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ben a nehéz idõkben - köszönet a
mindennapok erõfeszítéseiért, a tenni
akarásért: az elfogadásért, illetve az el
nem fogadásért. Köszönet.

Mindenek elõtt a bizalomért. Azért a
bizalomért, melyet Ön, kedves olvasó
lapunk iránt táplált akkor is, mikor újra
kifizette ezt a nehezen megszokható
100 forintot a februári számért.

A Veresi Krónika tehát februárban is az
Önkormányzat erejébõl, ám az Önök
bizalmának, hûségének, szeretetének
és kritikáinak, valamint a fennmaradásért folytatott erõfeszítéseknek, az emberi kitartásnak köszönhetõen kínálja
magát a már jól ismert témakörökben,
28 oldalon.

Köszönet a hûségért, mi lassan már
egy éve segít minket abban, hogy
hónapról-hónapra - szeretnénk hinni színvonalasabb tájékoztatást nyújtsunk a város lakosságának: olvasmányosan.
Köszönet mindazért a szeretetért és kritikáért, mellyel megtalálják lapunk;
melyeknek köszönhetõen az újság nem
csak büszke eddigi múltjára és fejlõdésére, de tanulni is képes azokból a
hibákból, melyekre Önök hívják fel figyelmünket immáron tizedik hónapja.

Szerkesztői levél

Köszönet

Köszönet!
Köszönet továbbá azért a kitartásért,
melyet mindnyájan lépten-nyomon
tapasztalhatunk a társadalmi berendezkedés különbözõ területein ezek-

Anka Péter,
fõszerkesztõ

Csatornatársulás
December 22-én közös, ünnepi testületi ülésen találkoztak Erdõkertes,
Szada és Veresegyház önkormányzati képviselõi, hogy újabb fontos
lépést tegyenek meg a szennyvíztisztító bõvítésre és a csatornahálózat továbbépítésére kiírt
KEOP-pályázat irányában. A napirenden mindössze egy tennivaló szerepelt: a közmû társulás alapító okiratának elfogadása, melyrõl minden
településnek külön-külön kellett a
döntést meghoznia.

zása a feladat, amely a pénz felhasználását intézi. A megvalósult beruházás
lezárását követõen a szennyvíztisztító
próbaüzeme után még öt évig mûködik
majd a Társulás.
A Társulás Alapító Okiratát településenként külön szavazva minden képviselõtestület egyhangú döntéssel elfogadta,
valamint a Társulási Tanácsba a 3 település

polgármestereit delegálták a képviselõk.
A közös testületi ülés végezetével Pásztor
Béla kifejezte, hogy nagy örömmel látja
a települések önkormányzatainak egyértelmû együttmûködési szándékát és
összefogását, és kívánja, hogy munkájuk
a pályázatban sikerrel záruljon majd.
Kacsúr Annamária

Az ülés kezdetén Pásztor Béla, Veresegyház Polgármestere ismertette a pályázat lényegét és fontosságát, kiemelve,
hogy az egyes települések fejlesztése –
mind bõvülés, mind iparosítás tekintetében – csak úgy lehetséges, ha a
szennyvíztisztító kapacitása elegendõ
lesz. Elmondta, hogy a sikerrel zárult
elsõ forduló után lehetõség nyílt a 2. fordulóban való részvételre, és az erre való
felkészülés kiadásait a már elnyert közel
100 millió forint biztosítja. A pályázatot
2009 augusztusában kell majd benyújtaniuk.
A felkészülésnek ebben a szakaszában
a 3 településtõl független, önállóan mûködõ gazdasági egység, Társulás létrehowww.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
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Közélet

A Malom-tó múltja

Mint arról már korábban beszámoltunk Veresegyház Város Önkormányzata, a veresegyházi Malomtó rehabilitációjának érdekében,
2007 decemberében jelentkezett a
Közép-Magyarországi Operatív Program Élõhelyek és élettelen természeti értékek megõrzését, helyreállítását szolgáló beruházások címû
pályázati lehetõségre, és 2008. október 22-én a KMOP-2008-3.2.1/A
projektcél keretében 254 millió Ft
Európai Uniós pályázati pénzt nyert.
Írásunkkal a Malom-tó múltját, jelenét,
rehabilitációját, és jövöjét kívánjuk bemutatni.
A Veresegyházi Malom-tó, a város legöregebb, társadalmi és gazdasági szempontból a legjelentõsebb tava. A tavat a
Szõdrákosi patak felduzzasztásával a
középkorban hozták létre. Elsõ írásos
emlék a tóról 1430-ból származik. A ké-

sõbbi évszázadokban számos katonai
térkép és feljegyzés emlékezik meg róla.
Gazdasági jelentõségét, a Malom-tó
rendszeren épült 3 malom, a nádvágás
és a horgászat adta. A malmok 1950-ig
mûködtek, bár számos árvíz megrongálta a malom-gátakat, sõt a malmokat
is elvitte, mindig hamar újraépítették
õket. 1928-ban nyílt meg a veresegyházi
tóstrand, mely az idegenforgalom fellendülését hozta Veresegyháznak.
A Malom-tó ökológiai állapotát befolyásoló antropogén eredetû hatások az
1900-as évek második felére érték el azt
a kritikus szintet, mely meghaladta a tó
természetes öntisztuló képességét.
Az emberi beavatkozások és terhelések
közül a tavon és vízgyûjtõjén történt
vízrendezések, a talajvíz elszennyezõdése, idegen fajok betelepítése volt a
meghatározó degradációs tényezõ.
A vízgyûjtõn történt vízrendezések következtében, mely korábban nádasos, hínáros, mocsaras területek volt, alakult ki a
Pamut-tó és az Ivacsi-tó. A hínár és nádasok nagy jelentõsége abban rejlik, hogy
hatalmas mennyiségû nitrogént, foszfort
és szerves anyagot képesek lebontani,
mintegy biológiai szûrõként mûködve.

Ahogy ezek a szûrõk eltûntek, a víz nitrogén és foszfor tartalma rohamosan nõni
kezdett. Hasonló nitrogén és foszfor
feldúsulást okozott a vízgyûjtõ területen
mûködõ mezõgazdasági technikák rossz
alkalmazása, (sok rovarirtó-szer és mûtrágya használat), a tó környezetében
megtelepülõ lakosok által készített nem
tökéletesen záró emésztõgödrök talajvízszennyezése. Sajnos a horgászat sem tett
jót a tó állapotának. Az 1960-as évektõl
betelepített két idegen, növényevõ faj
(amur, busa) tovább rontott az elõzõ
állapoton. E két fajt azért telepítették,
hogy a vizet a hínártól „megtisztítsák”,
több szabad vízfelületet képezvén így a
horgászat számára. A hínárevõ amur
egy nap alatt képes testtömegének 100120 %-át is elfogyasztani, és ennek
megfelelõ mennyiségû szerves-anyagot
üríteni a vízbe. Tehát egyrészt a hínárfogyasztással tovább rontotta a tó
öntisztuló képességét, a szerves-anyag
ürítésével pedig, tovább növelte a tó
belsõ terhelését. A busa nem csak
növényi planktont, hanem állati planktont is fogyaszt, vagyis azokat a tápanyagokat, melyek szükségesek a kis halivadékok túléléséhez, ezzel a tóban élõ halak
szaporodásának szab határt, vagyis a tó
ökoszisztémáját szegényíti.
Még a vízrendezés elõtti idõkben (Pamut- és Ivacsi-tó
kialakítása), a hosszú évszázadok alatt a számos árvíz
következtében jelentõs menynyiségû hordalék került a
Malom-tóba, mely itt ülepedett le. Napjainkra kialakult
egy sekély vízszint, mely a meleg nyarak hatására könnyen
és nagyon felmelegszik. Ez és
a nitrogén-, foszfor- és szervesanyag-dús iszap jó táptalajt biztosít különbözõ algafajok megtelepedésére, mely
virágzásukkor nemcsak további salakanyagot képeznek, de
a víz oxigénjét is elhasználják,
a benne élõ fajokat veszélyeztetvén. Beindult egy olyan
öngerjesztõ folyamat, melynek következtében a tó eutrofizálódik (elmocsarasodik).

Székely János
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Önkormányzati telkek értékesítése

Szépen épül az
óvoda

Veresegyház dinamikusan fejlõdõ Ligetek városrészében és a Revetekben,
a Kútfõ utca alatt kínálunk eladásra összközmûves építési telkeket.
Telkeink a Ligetekben 710-1250 nm, a Revetekben 750-950 nm közöttiek.
A telkek négyzetméterára:
Ligetekben – bruttó 12.000.-Ft
Revetekben – bruttó 10.800.-Ft
Veresegyház városa 15.000 lakosú kistérségi központ Budapesttõl 15 km-re
észak-keletre. A település könnyen megközelíthetõ az M3-as autópályáról, az
M0 körgyûrûrõl gépjármûvel, valamint rendszeres vonatközlekedés köti össze
Budapesttel. A város infrastrukturális fejlettsége, sport és kulturális élete, a természetes és természet közeli élõhelyek megõrzése miatt egyre több fõvárosból
kitelepülõnek ad nyugodt és kényelmes állandó lakóhelyet.
IPARI, GAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI TERÜLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mint azt olvasóink láthatják, idõközönként beszámolunk városunk beruházásainak folyamatáról, melyek az Európai
Unio, és Veresegyház Önkormányzat
közös finanszírozásában valósulnak
meg. Ez alkalommal a csonkási óvoda
munkálatainak jelenlegi állásáról tájékoztatjuk azokat a lakosokat akik nem
minden nap járnak a térségben. A falak
állnak, a építkezés terv szerint halad.
Bár az idõjárás lassít, a 2009-es óvodai
idény kezdetén az új építményt birtokba vehetik kis lakói.

Veresegyház Város Önkormányzata összközmûves ipari, kereskedelmi, szolgáltató és idegenforgalmi beruházások számára területet értékesít.
Veresegyház a térség legdinamikusabban fejlõdõ városaként várja beruházók,
cégek és vállalkozások érdeklõdését.
Önkormányzatunk Képviselõ-testülete egyedi ármegállapítási joggal rendelkezik, mely figyelembe veszi a terület sajátosságait, a Város és az Érdeklõdõ
igényeit is.
Amennyiben településünk felkeltette érdeklõdését, az alábbi telefonszámon
készséggel állunk további információkkal rendelkezésére.
Érdeklõdni lehet: Beruházási Iroda 06-28-588-648, vagy a beruhazas1@invitel.hu címen.

Saját erõ, saját érték
Merthogy Veresegyházon értékteremtés zajlik több szempontból is. A Fõ út
menti általános iskola emelet ráépítése
folyamatosan halad. Az érték amit
gyermekeink kapnak, több új, és korszerû terem, új nyílászárók, barátságos
környezet, ahol a XXI. századi oktatás
tárgyi feltételei megvalósulnak.
Az érték amit a városé lesz, egy 260
millió forinttal értékesebb ingatlan,
melyet Veresegyház Önkormányzata
saját erõbõl valósít meg. A munkák
állását a képpel kívánjuk érzékeltetni.
Eredményes kivitelezést kívánunk a Hajdu
Építõipari és Keresekedelmi Kft-nek,
hogy a munkákat a legjobb színvonalon,
a leghamarabb elvégezhesse.
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Ellenzéki javaslatok körzeti
és országos ügyekben
Harrach Péter: A kormány vonja vissza az „árterek”
kijelölésére vonatkozó rendeletét
Az ellenzék tavaly is jelentõs számú
módosító törvényjavaslatot terjesztett a
parlament elé, de a kormány vagy
napirendre sem vette, vagy leszavazta
õket. Ugyanez történt, amikor FideszKDNP nyújtotta be – több tucatszor –
a kisebb parlamentre vonatkozó javaslatát. Ugyanakkor a miniszterelnök ez
irányú terveinek bejelentését újdonságként tálalta a média.
Bár a parlament még nem kezdte meg
idei ülésszakát, Harrach Péter már két
javaslat elõterjesztésében vett részt.
A „Szabad Vasárnap” KDNP-s kampányhoz kapcsolódva a Munka Törvénykönyvének módosítására született
javaslat. Ebben azt szeretnék elérni a
beterjesztõk, hogy a jelenlegi túl rugalmas törvény ne tartalmazzon annyi
kivételt. A hét egyetlen pihenõnapja
legyen a családoké, és a közös programoké. Természetesen nem általános
tiltásban gondolkodnak, maradnának a
törvényben olyan ésszerû kivételek,
amelyek lehetõvé tennék például a családi vállalkozások kis üzleteinek, vagy a
nyári szezonban az üdülõterületeken
található elárusítóhelyeknek, a hétvégi

nyitva tartását. A beterjesztõk azt szeretnék kivédeni, hogy a multinacionális
vállalatok visszaéljenek az erõfölényükkel. Mindehhez felmérték a vásárlási
szokásokat, és a hétvégi forgalmat,
amely azt bizonyítja, hogy semmilyen
ellátási nehézséget nem okozna, ha hetente egy napot zárva tartanának az
üzletek.
A másik javaslat az úgynevezett nagyvízi
medrek kijelölésének végrehajtása során
kiderült törvényi ellentmondás, és a
nagyfokú lakossági tiltakozás okán
született. Harrach Péter körzetében a
Duna menti települések lakói jelentõs
számban érintettek. Az ügyben sajtótájékoztatót is tartott a képviselõ, ahol
elmondta, hogy ismét egy ügyefogyott
kormányzati intézkedés történt, amely
családok ezreit, és több önkormányzatot érint hátrányosan. A tulajdoni lapra
rákerül, hogy árvízmederben van az
ingatlan, ezáltal azokra hitelt felvenni,
biztosítást kötni, ott fejleszteni, pályázni
nem lehet. Ráadásul sok ingatlan
tévesen került az ártérbe sorolt helyrajzi
számok közé. Január 21-én született a
határozati javaslat, amelyben Harrach

Péter azt indítványozta, hogy a kormány, vonja vissza a nagyvízi medrekre
vonatkozó rendeletét, és alkosson a
vízügyi törvénnyel összhangban lévõt,
amely figyelembe veszi a társadalmi
érdekeket is.
A tavaly benyújtott szociális törvénymódosítások célja az volt, hogy a segélyezés helyett a munkavállalásra (munkahelyteremtésre és a segélyeknél magasabb bérekre) helyezze a hangsúlyt,
hiszen ma sajnos sokan arra tették fel az
életüket, hogy munka helyett a különféle
segélyek megszerzésébõl éljenek. A közmunkaprogram kiszélesítése és a foglalkoztatottság növelésének jogszabályokkal történõ támogatása jó irány. Ezeket
az elgondolásokat a kormány érdemesnek találta arra, hogy átvegye és a kisebb
parlament javaslatához hasonlóan, úgy
vigye a nyilvánosság elé, mint saját
ötletét.
B.T.E.

FIGYELEM FELHÍVÁS
A Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
megbízásából a JUHÁSZ-ÕR Vagyon védelmi Kft. 2009 február 16-tól teljes
körû ellenõrzést végez Veresegyházon.
A DMRV Zrt. felajánlja annak lehetõségét azon fogyasztóinak, akik a csatornahálózatot eddig használták anélkül, hogy erre szerzõdéskötési szándékukat jelezték volna, hogy pótlólag az alábbi kedvezményes
feltételekkel szerzõdést köthetnek.
Akik 2009. február 20-ig bejelentik a Gödöllõi Üzemigazgatóságon (Gödöllõ, Sík Sándor u. 7. szám.) annak tényét, hogy
már igénybe veszik csatorna szolgáltatásunkat, és megfelelnek
az elvárt mûszaki feltételeknek, a megelõzõ 2 leolvasás által
rögzítet m3 adatok figyelembe vételével elkészített csatorna és

Azon fogyasztóinknál, akik nem élnek ezen lehetõséggel és
ellenõreink észlelik a szabálytalanságot, az érvényben lévõ
törvények alapján, 5 évre visszamenõleg kivethetjük a szol gáltatás ellenértékét. Amennyiben hitelt érdemlõ számlával
bizonyítja, hogy ezen idõ intervallumon belül csatlakozott a
hálózatra, úgy addig az idõpontig készítünk pótszámlát amíg
a rácsatlakozás ténye bizonyítást nyert.
Jó érzésû fogyasztóink figyelmébe ajánljuk ezen felhívásunkat, mellyel élhetnek a
Gödöllõi Üzemigazgatóságunknál.
Gödöllõ, Sík Sándor u. 7. szám.

Vác , 2009. 01. 30.

környezetterhelési díj számla kiegyenlítése fejében mentességet kaptak az eddigi többlet szolgáltatási díj megfizetése alól.
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Ahogyan azt már rendszeres olvasóink megszokhatták, e hónapban
is magától értetõdõ következetességgel jelentkezik képviselõi interjúnk a Veresi Krónika hasábjain.
Az alábbiakban Ella Attilával való
beszélgetésem olvasható.
Huszai, Gerhát, Hajdi, Ella - mind patinás, veresegyházi családnevek, így gondolom, Ön is tõsgyökeresnek mondhatja
magát, képviselõ úr.
Így igaz, bár én egyke vagyok, a híres
zenész Ellákkal pedig másod unokatestvéri szálak kötnek össze: az õ édesapjuk
és az én nagyapám voltak édestestvérek. Édesapám szakmáját tekintve esztergályos, a vasiparban dolgozott,
késõbb egy TSZ melléküzemág vezetõjeként a mûanyagiparban tevékenykedett,
édesanyám pedig évtizedekig járt be a
fõvárosba - villamossági szaküzletben
dolgozott, mint eladó.
Persze a muzsika azért Öntõl sem áll
túlságosan messze...
Mikor vált világossá, hogy a zenei
pálya vár Önre?
Már az óvodában is bátran, szépen
énekeltem, szerencsémre iskolaérett
koromra indult el 1971-ben veresen a
zenei tagozat. 1973-tól Gödöllõre jártam zeneiskolába. 1979-ben sikeres
felvételit követõen a Debreceni Kodály
Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskolában kezdtem meg tanulmányaimat.

Ezt követõen továbbra
is Debrecenben maradtam, ott végeztem a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolát, és itt
szereztem meg zeneiskolai harsona és mélyrézfúvós tanári diplomámat.

veresegyházi fúvószenekar munkáját is
segítem, támogatom. Idén ünneplik 10
éves jubileumukat.

Eddig több - természetszerûen férfi - életpálya során is felmerült
a katonaság szerepe.
Ön milyen tapasztalatokat szerzett e téren?

Több, mint 10 éve, hogy a politikában
jártas ismerõseim megkerestek, és
kapacitáltak, hogy induljak az önkormányzati választásokon. Véleményük
szerint autonóm gondolkodású emberekre lenne szükség a testületben.
Nagyszámú család a miénk, sokan
ismertek, és persze én is sok embert
ismertem. Mivel úgy éreztem, hosszú
távon is itt képzelem el az életem, gondoltam, senkinek sem teszek rosszat
azzal, ha megpróbálom, sõt, a közmûvelõdés, valamint a szociális és egészségügyi jelenségek iránti elkötelezettségembõl adódóan még javára is lehetek
a községnek - az akkori 13 megválasztott közül végül a 8. helyen futottam be.
2002-ben aztán minden megváltozott,
hiszen magától értetõdõen Veresegyházra is begyûrûzött a pártpolitika.
Persze nem szabad elfelejteni, hogy
1999-ben a település városi rangot
kapott, a lakosság száma immáron
meghaladta a 10 ezret, így a választási
rendszer is megváltozott listásra, illetve
egyénire. A lakosság bizalmát élvezve a
bonyolultabb metódus ellenére is bejutottam a képviselõ-testületbe, ahol a
2006-os választásokat követõen, ismét
bizalmat kaptam a körzet választóitól, s
jelenleg harmadik ciklusomat töltöm.

A diploma megszerzése után elkezdtem
állást keresni, és a
szomszédos Gödöllõn
kötöttem ki, ahol a Frederic Chopin
Zeneiskolában sikerült tanári állást
szereznem. 1987 szeptembere helyett
csupán másfél évvel késõbb, 1989 márciusában kezdhettem el az érdemi
munkát, hiszen így van: az én életemben
is bekövetkezett a katonaság. A továbbiakban megint csak a szerencsére tudok
hivatkozni, ugyanis némi „segítségnek”
köszönhetõen sikerült elérnem, hogy
már '87 augusztusában sorozzanak be,
mégpedig zenész lévén a Veszprémi
Katonazenekarba.
A hon védelme után tehát egybõl bele vetette magát a munkába. A zeneiskolai
feladatok gyakorlatban is beváltották a
hozzájuk fûzött reményeket?
Valóban hatalmas lelkesedéssel láttam
neki a munkának, és igen, úgy tûnik
szerencsés csillagzat alatt születhettem,
mivel két év után, az 1991-es vezetõváltást követõen igazgatóhelyettesi
megbízást kaptam, melyet hat évig láttam el. Talán az ilyen téren szerzett
tapasztalataimnak is köszönhetem,
hogy 2008 augusztusától, az igazgatónõ nyugdíjba vonulását követõen, sikeres pályázattal a zeneiskola új vezetõje
lettem. Mandátumom az elkövetkezõ öt
évre szól. Emellett továbbra is igyekszem
a fúvószenekari muzsika közelében
maradni: 18 éve vezetem a Gödöllõi
Fúvószenekart, valamint a zeneiskola
utánpótlás együttesét is.
A veresegyházi zeneiskolában is tanítottam az elmúlt 19 évben, és 10 éve a

Közélet

A szerencse kegyeltje...?

Az ember nem is gondolná, hogy ennyi
munka mellett még a képviselõség is
belefér az idejébe. Egyáltalán, honnan
jött az ötlet annak idején, hogy elinduljon a helyhatósági választásokon?

Képviselõként az ön választókerülete a
hetedik, azaz nevezzük így, a belváros.
Ha szabad ilyet kérdeznem: elégedett a
„háza tájával”?
Én mindig is a legnagyobb tisztelettel és
elkötelezettséggel igyekeztem végezni a
képviselõi munkám. Nagyon jól esik, ha
megkeresnek a lakosok, a telefonszámom nem titkos. Talán éppen ezért is
fájó számomra, hogy a Fõtér vonzáskörzetében megvalósult útrehabilitációs
munkák során kimaradt az aszfaltfrissítésbõl a Nap utca, valamint csupa
tankcsapda maradt a Jókai utca. Pedig a
Fõtér az a hely, ahol mindenki megfordul, függetlenül attól, hol lakik a
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város területén - az Integrált Városfejlesztési Stratégia talán majd erre a
helyzetre is megoldást nyújt.
Ha azonban nem ennyire specifikusan,
azaz konkrét területet illetõen teszem
fel a kérdést, hanem aziránt érdeklõ dõm, milyennek találja a város jelenlegi
gazdasági helyzetét, mi a válasza?
2000-ig kezelhetõnek éreztem a hitelállományt, mostanra azonban némi
aggodalom tölt el. Úgy érzem a település lélekszámának drasztikus növelése
sem feltétlenül jó irányba visz, hiszen
nem látom biztosítottnak a város ekkora tömeg befogadására vonatkozó
lehetõségeit - persze ha az iskolákban
és óvodákban hemzsegnének a kongó
tantermek, az megint más fényben
világítaná meg a dolgot. Ha csak a
közeli településeket figyeljük, láthatjuk,
hogy van még mit pótolnunk, pl. egy

2009. február

középiskola beindítása régóta várat
magára. Az ipari fejlõdés valóban kimagasló és roppant kecsegtetõ anyagi forráshoz juttatja a várost, azonban úgy
gondolom, az is egyre szükségesebb,
hogy jó gazdái legyünk a szóban forgó
összegeknek.
Végezetül meséljen pár szóban a
magánéletérõl! Mit lehet tudni Ella
Attila családjáról, hobbijáról?
1991-ben nõsültem, feleségem, Elláné
Papp Katalin is szakmabeli, itthon, veresen dolgozik a Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskolában -a zongora tanszak
vezetõje. Három lánygyermekünk van:
Zsófia, 17 éves és jelenleg a Fóti Ökumenikus Gimnázium tanulója, Orsolya
15 éves, a Gödöllõi Török Ignác
Gimnáziumba jár, Dorottya, 9 éves, õ
pedig a Fabriczius József Általános
Iskola harmadik osztályos tanulója.

Mindannyian foglalkoznak zenével:
Zsófi zongorázott, furulyázott és oboázott, de mostanában inkább szõni jár a
Veresi Szövõkörbe Pirók Irénkéhez. Orsi
11 éve hegedül, országos zeneiskolai
versenyek helyezettje. Dorottya 4 éve
fuvolázik. Hobbim leginkább a
munkám, a zene és a fúvószenekari
muzsika. Ma már az aktív zenélés kissé
háttérbe szorult, ahhoz rendszeres
gyakorlás kell, hogy nagyobb közönség
elé álljak ki, mint szólista. Persze a mai
napig a sportot is szeretem, igaz, manapság leginkább csak a lányaimmal
kerékpározom rendszeresen. Sajnos,
mint sok más ember, én is azzal a hatalmas problémával küszködöm, hogy
kevés az idõm - jobb lenne, ha egy nap
36 órából állna...

Anka Péter

Diplomás munkatársakat
keresünk pénzügyi tanácsadói üzletágba, kiemelt
ügyfélkör kezelésére.
Magas, garantált
jövedelem plusz juttatásokkal!
Jelentkezési határidõ:
2009. március 15.
Telefon: 30-743-93-08
E-mail: igneczi.eniko@gmail.com
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Vigyázzuk a fát!
Éppen elõzõ havi számunkban hívtuk fel a figyelmet a mozgó faárusítás veszélyeire, azonban e hónapban másról is kénytelenek vagyunk
hírt adni: a szóban forgó rönkök
ugyanis valamikor szintén élõ faként kezdték pályafutásukat…

Közélet

Hová tegyem?

lésre lesznek figyelmesek, azaz ha jól
sejthetõen lopásról lenne szó, jelentsék
azt a rendõrségen, hogy az illetékesek a
továbbiakban minél hatékonyabban
tudjanak eljárni a környékbeli meglehetõsen jelentõs erdõsséget.

Szóval ezeket kivágják, mese nincs.
Persze nem mindegy, hogy a kitermelés
intézményesített, hivatalos formában,
erdészek és vadászok felügyelete mellett
zajlik-e, avagy természetvédelmi területeket csupaszítanak le arra méltatlan
gazemberek. Az ilyenek tettenérésekor
rendszerint lefoglalják a gépkocsit,
valamint a fûrészeket, a továbbiakban
pedig már a bíróság dönt arról, hogy
ezeket végleg el is kobozza-e – többnyire persze igen, azonban a kereslet
miatt ezek újra könnyen beszerezhetõk.
Éppen ezért is kérnek mindenkit a
hatóságok, hogy ha illegális kiterme-

Nemrégiben már felhívtuk a figyelmet a személygépkocsikban hagyott
értéktárgyakat illetõ könnyelmûségre, mely témát kiegészítendõ
kívánunk most szólni az olvasóhoz:
vigyázzanak a GPS-re!
A GPS (Global Positioning System), azaz
a globális helymeghatározó rendszer
használata napjainkban egyre inkább
dívik. Sokan miután kiszállnak az autóból, magukkal viszik, vagy legalábbis
akkurátusan a kesztyûtartóba rejtik el a
készüléket, ám az esetek 95%-ában
nem annyira körültekintõek, hogy az
azt rögzítõ, tappancsos dokkolót is
eldugják a kíváncsi szemek elõl. Ebbõl
kifolyólag pedig megint csak szinte
egyértelmûnek látszik – ráadásul kifejezetten ezt célzó megfigyelések is igazolták –, hogy amennyiben a fröccsöntött tartó a szélvédõn kapaszkodik,
maga a szerkezet is bizonyosan valahol
a kocsiban lapul – nem mellesleg ezt
támasztja alá az a megannyi bevert
ablaküveg is, mely egyébként érintetlen, s le nem fosztott, ugyanakkor tappanccsal ellátott autókhoz tartozott.
Javasoljuk tehát, hogy amennyiben
ilyen jellegû navigációs rendszerük van,
ne csak azt vigyék magukkal, ha
magukra hagyják a jármûvet, de a
dokkoló állomást is rejtsék el megfelelõ
módon – mondjuk, a csomagtartóban.

Ott trükk volt...!
Úgy tûnik nem csak a gazdasági
válságra való hivatkozás, hanem az
esetlegesen ennek okán is gombamód szaporodó trükkös lopások is
egyre divatosabbak: bizony, az élet
egyre több figyelmet igényel.
Persze adtunk már hírt errõl: rendõr,
polgárõr, vízmûves, postás, faárus, és
még sorolhatnánk azokat
a foglalkozásokat, melyekben tetszelegve elõszeretettel szedik rá a
gazemberek az idõseket,
a gyámoltalanokat, illetve
a korlátozottabban cselekvõképes állampolgárokat. Kitalálják, hogy
tolvajt fogtak az utcában,
majd pedig felszólítják a
védtelen lakosokat, hogy
nézzenek utána, nem
tûnt-e el valamijük – persze általában ekkor vannak meg utoljára a
szóban forgó értékek. Kis
idõ elteltével ugyanis ezek
a gonosztevõk visszaosonnak a házba, vagy
pedig még ott jártukkor

tulajdonítják el a különbözõ ingóságokat. A veresi rendõrörsnek szerencsére
egyébként – meglehetõs fáradozás eredményeképp – éppen a napokban sikerül
lefülelni egy ilyen társaságot, hiszen
mára már nevesített, fényképpel rendelkezõ gyanúsítottakról beszélhetünk –
valószínûleg egynél több elkövetõrõl van
szó.
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Közélet

10 év munka
Nemrégiben 10. életévét ünnepelhette a Misszió Egészségügyi Központ. Egy évtized áttekintése során
pedig elõször nyilván azt a kérdést
tesszük fel: megvalósult-e a cél, melyet a tulajdonosok megfogalmaztak? Hát nézzük, mik is voltak ezek!
Legyen egy egészségügyi szolgáltató
intézmény és heti 148 órában biztosítson
járóbeteg szakellátást a térségben. Ez
a célkitûzés megvalósult, mivel jelenleg
heti 323 szakorvosi és 122 nem szakorvosi órában biztosunk ellátást (lásd a
központi ügyeletet, illetve a háziorvosokkal kialakított szakmai kapcsolatot, és
együttmûködést).

Legyen egy nappali kórház. Nos, hosszasan belgyógyászati típusú ellátás zajlott,
majd elindulhatott a valódi ellátás, mely
nagyon hamar népszerûvé vált a betegek
körében. Számos kórház-kiváltó kezelést
végeznek a kollégáink a mai napig,
annak ellenére, hogy 2007. április 1-tõl
megszûnt a nappali kórházi tevékenység
HBCS alapú elszámolása, így a járó TVK
terhére számoljuk el.
Legyen egy rehabilitációs osztály, mert
szükséges a több lábon állás. Jelenleg
van egy országos elismertségû rehabilitációs osztályunk, ahol mozgásszervi és
központi idegrendszeri sérülést szenvedett betegek rehabilitációja zajlik.
Sajnos persze itt be kell vallanunk, egy
elképzelésünk eddig még nem vált valósággá, nevezetesen az, hogy külföldi,

illetve külföldre szakadt hazánk fiait
fogjuk rehabilitálni, melynek következtében ez az osztály forprofit tevékenységet fog végezni – ezzel szemben ma
OEP finanszírozott.
Nem utolsó sorban beszéljünk az egész
szakellátást egy másik dimenzióban
átszövõ modellrõl – hát ez is megvalósult, ez az irányított betegellátási modell, majd rendszer, mely számtalan pozitív eredményt hozott a prevenció, a
továbbképzés, az esetelemzés, a betegút követés, betegút szervezés, költséghatékonyság területén, mely felbecsülhetetlen jelentõségû a Magyar egészségügyi rendszer reform programjai
sorában. Ennek méltó továbblépése

Járóbeteg
szakellátásban:
965 166 eset
Prevenció: 3920
Egynapos sebészet:
1084

lehetett volna a több biztosítós modell,
ezzel szemben azonban politikai érdektelenség, sõt, ellenérdekeltség következtében 2006 óta alig tudott mûködni,
2009 január elsején pedig hivatalosan is
megszûnt.
Hát azt hiszem elmondhatjuk, hogy a
megvalósíthatósági tanulmányban leírtakat a szervezet megvalósította, de
ehhez kellett nagyon komoly kapcsolati
tõke, elkötelezett tulajdonosi kör és egy
elhivatott menedzsment és vezetõ, mint
Dr. Matejka Zsuzsanna.

szültünk a betegek fogadására, berendezkedtünk, kicsomagoltuk a berendezéseket, mûszereket és botladozva alakítottuk ki az ellátás folyamatát. Majd jöttek a
nehézségek, nem úgy alakultak az anyagi
lehetõségek ahogy vártuk, reméltük. Ez
a 10 év, mint minden a földön, tele volt
jóval, kihívással, problémával, fájdalommal, dühvel, de emberséggel, összetartással, kitartással, kreativitással, együtt
gondolkodással, alkotással, barátsággal
és szeretettel is. Hiszen mitõl fejlõdnénk, ha nem a kihívásoktól? Persze
szakmai teljesítményünk, illetve kivívott
elismertségünk mellett a közösség
fejlõdésére és képviselt értékeire is
büszkék lehetünk – vagyunk is...

A továbbiakban még egy-két adattal szeretném érzékeltetni a 10 év munkáját:
Ügyeleti ellátásban: 41070 eset
Rehabilitációs osztály: 1811 beteg
Nappali kórházban: 5680 eset
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2006-ban már látható volt, hogy újra
kell gondolni a Misszió szerepét, mely
nem lehet más mint a Veresegyházi kistérség emelt szintû járóbeteg szakellátója, ennek talaján indult az egynapos
sebészet 2007. szeptembertõl.
Ha nem a megvalósíthatósági tanulmányt
és a számokat veszem górcsõ alá, akkor
történelmet látok, izgalmat, amikor ké-

Jobban Eszter

Veresi Krónika

2009. február

A tavasz közeledtével egyre több kutyatartó érdeklõdik a tavaszi eboltás idõpontjáról. A sok éves gyakorlat alapján
már február végén megjelentek a plakátok és az újsághírek az összevezetéses
oltások tervezett idõpontjával.
A veszettség rendeleti szabályozása és
az állatorvosi kamara közös állásfoglalása az összevezetéses eboltást szakmai-

Közélet

Tavaszi eboltás – másképpen
lag indokolatlannak tartja olyan településeken, ahol van állategészségügyi
szolgáltató intézmény.
Veresegyházon három állatorvosi rendelõ mûködik egymással korrekt szakmai
kapcsolatban. A település vezetésével
kialakított álláspont szerint városunkban nem szervezünk több összevezetéses oltást. Helyette áprilisban oltási ak-

cióra kerül sor, amelyrõl bõvebben a
Krónika következõ számában adunk
tájékoztatást.
Dr. Mohai Imre

Tájékoztató közlemény
A 2009. január 01-tõl hatályba lépett, a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.)
FVM rendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelezõ veszettség elleni
védõoltásához kapcsolódó szabályok.
Ezért az Országos Fõállatorvos és a Magyar Állatorvosi
Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elõsegíteni az
állattartók jogkövetõ magatartását:
1.) A korábbiaktól eltérõen 2009. január 01-tõl az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az
állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója
által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles
bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell
jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni
védõoltás helyszínét, idõpontját, a védõoltást beadó állatorvos
nevét és kamarai bélyegzõjének számát is. A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is.
3.) Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért
ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén
magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást
követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt
követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
4.) A kutyák veszettség elleni védõoltását valamennyi
magán-állatorvos elvégezheti.
Az oltást végzõ magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az
egységes európai állatútlevelében a saját kezõ aláírásával
és a kamarai bélyegzõjének lenyomatával igazolni.
5.) A rendelet 2009. január 01-tõl kezdõdõen a kutyák
veszettség elleni védõoltásának igazolására vagy a kutyák,
macskák, görények Közösségen belüli mozgásához való
útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003.
november 26-i 2003/803/EK határozatának melléklete
szerinti útlevelet (eegységes európai állatútlevél ), vagy egy
új, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet
Kisállat Egészségügyi Könyv ) ír elõ.
(K

Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak,
a sorszámokat a Magyar Állatorvosi Kamara adja ki.
6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak kötelezõ az új,
a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi
Könyv kiállítása, amelyek 2009. január 01-ig még nem
kapták meg az elsõ veszettség elleni védõoltásukat, vagy
az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb esetben a 2009. év folyamán változatlanul használhatóak a
korábban kiállított oltási könyvek.
2010-ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem
felelõ oltási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor,
amikor az állatot veszettség ellen beoltják. 2010. január
01-tõl már csak a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat
E g é s z s é g ü g y i K ö n y v b e n vagy az e g y s é g e s e u r ó p a i
állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védõoltás
beadása.
7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának
megfelelõen elõírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni
védõoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell
tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot
tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és –
amennyiben még nincs – az ebeket elektronikus azonosító
transzponderrel (bõr alá ültetett mikrochip pel) a tulaj donos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idõben az érvényes veszettség elleni
védõoltással nem rendelkezõ eb veszettség elleni beoltását
el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor
az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.
8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a
veszettség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve
tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni,
továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen
a z e b r e f e l ü g y e l õ s z e m é l y m a g á n á l t a r t s a az oltás
érvényességének bizonyítása céljából.
Budapest, 2009. január 05.

Országos Fõállatorvos

Magyar Állatorvosi Kamara
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Áll a bál!
Hagyományos báli idõszak Vízkereszttõl Hamvazószerdáig (Húshagyó keddig)
tart. S miután a Húsvét idõpontja a hold állását követõen változó, ezért a báli
szezon is hol hosszabb, hol rövidebb. Idén január 4-tõl február 24-ig tart, közepes hosszúságú. Nagyböjtben már nem illik zajos mulatságokat rendezni –
persze mára sajnos nagyon sokan nem ismerik azt a szót, hogy „illik”…
Régebbi idõkben az illem megtartása olykor még a törvénynél is erõsebb volt. A báli szezon egész évre széthúzódott, újra bálozó nemzet lettünk, elfogadottá vált a szórakozásnak ez a polgári jellegû formája. Húsvét után a tavaszköszöntõ, nyáron az arató és
Anna-bálok, õsszel a szüreti és Katalin bálok követik egymást.
Szépapáink idejében a bálok voltak az ismerkedés helyszínei, ahol az eladósorba került
lányok jó partira lelhettek. Ma már nem ez az elsõdleges, bár a kötetlen ismerkedésnek,
üzleti beszélgetéseknek, barátságok kialakulásának továbbra is színteret adnak. Ha sorrendet kellene felállítani, akkor a jótékonysági, alapítványi bálok vinnék el a pálmát, ezt
követõen a szakterületeké következik (orvos, jogász, iparos, munkahelyi bálok), bár ezek
szervezése nagyobb erõfeszítést követel, nem véletlen, hogy sok városban már felhagytak velük. A hevenyészett estek szezonja (végy egy zenekart, zenegépet és sok italt) már
lejárt. Nagyon jó, ha van a bálnak célja: alapítvány növelése, iskolai báloknak szülõk
ismerkedése, szakbáloknál partnerek találkozása stb.
A képek segítségével most két, a városban rendezett bálra tekintünk vissza: a Mézesvölgyi Általános Iskola, illetve a Misszió Egészségügyi születésnapi báljára.
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Újra eljött a farsangi idõszak,
ennek értelmében pedig újra jelmezt öltött magára a város apraja.
A gyermekek színpompás kosztümjeit bemutató képsorokon túl, röpke ideig eme népi misztériumra is
megemlékezünk.

A farsang a karácsonyi ünnepkör végén,
vízkeresztkor, azaz január 6-án indul és a
húsvéti ünnepkor kezdetéig, a változó
idõpontú hamvazószerdáig tart. A kereszténység elõtti idõkbõl származó
farsangot az „erkölcsös” XVI. és XVII.
században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották, azonban a reformáció-ellenreformáció szellemi légköre sem volt elegendõ a hagyomány felszámolásához.
A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötõdik
hozzá jelentõs vallási ünnep, alapvetõen
a gazdag néphagyományokra épül. Azon
kevés népszokásaink egyike, amely életben maradt a múlt században és életké-

pesnek bizonyul a 21. század kezdetén is.
A középkori Magyarországon a farsangot nemesi, polgári és népi kultúrában
egyaránt megünnepelték: míg a királyi
udvarban karneválokat tartottak, addig
a városokban és a falvakban fásángot.
A magyar nyelvbe – szemben a legtöbb
európai nyelvvel – a farsang szó nyert létjogosultságot a karnevál helyett. A német
eredetû fasching szóból származó kifejezés jelentése húshagyókedd, ami az ünnep végére, a húsvétot megelõzõ böjt
kezdetére utal. (A karnevál jelentése valószínûleg ugyanez: cardo és vale fordítása
„hús, Isten hozzád!”)
Akárcsak kisfarsangkor, nagyfarsang idején is szabad a tánc, a bálok szervezése és
a házasságkötés, tulajdonképpen a húsvétot megelõzõ negyven napos böjt elõtti féktelen mulatozás idõszaka.
A szokásjogon alapuló
merev szabályok pár
hétre megszûnnek létezni, a világ kifordul
önmagából.
Tetõpontját a hamvazószerdát megelõzõ
héten éri el, az utolsó
napok jelentõségét
bizonyítja, hogy minden egyes napnak
külön elnevezése alakult ki a magyar nyelvben. A párválasztás
mellett a farsang lé-

Közélet

Az életben maradt farsang

nyege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól példáz a következmény
nélküli bolondázás az álarc névtelensége
mögött vagy a nemi szerepek felrúgása
asszonyfarsangkor, mely rendszerint a
farsang utolsó szakaszában csak az asszonyok részvételével tartott farsang volt.
Az év eme egyetlen napján a nõk korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak,
férfi módra mulattak…

Lakossági fórum a Sanofival
A 2005-ös évben a Sanofi-Synthélabo és az Aventis egyesülése révén,
a sanofi-aventis vállalatcsoport megalakulásával létrejött a világ harmadik, Európa és Magyarország elsõ
számú gyógyszeripari vállalata: a
veresegyházi cég a múlt hónapban
tartott lakossági fórumot, melyre az
alábbi képekkel is emlékezünk.
A sanofi-aventis csoporthoz Magyarországon két vállalat tartozik: a gyógyszermarketinggel és értékesítéssel foglalkozó sanofi-aventis, valamint a kutatás-fejlesztéssel, vegyipari és gyógyszergyártással, továbbá eladással foglalkozó, nagy múltú Chinoin Rt. A sanofiwww.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
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aventis Magyarországon egy rendkívül
innovatív, K+F indíttatású vállalat és egy
teljes vertikummal rendelkezõ, OTC és
generikus készítményeket is elõállító
gyógyszeripari cég páratlan kombinációját testesíti meg.
Napjainkban a sanofi-aventis jelentõségét Magyarországon jól tükrözi az a
tény, hogy minden kilencedik doboz,
amely a magyar betegekhez eljut, a
sanofi-aventis terméke lesz. Ez nagy
örömmel tölt el minket, de egyúttal
nagy felelõsséggel is jár számunkra,
hiszen mutatja, hogy vállalatunk milyen

2009. február

fontos szerepet tölt be
az egészségügy területén. Igen büszkék vagyunk arra is, hogy
jelentõsen hozzájárulhatunk a magyar gazdaság fejlõdéséhez.
A sanofi-aventis gyógyszerei azt az alapvetõ
célt szolgálják, amit a
jelmondatunk is kifejez: az egészség a
legfontosabb!

KIVONAT
Készült: Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2009. január 30-án megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzõkönyvébõl
6/2009. (I.30.) Kt. számú határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete eredménytelennek nyilvánítja a 199 millió Ft-os hosszú lejáratú hitel
felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárást.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

7/2009. (I.30.) Kt. számú határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete eredménytelennek nyilvánítja a 275,7 millió Ft-os hosszú lejáratú
hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési
eljárást.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

8/2009. (I.30.) Kt. számú határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testület eredményesnek nyilvánítja a 750 millió forintos (rövid lejáratú)
hitel felvételérõl szóló közbeszerzési
eljárást és az 1. részfeladatra benyújtott
ajánlat alapján 474,3 millió Ft összegû
rövid lejáratú hitel felvételérõl dönt.
2.) A hitel futamidejét 2009. február 9-tõl
2010. február 8-ig határozza meg.
3.) A hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, valamint a KMOP-

2007-4.6.1-0060 számú, 474.359.607,- Ft
összegû támogatás engedményezését
ajánlja fel.
4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitel-visszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt és járulékait a
futamidõ éveiben – a felhalmozási és
tõke jellegû kiadásokat megelõzõen –
a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat
módosítása során figyelembe veszi.
5.) A képviselõ-testület nyilatkozik arról,
hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl
adódó éves kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 1990. évi LSV. tv. 88.
0 (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
6.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzõt, hogy a fenti
hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrtnél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerzõdést
aláírja az önkormányzat nevében.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Dr. Tahon Róbert jegyzõ

9/2009. (I.30.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület egyetért a 9564/11
és 9578 hrsz-ú ingatlanok közti tervezett határrendezéssel. Hozzájárul
ahhoz, hogy a 9578 hrsz-ú ingatlanból
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kialakításra kerüljön az Etûd utca
nyomvonalának módosítása, illetve a
9564/11 hrsz-ú ingatlan területébõl
cserével kiegészítésre kerüljön a 9578
hrsz-ú ingatlan.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert a határrendezési eljárás
megindítására, egyben felhívja a jegyzõt,
hogy a fenti határrendezésbõl keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

10/2009. (I.30.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület egyetért a 9533,
9534, 9535, 9537, 9538 és 9539 hrszú ingatlanok tervezett határrendezésével. Hozzájárul ahhoz, hogy ezen
ingatlanok határrendezésével kialakuljon a 2 db 1.200 nm és a 4 db 700 nm
körüli családi ház építésére alkalmas
lakótelek.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a határrendezési eljárás
megindítására, egyben felhívja a jegyzõt, hogy a fenti határrendezésbõl
keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Veresi Krónika

2009. február

A farsangnak annak idején Veresegyházon is nagy hagyománya volt. Mikor a falu még kimondottan zsúptetõs házakból állt citerára, bõrdudazenére ropták a táncot: hamvazószerda elõtti vasárnap kezdõdött és az azt
követõ kedd éjjel 11 óráig tartott.

Az elsõ Világháború elõtt a legények és
lányok a Lõwy disznóhízlaldát takarították
ki, és itt tartották a bált. Öregapám,
Czene András és kortársai a századforduló elõtt Kossuth-zsinóros, gombos, bélelt
posztónadrágban, bõrzsinóros, gombos,
kemény szárú csizmában, Kossuth-kalapban járták a régi bukós csárdást, nagyanyámék, azaz öreganyámék pedig kacamajkában. A legények nem derékban,
hanem hónaljban fogták a lányt, fenntartott könyökkel - ezzel védték, hogy a zsúfoltságban ne lökjék meg. Bizony, az alacsonyabb legényeknek lerepült a kalapjuk, amibõl sokszor szóváltás, sõt, pofon
is lett (úgy tartották ugyanis, az a legény,
akinek kalap van a fején).
A bálokat általában a legderekabb legények, a legénybírók szervezték, az engedélyt pedig Vácott adták ki, szigorú
anyagi és erkölcsi felelõsséggel - ha súlyosabb veszekedés vagy késelés volt, több
évre eltiltották a bál rendezését.
A bálokon éppen ezért a legénybírókon
kívül felügyeltek az esküdtek is, sõt,
a csendõrök szintén többször körülnéztek, és egyenruhás tûzoltó-felügyelet
is volt. Az esküdtek az izgága legényeket
a grabancuknál fogva kidobták az utcára,
mert a legtöbb legénynek a csizmaszárban volt a nagy kés, vagy a zsebben
a boxer. Ha nagyon elszabadult a verekedés, az esküdtek leállították a bált, és
mindenkinek el kellett hagyni a vendéglõt
- erre mondták, hogy szétverték a bált.
A farsangra a leányok, legények már napokkal elõbb elkezdtek készülõdni, és
nemcsak a lábukkal: ruházatot keményítettek, vasaltak. Vasárnap, az ünnep kezdetén a lányok, menyecskék, mindenki a
maga ízlése szerint vegyes, színes ruháiba

öltözött, pl. barket, szövet-, bársonyöltözet. Hétfõ reggel 9-kor már kezdõdött is mulatozás, a leányok és menyecskék hófehér ruházatban, szoknyában,
selyemrekliben vagy sifonban és híres
veresi csipkéskendõben jelentek meg
(melyet a hagyományörzõk még ma is
viselnek), az utolsó napon pedig keményített virágos pikkszknyák, színesen
kirakott pruszlikok és slingelt ujjú ingek
tarkították õket, színes szalaggal megkötve karjukon. Késõbb idõkben a veresi legények viselték a kemény,
görbeszárú csizmát priccses nadrággal
(ez már slicces volt), fehér inggel, mellénnyel.
A bálhelyiségek általában nagy termek
voltak, de a valóságban mégis szûknek
bizonyultak, mert a lányok csak un.
gardemamával mehettek a bálba, amibõl
némelyik lánynak három is akadt. A hozzátartozóknak ez jelentette a kikapcsolódást és szórakozást: elõfordult, hogy kéthárom sorban ültek, vagy csak álltak körben a bálteremben - gyönyörködtek a
fiatalokban. A cigánybanda eközben
mindenkinek szíve szerint húzta szakadatlanul a fergeteges csárdásokat. Mikor
a zenészek rázendítettek, a lányok karéjba
álltak, a legények pedig verbunkos tánclépésben mentek körülöttük, és nem
szóval, hanem ujjmutatással hívták õket
táncba. Ha egyszerre több lány lépett ki,
a legény visszaintette õket, és csak a szíve
választottjával táncolt. A nóta végén a legények kimentek az ivóba port öblíteni,
hûsíteni. A leányok azonban a szünetben
sem pihentek, körtáncban zsebkendõt lobogtatva, csodálatosan szépen énekeltek.
Ezeken az ünnepeken õseink évszázadokon át csak a bukós csárdást járták, amit
még jobbra-balra kilépéssel, illetve forgással cifráztak. A II. Világháború elõtt
kezdték aztán táncolni a vajszteppet,
majd a háború után a lovacskát, a tangót,
és a keringõt: ezekhez persze a zenészeknek is idomulni kellett. Itt szeretném
megemlíteni, hogy a község utolsó
állandó zenészekbõl álló cigányzenekara
Berki Béláé volt: mint prímás a negyvenes
évek végén kezdte, és a nyolcvanas évek
végén ment el nyugdíjba.
Mivel a farsang annak idején egész napos
mulatságnak számított, a legénybírók
zeneszóval, nótázva mentek végig a Fõ
utcán és együtt ebédeltek a zenészekkel.
A hagyományos ebéd ilyenkor füstölt kolbász, oldalas, sonka, savanyú káposzta,
igazi pamuska (azaz fánk) és jó bor volt.

Kultúra

Régi veresegyházi farsangi mulatságok

Ha valamelyik lány csalfa volt és például
elhódította más lánytól a legényt, vagy
éppen pletykázott, a többi lány kiénekelte. Ha valamelyik lány a legény felkérésére
nem ment el vele táncolni, a legény odament a zenekarhoz, mélyen belenyúlt a
pénztárcájába, és kimuzsikáltatta a lányt:
húzták a Rákóczi-indulót, azaz a marsot,
hogy „mars kifelé”! Szerette, nem szerette, a lánynak el kellett hagynia a báltermet. Ha egy rendesebb legény véletlenül
ittasabb lett volna, a kocsmáros nem
dobta ki - bevitték a kisszobába, lefektették, kialudta magát és mulatott tovább.
A mulatság harmadik nap éjjel hágott
a tetõpontjára, mindenki érezte a végét,
a lányok, legények, és zenészek pedig
beleadtak mindent. Megállás nélküli csárdások, majd kettõs, hármas gyûrûben körtánc kezdõdött, a lányok pedig sikongatva
lobogtatták a csipkés pikk-kendõt, a
menyecskék ijjújoztak, a legények dobogva táncoltak. Ez mindaddig így ment, míg
a mutató a 11 órához nem ért. Ekkor a
falu bírája megálljt parancsolt a zenekarnak, majd következett a jamtari húzása,
azaz a Rákóczi-induló - ezzel pedig befejõzödött a farsangi mulatság. Ha a gardemama is beleegyezett, a legény a kedvére
való lányt hazakísérte, szimpátiája jeléül a
leány pedig csipkéskendõt ajándékozott.
Ez efféle farsangi bálokon sok szép, tisztes
szerelem kezdõdött, melyekbõl õsszel,
szüret után legtöbbször házasság is lett.
Így farsangoltak, mulattak jó öregjeink,
melybõl kis ízelítõt próbáltam adni a jelen- és utókornak. Sok segítséget kaptam
néhány 80-90 éves nénitõl, bácsitól.
(A cikk teljes terjedelmében 1994-ben,
a szintén veresegyházi Demokrata Újságban jelent meg.)
Czene István
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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

Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.
Telefon: 06-28-589-831/06-28-589-830

2009. februári program
6-án 17.00 órától

Sanofi Aventis lakossági fórum

Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum

7-én 19.00 órától

Mókabál

Váci Mihály Művelődési Ház

13-án 18.00 órától

Kiállításmegnyitó: Veresegyházi Szövőkör

Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum

15-én 16.00 órától

KOLOMPOS táncház

Váci Mihály Művelődési Ház

21-én 19.00 órától

Liget óvoda farsangja

Váci Mihály Művelődési Ház

28-án 16.00 órától

Veresegyházi Fúvószenekar farasangi koncertje

Váci Mihály Művelődési Ház

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

Vitray Tamás: Kiképzés

(Magvetõ Könyvkiadó)

viszontagságos tájait, hogy sem
magát, sem környezetét nem kímélõ éleslátással összerakja múltja darabjait.
Sajátos helyzetbe hozza magát: most õ
a riporter és a riportalany is egy személyben. Ám – ahogyan tõle ezt a mûsorain keresztül megszokhattuk – most
sem elégszik meg egyszerû, unalomig
ismert formával, egy szimpla önéletrajzi
regénnyel vagy riportkönyvvel. Vitray
Tamás saját magával, saját magáról is
úgy beszél, ahogyan híres mûsoraiban a
beszélgetõtársaival, beszélgetõtársairól.
Figyel. Reflektál. Összerak. Megért.
Új összefüggéseket fedez fel. Egyetlen
felesleges szava, kérdése sincs. Határozottan, egyértelmûen peregnek a
szavai. Vitray analízis helyett szintézist
teremt, az értelem és érzelem, a drámai
jelenlét szintézisét.
Vitray Tamás, a magyar televíziózás
legendás, sokak által tisztelt és szeretett személyisége olyan dolgokról mesél ebben a könyvében, amelyekrõl még sosem szólt. Merész és
nagy belsõ fegyelmet igénylõ munkát végez: végigjárja gyermekkora

Mert nem az a lényeges ebben a visszaemlékezésben, hogy a megélt örömök
mellett mennyi borzalom és fájdalom
hatotta át ezt a gyerekkort, hanem az,
miként lehetett túlélni, és mit lehetett
kezdeni vele. S noha látszólag egyetlen
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szó sem esik arról, hogy milyen utak,
csalódások, remények, újrakezdések vezették õt el a Magyar Televízió épületéig,
a Kiképzés mégis errõl a kalandnak egyáltalán nem nevezhetõ, ám „kiképzésnek”
joggal tartható, küzdelmes útról szól.
A kezdetekrõl, a lehetõségekrõl, amelynek végén ott áll egy ember, aki (új) nevet
szerez magának, s egy ország emlegeti õt
így: „A Vitray”.
(forrás: alexandra.hu)

Veresi Krónika

2009. február

E havi számunkban Vitray Tamás
könyvét ajánlottuk az olvasónak, az
apropó kapcsán pedig az alábbiakban a televízióssal folytatott beszélgetésem kivonata található. A jelenleg elnöki fõtanácsosként tevékenykedõ legenda a tv-rõl, a sportról, és
önmagáról is szívesen mesélt.
Ahogyan Vitray mondja, annak ellenére,
hogy az MTV kísérleti adásainak befejeztével gyakorlott rádiósként rögtön a kamera elõtt találta magát (azaz több, mint
50 éve van a szakmában), nem érezte
különbnek magát a többitõl, mindössze
megvolt benne az, aminek köszönhetõen
kimagaslóan végezte a munkáját, s ami
elõre vitte. Megfelelõen olvasott volt,
tehát nívós szókinccsel rendelkezett,
melynek köszönhetõen gondolat-gazdagabban volt képes kommunikálni, valamint eredeti megfogalmazásban tudta
közölni mondanivalóját. A mûveltségen
túl pedig nyilván birtokolta a két legnélkülözhetetlenebb riporteri tulajdonságot, hiszen mindig is kíváncsi volt,
és megvolt benne az exhibicionizmussal
nem egyenlõsíthetõ közlési vágy.
Emellett persze például az is fontos, hogy
a tv-s megtanuljon szabadon beszélni az
emberekhez, azaz adekvát, rövid mondatokban megfogalmazni a mondandóját,
hiszen az írott és az élõszó között hatalmas különbség van. Én is csupán azért
engedhetem meg magamnak sokszor a
már feltehetõen mindenki által jól
megszokott s ismert barokk körmondatok használatát, mivel kedves olvasómnak lehetõsége nyílik arra, hogy esetlegesen újra két sorral feljebb találja magát,
míg ezzel szemben a szó ugye elszáll…
Éppen ezért azt is mondhatjuk: legyen
pongyola, hogy a nézõ azonnal
megértse, mire gondolunk, utalunk,
hívjuk fel a figyelmet.

Igaz, mára ez is megváltozott, hiszen már
van súgógép, melynek megjelenése eleve
manipulációt hordozott magában, hiszen
a nézõ azt hihette, „magunktól” vagyunk
ennyire gördülékenyek, flottok, hiszen
nem tudta, hogy olvassuk a szavakat.
A gép pedig funkciójának köszönhetõen
nem kényszerít minket arra, hogy pongyolák legyünk, azaz hogy úgy fogalmazzuk meg a mondatokat, hogy azokat
más is megértse, ergo az egyszerûbb
embernek túl gyors, amit hall, ennek
köszönhetõen pedig egyre inkább
kiveszik a televízióból a mondanivaló.
Manapság ugyanis már nem a gondolat
a meghatározó, hanem a kép. Pörögnie
kell a dolognak, látványos effektekre, de
minimum 4 mondatonként új kameraállásra van szükség ahhoz, hogy az a
valami, illetve, „semmi se legyen unalmas”. A mondanivalón túl tehát kiveszik
az érdeklõdés is, illetve mikor azt látjuk,
hogy katasztrófák tolmácsolása után pillanatokkal mosolygósan adnak hírt egy
karneválról, tudhatjuk: az empátia is
elvész. A televíziónak ma már leginkább
csak szoktat; nincs népnevelõ funkciója, s
ha van is, erodálódott; nincs küldetése,
missziója; nem emel fel többé – nézzék
és kész. Ami tudomány és okosság, már
régen perifériákra tematizálódott, a
kereskedelmi médiumok meg mindössze
a tömegekre fókuszálnak, s mivel a
felvevõ piac sem túlságosan meghatározó, színészekkel, vagyis a jól bevált celebekkel töltik fel a mûsorrácsot. Legyen
fiatal, nézzen ki jól, és tartson, ameddig
tud – a többi nem számít.
Ugyanolyan magas fokú iparág ez tehát,
mint manapság már a sport is. Hiszen
egyaránt tömegszórakoztatássá vált és
az olimpiai bajnokokat is szinte már
tenyésztik (ott, ahol van erre pénz).
Sokszor már azt hihetjük, mindössze egy
test és egy név áll a rajthoz 4 évente,
hiszen az ember mögött nincsen valódi,
mindenek felett valódi kitartást igazoló
történet, csupán a megannyi táplálékkiegészítõ, vitamin, meg csak a Jóisten
tudja mi dörömböl a szervezetében,
melyet szakmájukat értõ profik készítettek fel a gyõzelemre a nap 24 órájában.
Pedig azért ez sem így van teljesen.
Persze egy nagyon bántó momentum
úgy tûnik sosem lesz képes kikopni a
sportolói köztudatból: a dopping. Egy
körkérdés alapján ugyanis egyértelmû,

Közélet

A tv-s, aki nem celeb...

hogy a káros következmények, az öregkorra jelentkezõ egészségügyi problémák
sem tudják eltántorítani az élsportolókat
a különféle szerektõl, hiszen egzisztenciálisan felbecsülhetetlen jelentõséggel,
mi több, komoly életjáradékkal jár egy
esetleges olimpiai cím. Éppen ezért tudni
kell, hogy a szegény afrikai futók zöme is
már az Egyesült Államok valamely felsõoktatási intézményének ösztöndíjasaként
kvalifikálja magát a rangos versenyeken –
illetve (tegyük fel) Nigériából Katarba költözve az ottani uralkodó szponzorálását
élvezve készülhet fel az adott megmérettetésre.
Ennek köszönhetõen mondja tehát Vitray
Tamás, hogy ma már leginkább az számít
igazi sportnak, ha az ember elmegy
Ausztriába síelni. Vagy mondjuk mindennap úszik, ahogyan õ is tesz, pedig kifejezetten unja, ha éppen nincsen min morfondíroznia közben. Mindemellett minden reggel tornázik, napközben folyamatosan megy, sõt, nem vacsorázik – magyarán mivel szeret élni, fegyelmezetten
teszi azt, vagyis önként nem hoz bajt
saját magára. Igaz, már 77 éves, azonban
a mai napig az MTV dolgozója, nem
nyugdíjas. '97-ben ugyan elment, de
2002 és 2004 között már újra
tevékenykedett, mint sport-fõszerkesztõ,
azóta pedig a televízió elnöki fõtanácsosa, mely teendõit hivatalosan is otthonról
látja el. Ráadásul ezen felül nappali
tagozatos mûsorvezetõket tanít a Színmûvészeti Egyetemen, azaz ott, ahová
annak idején harmadszori próbálkozása
után sem kellett – szóval ennyit arról a
bizonyos, „magyar igazságról”…
Anka Péter
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Gondolatok egy kiállítás kapcsán
termét. Munkát és
emberi közösséget
is keresve magának.
Azt hiszem, az emberi közösséget Laci
mégis megtalálta.
Fotókiállítása – ígérem – itt helyben sem
várat sokáig magára.
Addig is: ajánlom
mindenki figyelmébe
a Rátkai klubot,
Budapest, Városligeti
fasor 38. Reggel 9tõl este 21 óráig látogatható a kiállítás!
És köszönöm Laci! Munkád és szereteted
is a város iránt!

Pillanatképek címmel 2009. február 3-án
a Rátkai klubban nyílt meg Lethenyei
László fotómûvész kiállítása.
Barátok, mûvésztársak indultunk el Veresegyházról, hogy a kiállítás megnyitójának
részesei lehessünk.
Laci az Átrium Üzletházban 2003-ban
bérelt helyiségben nyitotta meg – nagy
reményekkel – a Fuji fotós üzletét, mûtermét. Munkát és emberi közösséget is
keresve magának.
Ettõl az idõtõl kezdõdõen vesz részt városunk szinte minden eseményén, rendezvényén.
Megszoktuk, hogy fényképei mindenkor és
mindenki számára rendelkezésre állnak.
Aki ennyire „családtaggá” válik, ennyire
otthonossá, azt úgy megszokjuk, annyira
természetes a jelenléte, hogy már meg
sem köszönjük a munkáját, csak nyugtázzuk, hogy megint hozza a CD-t, vagy a
gépünkre telepíti az alkotásait.
Természetes a léte és természetesek számunkra a fotói is. Mert Veresegyházt, s
minket ábrázolnak.
A kiállítás is többnyire rólunk szól, amit
láthattunk a Rátkai klubban. Veresegyház: ünnepeivel, hétköznapjaival, pillanatképeivel.
Így „idegenben” megtekintve ezt a szép,
bensõséges, személyes és szépen megrendezett kiállítást, bûntudat ébredt bennem.
Hiányérzet. Az intézmény még nem rendezett Lacinak önálló kiállítást.
Pedig megérdemli, megérdemelte volna.
Laci az Átrium Üzletházban 2003-ban
bérelt helyiségben nyitotta meg – nagy
reményekkel – a Fuji fotós üzletét, mûwww.veresegyhaz.hu • E-mail:veresikronika@gmail.com • kronikaolvaso@gmail.com
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Exponálás
Január 16-án, 18 órakkor került sor az
Exponálás címû fotókiállítás megnyitójára a Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Centrum második emeletén.
Az estet Bánkúti András fotómûvész és
-riporter nyitotta meg, a kiállítók pedig
szép számban képviseltették magukat
ezen a közös tárlaton. Ferenczi János,
Horváth Balázs, Lethenyei László, Molnár Ferenc, Pásztor Tamás, Samuné
Tusor Mária, Sóti János, Szabó Barnabás fotói a kiállítóterem minden falát
megtöltötték, a termet pedig nyüzsgõ
emberhad lepte el – a képek önmagukért beszélnek…

Illemtan: Utazás
A mindenhol érezhetõ gazdasági
válságnak (is) köszönhetõen egyre
többen szállnak tömegközlekedési
eszközökre, illetve a P+R elvet követik – ennek következtében gyakran türelmetlenebbekké is válhatunk a különféle járatokon. E hónapban újra jelentkezõ Illemtan rovatunk az utazás etikettjével ismerteti meg az olvasót.

Kezdjük mindjárt a felszállással.
Az illemtudó utas nem tolakszik, nem
tipor, nem gázol át másokon. Elõre
engedi azokat, akik elõtte érkeztek a
megállóba, elõre engedi a nõket, és az
idõsebbeket.

Leszállásnál az udvariasság szabályai
szerint illik a társaságunkban levõ nõt,
vagy idõsebb férfit lesegíteni. Ez úgy
valósulhat meg, hogy elsõnek leszállunk, és kezünket nyújtva lesegítjük az
illetõt.

Bent a jármûben, ha ülõhelyünk van,
felajánljuk a hölgyeknek, az idõsebbeknek és a gyerekkel utazóknak. Kötelezõen át kell adnunk
a helyet a betegeknek, a kismamáknak, ilyen esetekben
még a nõknek is illik
felállniuk és átadni a
helyet. A felkínált
helyet illik elfogadni
és megköszönni.
A kínálást csak
akkor hárítsuk el, ha
leszálláshoz készülõdünk.

A villamoson és az autóbuszon nem
illik szemetelni; tüsszentésnél, köhögésnél mindig tartsuk kezünket, illetve
zsebkendõnket a szánk elé. Sokan
szoktak könyvet, vagy újságot olvasni
utazás közben, ebbe nem illik beleolvasni. Lábunkat ne nyújtsuk ki
keresztbe, mert akadályozhatjuk a
mozgást. Ne könyököljünk mások vállára, fejére, kalapjára. Táskánkat, csomagunkat ne tegyük mások, ölébe, de
üres helyre se, mert szennyezõdést
rakhatunk oda. És még valami: családi,
vagy bizalmas dolgokat – ha egy mód
van rá – ne tárgyaljunk a közlekedési
eszközökön…
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Minõségi TV: Scorsese-est!
Február 22-én tulajdonképpeni Martin
Scorsese estét tart az Egyesült Királyságbeli Londonból sugárzó Viasat 3. A remélhetõleg minél nagyobb számban felfigyelõk ezen a bizonyos vasárnapi napon
20 óra 20 perckor indíthatnak az 1986ban készült, az A pénz színe címû mozival, melyben nem kisebb sztárok, mint a
legendás Paul Newman, vagy az itt még
pihés állú, ám azóta a legjobban fizetett
hollywoodi színészek közé avanzsált Tom
Cruise szórakoztatják a nagyérdemût. A

film végeztével a továbbiakban éppen
hogy visszafelé tekintenek a mûsorszerkesztõk, hiszen az olasz-amerikai rendezõ
1980-as
alkotása,
a Dühöngõ Bika tárul majd a kíváncsi szemek elé, mégpedig az örökös kolléga,
barát, és színészóriás Robert De Niro
fõszereplésével. A mozi a mai varázslatos
színekben pompázó sportfilmekkel ellentétben megindító dráma, szövevényes
történettel bíró alkotás, mely a valóságon
alapul. Jó szórakozást mindenkinek!

Dühöngõ Bika (Raging Bull, 1980)
Színes, fekete-fehér, amerikai filmdráma, 119 perc
Martin Scorsese 1980-ban, fekete-fehérben forgatott életrajzi alkotása sokak szerint az évtized filmje volt. Fõhõse, Jake La Motta
1948-ban lett középsúlyú ökölvívó világbajnok, és 1951-ig sikerült megõriznie rangját. Az olasz-amerikai vagány a ringben hamar
megtanulta a kegyetlen játékszabályokat, s irgalmat nem ismerõen brutális harcmodorával
vívta ki a Dühöngõ bika nevet. Amikor a kezdeti nagy sikereket vereségek követték, inni
kezdett, családja szétesett, végül börtönbe került. Kiszabadulását követõen egy mulatóba állt
be dolgozni. A szerep kedvéért a címszereplõ Robert De Niro 20 kilót hízott. Megérte, mert
alakítását Oscar-díjjal jutalmazták.
Díjak és jelölések:
Golden Globe díj (1981) – Legjobb színész – drámai kategória: Robert De Niro
Oscar-díj (1981) – Legjobb férfi fõszereplõ: Robert De Niro
Oscar-díj (1981) – Legjobb vágás: Thelma Schoonmaker
BAFTA-díj (1982) – Legjobb férfi alakítás (jelölés): Robert De Niro
Rendezõ: Martin Scorsese
Író: Jake LaMotta, Joseph Carter, Peter Savage
Forgatókönyvíró: Paul Schrader, Mardik Martin
Operatõr: Michael Chapman
Vágó: Thelma Schoonmaker
Szereplõk: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty
A pénz színe (The color of money, 1986)
Színes, amerikai dráma, 119 perc
Az öreg profi biliárdbajnok, Gyors Eddie saját maga ifjú mását ismeri fel Vincentben. Felajánlja a tehetséges játékosnak, hogy megtanítja minden trükkre. Vincent eleinte hezitál, de végül elfogadja a hazárdjátékos ajánlatát. Gyors Eddie felpakolja Vincent-et és barátnõjét, Carment, hogy meghódítsák az állam biliárdszalonjait és kicsalják a játékos kedvû cowboyok zsebébõl az utolsó centeket. Vincentnek azonban nincs igazi pókerarca. Szereti rögtön
megmutatni tudását, ezért a figyelmesebb játékosok nem állnak le vele pénzben játszani. A feszültség egyre nõ a trükkös csapat tagjai között.
Díjak és jelölések:
Oscar-díj (1987) – Legjobb férfi fõszereplõ: Paul Newman
Golden Globe díj (1987) – Legjobb nõi mellékszereplõ jelölés: Mary Elizabeth Mastrantonio
Golden Globe díj (1987) – Legjobb színész – drámai kategória jelölés: Paul Newman
Oscar-díj (1987) – Legjobb nõi mellékszereplõ jelölés: Mary Elizabeth Mastrantonio
Oscar-díj (1987) – Legjobb forgatókönyv jelölés: Richard Price
Rendezõ: Martin Scorsese
Forgatókönyvíró: Richard Price
Operatõr: Michael Ballhaus
Zene: Eric Clapton
Szereplõk: Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio, Iggy Pop
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Üdvözlöm a Kedves Olvasót!
Ím eljött február „hava” téltemetõ busókkal és fánkpusztító maszkabálozókkal.
A néphit szerint, ha Zsuzsanna napján,
vagyis február 19-én megszólal a pacsirta, akkor vége a télnek. A bálszezonnal
már a tavasz elõszelét érezhetjük, amire
viszont kertünket alaposan fel kell készítenünk. A hóvirág, a tõzike enyhe télen
már jelzi virágzásával a tavaszt. Tehát itt
az ideje nekilátnunk, eltakarítani a tél
megmaradt darabkáit kertünkbõl.

Életmód és sport

Kert-Észkedés,

avagy a kertrõl frissen fiatalosan
mölcsfa helyére ne ültessünk ugyanolyan
csemetét. Ha egyes fáinkról csak zavaró
ágakat vágunk le, sose felejtsük kezelni
a vágott sebet (sebvédõ anyagok kertészetben, gazdaboltban beszerezhetõk)
és ne hagyjunk csonkot, ami késõbb bekorhadhat (idõvel a helyén odvasodás
alakulhat ki).

nyári növényeinknek is hagyjunk helyet
kertünkben, a cserjék és örökzöldek mellett. Ezekkel, a növényválogatásokkal érhetjük el, hogy kertünkben mindig színes,
virágzó növényágyak legyenek. Ha a talaj
már fagymentes, februárban még ültethetünk tulipánhagymát. Ültetésnél vigyázzunk arra, hogy a hagymák ilyenkor

Metszés

már duzzadtak és ültetés során a friss hajtások ne sérüljenek. A hagymákat ne
nyomjuk be a talajba, hanem ültetõ lapát
segítségével ültessük el azokat.

Favágás
A téli idõ a legalkalmasabb a kiszáradt
vagy valamilyen okból feleslegessé vált
fák és cserjék kivágására is. Szisztematikusan felülrõl lefelé haladva távolítsuk el az ágakat (célszerû motoros
vagy kézi fûrészt alkalmaznunk). Fáktól
függõen tartsunk meg egy kb. 1,8-2 m
magas törzsdarabot. Melyet gondosan
körülásva, lényegesen nagyobb gyökérkoronát tudunk földünkbõl eltávolítani. A kitermelt faanyag kiváló tûzifaként, vagy a nyári kerti sütéseknél alkalmazható. Jótanács: a kivágott gyü-

Szeretnénk, hogy sövényünk tavasszal
megfelelõen kihajtson, akkor a metszést
február végéig ejtsük meg. Kizárólag
fagymentes napokon metszünk! Ha erõs
fagynál metszünk, több kárt okozunk,
mint hasznot. Ilyenkor a hajtások ridegek
és törékenyek, és a hajtásokon ejtett sebek sem képesek begyógyulni. A gyümölcsfák tisztogatását, majd metszését is
ilyen tájban végezhetjük. Elõször az almatermésûeket, majd a gyümölcsbokrokat
vegyük sorra. A ribiszke, a köszméte, a
málna, valamint a csonthéjasok közül a
kajszi és az õszibarack metszésével várjunk rügyfakadásig. Jótanács: a gyümölcsfákról és cserjékrõl eltávolított
kéregdarabkákat, vad-, és elszáradt hajtásokat, esetleges korhadt részeket, gondosan összegyûjtve el kell égetni, mert
növénybetegségek spóráit és kártevõk
áttelelõ tojásait rejthetik.

Horváth Balázs, Modulor-Kert Bt.

Ültetés-tervezés
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Jobb félni, mint megijedni
Szinte mindannyiunk közvetlen
ismerõsi körében elõfordult már,
hogy valakinek rosszindulatú
daganatos megbetegedése lett.
Általában az elsõ gondolatok közé
tartozik, hogy halálos megbetegedés fenyegeti ismerõsünket. Tagadhatatlan, hogy súlyos,
veszélyes, testileg és lelkileg is
megterhelõ állapotról van szó.
Sokan hallani sem szeretnek ilyen
dolgokról, kicsit olyan módon,
mint a strucc, amelyik a mondás
szerint, ha nem akar tudni valamirõl, akkor a homokba dugja
a fejét. Attól persze a valóság,
az valóság.

ti, hogy megfelelõ ismeretek birtokában
igyekezni kell elkerülni a károsító hatásokat, melyek növelhetik a betegség kialakulásának kockázatát. Sok ember
mondja azt, hogy van ismerõse, aki
egészségesen él, és mégis beteg lett,
tehát felesleges az elõvigyázatosság.
Erre azt lehet mondani, hogy igen, ez is
elõfordulhat de a rosszindulatú megbetegedésben szenvedõ emberek kiemelkedõen nagy százaléka – bizonyítottan
– mégiscsak azok közül kerül ki, akik
nagy kockázatnak tették ki magukat!
Különösen kell vigyázni magukra azoknak, akiknek családjában többeknél is
elõfordult rosszindulatú daganatos
megbetegedés.

gyasztás a sok egyéb betegség mellett
a szájüregi rákok kialakulásában jelent
veszélyt, csakúgy mint a dohányzás. Ez
utóbbi a tüdõ, sõt a húgyhólyag rosszindulatú elváltozásaiban is jelentõs
kockázatot jelent.
Az ember nem tud minden károsító hatást elkerülni. Ezért szükség van úgynevezett másodlagos megelõzés re, ez
elsõsorban a szûrõvizsgálatokon való
részvételt jelenti. A szûrõvizsgálat nem
csak a korai felismerés szempontjából
fontos, hanem többnyire felismerhetõk
a daganatmegelõzõ állapotok is. Egyes
daganatos megbetegedések megelõzésében különösen sokat tehet az adott
személy. Ezek közé sorolják a szûréssel
egyszerûen megtalálható elváltozásokat, tehát a vastagbél, a prosztata,
emlõ, méhnyak, tüdõ, szájüreg, bõr
elváltozásait. Az emlõ önvizsgálatát viszonylag könnyû elsajátítani, és ezt
érdemes rendszeresen elvégezni önmagunkon.
A korán felismert esetleges elváltozások
gyógyulásának esélye sokkal nagyobb.
Mindannyiunk közös érdeke a daganatos betegségek megelõzésében a termõföld, és az élõvizek védelme. Hiszen
egészséges élelmiszer csak egészséges
környezetbõl nyerhetõ! Tehát minden
ember felelõssége, hogy életmódjával,
magatartásával a saját és családja egészségét óvja valamint ne szennyezze környezetét, és erre nevelje gyermekeit is.

Tehát inkább beszéljünk róla kicsit.
Annál is inkább, mert hazánkban sajnos
évtizedek óta, a szív és keringési rendszer eredetû halálokok mögött a második helyen, kb. 25%-os gyakorisággal ez
a betegségcsoport áll.
Érdemes tudni, hogy napjainkban már a
rosszindulatú daganatos betegségek
több mint felét sikerül teljesen meggyógyítani!
Másrészt érdemes ismerni olyan lehetõségeket, melyek segítségével lényegesen
csökkenthetõk egyes daganatos betegségek kialakulásának kockázatai.
Az elsõdleges megelõzés célja a daganatkiváltó okok elkerülése. Ez azt jelen-

Szükséges ismeretek:
A kémiai anyagok túlzott használatát
kerülni kell. Ez érvényes a táplálkozásra
de a különbözõ vegyszereket mosás,
testápolás során is helyes megfontoltan
alkalmazni. Ha valaki vegyi anyagokat
alkalmazó munkahelyen dolgozik, ott
szigorúan be kell tartani a munkavédelem elõírásait!
Étrendünk tartalmazzon sok élelmi rostot, ezzel is biztosítsuk a rendszeres
székletürítést, mivel a bélrendszer egészségéhez ez nagyon fontos!
A napon való tartózkodás szabályait
bõrünk egészségének érdekében érdemes betartani. A túlzott alkoholfo-

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

22

Dr. Marczell Mihályné

Veresi Krónika

2009. február

Életmód és sport

2009. téli
PING-PONG
bajnokság
Öt korcsoportban, csak amatõr
(MOATSZ ranglistáján nem szereplõ)
hölgyek és urak részére
a veresegyházi Mézesvölgyi AULÁBAN.
FEBRUÁR 22. – VASÁRNAP
születés:

Kosarasok élvonalban

idõpont:

2009.–1997.

10 óra

1996.–1995.

10 óra

1994.–1991.

12 óra

1990.–1969.

15 óra

1968. és elõbb

15 óra

PÁROS VERSENY CSAK A FELNÕTT
EGYÉNI INDULÓKNAK:

A városban több éve folyik kosárlabda
oktatás, egyre nagyobb sikerekkel, de
sajnos eddig errõl nem olvashattak a
helyi lakosok. A tavalyi évben a III. korcsoportos kosarasok egészen a Pest
megyei döntõig jutottak a Diákolimpián,
így Pest megye III. legjobb csapata lett a
veresegyházi különítmény.

Idén a IV. korcsoport (1994-95) sikeresen vette az elsõ akadályt, és 4 csapat
közül jutott tovább a területi döntõre.
A III. korcsoport (1996-97) a körzeti versenyen II. helyezést ért el, mely eredmények értékét csak emeli, hogy a csapat többségében 1998-es születésû
gyerekekbõl áll.

kb. 18.45-kor.
NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
Érem és oklevéldíjazás korosztályonként,
nemenként az I.-III.-nak.
NEVEZÉS LEZÁRÁSA SZIGORÚAN
A KORCSOPORT
KEZDÉSI IDÕPONTJA ELÕTT
1 ÓRÁVAL!!!
Néhány ütõt tudunk adni,
de jobb a saját!
A helyszínt és a díjakat
Veresegyház önkormányzata biztosítja.
MINDENKI CSAK A SAJÁT
KORCSOPORTJÁBAN INDULHAT!
Felvilágosítás:
Lencsés Csaba
20-222-2255
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MÉZESVÖLGYI
uszoda-szauna, tornaterem
2009.
NYITVA TARTÁS:
Hétfõ–Péntek: 6.00–7.30, 18.00–21.30
Szombat, Vasárnap: 6.00–21.30
Vasárnap
11.00–13.00 között ZÁRVA!
JANUÁR 5-tõl a fentieken felül még:
Hétfõ, péntek: 8.45–9.45
Szerda: 13.00–13.45
„Páros” szerda: 10.00–10.45
„Páratlan” csütörtök: 8.45–9.45

ÁRAINK – 2009. január 1-jétõl
(Képviselõ testület 2008. november 19-i döntése alapján)

BELÉPÕK:
Kombinált uszoda-szauna (fõ):
Felnõtt:
Gyermek, diák, nyugdíjas:
Csak uszoda (fõ):
Felnõtt:
Gyermek, diák, nyugdíjas:

BÉRLETEK:
1.030.750.-

Kombinált uszoda-szauna:
Felnõtt:
10.300.-/13 alkalom
Gyermek, diák, nyugdíjas: 7.500.-/13 alkalom

650.430.-

Csak uszoda:
Felnõtt:
6.500.-/13 alkalom
Gyermek, diák, nyugdíjas: 4.300.-/13 alkalom

MASSZÁZS BELÉPÕ (fõ):
(a gyúrás külön fizetendõ)

200.-

ÚSZÓSAPKA BÉRLÉS (db):

200.-

PING-PONG ASZTAL, ÜTÕ BÉRLÉS:

300.-/fõ

Szekrénykulcs: Tárgyi letét ellenében!
(igazolvány, bérlet, kulcs, stb.)
-----------------------------------------------------------------------------------TORNATEREM – labdás foglalkozás:
6.000.-/óra
3.800.-/fél terem
TORNATEREM – nem labdás foglalkozás:
5.500.-/óra
3.500.-/fél terem
TORNASZOBA:

2.700.-/óra

Telefon: 28-586-770/144 mellék, vagy
Lencsés Csaba: 20-222-2255
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Februári kalendárium
1.

Ignác napja

2.

Karolina és
Aida napja

3.

Balázs napja

4.

Ráhel és
Csenge napja

5.

Ágota és
Ingrid napja

6.

Dóra és
Dorottya napja

7.

Rómeó és
Tódor napja

8.

Aranka napja

9.

10.

Elvira napja

11.

Bertold és
Marietta napja
Lívia és
Lídia napja

12.

13.

14.

15.

26

Abigél és
Alex napja

Ella és
Linda napja

Bálint és
Valentin napja

Kolos és
Georgina napja

1878 (131 éve történt)
Megszületett Hajós Alfréd úszó, az elsõ
magyar olimpiai bajnok.
1920
(89 éve történt)
Meghalt Szinyei
Merse Pál festõmûvész (Majális).
1468
(541 éve történt)
Meghalt Johannnes Gutenberg (eredeti
nevén Glensfleisch), német nyomdász, a
mozgatható, kirakható betûkkel történõ
könyvnyomtatás feltalálója.
1926 (83 éve történt)
Dorogon megszületett Grosics Gyula labdarúgó, edzõ, a legendás Aranycsapat tagja.
1937 (72 éve történt)
Charlie Chaplin bemutatta elsõ hangosfilmjét, a „Modern idõk”-et.
1971 (38 éve történt)
Elõször ütöttek el golflabdát a Holdon.
Az ütést Alan Shepard végezte.
1990 (19 éve történt)
Meghalt Karády Katalin színésznõ.
1957 (52 éve történt)
Meghalt Neumann
János világhírû matematikus, a számítógép kifejlesztõje.
1971 (38 éve történt)
Az Apollo 14 ûrhajó
visszatért a Földre, miután landolt a Holdon.
Ez volt az emberiség harmadik Holdra-szállása.
1853 (156 éve történt)
Megkezdték a budai alagút építését,
melynek gondolatát gróf Széchenyi István
vetette fel.
1978 (31 éve történt)
Visszakerült Magyarországra a Szent Korona.
1809 (200 éve történt)
Megszületett Charles Robert Darwin angol
természettudós, aki megalkotta a természetes kiválasztódás elméletét.
1894 (115 éve történt)
Auguste és Louis Lumiére szabadalmaztatta
a kinematográfot, amely forradalmasította
a mozgófényképezés megteremtésére irányuló kísérleteket.
1458
(551 éve történt)
A Duna jegén megválasztott Mátyás
király meglepõ határozottsággal megkezdte kormányzását.
1882
(127 éve történt)
Elõször szállítottak fagyasztott húst.
A rakomány Új-Zélandról tartott Angliába.

16.

Julianna és
Lilla napja

17.

Donát napja

18.

Bernadett napja

19.

Zsuzsanna napja

20.

Aladár és
Álmos napja

21.

Eleonóra napja

22.

Gerzson napja

23.

Alfréd napja

24.

Mátyás napja

25.

Géza napja

26.

Edina napja

27.

Ákos napja

28.

Elemér napja

1659 (350 éve történt)
A legrégebbi ismert csekk erre a napra van
dátumozva. 400 angol fontról állították ki,
ma is megtekinthetõ a Westminster Apátságban.
1924 (85 éve történt)
A magyar származású
Johnny Weissmüller megdöntötte a 100 yardos
gyorsúszás rekordját 52.4
másodperces eredménynyel - késõbb Tarzanként
ismerte meg a világ.
1898 (111 éve történt)
Megszületett Enzo Ferrari olasz autókonstruktõr, sportautógyáros (Ferrari).
1879 (130 éve történt)
Thomas A. Edison amerikai feltaláló megkapta
a szabadalmi védelmet,
a fonográf (hangíró)
nevû készülekre.
1952 (57 éve történt)
Egy család öt gyermeke
született ezen a napon: az elsõ 1952-ben, a
második 1953-ban, a harmadik 1956-ban,
a negyedik 1961-ben, az ötödik pedig
1966-ban.
1916 (93 éve történt)
Megkezdõdött a verduni csata (a „vérszivattyú”). A december közepéig tartó
összecsapások közel 1 millió áldozatot
követelnek.
1732 (277 éve történt)
Megszületett George Washington, az
Amerikai Egyesült Államok elsõ elnöke.
2000 (9 éve történt)
Carlos Santana amerikai
rockgitáros, zeneszerzõ,
énekes nyolc Grammydíjat nyert, ezzel elérte
Michael Jackson 1983-as
rekordját.
1938 (71 éve történt)
Elkészült az elsõ mûszálas sörtéjû fogkefe.
Ez volt az elsõ alkalom, hogy nylonfonalat
hétköznapi célokra használtak.
50 (1959 éve történt)
Claudius császár megalapította Köln
városát.
1829 (180 éve történt)
Megszületett Levi Strauss a világ egyik legismertebb ruhadarabjának, a farmernek a
feltalálója.
1933 (76 éve történt)
Kigyulladt a Reichstag, mely a Német-római
Birodalom, illetve a nemzetiszocializmus
alatt Németország törvényhozó szerve és épülete volt.
1066
(943 éve történt)
Megnyitották a Westminster
Apátságot.

Váci Mihály Művelődési Ház
2112 Veresegyház, Köves u. 14.
Telefon: 06-28-589-831/06-28-589-830

SPORT

KLUBOK, SZAKKÖRÖK

2009. állandó programok
1. Baba-mama klub
2. Kerámia
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kreatív gyakorlatok
Szövőkör
Színjátszó stúdió
ONYPE Klub
Aranyeső Nyugdíjas Klub
Értelmes Évek Nyugdíjas Klub
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.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

AIKIDO GYEREK
AIKIDO FELNŐTT
AKROBATIKUS ROCKY
BALETT
BATTODO
BUKFENC TORNA
GERINC TORNA
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

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

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
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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
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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

Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum
Szabadidős és Gazd. Innov. Centrum

Mézesvölgyi Általános Iskola (új iskola)
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Váci Mihály Művelődési Ház

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

