a versenyzõknek 
a szép teljesítményért!

2009. április 19- én vasárnap 18 órakor ismét megrendezésre
kerül a zeneiskola  pedagógusainak „Jótékonysági Hang-
versenye”. 

A hangversenyen - klasszikus, jazz - szóló, valamint kamara-
darabok  hangzanak majd el.
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Centrum
Konferenciaterme. Jegyek a helyszínen kaphatók. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A zeneiskolát támogató Szinkópa Alapítvány az intézmény
szûkös anyagi helyzete miatt támogatókat keresett. Ennek
eredményeként az alapítvány a GE Hungary Zrt. Kisrét utcai
fióktelepétõl 1 500 000 Ft támogatást kapott. 
A támogatás összegét az intézmény részben
versenyzongorára, valamint kisebb felújítási munkálatokra
használhatja fel.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a GE Hungary Zrt.
támogatását.

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola hírei
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Veresi Krónika2009. április

Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
második alkalommal szervezett Ki Mit Tud
vetélkedõt a helyi és a városban tanuló
gyermekek, fiatalok számára. Bár ötlet
szinten korábban is felmerültek a fiatalok
számára szervezett programok, pl.
táborokban sportversenyek, ilyen fórum,
ahol a fiatalok különbözõ mûvészeti
ágakban megmutathatják magukat és
tehetségüket, nem volt. 

A Ki Mit Tud megszervezésének az intéz-
ményi változásokkal is összefüggõ oka
van. A veresegyházi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat 2007-ben kistérségi
fenntartásba került, így az erdõkertesi
intézménnyel összevontan mûködünk. 
A korábbi, két különálló intézmény helye,
dolgozóinak személye sem változott,
azonban a két telephely vezetése, így
programjai, az adott szakmai irányvonal
is közös. Erdõkertesen már évek óta
hagyomány a helyi gyermekek, a szolgá-
lat gondozottjainak számára szervezett
rendezvény. Veresegyházi családgon-
dozók zsûritagként vettünk részt korábbi

erdõkertesi programokon, így ezzel a ta-
pasztalattal gazdagodva indítottuk útjára
a tavalyi évben Veresegyházon is a „Ki Mit
Tud?” -ot.
Már a tavalyi év jelentkezõinek létszáma is
várakozáson felüli volt, idén is szép
számmal jelentkeztek a gyerekek. Egyéni
és csoportos mûsorszámokat is hallhat-
tunk, zene kategóriában a népzenétõl a
klasszikus zenén át a mai magyar rock is
képviseltette magát. Ez a széles skála a
nézõk számára színesítette a mûsort, a
zsûri döntéseit azonban alkalmanként
igencsak megnehezí-
tette.
A  Jumpers tánccsoport
lendületes fellépése
megalapozta a hangu-
latot, ezután került sor
két részben a  41 mû-
sorszámra. Kezdõk és
tapasztalt színpadi sze-
replõk egyaránt bemu-
tatkoztak. A zeneisko-
lások idén is szép
számmal képviseltették
magukat, a tavalyinál is
változatosabb mûsor-
számokkal. A zongo-
rán, furulyán, fuvolán, hegedûn,
kamarazenekaron kívül hallhattunk
marimbát (és láthattunk, hiszen
látványnak sem utolsó egy ilyen hangszer)
és xylofont is. Szerepeltek sokan iskolai
buzdításra, lelkes tanárok vagy szülõk
támogatásával. Minden kategóriában
akadt, aki felkészítõ tanár vagy felnõtt
segítség nélkül, saját ötletet hozva vagy
feldolgozva lépett színpadra. Ös-
szességében változatos, érdekes hétvégi
program volt, reméljük -és vissza-
jelzésekbõl tapasztaljuk-, nem csak a fel-
lépõk rokonai számára, hanem kívül-
állóként is.

A szünetben tombolajegyet árultunk,
ennek egyik célja az volt, hogy a zsûri
tanácskozása idején ne újabb elõadással,
hanem sorsolással kössük le a nézõket,
másrészt a nyári táborunkhoz gyûjtöt-
tünk vele némi támogatást. Mind a fel-
készítõ tanárok, szülõk, és a gyermekek
fellépését segítõ zongorakísérõk segítsé-
gét, hozzáállását, munkáját köszönjük,
mind a lehetõséget, hogy a Mûvelõdési
Ház a termet rendelkezésünkre bocsá-
totta.
A zsûri végül meghozta döntését. Idei
nyerteseink a következõ fellépõk voltak:
VVeerrss--pprróózzaa::
1.Rácz Zsófia, Ács Júlia (megosztott elsõ

hely)
2.Garai Dániel
3.Papp Tímea
ÉÉnneekk  eeggyyéénnii::
1.Ódé Bianka
ÉÉnneekk,,  ccssooppoorrttooss::
1.Csáji Boglárka -Virág Rubina
TTáánncc::
1.Pásztor Dorottya -Gaál Júlia
2.Szabó Dalma - Will Emõke
3.Orbán Nikolett, Révay Eszter, Csajági

Angelika, Takács Rita

ZZeennee,,  eeggyyéénnii::
1. Petró Enikõ (zongora)
2. Bányász Péter (trombita)
2. Kovács Balázs (marimba)
3. Sárosdi Klára (fuvola)
3. Tóth Simon Patrik (kürt)
ZZeennee,,  ccssooppoorrttooss::
1.Szamóca zenekar (népzene, tagjai:

Erdõs Zsófia, Rehberger Noémi, Száraz
Evelyn, Simon Illés, Módy Pál, Kelemen
Barbara, Takács Kata, Veréb Árnika)

2.Sajó Kinga, Horváth Márton, Csécsy
Veronika, Réthelyi Virág (kamarazene)

3.Konkoly Enéh Kinga, Huszai Zsuzsanna,
Mendel Péter (kamarazene)

Veresi Ki Mit Tud 2009

A hagyományokhoz híven idén sem
maradhatott el a Mézesvölgyi Általá-
nos Iskola aulájában rendezett Nõ-
nap - a város vezetése bõkezû foga-
dással és mozgalmas mûsorral ked-
veskedett a tömött sorokban helyet
foglaló hölgyeknek, valamint a né-
hol meg-megbújó egy-két leány-
gyermeknek. A polgármesteri kö-
szöntõ után színvonalas operett-
kavalkád töltötte be a termet, 
a megjelentek pedig önfeledt vas-
tapssal viszonozták a nívós pro-
dukciót.

A nõnap Magyarországon is elvesztette
az eredeti hangulatát, hiszen annak
idején a mai virágos, kedveskedõ
megemlékezéssel szemben munkásmoz-
galmi eredetû, harcos, a nõk egyen-
jogúságával (munkavállalásával) kapcso-
latos demonstratív nap volt - a nemzet-
közi nõnapot 1948-tól szovjet mintára
március 8-án tartjuk, de kialakulása más
dátumokhoz, eseményekhez is kötõdik. 

A nemzetközi nõnap az egyszerû, de
mégis történelmet alakító nõk napja, ami
azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nõk
évszázadokon át vívtak azért, hogy a tár-
sadalomban egyenlõ jogokkal és lehetõ-
ségekkel élhessenek. 1857. március 8-án
emberibb munkafeltételeket és maga-
sabb fizetést követelõ textilipari nõdol-
gozók tüntettek New York utcáin. 1866.
szeptember 3. és 8. között az I. Inter-
nacionálé (hivatalosan: Nemzetközi Mun-
kásszövetség) elsõ kongresszusán határo-
zatot fogadtak el a nõk hivatásszerû
munkavégzésérõl. Ez a határozat annak
az évezredes sztereotípiának kívánt véget
vetni, mely szerint a nõk helye kizárólag
otthon van.

Az 1899. július 14-én kezdõdõ II. Inter-
nacionálé alakuló közgyûlésén ismét
napirendre került a téma: Clara Zetkin
beszédében hirdette a nõk jogát a mun-
kához, az anyák és gyerekek védelmét és
a nõk széleskörû részvételét
az országos és nemzetközi
eseményekben. 1909-ben
az Egyesült Államokban
tartották meg az elsõ
nemzeti nõnapot február
utolsó vasárnapjára, 28-ára
igazítva.
A II. Internacionálé VIII.
kongresszusán 1910. au-
gusztus 28. és szeptember
3. között határoztak arról,
hogy a nõk választójogá-
nak kivívása érdekében
nemzetközi jelleggel nõna-
pot tartanak. A határoza-
tot a kongresszus elfogad-
ta, de a megemlékezés
pontos dátumáról nem
született döntés. 1911.

március 19-én Ausztriában, Dániában,
Németországban és Svájcban tartották
meg a világon elõször a nemzetközi
nõnapot. 1917. március 8-án (a Julianus
naptár szerint február 23-án, azaz: február
utolsó vasárnapján) Oroszországban nõk
tüntettek kenyérért és békéért. Négy
nappal késõbb - nem közvetlenül ennek a
tüntetésnek a hatására - II. Miklós cár le-
mondott, s polgári kormány alakult, mely
szavazójogot biztosított a nõknek. Ezzel
vált véglegessé a nõnap dátuma is, mely
a világ legtöbb országában március 8-a.
Magyarország a nõnapi felhíváshoz
elõször 1913-ban csatlakozott, amikor az
Országos Nõszervezõ Bizottság röpla-
pokat osztott. A következõ évben, 1914-

ben már országszerte rendezvényeket
szerveztek. A Rákosi-diktatúrában a nõ-
nap ünneplése kötelezõvé vált, a nemzet-
közi nõnapot pedig az ENSZ is a világ-
napok közt tartja számon.

Nõnap
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Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
második alkalommal szervezett Ki Mit Tud
vetélkedõt a helyi és a városban tanuló
gyermekek, fiatalok számára. Bár ötlet
szinten korábban is felmerültek a fiatalok
számára szervezett programok, pl.
táborokban sportversenyek, ilyen fórum,
ahol a fiatalok különbözõ mûvészeti
ágakban megmutathatják magukat és
tehetségüket, nem volt. 

A Ki Mit Tud megszervezésének az intéz-
ményi változásokkal is összefüggõ oka
van. A veresegyházi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat 2007-ben kistérségi
fenntartásba került, így az erdõkertesi
intézménnyel összevontan mûködünk. 
A korábbi, két különálló intézmény helye,
dolgozóinak személye sem változott,
azonban a két telephely vezetése, így
programjai, az adott szakmai irányvonal
is közös. Erdõkertesen már évek óta
hagyomány a helyi gyermekek, a szolgá-
lat gondozottjainak számára szervezett
rendezvény. Veresegyházi családgon-
dozók zsûritagként vettünk részt korábbi

erdõkertesi programokon, így ezzel a ta-
pasztalattal gazdagodva indítottuk útjára
a tavalyi évben Veresegyházon is a „Ki Mit
Tud?” -ot.
Már a tavalyi év jelentkezõinek létszáma is
várakozáson felüli volt, idén is szép
számmal jelentkeztek a gyerekek. Egyéni
és csoportos mûsorszámokat is hallhat-
tunk, zene kategóriában a népzenétõl a
klasszikus zenén át a mai magyar rock is
képviseltette magát. Ez a széles skála a
nézõk számára színesítette a mûsort, a
zsûri döntéseit azonban alkalmanként
igencsak megnehezí-
tette.
A  Jumpers tánccsoport
lendületes fellépése
megalapozta a hangu-
latot, ezután került sor
két részben a  41 mû-
sorszámra. Kezdõk és
tapasztalt színpadi sze-
replõk egyaránt bemu-
tatkoztak. A zeneisko-
lások idén is szép
számmal képviseltették
magukat, a tavalyinál is
változatosabb mûsor-
számokkal. A zongo-
rán, furulyán, fuvolán, hegedûn,
kamarazenekaron kívül hallhattunk
marimbát (és láthattunk, hiszen
látványnak sem utolsó egy ilyen hangszer)
és xylofont is. Szerepeltek sokan iskolai
buzdításra, lelkes tanárok vagy szülõk
támogatásával. Minden kategóriában
akadt, aki felkészítõ tanár vagy felnõtt
segítség nélkül, saját ötletet hozva vagy
feldolgozva lépett színpadra. Ös-
szességében változatos, érdekes hétvégi
program volt, reméljük -és vissza-
jelzésekbõl tapasztaljuk-, nem csak a fel-
lépõk rokonai számára, hanem kívül-
állóként is.

A szünetben tombolajegyet árultunk,
ennek egyik célja az volt, hogy a zsûri
tanácskozása idején ne újabb elõadással,
hanem sorsolással kössük le a nézõket,
másrészt a nyári táborunkhoz gyûjtöt-
tünk vele némi támogatást. Mind a fel-
készítõ tanárok, szülõk, és a gyermekek
fellépését segítõ zongorakísérõk segítsé-
gét, hozzáállását, munkáját köszönjük,
mind a lehetõséget, hogy a Mûvelõdési
Ház a termet rendelkezésünkre bocsá-
totta.
A zsûri végül meghozta döntését. Idei
nyerteseink a következõ fellépõk voltak:
VVeerrss--pprróózzaa::
1.Rácz Zsófia, Ács Júlia (megosztott elsõ

hely)
2.Garai Dániel
3.Papp Tímea
ÉÉnneekk  eeggyyéénnii::
1.Ódé Bianka
ÉÉnneekk,,  ccssooppoorrttooss::
1.Csáji Boglárka -Virág Rubina
TTáánncc::
1.Pásztor Dorottya -Gaál Júlia
2.Szabó Dalma - Will Emõke
3.Orbán Nikolett, Révay Eszter, Csajági

Angelika, Takács Rita

ZZeennee,,  eeggyyéénnii::
1. Petró Enikõ (zongora)
2. Bányász Péter (trombita)
2. Kovács Balázs (marimba)
3. Sárosdi Klára (fuvola)
3. Tóth Simon Patrik (kürt)
ZZeennee,,  ccssooppoorrttooss::
1.Szamóca zenekar (népzene, tagjai:

Erdõs Zsófia, Rehberger Noémi, Száraz
Evelyn, Simon Illés, Módy Pál, Kelemen
Barbara, Takács Kata, Veréb Árnika)

2.Sajó Kinga, Horváth Márton, Csécsy
Veronika, Réthelyi Virág (kamarazene)

3.Konkoly Enéh Kinga, Huszai Zsuzsanna,
Mendel Péter (kamarazene)

Veresi Ki Mit Tud 2009

A hagyományokhoz híven idén sem
maradhatott el a Mézesvölgyi Általá-
nos Iskola aulájában rendezett Nõ-
nap - a város vezetése bõkezû foga-
dással és mozgalmas mûsorral ked-
veskedett a tömött sorokban helyet
foglaló hölgyeknek, valamint a né-
hol meg-megbújó egy-két leány-
gyermeknek. A polgármesteri kö-
szöntõ után színvonalas operett-
kavalkád töltötte be a termet, 
a megjelentek pedig önfeledt vas-
tapssal viszonozták a nívós pro-
dukciót.

A nõnap Magyarországon is elvesztette
az eredeti hangulatát, hiszen annak
idején a mai virágos, kedveskedõ
megemlékezéssel szemben munkásmoz-
galmi eredetû, harcos, a nõk egyen-
jogúságával (munkavállalásával) kapcso-
latos demonstratív nap volt - a nemzet-
közi nõnapot 1948-tól szovjet mintára
március 8-án tartjuk, de kialakulása más
dátumokhoz, eseményekhez is kötõdik. 

A nemzetközi nõnap az egyszerû, de
mégis történelmet alakító nõk napja, ami
azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nõk
évszázadokon át vívtak azért, hogy a tár-
sadalomban egyenlõ jogokkal és lehetõ-
ségekkel élhessenek. 1857. március 8-án
emberibb munkafeltételeket és maga-
sabb fizetést követelõ textilipari nõdol-
gozók tüntettek New York utcáin. 1866.
szeptember 3. és 8. között az I. Inter-
nacionálé (hivatalosan: Nemzetközi Mun-
kásszövetség) elsõ kongresszusán határo-
zatot fogadtak el a nõk hivatásszerû
munkavégzésérõl. Ez a határozat annak
az évezredes sztereotípiának kívánt véget
vetni, mely szerint a nõk helye kizárólag
otthon van.

Az 1899. július 14-én kezdõdõ II. Inter-
nacionálé alakuló közgyûlésén ismét
napirendre került a téma: Clara Zetkin
beszédében hirdette a nõk jogát a mun-
kához, az anyák és gyerekek védelmét és
a nõk széleskörû részvételét
az országos és nemzetközi
eseményekben. 1909-ben
az Egyesült Államokban
tartották meg az elsõ
nemzeti nõnapot február
utolsó vasárnapjára, 28-ára
igazítva.
A II. Internacionálé VIII.
kongresszusán 1910. au-
gusztus 28. és szeptember
3. között határoztak arról,
hogy a nõk választójogá-
nak kivívása érdekében
nemzetközi jelleggel nõna-
pot tartanak. A határoza-
tot a kongresszus elfogad-
ta, de a megemlékezés
pontos dátumáról nem
született döntés. 1911.

március 19-én Ausztriában, Dániában,
Németországban és Svájcban tartották
meg a világon elõször a nemzetközi
nõnapot. 1917. március 8-án (a Julianus
naptár szerint február 23-án, azaz: február
utolsó vasárnapján) Oroszországban nõk
tüntettek kenyérért és békéért. Négy
nappal késõbb - nem közvetlenül ennek a
tüntetésnek a hatására - II. Miklós cár le-
mondott, s polgári kormány alakult, mely
szavazójogot biztosított a nõknek. Ezzel
vált véglegessé a nõnap dátuma is, mely
a világ legtöbb országában március 8-a.
Magyarország a nõnapi felhíváshoz
elõször 1913-ban csatlakozott, amikor az
Országos Nõszervezõ Bizottság röpla-
pokat osztott. A következõ évben, 1914-

ben már országszerte rendezvényeket
szerveztek. A Rákosi-diktatúrában a nõ-
nap ünneplése kötelezõvé vált, a nemzet-
közi nõnapot pedig az ENSZ is a világ-
napok közt tartja számon.

Nõnap
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A Fidesz Nõi Tagozatának Pest
Megyei Szervezete és a KDNP
Veresegyházi Szervezete meghívá-
sára március 12-én Jókai Anna

Kossuth-díjas írónõ volt Veres-
egyház vendége.

Rendkívül szuggesztív elõadásában
beszélt arról a nehéz 161 esztendõrõl,
ami elválaszt minket 1848-tól. Felidézte,
hogy zsúfolt és nehéz történelmünk
során hányszor és hányféleképpen
voltunk keserves tragédiáknak tanúi. 
Üdítõ kivételként, csodálatos színfoltként
említette a két testvérforradalmat 1848.
március 15-ét és 1956. október 23-át,
melyeket nem lehet egymástól elválasz-
tani, lelkünkben összetartoznak. Meg-
említette felemásra sikeredett rendszer-
váltásunkat és a magyar társadalom
erkölcsi válságával foglalkozott, ám nem
csak a jelenségre mutatott rá, hanem 
a jövõt is vázolta. Beszéde végén a szere-
tetrõl szólt, amit nekünk kell közösen 

a jövõben kimunkálnunk, az igazságot
pedig nem elég gondolni, ki kell mon-
danunk és cselekednünk kell érte. 
A rendkívül sikeres est végén egyik
legismertebb könyve, a „Ne féljetek” 21.
kiadását, valamint a magyar értelmiség
korelemzését (Jókai Anna elõszavával)
dedikálta a jelenlévõknek.

Jókai Anna Veresen

Sokan emlékeznek februári szá-
munkra - ha olvasták a lapot, ha
nem: elég volt látni. Számtalan
érdeklõdõ állított meg engem is 
a kérdéssel, miszerint mégis ki ez 
a kislány a címlapon, veresi-e, hány
éves, és egyáltalán. Mint az akkori
borító a farsangot és a báli szezont,
a mostani a húsvét hangulatát
kívánja idézni, alábbi írásunk pedig
rovatot indít el a Veresi Krónikában:
mostantól minden hónapban bemu-
tatunk valakit, akire büszke lehet 
a település. Elsõ alanyunk tehát 
a „címlap-lány”: Reiner Lilla.

Kiöregedett profiról ugyan nem beszél-
hetünk, hiszen Lilla egy mindössze 7 éves
erdõkertesi kislány, ám ezen rövid élet-
tartamának immáron felét modellkedés-
sel töltötte. Az alma persze nem esett
messze a fájától: édesanyja, Laura szintén
eme pályán tevékenykedett - édesapja,
Tibor pénzügyi szakember, a kislány
menedzselését többnyire tehát õ intézi.
Szerencsére van is erre szükség. Lilla teljes
joggal és gõzzel ûzi a szakmát, hiszen
errõl Sütõ Enikõ modell-iskolájában
szerzett okleveles képesítést, csak úgy
mint anyukája annak idején. Az egykori
csúcsmodell még 3,5 éves korában pil-
lantotta meg Lillát régi barátnõje
gyermekeként, és már akkor látta rajta,
hogy van jövõje a kifutón. 
Lilla tehát elvégezte az egy éves (alap-,
illetve tovább-) képzést, portfóliója pedig
azóta több ügynökség adatbázisát is
gazdagítja, melynek értelmében meg-

annyi casting, azaz válogatás, illetve az
ezekbõl következõ munkalehetõség éri
utol az ifjú hölgyet. Mielõtt a szkeptiku-
sok megrökönyödnének és kifejtenék
nemtetszésüket az ügyben, közlöm: 
a lány az elejétõl fogva megõrül a do-
logért, és amellett, hogy szép, valóban
tehetséges, valamint felettébb kamera-
érzékeny - higgyék el, láttam. Ennek
köszönhetõen azt is elhiszem, hogy soha
sem volt presszionálva; hogy sohasem
kényszerítették munkára akarata ellenére,
és abszolút megértem, ha néha esetleg
egy fotózást követõ jutalmat kell
emlegetni - de könyörgöm: ki dolgozik
ingyen? Vélem, mindannyian tisztában
vagyunk társadalmi elkötelezettségünk
ránk vonatkozó súlyával, melynek
természetszerûen mind meg is kérjük az
árát, és ez így van rendjén. Ki pénzért, ki
erkölcsi elismerésért, ki pedig valami
csinos játékért, de ugyanúgy elvégzi az
elõtte álló feladatot. És ha már itt tartok:
fontos megjegyezni, hogy a gyermek-
fotózások éppen az alany teljesítõképes-
ségének fokozása miatt nyilván nem
fehér falak között zajlanak, hanem
nagyon is vidám, játékos környezetben -
ezt meg ugye az édesanyja látta, aki miért
is akarna ártani saját vérének?

Szakemberek tehát éppen a produktum
minõsége okán tisztában vannak azzal,
hogyan oldják fel a gyereket, mely hozzá-
állásnak és tapasztalatnak szerencsés
esetben késõbb meg is lesz az eredménye:
Lilla például többek között Európa mini
királynõjének mondhatja magát, ugyanis
2006-ban a Magyarország, Románia, és
Bulgária legszebb gyerekeit felvonultató,
12 ruhás, tehetségkutatóval egybekötött
Mini Queen of Europe versenyen elsõ he-
lyezést ért el. „Biztosan nagyon jó passz-

ban volt” - mondja az édesanyja, és hiszi,
ez a gyermeknek elõbb-utóbb mind csak
hasznára válik. Vegyünk egy közeli példát:
szeptemberben Lilla kilép az Árnyas Óvo-
dából, és elkezd - vélhetõen a Mézesvölgyi
Általános - iskolába járni. Mivel rengeteg
fotózáson és divatbemutatón van már túl,
számára sokkal kevésbé lesz idegen 45
percet egy dologra figyelni, hiszen hosszú
órák vannak mögötte, melyeket egy
fényképezõgép lencséjének bámulásával
töltött. Fiatal korához mérten igencsak
fejlett akaraterejét persze jó ideje a sport,
azaz a ritmikus sport-gimnasztika is erõsíti,
a szülõk tehát joggal vélik: az elmúlt pár,
munkával töltött év nem ártott meg
Lillának, és még gyermekkora is volt, van.

Sõt, a jövõben szeretnék,
ha olyan területeken is jár-
tasságot szerezne, melyek-
nél megint csak csupán
elõny lehet a szépség:
énekeljen, próbálja ki a szí-
nészkedést. Ráadásul Lau-
ra és Tibor azon is elgon-
dolkodott, hogy ha eljön
az ideje, vallási iskolába
íratja majd a kislányt: ezzel
is mindössze azt szeretnék
biztosítani, hogy a szemé-
lyisége az egészséges
emberi szinten maradjon,
ne ragadja magával idõ
elõtt a fényûzés, a csil-

logás. Ezek azonban egyelõre a szülõk
tervei, mi pedig természetesen roppant
büszkék vagyunk, hogy újra címlapon
köszönthetjük Lillát Márk Máté nevû
öccsével együtt, illetve hogy közelünkben
tudhatunk egy egyre csak fejlõdõ
egzisztenciát - de ne felejtsük: Lillának
eddig is volt beleszólása az életébe, ezek
után pedig csak még inkább lesz majd...

Anka Péter

Bemutatkozik: Reiner LillaBemutatkozik: Reiner Lilla

A zeneiskola szer-
vezésében meg-
rendezésre került
2009. április 1- én
a IX. Országos
Mélyrézfúvós Ver-
seny Területi Válo-
gatója. 
A verseny Pest,
Fejér és Nógrád
megyére terjedt
ki. 
Versenyzõ növen-
dékek száma: 20
fõ, akik az alábbi
településrõl érkez-
tek: Budaörs,
Abony, Biator-
bágy, Pilisvörös-
vár, Szigetszent-
miklós, Duna-
keszi, Székesfe-

hérvár, Vác, Örkény, Cegléd, Gödöllõ, Veresegyház.
A versenyt Pásztor Béla polgármester úr nyitotta meg.
A zeneiskolából két növendék vett részt a versenyen. Az el-
érhetõ maximális 60 pontból Tóth Simon Patrik 50 pontot,
Basa Márton 40 pontot ért el. Gratulálunk a versenyzõknek 
a szép teljesítményért!

2009. április 19- én vasárnap 18 órakor ismét megrendezésre
kerül a zeneiskola  pedagógusainak „Jótékonysági Hang-
versenye”. 

A hangversenyen - klasszikus, jazz - szóló, valamint kamara-
darabok  hangzanak majd el.
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Centrum
Konferenciaterme. Jegyek a helyszínen kaphatók. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A zeneiskolát támogató Szinkópa Alapítvány az intézmény
szûkös anyagi helyzete miatt támogatókat keresett. Ennek
eredményeként az alapítvány a GE Hungary Zrt. Kisrét utcai
fióktelepétõl 1 500 000 Ft támogatást kapott. 
A támogatás összegét az intézmény részben
versenyzongorára, valamint kisebb felújítási munkálatokra
használhatja fel.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a GE Hungary Zrt.
támogatását.

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola hírei
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Veresegyház Város Önkormányzatának Közmûvelõdési és
Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet a településen
megvalósuló kulturális programok megvalósulásának
támogatására.
AA  ppáállyyáázzaatt  ccéélljjaa::
• Veresegyház város kulturális életének színesebbé tétele

(programok, rendezvények, elektronikus és írott sajtó)
• a meglévõ és újonnan induló civil kezdeményezések

támogatása hagyományteremtõ célzattal, a város
történeti, kulturális értékeinek megóvása az ifjabb
nemzedék számára, terjesztése a lakosság körében

• hozzájárulás az ez irányú országos és uniós pályázatok
önrészéhez.

AA  ppáállyyáázzóókk  kköörree::
alapítványok, egyesületek, magánszemélyek, civil szerveze-
tek, vagy szervezetszerûen mûködõ mûvészeti csoportok.
PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteell::
A támogatás kizárólag Veresegyház Város közigazgatási
területén megvalósuló olyan közcélú programok megvaló-
sítására használható fel, melyek megfelelnek a „Támogatás
céljá”-nak.
AAzz  eellnnyyeerrhheettõõ  ttáámmooggaattááss  ffoorrmmáájjaa::
• vissza nem térítendõ támogatás, utófinanszírozási

formában,
• pályázati díj nincs, 
• egy projekt keretében egy pályázónak adható támogatás:

100.000 Ft-ig terjedõ összeg.
AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássaa  ééss  eellbbíírráálláássaa::
A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:
• a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
• a tervezett tevékenység pénzügyi tervezetét 
• a pályázó adatait

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássii  hhaattáárriiddeejjee:: folyamatos, de legkésõbb
2009. november 15.
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Közmûvelõdési
és Oktatási Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbí-
rálás a soron következõ bizottsági ülés alkalmával történik,
de legkésõbb november 30.
A pályázati idõszak keretében egy pályázó csak egy
alkalommal részesülhet támogatásban.
A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelõ
pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.
A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése:
A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bi-
zottság döntésétõl számított 15 napon belül megtörténik.
A támogatásra irányuló jogviszony a szerzõdés megköté-
sének idõpontjában keletkezik, a támogatásokat Veres-
egyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
folyósítja.
A támogatás rendeltetésszerû felhasználását számlákkal kell
igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatá-
rozott idõpontig, legfeljebb a tárgyév december 31-ig.  A tá-
mogatás csak abban az esetben vehetõ igénybe, ha a pá-
lyázatban eredetileg leírt program teljes egészében meg-
valósult, a támogatás összegének mértékétõl függetlenül.
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási
döntésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított 60 napon
belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre
a támogatói megállapodás.
A pályázatokat kérjük a Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatalban (belsõ
udvar felõl) leadni.

Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

Mint minden évben, Veresegyház lakos-
sága és vezetése idén is ünnepi hangu-
latban emlékezett meg a dicsõséges
1848-as forradalomról és szabadság-
harcról március 15-én. Az emlékmûvek-
nél koszorúk és színvonalas program
szolgált tanúbizonyságul, hogy igenis
tudunk közösen emlékezni: magyarok-
ként. Történelmi áttekintés és ágyúdörej:
az egy emberként érzett büszkeség és a
múlt áhítatos életre hívása vélhetõen
mindenkiben megmozdított valamit -
még akkor is, ha az igazán fontos
felismerések már esetlegesen családi
körben találtak az emberre, szerettei
körében, egyedül. A kollektív emlékezés
érdekében eme oldalon az ünnepi
napon készült fotóriportunkat láthatják. 

2009. március 15.

A húsvéti misztérium az egyházi év szíve,
középpontja, a keresztény élet forrása,
hitünk legbelsõ titka. Virágvasárnappal
elkezdõdik a nagyhét, Jézus szenvedésé-
nek, halálának és feltámadásának szem-
lélése és ünneplése - így e titkok szemlélé-
sével, még inkább megismerhetjük,
megszerethetjük bensõleg Krisztust, aki
értünk adta életét. S arra hív minket, hogy
éljük át Vele újra a nagyheti eseményeken
keresztül Megváltó Szeretetének ölelését
és az Õ áldott jelenlét életünkben…
hiszen, Nagycsütörtökön az utolsó
vacsorán Jézus nekünk adta Önmagát,
Nagypénteken ott állunk keresztje lábánál
és Húsvét hajnalán a Feltámadásának
Fénye ránk ragyog…
Virágvasárnap elõtti szombaton egy
közösségi bûnbánati liturgiában együtt
készültünk a templomban, hogy valóban

tiszta szívvel tudjuk ünnepelni a nagyhét
Szent három napját, és Húsvét a Feltá-
madt Krisztus Megváltó Szeretetének
Fénye lehessen életünkben. Mindenki
kapott a kezébe egy tövist, s egy cserép
darabot és egy mécsest- ezt szemlélhet-
tük csendben, a Szentségimádásban. 
A Szentgyónás után ráhelyezhetettük
Jézus keresztjére, ami az Oltáriszentség
elé volt kitéve. A tövis és a cserép meg-
sebzettségünk, törékenységünk szim-
bóluma - de azoké a fájdalmaké is, amivel
megsértettük Krisztust és egymást… 
a mécses a Feltámadott Szeretetének
Fénye és az ünneplõ ruhánké, hiszen
ünneplõbe öltöztetjük a szívünk is, ha 
a Szentségekben Jézussal találkozunk.
Húsvétra készülõdve, egy mozaikkép
összeillesztése jutott eszembe - ami egy
szenvedõ Krisztus Arcot ábrázol. Még 

a felnõtteknek sem egyszerû feladat és
idõbe telik, amíg a sok kis apró részbõl
kialakul az egész kép…
„Arcodat keressük Urunk…” lelki olvas-
mányokat átelmélkedve, úgy érezhetjük,
ez épp nekünk szólt - és az apró részekbõl
összeáll az egész. Felismerhetjük, melyik
az a része életünknek, ami nem engedi
tisztán kirajzolódni Isten szeretetének
megjelenését mindennapjainkban.
Az Istennel való találkozásra fel kell ké-
szülni - a kilátóban nem lehet lakni - oda
mindig fel kell menni, vagy le kell
mennünk a szív mélyére a CSENDBE - s
a szív csendjében figyelni Isten hangjára.
De ez csak akkor lehetséges, ha munkál-
kodunk szívünkön, mint a kertész a vi-
rágai között. Úgy lehessen jelen életünk-
ben Jézus, mint a kertész. Aki gondozza
növényeit - hiszen a növekedést az Isten

Arcodat keressük Urunk…
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Az Erõforrás Alapítvány United Way
(UW) Magyarország 2009. Március
13-án tartotta meg ezévi munkahelyi
adománygyûjtõ kampányát a GE
Energy Kisrét utcai gyárában.

Magyarországon a UW Magyarország és
a GE Infrastructure Energy 2003-ban
kezdte az együttmüködést. Az elmúlt 6
évben, minden évben megrendeztünk
egy Adománygyüjtõ Napot, ahol magas
dolgozói részvétellel gyûjtöttünk önkén-
tes adományokat, melyet a vállalat veze-
tése kiegészitett vállalati adománnyal is.
Az un. Adományozó Nap során több
alkalommal rövid prezentáció hangzik el

a United Way részérõl, melybõl a részt-
vevõk megismerhetik a különbozõ támo-
gatott szervezetek tevékenységét, az
elõzõ évi kampány eredményeit. Ezek
mellett az egyes prezentációkat rövid
mûsor követi.
A mûsorokat azon civil szervezetek
képviselõi adják, akiket a kampány során
a munkatársak adományaikkal támo-
gattak. 

RRéésszzttvveevvõõ  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk::
• FFóóttii  GGyyeerrmmeekkvváárrooss  NNöövveennddéékkeeiiéérrtt

AAllaappííttvváánnyy (Az alapítvány célja a gyer-

mekközpontban élõ gyermekek támo-
gatása, illetve az önálló életvitelre való
elõkészítésük). 

• SSuuppppoorrtt  HHuummáánn  SSeeggííttõõ  ééss  SSzzoollggáállttaattóó
AAllaappííttvváánnyy,,  KKiissttaarrccssaa (Az alapítvány
célja a kistarcsai hátrányos helyzetû
emberek támogatása különbözõ
területeken pl: családok és gyermekek
szociális, pszichés támogatása, házi
segítségnyújtás idõs emberek részére,
gyermekek átmeneti gondozása,
jogsegélyszolgálat mûködtetése.) 

• ÉÉrrtteellmmii  SSéérrüülltteekk  GGyyöönnggyyhháázz  EEggyyeessüülleettee,,
IIkkllaadd (Az egyesület lakóotthon és
nappali ellátást nyújtó intézményt
mûködtet értelmi sérült fiatalok
számára)

• FFaabbrriicczziiuuss  AAllaappííttvváánnyy (A veresegyházi
Fabriczius Általános Iskola Alapítványa,
mely kiemelt szerepben a hátrányos
helyzetû tanulók felzárkóztatásával, 
a tanulási nehézségekkel küzdõ gyer-
mekek támogatásával és a tehetség-
gondozással foglalkozik.)

Az adományozás, jótékonykodás, a civil
szervezetek segitése immár hagyo-

mánnyá vált a GE-nél.
A dolgozók rendszeres visszajelzést
kapnak éves beszámoló formájában,
hogy melyik szervezethez mekkora
összeg került és azt milyen célra fordi-
tották a szervezetek. Az adományozók
megjelölhetik az adományozó iven, hogy
melyik szervezetet kivánják támogatni
vagy konkrét célterület hiányában a UW
szakértõire bizzák a döntést. A UW
minden évben nyilvános tendereztetéssel,
pályázat útján dönti el, hogy milyen
programokra, mely szervezetek kapnak
támogatást. A döntés meghozatalába

bevonják az adományozó cégek kép-
viselõit is.
Az Erõforrás Alapítvány United Way
Magyarország támogatási céljai, a
támogatandó szervezetek 2009-ben:  
United Way - Év ügye 

• A baleseti sérült gyermekek élet-
minõségének javítása 
• Civil szervezetek, kórházi alapítványok
azon programjainak támogatása, mely 
a gyermekek gyógyulási esélyeit növeli és
gyorsabb gyógyításukat teszi lehetõvé.
A dolgozóknak minden évben
lehetõségük van új non-profit szerveze-
teket is javasolni az adományozó iven,
melyet a UW átvilágit, hogy megfelel-e
mûködésileg és pénzügyileg a törvény
által elõirt feltételeknek.   
A GE kultúrájának része, hogy maxi-
málisan támogatja a helyi közösségeket
mind munkával mind  adományokkal
(nemcsak pénz, de pl. Könyv vagy,
játékgyüjtés formájában).

Eddig a GE Energy háromszor nyerte el 
a „Legjobb Munkahelyi Adománygyûjtõ
Kampány” kitüntetõ cimet.
A lezajlott munkahelyi adománygyûjtési
kampány legfõbb érdeme a dolgozói
hozzájárulás. Ebben az évben minden
ötödik GE dolgozó adományozott a ná-
luk kevésbé szerencsés helyzetben lévõ
emberek életkörülményeinek javitására. 
Erre a fantasztikus eredményre rendkivûl
büszkék vagyunk és ezúton is szeretnénk
minden résztvevõnek és önkéntesnek
kifejezni köszönetünket aktív részvételü-
kért, amellyel segítették a civil közös-
ségeket és rászorulókat.

GGEE  IInnffrraassttrruuccttuurree  EEnneerrggyy  mmuunnkkaattáárrssaaii
ffoollyyaammaattoossaann  ttáámmooggaattjjáákk  aa  hheellyyii  ééss
kköörrnnyyéékkbbeellii  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekkeett!!

GE: Egyesült utak

Ahogyan minden évben, rövidesen
az idén is pacsuli felhõbe borulnak
majd a nõk, hiszen mindjárt Húsvét -
a karácsonyi mellett az egyetlen
olyan vallási misztérium, mely jó
ideje vallástól függetlenül, társadal-
milag ünnepelt, nemzetközi hagyo-
mány. Áttekintésünkben tehát a Hús-
vét történelmi gyökereit igyekszünk
bemutatni.

A nyugati kereszténység húsvétja mindig
március 22. és április 25. közé esik (bele-
értve a határokat is). A következõ nap,
húsvéthétfõ a legtöbb keresztény hagyo-
mányú államban hivatalos ünnep. A hús-
vét és a hozzá kapcsolódó ünnepek 
a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz
nem esnek a Julianus naptár szerinti év
ugyanazon napjára minden évben. A Nap
mozgása mellett a Hold mozgásától is
függ a dátum némileg a héber naptárhoz
hasonló módon. A húsvét helyes idõ-
pontja gyakran vita tárgya volt.

Az elsõ niceai zsinat 325-ben határozott
úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot
ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék,
éspedig legyen a keresztény húsvét idõ-
pontja a tavaszi napéjegyenlõség utáni
elsõ holdtöltét követõ vasárnap. Sajnos
ennek meghatározására nem jelöltek ki
módszert, így például az alexandriai
pátriárka és a római pápa alá tartozó
egyházrész másképpen számította a hús-
vét idõpontját. Késõbb a 6. században
alkotta meg Dionysius Exiguus azt az
eljárást, amely azóta is az alapját képezi a
húsvét idõpontja kiszámításának.
Amennyiben csillagászati értelemben
vesszük a „tavaszi napéjegyenlõséget
követõ elsõ holdtölte utáni vasárnap”
formulát, természetesen nem feltétlenül
kapjuk meg a húsvétot. A katolikus
egyház 1581-ben kánonban rögzítette
azt az számítási módot, mely megha-
tározza ennek naptári helyét. Mostanra
az ortodox egyházakon kívül minden
keresztény egyház ehhez az eljáráshoz

tartja magát. Az
ortodox egyházak
dátumszámítási
módszere maradt a
gregorián naptár-
reform elõtti julián
eljárás.
A szíriai Aleppóban
ülésezett 1997-ben
az Egyházak Világ-
tanácsa. Azon java-
solták, hogy a ha-
gyományos, kép-
letekre és tábláza-
tokra alapuló szá-

mítás helyett csillagászati megfigyelések
alapján határozzák meg a keresztény
húsvét idõpontját, ezzel megszüntethetõ
lenne a keleti és nyugati egyház közötti
eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a
közvetlen csillagászati meghatározás)
mindegyik egyházrész számára objektív
módon rögzítené az ünnepnap dátumát.
A reformjavaslat szerint a bevezetés
2001-ben lett volna, de lényegében egyik
tag sem fogadta el még.

A Húsvét, az azt megelõzõ idõszak,
azaz a Jézus sivatagi böjtjének emlé-
kére tartott negyvennapos böjt lezá-
rulását jelzi. A böjt után ezen a napon
szabad elõször húst enni. A böjt utolsó
hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni
hét húsvét hete, egyes magyar vidé-
keken fehérhét - fehérvasárnapig tart.
A húsvét héber neve a pészah. A szó
kikerülést, elkerülést jelent, utalva
arra, hogy a halál angyala elkerülte a
zsidók, bárány vérével megjelölt
házait. Innen származik a ritkábban
használt angol név, a passover is. 
A kifejezés az ünnep magyar nevében
nem található meg, de Csíkmény-
ságon a húsvéti körmenet neve:
kikerülés.
Az angol Easter a német Oster szóval
együtt keresendõ. Õse egy germán
istennõ, Ostara a tavasz keleti (v.ö.
angol East, német Ost) úrnõje,
ünnepe a tavaszi napéjegyenlõség
idején volt.

A Húsvétról

A név eredete:

adja, de saját magunknak
kell felnõni, fejlõdni, kivi-
rágozni, átalakulni…
A megtérés, a szív mélysé-
ges átalakulása - újra és
újra teljes odafordulás
Isten szeretete felé. A Te-
remtõ elgondolt valami-
lyennek, amelynek meg-
valósítására lehetõséget
és idõt is ad. Isten meg-
találásában fedezzük fel
önmagunkat - vagyis Õ
az, Aki felfedez, mi vála-
szolunk. Próbáljuk meg
észre venni Isten szeretetének vissza-
tükrözõdését, azok lelkében, akikkel
együtt élünk. Mondjuk ki önmagunkat az

imádságban, a közös-
ségnek és önmagunk-
nak…
„Uram, érintsd meg 
a szívünk szemét, hogy
megláthassuk a Fényt,
ami a Te Szereteted
Arcának visszatükrözõ-
dése minden ember-
ben.”
Észre venni Isten Szere-
tetének visszatükrözõ-
dését azok lelkében,
akikkel együtt élünk.
Észrevenni a ránk tekintõ

Istent és erre a szeretetre, megtanítani
nemcsak gyermekeinket. Olyan legyen
arcunk, ami visszatükrözi a szívünk - ha

arcunk nem tükrözi szívünk fényét... mit
adunk át a reánk bízottaknak? Olyan kis
mécses legyen az életünk, hogy világítson
a jelenlétünk…
Thomas Merton: Találkozás Istennel c.
mûvében írja, hogy a szívünk olyan, mint
a viasz, amely pecsétre vár. S ha Krisztus
Arcának hasonlósági lenyomata tükrö-
zõdik rajta, beléphetünk a Mennyor-
szágba. Mert akkor a Szeretet melege
felolvasztotta, melegítette és olyanra
formálta, ahogyan a Mennyei Atya
szeretne minket látni. Adja az ég, hogy
valóban képlékennyé tegye szívünket a
Szentlélek ragyogó melege, és ne kelljen
majd szégyenkeznünk, hogy szívünk
kemény és hideg, mint a fagyos gyertya… 
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2009. március 12-én beszámolót tar-
tott a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõjének, dr. Ármós Sándor r.
dandártábornok úrnak a Gödöllõi
Rendõrkapitányság vezetõje, dr.
Mihály István ezredes a kapitányság
2008-ban végzett munkájáról.

A beszámolón részt vett a Gödöllõ Városi
Bíróság Elnöke, Vargáné dr. Erdõdi
Ágnes, valamint a Városi Ügyészség
Vezetõje, dr. Méhi Józsefné is. 
Az évértékelõ értekezleten a Fõkapi-
tányság vezetõje kiválóra értékelte a Gö-
döllõi Rendõrkapitányság munkatársai
által végzett - megyei szinten is kimagasló
- tevékenységet. 
Méltatta azt a bûnüldözési tevékeny-
séget, amely szerint a megyében fel-
derített lakásbetörések közül minden 4-
et, a vagyon elleni bûncselekmények
közül minden 6-at a gödöllõi rendõrök
derítették fel. Sokat mondó adat, hogy a
rablások elkövetõinek 80 %-át elfogták. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság ille-
tékességi területe 757,8 km2, a telepü-
lések száma 27 ( 7 város,  20 község ). 
A terület közbiztonsági helyzetére to-
vábbra is befolyást gyakorol az, hogy 4
város és 7 község Budapest agglomerá-
ciós övezetéhez tartozik, ez kihat a köz-

lekedés biztonságára és a bûnözés
terjedelmére is. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság szervezeti
átalakításokkal reagált a 2008-ban 5243 -
ra emelkedett ismertté vált bûncselek-
mény számra. A 20 %-os emelkedést
elsõsorban vagyonelleni bûncselekmé-
nyek, ezen belül a csekély értékre
elkövetett lopások és a dolog elleni
erõszakkal elkövetett lopások száma
okozza. A napjainkban tapasztalható
gazdasági - társadalmi folyamatokban
rejlõ problémák erõsen éreztetik hatá-
sukat - amely a növekvõ bûncselek-
mények számában is megjelenik. A ko-
rábbi évekhez viszonyított emelkedés
hátterében a terület agglomerációs jel-
lege, Budapest közelsége és az útjaink
átjárhatóság áll.
Az ismeretlen tettes ellen indult büntetõ
eljárások nyomozása során 44,1 %-ban
sikerült felkutatni az elkövetõt. 1794 bûn-
elkövetõ vált ismertté a Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén. A felderí-
tések során minden eszközt, - melyek ese-
tenként a lakosság számára nem érzékel-
hetõek, nem látványosak - alkalmaztunk.
A lopások számában növekedés figyel-
hetõ meg, 2008-ban 1836 lopást
követtek el, ezen belül megnõtt a nagy
áruházakban illetve azok parkolóiban
elkövetett jogsértések száma. 
2008-ban 73 db gépkocsi került eltu-
lajdonításra. 
A rendszeres közlekedésrendészeti akciók
eredményeként 5 %-kal csökkent a közle-
kedési bûncselekmények száma. 2008-
ban 282 volt, melynek jelentõs hányadát
képezi a megvalósult 201 ittas vezetés,
melyek felderítése elsõsorban a közterü-

leti szolgálat aktívabb szolgálat ellá-
tásának köszönhetõ.
Sérüléssel járó közlekedési baleset 264
történt az elmúlt évben, anyagi káros
baleset, melyben rendõri intézkedést
kértek a résztvevõk 627. Mindkét adat-
ban csökkenés figyelhetõ meg. 
Gyorshajtás miatt 2008-ban 6604 esetben
kellett intézkedést kezdeményezni. A köz-
lekedés során elkövetett szabálysértések
száma csökkenõ tendenciát mutat.
Mindkét rendõri vezetõ méltatta az ön-
kormányzatok, a polgárõrségek és más
együttmûködõ partnerek fontosságát,
akik az állampolgárok biztonságérze-
tének fokozása és a közbiztonság javítása
érdekében áldozatokat hoznak. 
A Gödöllõi Rendõrkapitányság 2009 év-
ben az alábbiakra fordít kiemelt figyelmet: 
• Minden állampolgári jelzésre azonnali

reagálás.
• a lakásbetörések megelõzésére, a sike-

res felderítés érdekében a lakosság
körében még erõteljesebben propagál-
ni fogja a Szomszédok Egymásért
mozgalmat, valamint a vagyonvédelmi
technikai berendezések alkalmazását.

• A közterületen elkövetett bûncselek-
mények számának csökkentése, a lát-
ható és intézkedõ rendõri jelenlét
fokozásával.

• a kábítószer bûnözés visszaszorítására,
megelõzésére, terjesztõi hálózatok
felszámolására

• a közlekedési fegyelem további szilár-
dítása, különös figyelemmel a kiemelt
szabálysértést elkövetõkre és az ittas
vezetõkre.

Gödöllõi Rendõrkapitányság

A Gödöllõi Rendõrkapitányság hatékonyan reagált
a 2008-as bûnözési hullámra

A húsvéti nyúl, illetve nyuszi a Hús-
véthoz kötõdõ figura - a Mikuláshoz
és a Fogtündérhez hasonlóan a gyer-
mekfolklór része: a kicsik „hisznek” 
a húsvéti nyúlban, amely tavasszal,
általában húsvétkor titokban, mint 
a Mikulás, ajándékot hoz nekik. Az
alábbiakban tehát ezt a hagyományt
járjuk körül.

Tipikusan nyugat-európai hagyomány, 
a kontinens keleti felében azonban Ma-
gyarországon is régi tradíció. Magyar-
országon és többek közt az Egyesült
Államokban általánosan ismert hagyo-
mány a húsvéti fészek készítése az aján-
dék és a húsvéti tojások számára. A hús-
véti nyúl egyes források szerint a 16. szá-
zadi Németországban vált a keresztény
ünnepkör részévé, itt készítették az elsõ

kosárfészket és késõbb az elsõ édességbõl
készült nyulat.
A keresztény kultúrkörben elterjedt
szokás a húsvéti nyulat ábrázoló képes-
lapok küldése. Húsvét elõtt az áruhá-
zakban slágertermék a színesbe cso-
magolt csokoládé nyúl és tojás és a plüss-
nyulak. Magyar nyelvterületen a húsvéti
locsolóversek gyakori szereplõje. Magyar-
országon a húsvét utáni hetekben gyakori
látvány az utcán barangoló kisnyúl: ezek
azok az állatok, melyeket a szülõk gyer-
meküknek húsvétra vásároltak, de aztán
az utcára csapták õket, mert rájöttek,
hogy nem tudják tartani.
A fészekrakás valószínûleg abból vezet-
hetõ le, hogy a nyugati kultúrákban ábrá-
zolt nyúl általában a Lepus fajhoz tarto-
zik, amely abban különbözik más nyúlfa-
joktól, hogy nem üregben él, hanem
fészket rak, kicsinyei nyitott szemmel szü-
letnek, teste nagyobb és füle hosszabb.
A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta
termékenységi szimbólumok: mivel a
nyulak nagyon sok utódot nevelnek fel, a
tavaszi napforduló idején a föld
megnövekvõ termékenysége jelképének
tartották õket.

Miért nyúl a nyúl?
Ausztráliában, ahol a nyúl behur-
colt állat és kártevõnek tartják, 
a húsvéti nyulat mérsékelt sikerrel
próbálták meg lecserélni a húsvéti
bilby-vel, egy nyúlhoz hasonló õsla-
kó erszényes állatfajjal. Bár az auszt-
rál áruházakban húsvét környékén
tipikus látvány a csokoládé húsvéti
bilby, a nagyon ritkán a gyerekek
szeme elé kerülõ, kihalás fenyegette
bilby nem tudta „leváltani” húsvéti
állatként a nyulat.

A behurcolt és elszaporodott nyu-
lakat Új-Zélandon is szinte ter-
mészeti csapásnak tartják és tûzzel-
vassal irtják, nem véletlen, hogy itt
is felmerült a gondolat, hogy a hús-
véti nyulat másra kellene cserélni. 

Franciaországban és Belgiumban 
a tojásokat nem a húsvéti nyúlhoz
kötik, hanem azt mondják: a hús-
véti harangok (cloches de Pâques)
pottyantják le õket.

22000099..  áápprriilliissii  pprrooggrraamm

Április  4.  10.00 órától
Április 10. 18.00 órától

Április 18. 19.00 órától
Április 19. 10.00 órától

Április 19. 18.00 órától

Április 25. 18.00 órától

Április 26.   8.00 órától
Április 26. 16.00 órától
Április 30. – május 3.

Május 1.    10.00 órától

Továbbra is várjuk jelenlegi és leendő résztvevőinket:

KERÁMIAKÖR: hétfői vagy szerdai napokon 14.30-16.30-ig két csoportban

BABA-MAMA KLUB kedden és csütörtökön 10-11.30-ig

GUINESS rekord-kísérlet játékmackók bemutatásával
Adriana Kutakova kerámikusművész kiállításának
megnyitója
Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertje
Anyám Fekete Rózsa Vers- és Prózamondó Találkozó
elődöntő
A Lisznyay Zeneiskola kamarakoncertje

Horváth Péter: Kis magyar holivúd - az Újra Forrás
Színpad premier előadása
A Föld Napja
Kolompos táncház
Anyám Fekete Rózsa Nemzetközi Vers- és
Prózamondó Találkozó döntő és gála
Majális a fenyveserdőben

Medvék és Farkasok Otthona (Patak u.)
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - kiállítóterem
Római katolikus templom
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - kamaraterem
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - kamaraterem
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum - konferenciaterem
Veresgyház 8 különböző pontján
Váci Mihály Művelődési Ház
Váci Mihály Művelődési Ház

Veresegyház, Fenyveserdő

Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.

Telefon: 06-28-589-831/06-28-589-830

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
és Udvarház Galéria
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: 06-28-588-690, 06-28-387-891
E-mail: vmmuvhaz@invitel.hu

Újra itt vannak a motoros emberek, akik a tavasz beköszöntével egyre
jellemzõbben tarkítják a hazai utakat is. A hirtelen jelentkezõ jó idõ sokakat szólít
újra a nyeregbe, éppen ezért a rendõrség autóst, motorost egyaránt
körültekintõ, óvatos közlekedésre kér. A négy keréken közlekedõ, ad hoc jellegû
dugókba rekedõ vezetõk sok esetben csak azért is megpróbálnak keresztbe tenni
a köztük lavírozó motorosoknak. Ez elõbbieknek több toleranciát és türelmet,
utóbbiaknak pedig vezetéstechnikai tanfolyamot javasol a szerv. Ez igénybe
vehetõ pénzért, ám a gödöllõi kapitányság is vissza-visszatérõen szervez ilyesmit
ingyenesen - az érdeklõdõk ezek alakulását az Interneten követhetik nyomon.

Illa berek, nádak, erek...
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TTiisszztteelltt  vveerreesseeggyyhháázzii  llaakkoossookk!!
Az elmúlt két hónapban öt kézbesítõnket harapott meg Veresegyházon a nem
megfelelõen tartott kutya. Az öt kézbesítõbõl kettõ betegállományba is kénysze-
rült, valamint közülük az egyiket még kórházba is kellett szállítani a sérülés
súlyossága miatt. Õ három hete nem tud dolgozni.
Úgy gondolom nem kell magyaráznom, hogy a fájdalmukon és keresetkiesésükön
túl ez mekkora teher nekünk, a Postahivatalnak is. Nem tudjuk pótolni a kiesett
embereket, belsõ helyettesítésekkel pedig csak fenntartani lehet a kézbesítést, de
igazán minõségi munkát végezni szinte lehetetlen. 
A „nem harapós” kutyák valószínûleg tényleg nem bántanak, de a gazdáiknak
tudomásul kell venniük: „A POSTÁS RIZIKÓTÉNYEZÕ!!!”
A postást általában a kutyák nem szeretik, hogy miért, ezen nem is kell
gondolkodnunk.
Naponta arra jár, „piszkálja” a kerítést, az állat csak ezt látja, aztán ha végre
kiszabadul….
EEzzéérrtt  kkéérreemm  aa  TTiisszztteelltt  LLaakkoossookkaatt  nnééhháánnyy  óóvviinnttéézzkkeeddééssrree  ::
1./ Legyenek kedvesek a levélszekrényeket úgy felszerelni, hogy a kutya semmiképp
ne férhessen hozzá. Több esetben a kutya ilyenkor felugrik és elkapja a postás kezét.
2./ A kutya feje ne férjen ki a kerítésen keresztül, mert erre senki sem számít és az
állat, úgymond kiharaphat.
3./ A kutyájuk végképp ne legyen kinn közterületen, mert természeténél fogva õrzi
a területet, az oda kézbesítõ postás kollégát pedig megtámadja.
Remélem levelem olvasása után elgondolkodik minden Tisztelt kutyatulajdonos,
hogy vajon az Õ kutyája biztonságosan van-e tartva?

Veresegyház, 2009. április 2.
Tisztelettel:  

Hídvégi Andrea postavezetõ  sk.

Postai közlemény: Kutyatartás

A Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi területérõl az utóbbi idõben
több feljelentés is érkezett, melyben a sértettek idõs korúak, gyakran
egyedül élnek. A házaikba olyan trükkel jutnak be - az általában két
férfibõl álló csapatok -, hogy valamit hoztak...
Akár egy családtag által korábban adott kölcsönt akarnak kiegyenlíteni, vagy segélyt
hoztak az önkormányzattól, de elõfordult már, hogy villanyóra leolvasónak adták ki
magukat - egy biztos: szinte minden esetben egy 20 ezres címletû bankjegyet kell
felváltani. Az idõs ember - örömétõl hajtva, hogy kap valamit - félre teszi
gyanakvását, elõveszi a megtakarított pénzét, és felváltja a bankót. Ezután valami
ürüggyel az egyik félre vonja õt, míg a társa ellopja a pénzt.
Veresegyházon 2009-ben eddig három ilyen ügyben indult eljárás - a rendõrörs
vezetõje azonban hozzátette: ezekben az esetekben igen magas látencia, azaz
sokan nem tesznek feljelentést, illetve sok ügy még a hatóságok elé sem kerül. 
A rendõrség persze minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elfogni az
elkövetõket, illetve az állampolgárok figyelmének felhívására is igyekszenek
intézkedéseket tenni. Az illetékességi területükön lévõ médiumokban ehhez hasonló
felhívásokat tesznek közzé, illetve heti rendszerességgel ismertetik azokat a Gödöllõ
vonzáskörzetében sugárzó rádiókban és kábeltelevíziókban. Sajnos azonban ezen
intézkedések ellenére továbbra is történnek ilyen - egyébként könnyen kivédhetõ -
bûncselekmények...

AA  GGööddööllllõõii  RReennddõõrrkkaappiittáánnyyssáágg
kköözzlleemméénnyyee::

Az idõsek védelmében

01. Kartal Iklad

02. Kartal Iklad

03. Iklad Kartal

04. Iklad Kartal

05. Kartal Iklad

06. Kartal Iklad

07. Váckisújfalu Erdõkertes

08. Veresegyház Erdõkertes

09. Erdõkertes Váckisújfalu

10. Veresegyház Erdõkertes

11. Erdõkertes Váckisújfalu

12. Veresegyház Erdõkertes

13. Erdõkertes Váckisújfalu

14. Váckisújfalu Erdõkertes

15. Erdõkertes Veresegyház

16. Iklad Kartal

17. Iklad Kartal

18. Kartal Iklad

19. Kartal Iklad

20. Iklad Kartal

21. Kartal Iklad

22. Veresegyház Váckisújfalu

23. Váckisújfalu Erdõkertes

24. Erdõkertes Veresegyház

25. Váckisújfalu Veresegyház

26. Erdõkertes Váckisújfalu

27. Váckisújfalu Erdõkertes

28. Erdõkertes Veresegyház

29. Váckisújfalu Erdõkertes

30. Veresegyház Váckisújfalu

TTrraaffffiippaaxx  vveezzéénnyyllééss
2009. április hónapra

Tisztelettel üdvözlöm az Olvasót!

Április hónap nevének hallatán egyszer-
re juthat eszünkbe a szeszéjes idõjárás, 
a Bolondok , vagy éppen a Föld Napja.
Az ember már örömmel megy ki birto-
kára és lát neki az adódó feladatoknak.
Kertünk már láthatóan „ébredezik”, így
kívánja a törõdést is. Lássuk, mivel
kényeztethetjük.
DDíísszznnöövvéénnyyeekk
Távolítsuk el a fagy elleni védelmet,
takarásokat. Permetezzünk gombaölõ
szerrel pl. a rózsa gombásodása ellen
(rozsdagomba)! Az egyéves vesszõkön
virágot hozó cserjéket elvirágzás után
metsszük meg (pl. aranyvesszõ). Enyhén
kell metszeni a korai virágzású iszalagot
és a japánbirset. A nyári orgonát erõtel-
jesen metsszük, hogy nyáron több és
szebb virága legyen! Kiültethetjük 
a fagytûrõ fûszernövényeket: levendula
izsóp, rozmaring, zsálya, menta, babér.
Ilyenkor célszerû visszavágni a nyáron
virágzó díszcserjéket a dúsabb virágho-
zam érdekében. A sziklakertben, ebben
a hónapban ültethetõk el a futónövé-
nyek, örökzöldek, a nyáron és õsszel
virágzó hagymás és gumós növények. 
A túl dússá vált vagy elöregedett évelõ
dísznövényeket osszuk meg és ültessük
szét. A kövirózsák fióknövényeit szintén
válasszuk le és ültessük szét. Díszsást,
nádat és a páfrányokat vágjuk vissza.  
GGyyeepp
A gyepen már el kell végezni az elsõ
vágást és a levágott füvet a kerti
komposztálóval komposzttá alakítani.

Ezután végezzünk egy alapos gyep-
szelõztetést, amivel eltávolíthatjuk a té-
len elhalt szálakat és egyben fellazít-
hatjuk a felsõ réteget. A következõ
lépésben nézzük át gyepfelületünket,
mennyire szükséges az esetleges
gyommentesítés. Amennyiben igen,
használjunk megfelelõ keverési arány-
ban „Gyom Stop” nevezetû kétszikû
gyomirtó szert, amit permetezõvel jut-
tassunk ki a gyepre, ügyelve arra, hogy
más leveles növényünk ne részesüljön az
anyag áldásos hatásában. Mivel a gye-
pünk tavasszal intenzívebben növekszik,
ezért a mûtrágya használata szinte
kötelezõ. Nem csak nitrogént, hanem
foszfort és káliumot is tartalmaz, így a
füvet nem égeti ki. A benne lévõ vas és
kén hatására a fû színe intenzívebb lesz
és a mohával szemben is ellenálló lesz.
Utolsó fázisként pedig javasolt az üres
foltokat felülvetni fûmaggal. Gyepünk
így szezonkész.

Horváth Balázs,
Modulor-Kert Bt.

Kert-Észkedés, avagy a kertrõl frissen fiatalosan

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lako-
sokat, hogy a veresegyházi PPoossttaa--
hhiivvaattaall  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa 2009. április 1-
tõl az alábbiak szerint változik:
HHééttffõõ  --  PPéénntteekk:: 88  --  1188  óórrááiigg
SSzzoommbbaatt:: 88  --  1122  óórrááiigg
Remélem a hosszabb nyitva tartás 
a lakosság megelégedését és ké-
nyelmét fogja szolgálni.

Hídvégi Andrea, Postavezetõ
Veresegyház

TTáájjéékkoozzttaattááss
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Veresegyház Város Önkormányzata
2008 õszén 12 hektáros nyár erdõt
telepített I-214-es, A-minõségû gyö-
keres dugványt használva. A mun-
kák folytatására most nyílt lehetõ-
ség, mivel a talaj alkalmassá vált a
gépi munkák elvégzésére - a közel

egy hónapos telepítést a szakem-
berek útmutatása alapján a lomb-
fakadásig be is kell fejezni.

Az Önkormányzat 2009 tavaszán további
6 Ha nyárerdõt telepít. E faj fõ jellemzõje,
hogy 15 éven belül eléri a vágásérettségi
kort, és papírnyárként értékesíthetõ.
Költségei tehát (erdészeti távlatban
gondolkodva) viszonylag gyorsan megté-
rülnek. De az erdõtelepítés fõ oka, hogy a
nyárfaerdõ képes napi 3000 m3 tisztított
szennyvíz elpárologtatására. A tisztított
szennyvíz ilyen módú kihelyezésére mind
a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelõ-
ség, mind a F. és P.M. MGSZH Erdészeti
Igazgatósága jóváhagyását adta.

Zajlanak az erdõtelepítési munkálatok

A március 14-15-i medveébresztõ
látogatottsági szempontból biztos,
hogy sikeresnek mondható, hiszen a
tavalyihoz képest kétszer annyian
látogattak el a Medvefarmra - a kép-
riportban szereplõ vidám arcok
pedig arról tanúskodnak nem csak
látogatottsági szempontból.

A rendezvényen változatos programok
közül válogathattak a látogatók, akik az
elsõ nap közel kettõ, vasárnap pedig
majd háromezren keresték fel a Medve-
otthont. Póni simogatón, szelídített far-
kas bemutatón túl, láthattunk hüllõket,
kétéltûeket, és természetesen mackókat.
Felülhettünk kisvonatra, amely körbevitt 
a több hektáros területen, a legbámula-
tosabb kézmûves foglalkozásokon vehet-
tünk részt, s ha kedvünk és bátorságunk
volt, helikopterrel madártávlatból is
megnézhettük a farmot és környékét.

Medveébresztõ

A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (KMRNYI) felhívja a ffooggllaallkkoozzttaattóókk,,  eeggyyéénnii
vváállllaallkkoozzóókk,, illetve a bbiizzttoossííttootttt  õõsstteerrmmeellõõkk figyelmét, hogy 
a nyugellátások megállapítása érdekében szükséges, a
2008. évre vonatkozó nnyyuuggddííjjbbiizzttoossííttáássii  ((NNYYEENNYYII))
aaddaattsszzoollggáállttaattáásst továbbra is 2009. április 30-ig kell
teljesíteni az ONYF nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinél.

2007. óta lehetõség van a Nyugdíjbiztosítási Egyéni
Nyilvántartó Lappal kapcsolatos adatszolgáltatás eelleekkttrroo--
nniikkuuss  úúttoonn történõ teljesítésére is - a hagyományos kartonos
és floppy-lemezen történõ adatszolgáltatás mellett.

Az e-NYENYI adatszolgáltatás lehetõvé teszi a foglalkoztató
számára az eeggyysszzeerrûûbbbb,,  ggyyoorrssaabbbb ügyintézést. A nyilván-
tartásra kötelezett saját maga, vagy Ügyfélkapu-hozzá-
féréssel rendelkezõ meghatalmazottja, illetve képviselõje
útján is eleget tehet a kötelezettségének.

A szolgáltatás a wwwwww..mmaaggyyaarroorrsszzaagg..hhuu, illetve a
wwwwww..oonnyyff..hhuu  honlapon az „e-NYENYI adatszolgáltatás”
címszó alatt érhetõ el.

Az elektronikus adatszolgáltatással mmeenntteessüüll a posta-
költségtõl, illetve a személyes adatszolgáltatás során
esetenként tapasztalható hosszadalmas várakozási idõtõl. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy jogszabály-módosítás (2008.
évi LXXXII. tv. 31. § (10) bek.) következtében a 2009-re
vonatkozó éves adatszolgáltatást is a nyugdíjbiztosítási
szerveknek kell majd teljesíteni - legkésõbb 2010. április 30-ig!
Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatással kapcsolatban a
wwwwww..oonnyyff..hhuu honlapunkon, az ÜÜggyyiinnttéézzééssii  ttáájjéékkoozzttaattóókk
között, illetve az EE--NNYYEENNYYII ikonra kattintva talál részletes
tájékoztatót. Az adatszolgáltatással és egyéb nyilvántartási
ügyekkel kapcsolatban közvetlenül tteelleeffoonnoonn is keresheti 
a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság NNyyiillvváánnttaarrttáássii  FFõõoosszzttáállyyát.

ÜÜggyyffééllffooggaaddáássii  hheellyysszzíínneekk::
1081 Budapest,. Fiumei út 19/A;
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss:: hétfõn 8-18 óráig, keddtõl csütörtökig 8-15
óráig, pénteken 8-13 óráig:

TTeelleeffoonnooss  üüggyyffééllsszzoollggáállaatt  aa  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  üüggyyeekkbbeenn::  
Telefon: 323-6400; 323-6460
Telefax: 323-6112

PPoossttaaccíímm:: 1430. Budapest, Pf. 38.
EE--lleevvééll:: onyf_budapest@onyf.hu

FFeellhhíívvááss
a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lappal (NYENYI)

kapcsolatos, 2009-ben esedékes adatszolgáltatás
teljesítésére

Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy 2009. március 19-tõl 

a Gyámhivatal új címe:
VVeerreesseeggyyhháázz,,  FFõõ  úútt  3377..  II..  eemmeelleett

(K&H Bank fölött), továbbá
Veresegyház Város

Polgármesteri Hivatal Adó
Irodája a hivatal fõépületébõl a

FFõõ  úútt  110088.. sz. alá költözött,
mely külön bejárattal a Fõ útról

közelíthetõ meg.

EEllkkööllttöözzöötttt  aa
GGyyáámmhhiivvaattaall  ééss  aazz

AAddóó  IIrrooddaa            
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Veresi Krónika 2009. április

Bizonyosan sokak örömére felújí-
tásra került a 2104-es számú or-
szágos közút, azaz a Veresegy-
házon végigvezetõ, Gödöllõ és Vác
közötti Fõút. A munkálatok rész-
leteirõl az önkormányzat beruházá-
si irodájának vezetõje, Csikós István
adott információkat.

Az állami tulajdonban lévõ útpályát az
azt kezelõ Magyar Közút Kht. Pest-
megyei igazgatóságának közbeszerzési
eljárásán megfelelõ Vegyépszer Kft.
újította fel Váctól, egészen a gödöllõi
Szabadság-térig. Bizonyos, nemrégiben
megépítésre került szakaszok persze
kiesnek az útfrissítés alól: ilyen például 
a 2/A számú országút alatti rész, a ve-
resegyházi lámpáskeresztezõdéstõl 
a körforgalomig tartó szakasz, vagy
éppen a Szada Center elõtti terület. 
A felújítás során a töredezett, sérült és
keresztbe vágott felületek kijavítása,
valamint a nyomvályú eltüntetése volt 
a feladat.

A munkálatok természetszerûen a ma-
rással kezdõdtek, mellyel a kivitelezõ
alig egy hét alatt végzett is, ezt
követõen pedig egy kopóréteg felvitele
következett.

Pontos adatok hiányában mindössze
becslésekre hagyatkozhatunk: a nagy-
jából 7200 négyzetméteres útfelület
felújítása közel bruttó 45 millió forintos
állami beruházást jelenthetett.

Csinosítják a Fõutat

A világszerte április 22-én megren-
dezésre kerülõ  Föld napja Magyar-
országon 1990 óta létezik. Célja,
hogy különféle akciókkal hívják fel 
a figyelmet a környezetvédelem fon-

tosságára, sõt: szintén '90 óta min-
den évben erre a napra adja ki 
a washingtoni Worldwatch Institute
éves jelentését a világ környezeti
állapotáról „A világ helyzete” címmel. 

Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató
1970. április 22-én mozgalmat indított el
a Föld védelmében. (Azóta az alternatív
energiaforrások világhírû kutatója és
szakértõje lett.) Már mozgalmának
megindításakor több mint 25 millió
amerikai állt mögé, ma pedig szinte az
egész Földre kiterjed az általa kezde-
ményezett mozgalom. Ezernél több
szervezet vesz részt benne.
1989-ben Kaliforniában a Föld Napja
Nemzetközi Hírközpont megalakulása 

a következõ jelentõs esemény, ettõl kezdve
havonta küldtek hírlevelet a világ minden
országába, hogy sokféle akcióval ünne-
peljék április 22-én a Föld napját az egész
világon. Több mint 125 ország polgárai,
civil szervezetei kapcsolódtak be a prog-
ramba.
Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek, környezeti vetélkedõt, patak-
és falutakarítást szerveznek civil szerveze-
tek és helyi önkormányzatok, iskolák, és
persze nem lesz ez másképp Veres-
egyházon sem. Lápzártánkkor még nem
állt rendelkezésünkre végleges program -
amint elkészül, a www.veresegyhaz.hu
honlapon mindenki megtekintheti azt.

A Föld Napja „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Talán minden kedves olvasó tudja, hogy
intézményünk a Misszió Egészségügyi
Központ több szakrendelése lát el beteg
gyermekeket is.
Ennek kapcsán idõzzünk el, ki is tekintetõ
gyermeknek az egészségügyi ellátás
igénybevétele során és hogyan veheti
igénybe az ellátást? Két kiemelt korcso-
portot kell megvizsgálnunk, hogy a feltett
kérdésre válaszolni tudjunk, a 16. életév
alattiakat és a 16-18. életév közötti kor-
csoportot. Mindkét korosztályt megilletik
mindazon betegjog, amely a felnõtteket,
azonban a döntés joga nem az õ
kezükben van. Helyettük kizárólag a szülõ
(gyám, gondnok) hozhatja meg az el-
látásra vonatkozó döntést. Mit is jelent ez
a hétköznapi életben? A 16. életévét be
nem töltött beteg gyermeket el kell, hogy
kísérje szülõje, gyámja, gondviselõje az
orvosi vizsgálatra, ahol meghallgatják az
orvos tájékoztatását, az esetlegesen
felmerülõ további kérdéseket tisztázzák,
és ezek ismeretében kell meghozni a gyer-
mek helyett a döntést. Tehát nem dönthet
a gyermek, viszont a tájékoztatást az õ
életkori sajátosságainak megfelelõen is
biztosítani kell és az Õ véleményét - ha
mód van rá - figyelembe kell venni a dön-
tés meghozatalánál. A szülõ a döntési
jogát írásbeli meghatalmazás alapján
átadhatja egy másik nagykorúnak, pl.
nagyszülõnek, szomszédnak. Ebben az
esetben a meghatalmazást át kell adni 
a szakorvosnak az orvosi vizsgálat meg-
kezdése elõtt. A 16. és 18. életév közötti

kiskorúaknál egy kicsit más a helyzet.
Amennyiben egyik szülõ sem kíséri el 
a vizsgálatra a kiskorút, úgy abban az
esetben is egy nagykorúnak jelen kell
lenni, akirõl a gyermek (16-18. év)
kinyilatkoztatja, hogy õ fog helyette
döntést hozni.
Ugye látják kedves szülõk, hogy ebben az
esetben Önök kimaradnak abból a dön-
tésbõl, hogy a gyermekükkel milyen orvo-
si kezelés történjen! Képzeljék el ezt egy
komolyabb egészségügyi beavatkozás
esetén!
Persze nem minden esetben ennyire szi-
gorú a helyzet! Az orvos dönthet úgy,
hogy az ellátás „sürgõs” és nem lehet
megvárni, hogy a szülõ odaérkezzen a be-
avatkozás, kezelés megkezdéséig. Ekkor
természetesen a szolgáltató ellátja a „kis
beteget”, amennyiben nem halasztható a
beavatkozás. Természetesen lehet olyan
helyzet, amikor csak egyszerû ellátásra
van szükség, amelyet az orvos bele-
egyezés nélkül elvégez, pl. gyógyszer-
felírás. De kié lesz a felelõsség, ha ezt a
gyógyszert a gyermek kiváltja és beveszi
miközben allergiás rá, amit a gyermek
nem tudott, vagy nem közölt az orvossal,
a szülõtõl pedig nem volt lehetõség
megkérdezni és ennek következtében
súlyosabb állapotba kerül a gyermek! 
Mindig merülhet fel olyan kérdés,
amelyet tisztázni kell a szülõkkel.
Tudom ebben a mai világban nem
egyszerû megszervezni, hogy kimaradjon
a szülõ a munkából egy „egyszerû”

vizsgálat miatt, de gondoljuk végig, hogy
milyen súlya van, ha gyermekünket
felügyelet nélkül magára hagyjuk az
orvosi ellátás alatt. Sõt ennek még
nagyobb a súlya, ha a gyermek a 16. és
18. életéve között van! Sajnos az is
elõfordulhat, hogy hiába jelenik meg a
gyermek a vizsgálaton, ellátásra nem
kerülhet sor, mert a vizsgálat során már
olyan beavatkozásra lenne szükség,
amihez a szülõ beleegyezése nélkülöz-
hetetlen. Nézzünk néhány példát: Fáj 
a gyermek füle, egyedül megjelenik 
a szakrendelésen. A szakorvos úgy ítéli
meg, hogy fel kellene szúrni a dob-
hártyát, de ehhez a szülõ beleegyezése
szükséges. Ekkor a szakorvos nem szúrja
fel a gyermek fülét beleegyezõ nyilatkozat
hiányában, természetesen gyógyszeres
terápiát ír elõ (pl: gyulladáscsökkentõ,
fájdalomcsillapító), majd kéri, hogy a szü-
lõi kísérettel jöjjön vissza a gyermek, ha 
a panaszok nem szûnnek. 

Közösen, értük!
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TTiisszztteelltt  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk!!  

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete mó-
dosította a települési szilárd hulladék begyûjtésére, szállítására
vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2005 (VI.01.)
számú önkormányzati rendeletét.

A módosítás alapján lehetõség nyílik, hogy 2009. július 1-tõl
60 literes gyûjtõedényt helyezzenek ki azok az in-
gatlantulajdonosok, akik jelenleg 120 literes edényt
használnak, és a heti szállítás gyakoriságával ezt nem
használják ki.  

A 60 literes gyûjtõedényt bárki igénybe veheti, ahol ez a
méretû ûrtartalom elegendõnek bizonyul a hetente
keletkezõ szemét mennyiségéhez, és az edénybe rakott
háztartási hulladék súlya nem haladja meg a 25 kg-ot.  

A kérelmet a szolgáltatóhoz (Gamesz, Veresegyház, Sport u.
4.) kell benyújtani, a szolgáltató által biztosított nyom-
tatványon.     

A gyûjtõedény méretének megváltoztatására (nagyobbról ki-
sebbre vagy kisebbrõl nagyobbra) negyedévente kerülhet
sor, a benyújtott kérelem idõpontjától függõen a következõ
negyedévtõl számolható el és vehetõ igénybe a szolgáltatás.
(pl. kérelem benyújtása: július 3-án történik, a szolgáltatás
október 1-tõl vehetõ igénybe)       

A 60 literes gyûjtõedény éves díja 15.000 Ft+Áfa, az évközi
edény-módosítások idõarányosan kerülnek elszámolásra. 

Lehetõség van a gyûjtõedények szolgáltatónál történõ
megvásárlására, amelynek feltételeirõl a szolgáltatónál
(Gamesz) lehet érdeklõdni.

ÚÚjj  lleehheettõõsséégg  aa  hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássbbaann

TTiisszztteelltt  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnoossookk!!  

Értesítjük Önöket, hogy a lomtalanítás az alábbi
idõpontokban történik:

••hhééttffõõii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..    áápprriilliiss  2200--áápprriilliiss  2244--iigg
••kkeeddddii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  áápprriilliiss  2277--áápprriilliiss  3300--iigg
••sszzeerrddaaii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  mmáájjuuss  44--mmáájjuuss  88--iigg
••ccssüüttöörrttöökkii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  mmáájjuuss  11--mmáájjuuss  1155--iigg
••ppéénntteekkii  sszzeemmééttsszzáállllííttáássii  kköörrzzeett::  22000099..  mmáájjuuss  1188  --mmáájjuuss  2222--iigg

Kérjük Önöket, hogy a lomokat a megadott hét hétfõjén
reggel 7 órára tegyék ki az ingatlanjaik elé.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy építési törmeléket és veszélyes
hulladékot nem áll módunkban elszállítani. 

A veszélyes hulladékok közül:
• gumiabroncsot

• számítástechnikai eszközöket
• kisebb háztartási gépeket (pl. televízió, rádió, stb.)
elszállítunk,  amelyek ártalmatlanításra kerülnek.

LLoommttaallaannííttááss
Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet

Nõgyógyászatra érkezik a 17 éves lány
panasszal. Gyakorlatilag a szakorvos nem
vizsgálhatja meg nagykorú jelenléte,
beleegyezése nélkül, hacsak nem sürgõs
esetrõl van szó. A szemészeti vizsgálat
pupilla tágításához is szülõi beleegyezés
szükséges. Láthatjuk az elõzõekbõl, hogy
bizony a szülõ jelenléte nagyon fontos
gyermeke kezelése során.
A szakirodalom bõségesen beszámol
arról, hogy a gyermekek orvosi ellátás
elõtt szoronganak, viselkedésük megvál-
tozik. Vannak, akik magukba zárkóznak,
hallgatagok lesznek, vannak, akik nyugta-
lanná válnak. Tapasztaljuk, hogy a kisgye-
rekek egy része a várakozás rövid ideje
alatt a feszültséget szaladgálással, han-
goskodással vezeti le. A folyosón való
rohangálás balesetveszélyes, és a többi
beteg számára és az ellátást nyújtók
számára is zavaró lehet. A szülõ segíthet
gyermeke szorongásának csökkentésé-
ben, ha a várakozás közben leköti, eltereli
a figyelmét, ha elmondja mi fog történni,
biztosítja õt, hogy mellette marad. Fon-
tos, hogy a gyermekkel legyünk õszinték,
ne mondjuk azt, hogy nem fog fájni,
amikor tudjuk, hogy ez nem igaz, és az is
fontos, hogy soha ne ijesztgessük a gye-
reket a „doktor néni”, vagy „doktor bá-
csi” személyével. A vizsgálat végén dicsér-

jük meg, hogy ügyes volt, jól viselkedett.
Néhány gondolatot kell ejtenünk azokról
is, akik gondnokság, gyámság alatt
vannak. Õk azok, akiket a bíróság
gondnokság, gyámság alá helyezett, vagy
azért mert ugyan a 18. életévüket
betöltötték, de belátó képességük nem
megfelelõ, vagy 14-18. év között vannak
és szellemi képességük alapján szintén
nem képesek saját ügyeikben megfelelõ-
en eljárni, dönteni. A 18. életévüket
betöltöttek esetében elõfordul, hogy csak
bizonyos ügyesetekben jelöl ki gondno-
kot a bíróság, pl. egészségügyi ellátásáról
az egyén dönthet, de ingatlanjainak
eladásáról nem. Abban az esetben vi-
szont, ha egészségügyi ellátással kapcso-
latban is korlátozza a bíróság az egyént,
úgy a gondnokának el kell kísérnie a be-
teget, ha egészségügyi ellátást szeretne
igénybe venni. 
Fontos tudni azonban, hogy a szülõ nem
utasíthatja vissza gyermeke orvosi keze-
lését, ha a kezelés elmaradása a gyermek
egészségi állapotában várhatóan súlyos
vagy maradandó károsodást okozhat.
Az alábbiakban ismertetjük a gyermeke-
ket is ellátó szakrendeléseinket:
14 év alatti gyermekeket is ellátó szakren-
delések: bõrgyógyászat, fül-orr-gégészet,
ortopédia, sebészet, egynapos gyermekse-

bészet, traumatológia, szemészet, uro-
lógia, ultrahang, röntgen, vérvétel.
14-18. életév között már felkereshetik
ellátásra intézményünket: az elõzõekben
felsoroltak, valamint a belgyógyászat,
diabetológia, nõgyógyászat, fizioterápia,
dietetikai tanácsadás. 
Idõpont egyeztetése esetén feltétlenül
gondoljanak a fent leírtakra!
Ügyeleti ellátás során sajnos nem minden
esetben érhetõ el gyermekgyógyász
szakorvos. Így azt kérjük a szülõktõl, ha
gyermekének panasza van azzal lehetõleg
a saját házi gyermekorvosát keresse fel,
esetleg még a hétvége beállta elõtt, illetve
a hétfõi napon és csak valóban sürgõs
esetben keresse fel ügyeletünket.
Intézményünkben rendel dr. Rónaszéki
Ágoston házi gyermekorvos, aki saját
körzetéhez tartózó gyermekeket látja el és
csak sürgõs esetben láthat el körzetén
kívülieket, mert ezen ellátásokat az OEP
figyeli és ellenõrzi. 
Kedves Szülõk! Kedves Gyermekek!
Kívánjuk, hogy a jövõben a lehetõ legrit-
kábban kelljen igénybe venniük intézmé-
nyünk szolgáltatásait, azaz legyenek
egészségesek, vigyázzanak magunkra! 

Konrád Gáborné
Ápolási igazgató

Gutaütésnek, más néven szélütés-
nek, vagy divatos angol szóval
stroke-nak is nevezzük az agyi ér-
katasztrófákat, tehát az agy vérel-
látási zavara következtében létre-
jövõ mûködészavart, mely állapot
mielõbbi felismeréséhez adunk az
alábbiakban hasznos tanácsokat.

Az esetek egy részében a szélütés
bizonyos elõjelekkel jelentkezik: ilyen
például a rövid, átmeneti agyi mûködés-
zavar. A már bekövetkezett szélütés
tüneteibõl következtetni lehet, hogy az
agy mely része károsodott, ezért külö-
nösen fontos, hogy a veszélyeztetettek
ismerjék és felismerjék ezeket, a tünetek-
rõl pedig mindenképpen tájékoztassák 
a kezelõorvost.
A gutaütés utáni elsõ órák a túlélés és 
a maradandó károsodások elkerülése
szempontjából kritikusak, ezért már
annak gyanúja esetén is azonnal mentõt
kell hívni. Persze a stroke vagy szélütés
jeleit néha nehéz beazonosítani, és a tu-

datosság hiánya sajnos akár katasztrófát
is okozhat: az áldozat súlyos agykároso-
dást szenvedhet, ha a környezete nem
ismeri fel idõben a tüneteket.
Az orvosok szerint azonban bárki felis-
merheti a stroke-ot, ha három egyszerû
dologra kéri az illetõt, akinek esetében
gyanítja azt. 
1. Meg kell kérni, hogy Mosolyogjon,
hiszen ilyenkor felléphet az arc valamelyik
oldalának bénulása.
2. Meg kell kérni, hogy Beszéljen, mondjon
egy egyszerû mondatot összefüggõen: pl.
„Szép napunk van”, szélütés esetén
ugyanis gyakran lépnek fel szóformálási
nehézségek. Arra is felszólíthatjuk, hogy
öltse ki a nyelvét: ha az „kicsavarodott”,
tehát ha az egyik vagy a másik oldalra
megy el, az szintén a stroke jele lehet.
3. Meg kell kérni, hogy Emelje fel mindkét
karját - a gutaütésnek ugyanis tünete 
a féloldali végtaggyengeség, vagy -
bénulás.
Ha az illetõnek a fenti három kérés
teljesítésének bármelyikével nehézsége

van, azonnal hívjunk mentõt és mondjuk
el a tüneteket. Minél elõbb kórházba
kerül a beteg, annál nagyobb esélye van 
a túlélésre és arra, hogy a lehetõ
legkevesebb maradványtünettel gyógyul-
jon fel a betegségbõl.

A szélütés ellen: MBE
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Tanácsba a 3 település polgármestereit,
Erdõkertesrõl dr. Pásztor Lászlót, Szadáról
Vécsey Lászlót és Veresegyházról Pásztor
Bélát delegálták a képviselõk. A Társulás -
melynek a Magyar Államkincstár általi
bejegyezése 2009. január 30-án meg-
történt - hamarosan megkezdi mûködé-
sét a projekt pénzügyi végrehajtásában.
Jelenleg az adminisztratív feladatok
végzése folyik.
- A projekt elõkészítése során most tel-
jesítjük mindazon kívánalmakat, melyek
egy uniós projekt kötelezõ elõírásai.
- 2009. január közepe óta a projektcsapat

külsõs tagjai - az ARUNDO Kft. PR Kom-
munikációs Team tagjai - a projekttel kap-
csolatban kérdõívek segítségével is fel-
mérik a három település lakosságának 
a véleményét.
- A tájékoztatás az 1. forduló lezárásáig
folyamatos lesz. Információt találhatnak
többek között:
1. A három település honlapján 
- www.erdokertes.hu 
- www.szada.hu 
- www.veresegyhaz.hu 
A projekt nyilvános, kapcsolattartásra
szolgáló e-mail címe:

szennyvizprojekt@gmail.com
Itt tehetõk fel lakossági kérdések,
amelyekre a projektmenedzsment ille-
tékes szakértõi válaszolnak.
2. A Veresi Krónika mellett például az
Erdõkertesi Naplóban, vagy a SZADA
2111-ben is olvashatnak a projektrõl.

A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseik
esetén, illetve, ha a projektben résztve-
võkkel szeretnék felvenni a kapcsolatot,
az Arundo Kft. PR és Marketing Team
tagjai nyújtanak segítséget.

A Malom-tó jövõje I.

Veresegyház Város Önkormányzata,
a veresegyházi  Malom-tó rehabilitá-
ciójának érdekében, 2007 decembe-
rében jelentkezett a Közép-Magyar-
országi Operatív Program Élõhelyek
és élettelen természeti értékek meg-
õrzését, helyreállítását szolgáló be-
ruházások címû pályázati lehetõség-
re, és 2008. október 22.-én a KMOP-
2008-3.2.1/A  projektcél keretében
254 millió Ft Europai Unios pályázati
pénzt nyert.

A projektcél, a pályázati konstrukción
belül az élõhely védelem, és helyreállítás,
ezáltal védett természeti területek kedve-
zõ természeti állapotának elérése és fenn-
tartása, valamint védett és közösségi
jelentõségû fajok élõhelyeinek megõrzése
és megóvása volt. Az átfogó cél elérésé-
nek módja a veresegyházi Malom-tó re-
habilitációja, melynek megvalósulásához
szükséges projektelemeket múlt havi
számunkban tallóztuk, most pedig lás-
suk: hogyan is fognak zajlani ezek a gya-
korlatban!
1.) Iszapkotrás: lényege a tó nitrogén-,
foszfor- és szervesanyag-dús iszapszint-
jének eltávolítása, egyben víztérfogat
növelése.
Szakemberek felmérték a Malom-tó
iszapszintjét, vagyis a puha iszapszint és 
a kemény fenékszint közötti részt.
Méréseik szerint átlagosan 1-1,5 m
vastag iszap borítja a tómedret, összesen
44000 m3. Ennek kitermelése kétféle-
képpen lehetséges:

a., Száraz kotrás: a tó vizét el
kell távolítani a mederbõl,
majd az iszap megfelelõ
száradása után eltávolítható,
(mivel a Malom-tó védett
természeti terület, ez a mód-
szer nem alkalmas, hiszen 
a víz lecsapolásával sérülne a
tó ökoszisztémája) 
b., Hidromechanizációs kot-
rás: szívó nyomó kotróval
végezendõ (kis méretû kotró-
hajó) Az úszókotró kb. 2 m-
es sávokban, partokra merõ-
legesen haladva végzi a kot-
rást úgy, hogy a kotrandó
fenékszintnek megfelelõen szakaszosan
változtatja a kotrófej mélységét. A ná-
dasokban nem kotor, tõlük 1-3 m védõ-
távolságot tart, csak a szabad vízfelületen
dolgozik.
A kikotort anyagot, a tó északi felében
(Mézespatak - Patak u.- Találkozók útja
által határolt) kialakítandó 1 ha területen,
a zagytérben kell elhelyezni. Errõl a terü-
letrõl el kell távolítani minden épületet és
épületmaradványt, valamint minden 25
cm-nél kisebb átmérõjû fás szárú
növényt. A területrõl 20 cm vastagságban
fel kell szedni a humuszt, melyet a szom-
szédos területen a feltöltésig prizmákba
rakva lehet tárolni.  E terület belsejébõl
kitermelt földbõl lesz megépítve a zagy-
gát, melyet belülrõl 1 mm vastag PVC
fóliával kell borítani a gáttest fellazulása
és tönkremenetele ellen. Mivel az így
kialakított zagytérbe a kotrandó anyag 50
%-a fér el, a kotrást két ütemben kell
elvégezni. Az elsõ ütem lezárása és az
anyag megfelelõ kiszáradása után a fel-
töltés anyagát a zagygátak meghagyá-
sával, gépjármûre rakva a már elõzetesen

engedélyezett, az Önkormányzat tulajdo-
nában lévõ ürítõ helyre kell szállítani, és
20-25 cm vastagságban elteríteni. A má-
sodik ütemben kikotort anyag a zagytér-
ben marad, kiszáradás, majd a csövezés
és a fólia eltávolítása után a strand-
hasznosítás figyelembevételével a terület
rendezve lesz. 
2.) A „Kocka-tó” elkerítése halráccsal:
A „Kocka-tó” a Malom-tó déli, négy-
szögletes felsõ vége. A lehalászást
megelõzõen, az elsõ kotrási ütem után,
rozsdamentes acélgerebbel kell elkeríteni
a „Kocka-tavat”. Erre azért van szükség,
mert errõl az 1 ha-os területrõl teljesen le
kell halászni az amurállományt, így
sûrûbb hínárvegetáció alakulhat ki. A ge-
reb lyukmérete nem lehet nagyobb 4x4
cm-nél, így a kisebb méretû amurok sem
jutnak át rajta, viszont nem akadályozza
meg a kisebb méretû halak és ivadékok
átjutását, vándorlását.

Székely János

„Képviselõ kupa” névvel 15 éve, immár
tizenhatodik alkalommal rendezünk foci-
tornát a környék tizenöt éves fiainak. Idén
négy csapatot hívtunk meg, aki örömünk-
re el is fogadták a meghívást. Körmér-
kõzéses rendszerben 2 x 10 perces mér-
kõzéseken dõlt el a sorrend.
Végeredményben a házigazda bizonyult
a legjobbnak,  õk nyerték el a szép kupát,
az aranyérmet, és három darab labdát,
amelyet minden résztvevõ csapat is
kapott. A díjakat Morvai László úr adta át,
aki az egész tornának, és a délutáni
futóversenynek is a kezdetektõl a mai
napig nélkülözhetetlen motorja! 

AA  ggyyõõzztteess  vveerreesseeggyyhháázzii  ccssaappaatt  ttaaggjjaaii::
Fehér Huba, Klopkó Ádám,  Marcsek
Ákos, Nagy Ágoston és Zumpf Zsolt. 
Kísérõ tanár: Véghelyi Csaba
Isaszeg 2 gyõzelem  ( 11 - 8 )
Õrbottyán 2 gyõzelem  ( 8 - 7 )
Szõd 0 gyõzelem

Délután a hûvös, esõs idõ ellenére 173
környékbeli fiatal és nem fiatal jött el,
hogy szintén tizenhatodik alkalommal
teljesítse az 1848 méteres távot. A szép
számú indulót a szokásos nagyon gazdag
ellátás és ajándékok tömkelege várta.
Több arcot sokadszor láttunk itt, nekik
nagyon örültünk, és régi ismerõsként
üdvözöltük õket. De legalább ennyire

örültünk azoknak, akik elõször tették
próbára magukat. Bízunk abban, hogy
ezzel a jó hangulatú megmozdulással
kapnak kedvet a rendszeres sportoláshoz.
A rendezésben évek óta segítenek a pol-
gárõrök, az iskola pedagógusai - Bellai
Klári, Csomborné Ági, Kovácsné Zsuzsa,
Tímár Zoltán -  a Mûvelõdési Házból
Szeriné Andi, valamint Kovács Ildikó,
Kovács Nikoletta  és Morvai Lászlóné
Nekik õszinte köszönet jár!
Azt pedig, hogy a befutás után mindenkit
egy pohár üdítõvel fogadtunk, és
majdnem mindenki ajándékot nyert a
tombolán, és tíz kategóriában érmet ka-
pott az elsõ három helyezett köszönhet-
jük Veresegyház Önkormányzatának,  és
a  GRAMEX  2000.  Kft-nek.

A mellékelt táblázaton láthatjuk kor-
osztályonként az elsõ három helyezettet,
és a különdíjasokat!

Lencsés Csaba
városi szabadidõ-sport szervezõ

Veresegyházon sporttal is köszöntöttük Nemzeti Ünnepünket
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Hol tartunk most?
Összefoglaló a „Szennyvíztisztító bõvítés,
korszerûsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció
területén” címû, KEOP-7.1.2.0-2007-0041 sz. pályázati projektrõl
A vissza nem térítendõ uniós és hazai
támogatás elnyerésére Erdõkertes, Szada
és Veresegyház önkormányzata még
2007-ben közösen nyújtottak be pályá-
zatot, mely a Környezet és Energia
Operatív Program keretében az elsõ
fordulóban kedvezõ elbírálásban
részesült.

A veresegyházi szennyvíztisztító kapaci-
tása teljesen kihasznált, befogadóképes-
sége felsõ határán mûködik, ezért a ható-
ságok már nem adnak ki további háló-
zatra való rákötési engedélyeket. A pro-
jekt során a szennyvíztisztító napi 3000
m3/nap kapacitását 5000 m3/nap értékre
kívánjuk növelni.
A 2. fordulóban benyújtásra kerülõ pályá-
zaton való részvétel célja, hogy Veres-
egyház területén elkészüljön a kibõvített
és korszerûsített szennyvíztisztító, és
mindhárom településen folytatódjon 
a csatornaépítés. 
A jelenlegi pályázat elsõ fordulójában 
a települések 96 562 750 forint támoga-
táshoz jutottak, amely a 2. fordulóhoz
szükséges pályázati dokumentáció be-
nyújtásához szükséges elõkészítõ munkák
költségeinek fedezésére, valamint a
szennyvíztelep-bõvítés tenderterveinek és
a megépítendõ csatornaszakaszok kiviteli
terveinek elkészítésére fordítható. Ez az
összeg a várható elõkészítési költségek
85%-át teszi ki, a többit az önkormány-
zatok önerõbõl biztosítják.
A projekt kapcsán a megvalósítás teljes
költsége várhatóan több mint nettó 4
milliárd Ft lesz.
A megalapozott elõkészítõ munka
eredményeként - mind a szakmai, mind a

környezetvédelmi, mind pedig a gazda-
ságossági szempontokat figyelembe véve
- a megvalósításra, a szennyvízelve-
zetésben hagyományos rendszerû, gravi-
tációs csatornák kiépítésére esett a vá-
lasztás, a szennyvíztisztítás pedig vár-
hatóan biológiai tisztítással, membrán-
bioreaktoros technológiafejlesztéssel fog
megvalósulni. Errõl azonban a támogató-
közremûködõ szervezet, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága a pályázat 2. fordulója
alapján dönt.
Várhatóan mindhárom település több
utcájában épül ki a hálózat - legnagyobb
mértékben Erdõkertesen. Ez több mint
46 kilométernyi gerincvezeték és 17 km
bekötõvezeték megépítését jelenti. Így
csaknem 2400 ingatlan kerül bekötésre 
a hálózatba. A kiépítés és rákötés
feltétele, hogy belterületi, vízbekötéssel
rendelkezõ ingatlan legyen az érintett
telek. Az elnyerhetõ támogatásokkal 
a munkálatok (hálózat kiépítése) akár
2010-ben meg is kezdõdhetnek. A pro-
jekt várható befejezése és ezzel a meg-
valósulás (bekötés a mûködõ rendszerbe)
2012-re várható.
A 2. forduló pályázati anyagának beadási
határideje kitolódott: a pályázati anyag
leadási határideje 2009. augusztusa
helyett 2009. október 1.
Az 1. forduló (elõkészületek a 2. fordu-
lóra) projekt zárásának új idõpontja:
2009. december 30.
Mi történt még a mai napig, hol tart az
elõkészület?
Az elõkészületek a tervezettek szerint
haladnak !!
-  Aláírásra került a Támogatási Szerzõ-
dés,
- Megtörtént a projektmenedzsment
szervezet kijelölése, melybe mindhárom
érintett település dolgozói delegálva
lettek, valamint a külsõ segítõk
kiválasztása (pénzügyi tanácsadásra,
pályázatírásra, jogi segítségnyújtásra, PR -
kommunikációra stb.)
- Elkészültek és beadásra kerültek a meg-
valósíthatósági tanulmánytervek, egy
változatban a csatornahálózat bõvítésére,
3 változatban a szennyvíztisztító telep
fejlesztésére,
- Elkészült és 2008. decemberében

közzétételre került a szennyvíztisztító
telep tenderterveinek, valamint a megépí-
tendõ csatornaszakaszok kiviteli terveinek
elkészítésére, valamint a nem földmunka
jellegû terület elõkészítõ munkák elvég-
zésére vonatkozó nemzetközi közbeszer-
zési pályázati felhívás.
A közbeszerzési pályázat sikeres volt. 
A tervek elkészítésére örvendetesen nagy
számú, összesen hét pályázat érkezett,
melynek értékelése, illetve eredményhir-
detése 2009. február 26-án megtörtént.
A hét pályázó mindegyike érvényes
pályázatot adott be. A nyertes az Aqua
Construct Közmû- és Környezetmérnöki
Zrt. lett. A szerzõdéskötés 2009. március
6-án megtörtént.
A nyertes ajánlattevõvel kötött szerzõ-
désben foglaltak alapján a tervezési
költség bruttó 46 020 000,- Ft. 
A tervezés jelenleg folyik.
- 2008. november 7-én sajtótájékoztató
keretén belül ismertetésre került  a pro-
jekt, melyeknek az összefoglalóját a helyi
sajtókban és médiákban  (Erdõkertesi
Napló, Szada 2111, A Kistérség, Veresi
Krónika, és a három település honlapján)
már olvashattak.
- 2008. december 18-án Civil Fórum
szervezésére került sor, melyen a Civil
Szervezetek megjelent képviselõi szintén
tájékoztatást kaptak a projektrõl és annak
aktuális helyzetérõl és az ott feltett
kérdésekre szakértõk válaszoltak. Az Ön-
kormányzatok már a projekt elõkészítõ
munkálatainak során is nagy hangsúlyt
fektettek a környék környezetvédõivel
való kapcsolattartásra.
- Veresegyházon, 2008. december 22-én
megtartott közös testületi ülés hatá-
rozatát követõen 2008. december 23-án
megalakult a három önkormányzat által
létrehozott Szennyvízközmû Társulás. 
A Társulás az elnyert  96 562 750 forint
támogatás felhasználását és a 2. fordulós
pályázati dokumentáció összeállítását és
beadását intézi. A megvalósult beruházás
lezárását követõen a szennyvíztisztító
próbaüzeme után még legalább öt évig
mûködik majd a Társulás. 
A Társulás Alapító Okiratát települé-
senként külön - külön szavazta meg min-
den képviselõ-testület, ahol egyhangú
döntéssel fogadták el azt. A Társulási

FIÚK - FÉRFIAK (Létszám: 102 fõ) LEÁNYOK - HÖLGYEK (Létszám: 71 fõ)

1. Borsodi Máté 2002. Veresegyház 1. Németh Natália 2002. Veresegyház

2. Lõrincz Vera 2003. Veresegyház

3. Nyéki Kata 2002. Szõd

2. Zsót Sebestyén 2002. Veresegyház

3. Menyhért Gellért 2002. Szõd

2002. és késõbb ( óvodások )

Zanathy Miklós 1939. Budapest Vígh Eleonóra 1961. Veresegyház

Legidõsebb

Ferenczi S. Viktor 2005. Veres, Gombos Boldizsár 2004. Veres Madár Emese 2005. Veres,   Borsodi Nóra 2004. Veres

Legfiatalabb

Vajkovics Károly 1968. Veresegyház Novák Eszter 1996. Dunakeszi

Abszolút elsõ

1. Vajkovics Ferenc 2001. Veresegyház 1. Kerekes Ivett 2000. Veresegyház

2. Király Rita 2000 Veresegyház

3. Ferenczi Anna 2000 Veresegyház

2. Szakmáry Nûándor 2000. Veresegyház

3. Lõrincz János 2000. Veresegyház

2000-2001. ( I. kcs. )

1. Gombos Barnabás 1998. Veresegyház 1. Szegedi Sára 1998. Veresegyház

2. Katona Ádám 1999. Veresegyház 2. Novák Réka 1999. Dunakeszi

3. Lakatos Dávid 1999. Veresegyház 3. Vajkovics Viktória 1998. Veresegyház

1998-99. ( II. kcs. )

1. Palkovics Áron 1996. Gödöllõ 1. Novák Eszter 1996. Dunakeszi

2. Szántó Dávid 1997. Szõd 2. Kerekes Lilian 1996. Veresegyház

3. Drenkovics Dávid 1996. Veresegyház 3. Király Anna 1996. Veresegyház

1996-97. ( III. kcs. )

1. Baranyó Szabolcs 1995. Veresegyház 1. Bálint Regina 1994. Veresegyház

2. Herczeg Bence 1995. Veresegyház 2. Gombos Dalma 1994. Veresegyház

3. Grósz Dániel 1995. Gödöllõ 3. Bodzás Zsanett 1995. Veresegyház

1994-95.  ( IV. kcs. )

1. Ódor Sándor 1993. Veresegyház 1. Baranyó Petra 1993. Veresegyház

2. Dudás Dániel 1993. Szõd 2. Borsos Patrícia 1991. Veresegyház

3. Dudás Sndor 1990. Szõd 3. Gál Noémi 1993. Veresegyház

1990-93. ( V.-VI. kcs. )

1. Koklács György 1986. Erdõkertes 1. Wittek Janka 1988. Veresegyház

2. Kovács Gergõ 1987. Veresegyház 2. Máté Ildikó 1989. Veresegyház

3. Németh László 1984. Veresegyház 3. Nagy Nikolett 1985. Veresegyház

1989-78. ( 19-30évesek )

1. Vajkovics Károly 1968. Veresegyház 1. Csomborné Halmai Ágnes 1968. Veresegyház

2. Szakmáry Sándor 1968. Veresegyház 2. Bodzásné Petrovics Éva 1975. Veresegyház

3. Halász József 1968. Szilasliget 3. Wégner Ilona 1968. Veresegyház

1977-68. ( 31-40 évesek )

1. Kerekes Ferenc 1966. Veresegyház 1. Hegedûs Gabriella 1965. Veresegyház

2. Poldán Ferenc 1967. Veresegyház 2. Salánki Katalin 1964. Gödöllõ

3. Dudás Sándor 1962. Szõd 3. Vígh Eleonóra 1961. Veresegyház

1967-58. ( 41-50 évesek )
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Külön, velünk
Újra eltelt egy hónap, s mivel rövidesen
sokan újra a tavalyi kölniket kezdik
elõkaparni, tudhatjuk: Húsvét bekö-
szöntével megint magunk mögött
hagytunk egy évet. 

Legtöbbünk persze ilyenkor inkább
elmenekül, semmint hogy otthonának
nõi lakóira magától értetõdõ illatfelhõt
szabadítson, ebbõl következõen újra
lesznek olyanok, akik hiába kopog-
tatnak bizonyos házak ajtajain. Sok
barát ilyenkor megsértõdik, hiszen
pacsuliját szorongatva évrõl-évre elfe-
lejti: a Húsvét leginkább talán családi
ünnep. A legtöbben örömmel hasz-

nálják ki az alkalmat és hosszú hét-
végére indulnak, vagy csak egyszerûen
természetjárást szerveznek a jó idõ
beköszöntével hétfõn - szeretteik
körében indítva egy újabb hetet.

Ne haragudjunk tehát azokra, kik
kivonják „fejüket” eme vallási eredetû
misztériumból, hiszen valójában õk is
velünk ünnepelnek, s ha már dúl a gaz-
dasági válság, ne felejtsük: a feltá-
madás emlékezete, talán sokunkat
képes megihletni...

AAnnkkaa  PPéétteerr,,  
ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ
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11..  Hugó napja 11557788  (431 éve történt)
William Harvey felfedezte a vérkeringést.

22..  Áron napja 11997788 (31 éve történt)
Bemutatták a Dallas
elsõ epizódját a CBS-
n, mint egy 5 részes
sorozat elsõ tagját.

33..  Buda és 11994444  (65 éve történt)
Richárd napja Elõször érte Budapes-

tet légitámadás.
44..  Izidor napja 11996688  (41 éve történt)

Elõször mutatott be a Magyar Televízió
színes filmet.

55..  Vince napja 11991122  (97 éve történt)
Megszületett Örkény István író.

66..  Bíborka és 11997744  (35 éve történt)
Vilmos napja Az ABBA együttes Waterloo címû szá-

mukkal Svédországban megnyerte az Euro-
vizós Dafesztivált, ezzel kezdetét vette
karrierjük.

77..  Herman napja 11882200  (189 éve történt)
Megszületett Klapka György magyar
tábornok (vélhetõen nem a Vámház
körúton).

88..  Dénes napja 11887733  (136 éve történt)
Alfred Paraf szabadalmaztatta a margarin
receptjét.

99..  Erhard napja 11996633  (46 éve történt)
John F. Kennedy az Egyesült Államok
díszpolgárává fogadta a brit Winston
Churchillt.

1100..  Zsolt napja 11991122  (97 éve történt)
Elindult a Titanic
luxushajó végzetes
útjára Southampton-
bõl.

1111..  Leó és Szaniszló 11889966  (113 éve történt)
napja Hajós Alfréd úszó

100 méteres
gyorsúszásban megszerezte az elsõ magyar
olimpiai aranyérmet.

1122..  Gyula napja 11995544  (55 éve történt)
A rock and roll születésnapja.

1133..  Ida napja 11996633  (46 éve történt)
Megszületett Garri Kaszparov örmény
származású orosz sakkozó, egyéni
világbajnok, többszörös olimpiai bajnok.

1144..  Tibor napja 11995588  (51 éve történt)
A Szputnyik 2, fedél-
zetén Lajka kutyával
elégett az atmoszfé-
rában.

1155..  Anasztázia és 11998899  (20 éve történt) 
Tas napja Elkezdte a Danubius rádió a magyar nyelvû

adásait hajnalban és éjszaka - napközben
továbbra is németül sugározott.

1166..  Csongor napja 11991122  (97 éve történt)
Elõször repült keresztül nõ a La Manche-
csatorna felett (Harriet Quimby).

1177..  Rudolf napja 11996666  (43 éve történt)
Meghalt Jancsó Miklós kétszeres Kossuth-
díjas farmakológus (a filmrendezõ Jancsó
Miklós még él).

1188..  Andrea és Ilma 11990077  (102 éve történt)
napja Megszületett Rózsa Miklós magyar

származású Oscar-díjas filmzene-szerzõ.

Ismertebb filmzenéi: Tû a szénakazalban;
Ben Hur Oscar-díj (1960); Quo Vadis?

1199..  Emma napja 11997711  (38 éve történt)
A szovjetek elsõként juttattak Föld körüli
pályára ûrállomást, a Szaljut-1-et, amelyen
tartósan ember tartózkodott.

2200..  Tivadar napja 11885577  (152 éve
történt)
Megnyílt az ala-
gút a budai Vár-
hegy alatt.

2211..  Konrád napja 11996611  (48 éve
történt)
Elõször lépett a nyilvánosság elé a Beatles-
együttes a liverpooli Cavern Clubban.

2222..  Csilla és Noémi 11337700  (639 éve történt)
napja Párizsban letették a Bastille alapkövét - az

erõdrendszer a királyi önkényuralom
jelképévé vált.

2233..  Béla napja 11556644  (445 éve történt)
Megszületett William Shakespeare színész,
író, drámaíró, aki 52 évvel késõbb, 1616-
ban szintén ugyanezen a napon hunyt el.
Leghíresebb mûvei: Rómeó és Júlia, Hamlet,
Lear király, Machbet, Othello.

2244..  György napja 11550000  (509 éve történt)
Tavaszi gonoszjáró nap, ekkor a bo-
szorkányok szabadon garázdálkodhattak.

2255..  Márk napja 11994400  (69 éve történt)
Megszületett Dél-
Bronx-ban Alfredo
James, azaz Al
Pacino Oscar-díjas
amerikai színész,
producer, rendezõ.
Legismertebb filmjei:
A Keresztapa trilógia, A sebhelyes arcú, Egy
asszony illata,  Az ördög ügyvédje.

2266..  Ervin napja 11998866  (23 éve történt)
Az egykori szovjetunióbeli Csernobilban
atomkatasztrófa történt, amikor felrobbant
az egyik atomreaktor.

2277..  Zita napja 11552211  (488 éve történt)
Magellán nem érhette meg az elsõ Föld
körüli út végét - amely bebizonyította, hogy
a Föld gömbölyû -, mert az õslakosokkal
vívott harcban életét vesztette ezen a
napon a Fülöp-szigeteken.

2288..  Valéria napja 11993311  (78 éve történt)
Megkezdõdött a magyar hangosfilmgyártás
a régi Corvin Filmgyár telepén, a budapesti
Gyarmat utcában.

2299..  Péter napja 11998800  (29 éve történt)
Meghalt Alfred
Hitchcock a filmtör-
ténet egyik legna-
gyobb hatású rende-
zõje, a thriller „aty-
ja” (Psycho, Bûvölet,
Madarak).

3300..  Katalin és Kitti 11778899  (220 éve
napja történt)

George Washington
az Amerikai Egyesült
Államok elsõ elnöke lett.

Ahogyan azt már törzsolvasóink

megszokhatták, lapunk hasábjain

hónapról-hónapra hírt adunk

arról, mégis hogyan áll a település

két legfontosabb beruházása,

nevezetesen a csonkási óvoda

építése, valamint a Fabriczius

József Általános Iskola emelet

ráépítése. Ahogyan a most közölt

képeken is jól kivehetõ, az óvoda

szinte tökéletesen szerkezetkész,

az új szinttel ellátott iskola pedig

már kiemelkedik a környezõ

házak közül - haladunk.

KKöözzeelleeddõõ  ffiinniissbbeenn
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AANNYYÁÁMM  FFEEKKEETTEE  RRÓÓZZSSAA
XIX. Magyar Nyelvû Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó

Veresegyház
2009. május 1-3.

AA  ddöönnttõõ  ééss  aa  ggáállaa  hheellyysszzíínneeii::
Váci Mihály Mûvelõdési Ház, 2112 Veresegyház, Köves u. 14.
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Centrum, 2112 Veresegyház, Fõ út 45-47.
Mézesvölgyi Általános Iskola, 2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7.

AA  ttaalláállkkoozzóó  ffõõvvééddnnöökkee:: Markó Béla - az RMDSZ elnöke
VVééddnnöökköökk:: Göncz Kinga - külügyminiszter, Dr. Hiller István - oktatási- és kulturális miniszter, Szûcs Erika - szociális
és munkaügyi miniszter, Dr. Pomogáts Béla - az Anyanyelvi Konferencia elnöke, Dr. Gémesi György - Gödöllõ város
polgármestere, Pásztor László - Erdõkertes polgármestere, Pásztor Béla - Veresegyház polgármestere, Játékosné
Kovács Márta - a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke, Dr. Dul Udo Endréné -  Gödöllõ és Vidéke
Coop Rt. vezérigazgatója (továbbiak egyeztetés alatt)

22000099..  mmáájjuuss  11..  ((ppéénntteekk))
07.00 - 10.00 Résztvevõk érkezése a Váci Mihály Mûvelõdési Házba
10.00 A nemzetközi program megnyitója 

A vendégeket köszönti: Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere 
A versünnepet megnyitja: Pomogáts Béla - az Anyanyelvi Konferencia elnöke
A versünnepen közremûködnek: Tamási Központi Zeneiskola növendékei

10.30 - 12.00 Döntõ I. rész
13.30 - 15.30 Döntõ II. rész
16.00 - 17.30 Döntõ III. rész
20.00 órától Amatõr színházi bemutató: a lévai (szlovákiai) Juhász Gyula irodalmi színpad 

„A mi 100 éves Radnótink” c. mûsora, Rendezõ: Újváry László
21.00 órától Ismerkedési est a budapesti Cool Night dzsesszduó közremûködésével

22000099..  mmáájjuuss  22..  ((sszzoommbbaatt))  
10.00 Palotai Roland (Leányfalu) festõmûvész kiállításának megnyitója

A vendégeket köszönti Pásztor Béla
A kiállítást megnyitja: Dr. Hahn Ferenc akadémikus, mûvészettörténész, Munkácsy-díjas 
A megnyitón közremûködnek Tamási Központi Zeneiskola növendékei

11.00 - 12.30 Döntõ IV. rész
14.00 - 17.00 Döntõ V. rész
17.00 - 19.00 „Miénk a pódium” - szabad versmondás, zenélés
20.00 szakmai értékelés, az Alapítvány és a támogatók díjainak átadása
21.00 a veresegyházi Forrás Színpad elõadása: Horváth Péter: Kis Holivúd c. darabja
24.00 órától búcsúest a budapesti Cool Night dzsesszduó közremûködésével.

22000099..  mmáájjuuss  33..  ((vvaassáárrnnaapp))  
10.00 Gálamûsor, Anyák napi ünnepség

Az édesanyákat köszönti Pásztor Béla polgármester
A nemzetközi találkozó gálamûsorát megnyitja: Markó Béla, az RMDSZ elnöke. 
Csoóri Sándor Anyám fekete rózsa címû versét elénekli Dinnyés József daltulajdonos. 
A gálamûsorban fellépnek: a XIX. nemzetközi találkozó helyezettjei, a veresegyházi Kabóca
kórus, vezényel: Kovács Katalin karnagy, Tamási Zeneiskola, Cool Night dzsesszduó. 
A gálamûsor házigazdája: Takács Pál - Fekete Rózsa-díjas versmondó

A döntõ programjait vezetik: Pásztor Ildikó és Virágh Bernadett
Dániel Kornél

alapítványi titkár
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