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Az AGÓRA KÖR
épített a város szá-
mára betlehemi is-
tállót a székely ka-
pu mögött. Decem-
ber 20-án, a rendkí-
vüli hideg ellenére
sok szép elõadás
zajlott le, igazi lát-
v á n y o s s á g k é n t ,
megteremtve a ka-
rácsonyváráshoz
szükséges hangula-
tot.

Jól esett az enni-
és az innivaló, s a
tüzeknél is szívesen
idõztünk egy kis
melegedés érdeké-
ben.

Éltünk is sokan a
lehetõséggel, saj-
nálhatja, aki nem
jött el.
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Örömöd sok legyen, bánatod semmi,
Segítsen az Isten boldognak lenni!
Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, 
Így kívánunk Nektek Boldogabb Újévet!

Pásztor Béla polgármester és a képviselõ-testület,
dr. Tahon Róbert és a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói, valamint lapunk szerkesztõsége nevében
Minden Kedves Olvasónknak Boldog Új Évet
Kívánunk!

A magyar megél a jég hátán
is, de mivel már hosszú évek óta
élünk „a jég fogságában”, az
emberek egyre nekikeseredet-
tebb hangulatba kerülnek, s ez
a borúlátás állítólag nemzeti sa-
játosságunk.

Nem kérdéses, hogy az or-
szág kiszolgáltatott állapotban
van, a gazdaság a válsággal
küszködik, a lakosság elkesere-
dett, az életszínvonal romlik, és
az elvártnál sokkal alacsonyabb.
Bár lehet, hogy nem lenne ilyen
nyomasztó a helyzet, ha nem a
különféle felesleges luxusfo-
gyasztás reklámjai mérgeznék
folyamatosan a lelkünket, gon-
dolkodásunkat. A hangulatot
azonban a közéletben elterjedt
példátlan korrupciók, a vissza-
élések, a harácsolások rontják a
leginkább. Ahogy Sólyom Lász-
ló köztársasági elnök újévi kö-
szöntõjében is megfogalmazta,
elviselhetetlen, hogy a tisztes-
ség és a siker külön utakon jár.

Hol vannak azok a politiku-
sok, akikben megbízhatunk,
akik tisztességesek, és hihetõ,
hogy az ország javát nézik, nem
a magukét, akik nem megvásá-
rolhatók? Elvesztettük a hitün-
ket. A sok botrány, a kiszivár-
gott disznóságok rávetültek az
egész országgyûlésre. Nehéz
idõszaknak nézünk elébe, hi-
szen pár hónap múlva itt a vá-
lasztás. Változást, javulást vá-
runk, de azt is tudjuk, hogy ek-
kora adósságállományt egy
tisztességes emberekbõl álló,
hazában, nemzetben gondol-
kodó országgyûlés sem tud né-
hány jó döntéssel a visszájára
fordítani.

Lehet, hogy a változást, a ja-
vítást alulról kell kezdeni. Kis,
összetartó közösségekben, ahol
még ismerjük egymást, ahol
tudjuk, kire, miben lehet számí-
tani, s ahol ha valaki elvesztette
a többiek bizalmát, „az ott töb-
bé nem rúghat labdába”. Így
tudnánk becsületes, elhivatott,
tisztességes embereket válasz-

tani a magunk képviseletére.
Ezért tekinthetjük rendkívüli

értéknek a meglévõ kisközössé-
geinket, amelyekben Veresegy-
ház különösen gazdag. Az évér-
tékelõ beszédében Pásztor Béla
polgármester is kiemelte, hogy
a városunkban ötven!!! civil
szervezet tevékenykedik.

Január 2-dikán pedig egy iga-
zi sikertörténet adott okot a bi-
zakodásra: a Baptista Közösség
templomot avatott. Olyan
templomot, amelyen 9 évig
dolgoztak, s amikor belevágtak
a munkába, nem volt csak egy
rakás téglájuk és 3 millió forint-
juk. De mert bátrak voltak, és
bíztak magukban, az összefo-
gásukban, és természetesen Is-
tenben, nem rettentek vissza a
nincs-tõl. Mára elkészült a 100
millió Ft értékû épület, amely-
ben 40 millió Ft társadalmi
munka is van! Példaértékû ez a
kitartás, amikor nem panasz-
kodnak az emberek, hanem
tesznek. Így lehet az országot is
rendbe tenni, hittel, kitartással,
összefogással, áldozat vállalás-
sal.

Már hosszabbodnak a nap-
palok. Még tél van, de tudjuk,
hogy minden nappal közelebb
kerül a tavasz, a megújulás. Ez a
tavasz a magyarság számára is
hozhat felvirágzást, amely virá-
gok aztán idõvel értékes ter-
mést érlelnek… Tegyünk érte!

Windhager Károly

Hosszabbodnak
a nappalok…

Horváth Ferenc

Az ó év már menni
készül…
(2009 szilveszterére) 

Az ó év már menni készül,
s mit hagy nekünk itt emlékül?
Ritka békét, sûrû gondot…
2010, lesz ránk gondod?

Jusson elég bor és búza,
levesünkbe zsenge zúza,
pörköltünkbe disznóköröm,
szívünkbe meg fölös öröm!

Kapjunk végre éjbe merült
szemeinkbe fénylõ derût:
amit várunk, megkerüljön,
s a baj minket elkerüljön!

Ki jót akar, jusson jóra,
váljon a vágy mind valóra;
de csak azé, aki igaz;
s jusson, ha kell, gyöngéd vigasz!

Szépet kérve, jót remélve,
koccintsunk a jövõ évre –
poharakban már a pezsgõ!
Legyél kegyes, új esztendõ!

Elhangzott a szerzõtõl, Veresegyház Önkormányzata
szilveszteri évértékelõ ünnepségén, december 31-én.



Veresi Krónika 2010. január

4

Ö
n

ko
rm

án
yz

at

GE Hungary Energy Division
A Kisrét utcában található GE
gyár 2000-ben kezdte meg mû-
ködését, ahol nagy teljesítmé-

nyû turbinák összeszerelését, al-
katrészek gyártását és javítását
végzik. A foglalkoztatottak szá-
ma jelenleg több mint 1000 fõ,
ezen felül 300 fõre tehetõk a
beszállítók és a szolgáltatók. A
gyár a kezdetektõl fogva kölcsö-
nösen jó kapcsolatot ápol a vá-
rossal. Igyekszik a városért minél
többet tenni. Önkéntes felaján-
lásai és tevékenységei közül né-
hány: a Mézesvölgyi Iskola szá-
mítógépes termének teljes fel-
szerelése a kor színvonalát kép-
viselõ gépekkel, idegen nyelvû
könyvek adományozása az álta-
lános iskolának, Mind Lab kész-
ségfejlesztõ program ugyan-
csak az iskolának, a Veresi Kró-
nika, a Meseliget Bölcsõde, a
Városi Sportkör Triatlon Szak-
osztálya, a Drago Skorpiók
Egyesület, a Mûvelõdési Ház és
a Zeneiskola támogatása, az
Ivacsi játszótér felújítása, az óvo-
dai, iskolai kültéri játékok, a
medveotthoni kerítés és a
sportpálya palánkok festése. A

Föld Napján hársfát ültettek a
Misszió elõtti útszakaszon, a
strandot takarították, újságot
gyûjtöttek az Idõsek Otthona

számára. Társadalmi szerveze-
teink állandó segítõje. A város
fenntartásához – sikeres tevé-
kenységébõl adódóan – meg-

határozó jelentõségû összeggel
járul hozzá. Mindezen érdemek
erkölcsi elismerése, megbecsü-
lése és köszöneteként a GE
Hungary Kft. Energy Divízió ré-
szére. Nevét Veresegyház város
kitüntetettjeinek sorába beje-
gyezte

GE Hungary Aviation Division
A GE Aviation 2000 áprilisában
kezdte meg mûködését
Veresegyházon a Lévai utcában.
A repülõgép-hajtómû alkatrész-
javító üzem akkor 60 fõt, ma
230 fõt foglalkoztat. A cég elkö-
telezett az iránt, hogy önkéntes
feladatok ellátásával, összefo-
gással jobbá tegye az ott dolgo-
zók és a helyi közösségek életét.
A gyár közel 10 éve járul hozzá
városunk, és azon belül intéz-
ményeink fejlesztéséhez. Szinte
nincs olyan rendezvény, amely-
nek ne lenne támogatója. Ön-
kéntes felajánlásai és tevékeny-
ségei közül néhány: hinták és
mászókák festése a Széchenyi
téri óvodában, gyûjtés a Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat számára, az Anyám Fekete
Rózsa magyar nyelvû Vers- és
Prózamondó Találkozó támoga-
tása, a Medveotthon útjának
rendbe tétele, a Medveotthon
területén lévõ könyöklõk festé-
se, a strandkerítés festése, a
Föld Napján való állandó részvé-
tel, közösségi összejövetelek
szervezése. A város fenntartásá-
hoz – sikeres munkájuk ered-
ményeként – számottevõ ösz-
szeggel járul hozzá. Mindezen
érdemek erkölcsi elismerése,
megbecsülése és köszönete-
ként a GE Hungary Kft. Aviation
Divízió részére VERESEGYHÁZ-

ÉRT DÍJ kitüntetést adományoz-
za. Nevét Veresegyház város ki-
tüntetettjeinek sorába beje-
gyezte.

Sanofi Aventis/Chinoin Zrt. 
A Sanofi Aventis 2002-tõl mû-
ködik a Lévai utcában, ahol szi-
lárd gyógyszereket, tablettákat
állítanak elõ. A szolgáltatókkal
és beszállítókkal együtt több
mint 600 fõt foglalkoztató
üzem dolgozói közül 300 fõ he-
lyi, illetve kistérségi lakos. A vá-
rossal harmóniában, a várost
minden esetben segítve, kritikus
helyzetekben kisegítve mûködik
együtt. Közösségi terek kialakí-
tásában, s a környezet védelmé-
ben egyaránt kezdeményezõ. A
helyi egészségmegõrzõ- és
sportrendezvényeket állandóan
támogatja. Önkéntes progra-
mokkal segíti a közintézménye-
ket. Országosan kezdeménye-
zõje volt a hirtelen szívhalál be-
állta gyors beavatkozással törté-
nõ megakadályozásának. E
programba elsõként vonta be
városunkat. Mindezek mellett a
cég a helyi és kistérségi mûvé-
szek példamutató támogatója.
Mûveikbõl sikeres kiállítást és ár-
verést rendezett a céghez tarto-
zó beszállítók és együttmûkö-
dõk részvételével. Kiemelkedõ a
város számára adományozott
„Kezek” címû alkotás, amely a
városba bejövet a Szadai út
mellett került felállításra, ezzel is
szolgálva a város kulturáltságát.
A város fenntartásához, a sike-
res kutatásfejlesztés, piackere-
sés és az elvégzett munka ered-
ményeként jelentõs összeggel
járul hozzá. Mindezen érdemek
erkölcsi megbecsülése, elisme-
rése és köszöneteként a SANOFI
AVENTIS / CHINOIN ZRT. részé-
re VERESEGYHÁZÉRT DÍJ kitün-
tetést adományozza. Nevét Ve-
resegyház város kitüntetettjei-
nek sorába bejegyezte.

Tóth Sándor nyugalmazott
református egyházgondnok
Fiatal korától az akkori falu,
majd a késõbbi város társadal-
mi és egyházi életének odaadó
részese. A település fejlõdését
segítõ társadalmi munkák állan-
dó résztvevõje és szervezõje.
Nem volt olyan közösségi mun-
ka, amelyen õ ne vett volna
részt. Néhány ezek közül: a kul-
túrház építése, a Virág utca és
Nap utca csapadékvíz csatorná-
zása, az általános iskola, az ABC
áruház, a posta és az óvodák, az
utak építése. Harminc éven át
volt a református egyház gyüle-
kezetének gondnoka. Nevéhez

fûzõdik az egyházi intézmények
jó színvonalon tartása és fejlesz-
tése. Kiemelkedõ a református
temetõben megépített ravata-
lozó társadalmi munkával törté-
nõ segítése és az egész építke-
zés szervezése. Személyisége se-
gítette az egyházak közötti ki-
egyensúlyozott együttmûkö-
dést. Szerény, a szolgálatot –
mint nemes tulajdonságot –
példaként hordozó ember.
Mindezekért, a város szolgála-
táért és szeretetéért Tóth Sán-
dor nyugalmazott református
egyházgondnok részére VERES-
EGYHÁZÉRT DÍJ kitüntetést
adományozza. Nevét Veresegy-
ház város kitüntetettjeinek sorá-

Új kitüntetettjeink

Somogyi
Balázs

és Orosz 
Rita

GE Hungary 
Energy

Division

Mc Curdie
William

GE Hungary 
Aviation
Division

Románné
dr. 
Diószegi
Zsuzsanna
Sanafi
Aventis

/Chinoin
Zrt.

Ilyés Gyula
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ba bejegyezte.

Gombos István klubvezetõ
A klubot 10 éve õ maga alapí-
totta, amely azóta számtalan
nagyszerû kiállítást rendezett. A
modellezõk évente több telepü-
lésrõl – Szegedtõl Budapestig –
érkeztek a Mézesvölgyi Általá-
nos Iskola aulájába. Kezdemé-
nyezésére Veresegyház várossá
avatásának 6 évfordulóján
Nagyvasúti Kiállítást rendeztek
a MÁV Rt-vel közösen a vasútál-
lomáson. 2007-ben rajzpályá-
zatot hirdettek a környék iskolás
gyermekei számára, „Ahogy én
látom a vasutat” címmel. 2008-
ban irányításával került meg-
rendezésre Veresegyházon az
55. Országos Vasútmodell Kiállí-

tás és Verseny. A 10 éves város-
évforduló alkalmából az újravil-
lamosított veresegyházi vasút-
vonal 10. évfordulójának meg-
ünneplését szorgalmazta. Erre
az idõre a klub megépítette a
Budapest - Vác vasútvonal, Fót-
fürdõtõl - Erdõkertesig húzódó
szakaszának mûködõ, valóság-
hû terepasztalát. A Baranyai Já-
nos Vasútbarát és Modellezõ
Klub mûködésének meghatáro-
zó alakja. Közösségformáló sze-
mélyisége, kiváló szervezõkész-
sége és a klubhoz való elhiva-
tott kötõdése elismeréseként
GOMBOS ISTVÁN klubvezetõ
részére VANKÓ ISTVÁN KISKÖ-
ZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁÉRT DÍJ
kitüntetést adományozza. Ne-
vét Veresegyház város kitünte-
tettjeinek sorába bejegyezte.

Dékány Jánosné klubvezetõ
Nyolc éve került a Nyugdíjas
Klub élére, ahol a több évtize-
des hagyományok õrzése mel-
lett új, a csoport mûködését se-
gítõ feladatok és programok ki-
jelölésével tovább színesítette
annak életét. Nevet adott a 60
fõt számláló közösségnek,

megalakította az ének, vers, és
kabaré csoportokat. Általa vál-
tak rendszeressé a magyaror-
szági kirándulások és színházi
látogatások. Õ vezette be a 80
éves kort betöltött tagok szüle-
tésnapjának megünneplését.

Közremûködésével jó kapcsola-
tot ápoltak a szomszédos, és az
ország különbözõ településein
mûködõ nyugdíjas klubokkal,
õrizve lakóhelyünk jó hírnevét.
Személyes részvételével jelentõs
társadalmi munkára ösztönzi a
tagságot, melynek eredménye-
ként rendszeresen részt vesznek
a város rendezvényein. Lelkiis-
meretes, a közösséget ápoló és
pártoló tevékenységéért
DÉKÁNY JÁNOSNÉ klubvezetõ
részére VANKÓ ISTVÁN KISKÖ-
ZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁÉRT DÍJ
kitüntetést adományozza. Ne-
vét Veresegyház város kitünte-
tettjeinek sorába bejegyezte.

Cservenka Aurél gépkocsive-
zetõ
A sportkör autóbuszának veze-

tõjeként munkáját lelkiismerete-
sen, szolgálatkészen végzi. Ha
szükséges, éjjel és nappal egy-
aránt rendelkezésre áll. Maga-
tartásával, hozzáállásával kiér-
demelte a sportolók és a min-
denkori utasok – gyerekek és
felnõttek – tiszteletét és szerete-
tét. Elismeréssel szólnak oda-

adásáról, leleményességérõl, rá-
termettségérõl. Elhivatott mun-
kája, példamutató emberi ma-
gatartása és segítõkészsége is
hozzájárul ahhoz, hogy a spor-
tolók jó légkörben megfelelõ
teljesítményt nyújtsanak. Veres-
egyház sportéletének nélkülöz-
hetetlen és biztos pontja. A vá-
ros sportéletében vállalt közel
10 éves szolgálatáért Cser-
venka Aurél gépkocsivezetõ ré-
szére BELLAI JÁNOS TESTNEVE-
LÉSI ÉS SPORT DÍJ kitüntetést
adományozza. Nevét Veresegy-
ház város kitüntetettjeinek sorá-
ba bejegyezte.

Ilyés Gyula egyesületi elnök
Az általa alapított Veresi Küzdõ-
sport Egyesület 2005-ben kezd-
te meg mûködését. Öt csoport-

ban – két kezdõ, egy haladó
óvodás, egy haladó kisiskolás és
egy versenyzõ csoportban –
tartja foglalkozásait heti rend-
szerességgel. Az egyesület több

mint 70 tagot számlál, köztük
gyermek, fiatal és idõsebb korú
egyaránt megtalálható. Rend-
szeresen tart edzõtáborokat,
sportrendezvényeket, valamint
a veresi sportnapoknak is állan-
dó résztvevõje. Családok, házas-
párok számára biztosít egészsé-
ges és egyben kellemes kikap-
csolódást foglalkozásaival.
Nincs olyan tanítványa, aki
arany, ezüst vagy bronzérem
nélkül tér haza az országos és
regionális versenyekrõl. A sport-
ágban országszerte elismert és
jeles személyiségek meghívásá-
val övszerzõ vizsgákat szervez,
mellyel biztosítja a korrekt visz-
szaigazolást a tagok technikai
felkészültségi szintjérõl. A város
sportéletében betöltött szere-
péért, az egészséges életmódra
való törekvésben vállalt szolgá-
latáért, Veresegyház hírnevének
öregbítéséért Ilyés Gyula egye-
sületi elnök részére BELLAI JÁ-
NOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT
DÍJ kitüntetést adományozza.
Nevét Veresegyház város kitün-
tetettjeinek sorába bejegyezte.

Bazsikné Kõvári Krisztinát, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
volt igazgatóját nyugállomány-

ba vonulása alkalmából a képvi-
selõ-testület címzetes igazgatói
kinevezésben részesítette.

Polgármesteri Elismerésben
részesültek:
Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina;
Gréczy János; Harcos Györgyné;
Játékosné Kovács Márta; Job-
ban Eszter; Kelemenné Boross
Zsuzsa; Kovács Katalin; Kovássy
Eszter; Kövi Árpádné; Kucsa
Tamásné; Kuli Bálint; Kun Éva;
Nagy László; Nagyné Vogl Mag-
dolna; Orosz Rita; Spera Ágnes;
Szalainé Gulyás Ágnes; Szilvási
Sándor; Szlovák Zsolt; Tóth
Gáborné; Vadász Ágnes; Zagyi
Endre; Zimmerné Sándor Ibo-
lya; Zsigmond Ágnes

Tóth Sándor

Cservenka Aurél

Gombos István

Bazsikné
Kõvári
Krisztina

Dékány Jánosné
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Az önkormányzat képviselõ-
testületének nevében szilvesz-
teri fogadásra hívta Pásztor
Béla polgármester a város in-
tézményeinek dolgozóit, köz-
életi személyiségeit, vállalko-
zóit, civil szervezeteit. A közel
200 fõ részvételével tartott
eseményen az elhangzott ver-
sek, énekek és zenék hamisí-
tatlan szilveszteri hangulatot
teremtettek, de nem maradt el
a polgármesteri évértékelés és
elõretekintés sem, a legünne-
pélyesebb pillanatokat pedig a
kitüntetések átadása közben
élhettük át. Ez évben egy új ki-
tüntetéssel bõvült a társadalmi
elismerések lehetõsége, elsõ
alkalommal adták át a Vankó
István – Kisközösségek Létre-
hozásáért Díjat.

Polgármester úr, a megbe-
csülése jeleként elismerõ okle-
velekkel jutalmazta - Veresegy-
ház várossá nyilvánításának10
éves évfordulója alkalmából -
azokat, akiknek az önzetlen
munkájára a város szolgálatá-
ban mindig számítani lehet.

További – nem lebecsülendõ
- értéket jelentett a hivatalos
mûsort követõ fogadás adta
találkozási, kapcsolatteremtési
lehetõség, ahol a város meg-
határozó személyiségei kötet-
lenül beszélgethettek egymás-
sal egy-egy pohár pezsgõvel a
kézben. Nem is sietett haza
szinte senki, sokáig élénk esz-
mecserék zajlottak még a
Mézesvölgyi Általános Iskola
aulájában.

Az alábbiakban igyekszünk
összefoglalni az évértékelõ be-
szédben elhangzottakat.

Eredményeink és jövõké-
pünk

Veresegyház - a 10 évvel ez-

elõtti várossá avatása óta - 15
milliárd forint beruházással
gyarapodott, a falusias köz-
ségbõl központi jelentõségû,
szép és élhetõ várossá vált. A
fejlõdés lendületének töretlen-
ségét jelzi, hogy a világméretû
válság ellenére 2009-ben is 1,5
milliárd forint értékû fejlesztés-
sel gazdagodtunk, szépültünk.

Településünk az önkormány-
zat irányítása alatt ez évben is
látványosabb és kellemesebb
lett, vonzása tovább növeke-
dett. Az intézmények magas
színvonalon végzik feladatu-
kat, tartósan kiváló eredmé-
nyeket érünk el az oktatás, és a
sport terén, s a mûvészeti élet
is gazdag. A városban élénk
közélet zajlik, amelyet az 50 !!!
bejegyzett civil szervezet is
fémjelez.

A 2010-ben várható fej-
lesztések

A sok kisebb-nagyobb, de a
lakosság közérzetében szintén
rendkívül fontos út-, kerékpár-
út-, járda-építés, valamint köz-
mûfejlesztések mellett, 2010-
ben három nagyberuházás
kezdõdik el.

Egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen újabb 1 milliárd
forintot fordíthatunk a város-
központra.

Folytatódik a három telepü-
lést érintõ szennyvíz-projekt,
amelynek keretén belül kiépül
Szada és Erdõkertes jelentõs
részén a csatornahálózat,
Veresegyházon pedig korsze-
rûvé és nagyobb kapacitásúvá
válik a szennyvíztisztító. Ez a
beruházási csomag 4,2 milli-
árd forintot tartalmaz. 

Elkezdõdik az idegenforgal-
mi jelentõségû szállodaépítés,
amelynek elsõ eleme egy 5

csillagos, 120 szobás gyógy-
szálló lesz.

Polgármester úr az alábbi
gondolatokat tekintette vezér-
elvnek az elõttünk álló idõ-
szakra:

Hûséget, szeretet, áldoza-
tot a Városért!

Tiszteletet egymásnak!
Bátorságot az adódó jó,

de vissza nem térõ lehetõsé-
gek megragadásához!

Windhager

A fejlõdés lendülete töretlen volt 2009-ben, és 2010-ben is folytatódik!

Évértékelõ szilveszter

További képeinket lásd a hátsó borítón!
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2009. december 16-án tar-
tott közmeghallgatást Veres-
egyház Város Önkormányzata,
a Váczi Mihály Mûvelõdési Ház
nagytermében

Viszonylag kis létszámú ér-
deklõdõ vett részt és hallgatta
meg Pásztor Béla polgármester
összefoglaló tájékoztatóját Ve-
resegyház helyzetérõl, és a
2009-es év fontosabb esemé-
nyeirõl. A városban lezajlott be-
ruházások, fejlesztések felsoro-
lása örvendetesen hosszúra
nyúlt, (így azt mi ebben az írás-
ban nem követhetjük teljes egé-
szében. – a szerk.).

Polgármester úr kitért a tele-
pülés értékeire, az intézmények
épületeire és a bennük zajló
munka színvonalára, a bölcsõ-
dei, óvodai, iskolai ellátásra. A
sportolási lehetõségek közül az
idõszerûség okán is említette a
jégpályát, melyen 650 iskolás
korú gyermek tanulja, illetve
gyakorolja a korcsolyázást.

Ismertette a munkalehetõsé-
geket, amely a környékhez ké-
pest is kiemelkedõ, az ide tele-
pült üzemek jóvoltából. A 4000
munkahely mellett további 40
fõt foglalkoztat a Polgármesteri
Hivatal közmunkásként.

Sokat javult a város útháló-
zata és ezzel a közlekedése,
2009-ben 11 utcára 400 millió
forintot költöttek. Vannak
azonban még mindig földutak
is, tehát nem lehet megállni, a
fejlesztést folytatni kell. Veres-
egyház azonban már most is
egy európai színvonalú szép és
élhetõ város, amit a magyar és
a külföldi látogatók egyaránt
megcsodálnak.

A jelentõsebb beruházások
közt említette Pásztor Béla a
Malom tó iszaptalanítását,
amely során eddig már 14 ezer
m3 iszapot távolítottak el. Ezál-

tal javult a vízminõség, s ugyan-
ennyivel több víz van a tóban.
Jelentõs lépés volt a Csonkási
Óvoda megépítése, amely ma
már az óvodások zsivajától han-
gos. Hasonlóan szépül a Petõfi
tér, ami március 15-ére készül
el, s a tavaszi állami ünnepséget
már ott rendezheti a város.

Mindig történik valami a
Medveotthonban is, épül, szé-
pül, fejlõdik. Most sérült gólyá-
kat telepítenek oda, amelyek
ivadékaiból várható, hogy ismét
kelepel majd néhány példány a
városban. A Medveotthon is se-
gít népszerûsíteni Veresegyhá-
zat, a látogatóinak a száma eléri
évente a 150.000-et, s így az or-
szág 4. leglátogatottabb állat-
kertje.

Jövõre folytatódik az utak,
járdák, terek építése, és elkezdõ-
dik a Fõ tér szépítésének a má-
sodik üteme, ami egymaga 1
milliárd Ft-os beruházás. 2010-
ben elkezdõdik a szállodaépítés
is egy 5 csillagos, 120 szobás
gyógyszállóval, valamint a
szennyvíztisztító bõvítése és
korszerûsítése 4 milliárd Ft-ból.
Jelentõs lépés a Református Is-
kola építése, ami önerõbõl tör-
tént, továbbá a Baptista Temp-
lom, amelyet január 2-án avat-
nak.

Igyekszik kihasználni a város
a hévíz adta lehetõséget, a tele-
pülés intézményeit az odaveze-
tett forróvízzel fûtik. Ez nem-
csak a legolcsóbb megoldás, de
a környezetet is kímélik, a hévíz-
hasznosítással évente 1 millió
m3 földgáz elégetését tudják ki-
váltani.

A polgármesteri összefogla-
lót követõen csak néhány lakos
szólt hozzá. Az Élni Veresegyhá-
zon Egyesület nevében Szabó
Zsolt viszont 4 sûrûn telegépelt
oldalt akart felolvasni, de végül

igyekezett kérdés formájában
elmondani a véleményét,
amelyben a fejlõdés elismerése
mellett vaskos kifogásokat han-
goztatott, elsõsorban a város
hitelállományát feszegetve.
Csatlakozott részben a vélemé-
nyéhez, részben más kifogások-
kal Tatár Sándor és Szabó Edina
a képviselõ-testületbõl.

Pásztor Béla polgármester
azonban a válaszában kitartott
amellett, hogy a várost fejleszte-
ni kell. Ha nem vennének igény-
be hiteleket – elviselhetõ mér-
tékben – akkor Veresegyház
nem fejlõdhetne, megállna az
élet. Hitelek nélkül nem tudná-
nak lehívni pályázaton nyert
milliókat, milliárdokat, hiszen
csak az tud élni ezekkel a lehe-
tõségekkel, aki a kapott összeg
mellé oda tudja tenni az önrészt
is. Ezzel a gazdálkodással jutott
a város ide, ahol most van, s
ezért vállalja is a felelõsséget.
Egy vezetõnek tudni kell dönte-
ni, megragadni a kínálkozó pil-
lanatnyi lehetõségeket. Sopán-

kodva Veres még most is egy
poros falucska lehetne. Az élet
fejlõdik, a világ modernizálódik,
aki nem tart lépést vele, az le-
marad. Versegyház így tudott
rangot kivívni magának a tele-
pülések között, s ezért települ-
nek ide a cégek, ezért van mun-
kahely, s ezért jönnek ide szíve-
sen lakni az emberek. Veresegy-
ház a magyar városok közt a
10. legnagyobb éves bevétellel
rendelkezik, pedig a lélekszáma
ezt egyáltalán nem indokolja.
Veresegyház összképe, fejlettsé-
ge, rendezettsége alapján Hild
Díjas várossá vált.

Néhány közlekedéssel kap-
csolatos kérdést követõen Szek-
szárdiné Bányai Katalin képvise-
lõasszony is tartott egy rövid
számvetést a ciklusból eltelt 3 év
tapasztalatairól. Végül néhány
mondatban a városüzemelte-
tésrõl Horváth Ernõ, a GAMESZ
vezetõje is tájékoztatta a jelenlé-
võket a felmerült kérdések kap-
csán.

WK

Közmeghallgatás

7

Szabó Zsolt

Tatár 
Sándor

Pásztor
Béla

Szabó
Edina

Horváth
Ernõ

Szekszárdiné
Bányi Katalin
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170/2009. (XII.15.) Kt.
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete el-
fogadja a Veresegyház Városi
Sportkör beszámolóját 2009.
évi tevékenységérõl.

171/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
A képviselõ-testület a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolót elfo-
gadta.

172/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te a 2009. év december 1-ig ter-
jedõ idõszakról szóló ingatlan-
értékesítési tájékoztatót elfo-
gadja..

173/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete az
önkormányzat 2010. évi mun-
katervét elfogadja.

174/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te a környezetvédelmi prog-
ramról szóló beszámolót elfo-
gadja.

175/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te a Fõ út Római Katolikus
Templom mögötti részének, a
Fõ út 101. számtól az Újiskola
utcáig terjedõ szakaszát sétáló
utcává nyilvánítja.

176/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
1. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te egyetért azzal, hogy az ön-
kormányzat kérelmet nyújtson
be a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt-hez a Veresegyház,
Ráday u. 36/A. szám alatti in-
gatlan (691 hrsz) a Magyar Ál-
lam ½ tulajdoni hányadára vo-
natkozó, önkormányzat javára
történõ ingyenes tulajdonszer-
zésére vonatkozóan.
2. A képviselõ-testület az ingat-

lan tulajdonjogának megszer-
zését az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36.§ (2)
bekezdésének c. pontja, az álla-
mi vagyonnal való gazdálko-
dásról szóló 254/2007. (X.4.)
Korm. rendelet VIII. fejezet 50.§,
és 51§-ai, valamint a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdé-
sében meghatározott település-
fejlesztés, településrendezés fel-
használási céllal kéri.
3. A képviselõ-testület nyilatko-
zik arról, hogy az 1. pontban
meghatározott ingatlan önkor-
mányzat javára történõ tulaj-
donba adása esetén, a tulaj-
donszerzés érdekében felmerü-
lõ költségek megfizetését vállal-
ja.
4. A képviselõ-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. felé benyújtandó kérelem,
valamint az önkormányzat ré-
szére történõ tulajdonba adás
esetén a földhivatali nyilvántar-
tás átvezetéséhez szükséges
ügyben eljárjon.

177/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
1. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te hozzájárul, hogy Veresegy-
ház „Fõvég” területének Bercsé-
nyi utca, Huszai utca és a Fõ út
által határolt részére Lf-1 jellel új
építési övezet jöjjön létre,
amelyben a kialakítható legki-
sebb telekméretet 400 m2-ben
kell meghatározni.
2. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te felhatalmazza a polgármes-
tert a helyi építési szabályzat és
a szabályozási tervvonatkozó
módosítási eljárásnak megindí-
tására.

178/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
1. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te hozzájárul, hogy a Veresegy-
ház, Patak utcában elhelyezke-
dõ 2919 hrsz-ú terület övezeti
besorolása Vt-3 helyett Vt-4-re
változzon.
2. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testüle-
te felhatalmazza a polgármes-
tert a szabályozási terv vonatko-

zó módosítási eljárásának meg-
indítására.

179/2009.(XII.15.) Kt. 
számú határozat:
1. A képviselõ-testület 2009. év-
ben Vankó István Kisközösség
Létrehozásáért Díjat adomá-
nyoz Dékány Jánosné nyugdí-
jasklub vezetõnek és Gombos
István vasútmodellezõ klubve-
zetõnek.
2. A képviselõ-testület felhívja a
jegyzõt, hogy a díjhoz tartozó
plakett elkészíttetésérõl gon-
doskodjon.
3. A kitüntetõ díj átadására a
december 31. ünnepség kereté-
ben kerül sor.

180/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
1. A képviselõ-testület 2009. év-
ben Bellai János Testnevelési és
Sport Díjat adományoz Ilyés
Gyula egyesületi elnöknek és
Cservenka Aurél sportköri dol-

gozónak.
2. A képviselõ-testület felhívja a
jegyzõt, hogy a díjhoz tartozó
plakett elkészíttetésérõl gon-
doskodjon.
3. A kitüntetõ díj átadására a
december 31-i ünnepség kere-
tében kerül sor.

181/2009. (XII.15.) Kt. 
számú határozat:
1. A képviselõ-testület 2009. év-
ben Veresegyházért Díjat ado-
mányoz a SANOFI-
AVENTIS/CHINOIN Zrt, a GE
Hungary Kft. Energy Divízió, a
GE Hungary Kft. Aviation Divízió
cégeknek, illetve Tóth Sándor
nyugalmazott református egy-
házgondnoknak.
2. A képviselõ-testület felhívja a
jegyzõt, hogy a díjakhoz tartozó
mûtárgyak elkészíttetésérõl in-
tézkedjen.
3. A kitüntetõ díjak átadására a
december 31-i ünnepség kere-
tében kerül sor.

Képviselõ-testületi ülések
Pásztor Béla polgármester a soros képviselõ-testületi ülést december 15-ére hívta ösz-
sze, melyen a következõ határozatokat szavazták meg

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ – Péntek: 
6.00–7.30; 18.00 – 21.30

Szombat, Vasárnap:
6.00–21.30;
vasárnap 11.00 – 13.00 kö-
zött ZÁRVA!

A fentieken felül még;
Hétfõ: 13.00–13.45 
„páros” péntek: 8.45–9.45
„páratlan” hétfõ: 8.45–9.45,
szerda: 10.00–10.45, péntek:
12.00–12.45

Vasárnap 11.00–13.00 KÖ-
ZÖTT AZ 
USZODA ZÁRVA!

ÁRAINK – 2010. január 1-tõl 
(Képviselõ testület döntése
alapján)

BELÉPÕK:

Kombinált uszoda-szauna 
(fõ)

Felnõtt: 1.150.-
Gyermek, diák, 
nyugdíjas: 850.-

Csak uszoda: ( fõ )
Felnõtt: 700.-
Gyermek, diák, 
nyugdíjas: 450.-

MASSZÁZS BELÉPÕ:
(fõ) 220.- 
(a gyúrás külön fizetendõ)

ÚSZÓSAPKA BÉRLÉS: 
(db) 220.-
PING-PONG ASZTAL, ÜTÕ
BÉRLÉS: 330.-/fõ

BÉRLETEK:
Kombinált uszoda-szauna:
Felnõtt: 11.330.-/13 alkalom
Gyermek, diák, nyugdíjas:

8.250.-/13 alkalom
Csak uszoda:
Felnõtt: 7.150.-/13 alkalom
Gyermek, diák, nyugdíjas
: 4.500.-/13 alkalom

Szekrénykulcs:
Tárgyi letét ellenében! (igazol-
vány, bérlet, kulcs,  stb.)

Értékmegõrzõ szekrény:
300.-

TORNATEREM–labdás fogl.:
6.600.-/óra

4.180.-/fél terem

TORNATEREM – nem labdás
fogl:

6.050.-/óra
3.850.-/fél terem

TORNASZOBA: 2.970.-/óra

MÉZESVÖLGYI USZODA-SZAUNA, 
TORNATEREM – 2010.

Telefon: 28–586–770/144 mellék, vagy 
Lencsés Csaba: 20-222-2255
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Kilenc évi kitartás, hit és
igyekezet meghozta a gyümöl-
csé, felépült az új imaház, a
templom. Ahogy azt a baptis-
ta gyülekezet 2000-ben elter-
vezte, hozzákezdtek a nagy
munkához, mert bíztak a jövõ-
ben, bíztak magukban és
legfõbbkép Istenben. Pedig,
amikor nekifogtak csak 3 millió
Ft-juk volt s egy kevés tégla.
Mégis évrõl évre hozzá tudtak
tenni valamit, s lépésrõl lépésre
hol csurrant, hol cseppent, de
mindig volt adomány, felaján-
lás. Amibõl sosem nem fogy-
tak ki, az a hit és a kitartás, sõt
közben megerõsödtek hitük-
ben, kitartásukban Baranyi
László lelkipásztor vezetésével. 

A kilenc év alatt megsok-
szorozták az értéket, a kezdeti
3 millió Ft-ból egy 100 millió
forintos épület jött létre. Példa-
értékû a gyülekezet segítõkész-
sége, hiszen az összértékbõl 40
millió Ft-ot tesz ki a társadalmi
munka. Ez is ritka sajnos már
hazánkban, de itt Veresegyhá-
zon még él, még lehet rá szá-
mítani. Reméljük, késõbb sem
hal ki ez a nemes gesztus,
hogy nem a markunkat tart-
juk, nem kapni akarunk, ha-

nem erõnk szerint szolgálni,
nem magunk hasznára, ha-
nem a gyülekezet a társaink, a
közösségünk gyarapodása ér-
dekében.

Nagy öröm volt mindenki-
nek a zsúfolásig megtelt, gyö-
nyörû, háromszintes templom-
épületben az avató szertartás
január 2-dikán, melyen sok
vendég is részt vett. Jöttek a
lelkészek és hívek Õrbottyán-
ból, Vácról, Gödöllõrõl és távo-
labbi településekrõl. Körünk-
ben üdvözölhettük korábbi lel-
kipásztorunkat Drenyovszki
Pált, akit mindenki nagy szere-
tettel fogadott. Velünk volt dr.
Mászáros Kálmán, a Magyar-
országi Baptista Egyház elnö-
ke, aki a szertartáson Baranyi
László mellett szolgált ez alka-
lommal. Az ünnepségen Pász-
tor Béla polgármester is beszé-
det mondott, rávilágított, mi-
lyen érték Veresegyház életé-
ben a Baptista Gyülekezet, s ki-
emelte, milyen fontos a lelkek
megerõsítése ebben a zavaros,
elértéktelenedõ világban. Kö-
szönjük a lelkesen éneklõ a kó-
rus, és Tóka Szabolcs orgona-
mûvész közös szolgálatát.

W. K.

Városunk új dísze a baptista templom

Templomavatás

Drenyovszki
Pál
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Az idén Egyesületünk, az

Élhetõ Vidékért és Összefo-
gás a Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesület. (ÉVÖGY
KHE) három helyszínen
igyekezett a gyermekek szá-
mára örömöt szerezni. Úgy
véljük ez sikerült is. (Lásd
decemberi lapszámunk cím-
lapján – a szerk)

Pénteken a Lévai utca
óvodájába látogatott el az
ÉVÖGY mikulás. A gyerme-
kek nagy örömére, persze a
mikulást is örömmel töltöt-
te el, hogy ennyi gyermek-
nek hozott egy kis boldog-
ságot.

Nagyon szép mûsorokkal
készültek a kicsik, látszott,
hogy az óvónénik nagy sze-
retettel és hozzáértéssel ta-
nítgatják, szeretgetik a
gyermekeiket.

Szombaton a Veresegy-

házi Nagycsaládosok Egye-
sületétõl kapott címekre
igyekeztünk eljuttatni a mi-
kulást, immár harmadszor
teljesítettük a MIKULÁS
HÁZHOZ MEGY akciónkat. 

Persze emellett, aki meg-
kérte az ÉVÖGY mikulást,
hogy hozzá is látogasson el,
a mikulás azokat is meglep-
te. Annyit kellett csak tenni,
hogy a csomagokat elhoz-
ták a bázisunkra, az IVACSI
CSÁRDÁBA, ahol a mikulás
ügyeletet tartott, hogy a
szülõk itt leadhassák Tündi
manónak az ajándékaikat,
amit a Mikulás házhoz vitt.
Nagyon sok családhoz sike-
rült eljutnia a mikulásnak,
köszönhetjük a segítõknek: 

Katinak, (a legkedvesebb
krampusznak)

Barnának, (mikulás sze-
mélyi sofõrje) és 

Gábornak, (mikulás sze-
mélyi titkárának).

Vasárnap az Egyesüle-
tünk Mikulás Kakaó Partit
szervezett, az idén elõször.

Nagyon nagy csapat-
munkáról bizonyosodhat-
tunk meg, hiszen mindenki
tudta a dolgát. Olyan olajo-
zottan ment a készülõdés,
hogy az már jobban nem is
mehetett volna. Reméltük,
hogy sokan ellátogatnak
majd a szerény kakaó-
partinkra. Nagyon izgul-
tunk, hogy így legyen, és

délután fél négytõl özönlöt-
tek is a gyerekek!

Megvendégeltük õket
tejszínhabos kakaóval, süte-
ményekkel, amelyet az
Erdõkertesi nõtagozat sü-
tött, és rengeteg gyümölcs-
csel, melyet Kárpáti Zsuzsá-
tól kaptunk. 

A mikulás nagyon elfá-
radt a végére, de megígér-
te, hogy jövõre is ugyan itt
találkozhatnak a gyermekek
vele.

Köszönjük mindenkinek
a támogatását, az áldoza-
tos odaadó munkáját! 

L. T.
www.evogy.hu 

Immáron ez a kis csapat
9-edszer fogott össze, és
szervezték meg a már hagyo-
mányos karácsonyi szeretet-
konyhát, december 24-én,
Veresegyház fõterén.

Ez a kis csapat nagy össze-
tartásról és barátságról tesz
minden évben tanúságot, sen-
kinek nem kell elõre jelezni,
hogy ismét valamit adni is kell,
nem csak kapni. Idén is, mint
már megszoktuk, a csapat két
mesterszakácsa, Gerhát György
és Farkas László készítette el a
csülkös babgulyást.

A szervezésben Huszti Norbi
és Varga Zsolt volt a csapat
„mitfályere”, és persze mi a kuk-
ták, akik igencsak jó hangulat-
ban, de tevékenyen részt vet-
tünk a munkában.

December 23-án este 19.00
óra körül gyülekeztünk a szoká-

sos helyen, mindjárt mindenki
neki látott az itiner szerinti mun-
kájának, és nem sokára már ro-
tyogott is az étel a két üstben.

Úgy hajnali fél 2-re elkészült
a gulyás.

Reggel a csapatmunkában
ismét remekelt a társaság, az
egyik fele a Fõ téren sátrat állí-

tott és a berendezéssel tevé-
kenykedett, míg a másik fele
befejezte a remekmûvet.

Kb. 9.30-ra értünk ki az étel-
lel a Fõ térre, ahol már nagyon
sokan ételhordókkal várakoztak
a kellemetlennek mondható
esõs idõben, persze a meleg te-
ával könnyebb volt a várakozás.

12.30-ra el is fogyott az utol-
só cseppig a babgulyás, nagy
örömünkre.

Persze itt még nem ért véget
a munka, hiszen el is kellet pa-
kolni, de ez is nagyon jól és ola-
jozottan lezajlott.

Majd jó érzésekkel feltöltõd-
ve mindenki haza vette az irányt
a saját kis családjához.

Mindenkinek köszönjük az
önzetlen segítségét és támoga-
tását.

Külön kiemelten megemlí-
tem Gerhát Gyuri barátunkat,
aki ennek a szeretetkonyhának
a kitalálója és létrehozója, és aki
minden évben fõ motorja e ne-
mes eseménynek.

Támogatók: Huszti Pakk Kft,
Richie Rich Kft, Varga pékség,
Varga József, Csonkás húsbolt,
Évögy Khe, Gerhát György, Déri
Ákos, Leszák kertészet, Varga
Zsolt, Kiss Gusztáv, Pehczi Mar-
cell, Gizella Bt, Füredi László, Gu-
migarázs Kft, Erzsó zöldséges,
Tiller Team, Veresegyház Város
Önkormányzata, Pásztor Béla.

Leviczki Tamás

Hagyományos Karácsonyi
Szeretetkonyha

Egy fekete színû, nagytermetû, 3 éves, 
kan, újfunlandi-labrador keverék kutyát 

elajándékoznánk. 06-30-847-5301

Évögy Mikulás Kakaóparty
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A FIDESZ és a KDNP helyi
szervezete rendezett de-
cemberben 16-dikán han-
gulatos adventi mûsort, ze-
nével, énekkel, verssel az In-
novációs Központ nagyter-
mében, melyre Harrach Pé-
ter országgyûlési képviselõ,
az országgyûlés alelnöke

mellett díszvendégnek és
elõadónak hívták Jókai An-
na írónõt.

Az érdeklõdõ sokaság
visszafojtott lélegzettel hall-
gatta a gyerekek mûsorát és
aztán a neves írónõt, aki szí-
vesen dedikálta kérésre a
köteteit.

Jókai Anna volt 
a vendégünk

Veresi
Sajtó
Szerkesztõségünk kez-
deményezi, hogy le-
gyen egy olyan postafi-
ók, ahová minden ren-
dezvény hírét beküld-
hetik azok, akik szeret-
nék, hogy majd híradás
jelenjen meg róla. 
Kérjük az érintetteket,
hogy a bejelentéshez
használják a veresikro-
nika@gmail.com e-mail
címet.
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Évadzáró
Konyhamûvészeti Verseny

A GKRTE 2009-es tevékeny-
ségének befejezéséhez a mo-
gyoródi Csíkvölgyi Pipa Csárdát
választotta helyszínéül. Itt ren-
dezték meg a környék neves ét-
termeinek és szakácsainak ver-
senyét. Amíg a fõszakácsok és
a kukták sürögtek-forogtak a
konyhában, a GKRTE tagjai ez
alkalommal is számos szakmai
elõadást hallgattak meg, illetve
összegezték a vendéglátó- és a
turisztikai szakma jelenlegi
helyzetét.

A Gödöllõ Környéki Regio-
nális Turisztikai Egyesület - a
Magyar Nemzeti Gasztronómi-
ai Szövetség által védnökölt -
hagyományõrzõ gasztronómi-
ai versenyén a zsûri elnöke Pa-
taki János, a Magyar Nemze-
ti Gasztronómiai Szövetség
Cukrász Mester Bizottságának
elnöke volt. A zsûri szóvivõje:
Csiki Sándor gasztronómiai
szakújságíró, a Magyar Nemze-
ti Gasztronómiai Szövetség
Média Bizottságának elnöke. A
zsûri tagjai:Gombás András a
Magyar Vendéglátók Ipartestü-
letének regionális alelnöke, if-
jabb Gombás András a buda-
pesti Gombás Étterem some-
lier-je, Károvits Tamás a MATUR
Budapesti Tagozata és a Ma-
gyar Vendéglátók Ipartestület-
ének képviselõje, Nagy István a
nagykõrösi Cifra Csárda tulaj-
donosa, Petrezselyem Adrien a
Magyar Nemzeti Gasztronómi-
ai Szövetség ügyvezetõ igazga-
tója

A 12 benevezett versenyzõ

a helyszínen a befejezõ konyhai
mûveleteket követõen tálalta a
versenykiírás alapját képezõ, a
szilveszteri ünnepkörre jellem-
zõ ételsorokat. A gasztronómi-
ai versenyt Babicz Balázs mo-
gyoródi pincetulajdonos, a Mo-
gyoródi Hegyközség elnöke
borbemutatója is színesítette. 

A minõsített ételek elõállító-
inak - a zsûri szóvivõje, Csiki
Sándor szakmai értékelését kö-
vetõen az elismerõ okleveleket
a zsûri elnöke Pataki János adta
át. A versenyzõk díjazása céljá-
ból felajánlott ajándéktárgya-
kat dr. Boross Péter, volt mi-
niszterelnök, a GKRTE tiszte-
letbeli elnöke, és a felajánló
cégek képviselõi nyújtották át a
díjazottaknak.

Veresegyházat a Dudás csa-
lád képviselte, sikeresen. A
„Három dudás egy csárdá-
ban” Veresegyház (Dudás At-
tila, Dudás Laura, Dudásné
M. Ildikó) csapat malac ragu-
levest, szilveszteri éjféli ká-
posztát és méteres kalácsot
készített és tálalt fel. A szigo-
rú zsûri a VII. helyre sorolta az
ételsort, amellyel többek között
újévi koncertre szóló belépõje-
gyeket érdemeltek ki a Gödöllõi
Királyi Kastélyba.

A nemhivatalos bírálók, az-
az a GKRTE tagjai ítélete azon-
ban még elõkelõbb volt,
ugyanis Dudás Attila töltött ká-
posztája fogyott el a leghama-
rabb a sok finomság között. 

Gratulálunk!

Dudás Attila az üresen maradt tepsivel
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Örömmel olvastam a Veresi
Krónika decemberi számában
a Virágos Porták címû cikket és
gratulálok a nyerteseknek. Jó
hír, hogy ismét elindult ez a
mozgalom, a sok próbálkozás
csak meghozza a gyümölcsét!
A Civil Kör 2000 tavaszán indí-
totta el a „Virágos Veresért”
mozgalmat. Ki gyalog, ki bicik-
livel - végigjártuk az egész vá-
rost, és kívülrõl fénykép felvé-
teleket készítettünk az általunk
szépnek ítélt portákról, házak-
ról. Azokat a portákat keres-
tük, amelyek kívülrõl az arra já-
rók figyelmére érdemesek,
mert rendezett az utcai front,
a házak elõtti közterület, a bel-
sõ kertbe is érdemes bepillan-
tani, és virágosak az ablakok,
erkélyek, teraszok. Tehát azt
néztük, hogy kifelé mit mutat,
mit sugároz az adott porta,
mennyire emeli az utca, a vá-
ros képét.  A legszebb(nek
ítélt) portákról készült fényké-
peket ki is állítottuk.  Terjedel-
mes, majd egy lapoldalt meg-
töltõ, a házszámot és a porta
tulajdonosának nevét egy-
aránt feltüntetõ lista készült
utána – ez megjelent a Veresi
Hírmondó (a Veresi Krónika
egyik elõdje) 2000. novemberi

számában, „Virágos ház, virá-
gos utca –tegyük ápoltabbá,
kulturáltabbá környezetünket”
címmel. A következõ évi „fel-
mérés” eredményei pedig „Vi-
rágos Veresért 2001” címmel a
Veresi Hírmondó 2001 októbe-
ri számában voltak olvasható-
ak. A mostani „gyõztesek” és a
2000-es mustra során szépnek
talált porták között érdekes
egybeesések, hasonlóságok
fedezhetõk fel. A Szent L. u 41
Fodor János/Fodor Jánosné a
mi listánkon is szerepelt, és
ahogy most az elsõ tíz között
négy Szent L. utcai porta sze-
repelt, úgy a korábbi listán is,
valamint a Kemény K., Keszeg,
Kinizsi, Móricz Zs. utcákból,
több porta található a korábbi
listában is. (A mostani nyerte-
sek közül 2001-ben  már a Ki-
nizsi u. 32 és a Szent László 32
is szerepel) A jó példa úgy lát-
szik követõkre talált a szû-
kebb-tágabb utcai szomszéd-
ságokban. Sok sikert ahhoz,
hogy a kezdeményezés  tartó-
san gyökeret verjen – és a leg-
közelebbi lapszámban szíve-
sen látnék egy-egy fotót a díja-
zott kertekrõl!

Dr. Mádi Csaba 
Civil Kör Veresegyházért

A zsûri a „Középvállalat” ka-
tegóriájában 2009-ben ítélte
oda a díjat az egykori ÁFÉSZ-
bõl átalakult, ma 100 %-ban
magyar tulajdonban lévõ, 3.5
Mrd. Ft forgalmú, 182 fõt fog-
lalkoztató részvénytársaságnak. 

Az értékelés:
Céljuk a helyi vásárlói igé-

nyeknek mind teljesebben
megfelelni. A minõség és vevõ-

központúság a legfontosabb a
számukra. Hosszú távon gon-
dolkodnak, tekintettel vannak
az általuk érintett terület társa-
dalmi folyamataira, a fenntart-
ható fejlõdésre és a környezet
védelmére. A kereskedelmi Eti-
kai Kódex szigorú betartói, de
ezt még megfejelték saját etikai
szabályaikkal. Fontosnak tart-
ják, hogy a jelenlegi helyzetben
is megtartsák munkatársaik
munkahelyét. Jó a munkahelyi
légkör, a vezetõség kimagasló,
gondoskodó figyelmet fordít a
dolgozókra. Túlnyomó több-
ségben nõk dolgoznak a cég-
nél, még vezetõ munkakörben
is. Jelentõs törzsvásárlói körrel
rendelkeznek. Saját árrésük ter-
hére vállalják a nem minden
áron áremelés filozófiáját. A biz-

tonságos élelmiszer forgalma-
zás élenjárói. A térségben jelen-
tõs társadalmi szerepvállalásról
ismertek. Széleskörû, kiterjedt
támogatási, szponzorációs te-
vékenységük van.

Saját tevékenységük gyakor-
lása közben messzemenõen,
lelkiismereti szinten veszik figye-
lembe a környezetvédelmi
szempontokat. Maximálisan te-
kintettel vannak ügyfeleik érde-
keire is. Az élelmiszer-kiskeres-
kedelemben nem szokványos
felelõsséggel rendelkezõ, lelkiis-
meretes, gondoskodó cég.

A díjról:
Tizedik éve rendezi meg a

Piac és Profit üzleti magazin az
üzleti élet rangos eseményét,
az Üzleti Etikai Díjátadást. Az
idén az Üzleti Etikus” jelzõ öt
hazai bejegyzésû cég dicsõ-
ségtáblájára került fel a koráb-
bi 32 díjjal rendelkezõ vállalat
mellett. Jogosultak az „etikus
üzleti szereplõ” jelzõjének vi-
selésére.

Megnõtt a presztizse a díj-
nak, s mindez annak köszönhe-
tõ, hogy egyre nõ a tudatosság
a vállaltok körében, a tudatos
létezés, a társadalmi elkötele-
zettség és a felelõsség az élhe-
tõ, fenntartható világ fennma-
radásában. Idén 33 jelölt válla-
latból 23-an pályáztak, 22 pá-
lyázatot talált értékelhetõnek a
zsûri. Közülük 10 kisvállalat, 6
multinacionális vállalat, 2 nem-
zeti vállalat, és négy középválla-
lat versenyzett a kategóriájá-
ban.  Közülük a zsûri különdíját
az idén az a vállalat kapta meg,
amelyet a felelõs vállalati maga-
tartásban kiemelkedõen a leg-
gyorsabban fejlõdõ vállalatként
értékelték.

Üzleti etikai díjat kapott
a Gödöllõ COOP ZRT

Olvasói Levelek 
Nem épülhet Tesco áruház 
Szada és Veresegyház között

A Tavirózsa Környezet- és Ter-
mészetvédõ Egyesület álláspontja
szerint nem épülhet meg az a
mintegy 6.000 m2-es áruház,
amelyet a Tesco Szada község te-
rületén (a gödöllõi Tesco-tól kb. 3
km-re), Veresegyház közvetlen
határára tervezett. 

A beruházó tervei szerint a
4.000 m2-es áruházzal együtt 100
db 20 m2-es üzlethelyiséget kínál-
nak bérhelyiségként kiskereskede-
lem és szolgáltatások céljaira. Az
üzlet komplexum 24 órás nyitva
tartással üzemelne, a vásárlók fo-
gadását mintegy 350 férõhelyes
parkolóval és benzinkút telepíté-
sével biztosítanák.

A Tavirózsa Egyesület állás-
pontja szerint ezek a tervek azon-
ban jogszerûen nem valósíthatók
meg, mivel a leendõ Tesco áruház
a szennyezõ, és ezért évek óta
mûködési engedéllyel sem ren-
delkezõ térségi szennyvíztisztítóra
nem köthet rá. Emellett az építési
terület és az illegálisan feltöltött
környezetének csapadékvíz elve-
zetése sem megoldott, így a je-
lentõs terület-burkolással járó be-
építés elöntéssel fenyegeti Veres-

egyház déli lakóterületeit. További
gondot jelent, hogy az új áruház
a napjainkban is túlterhelt útháló-
zaton jelentõs és folyamatos zaj-
terheléssel járó többletforgalmat
generálna.

A körülmények ismeretében
meglepõ, hogy a Közép-Duna-völ-
gyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség
környezetvédelmi határozatában
hozzájárult a beruházáshoz. A Tavi-
rózsa Egyesület ügyfélként panasz-
szal élt az elsõfokú határozattal
szemben, melynek elbírálása folya-
matban van. 

A tervezett beruházásnak az
említett környezetvédelmi problé-
mákon túl káros gazdasági és
szociális hatása is lenne, mivel
végérvényesen tönkretenné Ve-
resegyház híres piacának, illetve
Veresegyház, Szada és a környezõ
települések kiskereskedõinek,
szolgáltatóinak zömét.

Tekintettel a jogszabálysérté-
sekre és a várható káros következ-
ményekre a Tavirózsa Egyesület
minden törvényes eszközzel fel-
lép a beruházás megakadályozá-
sa érdekében.

Virágos Porták

Borsi Istvánné (hátul) a COOPBorsi Istvánné (hátul) a COOP
által felajánlott díjat elnyertáltal felajánlott díjat elnyert
nagytarcsai csapattal a GKRnagytarcsai csapattal a GKRTETE
szakácsversenyén, Mogyoródonszakácsversenyén, Mogyoródon

Dr. Dull Udóné
vezérigazgató
átveszi a díjat
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2009. december 17-én, csü-
törtökön, este 18 órakor került
sor a Civil Kör évzáró összejöve-
telére. Ezúttal dr. Bencz Zoltán
coach (vezetési/fejlesztési/sze-
mélyi tanácsadó) volt a vendé-
günk, akivel a „cserekör” téma-
körét jártuk körül. 

Hogy mi is a cserekör? Olyan
önkéntességen és bizalmon ala-
puló tényleges/virtuális közösség,
amelynek tagjai egymás között
egyfajta multilaterális (sokoldalú)
cserekereskedelmet, szívességke-

reskedelmet folytatnak. Ki-ki
olyasvalamit ajánl fel a többiek-
nek, amit nyújtani, adni képes
(favágástól kezdve kutyasétálta-
táson át valamilyen szellemi szol-
gáltatásig (pl. fordítás, szakta-
nácsadás) – és a nyújtott „szolgál-
tatás” értékében mások által kí-
nált szolgáltatást vehet igénybe. 

Áttekintette az elõadó a már
ismert kezdeményezéseket (lé-

nyegét tekintve a Wikipédia is
valami hasonló, és egy sikeres
gödöllõi kísérletrõl Nagy Gábor
gödöllõi építészmérnök is be-
számolt) –s ezt követõen élénk
eszmecsere alakult ki arról,
hogy milyen alapon, milyen
motivációkkal, milyen céllal, mi-
lyen feltételek mellett alakulhat
ki egy ilyen közösség, van-e ér-
telme, haszna, társadalmi jelen-

tõsége. Érdekes, izgalmas esz-
mecsere volt.

Összejövetelünk egyben
Óévbúcsúztató is volt, egy kis ál-
lófogadással egybekötve kíván-
tunk egymásnak kellemes, bé-
kés karácsonyi ünnepeket és
örömökben és szerencsében
gazdag Újesztendõt. 

Ezúton kívánjuk ugyanezt
mindazon körtársainknak, akik
nem tudtak az összejövetelen
részt venni. 

Mádi Csaba

Civil Kör

Igaz, már sok éve készül, de
most már a befejezéséhez köze-
ledik a végül Zöld Híd elnevezést
kapott, két megyére és 106 te-
lepülésre kiterjedõ hulladékke-
zelési rendszer kiépítése. A két
hatalmas közös lerakó közül a
nógrádmarcali elkészült, s ha-
marosan használhatóvá válik a
Gödöllõ felõl megközelíthetõ,
de közigazgatásilag Kerepes ha-
tárához tartozó Ökörtelek lera-
kóhely is.

Az irdatlan mennyiségû hul-
ladék (100.000 tonna/év) azon-
ban rövid idõn belül belepne
mindent, s kezdõdhetne újra a
hatalmas és költséges munka.
Ennek elkerülése, továbbá kör-
nyezetvédelmi, valamint gazda-
sági okok miatt is a hulladékot a
tervek szerint szétválogatják, s
minden különbözõ anyagfajtát
igyekeznek újrahasznosítani. A
fémhulladékot, a papírt, az üve-
get kinyerik és újrahasznosítják,
a mûanyagokat is felhasználják,
a szerves anyagokat komposz-
tálják, s végül valóban csak a
használhatatlan maradék kerül

majd a lerakóba, például a sitt.
Mindez persze hatalmas szer-

vezetet, gépeket, munkásokat,
körültekintést igényel, s fõleg
óriási költséggel jár. Viszont így
lehet biztosítani, hogy ne szeny-
nyezzük a talajt, a vizet és a le-
vegõt, s unokáinknak is élhetõ
környezet maradjon. A két lera-
kó így is csak 10 évig tudja fo-

gadni a lakosság által „termelt”
hulladékot. Gondoltak azonban
a távolabbi jövõre is, ezért a be-
fogadott hulladék után a tele-
pülések, illetve az ott lakók által
befizetett díjakból arányos részt
felhalmozva elõ kell készíteni a
tíz évvel késõbbi idõszakra is
egy ugyanilyen vagy még kor-
szerûbb lehetõséget. Most
ugyanis EU-s támogatással épül
ki a rendszer, de a jövõben már
magunknak kell megoldani
mindezt, s ehhez a mostani dí-
jakból kell elõteremteni a követ-
kezõ beruházáshoz szükséges
tõkét. A szervezõk, végiggon-
dolva a munkafázisokat, össze-
gyûjtöttek minden felmerülõ
költséget, papírra vetették, osz-
tottak, szoroztak, s a kapott
eredményt most tárták az érin-
tett települések polgármesteri
elé, január 5-én, Ökörtelek elké-
szült épületében. 

A kapott érték nem érte vá-
ratlanul a meghívottakat, mert
a négy évvel ezelõtti becsült
összeghez képest alig mutatott
változást a végeredmény, sõt a
tervezetthez képest valamivel
alacsonyabb üzemeltetési díjat
kaptak.

A polgármesterek többsége
azonban mégis sokallotta az

összeget két ok miatt. Egyrészt
vannak olcsóbb megoldások,
igaz, hogy nem is ilyen korszerû
és biztonságos hulladékkezelést
jelentenek. Mivel az EU-val kö-

tött állami szerzõdésben ezt a
környezetvédelmi megoldást
vállaltuk, nem választhatunk ke-
vésbé hatékony, olcsóbb meg-
oldást. Lett volna a települések-
nek négy évük felkészülni erre a
rendszerre, de ezt sok helyen
nem tették meg, s ott bizony
elõfordulhatnak nehézségek,

szerencsére Veresegyház nem
ilyen.

Másrészt a polgármesterek
ugyan megértették a helyzetet,
ám nem szeretnének népsze-
rûtlen intézkedéseket hozni a
településeiken éppen egy ilyen
évben, amikor önkormányzati
választások lesznek. Ilyen politi-
kai okok miatt szeretnék elo-

dázni a döntést, ám erre nincs
lehetõség, hamarosan szavazni-
uk kell.

Az új rendszerre való áttérés
Veresegyház lakossága számára
nem hoz lényegi változást a
hétköznapokban.

W. K.

Az egészségesebb környezetért

Zöld Híd

A Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány,
évrõl-évre újabb fejlesztésekkel igyekszik, még látványosabbá,
vonzóbbá tenni városunk egyik büszkeségét a Medveotthont. 
Ennek részeként tavasszal viacolor burkolattal látta el a sétálóu-
tak nagy részét, most pedig egy kilátót készítettek, amelyrõl az
egész park jól belátható.
Ezeket a fejlesztéseket
azokból az 1%-okból te-
szik, melyet önök ajánla-
nak fel az alapítványnak. 
Amennyiben a törekvé-
seiket támogatásra ér-
demesnek ítélik az adó-
juk 1%-át az alábbi
számlaszámra ajánlhat-
ják fel: 187035-1-13.

Kilátó a medvékre

Veresiek a második sorban

Ökörtelek-völgy egyik még üres, 
de már kibélelt medecéje
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Karácsonyi ajándékkészítõ kézmûves foglalkozást szervezett a Váczi Mihály
Mûvelõdési Ház, melyet a Kolompos Együttes táncháza koronázott meg

E l t ü n t
December 25-én este Szada Fenyvesligetrõl

elkóborolt Dzseki névre hallgató fekete
középtermetû barátságos szuka keverék

kutya, mancsain barna foltokkal.

Magas jutalom ellenében
kérjük hívjon: 06-30-656-4414
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Rátz László 
matematika
verseny

Az erdõkertesi Neumann
János Általános Iskola ha-
gyományos matematika
versenyén óriási sikereket
értek el iskolánk legjobbjai.
A régió 9 általános iskolájá-
ból érkezett közel 300 ver-
senyzõ között a mi iskolánk
5-8. évfolyamon egy-egy 5
fõs csapattal képviseltette
magát matematikából, és
egy 5 fõs csapattal indul-
tunk informatikából. Az
idén elõször, a matematika
versenyfeladatok megoldá-
sa után, kvízversenyen is
összemérték tudásukat a
csapatok. A javítás ideje
alatt pedig érdekes fizikai és
kémiai kísérletekkel szóra-
koztatták a versenyzõket.

A verseny után büszkén
hallgathattuk a tanulóink
kimagasló eredményeit.

5. évfolyam:
csapatban 1. helyezés

Egyéni:
1. Márfai Fruzsina, 5. c.,
4. Gáll Zsófia, 5. g., 
5. Nervetti Viktor, 5. a., 
13. Vörös Emese, 5. f.,
18. Bauer Péter, 5. c.
Felkészítõ tanár:
Túriné Szabó Éva

6. évfolyam: 
csapatban 1. helyezés 

Egyéni:
1. Varga Gábor, 6. c.,
3. Nagy Balázs, 6. f., 
5. Szungyi Tünde, 6. d., 
8. Kiss György, 6. f., 
18. Papp Tímea, 6. a. 
Felkészítõ tanár:
Fuszenecker Csilla

7. évfolyam: 
csapatban 3. helyezés

Egyéni:
3. Horváth Kálmán, 7. d.,
8. Kiss Viktória, 7. f.,
13. Szakmáry Zsófia, 7. a.,
16. Kárpáti Kristóf, 7. d.,
16. Nagy Nikolett, 7. a.
Felkészítõ tanár:
Garai Andrásné

8. évfolyam: 
csapatban 1. helyezés 

Egyéni:
1. Németh Eszter, 8. a.,
3. Nagy Laura, 8. a.,
6. Negyela Boglárka, 8. a.,
6. Varga Fruzsina, 8. a.,
10. Veréb Árnika, 8. a.
Felkészítõ:
Nervettiné Varga Zsuzsanna

Informatika csapatunk 6
indulóból a 4. helyet sze-
rezte meg.
Gerõfy Márton, 8. f.,
Gindele Tibor, 8. d.,
Ilyés István, 8. f.,
Mészáros Zsolt, 8. f.,
Tam Szilárd, 8. f.
Felkészítõ tanár:
Ferencz László

A versenyzõknek és felkészí-
tõiknek gratulálunk a sike-
res szerepléshez!

Bolyai
Matematika
Csapatverseny

„Az összedolgozás ké-
pessége az egyik legna-
gyobb érték az életben.”

Hasonlóan a tavalyi év-
hez, az idén is októberben
került sor a Bolyai Matema-
tika Csapatverseny megyei
fordulójára.

A verseny évrõl évre egy-
re népszerûbb, és ennek kö-
vetkeztében egyre több csa-
pat indul el az ország min-
den tájáról, hogy a nagyon
hangulatos versenyen ösz-
szemérje tudását.

Az elõzõ év sikerein fel-
lelkesedve, és persze a gye-
rekek kérését is figyelembe
véve, idén 32 felsõs tanuló-
nak tudtunk lehetõséget
adni, hogy iskolánkat képvi-
selje a versenyen. Ezúton
köszönjük a Fabriczius Ala-
pítvány segítségét, amellyel
a versenyzõk nevezési díját
és utazási költségeit is tá-
mogatni tudtuk!

A Pest megyében szerve-
zett verseny színvonalában
és népességében is az or-
szág legerõsebb mezõnyé-
nek bizonyult. Diákjaink az
idén is kitettek magukért, és
eredményeikkel a legnívó-

sabb környékbeli és buda-
pesti „reálgimnáziumok”
csapataival is felvették a
versenyt.

5. évfolyamon a megyébõl
156 csapat indult, melybõl
a 27. (Kiseszesek: Doma-
niczki Viktória, Gáll Zsófia,
Gugi Anna, Vörös Emese) és
a 46. (Kisokosok: Kaposi
Máté, Márfai Fruzsina,
Nervetti Viktor, Papp Erik)
helyet szerezték meg csapa-
taink.
Felkészítõ tanáruk:
Túriné Szabó Éva.

7. évfolyamon Pest megyé-
bõl 96 csapat nevezett, eb-
bõl a mieink az 50. (Esze-
sek: Lukács-Borbély Dani-
ella, Nagy Nikolett, Réthelyi
Virág, Szakmári Zsófia) és
56. (Okosok: Kárpáti Kristóf,
Farmasi Rebeka, Tam Viola)
helyen végeztek.
Felkészítõ tanár:
Garai Andrásné.
8. évfolyamon a megyei
versenyen 96 csapat indult,

ebbõl a 41. (B csapat:
Antalics Tamás, Gönczi Nor-
bert, Tam Szilárd, Vidó Ger-
gely) és 62. (A csapat: Nagy
Laura, Negyela Boglárka,
Németh Eszter, Varga Fru-
zsina) helyet szereztük meg.

Felkészítõ tanár: 
Nervettiné Varga Zsuzsanna.
Büszkeségeink a 6. évfo-
lyamon nyújtották a legin-
kább figyelemre méltó
teljesítményt!

6. évfolyamon Pest me-
gyébõl 144 csapat indult,
ebbõl az 1. (Okoskák: Já-
vorszki Csaba, Kiss György,
Nagy Balázs, Varga Gábor)
Felkészítõ tanár:
Horváthné Strommer Éva
és 30. (Eszeskék: Elek Ba-
lázs, Gyarmathy Helga,
Szungyi Tünde, Páll Márton)
Felkészítõ tanár:
Fuszenecker Csilla

A hatodikos gyõztes csapa-
tunkat az ünnepélyes me-
gyei eredményhirdetésre is
meghívták, ahol azt is
megtudták, hogy az orszá-
gos döntõn is képviselhetik
iskolánkat, városunkat és
persze a megyét is! Az or-
szágos döntõre november
21–én került sor, ahol a kis-
sé döcögõs lebonyolítás el-
lenére remek élményekkel
gazdagodtak tanulóink. A
versenyre az ország 29 leg-
jobb csapata kapott meg-
hívást, melybõl a mi tanu-
lóink a 17. helyezést sze-
rezték meg.

Minden versenyzõnek és
felkészítõ tanárnak szeretet-
tel gratulálunk a sikeres ver-
senyeredményekhez!

„ZÖLD FÖLD”
környezetvédelmi
vetélkedõ

A „ZÖLD FÖLD” elnevezésû
megyei vetélkedõn, október-
ben 260 elõdöntõs csapatból
a szóbeli döntõbe jutott a 7.c

A Fabriczius József Általános Iskola 
felsõ tagozatának õszi versenyeredményei

A gyõztes hatodikos csapat
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osztály csapata. A megyei
fordulót Budapesten, a Me-
gyeházán rendezték. Itt 26
csapat mérte össze tudását,
az elsõ 10 csapat közé nem
sikerült bekerülni, pedig a fi-
úk derekasan küzdöttek.

Csapattagok:
Dalanics Adrián, 7. c.,
Kis Máté, 7. c.,
Kiss Norbert, 7. c.
Gratulálunk a versenyzõk-
nek.

Bolyai anyanyelvi 
csapatverseny
Pest  megyei 
fordulója

A Bolyai anyanyelvi csapat-
verseny Pest megyei fordu-
lóján iskolánk ötödikes csa-
pata 109 induló csapat kö-
zül a 6. helyen végzett. Saj-
nos a legnehezebb körzetbe
kerültek diákjaink, mert az
elért pontszámmal az ösz-
szes többi körzetbõl tovább-
jutottak volna az országos
döntõbe. Körzetünkben
csak budapesti nyolcosztá-
lyos gimnáziumok tanulói
elõzték meg versenyzõinket.
Csapattagok:
Farkas Csenge, 5. b.,
Gáll Zsófia, 5. g.,
Nagy Eszter, 5. g.,
Vörös Emese, 5. f.
Felkészítõ tanár: 
Bárdy Péterné

A díjátadás a Megyeháza
Dísztermében  történt  de-
cember 19-én. A Sportkará-
csony díjazottait Dr. Szûcs La-
jos, Pest Megye Közgyûlés-
ének elnöke köszöntötte.
A 2008-2009-es tanév diák-
olimpia országos döntõn való
szereplés alapján rangsort ál-
lított fel a Magyar Diáksport
Szövetség. Ezen az ország
többezer általános iskolája
közül 424-en kerültek fel a
jegyzékre, ennyien értek el or-
szágos döntõkön 1-6. helye-
zést! Ezen a ranglistán váro-
sunk általános iskolája az elõ-
kelõ 17. helyet szerezte meg.
Ez egyben azt jelenti, hogy
Pest megyében viszont a me-
gyei iskolákat magasan meg-
elõzve az elsõ helyen végzett.
Ezt az eredményt nagyra érté-
kelte Pest Megye Közgyûlése
is, és meghívta az iskola kép-
viselõit a Pest Megyei Sport-
karácsony díjkiosztó rendez-
vényre. Ezen Szûcs Lajos a
Közgyûlés elnöke és három
alelnöke mellett olyan híres-
ségek, mint Gyulai Zsolt,
Kamuti Jenõ, Martinek János,
Szekeres Pál olimpia bajno-
kok, Farkas Ágnes egykori ne-
ves kézilabdázó, valamint
Egervári Sándor labdarúgó
edzõ adták át a különbözõ

kategóriák gyõzteseinek a
gyönyörû serleget. A hatal-
mas kupát Szalainé Gulyás
Ágnes igazgató asszony vette
át.
Ez a nagyon tiszteletre méltó
eredmény iskolánk úszóinak
(Balogh Vivien, Szegedi Sá-
ra, Ábele Nóra, Kardos Vik-
tória) és duatlonistáinak (Ki-

rály Olívia, Szegedi Sára,
Jávoczki Júlia, Jakab Ilka,
Kerekes Lilian, Király Anna,
Alkonyi Anna, Bojsza Fanni,
Katona Ádám, Lakatos Dá-
vid, Gombos Barnabás,
Nagy Norbert, Szalma Sza-

bolcs, Horváth Márton,
Léber Zsombor, Orosz Ben-
ce) köszönhetõ, akik több
dobogós helyezést értek el a
tavalyi országos döntõkön.
Felkészítõik pedig Csomborné
Halmai Ágnes, Varróné Hege-
dûs Gabriella tanárnõk, vala-
mint Csombor Zoltán és Szal-
ma Róbert edzõk voltak. 

Szép sikerhez nekik is és a
gyerekeknek egyaránt szívbõl.
Gratulálunk!

Lencsés Csaba
az iskolai sportkör

ügyvezetõje

A Fabriczius József Általános Iskola 
Az Év Legeredményesebb Általános Iskolája 

kitüntetõ címet nyerte el Pest megyében sport témakörben
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Öröm, boldogság, csillogó
arcok – a tömören fogal-
maznánk így lehetne össze-
gezni az elmúlt év decem-
berét. Háromszor is alkal-
muk volt mosolyt csalni az

apró gyerekek arcára a GE
Energy dolgozóinak, de szí-
vet melengetõ örömet
okoztunk több felnõtt és
idõs embernek is egyaránt.
A novemberben indult jóté-
konysági ruhagyûjtõ kezde-
ményezésünkhöz szinte az
egész gyár csatlakozott. A
Veresegyház Kistérségi Esély
Szociális Alapellátási Köz-
pontnak december hónap-
ban átadtuk a dolgozók ál-

tal felajánlott adományo-
kat, mely boldogsággal és
büszkeséggel töltött el ben-
nünket. Mindenki aki csak
tehette, hozzájárult a gyûj-
tés pozitív és sikeres kivite-
lezéséhez, s ezzel is kifejez-

hettük segítõkészségünket
és együttérzésünket a rá-
szorulók iránt. 
Amikor a kicsi óvodás gye-
rekeknek csillog l a szeme a
boldogságtól és a megle-

petéstõl, sokan elérzéke-
nyülünk. Ez történt velünk
is 2009. december 15-én
délelõtt, az erdõkertesi óvo-
dában, ahová óriási dobo-
zokkal és zsákokkal érkez-
tünk, melyet a GE-s dolgo-
zók gyûjtöttek meg telis te-
le játékokkal, könyvekkel. A
plüssfiguráktól kezdve a fej-
lesztõ játékokon át a játszó-
szõnyegig és kisfotelig min-
denfélét kaptak a gyerekek,

akik õszintén örültek min-
den újdonságnak. Azt hi-
szem, a képek magukért be-
szélnek.
A 3. élményekkel teli prog-
ram a Fabriczius József Álta-
lános Iskola falai között zaj-

lott december 22-én. A GE
ezúton úgy kedveskedett a
gyerekeknek, hogy a kará-
csonyra készülõdve saját ke-
zûleg készített, díszes, csil-
logó karácsonyfadíszeket,

ünnepi kiegészítõket alkot-
hattak, melyet a végén ter-
mészetesen hazavihetett
mindenki. Jó volt látni a

dolgos kezeket, fiúk – lá-
nyok egyaránt fáradoztak
azon, hogy otthon a kará-
csonyfán a vásárolt díszek
mellett ott ragyogjon az õ
kezük munkája, az a kis ap-

róság, melyet maguk készí-
tettek családjuknak. 

Kovátsné Fekete Nikolett

Karácsony hava az ajándékozásról szólt
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A XX. Szent Erzsébet Nemzetközi Súlyemelõ Verseny 
a Váczi Mihály Mûvelõdési Házban

Takácsné Bojsza Andrea Tündérkék balett 
tánccsoportja az Innovációs Központban

Az asztalnál balról jobbra: Takács István edzõ, szakosztályvezetõ, Nemecz Lajos alpolgármester,
Harrach Péter országgyûlési képviselõ és a Súlyemelõ Szövetség ellenõre
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RENDÕRSÉGI HÍREK

– Én is jövök! Én is itt va-
gyok!

A vén felhõ elnézõ mo-
sollyal lökte ki az elõre tola-
kodó, kíváncsi hópelyhet.

– Hû! – kiabálta a kis pi-
hécske boldogan, miközben
sebesen zuhant a mélybe. 

Élvezte, ahogy a jólesõen
fagyos szél simogatja apró
víz molekuláit. Megborzon-
gott, annyira szerette ezt a
határtalan szabadságot. A
már földre érkezett társai
(akik szorosan egymás he-

gyén-hátán álltak) irigykedve
nézték függetlenségét.

Közben növekedni kez-
dett, és végül akkora lett,
hogy csak lassan, nyugodtan
szállingózott lefelé. Erõs volt,
hatalmas és boldog.

Ekkor történt meg a tragé-
dia: az arcomra esett. Egy
pillanat alatt szinte sistereg-
ve olvadt el, és pufók könny-
cseppként folyt végig egé-
szen az államig. Így siratta
magát, mielõtt beleveszett a
sálam színes forgatagába…

Rácz Krisztina

A sorozatos felhívások ellené-
re gyakran feltörnek olyan gép-
kocsit, melynek utasterében ér-
téket hagynak az autósok.
Veresegyházon január 6-án
18.30 és 19.00 óra között tör-
tek fel egy gépkocsit. A Csoko-
nai utcában lezárt állapotban
parkoló Opel bal elsõ ajtajának
ablakát törte be ismeretlen sze-
mély, és az utastérben hagyott
pénztárcát, készpénzzel, bank-
kártyákkal, valamint egy GPS
készüléket lopott el, összesen
80 ezer forint értékben. 

Január 9-én 17.00 órakor Ve-
resegyház lakott területén be-
lül a Fõ út és a Mogyoródi út ke-
resztezõdésében közlekedett
egy Opel Astra típusú személy-
gépkocsi, amikor balra kanyaro-
dás közben nem biztosított el-
sõbbséget a szembõl érkezõ
Suzuki típusú jármûnek, mely-
nek következtében összeütköz-
tek. A Suzukiban ülõ három
gyermek és két felnõtt elõre lát-
hatólag 8 napon belül gyógy-
uló sérüléseket szenvedett. 

Kábítószer gyanús anyagot
találtak január 9-én este a ve-
resegyházi járõrök. Veresegy-
ház Szadai úton lévõ benzinkú-
ton igazoltattak egy Ford Mon-
derót, melyet egy szadai fiatal-
ember vezetett. A zavartan vi-
selkedõ férfi jármûvének átvizs-
gálása során kábítószer gyanús,
fehér színû por maradványait
tartalmazó önzáró tasak került
elõ. A fiatal férfi által megfújt
spira teszt alkoholfogyasztást
mutatott, ezért õt vérvételre
szállították. 500551

Január 4-én 8.45 órakor
Aszód lakott területén belül a

Pesti út és a Galga utca keresz-
tezõdésében egy helyi férfi sze-
mélygépkocsijával a kihelyezett
jelzõtábla ellenére nem biztosí-
tott elsõbbséget a védett úton
közlekedõ Ford típusú személy-
gépkocsinak. Az ütközés követ-
keztében a Ford az útról jobbra
lesodródott, és egy villanyosz-
lopnak ütközött. Az autó veze-
tõje elõre láthatólag 8 napon
túl gyógyuló sérüléseket szen-
vedett.

Könnyû sérüléses közlekedé-
si baleset történt január 5-én
kora délután. Gödöllõ lakott te-
rületén belül, a Dózsa György
úton közlekedett egy autó-
busz. A Kossuth L. utcai keresz-
tezõdésben lévõ forgalomirá-
nyító lámpa piros jelzése miatt
várakozó VW Transporter típu-
sú tehergépkocsi jobb hátsó ré-
szének  ütközött, amely nekiüt-
között az elõtte álló Dodge tí-
pusú személygépkocsinak,
melynek vezetõje 8 napon be-
lül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett.

Anyagi káros közlekedési
baleset történt január 6-án
12.50 órakor Hévízgyörk lakott
területén belül, a Galga patak
melletti földúton. Egy mezõ-
gazdasági vontató közlekedése
során nekiütközött a vele szem-
ben haladó személygépkocsi
bal oldalának. A baleset követ-
keztében személyi sérülés nem
történt, de a vontató vezetõje
és az autó egyik utasa összeve-
rekedtek, melynek következté-
ben mindketten 8 napon túl
gyógyuló sérüléseket szenved-
tek. 500339

A járõrök január 5-én délben
igazoltatták Vácegres lakott te-
rületén belül azt a vácrátóti fér-
fit, aki nem kezdte meg jogerõs
büntetését, ezért õt büntetés-
végrehajtási intézetbe szállítot-
ták.

A Siklósi Rendõrkapitányság
rendelte el az elfogását egy gö-
döllõi férfinek, akit január 7-én
Kerepesena járõrök igazoltatás
után fogtak el. 

Elfogták azt a tápiósági férfit
is Turán, akit a Gödöllõi Városi
Bíróság elfogatóparancsa alap-
ján köröztek. 

Lapzárta után…

Ezúton kérjük a veresegy-
házi lakosokat, hogy a kido-
básra szánt fenyõfákat (ka-
rácsonyfa) szíveskedjenek
szemétszállítási napokon a
kukák mellé elhelyezni. A
fenyõfákat a GAMESZ 2010.
február 19-ig elszállítja. A
határidõt követõen az el-
szállításról a lakóknak kell
gondoskodni.

Lakóhelyünk megóvása
érdekében a közremûködé-
süket elõre is köszönjük

Horváth Ernõ
GAMESZ igazgató

A fenyõfák elszállítása

Veresegyházi Városi Televízió

December elsejétõl fog-
ható a kábeltévén a Keszi
Channel csatornán a Veres-
egyházról szóló mûsor, min-
den csütörtökön, 18.30-tól
20 óráig.

A Veresi TV forgatócso-
portját, riportereit rendsze-
resen ott látjuk a város ese-
ményein, igyekeznek min-
den, a lakosság számára ér-
dekes eseményrõl, döntés-
rõl tudósítani. Az eddigi
visszajelzések szerint a fo-
gadtatásuk nagyon jó. A la-
kosság kezdi megszokni,
hogy csütörtök este érde-
mes a TV elé ülni, különö-
sen, ha személyesen nem
vehettek részt valamelyik
rendezvényen.

Adásaik utólag is megte-
kinthetõk, letölthetõk a
www.vvtv.hu és a www.vere-
si-tv.hu honlapokról, így

azok is megtekinthetik, akik-
nél nincs kábeltv.

Új munkatársakkal szeret-
nék a csapatukat bõvíteni,
elsõsorban szerkesztõ ripor-
tereket keresnek.

A hópehely útja
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Az M31-es autópálya 3-
as úti csomópontjában el-
készült a második milánói
technológiával épült híd is,
mely a gödöllõi HÉV számá-
ra biztosít áthaladást az
M31-es autópálya felett.

Jelenleg a nagytömegû
földet szállítják ki az elké-
szült híd alól, hogy a föld-
dugót megszüntessék.

Ugyancsak decemberben
forgalomba helyezték az
M31 – M3-as autópályák
gödöllõi csomópontjában a
Gödöllõ-Debrecen és Deb-
recen-Gödöllõ kapcsolatot
biztosító le- és felhajtó ága-

kat, mely Gödöllõ városá-
nak jelent nagy könnyebb-
séget.

Befejezõdtek a téliesítési
munkálatok annak érdeké-
ben, hogy megóvják a káros
csapadékoktól az eddig ké-
szült pályaszakaszokat és
földmûveket.

Az építési munkálatok a
téli hónapokban sem állnak
le, hanem a napi idõjárás
dönti el, hogy milyen mun-
kafázisokat végezhetnek a
kivitelezõk.

Nagy hidegben alakító
földmunkákat, pályaszerke-
zet építést biztosan nem
tudnak végezni, de tovább
folytatják a portálszerkeze-
tek, szalagkorlátok kihelye-
zését, a védõkerítések
építését.

Fazakas Orsolya

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztõ Zrt

Jelentése
Az M31 autópálya

Gödöllõ - M0 átkötés 
kivitelezésének helyzetérõl
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