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Egy szónak is 100 a vége
Igen, mindnyájan tartunk ettõl az évtõl,
hiszen a recesszió napról napra nyomja
rá bélyegét mindennapi életünkre -
bizton állíthatjuk, hogy 2009 sok
szempontból meghatározó lesz: az
anyagiakon túl szakmailag s erkölcsileg
egyaránt hatással lesz majd ránk ez az
új esztendõ. 
Sõt, ha Ön most ezen sorokat olvassa,
immáron újságunk egyik legalapvetõbb
változásával is tisztában van: a gazda-
sági helyzet következtében - a ráfizetést
elkerülendõ - az önkormányzat kény-
telen-kelletlen jutott arra a döntésre,
hogy az elmúlt nyolc hónap gyakorla-
tával ellentétben, idén már pénzért
kínálja a város lapját. 

99 forint. Igen, mind jól tudjuk,
hogy ez 100-at jelent, a jelenlegi
"kerekítõs" eljárásnak köszönhe-
tõen lehetne tehát 104 is, hiszen
a lélektani határoknak komoly
szerepe van az árak körültekintõ
megállapításában. Régi veresegy-
háziakként gondolom, mind jól
emlékszünk arra - az újonnan
betelepült lakosok pedig most
megtudhatják -, hogy a korábban
megszokott, évekig jelentkezõ Veresi
Hírmondó esetében mindannyian
magától értetõdõ szimpátiával fizettük
ki az akkori 75 forintot. Mindez három
éve történt, éppen ezért úgy érezzük,
újságunk jelenlegi tartalma és formája

2009-ben megéri
a százast. 
Illetve reméljük,
Ön is így gondolja,
hiszen mi idén is
változatlanul azon
leszünk, hogy a
lehetõ legnapra-
készebben adjunk
hírt egymásnak a

város történéseirõl: a vezetés dön-
téseirõl, a település ügyeit meghatározó
lépésekrõl, Veresegyház kimagasló
kulturális és sportéletérõl.
Köszönjük a bizalmat!

AAnnkkaa  PPéétteerr,,  ffõõsszzeerrkkeesszzttõõ
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A tavalyi év decemberében, a
megszokottakhoz híven ismét
közmeghallgatásra gyûlt össze a
város lakossága a Váci Mihály
Mûvelõdési Házban. Az érdek-
lõdés még a csekély számban
megjelentek ellenére is jelen-
tõsnek volt mondható - a legtöbb
odalátogatót a 2009-tõl újonnan
megemelkedett szemétszállítási
díj foglalkoztatta, mely témában
e havi újságunkban mi is adunk
némi tájékoztatást. Pásztor Béla

polgármester úr természetesen
minden õt, illetve hivatalát érintõ
kérdésre készséggel válaszolt
(építkezések, úthibák, kommu-
nális adó stb.). Ahogyan késõbb,
óévbúcsúztató beszédében is
elmondta: a híresztelésekkel el-
lentétben Veresegyház anyagi
helyzete kielégítõ, a település
igenis biztos lábakon és talajon áll
- errõl bõvebben 2008 feketén-
fehéren címû írásunkban ol-
vashatnak.

A köz persze nem hallgatott...

A Fabriczius József Középiskolában a 11 éve sikeresen mûködõ iskolarendszeren kívüli OKJ-s 
ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRÚ ELADÓ, ÉS KERESKEDÕ BOLTVEZETÕ SZAKKÉPZÉSÜNKET 

2009. február 1-jétõl elindítjuk.

2009 februárjában induló 
ISKOLARENDSZEREN KIVÛLI OKJ-S KÉPZÉSEINK

Élelmiszer és vegyiáru eladó (400 óra) OKJ 31 341 01 0010 3102 
Kereskedõ boltvezetõ (260 óra) OKJ 33 341 01 0000 00 00

A képzésekre azok jelentkezését is várjuk, akiknek nincs vállalkozásuk indításához vagy folytatásához a hatályos
jogszabályok szerinti megfelelõ végzettségük.

Képzéseinkrõl, és az iskoláról bõvebben a http://www.fabricziuskozepiskola.sulinet.hu/ weboldalunkon olvashat 
és a 06-28-389-909 telefonszámon vagy emailben érdeklõdhet.
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eett 2008 feketén, fehéren
A szokásokhoz híven idén is együtt
emlékeztek - jelen esetben - 2008-
ra Veresegyház város elöljáróságai,
a település intézményeinek vezetõi,
illetve vállalkozói. A Polgármester
Úr ünnepi beszédében az elmúlt
esztendõ jólesõ eredményeire, az
elõttünk álló jövõ alapjaira tekin-
tett vissza - tényeket hallhattunk.

Mivel az új év már egy jó ideje a re-
cessziótól hangos, a mindig is meg-
határozó jelentõségû gazdasági hely-
zetnek, azaz a pénznek - pláne hiányának
- az idén talán meg fontosabb szerepe
lesz, mint valaha volt. Pásztor Béla éppen
ezért mindjárt mondandójának legelején
ismertette a város költségvetésére vonat-
kozó számadatokat: ez, a felvett hitellel
egyetemben 10 milliárd forintot jelent, a
település fenntartásához, tehát a meg-
szokott színvonalon történõ mûköd-
tetéséhez pedig 3,5 milliárd forintra van
szükség. A kötvényekkel együtt szá-
molható hitelállomány 5 milliárd forintra
rúg, Veresegyház vagyona ezzel szemben
30, mobilvagyona pedig 20 milliárd
forint. A város tehát biztos talajon és
lábakon áll, még úgy is, hogy az említett
3,5 milliárdos összeg fedezéséhez
mindössze 800 milliós állami támoga-
tással számolhat. Persze, hogy a gaz-
daság és az ipari terjeszkedés fontosságát
megértsük, meg kell vizsgálnunk az
adókból befolyó pénzt. A helyi adók
összege 2008-ban 2,1 milliárd forintot
jelentett - az iparûzési adó tavaly 1,7
milliárd forintot hozott Veresegyháznak -
ebbõl a pénzmagból 1,4 milliárdot nem
mellesleg mindössze négy nagyvállalat
együttes befizetése eredményezett. Két
vállalat fizetett ki közösen 26, tíz 69,
harmincnyolc 86 millió forintot, míg a
városban található egyéb kis és egyéni
vállalkozások, tehát 1342 darab összesen
99 millió forintot. A nagyüzemek
mindemellett 300 új munkahelyet is
teremtettek a városban, ráadásul további

terveik és céljaik is biztatónak tûnnek,
azaz nem tükrözik az általános mun-
kaerõ-piaci hangulatot. S ha már az ipari
fejlesztés fontosságánál tartunk: 3 évi
elõkészítõ munka után 2009-tõl végre az
Amerikába szállítandó, Veresegyházon
elõállított gyógyszerek exportja is
megkezdõdik, melynek következtében
még esetleges létszám-, sõt, üzembõvítés
is szóba jöhet.
Az említett összegeket látva, egy olyan
rohamosan fejlõdõ település esetében
mint Veresegyház persze természet-
szerûen a fejlesztésekre is költeni kell -
sikeres EU-s pályázatoknak is köszön-
hetõen a város tehát 2008-ban sem
tétlenkedett e téren. Új utak és közmûvek
megépítésén túl felépült például az elsõ
bölcsõde, melyben a Mézesvölgyi Álta-
lános Iskolához idomulva uszoda is
tartozik. Pár hónapja épül a csonkási, 8
foglalkoztatós óvoda is, illetve tovább
folyik a Fabriczius József Általános Iskola
emelet-ráépítése, melynek köszönhetõen
az intézmény 7 új tanteremmel gya-
rapszik majd, sõt, az akadálymentesítés
jegyében lift is lesz az épületben - a
kivitelezés idén készül el a cél pedig az,
hogy 2010 õszére annyi tanterem legyen
az iskolában, hogy kezdetben 1-2 osz-
tállyal a gimnáziumi oktatás is megkez-
dõdhessen. A Ligetekben továbbra is
folytatódik a közvilágítás kiépítése, illetve
az útépítés és aszfaltozás - az önkor-
mányzat az ilyen jellegû, várhatóan csak a
késõbbekben teljesen befejezhetõ fejlesz-
tésekre 1 milliárd forintnál is többet szán.
A Veresegyházat, Szadát és Erdõkertest
érintõ kétfordulós, egy szennyvíztisztító
megépítését, valamint a hálózat bõvítését
célzó 4 milliárdos pályázat is a lehetõ
legjobb úton halad, hiszen a triumvirátus
az elsõ körben már sikeresen elnyert 100
millió forintot, melyet a lehetõ legzavar-
talanabb együttmûködés, és egyetértés
közepette terveznek elkölteni. Ráadásul
ez év második felében, azaz augusztus
vége felé megkezdõdik a Malom-tó reha-

bilitációja, rendbetétele is, melynek
eredményeképpen közel 400.000 köb-
méter iszap lecsapolása a feladat, aminek
helyét természetszerûen ugyanennyi víz-
zel kívánják feltölteni majd - a szerzõdést
már alá is írták az érintett felek.
Arról is már bizonyosan sok lakos tud,
hogy a város egyik kincsének minõsülõ
termálvíz nemcsak gyógyulásra, de fû-
tésre is használható. Jelenleg a település
34 intézményét fûtik ilyen módon, Veres-
egyházon 5 kilométer hosszú termál-
vezeték található, mindemellett pedig az
általunk alkalmazott rendszer a mai napig
etalon az országban, Hajdúszoboszlótól
kezdve mindenki ezt tanulmányozza. 
A következõ évektõl ráadásul a rákötésre
is lesz majd lehetõség, mely esetben a
rácsatlakozó a gázárnak csupán 60
százalékát kell fizesse - feltéve hogy
önköltségi áron gazdálkodta ki a
rendszerbe való beilleszkedését. Ezzel
szemben amenynyiben az említett
költség az önkormányzatot terhelné, a
gázárnak immáron 70 százalékát kellene
fizesse az illetõ - erre azonban egyelõre
lehetõség még nincs, a termálra szükség
viszont mindenképpen akad: 2008-ban
70.000-en látogattak el a veresi meden-
céhez.
2009-et a Polgármester Úr a játszóterek
évének is kívánja tekinteni, hiszen az
iskolákba 1400, az óvodákba pedig 800
gyermek jár, ami nem éppen nevezhetõ
elenyészõnek - apropó: hasonló okok
miatt egy tornacsarnok építésének igénye
is felmerült. A város vezetése éppen ezért
továbbra is várja az olyan megbízható
vállalkozások, közösségek, személyek
anyagi segítségét, akikre számítani eddig
is bizton lehetett. Persze áldásos
tevékenységgel járó civil kezdeménye-
zésbõl a tavalyi évben sem hiány, elég ha
csak arra emlékszünk, hogyan ültettek
helyi lakosok fákat a szadai út jobb
oldalán, hogy ezzel is lakhatóbbá, szebbé
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tegyék a mi környezetünket is. 
Persze szépítésrõl nem csupán a „világi
dolgok” esnek át a városban. Az egyhá-
zak segítése, illetve a tõlük kapott
segítség természetesen az elkövetkezõk-
ben is elõtérben kell maradjon. Ennek
értelmében a református egyház iskolát
bõvít: már zajlik a tetõtér beépítése,
mely mûvelet további 4 tanteremhez
segíti az intézményt - a beruházáshoz az
önkormányzat 50 millió forinttal járult
hozzá. A baptista egyház templomot
épít, a katolikus pedig a várossal karöltve
sajátjának teljes külsõ tatarozását végzi. 
Nem szabad persze megfeledkeznünk
arról sem, mennyire kiemelkedõ a veresi
közmûvelõdés és mennyire pezsgõ az
itteni sportélet. Az itt élõ mûvészek sorra
rendezik kiállításaikat - nemcsak hely-
ben, de az ország minden területén -,
hagyományörzõ együttesünk pedig
negyedszerre is kiváló minõsítésnek
örvendhetett tavaly. A fiatalok kitartó

edzéseknek köszönhetõen 2008-ban is
kimagasló eredményeket értek el, sõt, új
sportágakban is remek helyezéseknek
örvendhettek - elég ha csak az úszást,
vagy mondjuk a vívást vesszük górcsõ
alá: nagyon szép országos rangú
eredmények születtek. De gondolhatunk
újonnan fejlõdõ veresi sportként a
jéghokira is, hiszen az eddig a budapesti
út mellett mûködõ jégpálya új helyre
költözése után - bizonyos helyi vál-
lalkozóknak köszönhetõen - ezen a téren
is megkezdõdött az utánpótlás nevelés.
A sportpálya melletti területen mûködõ
mûjég december közepétõl várja a
„pengeélen táncolókat”, ahol egy vasár-
nap akár 600-700 látogató is meg-
fordul. Apropó számok: a Medveotthon
2008-ban 132.000 érdeklõdõt vonzott,
ennek köszönhetõen pedig Magyar-
ország 4. leglátogatottabb állat-
kertjeként tarthatjuk számon - csak
összehasonlításképpen: a Budakeszi

Vadasparkra tavaly mindössze 90.000-
en voltak kíváncsiak. 
Kecsegtetõ tényeket hallhattunk tehát
Pásztor Bélától a 2008-as év utolsó
napján, melyek fényében - már csak azért
is, hogy megfogadjuk szavait - talán mi is
kicsit bizakodóbbak lehetünk az elõttünk
álló évre tekintve. Persze a legfontosabb
az, hogy egészség legyen, de mégse
felejtsük el azt, hogy ha valóban mindene
megvan az embernek, bizony, hajlamos
elkényelmesedni, ezzel szemben pedig ha
valamije hibádzik, ám nagyon akarja azt,
az iránta való fáradozás bizton meg-
erõsíti. Meg természetesen örüljünk
annak, hogy egy Hild-díjas településen
élhetünk (az elismerést szerkezetének
kialakításáért kapta), ahová tavaly 450 új
fõ érkezett, így lakosság lélekszáma
2009-be érve 15.141 fõre rúg -
köszöntsük hát együtt az újat!

Anka Péter

2008. december 31-én került sor a
Mézesvölgyi Általános Iskola repre-
zentatív aulájában a 2008-as év
záróünnepségére. A rendezvényen
Pásztor Béla polgármester tartotta
meg évadzáró beszédét, melyben
megismerhettük az elmúlt év fon-
tosabb gazdasági eredményeit,
valamint az elkövetkezendõ év
terveit. A beszéd és a gazdag prog-
ram után pedig ünnepi díjátadó
vette kezdetét - a kitüntettek név-
sorát és méltatásukat az aláb-
biakban olvashatják.

KKÖÖVVII  ÁÁRRPPÁÁDDNNÉÉ  IIggaazzggaattóó--hheellyyeetttteess,,
VVeerreesseeggyyhháázzéérrtt  DDííjj

1976 óta dolgozik a Veresegyházi
Fabriczius József Általános Iskolában.

Napközis nevelõként kezdte, majd egy
év múlva, osztályfõnöki kinevezését
követõen matematika-kémia szakos
tanárként dolgozott. 1980-ban igaz-
gató-helyettesi kinevezést kapott,
amelyet azóta is szakszerûen, pontosan,
nagyfokú felelõsségtudattal lát el. Ha az
élet úgy hozta, átmenetileg az igazgatói
állást is többször betöltötte. Általános
Iskolai munkája mellett éveken át
tanított az esti gimnáziumban is.
Szakmai munkáját, felkészültségét az
igényesség, pontosság és a folytonos
megújulás vezetik, munkáját a kor-
rektség és az eredményesség jellemzi. A
kitüntetést 32 éven át tartó oktató-
nevelõi munkájáért, a város életében
való aktív részvételéért, a közösségért

vállalt felelõsségéért a gyermekek és a
város szeretetéért vehette át.

LLEENNCCSSÉÉSS  CCSSAABBAA  lléétteessííttmméénnyyvveezzeettõõ,,
BBeellllaaii  JJáánnooss  TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrtt  DDííjj

Testnevelõ tanár, korábban röplabdázó,
sportoló. 2001-ben került a Veres-
egyházi Városi Sportkörhöz szabadidõ
és tömegsport szervezõnek. 2003-ban a
felépült uszoda és tornaterem létesít-
ményvezetõje lett. Mindkét létesítményt
igen nagy szigorral, gondossággal és
pontossággal vezeti. Nagy érdeme,
hogy a létesítmény a kezdetektõl fogva
eredményesen és sikeresen mûködik. Jó
hírnevet szerzett nemcsak a város lakói,
hanem a távolabbról jövõ látogatók
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eett elõtt is. A városi sportesemények
szervezésének készséges segítõje, egy-
egy program közvetlen lebonyolítója. A
gyermekekkel való foglalkozás szívügye.
A sport az élete meghatározója.
Mindezen szellemért, kiváló sportszer-
vezõi tevékenységéért, az intézmény
példaértékû, fegyelmezett vezetéséért
válhatott tehát díjazottá

MMUURRVVAAII  KKÁÁRROOLLYY  ppoollggáárrõõrr--ppaarraannccssnnookk,,
VVeerreesseeggyyhháázzéérrtt  DDííjj

A Város közbiztonságát szolgálandó,
1998 áprilisában, társadalmi kezdemé-
nyezésbõl megalakult a Városi Polgárõr
Egyesület. Megalakulásától kezdõdõen
társadalmi munkában látta el polgárõri
feladatait, majd 2003-tól vezetõje,
elnöke a Polgárõr Egyesületnek. 2005-
tõl kezdõdõen már fõállásban vezeti a
polgárõrséget és maga is õre a város
biztonságának. Az általa vezetett

közösség állandó segítõje a városi
rendezvényeknek. Munkáját hivatás-
szeretettel, nagy tapasztalattal és
gyakorlattal, felülmúlhatatlan szolgálat-
készséggel, mindig tettre készen látja el.
A díjat tehát mindezért a készségért,
lelkiismeretért és a város megkülön-
böztetett szeretetéért vehette át.

VVIINNCCZZEE  TTAAMMÁÁSS  ffooggaattttuullaajjddoonnooss,,  BBeellllaaii
JJáánnooss  TTeessttnneevveellééssii  ééss  SSppoorrtt  DDííjj

2002-ben fogathajtó tulajdonosként
jegyezte a Jerezi Világbajnokság, ahol a
maratonhajtás 11. helye már biztató
kezdet volt. 2002-ben már az Aacheni
Világverseny akadályhajtás elsõ helyét
foglalta el a veresegyházi fogat. 2004-
ben, Kecskeméten a csapat világbaj-
nokság elsõ helyét érte el. 2004-ben
aranyérmet szerzett Aachenben, egy
évvel késõbb pedig szintén Kecske-
méten, a Világkupán egyéni aranyérem

birtokosa lett. Szintén 2005-ben újra
Aachenben egyéni elsõ helyen zárt,
csakúgy mint 2007-ben a Papp László
Sportarénában rendezett Magyar
Unikum Díjon. 2008-ban az angol
királyi udvarban a Royal Windsor Horse
Show elsõ helyezettje volt, ugyanebben
az évben pedig a Budapest Sport-
arénában nyerte el a Magyar Világkupa
egyéni elsõ helyét. 2008-ban kilenc
világversenybõl hét versenyen abszolút
elsõ helyezett volt, ezen kívül pedig
számtalan pontszerzõ helyezést tudhat
magáénak, ami a világ tíz legjobb
fogatának egyikévé emelte a
veresegyházit. Az elért eredményekért, a
magyar lósport nagylelkû támoga-
tásáért és Veresegyház nevének a
lósporton keresztül ismertté tételéért
kapta tehát az elismerést.

Diplomás munkatársakat
keresünk pénzügyi

tanácsadói üzletágba,
kiemelt ügyfélkör

kezelésére.

Magas, garantált
jövedelem plusz
juttatásokkal!

Jelentkezési határidõ: 
2009. február 15.

Telefon: 30-743-93-08

E-mail: igneczi.eniko@gmail.com
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173/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy
lakossági kezdeményezésre, (az anyagi
fedezet lakosság által történõ
biztosítása után)  a Cserje utcában
fekvõrendõr(ök), erre felhívó figyel-
meztetõ táblák, valamint 3,5 tonnás
súlykorlátozó táblák kerüljenek
kihelyezésre.

2.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a közlekedési
szakértõ véleményének kikérése után, a
kivitelezõ árajánlatának alapján, a
vállalt hozzájárulás befizetését köve-
tõen gondoskodjon az elõírások és
szabványok szerinti fekvõrendõrök,
figyelmeztetõ táblák és súlykorlátozó
táblák kihelyezésérõl.

Határidõ: 2009. január 1.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

174/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

A képviselõ-testület elfogadja a határozat
mellékletét képezõ 2009. évi munkatervet
és egyetért a bizottsági ülésrend kialakí-
tásával.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Dr. Tahon Róbert jegyzõ

175/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

A képviselõ-testület a Városi Sportkör
2008-2009. bajnoki év sporttevékeny-
ségérõl szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

176/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület egyetért azzal, hogy
hosszú távú (23 éves) üzemeltetési
szerzõdést kössön a jelenlegi üzemeltetõ
DMRV Zrt-vel a szennyvíztisztító-telep és
a csatornahálózat üzemeltetésére. 

2.)  A képviselõ-testület  elfogadja a díjban
érvényesített és a szerzõdéstervezetben

szereplõ évi minimum 48 millió Ft +
ÁFA összegû fejlesztési hányadot.

3.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzõt a hosszú
távú bérleti szerzõdés valamint a
csatornaszolgáltatási szerzõdés
aláírására a fentiek szerint.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Dr. Tahon Róbert jegyzõ

177/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81.§ (1).
bekezdés e) pontja alapján biztosított
jogkörében az alapítványi fenntar-
tásban Veresegyházon mûködõ
nevelési intézmények önkormányzati
támogatását az alábbiak szerint
jóváhagyja a 2008/2009. tanévre:

Óvodai ellátás 23.800.-
Ft/év/veresegyházi lakhelyû  gyermek
Bölcsõdei ellátás:  82.000.-
Ft/év/veresegyházi lakhelyû  gyermek

2.) Árnyas Óvoda vonatkozásában
24 fõ veresegyházi lakhelyû gyermek
után 571.200.-

3.) Árnyas Bölcsõde vonatkozásában
11 fõ veresegyházi lakhelyû gyermek
után 902.000.-

4.) Mézeskalács Óvoda vonatkozásában
13 fõ veresegyházi lakhelyû gyermek
után 309.400.-

5.) Picur Alapítványi Óvoda vonat-
kozásában
16 fõ veresegyházi lakhelyû gyermek
után 380.800.-

6.) Fehér Hajó Családi Napközi vonat-
kozásában
11 fõ veresegyházi lakhelyû gyermek
után 843.800.-

ÖÖsssszzeess  ttáámmooggaattááss::  33..000077..220000..--

7.) A támogatás közoktatási megállapodás
keretében folyósítható.

Határidõ: 2009. március  30.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

178/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár igazgatói állásának
betöltésére a mellékletben részletezett
feltételekkel pályázatot ír ki.

2.) A pályázatot a Kulturális Közlönyben
meg kell jelentetni.

3.) A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt,
hogy a pályázat megjelentetésérõl
gondoskodjon.

Határidõ: 2008. december 20.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
A pályázat megjelenéséért: Dr. Tahon
Róbert jegyzõ

179/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

A képviselõ-testület a 2008. április 29. és
2008. november 18. között hozott, lejárt
határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
molót elfogadja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

180/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

A képviselõ-testület elfogadja a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Tahon Róbert jegyzõ

181/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület egyetért a 014/57,
052/34, 059/28 (76/155518
tul.részének), 014/42, 014/43 és a
065/37 hrsz-ú ingatlanok megvásár-
lásával 300,- Ft/m2 áron.

2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a földvásárlási eljárás
megindítására, egyben felhívja a
jegyzõt, hogy a fenti vásárlásokból
keletkezett változásokat a vagyon-
nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.

Határidõ: azonnal

KK  II  VV  OO  NN  AA  TT
Készült: Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének

2008. december 16-án megtartott  ülésének jegyzõkönyvébõl
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Veresegyház Város

Önkormányzata felhívja a

lakosság figyelmét, hogy

április 30-ig minden

lakóházat utca és házszám-

táblával kell ellátni. A város

vezetése ugyanakkor

március 31-ig feltétlenül

eleget tesz azon

kötelességének, miszerint

ahol hiányos, utcanévtáblát

helyez ki az érintett utcák

sarkaira. Megértésüket és

együttmûködésüket elõre is

köszönjük!

Felelõs: Pásztor Béla polgármester

182/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület hozzájárul a
9645/6 és a 9645/8 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanok-
nak 200 MFt összegû keretbiztosítéki
jelzálogjog OTP Kereskedelmi Bank
részére történõ bejegyzéshez.

2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a fenti helyrajzi számú
ingatlanokkal kapcsolatos ingatlan-
nyilvántartási eljárás lebonyolítására.

Határidõ: 2008. december 31.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

183/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület  Veresegyházért
Emlékplakett kitüntetésben részesíti
Kövi Árpádné pedagógust.

2.) A kitüntetés átadására a december 31-
i ünnepség keretében kerül sor.

Határidõ: 2008. december 31.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

184/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület Bellai János Test-

nevelési és Sport Díj kitüntetésben
részesíti Lencsés Csaba létesítmény
vezetõ.

2.) A kitüntetés átadására a december 31-
i ünnepség keretében kerül sor.

Határidõ: 2008. december 31.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

185/2008. (XII.16.) Kt. számú határozat:

1.) A képviselõ-testület Veresegyházért
Emlékplakett Kitüntetésben részesíti
Murvai Károlyt, a Polgárõrség
parancsnokát.

2.) A kitüntetés átadására a december 31-
i ünnepség keretében kerül sor.

Határidõ: 2008. december 31.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

190/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat

Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete elfogadja az „Önkormányzati
Társulás Veresegyház és Környéke csator-
nahálózat és szennyvíztisztító telep fej-
lesztésére” elnevezésû Társulás Alapító
Okiratát és annak mellékleteit a közösen
egyeztetettek és véglegesítettek szerint. 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az Alapító Okirat aláírására, mellyel

egyidejûleg a Társulás megalakul a KEOP-
7.1.2.0-2007-0041 kódszámú „Szenny-
víztisztító bõvítés, korszerûsítés és csatorna
építés a veresegyházi agglomeráció terü-
letén” címû pályázat megvalósítására. A
Társulás 2009. január 1-tõl határozatlan
idõre alakul meg és legalább az új tisztítómû
és hálózati részek jogerõs vízjogi üze-
meltetési engedélye kiadását követõ öt éven
belül nem szûnik meg.
A hatósági nyilvántartásba vételi eljárás
során a Társulás képviseletében Veresegyház
Város Önkormányzat polgármestere jár el.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester 

191/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat

Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete Pásztor Béla polgár-
mestert delegálja a megalakuló „Önkor-
mányzati Társulás Veresegyház és Környéke
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep
fejlesztésére” elnevezésû társaság Alapító
Okiratának VIII. fejezet 1. pontja szerinti
Társulási Tanácsba a település képviselete
érdekében.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
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Hírek a Szennyvíz projektrõl
2008. december 02.

Az OBmB által kiírt  2008/2009.
évi bûnmegelõzési pályázaton
támogatást nyert  a  Társadalmi
bûnmegelõzés elõirányzat ke-
retébõl.
Így lehetõség nyílt arra, hogy a
szülõi-pedagógusi kezdeménye-
zésre indult megelõzõ program-
nak lendületet adjunk, jó példával

álljunk elõ, gyermekeinket megtanítsuk NEM-et
mondani az õket veszélyeztetõ dolgokra.

A pályázaton konzorciumban indult másik négy szervezettel:

• Fabriczius Alapítvány 
• Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelten

Közhasznú Közalapítvány 
• Fabriczius József Általános Iskola Iskolaszéke 
• Veresegyházi Polgárõr Egyesület

AA  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  pprroojjeekktt  ccíímmee:: „Tudjunk NEM-et
mondani”, Összefogás a Fiatalokért 

Az elnyert támogatási összeg:  4 174 800 Ft 

A következõ címen megtalálhatja a pályázat anyagát:
http://www.bunmegelozes.hu/index.html?pid=1441&lang
=hu

AA  pprrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  eeddddiigg  mmeeggvvaallóóssuulltt  pprrooggrraammookk::

• 2008. dec. 8.   ismeretterjesztõ elõadás- beszélgetés
szülõk részére

• 2008. dec. 20.  kulturális rendezvény: vendégünk a
Csodák Palotája

AA  pprrooggrraamm  ffoollyyttaattáássaa::

• folyamatos elõadás 3-8. osztályban, osztálykeretben,
drog és bûnmegelõzés

• 2009 áprilisában a Föld Napjához kapcsolódóan várjuk
sok kisgyermek és családja segítségét az iskola háta
mögötti terület rendbetételére, és ezen a napon délután
egy kellemes családos akadályversenyre.

• Megismételjük a szülõknek szóló kerekasztal-beszél-
getésünket, melyre ismét várunk minden érdeklõdõt,
szeretnénk segíteni, hogy Önök is tudjanak válaszolni a
gyerekek kérdéseire!

BBûûnnmmeeggeellõõzzééssii  pprrooggrraamm  VVeerreesseeggyyhháázzoonn
VVeerreesseeggyyhháázz  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

ZAJLANAK A SZENNYVÍZ PROJEKT
ELÕKÉSZÜLETEI

„SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BÕVÍTÉS, KOR-
SZERÛSÍTÉS ÉS CSATORNAÉPÍTÉS A
VERESEGYHÁZI AGGLOMERÁCIÓ
TERÜLETÉN” - a KEOP-1.2.0/1F-
2007-041 sz. pályázat 2. forduló-
jának elõkészítése

November 7-én sajtótájékoztatón
ismertette közös feladatait Erdõ-
kertes, Szada és Versegyház polgár-
mesterei a „SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
BÕVÍTÉS, KORSZERÛSÍTÉS ÉS CSA-
TORNAÉPÍTÉS A VERESEGYHÁZI
AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETÉN” - a
KEOP-1.2.0/1F-2007-041 sz. pályá-
zat 2. fordulójának elõkészíté-
sében.  

Az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI
TERV keretében a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség 2007 szeptemberében tette
közzé pályázati felhívását a Környezet és

Energia Operatív Program (KEOP)
keretében szennyvízkezelési intéz-
kedésekre. A vissza nem térítendõ uniós
és hazai támogatás elnyerésére Erdõ-
kertes, Szada és Veresegyház önkor-
mányzatai közösen nyújtottak be pá-
lyázatot, mely az elsõ fordulóban, 2008
márciusában kedvezõ elbírálásban
részesült. Megnyílt a lehetõség a 2.
fordulóban való részvétel, és így a
remélt siker elõtt. 
Mint elõadásában Pásztor Béla, Veres-
egyház Polgármestere elmondta, a
jelenleg is mûködõ szennyvíztisztító
1992. és 1996. között készült el, és a
lakosság lélekszáma azóta megnõtt
mindhárom településen. A napi 3000
köbméter szennyvíz befogadására
alkalmas tisztítómû jelenleg már 3300-
3400 köbmétert kell, hogy befogadjon
naponta. A veresegyházi szennyvíz-
tisztító kapacitása teljesen kihasznált,
kinõtte magát, befogadóképessége
felsõ határán mûködik, és a techno-
lógiánál, amellyel az ide érkezõ szenny-

vizet kezelik, létezik már korszerûbb,
környezetkímélõbb szennyvíztisztító
eljárás. A három település ezért fogott
össze, hogy a tisztítómû kapacitását
5000 köbméterre emelje, ami tovább
bõvíthetõ lesz. Ezzel párhuzamosan
továbbépül a három település csator-
narendszere, nem egyenlõ mértékben,
hanem igény szerint: Veresegyházon
rövidebb szakaszokon, Szadán többfelé,
Erdõkertesen pedig a település nagy
részén.
A pályázaton való részvétel célja, hogy a
Veresegyház területén elkészüljön a
kibõvített és korszerûsített szenny-
víztisztító, és mindhárom településen
folytatódjon a csatornaépítés. A fej-
lesztés révén a jelenleg 3000 köb-
méter/nap befogadóképességû szenny-
víztisztító kapacitása 5000 köb-
méter/napra emelkedik, így lehetõség
lesz rá, hogy mindhárom településrõl
befogadja a hálózatbõvítéssel járó
nagyobb mennyiségû szennyvizet. A
környezetbarát új technológiának
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mûködõ településeken keletkezõ
szennyvíz elhelyezése a környezet-
védelem szempontjából biztonságosan
történik majd.

AA  jjeelleennlleeggii  ppáállyyáázzaatt  eellssõõ  ffoorrdduullóójjáábbaann  aa
tteelleeppüülléésseekk  9966  556622  775500  ffoorriinntt  ttáámmoo--
ggaattáásshhoozz  jjuuttoottttaakk,,  aammeellyy  aa  22..  ffoorrdduullóó--
hhoozz  sszzüükkssééggeess  ppáállyyáázzaattii  ddookkuummeennttáácciióó
ééss  aazz  eellõõkkéésszzííttõõ  mmuunnkkáákk  kkööllttssééggeeiinneekk
ffeeddeezzéésséérree,,  vvaallaammiinntt  aa  sszzeennnnyyvvíízztteelleepp
bbõõvvííttééssee  tteennddeerrtteerrvveeiinneekk  ééss  aa  mmeeggééppíí--

tteennddõõ  ccssaattoorrnnaasszzaakkaasszzookk  kkiivviitteellii  tteerr--
vveeiinneekk  eellkkéésszzííttéésséérree  ffoorrddíítthhaattóó..
AA  ppáállyyáázzaatt  rréévvéénn  eelléérrhheettõõ  ttáámmooggaattááss
mmiinntteeggyy  44  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt..

A PÁLYÁZAT ELSÕ FORDULÓJA  SIKER-
REL JÁRT, A TELEPÜLÉSEK LEHETÕ-
SÉGET KAPTAK ARRA, HOGY BEADJÁK
A 2. FORDULÓHOZ SZÜKSÉGES PÁ-
LYÁZATI ANYAGOT. ENNEK HATÁRIDEJE
2009. 08.16.

Az újságírók kérdéseire válaszolva
Vécsey László, Szada polgármestere
elmondta, hogy a pályázat beadását
célzó zajló elõkészületekbõl a lakosság
semmit sem fog érezni, és hozzátette,
hogy õ a maga részérõl, amennyire csak
lehet, gyorsítaná a projektet, melynek
révén a lakosság életminõsége jól
érzékelhetõen változik majd.
Dr. Pásztor László, erdõkertesi pol-
gármester adatokat is közölt a beru-
házásról: Erdõkertesen 30 km hosszú-

ságú gravitációs vezeték, és 4 km
nyomásos vezeték épül majd ki. 
Arra kérdésre, hogy sikerült-e félretenni
a Szada és Veresegyház közötti régi
ellentétet, Vécsey László elmondta,
hogy a perek mindegyike egyezséggel
zárult le. A jelenlegi pályázat keretében
pedig megoldható minden olyan prob-
léma, amiért korábban ezek a perek
elindultak. Ebben a megoldásban sokat
segített, hogy a 3 település összefogott,
és közösen dolgozik a sikeres megvaló-
sításon, megegyezve abban, hogy min-

den, a pályázattal kapcsolatos döntést
konszenzus alapján hoznak majd meg.

HHooll  ttaarrtt  jjeelleennlleegg  aazz  eellõõkkéésszzüülleett??

- Aláírásra került a Támogatási
Szerzõdés (2008. 06.27.)

- Megtörtént a projektmenedzsment
szervezet kijelölése.

- Elkészültek és beadásra kerültek 
a megvalósíthatósági tanulmány-
tervek, egy változatban a csatorna-
hálózat bõvítésére, 3 változatban 
a szennyvíztisztító telep fejlesz-
tésére.

- Elkészült a projektmenedzsment
számára a Közbeszerzési Szabály-
zat, amely kizárólag erre a projekt-
re alkalmazható és alkalmazandó.

- Elkészült a nemzetközi pályázati
felhívás, amely a szennyvíz tisz-
títótelep tenderterveinek, valamint
a megépítendõ csatornaszakaszok
kiviteli terveinek elkészítésére vo-

natkozik. Jelenleg a pályázati kiírás
véleményezése folyik a kedvez-
ményezett és a támogató hatóság
részérõl.

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeeaaddáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess
ttoovváábbbbii  ffeellaaddaattookk::

A gazdaságosság kiszámítása érde-
kében fontos feladatok hárulnak az
önkormányzatokra az elõkészítési
fázisban:
- Létre kell hozni a jogi személyiségû

Társaságot, 
- Meg kell határozniuk a települé-

seiken keletkezõ, egy fõre esõ
szennyvíz mennyiségét.

KKöözzöösseenn  kkeellll  ddöönntteenniiüükk  aazz  éérriinntteetttt
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk  aa  ddííjjppoolliittiikkaaii
kkoonncceeppcciióórróóll  ééss  aazz  öönneerrõõ  ffiinnaann--
sszzíírroozzáássáátt  iilllleettõõ  kkoonncceeppcciióórróóll,,  vvaallaammiinntt
aa  sszzoollggáállttaattóórróóll..  ((JJeelleenn  eesseettbbeenn  aa
sszzoollggáállttaattóó  aa  DDMMRRVV  RRtt..))

AA  pprroojjeekktt  sszzeerrvveezzeettee::

Projektmenedzser: Csikós István (Veres-
egyház)
Projektkoordinátorok: Thury Gábor
(Erdõkertes), Drozdik Béla (Szada), Vágó
József (Veresegyház)
A projektmenedzsment tagjai: Péter
Zoltánné (Erdõkertes), Bajkai Andrásné
(Szada), dr Bántó Ferenc (Szada), Feicht
Ferencné (Szada), Harcos Lászlóné
(Veresegyház), Móré László (Veres-
egyház)

KKöözzrreemmûûkkööddõõkk::

Könyvvizsgáló: Elsõ Magyar Audit
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Jogi tanácsadó: dr. Tóth Gyula Ügyvédi
Irodája
Pénzügyi Tanácsadó: HAZOLA Pénz-
ügyi Tanácsadó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
PR tanácsadó: Arundo Kft. PR és
Marketing Team
Pályázatíró: VTK Innosystem Kft. 
Közbeszerzési tanácsadó: FAIR
Consulting Kft. Alvállalkozója a Vasi
Dolomit Kft

Amennyiben  a csatornázással kap-
csolatban kérdés merül fel Önben
Kedves Olvasó, úgy azt a
szennyvizprojekt@gmail.com címre írja
meg nekünk. A választ pár napon belül
eljuttatjuk Önhöz.

Arundo Kft. PR és marketing Team
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A kereszténydemokraták kiemelten
foglalkoznak a nyugdíjasok, a gyer-
mekek valamint a családok érde-
keinek védelmével, és a parlamenti
ellenzékiség lehetõségeit maximá-
lisan kihasználva, ehhez politikai
támogatást igyekeznek biztosítani.
Az alábbi összefoglaló Harrach Péter
egyénileg, valamint a KDNP frakció-
val közösen benyújtott javaslatairól
készült. 

2007 februárjában parlamenti politikai
vitanapot kezdeményezett Semjén Zsolt
pártelnök és Harrach Péter alelnök
„Jövõnk esélye a gyermek” címmel.
Ugyanebben a hónapban négy KDNP-s
képviselõ, köztük Harrach Péter a csa-
ládi jövedelemadó ügyében nyújtott be
egy törvénymódosító javaslatot. A párt
igazságtalannak tartja, hogy aki nem
tart el gyermeket, ugyanannyi adót
fizet, mint aki másokról is gondoskodik.
Választható adózási formának javasol-
ták a családi adózást, amelyben a csa-
ládtagok jövedelmét összevonnák, és
az eltartottak számától függõen el-
osztanák. Kétgyermekes családokban
ez 25 százalékos adócsökkenést is
jelenthetne. 

A február 26-i ülésnapon Harrach Péter a
népesedési helyzet kapcsán intézett
szóbeli kérdést a szociális miniszterhez.
Vitatta a miniszterelnök azon kijelentését,
hogy a hagyományos családmodelltõl
eltérõ együttélési formák segítenék a
gyermekvállalási kedvet, és ennek ellen-
kezõjét adatokkal bizonyította. Nem
értett egyet azzal sem, hogy a kormány
külön programokkal segítené az ázsiai
migránsok bevándorlását a demográfiai
mutatók javítása érdekében. Kiss Péter
miniszter úgy reagált, hogy azokban az
országokban születik több gyermek, ahol
toleránsabb a társadalom az egyéb
együttélési formákkal. A migrációs prog-
ramról elmondta, hogy csak egy mû-
helymunka volt.

2007 októberében a KDNP frakció
benyújtotta nyugdíjkoncepcióját. Az
önálló kötetben is kiadott anyag, a nor-
maszöveg mellett háttértanulmányokat
is tartalmaz. A javaslat lényege, hogy a
nyugdíjat elsõsorban a megfizetett

járulék összege határozza meg. A nyug-
díjkorhatárt 62 életévtõl állapítja meg,
és sok más javaslattal ellentétben nem
növeli azt. Biztosítja a rugalmas
nyugdíjba vonulás lehetõségét. Bevezeti
az öregségi alapnyugdíjat, amely alanyi
jogon jár a törvényben körülírt
meghatározott körnek. A javaslat to-
vábbra is fenntartja a hozzátartozói
nyugdíjakat, ideiglenes özvegyi, és
özvegyi nyugdíjat valamint árvaellátást.
Ehhez kapcsolódva benyújtásra került a
társadalombiztosítás mûködésének sza-
bályaival és forrásaival kapcsolatos
törvényjavaslat továbbá a társadalom-
biztosítás fenntarthatóságát és kiszá-
míthatóságát szolgáló módosítás is. 
A két indítvány megfogalmazza az
ellátásra jogosultak, a foglalkoztatók és
a hatóságok jogait és kötelezettségeit,
továbbá biztosítja, hogy a napi politikai
érdek helyett, egy hosszú távú
kiszámítható és fenntartható nyugel-
látási szabályozás jöjjön létre. 

2007 decemberi ülésén Harrach Péter a
közlekedési miniszterhez intézett
kérdést a Nyugati pályaudvar mellé
tervezett kormánynegyed ügyében. A
képviselõ körzetében élõ, és a fõvárosba
„ingázó” emberek tiltakoztak a pá-
lyaudvar áthelyezésének terve ellen,
mert az nagyon megnehezítette volna a
közlekedésüket. 

2008 májusában Harrach Péter inter-
pellációt intézett a szociális minisz-
terhez, amelyben 300 szociális ellátott
kiszolgáltatottságára hívta fel a
figyelmet. Egy adminisztrációs hiba
miatt a Ferences Rendtartomány gon-
dozási központja, szociális otthona, és
autista segítõ központja elesett az
állami normatíváktól. Szûcs Erika
miniszter asszony válaszában a nor-
matíva pótlását nem, de egyéb anyagi
forrás felkutatását ígérte. 

A júniusi ülésen Harrach Péter ismét
fontos kérdést tett fel, ezúttal az
oktatási miniszternek, „Lesz-e iskolája
Csörögnek?” címmel. A képviselõ kör-
zetébe tartozó településen sok a
hátrányos helyzetû család, ahol ötszáz
kiskorú gyermek él, ezért saját óvodára
és iskolára lenne szüksége a falunak. Ez

azért is fontos, mert a Szõdi és Váci
iskolák nem tudják valamennyi gyer-
meket felvenni. Arató Gergely állam-
titkár válaszában elmondta, hogy
évkezdésre sikerült minden gyermeket
beíratni, ezt a Váccal és Szõddel kötött
közoktatási szerzõdés biztosítja. Az
óvoda megépítését indokoltnak tartja,
de ahhoz pályáznia kell a falunak.

A június 10-i ülésnapra Semjén Zsolt
pártelnök és Harrach Péter alelnök
közös határozati javaslatot nyújtott be.
2007-ben a nyugdíjak reálértéke 3,8
százalékkal csökkent, amely átlagosan
30 ezer forintot vett el az idõsektõl. 
A beterjesztõk felkérik a kormányt, hogy
a fogyasztói árak növekedését alapul
véve, egy összegben pótolja a kiesést.

2008 szeptemberében Harrach Péter
újfent a csörögi iskola ügyében intézett
kérdést az oktatási miniszterhez,
amelyre írásbeli választ várt. Csörög
polgármesterasszonya segítséget kért 
a képviselõtõl, hogy járjon közbe a to-
vábbra is megoldatlan iskolaügyben.
Azt szeretné elérni, hogy a kormány
egyszeri támogatás keretében segítse
hozzá a települést egy óvoda meg-
építéséhez. Csörögnek  évi ötvenmillió
forintjába kerül a Váci és Szõdi intéz-
ményekben elhelyezett gyermekek után
fizetett fejkvóta, amely csõdhelyzetet
teremthet a településen. 

A költségvetési és a szociális törvényhez
benyújtott KDNP-s módosító javaslatok-
kal külön cikkben foglalkozunk.

Brockhauser Edit

Önökért dolgozunk
Harrach Péter Országgyûlési képviselõnk  és a KDNP
parlamenti indítványai
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Országgyûlési képviselõnk, Harrach Péter januári számunkban
nem csupán rendszeressé váló jelentésén keresztül képviselteti
magát, hanem múlt havi gazdag anyagunknak köszönhetõen
további képeken is. Ezek örvendetes apropója pedig nem más,
minthogy - sok felnõtt talán soha be nem teljesülõ vágyának
megfelelõen - veresegyházi gyermekeket fogadott a Parla-
mentben, akik persze a lehetõ legodaadóbb érdeklõdéssel és
ámulattal hallgatták,  illetve követték a politikust az Országház
folyosóin. A mellékelt fotográfiák a fiatalok barangolását
örökítették meg.

PP++RR
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt a Közép-
Magyarországi Operatív Program Parkolók és csomópontok
fejlesztése c. pályázat (KMOP-2008-2.3.1/C) alapján
Veresegyház Önkormányzata és a Fõvárosi Önkormányzat
100%-os tulajdonában lévõ Parking Kft. konzorcium
keretében P+R (Park and Ride) parkoló kialakítását tervezi
Veresegyház MÁV-állomáson. A Par-
king Kft. célja a P+R parkoló kapacitás
Budapest közigazgatási határain belül,
illetve ahhoz közel esõ településeken
történõ fejlesztése és növelése. A 112
férõhelyes, veresegyházi P+R parkoló
ingyenes lesz, térfigyelõ kamerával és
közvilágítással fog rendelkezni, elõ-
segítve a hatékony eszközváltást. Az
említett pályázat összhangban áll a
Veresegyházi kistérség területfejlesztési
koncepciójának a vasúti közlekedésre
vonatkozó hosszú távú céljaival, mely
kiemelten fontosnak tartja fõként
Veresegyház és Õrbottyán szempont-
jából az intermodális, azaz több
közlekedési mód összehangolt mûkö-
désén alapuló személyszállítás fej-
lesztését. A fejlesztés további tartalmi

elemét képezi 40 állásos B+R (Bike and Ride)
kerékpártároló, amely révén az elõvárosi vasút igénybevétele
a kerékpárt használók számára is egyszerûbb lesz. A parkoló
elõkészítését a Parking Kft. finanszírozza, a szükséges
önrészt és az üzemeltetést az átadást követõ 10 évben
Veresegyház Önkormányzata vállalja.
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Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy a Veresegyház Város
Polgármesteri Hivatala, a Gamesz és a Sárvári Huke Kft.
együttmûködése alapján 2009-ban is lehetõsége van a város
lakóinak,  a háztartásban keletkezõ hasznosítható csomago-
lási hulladékok otthoni, elkülönített gyûjtésére. Az így be-
gyûjtött hulladék újrahasznosításra kerül, nem szennyezi a
környezetet, ezúton kérjük Önöket, hogy minél többen
éljenek ezzel a környezetbarát begyûjtési móddal.
A lakosok díjmentesen kapják meg a sárga színû, nyakánál
összehúzható, 80 literes emblémázott mûanyagzsákokat. A
zsákok a Gamesz-ban ( Sport u. 4. ) minden nap reggel 8
órától délután 18 óráig  az Innovációs Központban hétköz-
naponként 7-1/2 22 óráig hétvégén 8-20 óráig elvihetõk.
A sárga zsák csak és kizárólag a csomagolási hulladékok
szelektív gyûjtésére, a zsák oldalán feltüntetett leírás szerint
használható .

MMii  kkeerrüüllhheett  aa  zzssáákkbbaa  ??

- alumínium italos doboz
- alufólia illetve alumínium tálca
- konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercsomagolás
- mûanyag ( PET ) italos palackok kilapítva
- egyéb mûanyag flakonok ( kiöblítve )
- gyümölcsleves, tejes dobozok  (öblítve, kilapítva )

- zsugorfóliák, mûanyag tasakok,
- papírdobozok ( lapítva ), újságpapír

A begyûjtés minden hónap második hetében, a szemét-
szállítás napján reggel 7 órától történik ( nem a kommunális
hulladékszállító gépjármûvel ).

GGyyûûjjttééssii  hheetteekk::
22000099

január 5-9-ig február 2-6-ig március  2-6-ig
április 6-10-ig május   4-8-ig június   8-12-ig
július  6-10-ig augusztus 3-7-ig szeptember 7-11-ig
október 5-9-ig november 2-6-ig december 7-11-ig

Az idõközben megtelt vagy idõre ki nem helyezett zsákokat
minden nap a GAMESZ területén kialakított gyûjtõhelyre
lehet bevinni 7-22 óráig.

Kérjük Önöket , hogy üveget ne tegyenek  a szákban, mert
könnyen kivághatja a zsákot és balesetet okozhat .

Megértésüket és segítségüket köszönjük !                      

Téglás Gáborné
intézményvezetõ

Tisztelt Ügyfelünk!

2008. november 19-én a veresegyházi képviselõ testület
módosította a 10/2005 számú szemétszállítási rendeletet,
melyben a térítési díjak 2009. január 1-tõl az alábbiak szerint
alakulnak:

- 1 kuka heti ürítése állandó lakosoknak
20.000 Ft + ÁFA /év

- 2 kuka heti ürítése állandó lakosoknak
26.667 Ft + ÁFA /év

- 1 kuka heti ürítése üdülõ ingatlan és üres telek
tulajdonosoknak  11.667 Ft + ÁFA /év

Ezúton kérjük a Tisztelt üüddüüllõõ,,  üürreess  tteelleekk  ttuullaajjddoonnoossookkaatt,, és
aazzoonn  llaakkoossookkaatt,,  aakkiikk  22  kkuukkáátt  iiggéénnyyeellnneekk, hogy az e témában
kibocsátott nyilatkozatot (melyet a www.veresegyhaz.hu
címrõl is letölthetnek) 22000099..  jjaannuuáárr  3311--iigg szíveskedjenek
visszajuttatni a GAMESZ 2112 Veresegyház, Sport utca 4.
címre, mert a következõ évi díjat az Önök nyilatkozatai
alapján fogjuk megállapítani. A nyilatkozat hiányában

állandó lakosoknak illetve az ingatlant beépítettnek fogjuk
tekinteni és 20.000 Ft + ÁFA díjat számolunk fel.  Továbbra
is lehetõség van arra, hogy a nyilatkozatban feltüntetett
mennyiségen felül a többlet hulladékot a GAMESZ-nál és az
Innovációs Központban ( Fõ tér ) megvásárolható zöld
zsákokban tegyék ki szemétszállítási napokon. A zsákok
megvásárolhatóak a GAMESZ-nál hétfõtõl csütörtökig 8 - 16
óráig, pénteken 8 - 13 óráig a fenti címen és az Innovációs
Központban ( Fõ tér ) hétköznapokon 7-1/2 22 óráig illetve
hétvégén  8-20 óráig.

AAkkiikk  sszzoocciiáálliiss  rráásszzoorruullttssáágguukk  mmiiaatttt  aa  ffeennttii  ddííjjaakkaatt  nneemm  ttuuddjjáákk
mmeeggffiizzeettnnii  kkéérreelleemmmmeell  ééllhheettnneekk..  AA  nnyyoommttaattvváánnyytt    sszziinnttéénn  aa
GGAAMMEESSZZ    22111122  VVeerreesseeggyyhháázz,,  SSppoorrtt  uu..  44..  ccíímmrree  kkéérrjjüükk
vviisssszzaajjuuttttaattnnii  22000099..  jjaannuuáárr  3311..--iigg..  

Segítségüket és együttmûködésüket köszönjük.

Téglás Gáborné
intézményvezetõ

SSzzeelleekkttíívv  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééss  
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MÛSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

2112 Veresegyház, Sport u.4. Telefon: 28 585-199, Fax: 28 586-045

SSzzeemmééttsszzáállllííttáássii  rreennddeelleett  
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MÛSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

2112 Veresegyház, Sport u.4. Telefon: 28 585-199, Fax: 28 586-045
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Régi hagyományainkat természe-
tesen ebben az újabb évben is
ápolni igyekszünk, melynek értel-
mében Képviselõi rovatunkat is
tovább gondozzuk majd. Az eddi-
giektõl eltérõen most a gyengéb-
bik nem szólal meg az alábbi-
akban: decemberben Veresegyház
képviselõ-testületének egyik leg-
hangosabb tagjával, a karakán
nõvel, egykori alma-materem egy-
kori hallgatójával, Szabó Edinával
beszélgettem.

MMiivveell  eeddddiigg  ccssuuppáánn  fféérrffiiaakkkkaall  kkéésszzíítteetttteemm
eell  hhaavvii  rreennddsszzeerreessssééggggeell  mmeeggjjeelleennõõ
hhiivvaattaallii--iinntteerrjjúúmmaatt,,  kkiisssséé  ppiirroonnkkooddvvaa
tteesszzeemm  ffeell  aa  kkéérrddéésstt  eeggyy  nnõõnneekk::  mmiikkoorr
sszzüülleetteetttt,,  kkééppvviisseellõõaasssszzoonnyy??
1968. szeptember 6-án, s mivel jól
ismerem az újságot, tudom, most azt
akarja kérdezni, honnan érkeztem
Veresegyházra, éppen ezért elõre közlöm:
innen a közelbõl, Gödöllõrõl származom.
Persze már jóval ideköltözésünk elõtt
tisztában voltam az itteni viszonyokkal,
hiszen édesapám 1983-tól hosszú évekig
dolgozott a településen, mint a Gamesz
vezetõje. Mi a '93-as csonkási parcellázást
követõ évben vásároltunk itt telket, mivel
az akkoriban 2 éves kislányomra káros
hatásokkal volt a szomszédos levegõ, így
az ekcémára, illetve asztmára való
hajlama okán az orvos környezetváltozást
javasolt - és ahogyan mondtam: szinte
mindent tudtam Veresrõl, tehát
valamelyest kiszámíthatóak voltak a
döntés következményei. 
CCssaakk  nneemm  nnéémmii  mmeeggbbáánnáásstt  éérrzzeekk  aa
hhaannggjjáábbaann??

Megbánásról szó sincs, hiszen tudtuk
elõre, mit vállalunk. A veresi emberekrõl
már ezelõtt tíz évvel is az a hír járta, hogy
nemigen találják meg a hangot a
betelepülõkkel, vagyis nem igazán
hajlandók elismerni az eltérõ vélemé-
nyeket. Az esetek túlnyomó többségében
még csak nem is arról van szó, hogy az
egyik ember kicsiket, míg a másik
nagyokat kíván lépni, csupán annyi a
különbség, hogy más útvonalon köze-
lítenek meg - talán éppen azonos -
hegycsúcsokat. Személy szerint nekem a
Polgármester úrral sincsen bajom
emberileg, csupán eltérõ nézeteket
vallunk bizonyos problémák kezelését
illetõen. Õ ugyanis a felmerülõ nehéz-
ségek zömében az ártó tüskék ter-
mészetszerû kilökõdését várja, én pedig
hiszem, ezek eltávolítása bizonyos
esetekben kikerülhetetlen lenne, hiszen a
keserûség jórészt be is tokosodhat. 
TTuullaajjddoonnkkééppppeenn  mmiiéérrtt  aakkaarrtt  kkééppvviisseellõõ
lleennnnii??
Nos, ahogyan a lap hasábjain elõttem
megszólaló urakat (azaz Rácz Tivadar és
Gruber Mihály képviselõ társaimat), úgy
engem is megkerestek 2001-ben, hogy a
következõ ciklusban induljak a
helyhatósági választásokon, mégpedig a
polgármesteri címért. Ezt túl nagy
falatnak éreztem, éppen ezért egy évvel
késõbb képviselõnek jelöltettem magam,
a lakosság pedig megválasztott - csakúgy,
mint 2006-ban, így mára én is második 4
évemet töltöm. Persze a megkeresés sem
csupán a két szép szememnek szólt…
Mivel megannyi olyan helyi problémáról
volt tudomásom, melyekrõl a korábbi
önkormányzati lapban nem olvashattak
az érintettek, addigi Gödöllõn megszer-
zett újságírói tapasztalatomból, illetve az
oknyomozás iránti vágyból táplálkozva
megalapítottam a Háttérkép címû
újságot. A tények iránti elkötelezett-
ségemnek köszönhetõen nyitott hát
felém a Fidesz veresegyházi szervezete, és
így lettem képviselõ. 
JJóóll  ttuuddoomm,,  hhooggyy  22000022  ééss  22000066  kköözzöötttt
mméégg  bbiizzoottttssáággii  eellnnöökk  iiss  vvoolltt??
Így van, sõt, talán az a kijelentés sem
túlságosan nagyképû, hogy az önkor-
mányzatnál tulajdonképpen én vezettem
be az efféle munkát, hiszen korábban a
pénzügyin, valamint a szociálison kívül
nem is volt más bizottság. De hogy a
kérdésére is válaszoljak: az Oktatási és
Közmûvelõdési Bizottságot az említett
ciklusban valóban én vezettem. 

ÁÁmm  aa  ccééllttuuddaattooss  ééss  hhaattáárroozzootttt  kkééppvviisseellõõ  --
mmiinntt  aarrrraa  mmáárr  ÖÖnn  iiss  uuttaalltt  --  mmiinnddeemmeelllleetttt
ffeelleesséégg,,  ééss  ééddeessaannyyaa  iiss..  MMiitt  ttuuddhhaattuunnkk
mmeegg  SSzzaabbóó  EEddiinnaa  mmaaggáánnéélleettéérrõõll??
Igen, két gyermekünk van, az említett
lányom mára 16 éves, a fiam pedig már
az érettségire készül. A férjem ereden-
dõen bõrvegyész, tehát a megmun-
kálandó nyersbõr kikészítésében egy
bizonyos fázis elengedhetetlen szereplõje
lenne, ha a szakmájában dolgozna -
jelenleg ácsként tevékenykedik. Persze én
is hasonló cipõben járok: mivel annak
idején roppantul érdekelt a mikrobio-
lógia, így elvégeztem a laborasszisztensit.
Az újságírás szeretetérõl is beszéltem már,
melynek hozadékaként felvételt nyertem
a Budapesti Kommunikációs és Üzleti
Fõiskolára, ám az ott megkezdett tanul-
mányaimat idõ hiányában nem sikerült
befejeznem. Ettõl függetlenül persze úgy
érzem, rengeteget kaptam az intéz-
ménytõl, hiszen például a pszichológia,
illetve a filozófia iránti tudásvágyamhoz
nagyon jó hátteret, valamint az általános
érdeklõdési körömnek megfelelõ alap-
mûveltséget biztosított számomra a papír
megszerzése nélkül is. Apropó: jelenleg
reklámgrafikusként dolgozom, ismét
tanulok, mert - nem feladva a koráb-
biakat - egy teljesen új területen is ki
szeretném magam próbálni (szóval lehet,
hogy maga a tanulás is a hobbijaim közé
tartozik). S mivel - ahogyan már Ön is
láthatja - rengeteg dolog érdekel, olykor
az is elõfordul, hogy egyszerre 3-4, vagy
akár 5 könyvet is olvasok szimultán, attól
függõen éppen melyikhez van hangu-
latom. Többnyire tehát a betû kapcsol ki
igazán, de az is elõfordul, hogy az apai
örökséget ápolva faragok, festek.
AAzz  õõsszziinnttee  kkiittáárruullkkoozzááss  uuttáánn  vvééggeezzeettüüll
hhaadddd  kkéérrddeezzzzeemm  mmeegg::  mmiitt  vváárr  22000099--ttõõll
SSzzaabbóó  EEddiinnaa,,  mmiinntt  eemmbbeerr,,  ééss  mmiinntt
kkééppvviisseellõõ??
Tudja, a tavalyi év meglehetõsen kemény
volt számunkra, a férjem ugyanis a 
korábbi gyakorlattól eltérõen külföldön
vállalt munkát, amirõl késõbb bebizo-
nyosodott, hogy lelkileg, illetve anyagilag
nem volt a legmegfelelõbb döntés. Éppen
ezért emberileg még a jelenlegi gaz-
dasági helyzet ellenére is jobb évet várok
- persze mi is ugyanúgy reméljük, hogy
nem vet vissza minket túlzottan a 
recesszió. Ha pedig a képviselõi válaszom-
ra kíváncsi, egyszerû leszek: némi
aggodalom tölt el a jövõt figyelve. 2006-
ban még azt gondoltam, hogy egy jó,

A hölgy a szomszédból
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a valóságtól el nem rugaszkodott, elõre
megfontolt gazdaságpolitikával megold-
ható, és átvészelhetõ lesz az a helyzet,
mely a város által igényelt hitelállomány
révén állt elõ - többek között ezért is
döntöttem úgy, hogy képes leszek
Pásztor Bélával karöltve dolgozni. Mára
viszont úgy érzem, hogy egy felkészült
szakértõi gárda nélkül olyan mélypont
fenyegeti a települést, mely ha nem
leszünk okosak, 2010-re be is következik
- Éppen ezért az értelmes együttmûködés
jegyében kívánok mindenkinek racionális,
optimista, és valódi eredményekben
gazdag új esztendõt!

Anka Péter

A hetedik

...és hideg, mint többnyire lenni
szokott - mindenkinek. Ráadásul az
egyre dráguló gázár miatt évrõl-
évre többen váltanak szén, illetve
fatüzelésû kandallóra, mely való-
ban nagy divattá vált. Ám termé-
szetesen mint minden más, ezen
jelenség is tartogat nehézségeket.

Most elsõsorban nem a - gázzal
szemben - szilárd halmazállapotú
farönkök házba való becipelésére
gondolunk, hanem az efféle területen
nyerészkedõ gonosztevõkre. Veres-
egyházra is ideszokott ugyanis egy
olyan faárus banda, akiktõl óvakodni
kell. Többször elõfordul ugyanis, hogy
a fával házalók nem a megfelelõ, azaz
kifizetett mennyiségû fát rakodják le,
illetve amíg ezzel foglalatoskodnak,
kerítenek alkalmat arra is, hogy
besurranjanak a házba „némi apró-
ságért”. Fokozottan figyeljenek tehát
oda a fa eladási szándékkal közele-
dõkre, hiszen nem mind becsületes. 

Azaz: ne lopj. A tízparancsolatnak persze nem ez az egyetlen passzusa,
melyet elõszeretettel hágnak át az emberek jártukban-keltükben, ám most
mégis hasonló esetrõl kell szólnunk az olvasóhoz.

Érdekes és tanulságos történetrõl hallottam ugyanis legutóbb a veresegyházi
rendõrörsön. Egy szadai illetõségû férfit fogtak el nemrégiben a hatóságok,
miután egy indokolt házkutatási eljárást követõen közel 5 millió forint értékben
találtak otthonában különbözõ szerszámokat, gépeket, és kisebb-nagyobb
alkatrészeket. A gond persze csak az, hogy minden egyes darabot a mun-
kahelyérõl, egy veresi üzembõl tulajdonított el. A fõnökség szerint az eleddig
példa nélküli „sikkasztás” kb. 6 éve folyhat, az elkövetõ viszont ebbõl mindössze
másfelet ismert el. Minden egyes nap hazavitt valamit, végül pedig egy 150.000-
es tételen bukott meg - a férfi ellen lopás miatt folyik az eljárás, szabadlábon
védekezhet.

Itt van a tél,
itt van újra...

Chicagoi piacnap
Egyfajta vendettának, azaz vér-
bosszúnak lehettek szem- és fültanúi
nemrégiben a jól megszokott szer-
dai piac látogatói - illetve mindenki,
akinek azon a bizonyos délutánon a
Fõtéren, valamint a közeli benzinkút
környékén volt dolga.

Két család áll ugyanis már régóta
haragban egymással, mely viszálynak
tulajdonképpeni kiteljesedésére lehettek
figyelmesek a karácsonyi bevásárlás
idején a közelben lévõ járókelõk. Töb-
ben rárontottak egy (a képen látható)
személygépkocsira, melyben elég ko-
moly károkat sikerült tenniük. Az elkö-
vetõket (a szomszédos utcából megle-
hetõsen hamar kiérkezõ) rendõrök el-
fogták, 5 embert vittek be, ellenük ga-

rázdaság miatt folyik eljárás, mely során
persze majd az is kiderül, melyikük ese-
tében állja meg a helyét a vád, melyikük
esetében nem, illetve hogy kell-e még
bárkit is beemelni az ügybe.
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Már-már azt hihettük, a gazdasági
válság elsodorja a városban épp hogy
csak meghonosodott egyik hagyo-
mányt: a lovaskocsis Mikulást. Decem-
ber ötödikén és hatodikán azonban
fellélegezhettünk. Leviczki ÉVÖGY Tomi
és lelkes kis csapata mûködésbe hozta a
kocsit, és meggyõzték Ricsit, a póni-
lovat, hogy bizony érdemes bejárniuk a
várost, mert sok-sok gyermek és szüleik
bizony még mindig igényt tartanak a
hagyomány ápolására. 
Ötödikén cudar idõjárás fogadta a
kocsiján elinduló Mikulást és segítõit.
De õk, kezükben tartva a száznál is több
jelentkezõ listáját, egy percig sem
gondolkodtak, és nekiindultak. (Apu-
kák, csak egy pillanatra: melyikünk adná
fel a meleg családi fészket egy lovas-
kocsi bakján töltött ötórás ázásért?) 
És lássunk csodát, az esõben is ugyanaz
az érdeklõdés övezte a Mikulás meg-
jelenését, mint tavaly a metszõ hideg-
ben. Egész társaságok, gyerekek és
felnõttek gyûltek a szépen kivilágított
kocsi köré, amerre csak járt. Nekik
mindenhol jutott egy-egy apró ajándék.

Az pedig természetes, hogy Mikulást
nagy várakozással és szeretettel
fogadták azoknál a házaknál, ahová
eredetileg is bejelentkezett. Minden
ének, vers és kedves szó erõsítette a
Mikulást abban, hogy küldetését
teljesítse. Õ pedig cserébe azt adta,
amit a gyerekek vártak: a sötétben
feltûnõ misztikus figurát, lovastól,
krampuszostól. 
Hatodikán este jelen lehettem az
indulás elõtti percekben, és bizony
komoly felkészülés tanúja voltam.
Megsimogathattam a Mikulás kocsiját
húzó póniló fejét, meghallgathattam a
felkeresendõ címeket tároló GPS
dadogó hangját, láthattam a Jóságost
kiszolgáló személyzet gyülekezését,
csendes készülõdését. És végül meg-
jelent Õ. Gondoltunk-e arra valaha,
hogy Mikulás és segítõi a családjukat
hagyják ott az estére, amikor másokat
lepnek meg? 
Aztán elindult a menet. A sötét feny-
vesen átkelve egy fiatalokból álló
társaságot leptünk meg, és bármily
meglepõ, ugyanolyan gyerekes lelke-

sedéssel fogadták a Télapó feltûnését a
felnõtt társaságok is, mint a gyerekes
családok.
Kedves gyerekek, szüleik és a fogékony
felnõttek! Élményeim arra tanítanak,
hogy becsüljük meg a Mikulást és csa-
patát, mert feltûnésükkel olyan szín-
foltot alkotnak Veresegyház városban,
amelyre bizony nagy szükségünk van.

Wekerle Balázs

Van egy kis csapat Veresegyházon akik
egy évben egyszer, az év legszebb napján
hívás nélkül is összegyûlnek. Céljuk
megszépíteni és boldogabbá tenni jó pár
ember karácsonyát.
Én most második alkalommal lehettem e
társaság tagja, és higgyék el, nagyon
meghitt 23-ai éjszakát töltöttem el a
barátaimmal, ismerõseimmel.
Este 8 óra körül gyülekeztünk Varga
Zsoltinál, ahol mindenki azonnal nekilá-
tott a másnapi ebéd elõkészületeihez, ki
a zöldséget pucolta, ki a húst szeletelte.
Eleinte Farkas László irányításával készült
a babgulyás, de nemsokára Gerhát Gyuri,
a szeretetkonyha megálmodója és
létrehozója vette kezébe a fakanalat.
Valami nagyon-nagyon meghitt baráti
körben álltam, amit a karácsony hangu-
lata fûszerezett, és csöndben hallgattam
a nagyszerû kis csapat beszélgetését, akik
ezen az estén együtt készültek a másnapi
karácsonyi szeretet-ebéd osztására.
Õk a december 24-ét arra szánják, hogy
embertársaink karácsonyát, ha nem is
gazdagabbá, de szeretetteljesebbé te-
gyék. Ez a pár barát idén már nyolcadik

alkalommal szervezi meg a Karácsonyi
szeretet-ebédet!
A veresegyházi innovációs központ elõtt,
a szökõkút mellet állítottuk fel sátrainkat,
amikért ezúton is köszönetet mondunk a
Gamesz dolgozóinak és vezetõségének,
akik ezen a napon is rendelkezésünkre
álltak. Piaci nap révén nagy tömeg volt a
cudar hidegben, de nagyon jó hangulat-
ban folyt az ételosztás. Huszti Szabolcs a
bejglit porciózta megállás nélkül, Nagy

Gábor a kenyeret szeletelte, a többiek
pedig igyekeztek mindenkit az asztalhoz
ültetni, mert akadtak bõven szégyenlõ-
sek, akiket kicsit bíztatni kellett, hogy
elfogadják az invitálást.
Köszönjük a támogatóknak, hogy
lehetõvé tették sok embertársunk meleg
ételhez juttatását a szeretet ünnepén. 

Leviczki Tamás
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Az eddigi évekhez hasonlatosan
természetesen az idén sem kellett
nélkülöznünk a Mikulás jelenlétét
Veresegyházon. A jól ismert és szeretett
szakállas 2008-ban is rengeteg helyre
látogatott el, hogy a gyermekek arcára
mosolyt, kezükbe pedig csillogó
szaloncukrot varázsoljon. A Baba-
Mama Klub, az Innovációs Központban
székelõ balett-iskola, vagy éppen a
város fõtere persze csak néhány azon
helyek közül, ahol a piros ruhás utazó
ajándékot osztott. Az itt látható
képriport ezeknek az eseményeknek
igyekszik emléket állítani.

Nálunk járt a Mikulás!
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Egy korszak, vagy ahogyan mostan-
ság aposztrofálják, egy Arany-
korszak ért véget az elmúlt hónap-
ban a Petõfi Csarnok falai között. A
Veresegyházi Asszonykórus, azaz a
Janicsák István vezetésével elhíresült
Z'zi Labor utoljára adott koncertet –
nemcsak az intézményben...

A Z'zi Labor karrierje 1986 januárjában
indult a Petõfi Csarnokban. Az akkor
még ismeretlen zenekar kibérelte a
PECSA-t és teltházas bemutatkozó
koncertet adott. A Faképnél történõ
hagyás címû lemez 1986 õszén jelent
meg. Ezzel, illetve, az ezen szerepelõ,
Honky Tonk Woman címû dallal robbant
be a köztudatba a zenekar és a több
mint 20 tagot számláló Veresegyházi
Asszonykórus. Ez minden idõk legna-
gyobb lemez eladása, az albumból 420
ezer példány kelt el, néhány hónap
alatt. Az Asszonykórus közremûködé-
sével készült, veresi lagzit bemutató
videoklip volt az elsõ nyugati mintára

készült klip, melyet a
Magyar Televízió ak-
kori rendezõje Bodnár
István rendezett. A vi-
lág számos csator-
náján játszották a Sky
Channel zenei csator-
nától Izraelig.

1986 nyarán az
együttes és az Asz-
szonykórus fellépett a
N é p s t a d i o n b a n  
a Queen elõzeneka-
raként. Ez volt az elsõ
koncert a Népstadion-

ban, s elsõ alkalommal lépett fel
nyugati, világhírû zenekar a vasfüggöny
mögött. Errõl az eseményrõl a BBC
filmet készített, melyben természetesen
a Rolling Stones dalt elõadó magyar
Asszonykórus különlegesség volt. Az
Erkel Színházban, illetve az ország
sportcsarnokaiban és sportpályáin

ezrek, tízezrek szórakoztak koncert-
jeiken. Érdekesség, hogy a Rolling
Stones csak a Z'zi
Labornak adta meg a
jogot a feldolgozáshoz. 

A Veresegyházi Asszony-
kórussal számos lemez
készült, s huszonkét év
alatt turnék, TV mûsorok,
fesztiválok, koncertek
százain léptek fel -
mondhatni túlélték felfe-
dezõjüket, a Z'zi labort. Ez
a maradandóság a pop-
mûfajban, a sok divat-

hullám mellett ma már szenzációnak
számít. A Veresegyházi Asszonykórus
ma nem csak nosztalgia, hanem jelképe
is annak, hogy az eredetiség minden
mûfajban át tudja törni a határokat, és
maradandó nyomot hagy az emberek
emlékezetében.

Ennek az „Aranykorszaknak” a lezárá-
sáként, Veresegyházzal összefogva,
Asszonykórus Aranykoncert címmel,
koncertet tartottak a Petõfi Csarnokban
2008. december 29-én. Ez egy hosszú,
kalandokban gazdag popszenzáció
eseményzáró rendezvénye volt - s ehhez
kapcsolódott még persze az énekes,
Janicsák István Asszonykórusról írott
regényének, a Szerelem nagyon hijány-
zol megjelenése is. Az elsõ rendezvény
az öt eseménybõl, mely Veresegyházról
indul, a nemrégiben megrendezett
fotókiállítás volt Asszonykórus Arany-
korszak címen. Ezután jött a regény, az
Asszonykórus Aranyalbum CD, a legu-
tóbbi és egyben utolsó Asszonykórus
Aranykoncert, februárban pedig a kon-
certrõl készült DVD zárja majd a sort.

Lezárult az aranykor
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Ahogyan arra már karácsonyi
kiadásunkban felhívtuk a figyel-
met, 2008-ban is elkészült a város
immáron hagyományosnak mond-
ható, embernagyságú Betlehemje.
Az emlékezés a szokásoknak meg-
felelõen ünnepi hangulatban
zajlott - tulajdonképpen elmond-
hatjuk: a képek önmagukért be-
szélnek. Persze a képriport mellett
egy múlthavi elmaradásunkat is
igyekszünk bepótolni, ennek
értelmében az alábbiakban töb-
bet is megtudhatnak a szóban
forgó jelenségrõl.

Betlehem ugye elsõsorban izraeli
település, jelenleg Ciszjordánia terü-
letén, Jeruzsálemtõl körülbelül 10
kilométernyire délkeletre található.
Nevének kettõs jelentése van: a kenyér
háza (a héber Beit Lehem alapján),
illetve az arab Beit Lahm szerint a hús
háza. A Biblia szerint ez Jézus
szülõvárosa, Közép-Európa katolikus

vidékein ezért
régóta elterjedt
szokás, hogy a
karácsonyfa-ál-
lítás mellett Jé-
zus születését, a
pásztorok és a
három királyok
látogatását áb-
rázoló, kis figu-
rákkal berende-
zett jelenetet
(un. Betlehemet)
helyeznek a ka-
rácsonyfa mellé
- jelen esetben
pedig a Fabriczi-

us József Általános iskola mellé, a Fõút
mentén. Mintája az a ma is élõ
középkori eredetû egyházi hagyo-
mány, hogy karácsonytól vízkereszt
ünnepéig a templomokban  nagyobb,
szinte színpadi hatást elérõ szobor-
együttest állítanak fel a születés
barlangját, vagy istállót ábrázoló hát-
tér elé. Ez a szokás a liturgikus vagy
bibliai témájú színpadi játékokra
vezethetõ vissza.

A jelenet szereplõi  a kisded Jézus,
anyja Mária és Szent József.  Az õket
elsõként felkeresõ pásztorok, az embe-
riség elsõ képviselõi, akik Lukács
evangéliumában leírt hagyomány
szerint  láthatták és megvallhatták
Krisztust. 

A napkeleti bölcsek történetét csak
Máté evangélista beszéli el. A csillag
követése miatt mágusokként is õrzi
õket az emlékezet. Királyokká azáltal
lettek, hogy  ószövetségi jövendölé-

seket vonatkoztattak rájuk: „Népek
jönnek világosságodhoz, és királyok a
benned támadt fényességhez” (Iz
60,3). Szent Ágoston szerint õk voltak
az elsõ pogányok (ahogy a pásztorok
voltak az elsõ zsidók), akiknek meg-
nyilatkozott a gyermek isten mivolta.
Nevüket - Gáspár, Menyhért, Boldizsár
- csak a 9. század óta említik, ennek a
hagyománynak az eredete bizony-
talan. Személyüket hol a három élet-
kor, hol az akkor ismert földrészek
(Ázsia, Európa, Afrika) képviselõinek
tartották, ezért ábrázolták az egyiket
mórnak vagy szerecsennek.

A betlehemi jelenet egy képben
ábrázolja tehát  a három evangéliumi
eseményt: Jézus születését, a pász-
torok és a napkeleti bölcsek láto-
gatását. Így kíván emlékeztetni ben-
nünket a karácsony ünnepének igazi
jelentésére, a történelembe lépõ, az
emberrel közösségét kijelentõ isteni
jelenlétére.

Örvendezve...
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Amikor megtaní-
tott a „szomba-
ton este nem jó
citerázni” dalra,
aligha gondol-
tam, évek múlva
én búcsúztatom
ezt az örök bo-
hémot a helyi lap
hasábjain.
Apróságokka l

nem foglalkozott. Egy dunakeszi
fellépés kezdetekor - hová furulyázni
hívott - remegve kértem, hogy leg-
alább a hangnemet árulja el, ha a dal
címét nem is…

Tanítani nagyon szeretett. Délelõtt
gyermekeket citerázni, este asszo-
nyokat dalolni, éjszaka a Kalocsa
vendégeit mulatni, szmokingban,
ahogy illik.
Mesélni is nagyon szeretett. A Fride-
rikusz-show felvételén a földön ülve
hallgattam Kenézlõrõl, ahol született,
a sárospataki diákévekrõl, hogyan
dolgozik egy díszmûkovács, a konzer-
vatóriumról, MÁV-ról, a Magyar
Állami Népi Együttesrõl, fiáról,
lányáról, arról, hogyan énekelte be
magát a zsûri szívébe 1984-ben, a
Nyílik a rózsa dalversenyen, a gyáli,
ócsai, veresegyházi népdalkörökrõl, a
Kalocsa vendéglõbeli nótaénekesrõl,
aranylemezérõl, majd arról is mesélt,
hogyan fényképezte le a felvidéki
tárogatómûvészt egy unicumos
üveggel…

Teltek-múltak az évek, repedezni
kezdett a mókamester-maszk, elõbújt,
követelte jussát a szomorú bohóc.

Az autóm csomagtartójába alig
tudtuk begyömöszölni azt a két
koszorút. Kilógott a szalag, kilógott,
hogy fájó szívvel búcsúzunk…
Most állunk az üres próbaterem elõtt,
nélküle énekeljük: aki dudás akar
lenni, pokolra kell annak menni, ott
kell annak megtanulni, hogyan kell a
dudát fújni.

Pásztor Ildikó

2008. december 8.
Gyáli temetõ.
Metszõ hideg.

Pataki Pista. Élt 54 évet.

Hiszen Magyarországon évszáza-
dos hagyomány, hogy nem vala-
kire, hanem valaki ellen vok-
solnak...
Kopjáss Istvánból Zsarátnok fõügyésze
lesz a korrupt Makróczy ellenében.
Kopjáss tiszta ember. A zsebe üres, de
a feje tele van szép, világmegváltó
álmokkal. A fõügyészi pozícióval
azonban nemcsak jóra fordítható
hatalom jár, hanem egy jó nagy
disznóság, a Sertéstenyésztõ és sok-
sok rokon.
A rokonok egy része nyakig benne van a
Sertéstenyésztõ panamában, a másik
része meg nagyon szeretne bekerülni
valami jó zsíros panamába. Kopjáss
kicsit beleszeret a hatalomba, és
nagyon beleszeret egy rokonába. 
S végül elbukik, mert nem lehet valaki
rokon és nem rokon egyszerre. De õ
legalább levonja a konzekvenciát. A Ser-
téstenyésztõ viszont ránk marad göndör
mosolygással.
A film Móricz Zsigmond Rokonok címû
regénye alapján készült. Szabó István
tizenhat év elteltével forgatott magyar
produkcióban játékfilmet. A mûvet
elõször 1954-ben vitte filmre Máriássy
Félix Tolnay Klári és Ungvári László

fõszereplésével, a Szabóféle adaptáció
pedig 2009. január 22-én, csütörtökön,
20 órakor kerül bemutatásra a Duna
Televízióban.

Forrás: premierpark.hu

Minõségi TV: Rokonok

RRookkoonnookk  ((22000066))
Színes magyar játékfilm, 110 perc

VVeettííttiikk:: 2009. január 22. 20:00, 
Duna TV
RReennddeezzttee:: Szabó István
OOppeerraattõõrr:: Koltai Lajos H.S.C. A.S.C
FFõõsszzeerreeppllõõkk:: Csányi Sándor, Tóth
Ildikó, Eperjes Károly, Marozsán
Erika, Oleg Tabakov, Kállai Ferenc,
Molnár Piroska, Madaras József,
Pindroch Csaba, Sodró Eliza, Jiri
Menzel, László Zsolt, Szarvas József,
Ujlaki Dénes, Mácsai Pál

A Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi
Együttes Budapesten, az Erzsébet
Ligeti Színházban 2008. október 11-
én, az Országos Hagyományörzõ
Együttesek Minõsítõ Versenyén
negyedszer is elnyerte a Kiválóan
Minõsült Együttes címet.
Szeretnénk ha  csoportunkat  minél
többen megismernék és várjuk azokat
az érdeklõdõket, akik a hagyomá-
nyokat szeretik és szívesen lennének az
együttes tagjai.
Próbáinkat minden héten szerdai
napon  19 órakor tartjuk a mûvelõdési
házban.
Az együttes szeretettel és tisztelettel
vár mindenkit  2009. január 17-én
(szombaton) 19 órai kezdettel a Váci
Mihály Mûvelõdési Házba, ahol a
farsang báli idõszakában megrendezi a
haygományos „Menyescske bál”-ját.

A talpalávalóról, amíg a vendégek jól
érzik magukat a FOX együttes
gondoskodik.
Asztalfoglalás a 30- 497-03-08-as
telefonszámon.

Hibó Józsefné

A Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi
Együttes Kiemelten Közhasznú
Alapítvány tisztelettel kéri pártolóit,
hogy a  személyi jövedelemadójuk  1%-
val, 2009-ben is támogassák  az ala-
pítvány népi kúltúra ápolására irányuló
munkáját.

Adószám:                18701517-1-13    

Támogatásukat elõre is köszönjük.

Az  alapítvány kuratóriuma nevében

NNeeggyyeeddsszzeerr  iiss  kkiivváállóó
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2009-ben sem lesz másképp, ez
bizonyos. A dolgok majd drágul-
nak, vagy (lásd a gázt) el is
fogynak, és természetesen mindig
meglesz a hibás. A felelõs nem
feltétlenül, de hibás, mindig. Sõt,
talán abban is nyilván sokan
egyetértenek, hogy Magyarország
társadalmi etikája meglehetõsen
rossz. Régen a legrosszabb ba-
rakkok között hazánk még a job-
biknak számított, az emberek pe-
dig megszokták, hogy mindent az
államtól várjanak - ráadásul a mai
pártok mindegyike erre apellál. Az
etika nagyasszonyával, a filozófia
professzorával, Heller Ágnessel a
demokráciáról beszélgettem, és
persze arról, ami mögötte van -
vagy kellene, hogy legyen...

A professzorasszony szerint a politikai
hozzáállásnak köszönhetõen a Kádár-
korszak utolsó 15 évében történhetett
valami, ami nincs összhangban a
magyar karakterrel - mely korszak
adósságát a mai napig viseli és növeli
az ország. Nálunk nincs demokratikus
politikai tapasztalat, diplomáciai érzék,
a különféle méltóságoknak kijáró
tisztelet, mely tulajdonképpen az
országot illetné meg, mindegy ki tölti
be az adott posztot. A vezetõket
ugyanis nem azért kell tisztelni, hogy
milyen emberek, hanem a mindenkori
pozíció elõtt lennénk kötelesek „fejet
hajtani”. Ahogyan a király két (azaz

múlandó és örök)
testérõl szóló ódon
fáma tartja: az egyik
az uralkodó fizikai,
emberi mivolta, a
másik pedig repre-
zentatív, szimbolikus
valója, mely a
hatalmat jelenti -
melyet tisztelni kell. 

Ebben a tekintetben a
legkiválóbb élõ példa
lehet az amerikai el-
nökválasztás, mely a
legjobb lecke a világ-
nak demokráciából.
Sõt, az USA-ban ta-
pasztalható elõválasz-
tás pedig messze a
legdemokratikusabb
intézmény, hiszen a

jelöltet arrafelé nem a párt választja ki,
illetve nem a pártvezetés, hanem a
párttagság választja meg. A korábbi
évtizedek alapján persze az is egyér-
telmûnek tûnt, hogy legszívesebben
színészeket, farmereket látnának a
Fehér Házban - mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy eddig csupán
egyetlen ex-elnök büszkélkedhetett
felsõfokú végzettséggel, mégpedig a
28., Woodrow Wilson. A változást
igénylõ egyetemi elit viszont tudta,
hogy szükség van a szakértelemre,
Barack Obamában - az egy bizonyos
szint felett jelentkezõ „színvakság”
okán is - nem csupán a feketét látták.
Tisztában voltak harvardi hátterével,
kompetenciájával, valamint az õt
körülvevõ emberek szintén a Yale-en,
illetve a Cambridge-en végzett tanul-
mányainak bizonyosságával (a jól
ismert bõrszín elfogadtatása ráadásul
Bush-nak köszönhetõ, aki az elmúlt 8
évben folyamatosan afroamerikait
nevezett ki külügyminiszterének).
Obamába tehát nem csak a McCaint is
jellemzõ méltóságérzet és tempera-
mentum található meg, de a gaz-
dasághoz való magas fokú affinitás is,
melyre jelenleg - Amerika szerint is -
nagyobb szükség van. McCain ezzel
szemben inkább katonaember, akinek
megválasztása elsõsorban nagy
horderejû hadmûveleti kérdések esetén
lenne indokolt. Ezt ráadásul õ is jól
érezte, pártja azonban nem engedte
ezt kifejezésre juttatni.

A demokrácia ABC-jét azonban õ maga
is kifogástalanul ismeri, minek bizony-
ságaként Obama sikere után rögvest
gratulált az új elnöknek, sõt, felkérte
saját híveit, hogy csatlakozzanak a
gyõzteshez. A vesztes tehát még az
utolsó utáni percben sem feledkezett
meg a protestáns Amerika hagyo-
mánytiszteletérõl. Nem mellesleg
persze pont ezzel a hagyománnyal
magyarázható azon jelenség is, mely-
nek értelmében, csak úgy mint Obama,
az Egyesült Államok valamennyi elnöke
protestáns férfi volt - a szabályt erõsítõ
kivétel pedig újra mindössze egy
ember: John Fitzgerald Kennedy, azaz a
35-ös, aki 2 hivatali évét az egyetlen
katolikus elnökként „vészelte át”. Eme
protestáns hagyomány része továbbá
például a munkaerkölcs is, hiszen az
amerikaiak szégyennek érzik az olyan
pénz elfogadását, amiért nem
dogoztak meg. 

Nem okoz tehát örömöt nekik az
„ingyen ebéd” - a munka és alkotás
élménye pedig ugyanúgy a beteljesülés
pillanatait eredményezheti számukra,
ahogyan a professzorasszony látja
maga örömét. Olyan pillanatokról van
szó ugyanis elmomdása szerint,
melyekhez kötõdõ örömünk örökre
szeretnénk megtartani: ha megállna a
perc és úgy maradna. Ezért kell úgy
élnünk az életünk, hogy minél több
hasonló pillanatot tudhassunk magun-
kénak, hiszen ha a boldogság nem is,
egy jó élet lehet folyamatos...

Anka Péter

Amerika, Magyarország - Heller Ágnes
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11-én 16.00 órakor

16-án 10.00 órakor

16-án 14.00 órakor

16-án 18.00 órakor

17-én 19.00 órától

18-án 16.00 órától

Továbbra is várjuk jelenlegi és leendő résztvevőinket:
KERÁMIAKÖR: hétfői vagy szerdai napokon 14.30-16.30-ig két csoportban

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

Új Színház Bp.Hagyományőrző Néptánc Antológia
Hagyományőrző Népi Egy. fellépése
A KISMALAC ÉS A FARKASÉK c. mesejáték a
MIMIKRI BÁBSZÍNHÁZ előadásában
(bérletes előadás)
A KISMALAC ÉS A FARKASÉK c. mesejáték a
MIMIKRI BÁBSZÍNHÁZ előadásában
(bérletes előadás)
Kiállításmegnyitó - Exponálás- fotókiállítás 
Udvarház Galéria  
MENYECSKEBÁL - a Hagyományőrző Népi Együttes
szervezésében
KOLOMPOS TÁNCHÁZ

Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum

Váci Mihály Művelődési Ház

Váci Mihály Művelődési Ház 

Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum

Váci Mihály Művelődési Ház  

Váci Mihály Művelődési Ház

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

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

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

Tisztelettel üdvözlöm a Kedves Olvasót!  
Szó szerint január havában járva sem
feledkezhetünk meg kertünkrõl. A kel-
lemesen pihentetõ és boldog ünnepek
után, még jól is eshet némi frissítõ kerti
munka. Vegyük is sorra, mi az, amit
megtehetünk kis birtokunkon.

SSzziikkllaakkeerrtt  vvééddeellmmee

Amennyiben kertünkben sziklakert is
található, gondoskodnunk kell, annak téli
megóvásáról. Mivel e növények többsége
eredetileg hegyvidéki területekrõl szárma-
zik, így jól tûrik a nyári meleget és a
szárazságot a sziklák közt megbújva. Téli
védelmük azért fontos, mert eredeti he-
lyükön vastag hótakaró alatt telelnek át.

A hazai kertekben viszont gyakran vékony
hóréteg fedi õket. Ha a hideget nap-
közben erõs napsütés követi, a levelek túl
gyorsan kiolvadnak. Ilyenkor aztán a ki-
száradás miatt károsulnak, mivel a
gyökerek a fagyott földbõl nem képesek
pótolni az elpárolgott vizet. Az ilyen káro-
sodás megelõzhetõ, ha a sziklakerti növé-
nyeinket fenyõgallyakkal takarjuk. A tû-
levelek visszaverik a napsugarakat, ugyan-
akkor enyhén szigetelnek is, mivel a talaj
melegét sokáig visszatartják. A fenyõ-
gallyakat legjobb sátorszerûen a növé-
nyek fölé állítani, hogy a megolvadt hólé
a peremek felé folyjon, így a gyökérzet
szárazon marad. Nagyon sok növényfajta
ugyanis nem tûri a tartós nedvességet, és
a vizes környezetben a tartós fagyok
miatt kifagyhat a gyökérzet is.

KKeerrttii  ttóó  „„lléélleeggeezztteettééssee””

Egyre több kertben alakítanak ki kisebb-
nagyobb dísztavakat. Ilyenkor télen ezek
is befagynak és a telepített hal-, és
növényállomány fagyveszélynek van
kitéve. Mivel a tó vize sokkal sekélyebb és
kisebb kiterjedésû, mint a természetes
tavak többsége, így a halak nem jutnak

elég oxigénhez, a fagy beálltával. Ezért,
ha befagy a tó felszíne, már a vékony
jégrétegen legalább 10-20 cm átmérõjû
léket kell vágni. Célszerûbb a vékony
jégtakarót teljesen feltörni. Komolyabb
fagy esetén, mikor a jég már vastagodik,
elegendõ csak kisebb léket vágni. A halak
ide járnak majd „levegõzni”. Több kerti tó
tulajdonosának kipróbált módszere, hogy
sztiroporlapot helyeznek a vízre, amely
alatt nem fagy be a víz, így a halak ezen
a helyen könnyebben jutnak levegõhöz.
Kerti tavakra specializálódott szakkereske-
désekben már beszerezhetõ jégtelenítõ
vagy hungarocell szigetelõ, amely szintén
biztosítja, a nyitott „lélegeztetõ nyílást”.
Találkozzunk a következõ számban.

Horváth Balázs, Modulor-Kert Bt.

Kert-Észkedés, avagy a kertrõl frissen fiatalosan
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Élete során minden ember átél valamilyen
boldogtalanságot, ami átmenetileg fájda-
lommal tölti el, és szomorúságot érez. Ez
az érzés az élet természetes velejárója,
nem kóros lelki folyamat. Viszont ha a
rossz hangulat tartósan fennáll és befo-
lyásolja a mindennapi életvitelt, akkor
felmerül a depresszió lehetséges kórképe.
A tünetek súlyossága, hosszú idõtartama
és egyéb tünetek megjelenése külön-
bözteti meg a depressziót a szomo-
rúságtól.
A depresszió a világon mindenütt
népbetegségnek számít. A nõk 20%-át, a
férfiak 10%-át, és a serdülõk 5%-át érinti.
A depresszió az egész test betegsége,
mivel nemcsak a hangulatot érinti,
hanem hatással van az egész gon-
dolkodásmódra, a táplálkozási és alvási
szokásokra. Legjellemzõbb tünetei a
levertség, nyomott hangulat, állandó
fáradtság, alvászavar, táplálkozási zavar,
kedvezõtlen önértékelés, csökkent ön-
bizalom, önvád. A társadalmi kapcsolatok
beszûkítése is gyakori jellemzõ.
A férfiak esetében a tünetek válto-
zatosabbak lehetnek, ezért felismerésük

nehezebb. Ingerlékennyé, néha szokatla-
nul agresszívvé, kötözködõvé válhatnak.
Az alkohol túlzott fogyasztása, vagy túl-
hajtott ténykedés is depresszió jele lehet.
A legtöbb esetben a depresszió alapja
genetikai-biológiai hajlam. Többnyire
kedvezõtlen külsõ feltételek hatására
alakul ki a hajlam talaján. Téves az a
megítélés, hogy ez az állapot a személy
gyengeségének a jele, és ha összeszedné
az akaratát, akkor legyõzhetné ezt. Ma
már ismert, hogy a depresszió fõ oka az
agy idegsejtjei közötti kommunikációt
létrehozó kémiai anyagok egyensúlyában
beállott zavar.
A depresszió korai felismerése és
hatékony kezelése a beteg, és családja
számára is egyaránt fontos. A társadalmi
hatások sem elhanyagolhatóak, mivel
depresszió miatt a betegállományban
töltött napok száma egyre növekvõ. A
kezeletlen súlyos depresszió lehet olyan
mértékû, hogy a beteg alkalmatlanná
válik a munkavégzésre.
Annak ellenére, hogy a depresszió
kezelése megoldható, sokan nem élnek a
lehetõséggel. A betegek egy része fel sem
ismeri azt, hogy orvoshoz kellene
fordulnia, más részük szégyellni való
gyengeségként eltitkolja. Pedig a keze-
lésre igen hatékony gyógyszerek állnak
rendelkezésre. A kezelés lehet gyógysze-
res, kiegészülhet pszichoterápiával. A leg-
célravezetõbb módszer kiválasztása
pszichiáter feladata.
A szülés utáni depresszió létezését is leírja
a tudomány. A szülést követõ elsõ héten
-olykor néhány hónap múlva -az anyák
majdnem felénél jelentkezik hangulati
mélypont. Ez, túlérzékenységben, lehan-

goltságban, gyakori sírásban nyilvánul
meg. Okának a szülés kapcsán kialakuló
hormonális változásokat tekintik.
Az úgynevezett téli depresszió felismerése
nem tekint vissza régi múltra. Lényege,
hogy összefüggést fedeztek fel a fény
hiánya és a depresszió között. Sok
felfedésre váró tényezõ okozza de a
szervezetre gyakorolt hatása miatt
kijelenthetõ, hogy, súlyos tünetekkel járó,
valódi betegségrõl van szó. A nõk sokkal
hajlamosabbak a téli depresszióra mint a
férfiak. A téli depresszió kezelésében sze-
repe van a fényterápiának, ami lehetõleg
természetes fényben, könnyû testmozgás
mellett a leghasznosabb. A magas B-
vitamin és magnéziumtartalmú ételek
fogyasztása kedvezõen befolyásolhatja a
kedélyállapotot (mogyoró, banán, keserû
csokoládé).
Az életkor elõrehaladtával nõ a dep-
ressziósok aránya. Serdülõknél már 5%-
os az elõfordulás és ellentétben a felnõt-
tekkel fiúknál gyakoribb, mint lányoknál.
A gyermek és serdülõkori depressziókban
a felnõttkorihoz képest több különbség is
van. Lehangoltság helyett indokolatlanul
heves indulati reakciók jelenhetnek meg
és a súlyváltozás sem jellemzõ.
A depressziós állapot mind a személy,
mind környezete számára sok kon-
fliktussal és problémával jár. Mivel ezen az
állapoton általában viszonylag könnyen
lehet segíteni, ezért felesleges a
szenvedést átélni. Ha saját magára nézve,
ha csak gyanú szintjén is felmerül a
depresszió lehetõsége, mindenképpen
konzultáljon szakorvossal.

Marczell Mihályné

Jó kedvünk, rossz kedvünk

Penge élen
Gondolom sokakat boldogsággal
tölt el a hír, hogy újra van mûjég Ve-
resen, éppen ezért természetesen mi
is úgy éreztük, hogy be kell számol-
nunk eme örvendetes eseményrõl.
Hiszen megnyílt, hiszen mûködik,
igaz a budapesti úttól eltérõen új
helyszínen, a sportpálya mellett.
Mint az a 2008-as évet elemzõ cikkünk-
bõl már kiderülhetett, a látogatottsági
adatok még a metszõ hideg ellenére is
roppant kecsegtetõek, hiszen egy hétvé-
gén átlagosan több mint ezren húznak

korcsolyát, hogy mozoghassanak kicsit a
jégen. Az üzemeltetõk mindemellett ter-
mészetesen azokra is gondoltak, akik
még nem képesek megállni a pengén,
éppen ezért a korizni vágyó kezdõk
számára tanfolyamon való részvételi
lehetõséget is biztosítanak. 
Sõt, az ide-oda csúszkálás szerelmesei
mostantól elkezdhetnek egy fokkal ko-
molyabban is gondolkozni korcsolyájuk
szerepérõl, hiszen az üzemeltetõk szeret-
nék minél több gyermekkel megszeret-
tetni a jéghokit, ezt a csodálatos és

látványos sportot, melyet nem csak ûzni,
de nézni is rendkívül szórakoztató. A tan-
folyamvezetõ Dragomir György éppen
ezért már 4 éves kortól várja a jégkoron-
gozni vágyó gyermekek jelentkezését.
Ahogyan mondja, vigyázni kell, hiszen aki
egyszer elkezdi, az nehezen hagyja abba.
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KKoorrccssoollyyaaookkttaattááss::

Hétfõ: 17:30-18:30
Szombat: 10:00-11:00
OOkkttaattóó::  NNéémmeetthh  KKrriisszzttiinnaa
Telefon: 30-593-0983

Kedd és csütörtök: 16:00-17:00
TTaannffoollyyaammvveezzeettõõ::
DDrraaggoommiirr  GGyyöörrggyy,,  sszzaakkeeddzzõõ
Telefon: 30-314-2443, 20-450-1681

Szombat: 15:00-16:00
OOkkttaattóó::  NNaaggyy  PPéétteerr
Telefon: 20-967-61-05

AAzz  ookkttaattááss  ddííjjaa::  
1500 Ft/alkalom, 6000 Ft/5 alkalom

HHookkiissuullii::

Minden kedd és csütörtök:
15:00-15:50
TTaannffoollyyaammvveezzeettõõ::  DDrraaggoommiirr  GGyyöörrggyy
Telefon: 30-314-2443

AAzz  ookkttaattááss  ddííjjaa::  
1500 Ft/alkalom, 6000 Ft/5 alkalom

ÁÁrraakk::

BBeellééppõõddííjj::
Hétfõ-Csütörtök: 600 Ft/ciklus
Péntek-Szombat-Vasárnap és iskolai
szünnap: 800 Ft/ciklus

1100  aallkkaallmmaass  bbéérrlleett:: 6000 Ft

KKoorrccssoollyyaakkööllccssöönnzzééss:: 600 Ft

ÉÉlleezzééss:: 600 Ft/pár

PPáállyyaabbéérrlleett (20:00-22:00):
13000 Ft/óra

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::

11.. cciikklluuss:: 1100::0000--1122::0000 (hétvégén,
ünnepnapokon, iskolai szünetben)

22.. cciikklluuss:: 1122::3300--1144::3300 (hétvégén,
ünnepnapokon, iskolai szünetben)

33.. cciikklluuss:: 1155::0000--1177::0000
44.. cciikklluuss:: 1177::3300--1199::3300
Pályabérlés: 20:00-21:00, 21:00-22:00

A Veresegyház VSK férfi kézilabda-
csapata, mely a Pest Megyei Szuper
Kupa „A” csoportjában szerepel. Az
õszi szezonban a 10 mérkõzésbõl
egy elmaradt, egy alkalommal
vereséget szenvedett az együttes a
Domony KSK ellenében, a többi
meccsét pedig megnyerte, ezzel a
táblázat elsõ helyérõl várja a
tavaszi folytatást.

2008/2009-es szezon, Megyei Szuper
Kupa, alapszakasz, felnõtt férfi „A”
csoport
Veresegyház VSK 16 pont
Maglódi KSK 14 pont
Gödöllõi KC 14 pont
Domony KSE 13 pont
TÁPIÓMETALL 
Tápiószele SE 8 pont
Erdõkertesi SE 7 pont
Budakalászi MSE 4 pont
Taksony SE 0 pont

A jó szereplés kapcsán Orosz Tibor edzõ-
vel beszélgettem, aki 25 évig volt profi
játékos, játszott többek között Dunakeszi,
Zalaegerszeg, és Siófok együttesében.
Veresegyházon 1997 óta irányítja az
ifjúsági, és 2002-tõl a felnõtt csapatot is. 

HHooggyyaann  ssiikkeerrüülltt  eelléérrnnii,,  hhooggyy  aa  ccssaappaatt
eeddddiiggii  mmeeccccsseeiibbõõll  eeggyy  kkiivvéétteelléévveell  mmiinnddeett
„„hhoozzttaa””??
Azt gondolom, hogy mostanra értek be
azok a fiatalok, akikkel '97-ben kezdtem
el foglalkozni. Annak idején 20-22 fõ
járt hozzám kézilabdázni, abból maradt
8 fõ. Õk jelenleg a felnõtt csapat vázát

adják, és a mérkõzésen szívüket-lelküket
kiteszik a csapat eredményessége
érdekében. Azt hozzá kell tenni, hogy
mi már egyszer megnyertük ezt a
bajnokságot, 2000-ben fölkerültünk az
NBII-be, azt még az én és egy barátom
aktív közremûködésével sikerült elérni.
De mivel a veresi fiatalok még nem
voltak alkalmasak arra, hogy fönt
szerepeljünk, és ami még lényegesebb,
hogy nem tudtuk hol játszani a
mérkõzéseket (Veresegyházon ugyanis
nincs fedett kézilabdapálya), vissza
kellett lépnünk, és újra elkezdtük a
csapatépítést.
Ami pedig még hozzájárult a mostani jó
szereplésünkhöz, az a nyári egyhetes
edzõtábor, melynek keretében az
Alföldre utaztunk, és napi 3 edzéssel
készültünk a bajnokságra.

AA  kkiittûûzzöötttt  ccéélljjuukk  aazz  eellssõõ  hheellyy
mmeeggsszzeerrzzééssee??
Én inkább azt mondanám, hogy az
éremszerzés. Sok függ attól, hogy
mennyire sikerül a játékosokat szinten
tartani télen, hiszen itt újra elõjön a
teremprobléma… Remélem, nem esünk
vissza tavasszal.

AAzz  iiffii  ccssaappaatt  hhooggyy  áállll??
A fiatalok azt gondolom, hogy teljesen
reálisan szerepelnek idén, jelenleg 5
gyõzelemmel és 4 vereséggel negyedikek
a tabellán.
És egyébként sok szeretettel várjuk
további veresegyházi, és környékbeli fiúk
jelentkezését, akik szeretnék ezt a sport-
ágat ûzni. Az érdemi munkát viszont csak
márciusban tudjuk majd elkezdeni, addig
a bajnokság is szerepel.

Elsõ helyen telelnek kéziseink
EErreeddmméénnyyeekk::

11..  ffoorrdduullóó:: 2008. 08. 31. Veresegyház VSK-TÁPIÓMETALL Tápiószele SE 26 : 15

22..  ffoorrdduullóó:: 2008. 09. 07. a csapat „szabadnapos” volt

33..  ffoorrdduullóó:: 2008. 09. 13. Erdõkertesi SE - Veresegyház VSK 25 : 28

44..  ffoorrdduullóó:: 2008. 09. 21. Veresegyház VSK - Domony KSE 21 : 23

55..  ffoorrdduullóó:: 2008. 09. 28. Maglódi KSK - Veresegyház VSK 21 : 26

66..  ffoorrdduullóó:: 2008. 10. 05. Veresegyház VSK - Gödöllõi KC 24 : 23

77..  ffoorrdduullóó:: 2008. 10. 12. a csapat „szabadnapos” volt

88..  ffoorrdduullóó:: 2008. 10. 19. Veresegyház VSK - Budakalászi MSE 39 : 23

99..  ffoorrdduullóó:: 2008. 10. 25. Taksony SE - Veresegyház VSK 27 : 30

1100..  ffoorrdduullóó:: 2008. 11. 01. TÁPIÓMETALL Tápiószele SE - Veresegyház VSK 22 : 24

1111..  ffoorrdduullóó:: 2008. 11. 09. a csapat „szabadnapos” volt

1122..  ffoorrdduullóó:: 2008. 11. 16. Veresegyház VSK - Erdõkertesi SE 32 : 28

FFoollyyttaattááss  ttaavvaasssszzaall!!
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Kitûnõre vizsgázott Veresegyház - sportból és mozgásból
beszámoló a Sportnapról
2008. december 13-án és 14-én hatodik
alkalommal gyûltek össze Veresegyház
sportolói, hogy megmutassák magukat,
tudásukat és kedvet csináljanak a sporto-
láshoz minden érdeklõdõ számára. Váro-
sunk Önkormányzatának Ifjúsági és Sport
Bizottsága megteremtette a lehetõséget,
hogy a Veresegyházon sportoló felnõttek
és gyerekek birtokba vehessék a Mézes-
völgyi Általános Iskola szép tornacsar-
nokát, valamint uszodáját és auláját. 
A korábbi sikeres rendezvények láttán el-
határoztuk, hogy hagyományt terem-
tünk, és újra találkozásra hívjuk városunk
sportoló, illetve rendszeres testmozgást
végzõ csoportjait. Lehetõséget biztosítot-
tunk a bemutatkozásra, az eredmények
bemutatására. Világossá vált számunkra
ugyanis, hogy a sportlétesítmények adta
lehetõségek nagyon megélénkítették
városunk sportéletét, vagyis azt a jelen-
séget, melynek köszönhetõen egyre több
sportcsoport mûködik a településen.
Az óvodáskorúaktól az idõsebb korosz-
tályig mindenki számára lehetõséget
biztosítottunk tehát ezen a kétnapos
sport-, és mozgás-napon. Lássuk hát,
milyen sportcsoportokkal ismerkedhetett
meg nagyszámú közönségünk ezen a
kitûnõ hétvégén!
RG-fitness (azaz ritmikus gimnasztika),

kosárlabda, röplabda, karate, cselgáncs,
kempo, aikido, standard táncok, akroba-
tikus rock and roll, nõi-torna, hastánc és
még sorolhatnám. Mindemellett külön
megemlíteném Illyés Gyulát, hat danos
mestert és csoportját, aki nem mellesleg
cselgáncs VB 5. helyezett, valamint EB
bronzérmes sportoló - és persze ne
feledkezzünk el Kaszás Paliról sem, aki
kempoban elsõ helyezettként is zárt már
VB-n. Továbbá persze megemlítem az
ugróasztal csoportokat, melyek mindkét
napon, folyamatosan jelen voltak Juricsek
Ferenc vezetésével - a gyerekek legna-
gyobb megelégedésére. 
Örömmel állítom, hogy a résztvevõ körül-
belül 30 sportcsoport mindegyike felké-
szülve, és tudásának legjavát nyújtva
lépett a közönség elé, mely a bemutatók
közben és végén hatalmas tapssal fejezte
ki tetszését. Úgy gondolom, feledhetetlen
élmény volt látni és érezni, mire képes a
mozgás és a sport - legyen az illetõ bár-
mely korosztály tagja. Az iskola aulájában
felállított sportszereket közel kétezren
vették igénybe a két napon. Persze az
elmaradhatatlan, értékes sportszereket és
egyéb ajándékokat kisorsoló tombola is
hatalmas sikert aratott - a kétnapos prog-
ramot mint fõszponzor, az Ifjúsági és
Sportbizottság támogatta. 

Ezúton szeretném még kifejezni köszöne-
temet a Varga Pékségnek a mindennap
frissen rendelkezésünkre álló sajtos
süteményekért, valamint a Gramex 2000
Kft-nek, akik az üdítõket biztosították a
résztvevõk számára. És persze végül, de
nem utolsósorban szeretném megkö-
szönni a segítséget, illetve a mindkét
napon nyújtott precíz közremûködést a
bizottsági tagoknak, Bárczi László képvi-
selõtársamnak, Budayné Gyarmati Éva
külsõs bizottsági tagnak, Lencsés Csaba
tömeg- és szabadidõsport szervezõnek,
Kiss Andrea sport-szervezõnek - és ugye
mindenkinek, aki eljött, és lelkes tapssal
biztatta a sportolókat.

Gruber Mihály, képviselõ, 
az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

II..kkoorrccssooppoorrtt
Szász Csongor 50m gyorsúszás I.hely
Király Rita 50m gyorsúszás III.hely
Szász Csongor 50m hátúszás I.hely
Király Rita 50m mellúszás II.hely

IIII..kkoorrccssooppoorrtt
Balogh Vivien 50m gyorsúszás III.hely
Balogh Vivien 50m hátúszás V.hely
Gombos Barnabás 50m mellúszás II.hely
Kardos Viktória 50m  mellúszás II.hely
Szegedi Sára 50m mellúszás VI.hely

44xx5500mm  ffiiúú  ggyyoorrssvváállttóó    II..hheellyy
(Gombos Barnabás, Nagy Norbert, Katona Ádám,
Lakatos Dávid)
44xx5500mm  lláánnyy  ggyyoorrssvváállttóó  II..hheellyy
(Balogh Vivien, Kardos Viktória, Szegedi Sára, Ábele
Nóra)

IIIIII..kkoorrccssooppoorrtt  „„AA””  kkaatteeggóórriiaa  ((iiggaazzoolltt  vveerrsseennyyzzõõkkkkeell
eeggyyüütttt))
Szalma Szabolcs 100m gyorsúszás V.hely
Király Anna 100m gyorsúszás IV.hely
Alkonyi Kristóf 100m hátúszás II.hely
Sallay Zsófia 100m hátúszás VI.hely
Léber Zsombor 100m mellúszás V.hely
Hegyi Dóra 100m mellúszás V.hely

66xx5500mm  ffiiúú  ggyyoorrssvváállttóó    II..hheellyy
(Szalma Szabolcs, Léber Zsombor, Alkonyi Kristóf,
Dér Kristóf, Sebestyén Botond, Orosz Bence)
66xx5500mm  lláánnyy  ggyyoorrssvváállttóó    II..hheellyy
(Hegyi Dóra, Alkonyi Anna, Király Anna, Sallay
Zsófia, Bojsza Fanni, Nagy Laura)

IIVV..kkoorrccssooppoorrtt
Csombor Barnabás 100m gyorsúszás V.hely

66xx5500mm  ffiiúú  ggyyoorrssvváállttóó  IIII..hheellyy
(Varró Gergely, Csombor Barnabás, Szinger Ádám,
Nagy Ágoston, Börcsök Márk, Bertók Richárd)

MMeeggyyeeii  ÚÚsszzóó  DDiiáákkoolliimmppiiaa  SSzzáázzhhaalloommbbaattttaa,,  nnoovveemmbbeerr  2299..

Alkonyi Kristóf Balogh Vivien Csombor Barnabás
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Januári kalendárium

11.. Fruzsina napja 11994433  (66 éve történt)
Meghalt Rejtõ Jenõ (azaz P. Howard) író,
többek között Fülig Jimmy, a Nagy Levin,
vagy éppen Vanek úr megalkotója.

22..  Ábel napja 11883399 (170 éve történt)
Elkészítette az elsõ fotót a Holdról Louis
Daguerre francia fotográfus.

33.. Benjámin napja 11888888 (121 éve történt)
Szabadalmaztatták a szívószálat.

44.. Titusz napja 11880099 (200 éve történt)
Megszületett Louis Braille francia tanár, a
vakírás feltalálója, aki 3 éves korától maga is
vak volt. 

55.. Simon napja 11992211  (88 éve történt)
Megszületett Friedrich Dürrenmatt svájci
német író, Bertolt Brecht óta a német
nyelvterület világszerte legsikeresebb írója.
Kiemelkedõ alkotása A fizikusok és Az öreg
hölgy látogatása címû dráma.

66..  Boldizsár napja 11997788  (31 éve történt)
Budapesten, az Ország-
házban az amerikai népet
jelképezõ küldöttség ün-
nepélyesen visszaadta a
Szent Koronát és a koro-
názási jelvényeket.

77.. Ramóna napja 11999966  (13 éve történt)
Gödöllõn 65 éves korában meghalt Grósz
Károly, aki 1987-88-ban a minisztertanács
elnöke, 1988-tól az MSZMP fõtitkára volt.

88.. Gyöngyvér napja 11993355  (74 éve
történt)
Megszületett Elvis
Presley a rock and
roll koronázatlan
királya.

99.. Marcell napja 11662200  (389 éve történt)
A pozsonyi országgyûlés felajánlotta
Bethlen Gábornak a királyi címet, de õ csak
a „Magyarország fejedelme” titulust
fogadta el.

1100.. Melánia napja 11886633  (146 éve történt)
Megnyitotta kapuit az utazók elõtt 1863-
ban a londoni földalatti, a világ elsõ
földalatti vasútja.

1111.. Ágota napja 11881133  (196 éve történt)
Elültették az elsõ ananászfákat Hawaiin.

1122.. Ernõ napja 11997766  (33 éve történt)
85 éves korában meghalt Agatha Christie
angol krimiíró, Miss Marple és Hercule
Poirot megalkotója.

1133.. Veronika napja 11999922 (17 éve történt)
Japán az erõszakért bocsánatát kérte annak
a több tízezer koreai nõnek, akik a II.
világháború idején a japán katonák szex
rabszolgái voltak.

1144.. Bódog napja 11991144  (95 éve történt)
Henry Ford bevezette a legújabb talál-
mányát, az autó összeszerelõ futószalagot,
aminek következtében a gyártási idõ 12
óráról 93 percre csökkent.

1155.. Lóránt napja 11990088  (101 éve történt)
Megszületett Teller Ede magyar fizikus, az
atombomba egyik kifejlesztõje, a hidrogén-
bomba-program irányítója.

1166.. Gusztáv napja 11449933 (516 éve történt)
Visszatért Kolumbusz elsõ útjáról
(Amerikából), abban a tudatban, hogy
eljutott Indiába...

1177..  Antal napja 11889999 (110 éve
történt)
Megszületett Al
Capone legendás
amerikai gengszter,
szeszcsempész.

1188.. Piroska napja 11992266  (83 éve történt)
Meghalt Blaha Lujza színésznõ, a nemzet
csalogánya.

1199.. Sára napja 11880099  (200 éve történt)
Megszületett Edgar Allan Poe amerikai
költõ, író, a krimi mûfajának megteremtõje
(Holló, Kút és az inga).

2200..  Fábián napja 11994488  (61 éve történt)
Meggyilkolták Mahatma Gandhi indiai
békeharcost.

2211.. Ágnes napja 11990055  (104 éve történt)
Megszületett Christian Dior francia
divattervezõ.

2222.. Vince napja 11995566  (53 éve történt)
Meghalt Sir Alexander Korda, azaz Korda
Sándor filmrendezõ, filmvállalkozó. 141
filmnek volt a producere, illetve rendezõje.

2233.. Rajmund napja 11779933  (216 éve történt)
Másodszor osztották fel Lengyelországot.

2244.. Timót napja 11994433 (66 éve történt)
Dallas-ban (Texas, USA) megszületett
Sharon (Marie) Tate színésznõ, a híres
filmrendezõ Roman Polanski felesége, akit
késõbb a legendás sorozatgyilkos, Charles
Manson ölt meg.

2255.. Pál napja 11994477  (62 éve történt)
Floridában, 48 éves korában meghalt Al
Capone (eredeti nevén: Alphonsus Capone)
olasz származású chicagói gengszterfõnök.

2266..  Vanda napja 11888877  (122 éve történt)
Elkezdõdött az Eiffel-
torony építése Párizsban.

2277.. Angelika napja 11996677  (42 éve történt)
A NASA által végzett visszaszámlálási teszt
során tûz ütött ki az Apollo 1 kabinjában. A
tehetetlen személyzet szeme láttára három
asztronauta veszítette életét.

2288.. Károly napja 11661133  (396 éve történt)
Galileo Galilei felfedezte és leírta a
Neptunuszt a Jupiter mellett, bár még akkor
azt hitte, hogy egy csillagot talált.

2299.. Adél napja 11887766  (133 éve történt)
Budapesten 72 éves korában meghalt Deák
Ferenc magyar politikus, akit kortársai a
haza bölcsének neveztek megfontoltsága és
tisztessége miatt.

3300.. Martina napja 11993333  (76 éve történt)
Kancellárrá nevezték ki Hitlert, és ezzel
megkezdõdött a második világháború
elõkészítése.

3311.. Marcella napja 11999900  (19 éve történt)
Megnyitották az elsõ McDonald's éttermet
Moszkvában.
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Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.

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

22000099..  áállllaannddóó  pprrooggrraammookk

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

1. Baba-mama klub
2. Kerámia

3. Kreatív gyakorlatok
4. Szövőkör
5. Színjátszó  stúdió
6. ONYPE Klub
7. Aranyeső Nyugdíjas Klub
8. Értelmes Évek Nyugdíjas Klub
9. Városi Fúvószenekar próbái

10. Cantemus kórus
11. Gaudeamus kórus
12. Baranyai János Vasútbarát és

Modellező Klub
13. Bokréta Néptánccsoport
14. NÉPTÁNC
15. Hagyományőrző Népi Együttes
16. Népdalkör
17. ZENEBÖLCSI
18. KÁRTYAKLUB

19. AIKIDO GYEREK
20. AIKIDO FELNŐTT
21. AKROBATIKUS ROCKY
22. BALETT
23. BATTODO
24. BUKFENC TORNA
25. GERINC TORNA
26. JÓGA JMÉ RENDSZER

27. JÓGA JMÉ RENDSZER
NYUGDÍJASOKNAK

28. JUDO OVISOKNAK
29. JUDO HALADÓKNAK 
30. JUDO FELNŐTTEKNEK 
31. KARATE 
32. KARATE SHOTOKAN
33. KEMPO
34. L.L.JUNIOR TÁNCISKOLA 
35. MEGATÁNC
36. NŐI TORNA 
37. PILATES ÁGI 
38. PILATES ÉVA
39. SPORTAKROBATIKA
40. SPORT ROCKY
41. STRETCHING
42. ZSÍRÉGETŐ TORNA

43. ASZTALITENISZ   

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ fallabda pályát üzemeltet: 
Hétköznap reggel 7-től du. 4-ig 2 000,- Ft/ó, 16 órától 21 óráig: 2 400/ó 

szombat és vasárnap: reggel 8 órától este 7 óráig  2 000,- Ft/ó  
Előzetes bejelentkezés: 588-682; vagy: 588-690;

Bérlet ára: 10 alkalom 20 000,- Ft

KEDD-CSÜTÖRTÖK 10.00-11.30 vezeti: Tóth Margit logopédus

hétfői és/vagy szerdai napokon 14.30-16.30-ig két csoportban 

vezeti: Nagy Csilla 

hétfő-csütörtök 15.00 órától, vezeti: Mizser Pál festőművész 

pénteken 15.00 órától, vezeti: Pirók Irén

kedd 18.00 órától, vezeti: Dániel Kornél

szerda 17.00 órától, vezeti: Czeller Boldizsárné 

hétfő 17.00 órától, vezeti: Dékány Jánosné 

csütörtök 16.00 órától, vezeti: Markó Józsefné 

hétfő-csütörtök 17.30 órától 

művészeti vezető: Balogh Ferenc - karmester

kedd-péntek 19.00 órától, vezeti: Vadász Ágnes - karnagy 

kedd 18.00 órától, vezeti: Kovács Katalin - karnagy 

vezeti: Gombos István 

További információ: http://www.terepasztal.shp.hu

kedd 19.00 órától, vezeti: Almási Bernadett

szerda 18.00- 19.00 péntek 15.30- 16.30, vezeti: Kovács Éva

szerda 18.00 órától, vezeti: Széphalmi Zoltán néptánc koreográfus

kedd 17.00 órától, vezeti: Kovács László népzenész

PÉNTEK 11.00 - 11.30, VEZETI: JÁNOSSY NOÉMI

PÉNTEK 18.00 - 21.30, VEZETI : SZERINÉ KISS ANDREA

SZERDA–PÉNTEK 16.30 - 17.30, VEZETI: PINTÉRNÉ G.ANETT

SZERDA–PÉNTEK 17.30 - 19.00, VEZETI: PINTÉRNÉ G. ANETT

KEDD–CSÜTÖRTÖK 17.00 - 18.00, VEZETI: FARKAS GERGELY

KEDD–CSÜTÖRTÖK  15 - 19, VEZETI: BOJSZÁNÉ TAKÁCS ANDREA

SZERDA 19.00 - 20.00, VEZETI: PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT

PÉNTEK 10.00 - 10.45, VEZETI: JÁNOSSY NOÉMI

HÉTFŐ 18.00- 19.00, VEZETI: ÓNODI MÁRTA

HÉTFŐ  SZERDA 8.30 - 10.30, CSÜTÖRTÖK 18.00- 20.00

VEZETI: MAKAI ÁGNES 

CSÜTÖRTÖK 09.00 - 11.00 VEZETI: MAKAI ÁGNES

KEDD CSÜTÖRTÖK 16.00 - 17.00, VEZETI: ILYÉS GYULA

KEDD CSÜTÖRTÖK 17.00 - 18.00, VEZETI: ILYÉS GYULA

KEDD CSÜTÖRTÖK 18.00 - 19.00, VEZETI: ILYÉS GYULA

HÉTFŐ 18 - 19.30 SZOMBAT 10.00 - 11.00, VEZETI: SZALAY ZSOLT

HÉTFŐ 16.00 - 17.00

HÉTFŐ SZERDA  PÉNTEK 16.00 - 17.30, VEZETI: KASZA PÁL

HÉTFŐ SZERDA 18.00 - 19.00

KEDD 18.00 - 19.00, VEZETI: BUDAI BOGLÁRKA 

KEDD CSÜTÖRTÖK 19 - 20, VEZETI: BOJSZÁNÉ TAKÁCS ANDREA

SZERDA  PÉNTEK 19.00 - 20.00, VEZETI: HERHOLD ÁGNES

HÉTFŐ KEDD CSÜTÖRTÖK 19.00 - 20.00, BUDAINÉ GYARMATI ÉVA

HÉTFŐ SZERDA 15.00 - 16.00, VEZETI: KŐHLER ÁKOS

HÉTFŐ SZERDA 17.45 - 18.00, VEZETI: VAJDA GYÖNGYVÉR

SZERDA 20.00 - 20.45, VEZETI: HERHOLD ÁGNES

HÉTFŐ 19.30- 20.30, SZERDA 19.00 - 20.00, 

PÉNTEK 18.00 - 20.00, VEZETI: PAÁR- FENYVESI MÁRIA

péntek 16.00 órától, Vezeti: Kárpáti Imre
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