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Kedves Olvasóink!

Megújult a lapunk, a Veresi
Krónika. A mostani lapszámtól
a Decens Kiadó gondozásában
történik a fõszerkesztés is. Nem
akarjuk azonban a fürdõvízzel a
gyereket is kiönteni, ami a lapban értékes volt azt meg kívánjuk tartani. Tartalmában azonban bõvebb, erõteljesebb tájékoztatást szeretnénk nyújtani,
hogy visszaszerezzük az olvasóink bizalmát.

Veresegyházon pezsgõ civil-,
mûvészeti- és sportélet, valamint gazdasági tevékenyég zajlik, s akkor még nem említettük
az önkormányzat által végzett
fejlesztések, beruházások sorát.
Nem kell tehát attól tartanunk,
hogy kifogyunk a tájékoztatásra érdemes eseménybõl. Biztosak vagyunk abban, hogy bõséges és érdekes olvasnivalót
küldhetünk Önöknek hónapról
hónapra. Erre vállalkoztunk,
mert, ahogy azt a mai világban
mondják: Veresegyház megérdemel egy jó lapot.
A változáshoz tartozik polgármester úr döntése is, hogy a
lap legyen ingyenes. Így érhetjük el, hogy minden veresi családhoz rendre eljussanak a hírek, tudnivalók, hogy a tájékoztatás minél teljesebb körû legyen.
Fõszerkesztõnk egymaga
azonban nem oldhatja meg ezt

a jelentõs feladatot, szükség
van az Önök támogatására is.
Javasoljuk, vegyenek részt lapunk szerkesztésében. Kérjük az
egyesületeket, alapítványokat,
intézményeket, küldjék meg a
következõ hónapra tervezett
rendezvényeik,
eseményeik
jegyzékét szerkesztõségünknek,
hogy tudósítót küldhessünk és
hírt adhassunk azokról. Jó esetben minden rendezvény kétszer
szerepel majd a lapunkban,
egyszer, amikor felhívásként
közreadjuk, hogy milyen eseményeket terveznek a városban, másodszor pedig akkor,
amikor beszámolunk róla, hogy
hogyan történt.
Ugyancsak szívesen fogadjuk
a lakossági, magánemberi véleményeket, megfogalmazott
gondolatokat, ha azok valamilyen közérdekû dolgot feszegetnek. Be kívánjuk vezetni az
Olvasóink Írták címû rovatot.
Kérjük, éljenek ezzel a lehetõséggel. Szívesen veszünk lapunk tartalmára vonatkozó öt-

leteket, javaslatokat is. Egyes
rovatok vezetésére jelentkezõket is várunk.
Lapunk minden hónap 13.
napjáig jelenik meg, ezért a lapzárta a megelõzõ hónap utolsó
munkanapja. A közélésre szánt
írásokat, fényképeket eddig az
idõpontig kérjük beküldeni. A
kapott anyagokat elõre is megköszönjük.
Szerkesztõségünk
elérhetõségei:
Telefon: 06-30-335-9050,
fax: 06-27-342-108;
email: windhager@decens.eu
Természetesen leadhatók
anyagok az Innovációs Központban Boros Zsuzsánál és lapunk fotósánál Lethenyei Lászlónál, illetve a Polgármesteri Hivatalban a jegyzõi titkárságon.
Jó olvasgatást, tájékozódást
kíván a Veresegyház társadalmi
életében
Windhager Károly
fõszerkesztõ

Nemzeti Ünnepünkön
Október 23-dika, olyan jeles
ünnepünk, amely nem a történelem messzi múltjába vész,
hanem még bõven akadunk,
akiknek személyes emlékeik
vannak az eseményekrõl. A
korszakról, amelyet 1957-tõl
1968-ig mint a megtorlás idõszakát tartunk számon, már
tömegeknek vannak ismereteik, bár nem mindenkik érezték
ezt meg egyformán. Az akkori
államhatalom igyekezett elfeledtetni a maga elkövette borzalmakat, szörnyûségeket, s
természetesen errõl nemcsak a
sajtóban, rádióban, TV-ben
nem esett szó, de a közéletben, sõt a magán beszélgetésekben is csak suttogva, titokban.
Ezt az idõszakot mintázta,
mutatta be az iskola tanulói
elõadásban megelevenített
mûsor, amely a „Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van!”
címet viselte. Kapcsolódott
igazgató asszony tanulságos,
összefoglaló ünnepi beszéde.
Az összegyûlt közönség büszkén emlékezhetett 56-os hõseinkrõl, akik kivívták az akkori
mûvel világ elismerését, csodálatát fegyvertényével. Segítséget azonban akkor sem kapott
a magyar nép, pedig a világ
leghatalmasabb fegyveres ere-

jével szálltunk szembe, s nem is
akárhogyan.
Mit akartak, akik az életüket
áldozták a szabadság, a becsület, a tisztesség az igazság érdekében. Sokszor nem is tudták, talán csak ösztöneiknek,
igazságérzetüknek engedelmeskedtek. Hiányzottak eszményeik, amelyeket 1944-tõl,
nélkülözniük kellett, vagy legfeljebb szûk és suttogó családokban tudtak megtartani.
1956 tiszta forradalom volt,
ahol az elesettek hozzátartozói
számára nyílt ládákban gyûlt a
pénz, s a betört kirakatokból
sem loptak el semmit. Nem a
gazdagodás, a harácsolás hajtotta az akkori embereket, hanem nemesebb szándék. Rövid
pár nap alatt egységbe forrt a
nemzet, s ki tudja, hogy alakult
volna az országunk sorsa, ha a
szovjet tankok több mint tízszeres túlereje el nem tiporja
felkelésünket.
Az ezt követõ megtorlást
azonban már nem foghatjuk
egyedül az oroszokra, abban
az õket és a rendszert kiszolgáló magyarok jártak az élen.
Ma, amikor már napfényre
derült az igazság, és az arccal lefelé, dróttal összekötött végtagokkal halomba dobált holttestek azonosításán is túl vagyunk,

egy egész nemzedék áll értetlenül és döbbenten. Ezekrõl miért
nem beszéltek nekik a szüleik,
akik, ha tudtak a történésekrõl,
ha nem, építették a szocializmust, az országot, amely – nem
tagadhatjuk - épült, gazdagodott is a kezük nyomán.
Ma már ezt a kort sokan
nosztalgiával emlegetik. A Váci
Mihály Mûvelõdési Házban rendezett kiállításon, ahol a 60-as,
70-es években általánosan
használt háztartási eszközök
láttán elcsodálkozhattunk azon,
milyen gyorsan telik az idõ.
Ugyancsak sokan nézegették
az akkoriban készült fényképeket, brigád- és õrsi naplókat. Ismerõsöket és ismerõs beírásokat
találva jókat lehetett beszélgetni,
felidézve az akkori kort, amelyben azért mindenek ellenére, sokan jól is érezték magukat.
Akármelyik oldalról is nézzük, mindkét gyakorlat és életszemlélet a miénk volt, ez volt
az életünk, a mai felnõttek korszaka. Jó, hogy végre tisztán
láthatunk, az igazságot kimondhatjuk. Sokan elégedetlenek a mai társadalmi állapotokkal, de négy évtized után
abban egyetérthetünk, hogy
ma már nem kell titkolni, ki mit
gondol, ki hol állt 1956-ban, és
ez jó!

Veresegyház Város
Önkormányzata
megbízásából kiadja
a Windhager Kft.
Decens Kiadója.
Kiadó
és szerkesztõség:
2120 Dunakeszi,
Vörösmarty u. 2.
Telefon: 06-30-335-9050
Fax: 06-27-342-108
windhager@decens.eu
Fõszerkesztõ:
Windhager Károly
Foto:
Lethenyei László
Nyomdai elõkészítés:
Szathmáry Jenõ
Nyomda:
Berei és Tsa. Kft.
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Képviselõ-testületi ülés
A hónap rendes testületi
ülését október 20-ára hívta
össze Pásztor Béla polgármester.
Az ülésen elfogadott határozatok:
• 129/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Medveott-

2009. évi tevékenységérõl.
• 131/2009. (X. 20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a GAMESZ
2009. év I. félévi beszámolóját a termálvíz felhasználás felhasználásáról.
• 132/2009. (X.20.) Kt. A
Képviselõ-testület a piac

hon bevételeirõl és kiadásairól szóló, illetve a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány beszámolóját 2009. évi tevékenységérõl, bevételeirõl és
kiadásairól.
• 130 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Meseliget
Bölcsõde
beszámolóját

2009. évi mûködésérõl szóló tájékoztatót elfogadja.
• 133 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kéz a Kézben Óvoda
számára a 2009/2010. nevelési év 1. félévére vonatkozóan az alábbi pótelõirányzatot hagyja jóvá: Bér
költség: 636.810.- Ft.
A Képviselõ-testület felhívja a polgármestert, hogy
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a pótelõirányzat biztosításáról intézkedjen a 2009.
évi költségvetési tartalékkeret terhére.
• 134/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Veresegyház belterület
2284 hrsz. alatti Ivacsi-tó
bérbeadására kiírt pályázati
felhívás gyõztesének a
Szylton Ingatlanfejlesztési
és Beruházó Kft-t (1043 Bp.,
Õsz u. 143.) hirdeti ki. Az ingatlan bérleti díja 2 MFt.
A képviselõ-testület az
Ivacsi tó bérbeadására vonatkozó bérleti szerzõdés
szövegét a melléklet szerinti formában elfogadja.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlõvel a szerzõdést a jóváhagyott formában kösse meg.

786/50 hrsz-ú 73.159 m²
nagyságú szántó mûvelési
ágú terület kivett beépítetlen terület mûvelési ágú átminõsítéséhez.
A Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõtestülete felhívja a Jegyzõt,
hogy az átsorolásból keletkezõ változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a
Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
• 137/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõtestülete hozzájárul, hogy a
9649/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, 1.444 m²-es
kivett beépítetlen terület
mûvelési ágú ingatlan mely természetben a Lévai
utca Õrbottyán felöli végén
található -, értékesítésre kerüljön.

• 135 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a nappali tagozatos középiskola indításának idõpontjáról – az általános iskola épületének további
bõvítését szorgalmazva –
2010. októberben dönt.
A képviselõ-testület megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg,
hogy az általános iskola
épületének további bõvítése milyen forrásból finanszírozható 2010-ben.
• 136/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõtestülete hozzájárul a

A képviselõ-testület elfogadja, hogy a 9649/5 hrszú 1.444 m²-es ingatlan vételára nettó 11.552.000,+ 25% ÁFA (2.888.000,- Ft
) = bruttó 14.440.000,- Ft
legyen.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés aláírására, egyben felhívja a jegyzõt, hogy az
adásvételbõl keletkezõ változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
• 138/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-

testülete hozzájárul a tulajdonában lévõ Veresegyház
belterület 5990 hrsz-ú, 991
m² alapterületû, kivett beépítetlen terület mûvelési
ágú ingatlan értékesítéséhez, jelképes 250.000,- Ft
vételáron id. Bagi László részére.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi
szerzõdés aláírására, egyben felhívja a jegyzõt, hogy
a fenti ingatlanvételbõl keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és a
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
• 139 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõtestülete hozzájárul a Veresegyház
külterület,
099/19 hrsz-ú, 7.402 m²
alapterületû, szántó mûvelési ágú ingatlan megvásárlásához 300,- Ft / nm, öszszesen 2.220.600,- Ft vételáron.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi
szerzõdés aláírására, egyben felhívja a jegyzõt, hogy
a fenti ingatlanvételbõl keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és a
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
• 140 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Biztonsági Szabályzatát elfogadja.
• 141/2009. (X.20.) Kt.

Veresi Krónika
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat vagyonának érté-

mányzat Képviselõ-testülete értékesíteni kívánja a
1102/4 hrsz-ú, 1698 m2-es
kizárólagos önkormányzati

kesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló 13/2008.
(IV.30.) számú rendeletének
értelmében, a 1102/5 hrszú kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanra a
határozat mellékletét képezõ tartalommal.
• 142/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõtestülete hozzájárul a
1100/23, 1100/25, 1101/12
és a 1102 hrsz-ú ingatlanok
(Sport utca 2.) megosztásához, a Parcella GM Kft
269/2007 munkaszámú
vázrajzának megfelelõen.
A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt, hogy az
megosztásból keletkezõ
változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
• 143/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-

tulajdonú ingatlant felépítményeivel 20 M Ft + ÁFA
áron.
• 144/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete tudomásul veszi a fõállású alpolgármester munkakörérõl szóló tájékoztatást.

• 147 /2009. (X.20.) Kt. A
képviselõ-testület Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi mûködésérõl szóló beszámolót elfogadja
• 148/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Csonkás-fürdõ (Termál Liget) elnevezésû területre - a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a
Környezetvédelmi Felügyelõség nyilatkozatai alapján , a környezeti vizsgálat és
értékelés elkészítését nem
tartja szükségesnek.
• 149/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõtestülete hozzájárul
a
KMOP-2009-5.3.0/A számú
„Épületenergetikai fejlesztések és a közvilágítás korszerûsítése” címû pályázaton való induláshoz.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-

• 145/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatala által elkészített, a
2010-2013. évekre vonatkozó Belsõ Ellenõrzési Stratégiai Tervet, valamint a
2010. évi Éves Belsõ Ellenõrzési Tervet.
• 146/2009. (X.20.) Kt. A
képviselõ-testület az Önkormányzat ÁSZ intézkedési tervének idõarányos teljesítésérõl szóló beszámolót
elfogadja.

testülete vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén
szükséges önrészt a 2010.
és 2011. évek költségvetési
keretébõl biztosítja.
• 150/2009. (X.20.) Kt. A
képviselõ-testület Bazsikné
Kõvári Krisztina részére
nyugállományba vonulása
alkalmából címzetes igazgatói címet adományoz.
A képviselõ-testület felhívja a polgármestert, hogy
a kitüntetõ cím átadásáról
gondoskodjon.
WK
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Megismertetjük a gyerekekkel, hogy mi a SZÉP, a JÓ és az IGAZ

Beköltöztek a gyerekek
a Csonkási Óvodába
Elkészült a gyönyörû új
óvodaépület Csonkáson, a
gyerekek nagy örömmel
vonultak be óvó-nénijük
vezetésével november 2án. Egy héttel késõbb, már
a megszokott gyermekzsivaly fogadott látogatásunkkor.
Harcos Györgyné óvodavezetõt - aki immár 12 éve
vezeti a város óvodáját kértük, mutassa be az új létesítményt.
– Miért volt szükség erre a beruházásra?
– Veresegyházon az
utóbbi évtizedben a gyermeklétszám közel a kétszeresére növekedett. Jelenleg
már 6 telephelyen, 37 csoportban, közel 1000 beíratott óvodás gyermekkel
foglalkozunk. Ennek az örvendetesen egyre több
gyermeknek az ellátásához
szükség volt erre az új épületre. A Csonkás és a Termálfalu térségében rendkívül gyors ütemben nõ a népesség, ezért volt jó választás ide építeni az új tagóvodát. A Mako-vecz stílusban
épült rendkívül mutatós és
korszerû létesítményben
nyolc óvodás csoportot helyeztünk el, ami 230-240
gyermeket jelent.
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– Hogy rendezkedtek be
az új épületben?
– A csoportokat nem
most alakítottuk, ki, hanem
a korábbi ún. Gyermekligeti
tagóvodából költöztünk át
ide. Ott államilag gondozott
gyermekek ellátására épült
különálló házakban voltunk,
amelyek nem felleltek meg
teljes mértékig az óvodai
korcsoportok foglalkoztatásához. Itt azonban már minden úgy épült, ahogy az egy

korszerû óvodában szükséges, betartva az összes szakirányú elõírást.
Nagy elõny a korábbi állapotokhoz képest, hogy az

egy épületben történt elhelyezés lehetõséget teremt
az óvodai közösség kialakulásához, ami pedig fontos
nevelési célunk. Ezen túl az
egy épület üzemeltetése is
gazdaságosabb a korábbiaknál.
– Milyen csoportok találhatók a tagóvodákban?
– Csoportjainkra az a jellemzõ, hogy igyekszünk az
azonos korú gyermekeket
egy csoportban elhelyezni,

de szükség szerint vegyes
csoportokat is összeállítunk.
– Milyen nevelési tervvel
dolgoznak?

– Hagyományápoló és
természetközeli nevelési
terv alapján foglalkozunk a
ránk bízott gyermekekkel.
Ezt a tervet a saját nevelõtestületünk dolgozta ki. A
hagyományápolást évtizedek óta beépítettük az óvodánk életébe, rendkívül
nagy tapasztalat áll már a
birtokunkban. Most is ezt
folytatjuk, amely találkozik
nemcsak a nevelõink, hanem a szülõk elképzeléseivel is. A környezetápolás,
környezetvédelem napjainkban egyre fontosabb
szerepet kap. E célból foglakozunk a gyógynövény
dombocskánkkal, tanösvénnyel és tavasztól majd a

2009. november
nül a helyi Katedra Nyelviskola vezetõje. Ezen túl heti
rendszerességgel vízhezszoktatásra hordjuk a nagycsoportos gyermekeket. A
vízben is a megszokott
óvóné-nikkel mennek a
gyerekek, így bátrabban
barátkoznak a vízzel, s akad
is, aki évvégére meg is tanul
úszni.
Ezek ellenére az óvodai
ellátás ingyenes az önkormányzati óvodában, egyedül a napi háromszoros étkezés díját kell befizetni.
– Más településeken sok
a helyhiány miatt elutasított gyermek, akiket szívesen hoznának óvodába
Veresre….
– Mi a helyi gyerekeket
vesszük fel elsõsorban, s

lõk itt dolgoznak a városunkban, s más lehetõségük nincs a gyermekük elhelyezésére.
– A Kéz a Kézben Óvoda

nincs is elutasított gyermek
Veresen. A törvény azonban egy esetben kötelez
minket máshonnét is felvenni gyerekeket, ha a szü-

elnevezésnek mi a története?
– Még az Alapítványunk
indulásakor választottuk
ezt a nevet, amely egyaránt

Önkormányzat

zöldséges kertünkkel, s van
egy kis tavacskánk is.
Mind a környezetvédelem, mind a hagyományápolás az egész városban
fontos célkitûzés. Ápoljuk a
népi kultúránkat, hagyományainkat megtartjuk. Az
óvodában az évkör szerint
idõszerû témákat dolgozunk fel. Most már az adventre, a Mikulás ünnepségre és a betlehemezésre
készülünk. Ezeken a foglalkozásokon, játékokon keresztül fejlesztjük a gyermekeinket.
– Mit tehet az óvoda a
gyermekek nevelése érdekében?
– Alapelvünk, hogy „A
gyerek az élet értékét a családjában tanulja meg!”, ezt
az óvoda csak továbbfejlesztheti, kibontakoztathatja. Igyekszünk a nevelõmunkánk során az alapértékeket erõsíteni: a szépre,
a jóra és az igazra akarjuk
nevelni a kisgyermekeket.
–Van e lehetõség vallásos nevelésre az óvodában?
– Természetesen lehetõséget biztosítunk a szülõk
kérése alapján erre is, mind
a katolikus, mind a református vallást gyakorlók
számára. Vallásos félóra
foglalkozásokat minden
tagóvodában tartunk.
– Egyéb nem szokványos
képzéseket is kínálnak?
– Igen, például a nagycsoportosoknak játékos angol oktatást végez önzetle-

Veresi Krónika

tetszett az alapítóknak, a
szülõknek és a nevelõtestületnek. Késõbb, amikor kötelezõvé tették, hogy az
óvodáknak is nevet kell adni, már természetes volt,
hogy ezt a bevált nevet kérjük.
Köszönjük a bemutatást,
érezzék jól magukat a szép
új helyszínen?
Windhager
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A Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola hírei
A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt, a
zeneiskola által benyújtott – komplex akadálymentesítésre
irányuló
KMOP 4.5.3-09-2009 jelû, „Alapfokú mûvészetoktatás az egyenlõ esélyû
hozzáférés jegyében” címû pályázat 11.217.116
Ft összegû támogatást
nyert. Ebbõl önrész
1.121.712 Ft.
A felújítási munkálatokról folyamatos tájékoztatást adunk.
Az akadálymentesítésre benyújtott pályázattal
egy idõben újabb nyertes
pályázat teszi lehetõvé

intézményünkben egyéb
átalakítási
munkálat
megvalósítását. Az átalakítási munkálat magába
foglalja az intézmény
nyílászáróinak cseréjét,
melynek kezdeti idõpontja 2009. október 19.
A munkálatok befejezésének tervezett idõpontja: 2009. 10. 30.
(péntek).
Intézményünkkel kapcsolatos információ – aktualitások,
rendezvények, felújítással kapcsolatok képek stb. - megtalálható honlapunkon, az
alábbi címen:
www.lszgzeneiskola.hu

Értesítés tüdõszûrésrõl!
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala részérõl értesítjük a lakosságot,
hogy városunkban a Tüdõszûrés 2009.
november 6-tól december 3-ig lesz.

A vizsgálat helye: Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs Centrum, Fõ út
45-47. 2. emeleti konferencia terem.
(Tüdõszûrés ideje alatt bejárat az A recepció felõl). Idõpontja: kedden, csütörtökön, pénteken: 8-14 óráig; hétfõn, szerdán : 1245-18 óráig
Kérjük, hogy a szûrésre a személyi
igazolványt, a TAJ-számot igazoló tb-

kártyát, valamint az elõzõ évben kapott
tüdõszûrõ igazolást mindenki hozza
magával!
A tüdõszûrõ vizsgálaton az egészség
megõrzése, a tüdõbetegségek megelõzése, idõbeni felismerése érdekében
minden 14 év feletti lakos megjelenésére számítunk. Kérjük a nyugdíjasokat, a kismamákat és a munkájukat kötetlen munkaidõben végzõket, hogy a
tüdõszûrés zavartalan lebonyolítása érdekében lehetõleg a délelõtti idõpontokban keressék fel a tüdõszûrõ állomást.
A torlódások elkerülése érdekében a
tüdõszûrés javasolt idõpontja háziorvosi körzetenként került felosztásra az
alábbiak szerint:
1-es körzet Dr. Baranyai Tamás körzetébe tartozó betegek szûrési idõpontja: 2009.nov. 6-12-ig.
2-es körzet Dr. Anka Péter körzetébe
tartozó betegek szûrési idõpontja:
2009.nov.13-19-ig.
3-as körzet Dr. Fekete Beatrix körzetébe tartozó betegek szûrési idõpontja:
2009.nov.20-26-ig.
4-es körzet Dr. Marik György körzetébe tartozó betegek szûrési idõpontja: 2009. nov. 27-dec.3-ig.

Minden 30. életévét betöltött lakos részére
a tüdõszûrés kötelezõ!
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A Lisznyai
Szabó Gábor
Zeneiskola által
elsõ alkalommal
kerül
megrendezésre
az

I. Pest Megyei
Rézfúvós
Kamarazenei
Verseny.
Idõpontja:
2009.
november 26.
10 óra
Helyszín:
Váci Mihály
Mûvelõdési Ház
A résztvevõk
3-10 fõs
csoportokban
adják elõ
produkcióikat.
Sok szeretettel
várunk minden
kedves érdeklõdõt!
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Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy 2009. december
3-án 19 órakor a Veresegyházi Városi Televízió megkezdi adását. A mûsor a TKábel elosztói hálózatán
fogható, a már jelenleg is
üzemelõ Keszi Channel
csatornán: Veresegyházon,
Dunakeszin, Fóton, Gödön
és Turán. A televízió vezetõsége közszolgálati mûsorokon keresztül Veresegyház mellett a térség
életét, fejlõdését kíséri figyelemmel és mutatja be.
Kezdetben heti egy adást
láthatnak, minden csütör-

Önkormányzat

A Veresi Városi Televízió
megkezdi adását
tökön 19 órakor heti Híradóval indul a tv-adás,
majd ezt magazin mûsorok követik fél kilencig. A
mûsorkezdést megelõzõen - elõzetes tervek szerint
16 órától - lesz megtekinthetõ az elõzõ napok képviselõtestületi üléseinek felvétele. Szombaton a mûsorokat megismételjük.
Részletes ismertetõt a tv
honlapján, a www.veresitv.hu oldalon találnak.
Jónás Szabolcs
Veresegyházi
Városi Televízió
Tel.: 06-30-331-9270

Védõnõi szolgálat

A IV. körzet védõnõjét - Vértesné Vasas Viktóriát - (határozatlan ideig)
az alábbiak szerint helyettesítjük:
Garamszegi Márta:
Hársfa, Labda, Ráday utcák.
Pénzes Lászlóné, Zsuzsa:
Ady, Állomás, Baross, Béke,
Fürdõ, Garai, Hajdi, Huszár,
Jókai,
Kálvin.
Kemény

Kálmán, Kinizsi, Kis, Nap,
Szabadság,
Találkozók,
Virág utcák.
Timárné Elõd Tünde:
Arany János, Árpád, Dózsa
György, Fenyves, Ibolya,

Jácint, Móricz Zsigmond,
Nefelejcs, Orgona, Repkény,
Sport, Szegfû, Szent Imre,
Szent István, Szent László,
Táncsics, Tulipán, Vásártér.
Vasút utcák.

I. körzethez
Volykó Viktóriához
csatolva:
Csomádi, Kurucz, Mikes
Kelemen, Pacsirta, Rákóczi.
Szabó Máté. Újiskola utcák.
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Visszaáll a természetes rend!

Az október végi képviselõ-testületi ülésen döntött
az önkormányzat az Ivacsi
tó kezelésére beadott pályázatok sorsáról. November
1-jétõl egy új céggel kötnek
üzemeltetési szerzõdést.
Október 26-dika és november 2-dika közt pedig
természetvédelmi és vízminõség-védelmi célú beavatkozások zajlottak mindhárom tavunkon. Önkormányzati megbízásból a
tájidegen és vízminõséget
rontó busa és amur állomány felmérése és gyérítése
történt meg. A munkálatokat eredetileg Tatár Sándor,
a Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság elnöke kezdeményezte. A Malom tavon EU-s támogatás,
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a többi vízen a helyi Környezetvédelmi Alap biztosítja a
pénzügyi fedezetet.
A nagy mennyiségû
vízirovart (vízibolhát stb.) is
fogyasztó busák lehalászásával több évtized után ismét gazdagabbak lehetnek
a vizeink zooplanktonban,
mely a halivadékok számára
elengedhetetlen táplálék.
Az elsõ ízben 1970 körül
betelepített amurnak pedig
igen jelentõs szerepe volt a
vizek öntisztulásában fontos és a halak ívóhelyéül is
szolgáló hínárnövényzet teljes kipusztításában.
A halászati munka vezetõjével, Tóth László halászati igazságügyi szakértõvel
fõszerkesztõnk beszélgetett, hogy beavathassuk
Kedves Olvasóinkat a részletekbe is.
– Mi tartozik bele a Pamut-, az Ivacsi-, és az Öreg
vagy más nevén a Malom
tó rehabilitációját célzó
projectbe?
– A project két fõ részbõl
áll. Az egyik az iszapkotrás,
azaz a rothadó lágyiszap eltávolítása, ez hatalmas
munka, százmilliós költség.
A másik rész a tájidegen növényevõ halak eltávolítása a
vízbõl, ami azonban nem
jelent lehalászást, hiszen ahhoz le kellene engednünk a
tavak teljes vízmennyiségét.
Ehelyett hagyományos és
különleges halászati módszerekkel fogjuk ki a megcélzott halállományt.
A mostani halászat megmutatja a jelenlegi állapotot, mennyi busát, amurt
találunk, s amikor tavasszal
visszatérünk, akkor még célirányosabban tudjuk majd
tovább gyéríteni a nemkívánatos halállományt.
–Tud a busa és az amur
szaporodni a tavainkban?
– Nem, a tavakban nem
tudnak, csak a bõvízû hegyi
patakokban, felsõszakasz
jellegû folyókban. Magyarországon egyedül a Felsõ Tisza vízrendszerében tudunk
természetes szaporodásuk-

ról, de ott sem jelentõs mértékben.
– Ezek szerint, ha nem telepítenek be többek ilyen
halfajokat, akkor azok
elõbb utóbb maguktól is
kikopnak a tavainkból!?
– Igen, csak sokára és addig még jelentõs károkat
okoznának.
– A horgászok nem
örülnek a hatalmas méreteket elérõ amurnak és a
busának?
– Ezek nem kedvelt horgászhalak. Busát nagyon nehéz fogni, hiszen, ha bõven
talál táplálékot, akkor nem

mint növényevõk, tisztítják
a vizet. Idõvel azonban kiderült, hogy nem így van,
sõt. Például úgy felgyorsul a
busa emésztése nyáron,
hogy félig emésztetlenül
üríti ki a táplálékát a tóba,
ami ugyancsak szennyezõ.
Az amur fekáliája hasonlóképpen serkenti az algásodást. Ráadásul éppen a
kékalgákat nem fogyasztják
a busák, amelyek a mi vizeinkben az idõszakonkénti
elszaporodásukkal a legtöbb gondot okozzák. Ezen
túl konkurensei az egyik
legfontosabb õshonos ha-

megy a horogra. Az amur
jobban horgászható, rákap
a zsenge kukoricára, lucernagolyóra, egyebekre, de
rendkívül nehéz vele bánni.
Ha egy pillanatra is meglazul
a zsinór a kivezetés közben,
akkor tüstént neki iramodik
és egyetlen rántással elszakítja a damilt, elég neki az a
másodperc, amíg a horgász
a szákért nyúl. Egyébként is
rendkívül kemény hal, szétrángatja a szereléket.
– Annak idején éppen a
vízminõség javítása céljából telepítették be ezeket
az ázsiai növényevõ halakat az országba…
– Igen, de ez egy taktika
volt. Mivel megszûnt az iraki, iráni export, a gazdaságoknak a nyakán maradt a
sok amur és a busa. Ennek
elhelyezésére ajánlották fel
a hazai vizekbe, mondván,

lunknak, a pontynak. A pöttyös busa például majdnem
teljesen azt a tápláléksorozatot eszi, (a kagylókat és
csigákat kivéve), mint a
ponty.
– Mi történik a kifogott
busákkal?
– Amit most kifogunk, az
részben értékesítésre kerül,
részben az önkormányzat
gazdálkodik vele. Ezeket a
nagy, 20-30 kg-os halakat
piacon nem lehet eladni,
mert senki sem vesz otthonra ekkora halat, ezért egy
feldolgozónak adjuk el, az
önkormányzat pedig az
idõsek otthonának lakóit
vendégelte meg vele, de
kaptak belõle a rossz szociális helyzetû közhasznú
munkások is.
– A véletlenül a hálóba
került egyéb halaknak mi
a sorsa?

Somogyi Béla halõr
egy sérült ponttyal

– Ha egészségesek, akkor
visszahelyezzük azokat a tóba. Ha azonban sérült, beteg halat találunk, akkor azt
már nem tesszük vissza,
ahogy ezt a méretes, de sérült pontyot sincs értelme
újra vízbe tenni. A Pamut
tavon elég sok csukát is találtunk, mindet visszahelyeztük.
– Az Ivacsi tó új kezelõjével azzal feltétellel kötött az önkormányzat
szerzõdést, hogy csapdáznia kell a törpeharcsákat. Mi errõl a véleménye?
– Igen, a törpeharcsák
rendkívüli módon el tudnak

Veresi Krónika
szaporodni és sok kárt
okoznak. Csapdázással gyéríthetõ az állományuk, de
teljesen mentesíteni a tavakat csak rendkívül kitartó és
nehéz munkával lehet. Ez
egy inváziós hal, nincs természetes ellensége nálunk.
A fekete sügér betelepítésével lehetne visszaszorítani,
de mivel az is tájidegen hal,
nem szabad behozni a vizeinkbe.
Sajnos a globalizáció jóvoltából idõrõl idõre megjelennek ilyen veszélyes, inváziós fajok, amelyek a természetes ellenségeik hiányában rohamosan elszaporodnak. A törpeharcsa elõtt
megszenvedtük az ezüst
kárászt, most pedig az
amurgéb gyors elterjedése
várható. Ezek nem gazdagítják a vizeinket, hanem
szegényítik, a hazai halfajok
rovására terjeszkednek.
– Ön éppen a rendõrségrõl érkezett, mi járatban volt?
– Sajnos az éjszaka ellopták az egyik, este kihúzott
100 méteres hálónkat, a vele kifogott halakkal együtt a
Malom-tó strand részén.
Egy horgász éjjel három
óráig itt maradt, de reggel
ötre mégis levágták a hálót
és elvitték másfél-két mázsa
hallal, ami java részt busa,
ponty és harcsa lehetett.
Másfél órát töltöttem a
rendõrségen, de aligha remélhetjük, hogy megtérül a
legalább 200 ezer forintos
kárunk, amely csak a háló
értéke.

GKRTE
Októberi összejövetelét
15-én Gödöllõn, az Erzsébet Királyné Szállodában
tartotta Gödöllõ Környéki
Regionális
Turisztikai
Egyesület.
Varga Zsolt az egy éve
megnyitott szálloda igazgatója köszöntötte az
Egyesület tagjait és ven-

feladatairól tartott beszámolót. Többek között
szó esett az iroda 2010
elsõ félévében esedékes a Gödöllõi Királyi Kastély
átalakításával összefüggésben tervezett - áthelyezésérõl, illetve az iroda
elhelyezése
szakmai
megalapozottságának

dégeit, majd pedig Perna
Pálnak a GKRTE szóvivõjének legújabb versét hallgatták érdeklõdéssel a jelenlévõk.
A szakmai tanácskozást
az Egyesület elnöke,
Bátovszki György nyitotta
meg. Márta Attila az
Innoland
Közhasznú
Egyesület titkára, a Gazdasági Innovációs Központ igazgatója a Gödöllõi Kistérség Tourinform
Irodája 2009. évi szakmai
tervének idõarányos teljesítésérõl és az elkövetkezendõ idõszakra tervezett

szükségességérõl, továbbá Veresegyházon a közeljövõben
megnyíló
Tourinform Aliroda beindításának elõkészületeirõl.
További érdekes és
hasznos elõadásokat követõen a résztvevõk megismerkedhettek a szálloda
belsõ tereivel, szobáival,
valamint a konyhájuk remekeit is megkóstolhatták.
Veresegyházat ez alkalommal Szabóné Tolnai
Ildikó és Boross Zsuzsa
képviselte.

Lejegyezte:
Windhager Károly

ÖSSZEFOGLALÁS:
A három tóból 68 db növényevõ hal került ki
680 kg összsúlyban.
ELÕZETES KÖVETKEZTETÉSEK AZ EDDIGI
HALÁSZATOK ALAPJÁN:
BUSA: még jelentõs tömegben található az
IVACSI és a MALOM tóban.
AMUR: a legtöbb visszamaradt a PAMUT tóban
és még valamennyi a MALOM
tóban található, az IVACSIBAN csalogató etetéssel
lehet majd fogni a tavaszi idõszakban.
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Szennyvíztisztító
fejlesztés Dunakeszin
Tõlünk nem messze, a Dunakeszi Többcélú Kistérségben is
szenyvíztisztító bõvítésre és minõségfejlesztésre van szükség. November 6-dikán tette le ünnepélyesen az alapkövet a
szennyvíztisztító fejlesztéséhez Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint Kecskeméthy Géza polgármester Dunakeszin.
A beruházás 1 milliárd forintot meghaladó összege 600 millió Ft uniós támogatást is tartalmaz. A kivitelezõi munka 2010.
tavaszán kezdõdik, õszre készül el, a próbaüzem után 2011.
tavaszán élvezhetjük majd az eredményét.
A DMRV területének idevágó érdekesebb adatai
DMRV
ivóvízhálózat szennyvízhálózat
Érintett ingatlanok száma 161.000 db
88.100 db
Kutak ill. a szennyvíz
tisztítók száma
21 db
10 db
A hálózaton átengedett
folyadékmennyiség
21 millió m3/év 12,6 millió m3/év
A hálózat hossza
3800 km
1500 km
Ezt az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatást a cég 948 statisztikai
számú létszámmal végzi, az átlagkereset 200.410 Ft/fõ/hó.
Az adatokból látszik, hogy a szennyvízkezelés tekintetében
még csak 50 % körül állunk, - feltehetõen országos viszonylatban is. Van tehát még bõven teendõ ahhoz, hogy unokáinknak
egészséges környezetet hagyhassunk.
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A Pest megyei Rendõrfõkapitányság Belesetmegelõzési Bizottsága
2009. szeptember 28-ra
találkozót hívott össze a
környék településeinek
polgármesterei számára
a térség közlekedés-biztonságának javítására
Gödöllõ város Polgármesteri
Hivatalába.

Önkormányzat

Zebrafestés
Veresegyházat Pásztor
Béla polgármester képviselte.
A gyalogos átkelõhelyeken történt súlyos és
halásos kimenetelû gázolások tették indokolttá a
megelõzésre
irányuló
összefogást a rendõrség
és az önkormányzatok
között.
A FA-FORG-TECH Hungária Kft. olyan közlekedéstechnikai berendezéseket mutatott be, melyek gyártását és szerelését is elvégzik a megrendelõ települések számára
a kritikus baleseti gócpontokon. A táblák rétegelt lemezbõl készülnek
speciális fóliaborítással,
így lopásbiztosak.
Egyik újításuk a piros
zebra, mellyel a Gödöllõn
közlekedõk szept. 28-án
már áthaladhattak a

buszpályaudvart a HÉV
átjáróval összekötõ útszakaszon. Ez piros alapon fehér csíkozású. A
speciális festék lehetõvé
teszi, hogy már messzirõl
észlelhessék az autósok a
jelet, s idõben lassítsanak.
Természetesen egyik
közlekedéstechnikai eszköz sem pótolja a közlekedés valamennyi résztvevõjének figyelmességét.
Molnár Zsóka

Köszönjük
a támogatást!
Megköszönjük mindazok támogatását, akik
2008.évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a
veresegyházi óvodások
részére „Kéz a kézben”
alapítvány javára utalták
át. A felajánlott összeget
1.146.622,- Ft-ot fejlesztõ és udvari játékok, va-

lamint 1 db fénymásoló
vásárlására fordítottunk.
Ebbõl az összegbõl finanszíroztuk az óvodás
gyermekek vízhezszoktáson való részvételét is.
Köszönettel:
„Kéz a kézben”
alapítvány vezetõsége

Pályázati
öszszegbõl 1,2 km
hosszan kerékpárút
készült
Szadán, melynek
ünnepélyes átadásán Pásztor
Béla
grarulált
szadai kollégájának.
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Natura 2000 terület

Gazdálkodás
és természetvédelem az Ivacsokon
Október 7-dikén tartottak tanácskozást Szadán
a Veresegyházi-medence

ott találtuk Tatár Sándor
képviselot, a Tavirózsa
Egyesület tagját. Mogyo-

érintett településein lakók és gazdálkodók
meghívásával a Natura
2000 természetvédelmi
kezdeményezés szakértõi.
Veresegyházon kívül a
tervek Mogyoródot és
Szadát érintik. A megjelent elõadók a Szent István Egyetem Mezõgazdasági- és Környezettudományi Karáról és a
Környezet - és Tájgazdálkodási Intézettõl érkeztek, továbbá érdeklõdõként jelen volt a Vác-Gödöllõ Vízgazdálkodási
Társulat igazgatója is. Támaszkodnak a szakemberek a Magyar Tudományos Akadémia és több
kutatóintézet, a VÁTI, valamint több természetvédelemmel foglalkozó országos és helyi egyesület
együttmûködésére is.
A helyieket Drozdik Béla, a Mûszaki Iroda
vezetõje és mezõgazdasági vállalkozók képviselték, Veresegyházról
Pásztor Béla polgármester fejtette ki a véleményét, s a szakértõk közt

ródról is akadt gazdálkodó, valamint megjelent
Csáji Attila fõépítész. A
fórum célja az volt, hogy
a Natura 2000 által érintett helyi és térségi szereplõk a tervezõkkel való
személyes találkozás során megvitathassák az elképzeléseket, szabadon
megfogalmazhassák ész-
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revételeiket, véleményüket még a tervek véglegesítése elõtt. Az elhangzott
hozzászólásokat
rögzítették és az ígéret
szerint figyelembe is veszik a végleges kialakítás
során.
A Natura 2000 területek az európai jelentõségû ritka és kipusztulással
veszélyeztetett fajok, illetve élõhelyeik alkotta
természeti területek hálózata. Kijelölésük célja a
fajok és az élõhelyek kedvezõ természetvédelmi
helyzetének megõrzése,
illetve szükség szerinti
helyreállítása, az adottságokhoz igazodó gazdálkodási módok támogatásával.
Magyarországon 512
db Natura 2000 területet
jelöltek ki, összesen 2
millió hektáron. Jelenleg
20 mintaterületre folyik
az ún. fenntartási terv elkészítése, ebbõl az egyik
a Veresegyházi-medence.
A fenntartási, megõrzési,

helyreállítási tervnek december végéig el is kell
készülnie. A legfontosabb és legizgalmasabb
kérdés, hogyan lehet a
gazdálkodást és a természetvédelmet összehangolni, úgy, hogy egyik se
sérüljön.
A kíméletes földhasználatot egy erre a célra
létrehozott alapból támogattatni is tervezik a
szakemberek. Az elsõdleges cél, hogy a jelenlegi
helyzet ne romoljon, az
élõhelyek és a fajok fennmaradjanak. A kiemelt
cél, az állapot javulása, a
természeti értékek gyarapodása.
A
Veresegyházi-medence Natura 2000 terület értékei elsõsorban a
vízfolyások menti vizes
élõhelyek, valamint az
Ivacsok körüli árvalányhajas homokpusztagyepek, melyek megõrzése
és természetes állapotának fenntartása, illetve
helyreállítása, az inváziós
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ka, a Vérfû-hangyaboglárka. Országos jelentõségû
védett természeti területek: Bitang TT (Szada),
Ivacsok
TT
(Szada),
Sikárosi-láp TT (Mogyoród), Álomhegy-tó TT
(Mogyoród). Veszélyeztetõ tényezõk: az Aranyvesszõ fajok terjedése, az
elnádasodás, a vaddisznó
túrás, a kiszáradás, a szerves szennyezés, a mûtrágya és a mezõgazdasági
kemikáliák, a szennyvíz,
az erdõtelepítés, különösen káros az erdõtelepítést megelõzõ beszántás,
a patakkotrás, a lecsapolás lecsapolóárkokkal, a
mezõgazdasági tevékenység, a patakvíz sokszor illegális ellocsolása, fõleg a
patakmenti epresekbe, A
megjelentek is elmondták
véleményüket, melyet az
alábbi csokorba szedtünk:
• Ne a mezõgazdasági
termelõket tekintsék hibásnak, ne nehezítsék
még tovább a megélhetésükért küzdõk helyzetét.
• A patakok kotrása

idõszakonként
igenis
szükséges, mert egyszeregyszer nagy árvizek is
elõfordulnak.
• Pásztor Béla polgármester kifejtette, hogy
Veresegyháznak van saját elfogadott terve (koncepciója), amiben a természet védelme fontos
szerepet kapott, s az
négy évtizede meg is va-

lósul. Szerinte fontos a
természetes vizek visszatartása a területen, hogy
hasznosulhassanak. Buja
élõvilág alakult ki a veresegyházi tavakban és a
tavak körül. Nem szegényedett, hanem gazdagodott általuk az élõvilág. Nem tekinti hibának,
ha a szamócaföldet öntözik a patakokból, mert
az így természetes, gazdálkodni is kell.
Nem szabad a vadállatokat károsnak, feleslegesnek tekinteni. Igaz,
hogy a vaddisznó túr, de
az úgy természetes. Hasonlóan az erdõket nem
a lovasoktól kell félteni.
• Szadai gazdálkodók
is hasonló gondolatokkal
erõsítették, hogy a környezeti szemlélettel bíró
ember maga is védi a természetet, de a hagyományos gazdálkodást nem
tekinthetik károsnak.
Windhager
Károly

Programajánló
Váci Mihály
Mûvelõdési Központ
és a Szabadidõs
és Gazdasági Innovációs
Központ
2009. novemberi
programjai,
decemberi elõzetes
www.veresmuvhaz.hu
Tel:
06-28-588-690;
Szabadidõs és
Gazdasági
Innovációs Központ
recepció
06-28-589-831;
Váci Mihály
Mûvelõdési Ház
/Köves u. 14./
06-28-387-891;
Intézményvezetõ
November 15.
(vasárnap) 16 óra
Családi táncház
a Kolompos Zenekarral
Helyszín:
a Váci Mihály
Mûvelõdési Ház
nagyterme
Veresegyház,
Köves u. 14.
Gyermekszínházi
elõadások:
Helyszín:
A Váci Mihály
Mûvelõdési Ház
nagyterme
November 13-án
14 órától
Maszk Bábszínpad:
A furfangos
csodadoktorok
Bérletes elõadás
November 21.
Cigánybál
Helyszín: Váci Mihály
Mûvelõdési Ház
nagyterme
Tüdõszûrés
November 6-tól
december 5-ig
a Szabadidõs
és Gazdasági Innovációs
Központ
konferenciatermében

Decemberi elõzetes:
December 4.
(péntek) 18 óra
Kiállítás megnyitó:
Nagy Mari és Vidák
István nemez kiállítása
Helyszín:
Udvarház Galéria
December 11-én
10 és 14 órától
Nektár Színház: Diótörõ
Helyszín: Váci Mihály
Mûvelõdési Ház
Bérletes elõadás
December 13-án
15 órától 19 óráig
LUCA NAPI
BOSZORKÁNYOS
VASÁRNAP
Programja:
- Kézmûves
foglalkozások
gyertyamártás,
tûzzománc készítés,
textilboszi,
fekete macska készítése.
- Boszorkányles
- Bûbáj italok
- Kolompos táncház,
16 órától
Rendszeres Programok:
Baba-Mama Klub
Minden kedden
és csütörtökön
10-11.30-ig
Dalok, versek, sok
mozgás és
kézügyességet fejlesztõ
játékok várnak minden
mamát és babát.
A foglalkozásokat
szakképzett logopédus
vezeti. Információ:
06-30-740-8982
Agyagozás
Hétfõn vagy szerdán
14.30-16.30-ig
Cserépjátékok, edények,
ékszerek, ajándékok
készítése kerámiából.
Az agyagozás fejleszti
a kézügyességet,
kreatívitást, kitartást
miközben fejleszti
az esztétikai érzéket.
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növények visszaszorítása
elsõdleges feladat.
Veresegyházi medence
kiemelt jelentõségû természetmegõrzési terület,
a társulásokon túl közösségi jelentõségû növényfaj a Homoki kikerics, a
Homoki nõszirom. Közösségi jelentõségû állatfaj a
Vidra, a Mocsári teknõs, a
Lápi póc, a Magyar futrin-
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El Camino - a zarándokút

Civil Kör
Dr. Mohai Imre hívására ismét benépesült az Innovációs Központ
tanácskozó terme, október 29dikén este. Az Egyesület jó néhány
új tagokat, érdeklõdõket is köszöntött összejövetelén.
Elõadó vendégeink, Dárdai Zsuzsa
és Saxon-Szász János a zarándoklatukról tartottak vetített képekkel
is színesített élménybeszámolót.
A képzõmûvész házaspár együtt
járta végig Dél-Franciaországból
indulva a Spanyolország északi részén húzódó, évszázadok óta jól
ismert zarándokutat Santiago de
Compostelláig. A 800 km-es út során a vándor megszabadul minden fizikai és lelki terhétõl, és

megtisztulva érkezik a csodálatos
Szent Jakab katedrálishoz.
Ezt az érzést mindenkinek magának kell megszereznie, de a házas-

pár által a beszélgetés során élményszerûen elmondott sok tanulság is elgondolkodtatta a jelen
lévõket.

Lethenyei László kiállítása

Lapunk fotósa nem
egyszerûen az újságba
készíti a fényképeit. Sokéves gyakorlott szemével
meglátja az élet adta különleges pillanatokat, s
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azonban éppen a hétköznapit, ami nekünk akár
észrevétlen is marad, de
akinek szeme van hozzá,
az lekapja, ha már úgyis
nála van a fényképezõgép. Lethenyei Lászlónál
pedig szokott lenni, hiszen ez a munkaeszköze.
Fotósunk a hihetetlen

egyszerûen a képei alapján akartak rácsodálkozni
a körülöttünk pezsgõ
életre.
A kiállítást és magát a
fotómûvészt Kopeczky
Lajos
alpolgármester
méltatta, személyes élményeit is beleszõve beszédébe. A baráti hangu-

mennyiségû fényképeibõl válogatott össze egy
teremre valót, s megtöltötte vele az erdõkertesi
Faluház galériáját.
Természetesen eljöttek
régi ismerõsei, barátai, s
mindazok, akik fogékonyak a fotómûvészet értékeire, sõt azok is, akik

latú találkozón a vendégsereg a kellemes zenei
elõadást követõen még
sokáig jóízûen beszélgetett a képek nézegetése
közben.
Szerkesztõségünk nevében is szeretettel gratulálunk!
Windhager

meg is örökíti azokat.
MTI kiküldöttként bejárta
Európát és Ázsiát, s minden tájban, minden kultúrában kereste az emberit, az érdekeset, sokszor
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Érdekes kiállítás látható az Innovációs Központ Udvarház Galériájában. Két festõmûvész képeinek
adott helyett Boross Zsuzsa a november 6-dikán este megnyílt rendezvényen. Mindkét festõmûvész
Veresegyház ugyan abban az utcájában lakik, és mindketten nyugdíjasként fogtak újra ecsetet a kezükbe. A képeik minõsége, hangulata azonban kiforrott mûvészetrõl
árulkodik.
Thaisz Miklós képei a hagyományosnak mondható tájképi stílusba sorolhatók, nagyon szép és
hangulatos veresi tájakat örökített
meg a vásznain.
Sár (Sárközy) Endre viszont a
képzeletében létezõ különleges

Közélet

Kettõs
Kiállítás

helyszínekkel, sosem látott épületekkel és rendkívül kedves emberalakokkal töltötte meg a teret.
A kiállító mûvészeket és alkotásuk lényegét hozzáértõ személyek
méltatták. Arról, hogy a jelentõs

számú érdeklõdõ többféle élményben is dúskálhasson, Ella István orgonamûvész gondoskodott.
Érdemes rászánni egy kis idõt a
kiállítás képeinek nézegetésére.
Wk

Nyugdíjas Találkozó
Október 26-dikán vendégül látták a nyugdíjasaink a szadai Nyugdíjas
Klubot. Sok évre visszavezethetõ hagyomány
már a két szomszédtelepülés nyugdíjas klubjainak közös rendezvénye.
Tavasszal Szadán, õsszel
Veresegyházon tartanak
közös ünnepséget, ahol
mindkét klub kedves és
szórakoztató mûsorral
rukkol ki.
Most is így történt, a
Váczi Mihály Mûvelõdési
Házban szépen terített
asztal várta az évek szá-

ma szerint ugyan koros,
de lelkükben mégis fiata-

los asszonyokat, férfiakat.
A két település polgármestere is fontosnak
tartja, hogy ezeken az
eseményeken jelen legyen. Vécsey László el is
kísérte a szadaiakat, s
természetesen házigazdaként Pásztor Béla köszöntötte a vendégeket
és nyitotta meg az estébe nyúló mulatozást.
Windhager
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Rácz Krisztina veresi írónõ
Rácz Krisztina mindössze 18 éves, de tavaly
májusban már megjelent
elsõ kötete a Novum
Verlag kiadó gondozásában.

A fiatal hölgy az Eötvös
Loránd Tudományegyetem elsõ éves, olasz szakos hallgatója, de tájékozottsága sokoldalú, hiszen a gimnáziumban
még fizika tagozatos
volt. Szabadidejében gitározik, énekel, a legfontosabb idõtöltése, bevallása szerint, ma is az írás.

– Hogyan kezdõdött?
– kérdeztük
– Korán
kezdtem,
mindjárt az általános iskola elsõ osztályában,
amikor még csak nagybetûkkel tudtam írni. Az elsõ regényemhez 13 évesen fogtam hozzá. Ezt
adták ki tavaly. Úgy történt, hogy kiolvastam a
Harry Potter címû könyvet, s mivel éppen nem
volt másik olvasmányom
kéznél,
elhatároztam,
hogy magam írok egyet.
Ez lett a Két virág és a súlyos küldetés c. ún. fantazy regény. Azóta azonban áttértem a szépirodalmi stílusra.
– És a novellák?
– Nemrégiben számolta
meg, összesen 75 novellám készült el. Mindig arról írok, ami éppen történik, ami elém kerül, egyegy érdekesnek tûnõ
élethelyzet is írásra serkent. Egyszer az iskolába
menet megláttam egy
anyukát a kisgyermekével. Látszott, hogy szegények, de kedvesek és szerették egymást. Elkezd-

tem követni õket, így az
elsõ órára nem is értem
be, de írtam egy novellát
róluk. Ehhez hasonlóan
kapok ötleteket a körülöttem zajló életbõl.
– A családban volt e
már hasonló tehetség?
Igen, de csak amatõr
módon. Megtaláltam egy
szekrényben
például
édesapám verseit, amiket
anyukámhoz írt. Apukám
dalokat is ír, amit gitáron
ad elõ, pedig nem fiatalon tanult meg gitározni.
– Hogyan képzeled el
a jövõdet?
Most olaszt tanulok az
egyetemen, de szeretnék
még más nyelveket is magas szinten elsajátítani.
Arra is gondolok, hogy az
egyetem elvégzését követõen jó lenne visszajönni
Veresre, és itt tanítani,
esetleg újságot írni.
– Hogyan él egy mai
fiatal?
– Mivel Pestre járok az
egyetemre, kissé elszakadtam a veresi barátoktól, ismerõsöktõl. Egyetemi
csoporttársaimmal
szoktunk szórakozni, be-

szélgetni. Kocsmákba,
szórakozóhelyekre nem
járunk, legfeljebb koncertekre. Helyette házibulikat szervezünk. Moziba is
járok. A legutóbbi filmélményem az Út a vadonba
címû alkotás. Nagyon tetszett, iszonyatosan jó
film, ajánlom másoknak
is. Egy fiatal srácról szól,
aki lediplomázik az egyetemen, pénze is van bõven, mégis úgy dönt,
hogy neki ez a társadalom nem tetszik, inkább
elmegy a vadonba….
Nem mondom el a történetet, nézzétek meg!
WK

Zsófi a versmondó
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott
FIDESZ-KDNP megemlékezésen egy fiatal lány
szavalt, aki már máskor is
kitûnt tehetségével. Többek közt Pest megye legjobbjaként az országos
döntõben képviselte Veresegyházat, s maga is ír
verseket..
Arra kértük az ifjú elõadómûvészt, mutatkozzon be Lapunkban.
Rácz Zsófi vagyok, Veresen jártam általános iskolába, szüleim és nagyszüleim is itt élnek. Tizedikes vagyok a budapesti
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, emelt szin-
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ten tanulom a latint, a
magyart és a történelmet.
A Színház és Filmmûvészeti Egyetemen szeretnék majd tovább tanulni,

színházi rendezõi szakon.
Szeretek verset mondani, nyertem megyei versenyt, Karinthy Frigyes
Elõszó címû versével.
Szavaltam Jókai Anna

írónõ könyvbemutatóján, ahol az írónõ egyik
versét mondtam el, szavaltam március 15-én városi ünnepségen, gyereknapon, és sok más helyen. Most is szívesen jöttem Tolnai Ildikó felkérésre.
Hatodikos koromban
kaptam rá a versmondásra, legkedvesebb tanárom, Ácsné Csáki Ildikó
tanárnõnek köszönhetõen.
Szívesen visszajárok az
iskolába, segítek felkészülni az országos színjátszó fesztiválra készülõ
csapatnak, a darabot közösen rendezzük.
WK
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Ételben az orvosság

Márton-napi liba
Szent Márton, akinek a
névnapját november 11én ünnepeljük, a kora középkor egyik
legnépszerûbb
szentje volt.
Nekünk, magyaroknak pedig különösen
kedves, hiszen
Magyarországon született
316-ban vagy
317-ben. Korábban egyesek úgy vélték,
a mai pannonhalmi apátság helyén,
amit egykor szentmártonhegyi apátság néven emlegettek, de most már biztosan tudjuk, hogy Szombathely a szülõvárosa. Állítólag pontosan ott, ahol
jelenleg is áll a középkori
eredetû Szent Mártontemplom.
Apja római százados
volt, és õ is katonaként
szolgált Galliában. Legendájának legemlékezetesebb mozzanata szerint
télidõben lován Amiens felé haladva, félmeztelen
koldussal
találkozott.
Megesett rajta a szíve, és a

Testi megjelenésünk kulcs
jellemünkhöz. A gyakorlott
szemû orvosnak már az elsõ
pillantás is sokat elárul az illetõ egészségi állapotáról. Minden ember rendelkezik azzal a
megmagyarázhatatlan valamivel, ami megkülönbözteti a
többi embertõl. Szöveteinket,
sejtjeinket, vérünket meghatározza az öröklés, az elszenvedett betegségek és a táplálkozáson túl is számos tényezõ. Minden ember belsõ környezete egyedi, alapvetõen
különbözik bárki másétól.
Pont ezért a külvilággal kapcsolatos reakcióink is különbözõek.
Akármennyire is különböznek az emberek egymástól,
egy közös vonásuk azért van:
csak akkor mennek el orvoshoz, ha már jelentkezett a betegség. Elsõsorban szabadulást keresnek; szabadulást a
fájdalomtól az álmatlanságtól, emésztési problémáktól.
Sajnálatos módon azonnali
szabadulásra nincs lehetõség.
A test kémiai folyamataiban
van a hiba, s a tünetektõl csak
úgy lehet megszabadulni, ha
a kémiai folyamatok rendbe
jönnek. A test megtisztítása
az anyagcsere során felhalmo-

zott mérgektõl lassú folyamat.
Ez egészség visszanyerése
hosszú, néha éveket is igénybe vevõ folyamat, hiszen az
egészség elvesztése is hosszú
ideig tartott.
Az étkezés nem választható
el a betegségektõl, azok tüneteitõl. Az ember csak akkor
érezhet igazán ösztönzést a
régi étkezési szokások feladására az új kedvéért, ha ismeri a
kirobbantó egészséget, a szellemi frissességet és a kifogyhatatlan energiát, amit mind
megszerezhet, ha helyesen
választja meg étrendjét. De ha
egyszer kipróbálta, milyen is
az enyhén grillezett sovány
húson, párolt zöldségen, friss
gyümölcsön, teljes gabonából
készült kenyéren és nyers tejen élni, csodálkozva figyeli
majd az egészségi állapotában beálló változást. Amikor
már hozzászokott ezeknek az
ételeknek a visszafogott ízeihez, nem hiányolja az elõtte
oly sokat használt serkentõszereket, a sót, borsot, mustárt, ketchupot vagy az édes
kólát, az étkezés utáni kávét.
Van, akinek étel, van, akinek
méreg egy-egy étel.
Molnár Zsóka

A testi és lelki jó közérzet
a természet gazdag színvilágából fakad. A színek,
hangok és illatok minden
ember életének alkotórészei. Ezektõl a természetes,
létfontosságú és szép benyomásokról senki sem
mondana le szívesen. Ahol
az emberek derûsek, jókedvûek és egészségesek,
mindig szerepük van az
élénk színeknek, kellemes
hangoknak és finom illatoknak.
A színek voltaképpen a
fény különbözõ megjelenési formái, minõségei. A fény
pedig az életet testesíti
meg, hiszen hatása nélkül
növény nem nõ, sejt nem
szaporodik, élet nem keletkezik. Befolyásol bennünket
a napsugárzás intenzitása,

Színek és egészség

ezért fényben szegényebb
hónapokban melankólikusabbak, visszahúzódóbbak
leszünk, mint a nyári fényáradatban. Sõt, a fény által
születõ színeknek egészségünkre és táplálkozásunkra
is hatásuk van.
A három alapszín a vörös, sárga és a kék. Ha ezeket egyenlõ arányban keverjük, létrejönnek a kevert

színek: narancs, zöld, ibolya.
A színek és az érzések között szoros összefüggés tapasztalható. Az egyes színekhez sajátos jelentéstartalmakat és hatásokat társítunk, amelyek érzelmi és
hangulatváltozásokat idéznek elõ. Mindennapi életünkbõl is tudjuk, mennyire függünk a színektõl. A

köpenyét kardjával kettévágva felét a koldusra borította, aki a legenda szerint maga Krisztus volt.
Márton keresztény hitre
tért, és Ligugéban megalapította az elsõ gall
kolostort. 371ben Tours püspökévé választották. 397. november
8-án
hunyt
el
Candes-ban, és
állítólag november 11-én
temették el. E napot utóbb
Szent Márton ünnepévé
nyilvánították. Márton késõbb Franciaország egyik
védõszentje, egyúttal a
Nyugatnak egyik legtiszteltebb patrónusa lett.
A szokás, hogy Márton
napján ludat sütnek, arra a
legendára vezethetõ viszsza, mely szerint Márton
nem akart püspök lenni
Tours-ban, ezért elrejtõzött
egy libaólban. A ludak
hangos gágogása azonban elárulta jelenlétét,
ezért késõbb valamennyit
levágatta.
színekkel és a színek testre,
lélekre és szellemre gyakorolt hatásával fel lehet ismerni kóros lelkiállapotot,
problémákat. Ezt a felismerést Max Lüscher svájci
pszichológusnak köszönhetjük, aki a Lüscher-tesztnek nevezett eljárással - a
színelmélet gyakorlati alkalmazásával - vált híressé.
Lüscher szerint a vörös,
kék, zöld és a sárga szín az
emberi önértékelés négy
alapvetõ érzésének felel
meg. A vörös önbizalmat, a
kék elégedettséget, a zöld
önbecsülést, a sárga pedig
belsõ szabadságot jelent. A
négyszínû ember életmûvészete e négy képességnek
és közérzeti formának virtuóz alkalmazásán alapul.
M.Zs.
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Fiatalságunk kora

Rossz idegen szóval
Retró Kiállítás nyílt a
Váczi Mihály Mûvelõdési
Házban, melyet 1956 ünnepe kapcsán nyitott
meg Kárpáti Zsuzsanna
országgyûlési képviselõ
és Pásztor Béla polgármester.

Megelevenedett
a
múlt a régi tárgyak láttán. Emlékek tolultak fel
már a 30-as, 40-es korosztály tagjaiban is, hát
még az ennél idõsebbekben, akiknek a fiatalsá-

guk és életük dele esett a
70-es-80-as évekre. A kis
helyiség szûknek bizonyult a régi fényképeket
böngészõ, egykori társadalmi munkások nyüzsgése közben, akik mosolyogva nézegették, mutogatták a tetteiket megörökítõ fényképeket.
Polgármester úr viszszaemlékezéseibõl ki-ki
ráismert a maga érzéseire, emlékeire, s eszünkbe
jutottak az abban a korban talán nem kötelezõ,

ám elvárt, és teljesen
megszokott önkéntes tevékenységeink, a hétvégi
társadalmi munkák, felajánlások, amelyek akkor
a „normális” élet részei
voltak.
Sok mindent köszönhettünk azoknak az éveknek, amelyben a társadalmi munkában, elkészült
épületek és egyéb értékek mellett valódi közösségek, barátságok, szerelmek fakadtak. Nem

volt akkor szégyen lapáttal a kézben közlekedni,
még a nõk is igyekeztek
kivenni a részüket a fizi-

kai munkából.
nem voltunk
sek, mindenki
nak érezte azt

dési házat, buszmegállót,
stb., amihez az õ keze
munkája is hozzájárult.
Így gazdagodott a településünk. Nem is jutott
eszébe senkinek, hogy
megrongálja!
Régen volt, de igaz
volt.
WK

Akkoriban
közömböa magáéa mûvelõ-

Társadalmi munkában épült
- Váci Mihály Mûvelõdési Ház 1962 – 1967.
- Fabriczius József Általános Iskola 1968 – 1971.
- Ifjúsági Ház 1971 – 1972. (most Zeneiskola)
- Úttörõtábor 1973.
- Orvosi rendelõ 1975.
- ABC 1978.
- Gyógyszertár felújítása 1979.
- Szánkópálya 1979.
- Mozdonypark
- Vas-Mûszaki kisáruház 1980.
- Sportpálya
- Posta 1983 – 1985.
- Fabriczius József Általános Iskola bõvítése
1984 – 1986.
- Utak, hidak, járdák építése
- Részt vettek az M3-as út építésében,
Rákospalota-Újpest peron építésében
Veresegyházon rangja volt
a társadalmi munkának.
Érték teremtése közben közösségformáló erõ,
mely a lakosságot befogadóvá tette
az újonnan érkezõkkel kapcsolatban.
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Futás
Az 56-os forradalom évfordulóján
a sportszeretõ veresegyháziak egy
családi futáson is részt vettek, délután 3 órától. Lásd képeinket.

Traffipax vezénylés
2009. november hónapra
Nap
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mogyoród
Isaszeg
Pécel
Zsámbok
Dány
Gödöllõ
Pécel
Isaszeg
Nagytarcsa
Kerepes
Csömör
Isaszeg
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
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Kerepes
Pécel
Isaszeg
Vácszentlászló
Valkó
Gödöllõ
Pécel
Isaszeg
Mogyoród
Kistarcsa
Kerepes
Pécel
Isaszeg
Isaszeg
Gödöllõ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Gödöllõ
Mogyoród
Kistarcsa
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
Gödöllõ
Valkó
Kerepes
Csömör
Gödöllõ
Gödöllõ
Mogyoród
Kerepes
Pécel
Isaszeg

Gödöllõ
Kistarcsa
Kerepes
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
Gödöllõ
Zsámbok
Mogyoród
Kistarcsa
Gödöllõ
Gödöllõ
Kerepes
Kistarcsa
Isaszeg
Pécel

Október 23-án a Jobbik is megemlékezett
az ’56-os hõsökrõl, megkoszorúzták emlékmûvünket

Képriport

A FIDESZ-KDMP megemlékezésén is
szép számmal vettek részt a veresiek

Képriport

’56-ra emlékeztünk!

