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1. sz. egyéni választóke-
rület (Revetek térsége)
1. sz. szavazókör címe:
Általános Iskola Fõ út 77-
79. sz. egyben kijelölt
szavazókör azon válasz-
tópolgárok számára, akik-
nek a lakcíme csak Veres-
egyház megnevezést tar-
talmazza

2. sz. szavazókör címe:
Általános Iskola 
Fõ út 77-79. sz. 
1. Akác utca
2. Bánóczi utca
3. Batthyány utca
4. Bercsényi utca
5. Bokréta utca
6. Borsika utca
7. Búzavirág utca
8. Csillagfürt utca
9. Fodormenta utca
10. Forrás utca
11. Fõ út 124-tõl 158-ig
12. Fõ út 129-tõl 163-ig
13. Gerbera utca
14. Gyömbér utca
15. Gyöngyvirág utca
16. Harangvirág utca
17. Határ utca
18. Hóvirág utca
19. Huszai utca
20. Kakukkfû utca
21. Kamilla utca
22. Kútfõ utca
23. Lévai utca
24. Levendula utca
25. Lucerna utca
26. Luther utca
27. Margaréta utca
28. Nyíres utca
29. Pipacs utca
30. Repce utca
31. Revetek utca
32. Sáfrány utca
33. Sikátor utca
34. Somkóró utca 
35. Szalmarózsa utca
36. Szurokfû utca
37. Tárkony utca
38. Temetõ-köz
39. Temetõ utca
40. Tompa Mihály utca
41. Viczián tanya
42. Viczián utca
43. Zsálya utca
44. Településszintû lakos

2. sz. egyéni választó 
kerület (Városközpont
és térsége)
3. sz. szavazókör címe:
Általános Iskola, 
Fõ út 77-79. sz. 
4. sz. szavazókör címe:
Általános Iskola, 
Fõ út 77-79. sz.
1. Andrássy 
2. Csokonai utca 1-tõl 5/B
páratlan
3. Csokonai utca 2-tõl 22-
ig páros
4. Csomádi út
5. Dobó István utca
6. Fõ út 2-tõl 122-ig
7. Fõ út 1-tõl 125-
8. Hajnal utca
9. Hársfa 
10. Hold utca
11. Huszár utca
12. Iskola köz

13. Jókai utca
14. Kálvin köz
15. Kálvin tér
16. Kálvin utca
17. Klapka utca
18. Köves utca
19. Kuruc utca
20. Labda utca
21. Mikes Kelemen utca
22. óvoda utca
23. Pacsirta utca
24. Pázmány utca
25. Petõfi tér
26. Petõfi utca
27. Ráday utca 2-tõl 66-ig
28. Ráday utca 1-tõl 37/B 
29. Rákóczi utca
30. Szabó Máté utca
31. Szondy utca
32. Újtelep utca
33. Zrínyi utca

3. sz. egyéni választó 
kerület (Széchenyi
domb és környéke)
5. sz. szavazókör címe:
Óvoda,
Széchenyi tér 2. sz. 
6. sz. szavazókör címe:
Óvoda,
Széchenyi tér 2. sz.
1. Attila utca
2. Bem József utca
3. Cserje utca
4. Csokonai utca 
7-tõl 65-ig
5. Csokonai utca 
24-tõl 72-ig
6. Damjanich utca
7. Döbrentei Gábor utca
8. Eötvös utca
9. Fáy utca
10. Gödöllõi utca
11. Honvéd utca
12. Karacs Teréz utca
13. Kölcsey utca 1-tõl 47-
ig páratlan
14. Kölcsey utca 2-tõl 44-
ig páros
15. Nemzetõr utca
16. Omega köz
17. Õrház
18. Ráday utca 39-tõl
103-ig
19. Ráday utca 68-tól
142-ig
20. Széchenyi tér
21. Szemere Pál utca
22. Szitnyai tanya
23. Vásárhelyi Pál utca
24. Wesselényi Miklós 
utca
4. sz. egyéni választó 
kerület (Hegyek, Harma-
tok, Öreghegy)
7. sz. szavazókör címe:
Óvoda,
Széchenyi tér 2. sz. 
8. sz. szavazókör címe:
Óvoda,
Széchenyi tér 2. sz. 
1. Árnyas utca
2. Bánki Donát utca
3. Baragödör utca
4. Barka utca
5. Berkenye utca
6. Csibaj utca
7. Csipkebogyó utca
8. Csobolyó utca
9. Csokonai utca 74-tõl
126-ig
10. Dézsa utca
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11. Donga utca
12. Eresztvény utca
13. Fagyöngy utca
14. Galagonya utca
15. Hármaskút utca
16. Harmat tanya
17. Harmat utca
18. Hársas utca
19. Hegyalja utca
20. Hegyláb utca
21. Hópehely utca
22. Hordó utca
23. Kertesi utca
24. Kilátó utca
25. Kökény utca
26. Kölcsey utca 46-tól
106-ig páros
27. Kölcsey utca 51-tõl
109-ig párat
28. Lugas utca
29. Majális utca
30. Öreghegy sor
31. Paskom utca
32. Peterdy Gábor utca
33. Présház utca
34. Szánkózó utca
35. Szedres utca
36. Szivárvány utca
37. Szõlõfürt utca
38. Szõlõhegy utca
39. Szurdok utca
40. Szüret utca
41. Tövis utca
42. Vadrózsa utca
43. Vasvári Pál utca
44. Zápor utca
45. Zivatar utca
46. Zuzmara utca
47. Zsellérföldi út

5. sz. egyéni választó 
kerület (Ligetek)
9. sz. szavazókör címe:

Mézesvölgyi Általános 
Iskola,
Mogyoródi utca 5-7. sz. 
10. sz. szavazókör címe:
Mézesvölgyi Általános 
Iskola,
Mogyoródi utca 5-7. sz. 
1. Arató utca
2. Bakfark Bálint utca
3. Bárdos Lajos utca
4. Bartók Béla utca
5. Bihari János utca
6. Budapesti utca 
páratlan oldal
7. Csalogány utca
8. Dallam utca
9. Dankó Pista utca
10. Egressy Béni utca
11. Erkel Ferenc köz
12. Erkel Ferenc utca
13. Etûd utca
14. Fészekrakó köz
15. Fészekrakó utca
16. Gyermekliget utca
17. Harmónia utca
18. Hegedû utca
19. Huszka Jenõ utca
20. Kacsóh Pongrác utca
21. Kéve utca
22. Kodály Zoltán köz

23. Kodály Zoltán utca
24. Krónikás utca
25. Lehár Ferenc köz
26. Lehár Ferenc utca
27. Liget köz
28. Lisznyai Szabó Gábor
utca
29. Liszt Ferenc utca
30. Malomköz utca
31. Melódia tér
32. Mosonyi Mihály köz
33. Mosonyi Mihály utca
34. Muzsikás utca
35. Nagy tanya
36. Rózsavölgyi Márk köz
37. Rózsavölgyi Márk utca
38. Sportföld
39. Sportföld utca
40. Szent-Györgyi Albert
utca
41. Tinódi L. Sebestyén ut-
ca
42. Verbunkos utca
43. Vizimolnár utca
44. Zsuzsanna utca 

6. sz. egyéni választó 
kerület (Csonkás 
és térsége)
11. sz. szavazókör címe:
Csonkási Óvoda, 
Hétvezér u. 6. sz. 
12. sz. szavazókör címe:
Csonkási Óvoda, 
Hétvezér u. 6. sz.
1. Álmos vezér utca
2. Anonymus utca
3. Béla király utca
4. Budapesti utca 
páros oldal
5. Csodaszarvas utca
6. Elõd utca
7. Fehérló utca
8. Garabonciás utca
9. Géza fejedelem utca
10. Hétvezér út
11. Honfoglalás utca
12. Huba utca
13. Igric utca
14. Ispán utca
15. Kisrét utca
16. Jogar utca
17. Julianus utca
18. Kalmár tér
19. Könyves Kálmán utca
20. Lant utca
21. Lovász tér
22. Nádor utca
23. Nyár utca
24. Ond vezér utca
25. Országbíró utca
26. Õsz utca
27. Palást utca
28. Regös utca
29. Salamon utca
30. Szablya utca
31. Szent Erzsébet körút
32. Szent István tér
33. Szent korona utca
34. Szent Margit utca
35. Táborhely utca
36. Táltos utca
37. Tárogató utca

38. Tas utca
39. Tavasz utca
40. Tél utca
41. Tétényi utca

7. sz. egyéni választó ke-
rület (Tavak és térsége)
13. sz. szavazókör címe:
Mûvelõdési Ház, Köves
u. 14. sz.
14. sz. szavazókör címe:
Mûvelõdési Ház, Köves
u. 14. sz.
1. Ady Endre utca
2. Béke utca
3. Belsõ-Tópart utca
4. Bodza utca
5. Börzsöny utca
6. Daru utca
7. Dévér utca
8. Dió utca
9. Fácán utca
10. Fecske utca
11. Fürj utca
12. Gesztenye utca
13. Hajdi utca
14. Harcsa utca
15. Hattyú utca
16. Jegenye utca
17. Kemény Kálmán utca
22-tõl 40-ig, 23-53/A-ig
18. Keszeg utca
19. Kinizsi utca
20. Kis utca
21. Kõhid utca
22. Kõris utca
23. Mandula utca
24. Margita utca
25. Mátra utca
26. Mezõ utca
27. Mogyoródi utca
28. Nap utca
29. Patak köz
30. Patak utca
31. Platán utca
32. Ponty utca
33. Réce utca
34. Rigó utca
35. Sirály utca
36. Somlyó utca
37. Szabadság utca 1-tõl
19/A , 2-18-ig
38. Találkozók útja 1-tõl 9-
ig, 2-10-ig
39. Tó utca
40. Tölgy utca
41. Újiskola utca
42. Virág utca

8. sz. egyéni választó 
kerület (Ivacsok
és Laposok)
15. sz. szavazókör címe:
Mûvelõdési Ház, 
Köves u. 14. sz. 
16. sz. szavazókör címe:
Mûvelõdési Ház, 
Köves u. 14. sz.
1. Állomás utca
2. Arany János utca
3. Aranyforint utca
4. Árpád utca
5. Barázda utca

6. Baross utca
7. Dénár utca
8. Dózsa György utca
9. Dukát utca
10. Fenyves utca
11. Fillér utca
12. Fürdõ utca
13. Garai utca
14. Garas utca
15. Hajó utca
16. Harangkút utca
17. Ibolya utca
18. Ipar utca
19. Ivacs utca
20. Jácint utca
21. Kemény Kálmán utca
2- 20/B
22. Kemény Kálmán utca
1-17/B
23. Kisgyöngyös utca
24. Krajcár utca
25. Mester utca
26. Móricz Zsigmond utca
27. Nefelejcs utca
28. Orgona utca
29. Rege utca
30. Repkény utca
31. Rét utca
32. Rózsa köz
33. Rönk utca
34. Sport utca
35. Szabadság utca 20-
32, 21-31
36. Szadai út
37. Szegfû utca
38. Szent Imre utca
39. Szent István utca
40. Szent Jakab utca
41. Szent László utca
42. Találkozók útja 15-29,
16-32
43. Tallér utca
44. Táncsics Mihály köz
45. Táncsics utca
46. Templom utca
47. Tulipán utca
48. Vásártér sor
49. Vásártér utca
50. Vasút utca
51. Vasútállomás

Veresegyház településen
amennyiben sor kerül te-
lepülési kisebbségi önkor-
mányzati képviselõ vá-
lasztásra a képviselõk ki-
sebbségenként száma 4
fõ. A választáson Veres-
egyház település egy vá-
lasztókerületet alkot. A
szavazásra önálló, az ön-
kormányzati választástól
eltérõ szavazókör kerül ki-
alakításra.
A határozatot Veresegy-
ház Város Önkormányza-
tának honlapján
http://www.veresegy-
haz.hu/, helyi lapjában,
hirdetõ tábláin teszem
közzé.
A határozat ellen annak
közzétételét követõ 2 na-

pon belül a Pest Megyei
Területi Választási Iroda
Vezetõjéhez - Budapest,
V. ker. Városház u. 5-7. sz.
- lehet kifogással fordulni.
A kifogás a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C.
törvény 9. §. (1). bekezdé-
sében foglaltak megsér-
tésére hivatkozással ter-
jeszthetõ elõ. 
I N D O K O L Á S
A helyi önkormányzati
képviselõk és polgármes-
terek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 5. §
(1) bek. akként rendelke-
zik, hogy a 10 000-nél
több lakosú településen
és a fõvárosi kerületben a
képviselõk vegyes válasz-
tási rendszerben - egyéni
választókerületben és
kompenzációs listán - jut-
nak mandátumhoz.
A (2) bek. értelmében Az
egyéni választókerületek
és a kompenzációs listás
mandátumok száma:a)
25 000 lakosig 8 egyéni
választókerületi és 3
kompenzációs listás
mandátum. Ennek ér-
telmében Veresegyház
település területén
nyolc települési egyéni
választókerület kell ki-
alakítani. A választási el-
járásról szóló 1997. évi C.
törvény III. fejezetében a
Választókerületek, szava-
zókörök cím alatt elõírja,
hogy:
9. § (1) A választókerüle-
teket úgy kell kialakítani,
hogy választókerületen-
ként a lakosság száma
megközelítõen azonos
legyen.(2) A választókerü-
letek kialakításánál figye-
lemmel kell lenni a nem-
zetiségi, vallási, történel-
mi, földrajzi és egyéb he-
lyi sajátosságokra is.
10. § (1) „A szavazókörök
számát, sorszámát és te-
rületi beosztását, vala-
mint a szavazóhelyiségek
címét a helyi választási
iroda vezetõje állapítja
meg úgy, hogy egy szava-
zókörre mintegy hatszáz,
legfeljebb azonban ezer-
kétszáz választópolgár
jusson, de minden tele-
pülésen legyen legalább
egy szavazókör”. 
(2) A két vagy több szava-
zókörrel rendelkezõ tele-
pülésen a helyi választási
iroda vezetõje kijelöli azt
a szavazókört, ahol azok
a választópolgárok sza-

vazhatnak, akiknek lakcí-
me a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabály ér-
telmében csak az adott
település megnevezését
tartalmazza illetõleg akik
igazolással rendelkeznek.
Ha a településen két vagy
több választókerület van,
a helyi választási iroda ve-
zetõje az általa kisorsolt
választókerületbe tartozó
szavazókört jelöl ki. A sza-
vazókör kijelölésérõl szóló
döntést a választás kitû-
zését követõ 5. napig az
Országos Választási Bi-
zottság internetes hon-
lapján és a helyben szoká-
sos módon közzé kell ten-
ni.
A fentieket figyelembe
véve a rendelkezõ rész-
ben megnevezett egyé-
ni választókerületeket
alakítottam ki, Veres-
egyház település része-
inek egységét, földrajzi
elhelyezkedését vettem
figyelembe.
A választópolgárszám
megközelítõleg azonos,
mert a 1411 és 1562 fõ
között változik, a szava-
zókörökben 700 és 795
fõ közötti választópol-
gár szavazhat.
A kisebbségi önkormány-
zati képviselõk választásá-
ról, valamint a nemzeti és
etnikai kisebbségekre vo-
natkozó egyes törvények
módosításáról szóló
2005. évi CXIV. törvény 4.
értelmében A választáson
a település egy választó-
kerületet alkot. A 6. §. ki-
mondja: a képviselõk szá-
ma 4 fõ, amennyiben Ve-
resegyház településen sor
kerül kisebbségi önkor-
mányzati képviselõ vá-
lasztásra. A törvény értel-
mében határoztam meg
a képviselõk számát, illet-
ve a területi beosztást. 
Határozatom meghoza-
talakor az idézett jogsza-
bályok rendelkezéseit al-
kalmaztam, azok alapján
a rendelkezõ részben fog-
laltak szerint döntöttem. 
A jogorvoslat lehetõségét
a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 102. §.
(3) bek. tartalmazza.
Veresegyház, 2010. júli-
us 12. 

Dr. Tahon Róbert j
egyzõ

Helyi Választási Iroda 
vezetõje

Jegyzõi tájékoztató az egyéni választókerületekrõl
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk 2010. évi választásán
megválasztható önkormányzati képviselõk számának, az egyéni választókerületek számának, sorszámának, területének megállapítása

H a t á r o z a t
Veresegyház város településen a megválasztható önkormányzati képviselõk száma egyéni választókerületben 8 fõ, kompenzáci-
ós listáról 3 fõ. A település nyolc egyéni választókerületet alkot, valamennyi egyéni választókerületben kettõ szavazókör mûködik.
Az egyéni választókerületek sorszáma és területe:
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Képviselõ-testületi döntések
43/2010.(V.19.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a gyermekvédelem 2009. évi
feladatairól szóló beszámolót
elfogadja.
A Képviselõ-testület a Kistér-
ség Esély Szociális Alapellátá-
si Központ 2009. évi gyer-
mekvédelmi feladatairól szó-
ló beszámolót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: 
Dr. Tahon Róbert jegyzõ

44/2010.(V.19.) Kt. 
számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete elfogadja, hogy a
9645/7 hrsz-ú lakóterületi ut-
ca megnevezése Százszor-
szép utca, a 9645/3 hrsz-ú
ipari övezeti utca megneve-
zése Vadvirág utca legyen. 
2.)  Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete felhívja a jegyzõt,
hogy a fenti új utca elnevezé-
seket a földhivatali ingatlan
és térképészeti nyilvántartás-
ban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester

45/2010.(V.19.) Kt. 
számú határozat:
1. Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 92/ A
§ (2) bekezdése alapján az
önkormányzat könyvvizsgálói
feladatainak ellátásával
2010. május 1-tõl 2014. ápri-
lis 30-ig Dr. Rocskai János vál-
lalkozót, költségvetési minõ-
sítésû könyvvizsgálót bízza
meg.
2. A Képviselõ-testület felha-
talmazza a polgármestert,
hogy a könyvvizsgálóval a
megbízási szerzõdést kösse
meg, azt írja alá, és részére a
megbízást adja át.
Határidõ: 2010. május 25.
Felelõs : 
Pásztor Béla polgármester

46/2010.(V.19.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Képviselõ-
testülete a Veresegyház Váro-
si Televízió Kft. részére a Ve-
resegyház Városi Televízió
2010. évi mûködési költsége-

ihez 2010. június 1-tõl 2010.
december 31-ig összesen
3.500.000 Ft + ÁFA összeg-
gel járul hozzá, havi 500.000
Ft + ÁFA részletekben.
A Képviselõ-testület felhatal-
mazza a polgármestert a vál-
lalkozási szerzõdés aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester

47/2010.(V.19.) Kt. számú
határozat:
1. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a 2010-11. tanévben
oktatásszervezési okokból a
Fabriczius József Általános Is-
kola 2010. szeptemberében
induló 1. évfolyamának álta-
lános tantervû osztályaiban
10 %-os, az emelt szintû
ének-zene tantervû osztály-
ban 20 %-os maximális lét-
szám túllépést engedélyez.
2. A Képviselõ-testület a
2010-11. tanévben az 5. és 7.
évfolyamon jóváhagyja az
osztályösszevonásokat és
csoportlétszámokat.
3. A képviselõ-testület felhív-
ja a jegyzõt, hogy az enge-
délyrõl értesítse az intézmény
vezetõjét.
Határidõ: 2010. május 31.
Felelõs:   
Dr. Tahon Róbert jegyzõ

48/2010.(V.19.) Kt. 
számú határozat:
1. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testü-
lete a 2010-11. nevelési évben
nevelésszervezési okokból a
Kéz a Kézben Óvoda 34 cso-
portjában 20 %-os maximális
létszám túllépést engedélyez.
2. A képviselõ-testület felhív-
ja a jegyzõt, hogy az enge-
délyrõl értesítse az intézmény
vezetõjét.
Határidõ: 2010. május 31.
Felelõs:   
Dr. Tahon Róbert jegyzõ

49/2010.(V.19.) Kt. 
számú határozat:
1. A Képviselõ-testület 2010.
július 1. napjától megbízza
Szalainé Gulyás Ágnest 2015.
július 31.-ig, a Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskola igazga-
tói feladatainak ellátásával.
2. Szalainé Gulyás Ágnes illet-
ményének összege: 
Garantált illetmény:

216.905 - Ft 

További szakképesítés, szak-
képzettség elismerésével ösz-
szefüggõ illetmény:
21.690.- Ft
Magasabb vezetõi pótlék-
alap:  60.000.- Ft
Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés:
(2009.09.01-2010.08.31-ig)
25.000.-Ft
Összesen:  323.600.- Ft 
Határidõ: 2010. július 31.
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester

50/2010.(V.19.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
tudomásul veszi a Veresegy-
házi Városfejlesztõ Kft. 2009.
évrõl szóló beszámolóját és
2010. évi üzleti tervét.
Határidõ: azonnal
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester,
Csikós István ügyvezetõ igaz-
gató

51/2010.(V.19.) Kt.
számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
elfogadja Veresegyház Kör-
nyezetvédelmi Programját és
Fenntartható Fejlõdése Prog-
ramját.
2.) Az önkormányzat a Prog-
ramokban foglalt feladatokat
a város gazdasági lehetõsé-
geinek, teherbíró-képességé-
nek függvényében, és lehetõ-
ség szerint pályázati források
bevonásával valósítja meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla  polgármester

52/2010.(V.19.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
a lejárt határidejû határoza-
tokról szóló beszámolót elfo-
gadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester

54/2010. (VI.16.) Kt. 
számú határozat:
1. Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete az Önkormányzat tu-
lajdonában álló beépítetlen
ingatlanok árát 2010. évre az
alábbiakban állapítja meg:
a) lakóterületek, és a lakossá-

got közvetlenül szolgáló ki-
sebb üzleti, kereskedelmi cél-
ra értékesített területek
- Hegyek, Harmatok 
Öreghegysor térsége: 

11.000,-Ft/m²
- Csonkás térsége 9.000,-
Ft/m²
- Ligetek térsége 9.000,-Ft/m²
- Revetek térsége 9.000,-
Ft/m²
- Ivacsok térsége 9.000,-Ft/m²
Az árak az ÁFA-t nem tartal-
mazzák. A képviselõ-testület
felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy esetenként a fenti
áraknál magasabb árakat al-
kalmazzon.
A vételár az alábbi közmûve-
ket tartalmazza:
- elektromos hálózat,
- vezetékes ivóvízhálózat,
- gázhálózat,
- szennyvíz-csatorna hálózat,
- pormentes közút.
Ezen közmûvek utcai vezeté-
ket jelentenek, az ingatlan rá-
csatlakoztatása Vevõ feladata
és költsége.
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a fent meghatározott
áraktól eltérõen a vételárat az
adott térségre vonatkozó
mindenkori m² ár 60%-ában
állapítja meg, ha:
- Tulajdonos az közvetlen
szomszédságában lévõ köz-
terület egy részének ingatla-
nához való csatolását kéri az
Önkormányzattól, amelyre
megfelelõ indoka van;az érin-
tett közterületrész eladása
nem ütközik önkormányzati
érdekbe;
- az érintett területrész Tulaj-
donos ingatlanához történõ
csatolása (eladása) megfelel
a HÉSZ elõírásainak;az érin-
tett területrészhez közmû
nem jár, és önálló ingatlan-
ként történõ kialakítása nem
lehetséges. Tulajdonos az
adásvétellel, a telek-egyesí-
téssel és a földhivatali eljárás-
sal kapcsolatos költségeket
vállalja;
- Tulajdonos tudomásul veszi,
hogy az érintett területrészre
bármilyen fel- és alépítmény
csak az építési hatóság elõze-
tes hozzájárulásával illetve
engedélyével létesíthetõ. 
A kedvezmény nem adható
meg, ha a megvásárolt terü-
letrésszel együtt az ingatlan
megoszthatóvá válik.
a ) Ipari terület
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- Kisrét utcai
- Lévai utcai 
- Szadai úti
- egyéb ipari és gazdasági te-
vékenység végzésére alkal-
mas terület (Gip, Gksz, stb.)
a) Kereskedelmi és ipari terü-
letek
A képviselõ-testület az ipari,
kereskedelmi és idegenfor-
galmi területek esetében az
ár-megállapítás jogát egyedi-
leg gyakorolja, a terület sajá-
tosságai, a beruházó érdeke,
a város érdeke és az ingatlan-
forgalmi értékbecslés össze-
vetése alapján. 
Határidõ: folyamatos
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester

55/2010. (VI.16.) Kt.
számú határozat:
A képviselõ-testület a lejárt
határidejû határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámo-
lót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester

56/2010. (VI.16.) Kt. 
számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete Edelény és Felsõzsolca
települések részére
300.000 – 300.000,- Ft, Szen-
drõlád, Felsõdobsza,  Gibárt
és Aszaló települések részére
100.000 – 100.000,- Ft támo-
gatást nyújt az árvíz okozta
károk enyhítése érdekében.
2.) A képviselõ-testület bizto-
sítja  Hernád, Sajó és  Bódva
menti településrõl érkezõ 40
gyermek veresegyházi tábo-
roztatásának fedezetét. 
3.) A képviselõ-testület felkéri
a támogatott településeket,
hogy a támogatás teljes ösz-
szegének felhasználásáról el-
számolni és rövid szöveges
beszámolót benyújtani szí-
veskedjenek.
Határidõ: azonnal
felelõs:
Pásztor Béla polgármester
57/2010. (VI.16.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkor-

mányzatának Képviselõ-tes-
tülete 200.000,- Ft támoga-
tást nyújt a Veresegyházi
Tereptriatlon Szakosztálynak.
A támogatás Szente Dániel
(2010. õszén megrendezésre
kerülõ) Triatlon Világbajnok-
ságon való részvételéhez
használható fel.
2.) A képviselõ-testület felkéri
a Veresegyházi Tereptriatlon
Szakosztályt, hogy a támoga-
tás teljes összegének felhasz-
nálásáról elszámolni és rövid
szöveges beszámolót benyúj-
tani szíveskedjen.
Határidõ: azonnal
felelõs:
Pásztor Béla polgármester

58/2010. (VI.16.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a Veresegyházi Hagyo-
mányõrzõ Népi Együttes Ki-
emelten Közhasznú Alapít-
vány részére 1 MFt + ÁFA tá-
mogatást nyújt a Tájház tetõ-
szerkezetének felújítása céljá-
ból a költségvetési tartalék
terhére.
Határidõ: azonnal 
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester

59/2010. (VI.23.) Kt. 
számú határozat:
1./ Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a „Veresegyházi geo-
termikus közmû kiterjesztése
új termálkút fúrásával” címû,
KMOP-2009-3.3.3.-09-
2010-0003 jelû projekt
megvalósítására megítélt tá-
mogatást elfogadja.
2./ Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a projekt megvalósítá-
sához szükséges saját erõt,
260.564.150,-Ft-ot biztosítja
és a 2010-2011. évi költség-
vetési tervében - az adott év-
re vonatkozó összeget - szere-
pelteti, valamint a három évre
elõre szóló költségvetési ter-
vében (gördülõ tervezés) a
teljes projekt összeget a fel-
halmozási és mûködési célú
bevételek és a felhalmozási és

mûködési célú kiadások kö-
zött nevesítetten feltünteti.
3./ Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete az 1/ és 2/ pontban
adott határozatát a KMOP-
2009-3.3.3. pályázat XII.
mellékletében elõírt para-
méterekkel rendelkezõ beru-
házásra adta meg. Ezek a pa-
raméterek a következõk:
a.) A megvalósítás helyszíne (
pontos cím, vagy helyrajzi
szám):
Termelõkút:  Gyermekligeti
út, 087/9 hrsz
Fogyasztási helyek: 
Idõsek Otthona
Bartók B. út 10-12 sz.
Csonkási Óvoda
Hétvezér u. 6 sz.
Fabríczius Iskola új szárnya
Fõ út  77-79 sz.
Sanofi Aventis 
Gyógyszergyár
Lévai út 5 sz.
GE Energy Gázturbinagyár
Kisrét út 1 sz.
Mey Hungária Kft
Lévai út 29 sz.
GE Avitation 
Alkatrészjavító üzem
Lévai út 33 sz.
Kistérségi Igazgatási és Szol-
gáltatási Központ
Fõ út 1457/2 hrsz
Református Általános Iskola
Kálvin tér 2 sz.
15 lakásos üzletek 
és társasház
Szent István tér 2 sz. 
b.) A projekt megnevezése. 
„Veresegyházi geotermikus
közmû kiterjesztése új ter-
málkút fúrásával”
c.) A pályázati konstrukció
száma: KMOP-2009-3.3.3.-
09-2010-0003
d.) A tervezett beruházás tel-
jes beruházási költsége:
645.929.970,-Ft
e.) A tervezett beruházás a
pályázat szempontjából elis-
merhetõ bekerülési költsége:
645.929.970,-Ft
f.) Az önkormányzati saját
erõ összege: 260.564.150,-
Ft, saját forrásból
g.) A KMOP forrásból igényelt
támogatás összege:
385.365.820,-Ft

h.) Az Önkormányzat kötele-
zettséget vállal arra vonatko-
zóan, hogy az KMOP forrás-
ból nyújtott támogatás elnye-
rése esetén az önkormányzati
saját forrás összegét a költ-
ségvetésében elkülöníti.
4./ Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete felhatalmazza a Pol-
gármestert a pályázattal kap-
csolatos teendõk ellátására, a
szükséges dokumentumok
aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

60/2010. (VI.23.) Kt. 
számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
támogatja a 087/9 hrsz-ú in-
gatlan, valamint a 0101 hrsz-
ú ingatlan „b” része mûvelési
ágának szántóról, kivett be-
építetlen területté minõsíté-
sét, és az ehhez szükséges,
összesen 243.200 Ft-ot az
önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja.
2.) A Képviselõ-testület felha-
talmazza Pásztor Béla polgár-
mestert a mûvelési ág változ-
tatási eljárás lefolytatására.
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal

61/2010. (VI.23.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
elfogadja a 2010. június 1-ig
terjedõ idõszakról szóló in-
gatlanértékesítési tájékozta-
tót.
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal

62/2010. (VI.23.) Kt. 
számú határozat:
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
elfogadja a város gazdálko-
dásáról szóló beszámolót a
2010. január 1-tõl június 10-
ig terjedõ idõszakról
Felelõs: 
Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja 
a Windhager Kft. Decens Kiadója. 

Kiadó és szerkesztõség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. 
Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108 • windhager@decens.eu • www.decens.eu

Fõszerkesztõ: Windhager Károly • Foto: Lethenyei László
Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Napról napra látványosan változik a Fõ
tér a jó ütemben zajló beruházás követ-
keztében. A munkálatok megkezdésé-
nek idõszakában, június 25-én sokak je-
lenlétében került helyére az „alapkõ”,
mely ez esetben is egy fémhengert tar-
talmaz, amiben a beruházásra vonatko-
zó fõbb adatok is megtalálhatók. Az
alapkõ letételével egyidõben a koráb-
ban már beharangozott idõkapszula el-
helyezése is megtörtént, s a rendez-
vényt egy hangulatos mûsor tette még
emlékezetesebbé. Az alapkõ és az idõ-
kapszula elhelyezése sok kíváncsi em-
bert vonzott, s a sokaságról csoportkép
is készült egy kosaras kocsival magasba
emelt fotós jóvoltából. Az eseményrõl
képekkel számolunk be kedves olvasó-
inknak, s további részletek találhatók a
www.arnyaskert.hu honlapon is.

Fõ tér és
Árnyas
Idõkapszula

Hadd tegyek 
bele még 

egy apróságot!

Innét készül a
gigafénykép

Az elsõ sorban

Fehér István
és Pásztor Béla

Kvaka Ferenc, 
az idõkapszula ötletadója
és kivitelezõje 

Nekik készül, róluk szól!
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Pest megye és Nógrád megye
nem kevesebb, mint 106 tele-
pülése fogott össze a természe-
ti erõforrásokat kímélõ, és a kör-
nyezetet óvó kezdeményezés, a
Zöld Híd Program sikere érdeké-
ben. A beruházás fõ célkitûzése,
hogy a Budapesttõl észak-kelet-
re elhelyezkedõ vidék hulladék-
gazdálkodását teljesen új ala-
pokra helyezze a korszerû tech-
nológiák, eljárások és logisztika
alkalmazásával, illetve ugrássze-
rûen megnövelje a szelektív hul-
ladékgyûjtés arányát, valamint
az összes begyûjtött hulladék
szétválogatását és újrahasznosí-
tását.

A Kerepes, Ökörtelek-völ-
gyi hulladékkezelõ központ
június 15-i átadásával a hulla-
dékkezelés új mérföldkõhöz ér-
kezett a beruházás értéke és ka-
pacitása miatt, de a létrejövõ
térségi tudásközpont mûködé-
sével megnyíló lehetõségek mi-
att is. A technológiai bemuta-
tót is magába foglaló ünnepsé-
gen dr. Gémesi György, dr.
Szûcs Lajos, a Pest Megyei Ön-
kormányzat elnöke, valamint
dr. Illés Zoltán államtitkár érté-
kelte az elõrelépést.

Ismert azonban, hogy ami
hosszú távon jó és korszerû, az
általában nem olcsó. Így van ez
itt is. Bár a hulladékkezelõ rend-
szer 6 milliárd Ft  EU-s támoga-
tásból épült meg, a mûködte-
tés és az avulás költségeit már a
használati díjjal ki kell termel-
nie. A legkorszerûbb módon
szétválogatott és újrahasznosí-
tott hulladék a továbbiakban
nem szennyezi sem a földet,
sem a levegõt, sem a vizeket,
egyedül a már tényleg semmire
nem használható maradékot,
például a sittet helyezik el a le-
rakóba. Azt pedig úgy alakítot-
ták ki, hogy semmi kárt ne tud-
jon okozni. A szállítási, váloga-

tási, felhasználási kiadások - a
jelenleg sok helyen az önkor-
mányzat költségvállalásával
alacsonyan tartott árakkal ösz-
szehasonlítva - megnõnek, de
cserébe egészséges földet és
életteret hagyhatunk a gyerme-
keinkre és az unokáinkra. Emi-
att nem volt felhõtlen a sok
megjelent polgármesterek
homloka, ám mindenki tudja,
hogy a jövõnek, a jövõnkért fi-
zetünk, tovább már nem fog-

hatjuk be a szemünket, hogy
ne lássuk, hogy tesszük tönkre
a környezetünket.

Az ünnepélyes megnyitót kö-

vetõen a Tavirózsa Rádió ripor-
tere megkérdezte a számunkra

legfontosabb személyeket. Nyi-
latkozatukat bizonyára már
hallották olvasóink is.

WK

Kiemelkedõ jelentõségû beruházással a fenntartható fejlõdésért

Ökörtelek-völgyi hulladékkezelõ központ 
dr. Illés Zoltán

államtitkár nyilatkozik

A nemzeti 
szalag

átvágása

Pásztor Béla 
és Rekvényi László
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Június 24-én projektindító értekezleten
mutatták be az érdeklõdõknek, hol s mi-
kor kezdõdik a kerékpárút kivitelezés,
mely jelentõs mértékben bõvíti Veresegy-
ház ilyen jellegû úthálózatát. 
A célkitûzés szerint a belsõ területeken ta-
lálható intézményeket is fel lehet majd
keresni kerékpáron, ami több szempont-
ból is fontos a város számára.
Egyrészt sokkal egészségesebb kerékpá-
rozni, mint gépkocsiba ülni, másrészt ez
jelentõs anyagi megtakarítás is, hiszen
igen drága az üzemanyag. Harmadrészt
javul a város levegõje, ha kevesebb a ki-
pufogófüst, s nem lebecsülendõ az az
elõny sem, hogy ezáltal csökkenhet majd
a forgalom az útjainkon.
Természetesen mindenki örült és bizako-
dott az elõnyök valóra váltása tekinteté-
ben, ám egyes lakók, akik elõtt az utat
építik majd, megfogalmazták aggodal-
maikat is. Jelen volt azonban Pásztor Béla
polgármester, aki tüstént helyszíni szem-
lét egyeztetett azokkal, akik ezt kérték,
hogy egyetlen veresi család se szenvedjen
el felesleges nehézséget sem az építke-
zés, sem a kerékpárút elkészülte után.

WK

Kerékpárút építéshez is nyertünk 
60 millió Ft-ot

A Váci Mihály Mûvelõdési
Ház és a  Szabadidõs 

és Gazdasági 
Innovációs Központ nyári

rendezvényei

Július 17–18. 
Miénk itt a Fõ tér! 
Helyszín: Szabadidõs 

és Gazdasági Innovációs Központ 

Július 24-én 19.00 
Orgona koncert 

Georgij Kurkov Vinnicai 
(Ukrajna) orgonamûvész 

koncertje
Helyszín: Református templom 

Július 31-aug-1. 
Miénk itt a Fõ tér!

Építési telek eladó 
Veresegyházon, az Ivacsi tó

mellett, az aszfaltos 
Fácán utcában, közmûves, 

531 m2. Irányár: 9,2 millió Ft.
Telefon: 06-20-981-1335.

Rab Zsuzsanna 
a projekt vezetõje

Pásztor Béla 
az érintett lakók között
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A Fõ tér beruházás jelen-
leg folyó üteme tartalmazza
a katolikus templom hom-
lokzatának és tetõszerke-
zetének teljes felújítását is.
Amikor ennek keretében
megbontották a munkások
a templomtorony borítását,
akkor vált teljes mértékben
bizonyossá, hogy az ácsolt
faszerkezet rendkívül el-
avult állapotban van, azt
így visszatenni nem szabad. 

Új toronyszerkezetet kel-
lett ácsolni, melyet termé-
szetesen a földön készítet-
tek el. Ott kapja meg az
idõtálló zinklemez borítást

is, s ha majd a kereszt is he-
lyére kerül, akkor emelik
majd toronydaruval a ma-
gasba, s rögzítik a helyére.

A szép és érdekes munká-
ról Nagy László építészter-
vezõtõl kaptunk néhány to-
vábbi adatot. 

A toronyszerkezet maga
12 méter magas, súlya a bá-
dogozás után megközelíti
majd a 3000 kg-ot. Tartós-
ságát 80-100 évre teszik,
hosszú ideig nem kell tehát
újra hozzányúlni majd. Ere-
detileg a templomtorony
1777-tõl díszíti a templo-
mot, jó két évszázadon át
fazsindely borította, majd
az 1950-es években kapott
cserépfedést.

A torony tetején termé-
szetesen ott lesz a kereszt,
melyet Módy Péter restau-
rátor mûvész aranyoz be.

EU-s pályázati összegbõl
fejlesztett a Misszió. Így érték
el, hogy az egyre szigorodó
követelményeknek is mara-
déktalanul megfeleljenek. A
pályázati kiírás szerint az épü-
let teljes akadálymentesítése

történt meg, ami azt jelenti,
hogy a mozgáskorlátozottak,
a látás- és a hallássérültek is
könnyebben felkereshetik itt
az orvosokat, s kiigazodhat-
nak az épületben.

A beruházás során elkészül-

tek az új szabványnak megfe-
lelõ mozgáskorlátozott par-
kolók, átalakították a bejárati
ajtókat, olyan felszereltségû
felvonó van az épületben,
amelybe könnyû beszállni és
kiszállni, s a kerekesszékes
emberek is elérik a gombo-
kat. A gyengénlátókra is gon-
doltak, kitapintható jelzésû a
lift kezelõpultja.

Természetesen az épület-
ben is lehet kerekesszékkel
közlekedni, s még a hallássé-
rültek is kaphatnak a bejárat-

nál olyan hallókészüléket,
amely segít eligazodni az
épületben.

Mindezt közel 13,5 millió
Ft-os elnyert összegbõl és a
hozzá kötelezõen elõírt ön-
részbõl csináltatták meg, is-
mertette bevezetõjében Pász-
tor Béla polgármester és Job-
ban Eszter igazgató, aki azu-
tán körbe is vezette a vendé-
geket a korszerû épületben,
ahol ottjártunkkor is
jónéhány veresi személy ka-
pott orvosi ellátást.

Beruházás pályázati
pénzbõl a Misszióban

Templomfelújítás

Érdeklõdõ résztvevõk 
a projectzáró 

rendezvényen

A projekt jelzése

Ha ilyen táblát látunk,
kérhetünk  tájékozódást

segítõ hallókészüléket

A templom 
felsõ szintjén

Az új tetõszerkezet

A daru 
leemeli

a tornyot 
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Természetesen a cím így nem igaz, de Veresegyhá-
zon mégis mindenki pontosan tudja, hogy hogyan kell
érteni. A General Electric vállalatcsoport Energy üzlet-
ága települt meg 10 éve a városban. Persze még ezt is
pontosíthatjuk, nem a városban, hanem a határában,
hiszen ez egy zöldmezõs beruházás volt. Mára azon-
ban széles aszfaltszõnyeg köti össze a Kisrét utcának
nevezett területet a településsel.

A GE az eltelt idõszakban példamutatóan részt vett
és vesz, együttmûködik a település önkormányzatával
és civil szervezeteivel, tevékenyen részt vesz a város kul-
turális életében, így most is közös az öröm, a születés-
nap. Méltatta a cég ezirányú tevékenységét is ünnepi
beszédében Pásztor Béla polgármester. Településünk
legnagyobb üzeme, ez a közel 1000 embert foglalkoz-
tató cég, most ünnepelte 10 éves létét és a tíz év alatt
elért üzleti sikereit.

Az ünnepségre meghívták a GE világcég vezérkarát
Európából és Amerikából, s persze hazánk is igen ma-
gas szinten képviseltette magát, dr. Becsey Zsolt, a
Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdasági kapcsola-
tokért felelõs államtitkára tette tiszteletét a rendezvé-
nyen. Beszédébõl álljon itt egy rövid részlet: 

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy jelen lehetek
a fennállásának 10. évfordulóját ünneplõ GE Hungary
Kft. veresegyházi energetikai üzemének ünnepségén.
A hazánkban több régióban is jelen lévõ GE a mai na-
pig 1,1 milliárd dollárt fektetett be, ezzel is erõsítve a
magyar területi kohéziót, és a szegényebb régiók fejlõ-
dését ... Az utolsó két válsággal terhelt év ellenére, a
900 embernek munkát adó veresegyházi gyár mára 80
országban, mintegy 250 ügyfelet lát el gáz- és gõztur-
bina, valamint generátor alkatrészekkel. 

A válság leküzdése, a folyamatos fejlõdés érdekében
nagyobb súlyt kell fektetni az egyre nagyobb hozzá-
adott értékre, a kutatás-fejlesztésre és az innovációra!
Ez jelentõs mértékben elõsegíti majd, hogy a magyar
gazdaság ismét emelkedõ pályára álljon, és 10 év múl-
va ugyanitt ünnepelhessük a vállalat és Magyarország
közös sikereit 

A társaság 2008. évi árbevétele 667 milliárd forint
volt, amelynek 98 százaléka az exportból származott.
Ezzel a GE a legnagyobb gépipari vállalat és a harma-
dik legnagyobb exportõr volt hazánkban. 

A GE Energy világszerte 85 ezer alkalmazottat fog-
lalkoztat, múlt évi árbevétele elérte a 37 milliárd dol-
lárt.”

Az ünnepségen számos beszéd elhangzott értékelve
a tíz év eredményeit, Somogyi Balázs igazgató a SIKER-
BÜSZKESÉG-ENERGIA kulcsszavakra építette mondani-
valóját.

A helyzetelemzõ beszédeket az elismerések és kitün-
tetések átadása követte, amelyek közül a legszívme-
lengetõbb az a gesztus volt, amivel a GE azokat a dol-
gozóit ajándékozta és becsülte meg, akik a kezdetektõl
itt dolgoznak a Kisrét utcában, igazi közösséget alkotva. 

Természetesen az egész esemény a veresegyházi
zászló alatt történt, nem kis büszkeséggel töltve el a
helyieket, akik a mûsorban több látványos jelenettel is
részt vettek.

WK

Siker - büszkeség - energia

10 éves GE
Somogyi Balázs igazgató

dr. Becsey  Zsolt
államtitkár

Pásztor Béla ünnepi
beszéde

A külföldi 
vendégek egy része
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A Veresegyházi Katonai Hagyo-
mányõrzõ Egyesület július 3-án meg-
tartotta látványos rendezvényét a
Bokréta dûlõben. 

Az egyesület bemutatta a magyar
harcmûvészet elemeit a honfoglalás
korától a kuruc, huszár idõszakig, sõt
a somogyi betyároknál, pásztoroknál
fennmaradt magyar kézi harcmûvé-
szetet, a barantát is, láthattunk még
kiegyenesített kaszát is a kézben.

A sok lovat megmozgató rendezvé-
nyen a veresieken kívül máshonnét is
érkeztek huszárok, így többféle
egyenruha is elõfordult, ahogy ez an-
nak idején is természetes volt, hiszen
mind a 12 huszárezrednél más volt a
ruha színe, díszítése. 

Élvezetesek voltak a gyalogos és a
lovas csatajelenetek, szólt az ágyú,
lõttek a puskákból, részt vettek a csi-
kós-ruhás szabadcsapatok, még nõi
huszárokat, lovasokat is láthattunk,
csakúgy, mint annak idején 1848-
ban.

Akik elunták a nézelõdést, látogat-
hatták a sátrakat, lehetett enni, inni
és ajándéktárgyakat vásárolni, sõt
kézmûves foglalkozásokon ismerked-
ni az agyagozással, kosárfonással.

Az egész napot betöltõ színesen
pergõ események sorozata ott is tar-
tott igen jelentõs számú nézõt még
estére is.

III. Hagyományõrzõ Nap
Bevetésre várva

Lovas csatajelenet

Gyalogosok küzdelmeMagyar lakósátor

SzabadcsapatNõi viselet 
az Árpád korban
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Egy új kiállítótérrel, még-
hozzá szabadtéri kiállítótérrel
gazdagodott Veresegyház. Az
eset azért is különleges, mert
ipari környezetben, egy Ger-
bera utcai üzem udvarán nyi-
totta meg az elsõ tárlatot
Rádóczi Zsuzsanna házigazda.
A képzõmûvészeti tárlat felso-
rakoztatta a Veresen és kör-
nyékén élõ mûvészek jó-
néhány jeles alkotását, s hogy
még izgalmasabb legyen a
dolog, meghívták az egyesü-

letük, a Kultúr Kalandor Egye-
sület színész tagjait is. Így a
színházakból, TV-bõl, filmek-
bõl jólismert mûvészekkel kö-
zösen vehettünk részt a nap
forgatagában. A délelõtt le-
zajlott Színész Válogatott -
Veresi Öregfiúk labdarúgó
mérkõzés igazságos 5:5 dön-
tetlennel ért véget. Délután a
kiállítás megtekintését követõ
ünnepélyes bemutatkozó
megnyitót követõen a társa-

ság felkerekedett és a Szabad-
idõs Központban folytatódott
a meglepetések sorozata. Itt is
számos kép és kisplasztika
gyönyörködtette a mûértõ kö-
zönséget, valamint ének, zene
és más finomságok. Legalább
ekkora élmény volt együtt lát-
ni a mûvésztársadalom jeles
személyiségeit is. 

A Gerbera utcában késõ es-
tig folytatódó sokféle esemény
végén fogtuk vallatóra a nap
szervezõjét, Rádóczi

Zsuzsannát, hogy választ kap-
junk kérdéseinkre.

- Ha nincsenek itt a veresi
képzõmûvészek és az ismert
színmûvészek, akkor mivel
foglalkoznak ezen a tele-
pen?

- Forgácsolást, CNC forgá-
csolást végzünk. Nem tömeg-
gyártás folyik azonban nálunk,
hanem egyedi megrendelések-
re dolgozunk ki mûszaki meg-
oldást, eljárásokat. Nyolc mér-

nökünk foglalkozik a feladat-
tal, megtervezzük, legyártjuk,
leszállítjuk a terméket és átad-
juk a mûszaki megoldást is
hozzá a megrendelõnek.

- Hogy kapcsolódik ez a
mûszaki vonal a mûvésze-
tekhez? A két mûfaj eléggé
távol áll egymástól…

- A férjem olyan mûszaki
szakember, aki alkotni szeret.
Élvezi, amit csinál, kezdve az el-
gondolástól a megvalósítható-
ság elemzésén keresztül a ter-
mék legyártásáig. Az alkotás-
nak ez a folyamata ugyan-az,
mint a mûvészeteknél. 35 éve
élünk együtt, s fokozatosan ér-
tettem meg, hogy nem a pén-
zért dolgozik, hanem az alkotás
öröméért, az alkotás szépségé-
ért. Ezen keresztül értettem
meg a mûvészek alkotókedvét.
Úgy gondolom nem is áll olyan
távol ez a kétfajta tevékenység,
megérthetjük egymást. 

Én a vállalkozás-építés terén
vagyok jártas, egy kicsit racio-
nálisabb vagyok, de mindig
vágytam a mûvészvilágba, bár
nem alkotni, hanem gyönyör-
ködni a szépben.

- Mióta vannak jelen Vere-
sen?

- Több mint 10 éve, még a
várossá avatás elõtt költöz-
tünk ide, de eddig a közéletbe
nem kapcsolódtunk be. Sze-
retném, ha segíthetnénk ab-
ban, hogy az alkotók és a mû-
vészeteket kedvelõk egymásra
találjanak, közösséget alkossa-
nak. A mûvészetnek vissza kell

adni azt a rangját, amit mindig
is megérdemelt.

- A mûvészetpártolásnak
van anyagi vonzata is, ezt
önök vállalják magukra?

- Igen, a mecénás szerepe a
mai társadalomban még job-
bára hiányzik, de segíteni, kell,
hogy kialakuljon az a réteg a
vállalkozókból, akik átérzik a
felelõsségüket, s igyekeznek
ilyen téren is a társadalom
hasznára lenni.

- A nyitórendezvény egyér-
telmûen tetszést aratott, Ve-
resegyház fogékonynak mu-
tatkozott. Hogyan lesz ezután?

- Minden ilyen kezdeménye-
zés akkor mondható eredmé-
nyesnek, akkor mûködik jól,
ha kialakul a rendszere, s folya-
mattá válik. Ha kisebb mére-
tekben is, de rendszeresen lesz
folytatása.

Budapesten már mûködik
egy lakásszínházunk. Ott min-

Kultúr Kalandor 
Kiállítói Kert

Mûvész vendégek

Tárlatlátogatók

Rádóczi Zsuzsanna
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den hónap elsõ csütörtökén
tartunk elõadást, foglalkozást.
Eljönnek a mûvészek, beszél-

getnek, filmet készítenek, s az
eseményt azután feltesszük az
internetre is. Itt már kialakult a

szokásrend, egy 40-50 fõs ál-
landó közönségünk van. A lé-
nyeg a folyamatosság, a meg-
bízhatóság és a magas minõ-
ség. Helyi mûvészeket szere-
tünk bemutatni az ország kü-
lönbözõ részeibõl. 

Úgy látom jó lehetõségeink
nyílnak Veresegyházon is. Cé-
lom az is, hogy a fiatalokban
kialakulhasson a szépérzék, a
mûvészetek igénylése.

A következõ rendezvényt
szeptember 18-ára tervezzük.
Szeretnénk a mûvészeteket és
a mûszaki kultúrát közelebb

hozni egymáshoz. Ezt az igye-
kezetünket jelképezte már
ezen a mai rendezvényen is ez
a kiállított versenyautó. Keres-
sük a mûszaki alkotó embere-
ket, az autó- és repülõgép épí-
tõket. Szerényebb kivitelben,
de a sportéletet, a sportolási
kultúrát is szeretnénk élénkíte-
ni, ezért sportrendezvény szer-
vezését is tervezzük.

- Köszönöm az interjút,
gratulálok az elsõ Gerbera
utcai kiállításhoz, s várjuk a
folytatást!

Windhager

Ízlelgetem a két szót. Nekem
rettenetes így együtt. Íme:
kultúr kalandor.

Ki lehet Õ?  Ki merészel kalan-
dorkodni a kultúra nemes leple
alatt?

Feltételezem a rosszhiszemû-
séget. Valaki csúnyán visszaél
azzal, amit szellemi tápláléknak
tart a mûvelt világ.

Ráadásul merész is. Szemte-
lenül bátor. Belenéz a szemünk-
be és elcsal minket Veresegy-
házra

Kiállító kertet nyit, avat. Kö-
zöttünk. Nyíltan.

Eddig jutottam gondolataim-
ban, amikor rámtört a riporteri
kíváncsiság: Hogyan lehetne
megismerni e titokzatos lényt?
Merre induljak?

Telefon. Egy kedves ismerõs
keres. Megörülök neki, pedig
nem tudom miért keres. Ami-
kor elmondja, szemem- szám
eláll. A Kalandor nevében hí-
vott. Találkozót kér a szellem.
Tõlem. Ez nem lehet igaz!

Az irodában a megbeszélt
idõpontban ismerõsöm társasá-
gában két csinos hölgy érkezik.
Hol van a Kalandor? Bemutat-

kozunk és várom a magyaráza-
tot. Ismerõsöm hallgat, a két
hölgy beszél. Anya és leánya.
Ledermedek. Kiderül, hogy a
szelíd édesanya a kalandor! És
van utódja is: a leánya. A kis ka-
landor. Szép! Itt ülök két kalan-
dorral szemben és semmiféle
félelmet vagy bizalmatlanságot
sem érzek. Sõt! Olyan kép bon-
takozik ki elõttem, amely else-
kélyesedõ, értékét vesztett vilá-
gunkban valóságos csoda. Egy
missziót teljesítõ család szent te-
vékenysége.

Valamikor esztendõkkel ez-

elõtt egy vállalkozó mérnök
egyértelmûvé tette, hogy neki
igénye van a szépre, a tartal-
masra, mindarra, amit mûvé-
szetnek, kultúrának nevezünk.
Ezt kielégítendõ mehetett volna
színházba, hangversenyre, kiállí-
tásokra. Családostul. Többre vá-
gyott. Szerette volna, ha körü-
lötte minél többen mûvészi él-
ménnyel lennének gazdagab-
bak, másokban pedig megszü-
letne erre az igény. Mecénás-
ként ezért kiállításokat szerve-
zett, amelyen a társmûvészetek
jeles képviselõi is hozzájárultak a

semmivel sem összehasonlítha-
tó együttlét tartalmas idõtöltés-
éhez, Budapesten.

Most itt ül elõttem a család
édesanyja és lánya. Õk tovább-
fejlesztették a családfõ elképze-
lését. Kiléptek a fõvárosból, és
itt Veresegyházon kiállító kertet

nyitottak. Tevékenységüknek
nem tudtak ellenállni sem a mû-
vészek, sem a színészek, sem a
mûszakiak.

Sok élmény vár ránk július 3-
án neves vendégek közremûkö-
désével.

Miért hívják önmagukat
Kultúr kalandornak? – próbá-
lom lelkiismeretemet menteni
korábbi rossz véleményem mi-
att.

Mert nem vagyunk profi szer-
vezõk, csupán amatõrök. De
nagyon szeretjük ezt csinálni.-
kapom a választ.

Még szerencse, hogy koráb-
ban nem hoztam nyilvánosság-
ra a kultúr kalandorról alkotott
véleményemet. Most már meg-
tehetem.

Kopeczky Lajos
(elmondta az eseményen

a szerzõ maga)

Az elfogult véleménytõl a valóságig

Interjú Megyeri
Lászlóval

Fehér Anna és 
Székely Mendel Melinda

Kopeczky Lajos
(a kép nem ezen az eseményen készült)
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A két év múlva megalakulásá-
nak századik esztendejét ün-
neplõ Magyar Cserkészszövet-
ség lassan haladva próbálja is-
mét betölteni szerepét a ma-
gyar ifjúság körében. Ismét, hi-

szen 1948- ig olyan ifjúsági szer-
vezet volt, amelynek nemzeti,
keresztény értékrendje megala-
pozta a felnõtt társadalom ma-
gas  követelményû erkölcsi tar-
tását. Becsület, erkölcs, lelki tisz-
taság, hazafiság, munka, ha-
gyományõrzés, mûvelõdés volt
a cserkészek életfelfogása,
programjainak szellemi háttere,
de emellett sport, a táborozá-
sok vidámsága is életükhöz tar-
tozott, mindez távol a napi po-
litikától. „Természetes”, hogy ez
az értékrend, az ilyen ifjúság
nem felelt meg a kommunista
internacionalista, ateista dikta-
túrának. 1948-ban feloszlatta a
magyar Cserkészszövetséget,

szellemét pedig demagógiával,
történelemhamisítással, hazug-
sággal igyekezett (évtizedek ha-
talmi helyzetét kihasználva nem
kevés sikerrel) lejáratni, terrorral
elnyomni.
1989- ben  kezdõdhetett az új-
raszervezés. Ám még napjaink-
ban is messze, nagyon messze
vagyunk a hajdani cserkészet-
tõl, sõt a cserkész-szellemtõl is.
Persze hiszen kiesett egy cserké-
szeten  felnõtt nemzedék, a mai
öregcserkészek már nagyon is
öregek ahhoz, hogy a mai gye-
rekeknek cserkészprogramokat
tudjanak átadni.
Ezért (is) öröm, hogy mindezek
ellenére vannak mûködõ csapa-
tok és vannak intézményveze-
tõk, akik tudnak és akarnak
cserkész- programokat szervez-
ni. Az elmúlt években a cser-
kész-gyûjtemény, könyvtár és
levéltár a Magyarországon leg-
nagyobb cserkészhagyomá-
nyokkal rendelkezõ város Gö-
döllõ (1933-as jamboree, 1939-
es Pax-Ting, a legendás fõcser-
kész, gróf Teleki Pál miniszterel-
nök sírja) adott otthont mind-
ezeknek. Gödöllõben – hála
Gémesi György polgármester-
nek, Merva Mária múzeumigaz-
gatónak, Fülöp Attiláné könyv-
tárigazgatónak - valóságos
cserkészfõvárost láthatunk.
A cserkészgyûjteménybõl ren-
dezett kiállítást – Mádl Ferenc
volt köztársasági elnök, felesé-
ge, Dalma asszony, Beer Miklós

váci megyéspüspök jelenlét-
ében – már a múlt évben meg-
nyitotta Katona Tamás volt fõ-
cserkész. Ez év május 21-én pe-
dig a Városi Könyvtárban a cser-
készet fõ támogatója, Gémesi
György polgármester nyitotta
meg a cserkész bélyegeket be-
mutató kiállítást. A kiállításokat
az intézmény dolgozóival

Bokody József és Ferenc Mária
öregcserkészek, cserkésztisztek
rendezték.
Veresegyházon sajnos (még?)
nincs cserkészcsapat. A gödöllõi
cserkészközpont programjai ta-
lán felkeltik a nemzeti, keresz-
tény érzelmû veresegyházi fiata-
lok érdeklõdését.

Dr. Gedai István

Veresegyház és Magyarország jövõje 

A helyi FIDESZ-KDNP szerve-
zet július 8-án a városfejlesztési
elképzeléseik ismertetésére és
megvitatására gyûlést hívott
össze.

Horváth Ernõ a FIDESZ-KDNP
polgármester-jelöltje ismertette,

milyen jelentõs változásokat sze-
retnének végrehajtani a városve-
zetés rendszerén gyõzelmük
esetén, mert mint mondotta
„Veresegyházon még módszer-
váltás sem történt!”. Bár elisme-
rik Pásztor Béla polgármester úr

eredményeit, de az eladósodás
folyamatát mindenképpen meg
kell fékezni. Egy teljeskörû átvilá-
gítás utáni helyzetértékelést kö-
vetõen át kívánják szervezni a
város mûködési rendszerét a fo-
lyamatszervezés eszközeivel,
mint említette „hidat akarnak
építeni a jövõbe”. 

A városfejlesztés súlyponti
irányait az emberközpontúság
elvével a turizmus fejlesztésé-
ben látják, ezen belül is az
egészségturizmus, a konferen-
ciaturizmus, valamint a lovas
hagyományokra alapozott lát-
ványosságok szerepelnek a cél-
kitûzések középpontjában.

Polgármester-jelölt úr felkérte
a jelenlévõket az elhangzott cé-
lok és elképzelések megvitatá-
sára, várja az észrevételeket, ja-
vaslatokat, véleményeket akár

szóban, akár írásban, akár inter-
neten. Bejelentette, hogy a kö-
vetkezõ fórumot szeptember
elején tartják, amelynek meghí-
vott vendége dr. Hoffmann Ró-
zsa, a FIDESZ-KDNP oktatáspoli-
tikusa lesz.

A helyi elképzelések ismerte-
tését követõen dr. Fónagy János
a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um államtitkára tartott ismerte-
tõt a kormány gazdaságpoliti-
kai terveirõl, melybõl a legfon-
tosabbnak jelen sorok írójának
a gazdaságélénkítési célú adó-
csökkentések tûntek. Emellett
azt is jó volt hallani, hogy a jel-
zett könnyítések mellett a vállal-
kozások adminisztratív terhei-
nek a csökkentése is szerepel az
elképzelések között, valamint az
igazságosabb teherviselés eléré-
sét is fontosnak tartják.

Önzetlen segítség az
árvízkárosultaknak

A hihetetlen pusztításokat okozott rendkívüli idõjárás TV-
bõl ismert képeire megmozdultak a jóérzésû emberek szer-
te az országban. Veresegyházon is megkezdõdött a gyûj-
tés, s ami más településeken nem általános, nálunk az ön-
kormányzat is jelentõs összegû támogatást szavazott meg
erre a célra. 

A felhívásra a lakosság jelentõs mennyiségû adománnyal
járult hozzá, s nemcsak élelmiszert, ruhát, pokrócot, de ke-
rékpárt, hûtõszekrényt, egyebeket is hoztak.

Képünkön az Edelénybe induló gépkocsi és a gyûjtés
szervezõi, szállítói.

Cserkészek a szomszédban

Horvát Ernõ Fonagy János

Dr. Gedai István
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ISKOLAI VÉGZETTSÉG : 
Nehézipari Mûszaki Egyetem, Mis-

kolc, okl. kohómérnök (1985)
Külkereskedelmi Fõiskola, Külgazda-

sági szak, közgazdász (1996)

SZAKTANFOLYAMI KÉPZÉSEK :
Rudolf Wolff Kft. Speciális árutõzs-

dei tanfolyam 1991 - 1992
Struktúra - REFA Vezetési és Szerve-

zési Tanácsadó Kft.
Kontroller - Gazdálkodás-szervezõ

Felsõfokú szaktanfolyam 1993 - 1994

MUNKAHELYEK:
igazgató GAMESZ Veresegyház

2009 (aug.) -
A német REMA-Fertigungstechnik

cég magyarországi képviselete.
(2006 - 2007)

Feladataim voltak : egy gyártórész-
leg Magyarországra telepítésének elõ-
készítése, outsourcing lehetõségek
felkutatása, valamint a gyártmányok,
mûszaki rajzok és szállítási határidõk
egyeztetése a beszállítókkal.

Projekt menedzser HSI Bt. 
Veresegyházi Önkormányzatnak

külsõ szakértõként 2008 - 2009 a kö-
vetkezõ feladatokat végeztem :

részvétel a GAMESZ részleges átvilá-
gításában,  javaslatok tétele az átszer-
vezésére, az Üzletház Társasház levá-
lasztása a GAMESZ-ról, jogi helyzeté-
nek rendezése, a Társasház önálló mû-
ködtetési feltételeinek megteremtése
(közmûórák átíratása), a mûködtetés
gazdaságosabbá tétele (gázfûtési
rendszer átalakítása, klímarendszer
beszabályozása), a GAMESZ-szal
szembeni tartozások pontosítása, tár-
gyalások és megegyezések levezetése
a GAMESZ kintlevõségeinek behajtása

ügyében, (eddig kb 18 Millió Ft-ra si-
került megállapodást aláírni)az Önkor-
mányzat bérleményeihez kapcsolódó
szerzõdések átvizsgálása, a bérleti dí-
jak emelésére vonatkozó szerzõdés
módosítások elkészítése, részvétel a
Városfejlesztési Bizottság munkájá-
ban.

A Fõvárosi Önkormányzat részére
külsõ szerzõdéses munkatársként
(2005 - 2006)

Vagyongazdálkodási- és ingatlan
nyílvántartási adatbázis fejlesztési
munkák végzése. Beruházások aktivá-
lása, helyszíni szemlék és ellenõrzések
lefolytatása.

Negyedéves és éves mérlegek, sta-
tisztikai jelentések összeállítása. 

Az évek óta hibás vagyonmérlegben
a hibák felderítése és kijavítása. 

Igazgatás-koordinátor Generali
Biztosító Rt. 

Vezérigazgatóság 2003 – 2004. A
területi igazgatóságok és a vezérigaz-
gatóság kapcsolattartásának mene-
dzselése a folyamatok fejlesztése terü-
letén. Részvétel havi jelentések, sta-
tisztikák készítésében.

Projekt manager HSI Bt. 2001 -
2003

Üzletviteli tanácsadás, részvétel cég-
átvilágításban, minõségügyi és kont-
rolling rendszer kiépítésében. Ingatlan
beruházás mûszaki irányítása, és gaz-
dasági kontrollingja.

Tudományos munkatárs Bay Zol-
tán Alkalmazott Kutatási Alapítvány
1994 - 2001

Projekt-nyilvántartási rendszer kiala-
kítása, naprakész vezetése. Hazai és
nemzetközi pályázatok, tenderek
figyelése.Szerzõdéstervezetek, pályá-
zati anyagok készítése (EU-s is),
véleményezése,Pályázatok pénzügyi
elszámolásának készítése a pályáztató
(OMFB) felé.

A Fidesz Magyar Polgári Szövet-
ség: Alternatív energia felhasználá-
sáról szóló programjának kidolgo-
zása 1997. 

Kontrolling menedzser Bay Zoltán
Anyagtudományi és Technológiai
Intézet

Éves üzleti- és fejlesztési tervek ké-
szítése, idõbeni hálótervezése, az éves
beszámolók összeállítása, és az ezek-
hez szükséges költségelemzések, gaz-
dasági számítások készítése.

Minõségügyi vezetõ Bay Zoltán
Anyagtudományi és Technológiai
Intézet

Minõségügyi rendszer kiépítése,
akkreditáltatása és mûködtetése a
Metallográfiai vizsgáló és a Lézersu-
gár-diagnosztikai laboratóriumokban.

Öntödevezetõ helyettes Csepel
Mûvek Fémmû, Alumínium-öntöde

1991 - 1993
Speciális ötvözetek készítésének

írányítása
Hedgemanager Csepel Mûvek

Fémmû, Tõzsde részleg
Feladatom volt a vállalat tõzsdei

mûködéséhez szükséges új szervezeti
egység l létrehozása, az információk
áramlási rendszerének
kialakítása.Egyedül feleltem a vállalat
árutõzsdei tevékenységéért a Londoni
Fémtõzsdén.

Kutató mérnök Aluterv FKI, 1988 -
1991

Az üzemi kísérletek feltételeinek biz-
tosítása a K+F eredmények üzemi
gyakorlatba történõ átültetése céljá-
ból.

EGYÉB ISMERETEK :
nyelvtudás : német középfok C vizs-

ga (Technische Hochschule, Zwickau)
angol alapfokon, 
számítógépes ismeretek : MS Word,

Excel, PowerPoint, Access 
Vagyonkateszter program
más táblázatkezelõk (Lotus 123,

Quattro)
más adatbáziskezelõ (dBase III +)
Lotus Notes,
gépkocsi vezetõi jogosítvány

EGYÉNI PÁLYÁZATAIM :
Elsõ díj (Ipari Minisztérium, MTESZ,

OMFB, 1986) az “Ésszerû anyag-és
energiatakarékosság megvalósítása,
melléktermék és hulladék hasznosítá-
sa” címû, országos pályázaton.

K+F pályázati támogatás (OMFB,
1997) “A lézeres porszórásos felületi
réteg-felhegesztési technológia adap-
tálása az erõmûvi szelepalkatrészek
gyártásához”.

HOBBI:
Egyetem óta foglalkozom energia-

takarékossági, energetikai (alternatív
energiaforrások hasznosítása) és az
ezekhez kapcsolódó gazdasági és kör-
nyezetvédelmi kérdésekkel.

(X)
FOLYTATJUK: 
A KÖVETKEZÕ SZÁMBAN MEGIS-
MERKEDHETNEK VERESEGYHÁZ FEJ-
LESZTÉSÉNEK, A FIDESZ-KDNP ÁLTAL
KIDOLGOZOTT PROGRAMJÁVAL.

ITT AZ IDÕ VERESEGYHÁZ!

Bemutatkozik  Horváth Ernõ, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje
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A fent említett lények és egyebek
Sajdik Ferenc jellegzetes figurái,
kiegészítve az emberi faj számtalan
variációjával. Hol és hogyan élnek,
kommunikálnak? Olyan helyeken,
többnyire városokban, ahol senki sem
akarja elharapni a másik torkát, elta-
posni, megsemmisíteni egymást.
Mesebeli és valóságos elemek kev-
erednek képein. Témái mindig
fontosak, de a komoly dolgok élét
elveszi, s a humorosat még szórakoz-
tatóbbá teszi rajzain. Saját életpil-
lanatainkat láthatjuk viszont ezekben
a humoros rajzokban-helyzetekben.
Ezért is nézzük õket olyan szívesen.

A Veresegyházra hozott anyagról
kérdeztem a kiállítás rendezõjét,
Klement Zoltánt:

- A képek Papp László váci

magángyûjtõtõl származnak, nem
véletlen, hogy a legtöbbjük váci hangu-
latot idéz, hiszen az alkotó a környékrõl
származik. Az itt megjelenõ képanyag
csupán töredék, de a teljes életmûvet
szeretné reprezentálni. 

-Mi volt a kiállítás rendezésének
koncepciója?

- Próbáltam a történeteket egymá-
soz közelíteni, pl. a madarakat,
madárijesztõset egymás mellé tenni, a
városi életképeket, a humorosakat a
baloldalra. A szemközti falon van az
elsõ gõzhajó, a füstös, szöveges
képek, pl. a Tintásüveg-illusztráció
(Petõfi versére). 

Egyébként itt táblaképeket
láthatunk, ezt a technikát Papp László
(galériás) unszolására kezdte alka-
lmazni a mûvész. Vácott több mint

száz táblaképébõl állandó kiállítás
látható.

Városunkban augusztus közepéig
tekinthetõ meg a tárlat, jókedv-,
mosolyteremtõ, szívbõl ajánlom min-
denkinek!

F. Verona

Rendezvények Képekben
Évzáró a Szó-Fogadó Kistérségi Általános Iskolában

Virágos Veresegyház, Virágos Porta

Vasútmodell kiállítás a Mézesvölgyi Iskolában 146 méter hosszú terepasztalon. Gombos István és csapata, a
kiemelkedõ tevékenységükkel elérték, hogy meghívást kaptak Nemzetközi Vásárra, ahová hasonló terjedelembe, de
Veresegyház vasútját kívánják majd modellen bemutatni.

Hosszú orrú madarak és bánatos képû lovak
- Sajdik Ferenc grafikusmûvész kiállítása az Udvarház Galériában
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… Aztán a barna hajú kifi-
zette a pizzát, behúzta a
kertkaput és visszament a
vendégeihez.
- És te hol voltál péntek dél-
után? – lépett oda a barát-
nõjéhez. – Kerestelek, de
nem találtalak otthon.
- Várj csak, mi is volt pénte-
ken? – tûnõdött el a naiv
kék szemû. Ja, igen, emlék-
szem már! A Fõtéren vol-
tunk a fiammal, megnéz-
tük, hogyan zárják le az idõ-
kapszulát. A fiam is pályá-
zott egy fényképpel, de a
zsûri nem válogatta be.
Azért így is érdekes volt, sõt
felemelõ.
- Valóban? Van itt nekem
valami, ami meg inkább le-
sújtó. Kár, hogy ez nincs
benne abban a bizonyos
kapszulában, bár a zsûri va-
lószínûleg ezt sem válogat-
ta volna bele.
- Miért? Mi az?
- Egy ajándék – felelte a bar-
na hajú. – Érdekes lenne tíz
év múlva visszaemlékezni,
hogy miféle ajándékot kap-
tunk az egyik 8. osztálytól
2010-ben. Ki tudja mi lesz
majd akkor a divat?
- De mi ez az ajándék való-
jában? – kérdezte újra a na-
iv kék szemû.

- Egy CD-ROM – jött köze-
lebb a göndör hajú. – Én is
kaptam. És még mások is.
Búcsúajándék.
- Jó, de mi van rajta??
- Semmi különös. Fényké-
pek az osztályról, régi kirán-
dulásokról, bulikról.
- Ennyi? – firtatta tovább a
naiv kék szemû.
- Nagyjából. Meg még né-
hány képkocka titokban te-
lefonnal fényképezve taná-
rokról amint az órát tartják.
Aztán legvégül az egyik fiú
van a képen a középsõ fel-
tartott ujjával, a feje felett
átlósan sötétkék, vastag fel-
irat: „FUCK”. Jól láthatóan,
hogy az is lássa, aki gyen-
gén lát. – mesélte a göndör
hajú némi megvetéssel a
hangjában.
- Vagy, aki nem akarja lát-
ni… - tûnõdött a barna hajú.
- De hiszen ez megalázó! És
mit csináltatok?
- Semmit. – fordult oda a
szõke rövid hajú. - Külön-
ben is felesleges rajta rá-
gódni, ez csak egy-két idét-
len kamasz gyermekded tré-
fája.
- Tréfának egy kicsit durva,
de tudjátok kiknek kínos ez
leginkább? – Kérdezte a
göndör hajú.

- Kiknek?
- Hát, azoknak, akik átadták
az ajándékot, mert õk nem
is tudták, hogy mit tartal-
maz a szép dísztasakban el-
helyezett CD. Magyarán, az
„alkotók” nem avatták be
az osztálytársaikat abba,
hogy mit is ajándékoznak
valójában.
- Igen, ez igaz. Néhányan
már be is jöttek az évzáró-

kor bocsánatot kérni. – tet-
te hozzá a szõke.
- Én nem találkoztam ve-
lük, de ez már nem is lé-
nyeges. – jegyezte meg a
barna hajú.
- És, ennyivel beéritek? Én
kibuknék egy ilyen ajándék-
tól!
- Lehet, hogy hamarosan õk
is kibuknak… - legyintett a
szõke.
- De akkor most mi lesz? –
értetlenkedett a naiv kék
szemû.
- Mi lenne? Mosolygunk és
megyünk tovább!
- Tovább? Mégis, merre to-
vább? Tényleg nem lehetne
tenni valamit?
- Jaj, hagyd már abba! Nem
igaz, hogy ilyen naiv vagy!
Már bánom is, hogy elme-
séltem ezt neked. - - Gyer-
tek, inkább együnk! Kihûl a
pizza.

Vidám csevegésük zaja po-
harak és evõeszközök csilin-
gelésével keveredve tova-
tûnt a nyári estében…

Veresegyház, 2010. június
- a megajándékozottak -

Ami az idõkapszulából
kimaradt

avagy

Ajándék lónak ne nézd a
fogát!



Veresi Krónika 2010. július

18

In
té

zm
én

ye
k

Természetesen nincs választá-
si lehetõség.
A 2009/2010-es tanévtõl az esti kö-
zépiskolában is kötelezõ idegen
nyelvbõl érettségizni.

Azt mondják, ami kötelezõ,
azt nem igazán szeretjük. Így van ez
az angol nyelvvel is. Amikor az
orosz volt a kötelezõ, akkor azzal
volt bajunk. Ha nem lenne kötelezõ
a nyelvi érettségi, akkor csak az vizs-
gázna idegen nyelvbõl, akinek jól
megy vagy szükséges a további ta-
nulmányaihoz.

Az angol világnyelv. A munka-
erõ piacon is elõny (ha nem követel-
mény!) társalgási szintû ismerete. A
közép- és felsõfokú nyelvvizsgákért
a felsõfokú intézményékbe jelentke-
zõk plusz pontokat kapnak. Egyes
munkahelyeken a nyelvvizsgáért
pótlékot is fizetnek. Óriási lehetõség
az iskolánkban tanulók számára,
hogy heti három tanórában, ingye-
nesen tanulhatják. Az érettségizõk
számára még heti két felkészítõ órát
is biztosítunk. Aki a nyelvi órákon
részt vesz, könnyebben elsajátíthat-
ja az érettségihez szükséges tudást.
Az otthoni tanulás segít az iskolá-
ban tanultak rögzülésében és elmé-
lyítésében. Tehát a rendszeres tanu-
lás elengedhetetlen a haladáshoz és
a siker eléréséhez. De ez nemcsak az
angolnál van így, hanem minden
más nyelv és tantárgy esetében is. 

A középszintû érettségi vizsga
angol nyelvbõl nem jelent megold-
hatatlan nehézséget, ha gyengébb
eredménnyel is megelégszik valaki.
Aki viszont jobb jegyet szeretne el-
érni, annak érdemes megfogadni a
nyelvtanárok tanácsait és tanulni.
Az érettségin az alapfokú nyelvi
kompetenciát kérjük számon, ami
bármelyik angol nyelvvizsga meg-
szerzéséhez jó alapot biztosít. Az is-
kolánkban induló emelt szintû lo-
gisztikai képzésben is nagy segítség
az angol nyelvi alapok megléte. Bíz-
tatjuk a tanulóinkat, használják ki a
lehetõségeiket, és ragadják meg az
alkalmat az ingyenes angol nyelvta-
nulásra. Lehet, hogy valamikor a jö-
võben szükségük lesz az aktív nyelv-
tudásra, például külföldre utazás-
kor.

Összegezve elmondható, az
angol nyelvi érettségire készülõ ta-
nulók nagy segítséget kapnak isko-
lánktól a nyelv elsajátításához. Fon-
tos tudatosítanunk, hogy miért is
hasznos és jó dolog a megismerni
egy másik nyelvet. A világ, ha tet-
szik, ha nem, az angol nyelvet he-
lyezte középpontba. A használható
tudás és ismeretek nyújtása pedig
elengedhetetlen modern világunk-
ban.

Tam Mónika
nyelvtanár

Érettségi a Fabriczius József Esti Középiskolában
Május elsõ hétfõjén - ebben a tan-

évben harmadikán - megkezdõdtek a
középiskolában az írásbeli érettségi
vizsgák.

Az új vizsgarendszerben közép- és
emelt szinten vizsgázhatnak a tanulók
szabad választás alapján. Iskolánkban
elõfordul, hogy egy-egy tárgyból
emelt szintet választ néhány tanuló,
mert szükségesnek érzi a továbbtanu-
lásához, de nem ez a jellemzõ. Dolgo-
zó, családos emberektõl ezt nem is
várjuk el. Középszinten elért teljesít-
ményüket is nagyra értékeljük.

Az esti középiskolában-habár min-
den tárgyat fele óraszámban tanulnak
a diákok-a követelmények megegyez-
nek a nappali tagozaton végzõkével.

Öt tárgyból kell érettségizni. Ebbõl
négy:magyar,történelem,matematika
és egy idegen nyelv kötelezõ, egyet
pedig választhatnak a jelöltek az isko-
la kínálatából. A mi kínálatunk ebben
a tanévben: kémia, biológia, földrajz,
fizika, informatika és közgazdaságtan
volt. A fizikát kivéve minden fent emlí-
tett tantárgyból voltak érettségizõink.

Minden tantárgyból írásbeli és szó-
beli vizsgát is kell tenniük a tanulók-
nak.

Az írásbeli vizsgák májusban lezaj-

lottak, a szóbelit június 15-25. között
kellett megtartani.

Ebben a vizsgaidõszakban 54 tanu-
lónk tett rendes, 32 pedig elõrehozott
érettségi vizsgát. (Az elõrehozott vizs-
gát általában a 11. osztály befejezése
után teszik a tanulók, hogy tizenkette-
dikre kevesebb tantárgyuk maradjon.)

Az írásbelin mindenki sikeresen túl-
jutott, így valamennyien megkezdhet-
ték a szóbelit.

A szóbeli vizsgák kezdetén reggel
tanulóink ünnepélyesen öltözve, kissé
megilletõdve jelentek meg a tájékoz-
tató értekezleten.

Az esti iskolákban elsõ ízben volt kö-
telezõ minden jelölt részére az idegen-
nyelvi érettségi. Ez a tény nem kis iz-
galmat jelentett tanárnak, diáknak
egyaránt. Az érettségi követelmények
nem könnyûek, majdnem megegyez-
nek a középfokú nyelvvizsga követel-
ményeivel.

Ennek ellenére a tanulók többsége
megfelelõen helytállt, mindenki sike-
resen vette az akadályokat. Természe-
tesen nagyon izgultak, s ez az izgalom
azért kihatott az összteljesítményükre.

Az osztályok átlaga: 3,5 illetve 3,2
lett.

Bagyin Katalin tanulónk emelt szin-

tû jeles angol érettségije középfokú
nyelvvizsgát jelent, Szabados Tamás
jeles informatikája pedig ECDL vizsgát.

Szép feleletükért sokan kaptak di-
cséretet a vizsgabizottságtól:

12/AB: Hollósi Lászlóné közgazdasá-
gi ismeretek

Jakó Imre történelem, angol
Kovács Mónika magyar, történelem
Laczkó Krisztina történelem
Márton Attila angol
Németh Tamás angol

Szabó Gál Bence biológia
Udvarosné Almási Krisztina közgaz-

dasági ismeretek

12/C: Cseh Szilárd magyar
Csík Róbertné magyar, történelem
Csomorné Farkas Andrea magyar
Gólya Erika történelem
Novák Kinga magyar, történelem
Szabados Tamás informatika     tan-

tárgyból.

Gratulálok valamennyi érett diákunk-
nak, és további életükhöz jó egészsé-
get és sok sikert kívánok.

Nagyné Vogl Magdolna
igazgató

Fabriczius József Esti Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola

2112 Veresegyház, Fõ út 77-79. Telefon, fax: 28/389-909
www.fabricziuskozepiskola.sulinet.hu

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0900-05
OM: 032676

2010 szeptemberében induló 
ISKOLARENDSZEREN KIVÛLI OKJ-S KÉPZÉSEINK

Élelmiszer és vegyiáru eladó (400 óra) 
OKJ 31 341 01 0010 31 02 

Ruházati eladó (400 óra) OKJ 31 341 01 0010 31 05
Kereskedõ boltvezetõ (260óra) OKJ 33 341 01 0000 00 00

Vendéglátó eladó (500 óra) OKJ 52 811 02 0100 31 02
A képzésekre azok jelentkezését is várjuk, akiknek nincs vál-

lalkozásuk indításához vagy folytatásához a hatályos jogszabá-
lyok szerinti megfelelõ végzettségük.

2010 szeptemberében induló
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ ÁLLAMILAG FINANSZIROZOTT

ISKOLARENDSZERÛ   OKJ-S KÉPZÉSEINK

Marketing- és reklámügyintézõ (1 éves) OKJ 54 342 01 0000
00 00

Logisztikai ügyintézõ (2 éves) OKJ 54 345 02 0000 00 00
Kereskedõ (2 éves) OKJ 52 341 05 1000 00 00

Kereskedelmi ügyintézõ (1 éves) OKJ 52 341 04 1000 00 00

Iskolarendszerû OKJ-s képzéseink esetén diákigazolvány, családi
pótlék és árvaellátás igénybe vehetõ.

Képzéseinkrõl és az iskoláról bõvebben 
a http://www.fabricziuskozepiskola.sulinet.hu/

weboldalunkon olvashat 
és a 06-28-389-909 telefonszámon érdeklõdhet.

Angol nyelvi érettségi; 
legyen vagy ne?
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Pályázati felhívás
Veresegyház Város Önkormányzatának Oktatási és

Közmûvelõdési Bizottsága ösztöndíjpályázatot hirdet
középiskolában tanulók részére a 2010/2011. tanév 1.

félévére „SEGÍTÜNK,
HOGY TANULHASS” címmel

Célja: a szociálisan rászoruló középiskolai tanulók támogatása
Támogatottak köre:

• Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkezõ, 
• nappali tagozaton,
• középiskolai tanulmányokat folytató tanulók

Pályázati feltétel:
a 2009/2010. tanév év végi tanulmányi átlaga minimum 3,8.
Benyújtandó:

• pályázati ûrlap
• bizonyítvány fénymásolata
• lakcímkártya fénymásolata
• szülõk, eltartók jövedelemigazolása
• testvérek iskolalátogatási igazolása

Benyújtási határidõ: 2010. szeptember 10. 
Elbírálás határideje: 2010. szeptember 30.
Folyósítás kezdete: 2010. október hónap 
Pályázat idõtartama: 2010/2011. tanév 1. féléve (5 hónap,
visszamenõleg szeptembertõl)
Az ösztöndíjak összegét a jelentkezõk száma és rászorultsági
foka függvényében állapítja meg a bizottság. A folyósítás
havonta átutalással történik. Pályázati ûrlap beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatalban (belsõ udvar felõl), illetve a hon-
lapról etölthetõ.
Veresegyház, 2010. június 20.

Nagy István s.k.
Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság elnök

Az örömök, a kérdések, a
megoldandó problémák kerül-
tek terítékre a finom gulyás mel-
lett a KINCS Alapítvány Szülõ-
klubjának záró rendezvényén. A
Klub sikeres beszélgetéseket
rendezett a tanév folyamán a
serdülõkrõl szülõk és pszicholó-
gus részvételével, s a Szociális és
a Munkaügyi Minisztérium tá-
mogatásával.  A szervezõ, Zsit-
nyák Andrea úgy állította össze
a meghívottak listáját, hogy
minden érintett szervezet, intéz-
mény egy-egy tagja, illetve ve-
zetõje révén jelen legyen: a kép-
viselõtestület Oktatási- és Kultu-
rális, valamint Sportbizottsága,
a Nagycsaládosok Egyesülete
(VÉNA), az Iskolaszék, a
GAMESZ, a helyi rendõrség, a
BRFK kábítószer ellenes alosztá-
lya, a Tavirózsa Rádió, az Agora
Kör, valamint KINCS-tagok. 

A rendezvény egyik célja az
volt, hogy segítse az Alapítvány
munkáját azzal, hogy összesíti
és megfogalmazza a szülõk ré-
szérõl felmerült kérdéseket, vé-
leményeket, valamint, hogy fó-
rumot biztosítson az állami és
civil szervezetek képviselõivel

történõ egyeztetésnek. 
A másik cél egy közös gon-

dolkodás, együttmûködés elin-
dítása, amelynek eredménye-
ként a veresegyházi ifjúság helyi
problémáira adekvát megoldási
javaslatok születnek. 

Néhány gondolat, megállapí-
tás a teljesség igénye nélkül: 

A serdülõk életkori sajátossá-
gaiknak megfelelõen szabad-
idejüket egyre inkább a kortár-
saikkal töltik. A városban a köz-
tereken, játszótereken gyakran
kerülnek konfliktusba a felnõt-
tekkel, a kisgyermekes szülõk-
kel. Ezek a csoportok könnyû
prédát jelentenek a dealerek
számára.

Agglomerációs településként
jellemzõ a szülõk és a középis-
kolás korosztály ingázása, a he-
lyi kapcsolatok lazulása, a szülõ-
gyerek-pedagógus kapcsolat
torzulása. (Egy helyi középiskola
sokat javítana a helyzeten.)

Az oktatási rendszer hiányos-
ságairól, a szakképzés deficitjé-

rõl, a szakmai gyakorlat, a nyári
munka ellehetetlenülésérõl, a
munkaerõpiaccal való össze-
hangolás hiányáról szóltak.

A jelenlevõk deklarálták egy
STABIL HELY (saját ház vagy
nagyméretû helyiség, esetleg if-
júsági ház) szükségességét,
ahol rendszeres programokat
lehetne szervezni, s közösen biz-
tosítani e hely fenntartását. (Pá-
lyázat, társadalmi összefogás,
szponzorok révén.)

Javaslat, akcióterv és koncep-
cióvázlat született, melynek lé-
nyeges pontja, hogy be kell

vonni a munkába a fiatalokat –
õk örömmel dolgoznak együtt
a felnõttekkel. A fent említett
szervezeteknek együttmûködé-
si készségüket szándéknyilatko-
zatban rögzítve kell cselekedni-
ük azért, hogy hozzájáruljanak
ahhoz a tevékenységhez, mely-
nek eredményeként a veresegy-
házi ifjúság egészséges felnõtté,
a társadalom aktív és produktív
tagjává válik.

Ha valaki szeretne csatlakozni
a KINCS Alapítvány munkájá-
hoz, kérdése, kérése van, kap-
csolatot létesíthet az info@kinc-
s.info e-mailen, ill. a 06 30 212
85 56-os telefonon.

F. Verona

És mi lesz a kamaszokkal?
- A Szülõklub vége – valaminek a kezdete

„TÁNCORSZÁGBAN” JÁRTUNK
A Besito tánccsoport varázslatos estje

Veresegyház sokszínû kultu-
rális programjába jól illeszke-
dett a budapesti Besito tánc-
csoport vendégszereplése. A
Váci Mihály Mûvelõdési Ház-
ban június 19-én lezajlott tánc-
est elvarázsolta a közönséget: a
mûsor végén ötperces vastaps
köszönte meg a táncosok mes-
teri és egyben lélekkel teli pro-
dukcióját. A húsz táncszámból
álló est során a színpadról vé-
gig sugárzott a tánc szeretete
és az abból nyert életöröm, s
ezt megérezve és átvéve a né-
zõtéren ülõk is „Táncország”
felhõtlen szívû polgáraivá vál-
tak erre a két órára. A Horváth
Milán, Kovács Róbert, Mészá-
ros Máté, Farkas Cecília, Farkas
Renáta és Põdör Erika alkotta
Besito alapvetõen latin irányult-
ságú, de most is bizonyították,
hogy bravúrosan kalandoznak
a tánc egyéb területeire is. Per-
sze, ez érthetõ, hiszen Farkas
Cecília és Farkas Renáta a has-
tánc kimagasló magyarországi
személyiségei, míg a Horváth

Milán –Põdör Erika páros a
salsa országos bajnoka. A kö-
zönség örömére most is fénye-
sen bizonyították tudásukat. A
Besito mellett közremûködõ
vendégmûvészek pedig csak
tovább erõsítették ezt a sokszí-
nûséget. Végül is samba, cha-
cha-cha, rumba, jive, paso
doble, salsa, hastánc, argentin
tangó, modern tánc, angol ke-
ringõ, tangó és quick step sze-
repelt a show-ban. Különleges
élményt jelentettek a több pár
összehangolt mozgásán alapu-
ló formációs táncok, a Besito
fergeteges elõadásában. S ritka
csemegéje volt a mûsornak a
Botafogo együttes egykori
aranycsapatából alakult
Botafogo „Reloaded” fellépése:
örökzöld nagy számukat, a Ka-
barét táncolták el – megérde-
melt sikerrel. Köszönjük a Besi-
tonak és valamennyi fellépõ
táncosnak, hogy városunkban
is megmutatták tehetségük és
tudásuk legjavát! Visszavárjuk
õket!                             H. F. K.
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Az óriások köztünk élnek

Bizonyára sokan ismerik id.
Takács István sportolót, edzõt.
Nem véletlenül, hiszen világvi-
szonylatban is elismert súly-
emelõ, aki 1977-óta veresegy-
házi lakos és a Veresegyházi
Fitness Sportkörön belül im-
máron 20 éve veszi ki a részét
a tehetségek felkészítésében
ezzel is segítve dr. Baranyai Ta-
más sportköri elnök munká-
ját.

Éppen a saját házának alag-
sorában kialakított edzõte-

remben egy edzés közepette
sikerült szóra bírni a manap-
ság már csak felkészítéssel
foglalkozó sportóriást.

- Kérem, meséljen egy ki-
csit az Ön és a sport találko-
zásáról és az elmúlt évekrõl! 

- Lassan 58 éve foglalkozom
a súlyemeléssel. Mint minden-
ki - aki egy életre hû marad a
sporthoz - nagyon fiatalon ke-
rültem kapcsolatba, és lettem
rabja. Tizenkettõ voltam mi-
kor elõször kipróbáltam ma-

gamat a súlyok világában. A
több mint félévszázad alatt
kétezer versenyen kvalifikál-
tam magam és körülbelül
ugyanennyi súlyemelõ növen-
dék fordult meg a kezeim kö-
zött hogy profivá váljanak.
Legutolsó megmérettetésem
2008-ban volt a világ bajnok-
ságon ahol Master (mester)
kategóriában 3. helyezést ér-
tem el.

- Ezen megdöbbentõ ada-
tok hallatán az emberben
felmerül a kérdés, vajon mi-
re a legbüszkébb pályafutá-
sa során?

- Pista bácsi a kérdés halla-
tán kicsit elmosolyodik majd
rövid gondolkodás után -
Nem eredményekre, szám-
adatokra vagyok a legbüsz-
kébb, hanem hogy minden
eredményünket saját erõnk-
bõl értük el minimális támo-
gatások mellett. Mind a felké-
szülésünkhöz mind a verse-
nyekre való utazásunkhoz,
részvételünkhöz az anyagi
hátteret magunk biztosítot-
tuk. Ezúton is szeretném meg-
köszönni a Varga Pékség ügy-
vezetõinek, Zagyi Krisztinának
és Zagyi Endrének, valamint a
Vizslás Kft. – nek, Czeller Karo-
lina igazgatónõnek és Hor-
váth Jenõnek a húszéves tá-
mogatói hátterüket. Nélkülük
nem ment volna.

- Ha jól tudom a sport
iránti szeretet a családjá-
ban, a gyermekei körében is
kialakult.

- Igen, mindhárom gyerme-
kem versenyszerûen ûzi a spor-

tot a mai napig. A legidõsebb
idén 44 a legfiatalabb 25 éves
múlt.  A felkészítés családon
belül történt, leginkább itthon
valamint a REAC -ban zajlottak,
ami az évek alatt megerõsítet-
te a családunkat is.

- Mennyi és milyen ered-
ményekkel rendelkezik a Ta-
kács család és a Veresegyhá-
zi Fitness Sportkör?

Az évek során Mária, Erika,
és István gyermekeim vala-
mint jómagam 113 VB és EB
érmet, 11 Világkupát söpör-
tünk be, 34 világcsúcsot, 71
Európa rekordot állítottunk
be. A sportkörön belül 234 or-
szágos csúcsot állítottunk fel
különbözõ számokban, legin-
kább súlylökésben. Negyven-
szeres válogatott atléták tar-
toztak hozzánk. Itt kell meg-
említenem Serfözõ Imre, Me-
szes Bianka, Pálinkás Gábor
nevét, akiket nagyon tehetsé-
ges sportolónak tartok.

Köszönjük szépen Takács
Pista bácsinak a sportért, csa-
ládjáért, városért, országért
tett erõfeszítéseit,  és jó egész-
séget kívánunk neki. Úgy gon-
dolom, joggal lehetünk büsz-
kék, hogy ilyen emberi óriások
élnek környezetünkben.

Akik kicsit kedvet kaptak a
sportoláshoz, és egy profi ke-
zei között szeretnének fejlõdni
azokat a mester szívesen várja
Veresegyházon a Csomádi út
43-as szám alatt a szünidõben
is, valamint szívesen vesznek
bárminemû támogatást.

Mezei

Csúcsra értek a Veresi Triatlonosok!
Több éve tartó jó eredmé-

nyek után az idén a csúcsra
értek a veresegyházi Fab-
riczius Általános Iskola triat-
lonistái. 2010 június 19-én
a Margitszigeten megren-
dezésre kerülõ Országos Di-
ákolimpia döntõjében a 197
iskolát felsorakoztató me-
zõnyben  csapatunk fan-
tasztikus teljesítménnyel a
dobogó legmagasabb foká-
ra állhatott.

Részletes eredmények:
Egyéni: Varró Gergely 2.,

Vajkovics Ferenc 2., Kovács
Réka 4., Katona Dalma
5.,Ferencz Ábel 4.,

Csapat:
I.korcsoport:
leány 2. helyezés Kovács

Réka, Katona Dalma,
Závoczki Anna

fiú 3. helyezés Vajkovics
Ferenc, Ferencz Domonkos,
Portik Botond

II.korcsoport:
leány 3. helyezés Diószegi

Kata, Király Rita, Závoczki
Júlia

fiú 1. helyezés Ferencz
Ábel, Katona Ádám, Lõrincz
János

III.korcsoport
leány 2. helyezés Szegedi

Sára, Jakab Ilka, Király Olívia
Az eredmények között

meg kell említeni még egy
csapatot, akik igaz nem a
Fabricziusba járnak, de szin-
tén a Veresi triatlon szak-
osztályban sportolnak, a
Gödöllõi Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola csapatát,
Palkovics Áron, Eperjesy
Benjamin, Kovács Márk, õk
a saját korcsoportjukban 2.
helyezést értek el.

Gratulálunk a csapatnak,
köszönjük a gyerekeknek,

az edzõknek – Hegedûs
Gabriellának, Csombor
Zoltánnak és Szalma Ró-
bertnek -, hogy a nagyszerû
eredményekkel is öregbítet-
ték, városunk, és iskolánk
hírnevét.

Köszönettel tartozunk a
szülõknek, és minden egyes
támogatónknak!

Veresegyházi Triatlon
Sport Utánpótlásért

Alapítvány

Megbízható, leinformálható, középkorú 
hölgy lakástakarítást vállal.

Bõvebb információért hívjon bizalommal:
06-30-367-7118

Takács István a dobogó legfelsõ fokán
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2010. május 29-30-án megrendezésre ke-
rült a már több éve hagyományosnak szá-
mító osztrák linedance konvenció Salzburg-
ban. A házigazdákon kivül német, finn és
lichtensteini klubokkal együtt mi is fellephet-
tünk.
A 38 fellépõ csapat között üde szinfoltot je-
lentettünk nem csak a zenénkkel, táncunk-
kal, hanem a ruházatunkkal is.
A megérdemelten hazahozott kupán és ok-
levélen kívül, rengeteg meghívást is kaptunk
ausztriai kluboktól, melynek igyekszünk ele-
get tenni.
A nyári lazítás után szeptembertõl kemé-
nyen készülünk a jövõ évi országos ill. Euró-
pa fesztiválra, melyet szintén Magyarorszá-
gon rendezünk.
Elérhetõségeink   www.gamblers-ld.eu
A Gamblers Linedancers csapat 2009 máju-
sában alakult Veresegyházon, akkor még
All-Inn Linedancers néven, de a sorozatos
cserbenhagyások miatt kiváltunk és ez év
márciusától mûködünk Gamblers név alatt
Gödöllõn.
Szívesen fellépünk vállalati, városi és privát
rendezvényeken is. A csapatra jellemzõ a vi-
dámság, a jókedv és a buli hangulat. Nagy
gondot fordítunk a csapathoz idõközben
csatlakozó táncosok felzárkóztatására is. Re-
pertoárunkat szeretnénk minél több saját,
általunk kitalált koreográfiával bõvíteni. A
mostani rövid mûsorunk is saját táncokból
áll, összeállítói Takács Adrien és Winkler Ka-
ti. Klubnapjainkra mindenkit szeretettel vá-
runk, kedden és vasárnap18-órától, Gödöl-
lõn, a Dózsa György u. 30 szám alatt.

Gamblers sikerek
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Olvasói hozzászólások
Tisztelt Szerkesztõség!

1989-tõl számított húszévi
helyi közéleti munka tapasztala-
taival kívánom kiegészíteni a jú-
niusi szám olvasói rovatban
Bozsó Sándorral készített inter-
jút azért, hogy a lap olvasói lát-
hassák azt is, mi van a mérleg
másik serpenyõjében. Megél-
tem Pásztor Béla 25 éves ta-
nácselnökségét, majd 20 éve
tartó polgármesterségét is.
1990-2006 között önkormány-
zati képviselõként, ill. pénzügyi
bizottsági tagként közelrõl lát-
tam a színfalak mögötti törté-
néseket is. 

A 72 éves Pásztor Béla (to-
vábbiakban: PB) ismét pályázni
fogja a polgármesteri széket.
Soros agitátora a hat éve itt la-
kó Bozsó Sándor /továbbiak-
ban: BS/, aki azért vállalkozott
PB bemutatására, méltatására,
hogy meggyõzze Veresegyház
polgárait, Õ a legalkalmasabb
személy, és a város érdeke, hogy
továbbra is Õ legyen a város
polgármestere.

BS szerint „nagyon kevesen
ismerik a város vezetõjét”.

Ez eléggé bizarr megállapítás,
mert PB csaknem öt évtizede te-
lepülésünk „elõre tolt bástyája”.
Tudatosan önmaga gondosko-
dik arról, hogy még az is megis-
merje õt és tetteit, aki nem kí-
váncsi rá. Számos önmagát
népszerûsítõ rendezvény „alapí-
tója”. Mindenütt ott van, ahol
megmutathatja magát. Szinte
minden rendezvény, kiállítás
„fõállású” megnyitója. Nyugdí-
jas és más rendezvények fehér-
kötényes felszolgálója, idõs höl-
gyek megtáncoltatója, a hiszé-
keny és „rövidlátó” emberek
kedves vállveregetõje. Fényké-
pét megcsodálhatjuk az önkor-
mányzati hátterû újságok min-
den számában. Így nem csoda,
hogy helyi emberek sokasága
elképzelni se tudja azt az egy-
szerû tényt, hogy PB nélkül is fel
fog kelni a nap Veresegyházon.

Az viszont hihetõ, hogy so-
kan nem ismerik PB másik arcát,
amit a „nézõtérrõl” nem lehet
látni! Ez az arc a mindenáron
uralkodni vágyó, gõgös és hiú
és konok, fenyegetõ és bosszú-
álló, ígérgetõ, de sokszor nem
teljesítõ, a város gazdaságát
vakmerõen és felelõtlenül a sza-
kadékba vezetõ, öntörvényû ve-
zetõ arca. 

BS is említi azt a polgárok
„beetetését” szolgáló szlogent,
hogy PB soha sem volt párttag,
vagyis független a pártpolitikai
alakulatoktól. Ha így is volt/van,
tanácselnökként mégis elfogad-
ta és alkalmazta a Kádári dikta-
túra elméletét, módszereit és
gyakorlatát. Vagyis mese az Õ
függetlensége. Ezt a követke-
zõkkel bizonyítom: 

- 12 évig volt a Pest megyei
Közgyûlés MSZP-s frakciójának
oszlopos tagja

- Függetlenként indult az
1998 évi országgyûlési választá-
son. Az elsõ fordulóban a 2. he-
lyen végzett, a harmadikon az
MSZP jelöltje. A második fordu-
ló elõtt jön az MSZP által jegy-
zett szórólapja, mely tudatja,
hogy az MSZP-s jelölt, Lajtai
visszalép Pásztor javára, vagyis
PB fontosabb embere volt az
MSZP-nek, mint a tanultabb,
komolyabb ember és párttag
Lajtai.

- E bizalomnak ékes bizonyí-
téka, hogy az eddigi hat helyi
önkormányzati választáson az
MSZP és az SZDSZ egyszer sem
állítottak polgármester-jelöltet,
mert hát PB-t a maguk jelöltjé-
nek /titokban/ tartották. A „füg-
getlen jelölt” jelzõ ráakasztása a
választók megtévesztésére
szánt hamisság.

„…PB.. mindig a városért
cselevõ ember volt” – állítja BS.
Szerintem ezen felül serényen
tevékenykedett még a köréje
telepedett érdekcsoport és sa-
ját maga esélyeinek a növelésé-
ért is.

BS a polgármester eredmé-

nyének mondja a város népes-
ségének jelentõs növekedését, a
teljes közmûellátottságot, utak,
járdák építését. Kétségbe nem
vonható megállapítás, de elég
fejetlenül tette. Azt is tudni kell,
hogy miközben széltében hosz-
szában terebélyesedett a város,
a felelõtlen gazdálkodás követ-
keztében az eladósodottsága
kezelhetetlen mértékre nõtt. A
város a fizetõképességét több
mint tíz éve már csak a bankok
lélegeztetõ gépére kötve képes
fenntartani. Évek óta ismételten
felvett hitelekbõl tudja a koráb-
ban felvett hiteleit és annak ka-
matait törleszteni. PB már fûtõl-
fától kér kölcsönöket 20-22 %-
os kamatra.  Ezért minden év-
ben 500-700 millió Ft-tal növek-
szik az adósságállomány. Köztu-
dott, hogy a város jelenlegi
adósságállománya kb. 6,5 milli-
árd forint, a kamatokkal együtt
elérheti a 10-12 milliárd forintot
is. A város pedig nem rendelke-
zik elegendõ bevételi forrással a
törlesztéshez.  Ez is PB polgár-
mesterkedõ Veresegyházhoz
kötõdõ életmûvének része. Már
csak hónapok kérdése lehet és
jön a felettes szervek által meg-
bízott un. „pénzügyi gondnok”
/olyan kormánybiztos féle/, aki
teljhatalommal és drákói szigor-
ral jár el a város pénzügyi gond-
jainak hosszú távú megoldása
érdekében. Ez hosszú távon is
nagyon sok anyagi áldozatot és
lépéshátrányt jelenthet a város-
nak és népének.

A város „a gyors fejlõdés elle-
nére rendezett, gondozott,
ápolt” – állítja BS. Azt hiszem,
ennek az ellenkezõjérõl nem kell
senkit sem meggyõznöm.

BS szerint alantas módon cse-
lekedtek PB ellen azok, akik fel-
léptek a fecskendõgyár felépü-
lése ellen, mert  nem teremtõ-
dött  meg 500 munkahely, és el-
veszett egy milliárd bevétel, BS
bizonyára nem ismeri a ténye-
ket. Nem tudja, hogy nem az el-
lenzõk, hanem a városvezetõk

cselekedtek alantasul, amikor
ebben az ügyben fontos ténye-
ket elhallgattak, vagy megha-
misítottak. BS talán azt sem
tudja, hogy ha megépül a gyár
és teljes kapacitással üzemel,
„kedvezõ szélirány” esetén mér-
gezõ hatású égéstermékkel és
kibocsátott szennyezett levegõ-
vel borította volna el a város
völgyben épült részét és a gyár
szomszédos területeit.  Az illeté-
kesek semmivel sem bizonyítot-
ták, hogy ez néhány év múlva
nem okozza a rákos vagy más
megbetegedések emelkedését.
Viszont a gyár építését szorgal-
mazók alantas eszközökkel
megpróbálták lejáratni az ellen-
zõk vezetõ személyiségeit, sem-
mibe véve a Csonkáson és a Li-
getekben élõk elemi érdekeit.  A
BS szerinti egymilliárdos (éves)
bevétel lázálom. PB is csak évi
200 millióról beszélt, de az sem
lett volna igaz, mert - jelenleg is
érvényes jogszabályok alapján –
az állam elvonta volna annak
legalább a kétharmadát. 

BS véleménye, hogy PB „vét-
len és teljesen tiszta ember.” Er-
rõl nekem más a véleményem.
Lehet-e vétlen és tiszta az az
ember, 

- aki pl. a kötbér-ügyben /a
hûtlen kezelés ügye/ vállalja a
lehetetlent és a teljesítés biztosí-
tékául vállal napi 100 ezer forin-
tos kötbérfizetést, majd nem
teljesít. Teszi ezt képviselõ-testü-
leti felhatalmazás nélkül, hallgat
róla kilenc évig, majd amikor
már „ég a ház”, elõáll 122 mil-
lió forint önkormányzati kötbér-
fizetési kötelezettséggel 

Míg más települések vezetõi
mentették a gazdák számára,
ami menthetõ, addig PB  tevé-
kenyen segített megrabolni az
akkori veresegyházi gazdákat!

Ki legyen az új polgármester?
Bárki más, aki különb ember és
jobb közszolga lesz a jelenlegi-
nél!

Gerhát Imre 
nyug. fõtanácsos

T. Szerkesztõség!
A júniusi Veresi Krónikában az olvasói véle-

mények rovatban olvastam a Bozsó Sándor-
ral készült beszélgetésüket. Az ott elhangzot-
takkal maximálisan egyetértek és rendkívül
örülök, hogy ez megjelent a lapban.

Én is 1983 óta vagyok kapcsolatban
Veresegyházzal (akkor vettem a telket)
és ugyancsak hetedik éve költöztem ki
végleg, így a szemem elõtt vált a kis fa-

lu dinamikusan fejlõdõ szép várossá. 
Ebben a fejlõdésben Pásztor Bélának

és az általa vezetett testületnek elévül-
hetetlen érdemei vannak. Aki ezt nem
látja, az vagy vak, vagy orvosi eset. Nem
véletlen, hogy Pásztor Bélának 11 ciklu-
son keresztül (44 év!!!) bizalmat szavaz-
tak a település õslakosain kívül azok is,
akik 15-20 éve, vagy még régebben va-
lami módon ide kötõdtek. 

Biztos vagyok benne, hogy a Pásztor
Bélával kapcsolatos kifogások, rágalmak
nem ezektõl az emberektõl származnak.
A betelepülések következtében sajnos
jöttek olyan emberek is, akiknek semmi
sem jó, mindenbe és mindenkibe bele-
kötnek, mindent jobban tudnak, és nem
tudják elviselni, ha valaki valamit jól csi-
nál. Ez a magyar SI vírus (sárga irigység),
ami sajnos már a rendszerváltás elõtt is
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hatékonyan fertõzött. Elszomorító. Hiá-
ba nyer Pásztor Béla pert az ellene felho-
zott rágalmakkal szemben, újra megjele-
nik az óriásplakát - jellemzõen a válasz-
tások után - , hogy “Csináljuk máskép-
pen Veresegyház”, meg “A hûtlen keze-
lés újratöltve”. Ezzel a plakáttal elárul-
ták a megrendelõik, hogy a polgármes-

ter ellni támadás színtisztán politikai
okokból történik. 

Pedig egy város vezetés majdnem,
hogy kizárólagosan szakmai kérdés. A
szakmához pedig nem hiszem, hogy van
Veresen bárki, aki jobban ért, mint Pász-
tor Béla. Ez a város valóban az “életmû-
ve” Pásztor Bélának, mint azt Bozsó úr

mondta. Ezért csak elismerés illetheti
még akkor is, ha lehettek tévedései is. 

Nem tudom, igaz-e a hír, hogy nem
indul többet az önkormányzati választá-
sokon. Ha igaz, nagyon szomorú, bár
õszintén szólva megértem, de rendkívül
sajnálnám.

Nádasi Antal nyugdíjas mérnök

Találkoztunk a Pamut tó gazdájával, Kiss Gusztáv úrral
- Hogy kerültek önök ide,

és miért hívják a tavat éppen
Pamut tónak?

- A történet 1973-ban kez-
dõdött. A Magyar Pamutipar
újpesti horgász egyesületének
Gödön volt egy tava, ahol hor-
gásztunk. Kiderült, hogy a du-
nai vízbázis védelmében azt a
tavat meg kell szüntetni, s
nagy gondban voltunk. Keres-
tük a megoldást, míg valaki
ajánlotta, hogy keressük meg
Veresegyház tanácselnökét,
mert az egy fiatal, rámenõs,
vállalkozó kedvû - mai szóhasz-
nálattal élve menedzser gon-
dolkodású – ember. Megkeres-
tük, s Pásztor Béla elsõ szóra
támogatta az elképzelésünket.
Vállalta, hogy megcsináltatja
ezt a tavat az egyesületünk
számára.

Ez tehát egy mesterséges tó.
1977-re elkészült el, 1979-re
beállt a vízminõség, jöhettek a
halak és a horgászok. Mivel el-
látták a tavat egy alul is nyitha-
tó zsiliprendszerrel - ellentétbe
a másik két tóval, ahol csak egy
felsõ bukó zsilip van -, nálunk a
víz jobban tud tisztulni, a vizs-
gáztatások során a vízminõsé-
günk eléri az 1B minõséget,
ami nagyon jó dolog. 

Korábban Gödön volt az
embereknek egy kis maguk ál-
tal ácsolt kunyhója, faházikója,
azt is áthozhattuk, mert Pász-
tor Béla felajánlotta, hogy jutá-
nyos áron vásároljunk telkeket
itt a tó szomszédságában. 35
fõvel költözködtünk át. A tó a
nevét az egyesületünk után
kapta, így lett Pamut tó. 

A tavat haszonbérleti szerzõ-
déssel vettük át, azaz nem fize-
tünk érte, viszont minden költ-
ség minket terhel, s kötelesek
vagyunk a jó gazda odafigyelé-
sével gondoskodni mindenrõl.
Ez sem kevés, hiszen például
15.000 m2 területen nyírunk
füvet, évente négyszer. Pén-
zünk egyedül a tagdíjból van,
ebbõl veszünk halat a telepí-
téshez, hogy a horgász ne
menjen üres szákkal haza, ha
kijött. A 130 tagunkból 80-90
tudja vállalni, hogy éves hor-
gászjegyet vált.

- Horgászhat az egyesületi
tagokon kívül más is, és mi-
lyen halat lehet itt fogni?

- Igen lehet napijegyet is
venni. Van a tóban csuka, sül-
lõ, keszeg, szép nagy kárászok,
pontyok. Akad sügér is, ami a
keszeg ivadékokat gyéríti, amíg
ki nem nõnek a foga alól, s per-
sze van vidránk is, de neki any-
nyira nem örülünk.

- Váltsunk témát, hiszen
Ön Pásztor Béla polgármes-
terrõl szeretett volna velem
beszélni, a korábban megje-
lent újságcikk kapcsán…

- Igen, szeretném elmonda-
ni, hogy nemcsak a tavat és a
veresi mivoltunkat köszönhet-
jük neki. Általa igen hamar be-
kerültünk Veres vérkeringésé-
be. Még épp csak megvetettük
a lábunkat, amikor a falu a
Crossbar Postát építette. Pol-
gármester úr hívására 150 hor-
gásszal vállaltunk társadalmi
munkát, betonoztunk, beton-
vasat szereltünk. Szívesen tet-
tük, mert a falu is ott volt, a
polgármesterrel együtt talics-
káztunk. Azt sem felejtjük el,
hogy Pásztor Béla a munkát
mind a 150 tagunknak egyen-
ként megköszönte levélben. 

Pásztor Bélának óriási eré-
nyei vannak, rendkívül hiteles,
elhivatott ember, igazi vezetõ.

Bár ritkán, évente mindösz-
sze négyszer találkozunk, de
biztosan számíthatunk rá,
hogy eljön a rendezvényeinkre,
megtisztel minket a halászléfõ-
zõ versenyen, a családi napun-

kon, velünk van még a temeté-
seken is. 

Példamutató, ahogy él. Soha
nem használja ki a tisztségébõl
adódó elõnyöket. Láttam, ami-
kor a Misszióban be akarták
hívni a rendelõbe, de õ jelezte,
hogy kivárja a sorát, mert nem
akarja megelõzni azt, aki ko-
rábban érkezett. Ugyancsak hi-
hetetlen a teherbírása, és az,
hogy az emberekért bármikor
hajlandó minden fáradságra.
Nem egyszer fogadott este 10
után is olyanokat, akik akkor
jöttek hozzá. 

Az emberi értékei óriásiak,
bárki példát vehet róla. Nem az
irodájában várja a jelentéseket,
személyesen van jelen még a
haltelepítéseken is, mert látni
akarja, hogy minden rendben
van. Nem csak velünk ilyen,

mindenhol ott van, ahol a vá-
rosban valami történik. 

Sohasem bújik el a felelõs-
ség elõl, ha valakinek kifogásai
vannak, azt sem utasítja el,
meghallgatja, megvitatják, s
igyekszik rendbe tenni, amit le-
het. Mindezekért a nemtelen
támadásokkal szemben sokkal
nagyobb tisztelet érdemelne. 

Ha Magyarországon minden
vezetõ ilyen lenne, ma nem itt
tartana az ország. Sajnos a de-
mokráciával még nem tudunk
jól élni, sokan ezen a címen
csak akadályozzák a fejlõdést.

Örülök, hogy volt lehetõsé-
gem ezt megosztani azokkal,
akik esetleg nem ismerik elég-
gé Pásztor Bélát. Veresegyház
rendkívül sokat köszönhet ne-
ki.

Lejegyezte: Windhager

Nyári szünet a bíróságokon
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pest Megyei Bíróságon, va-
lamint minden helyi bíróságon - így a Gödöllõi Városi Bí-
róságon is 2010. július 16-tól - 2010. augusztus 19-ig ítél-
kezési szünetet tartunk. A fenti idõ alatt tárgyalásokat
nem tartunk. A polgári és büntetõ irodákban ügyelet mû-
ködik, mely a hét minden napján a 9 órától 11 óráig tar-
tó félfogadást, valamint a panasznapot nem érinti. A bí-
rósághoz érkezett beadványokat ezen idõ alatt is az iro-
dákban, illetõleg a bejáratnál elhelyezett panaszládában
lehet leadni, vagy postán elküldeni.

Vargáné Dr. Erdõdi Ágnes

Mentsük
a magyar 
kuvaszt!

Olyan kuvaszbarátok
jelentkezését várjuk,
akik „feleslegessé vált”
kölyök vagy felnõtt
kuvaszt ideiglenesen
vagy örökbe fogadná-
nak.

Jelentkezés:
Kuvasz Fajtamentés
Mobil:
06/70/207-4433
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A veresi népviselet és a néphagyomány bemutatása 
a General Electric veresi gyárának 
10. évfordulóján rendezett ünnepségen

A Veresi Katonai Hagyományõrzõk Szent László királyunk
emléke és szobra elõtt tisztelegtek, Mogyoródon


