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Október 23-dika, olyan jeles
ünnepünk, amely nem a törté-
nelem messzi múltjába vész,
hanem még bõven akadunk,
akiknek személyes emlékeik
vannak az eseményekrõl. A
korszakról, amelyet 1957-tõl
1968-ig mint a megtorlás idõ-
szakát tartunk számon, már
tömegeknek vannak ismerete-
ik, bár nem mindenkik érezték
ezt meg egyformán. Az akkori
államhatalom igyekezett elfe-
ledtetni a maga elkövette bor-
zalmakat, szörnyûségeket, s
természetesen errõl nemcsak a
sajtóban, rádióban, TV-ben
nem esett szó, de a közélet-
ben, sõt a magán beszélgeté-
sekben is csak suttogva, titok-
ban. 

Ezt az idõszakot mintázta,
mutatta be az iskola tanulói
elõadásban megelevenített
mûsor, amely a „Hol zsarnok-
ság van, ott zsarnokság van!”
címet viselte. Kapcsolódott
igazgató asszony tanulságos,
összefoglaló ünnepi beszéde.
Az összegyûlt közönség büsz-
kén emlékezhetett 56-os hõse-
inkrõl, akik kivívták az akkori
mûvel világ elismerését, csodá-
latát fegyvertényével. Segítsé-
get 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 becsü-
let, a tisztesség az igazság ér-
dekében. Sokszor nem is tud-
ták, talán csak ösztöneiknek,
igazságérzetüknek engedel-
meskedtek. Hiányzottak esz-
ményeik, amelyeket 1944-tõl,
nélkülözniük kellett, vagy leg-
feljebb szûk és suttogó csalá-
dokban 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 haj-
totta az akkori embereket, ha-
nem 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 tíz-
szeres túlereje el nem tiporja
felkelésünket.

Az ezt követõ megtorlást
azonban már nem foghatjuk
egyedül az oroszokra, abban
az õket és a rendszert kiszolgá-
ló magyarok jártak az élen.

Ma, amikor már napfényre
derült az igazság, és az arccal le-
felé, dróttal összekötött végtag-
okkal halomba dobált holttes-
tek azonosításán is túl vagyunk,

egy egész nemzedék áll értetle-
nül és döbbenten. Ezekrõl miért
nem beszéltek nekik a szüleik,
akik, ha tudtak a történésekrõl,
ha nem, építették a szocializ-
must, az országot, amely – nem
tagadhatjuk - épült, gazdago-
dott is a kezük nyomán.

Ma már ezt a kort sokan
nosztalgiával emlegetik. A Váci
Mihály Mûvelõdési Házban ren-
dezett 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 fényképe-
ket, brigád- és õrsi naplókat. Is-
merõsöket és ismerõs beírásokat
találva jókat lehetett beszélgetni,
felidézve az akkori kort, amely-
ben azért mindenek ellenére, so-
kan jól is érezték magukat. 

Akármelyik oldalról is néz-
zük, mindkét gyakorlat és élet-
szemlélet a miénk volt, ez volt
az életünk, a mai felnõttek kor-
szaka. Jó, hogy végre tisztán
láthatunk, az igazságot ki-
mondhatjuk. Sokan elégedet-
lenek a mai társadalmi állapo-
tokkal, de négy évtized után
abban egyetérthetünk, hogy
ma már nem kell titkolni, ki mit
gondol, ki hol állt 1956-ban, és
ez jó!

Nemzeti Ünnepünkön

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 lap-
ban értékes volt azt meg kíván-
juk tartani. Tartalmában azon-
ban bõvebb, erõteljesebb tájé-
koztatást szeretnénk nyújtani,
hogy visszaszerezzük az olvasó-
ink bizalmát. 

Veresegyházon pezsgõ civil-,
mûvészeti- és sportélet, vala-
mint gazdasági tevékenyég zaj-
lik, s akkor még nem említettük
az önkormányzat által végzett
fejlesztések, beruházások sorát.
Nem kell tehát attól tartanunk,
hogy kifogyunk a tájékoztatás-
ra érdemes eseménybõl. Bizto-
sak vagyunk abban, hogy bõsé-
ges és érdekes olvasnivalót
küldhetünk Önöknek hónapról
hónapra. Erre vállalkoztunk,
mert, ahogy azt a mai világban
mondják: Veresegyház megér-
demel egy jó lapot. 

A változáshoz tartozik pol-
gármester úr döntése is, hogy a
lap legyen ingyenes. Így érhet-
jük el, hogy minden veresi csa-
ládhoz rendre eljussanak a hí-
rek, tudnivalók, hogy a tájékoz-
tatás minél teljesebb körû le-
gyen. 

Fõszerkesztõnk egymaga
azonban nem oldhatja meg ezt

a jelentõs feladatot, szükség
van az Önök támogatására is.
Javasoljuk, vegyenek részt la-
punk szerkesztésében. Kérjük az
egyesületeket, alapítványokat,
intézményeket, küldjék meg a
következõ hónapra tervezett
rendezvényeik, eseményeik
jegyzékét szerkesztõségünknek,
hogy tudósítót küldhessünk és
hírt adhassunk azokról. Jó eset-
ben minden rendezvény kétszer
szerepel majd a lapunkban,
egyszer, amikor felhívásként
közreadjuk, hogy milyen ese-
ményeket terveznek a város-
ban, másodszor pedig akkor,
amikor beszámolunk róla, hogy
hogyan történt. 

Ugyancsak szívesen fogadjuk
a lakossági, magánemberi véle-
ményeket, megfogalmazott
gondolatokat, ha azok valami-
lyen közérdekû dolgot fesze-
getnek. Be kívánjuk vezetni az
Olvasóink Írták címû rovatot.
Kérjük, éljenek ezzel a lehetõ-
séggel. Szívesen veszünk la-
punk tartalmára vonatkozó öt-

leteket, javaslatokat is. Egyes
rovatok vezetésére jelentkezõ-
ket is várunk.

Lapunk minden hónap 13.
napjáig jelenik meg, ezért a lap-
zárta a megelõzõ hónap utolsó
munkanapja. A közélésre szánt
írásokat, fényképeket eddig az
idõpontig kérjük beküldeni. A
kapott anyagokat elõre is meg-
köszönjük.

Szerkesztõségünk 
elérhetõségei:

Telefon: 06-30-335-9050, 
fax: 06-27-342-108; 

email: windhager@decens.eu

Természetesen leadhatók
anyagok az Innovációs Köz-
pontban Boros Zsuzsánál és la-
punk fotósánál Lethenyei Lász-
lónál, illetve a Polgármesteri Hi-
vatalban a jegyzõi titkárságon. 

Jó olvasgatást, tájékozódást
kíván a Veresegyház társadalmi
életében

Windhager Károly 
fõszerkesztõ

Kedves Olvasóink!

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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A hónap rendes testületi
ülését október 20-ára hívta
össze Pásztor Béla polgár-
mester. 

Az ülésen elfogadott ha-
tározatok:

• 129/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te elfogadja a Medveott-

hon bevételeirõl és kiadása-
iról szóló, illetve a Veresegy-
házi Medveotthon Fejlesz-
téséért Kiemelkedõen Köz-
hasznú Közalapítvány be-
számolóját 2009. évi tevé-
kenységérõl, bevételeirõl és
kiadásairól. 

• 130 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te elfogadja a Meseliget
Bölcsõde beszámolóját

2009. évi tevékenységérõl. 
• 131/2009. (X. 20.) Kt.

Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te elfogadja a GAMESZ
2009. év I. félévi beszámo-
lóját a termálvíz felhaszná-
lás felhasználásáról. 

• 132/2009. (X.20.) Kt. A
Képviselõ-testület a piac

2009. évi mûködésérõl szó-
ló tájékoztatót elfogadja.

• 133 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te a Kéz a Kézben Óvoda
számára a 2009/2010. ne-
velési év 1. félévére vonat-
kozóan az alábbi pótelõi-
rányzatot hagyja jóvá: Bér
költség: 636.810.- Ft.

A Képviselõ-testület fel-
hívja a polgármestert, hogy

a pótelõirányzat biztosítá-
sáról intézkedjen a 2009.
évi költségvetési tartalékke-
ret terhére.

• 134/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te 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 in-
gatlan bérleti díja 2 MFt. 

A képviselõ-testület az
Ivacsi tó bérbeadására vo-
natkozó bérleti szerzõdés
szövegét a melléklet szerin-
ti formában elfogadja.

A képviselõ-testület fel-
hatalmazza a polgármes-
tert, hogy a bérlõvel a szer-
zõdést a jóváhagyott for-
mában kösse meg.

• 135 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te a nappali tagozatos kö-
zépiskola indításának idõ-
pontjáról – az általános is-
kola épületének további
bõvítését szorgalmazva –
2010. októberben dönt. 

A képviselõ-testület meg-
bízza a Pénzügyi Bizottsá-
got, hogy vizsgálja meg,
hogy az általános iskola
épületének további bõvíté-
se milyen forrásból finan-
szírozható 2010-ben.

• 136/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete hozzájárul a

786/50 hrsz-ú 73.159 m²
nagyságú szántó mûvelési
ágú terület kivett beépítet-
len terület mûvelési ágú át-
minõsítéséhez.

A Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete felhívja a Jegyzõt,
hogy az átsorolásból kelet-
kezõ változásokat a va-
gyon-nyilvántartásban és a
Földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásban vezettesse át.

• 137/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete hozzájárul, hogy a
9649/5 hrsz-ú önkormány-
zati tulajdonú, 1.444 m²-es
kivett beépítetlen terület
mûvelési ágú ingatlan -
mely természetben a Lévai
utca Õrbottyán felöli végén
található -, értékesítésre ke-
rüljön.

A képviselõ-testület elfo-
gadja, hogy a 9649/5 hrsz-
ú 1.444 m²-es ingatlan vé-
telára nettó 11.552.000,-
+ 25% ÁFA (2.888.000,- Ft
) = bruttó 14.440.000,- Ft
legyen.

A képviselõ-testület fel-
hatalmazza a polgármes-
tert az adás-vételi szerzõ-
dés aláírására, egyben fel-
hívja a jegyzõt, hogy az
adásvételbõl keletkezõ vál-
tozásokat a vagyon-nyil-
vántartásban és a földhiva-
tali ingatlan-nyilvántartás-
ban vezettesse át.

• 138/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-

Képviselõ-testületi ülés
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testülete hozzájárul a tulaj-
donában lévõ Veresegyház
belterület 5990 hrsz-ú, 991
m² alapterületû, kivett be-
építetlen terület mûvelési
ágú ingatlan értékesítésé-
hez, jelképes 250.000,- Ft
vételáron id. Bagi László ré-
szére. 

A képviselõ-testület fel-
hatalmazza a polgármes-
tert az ingatlan adásvételi
szerzõdés aláírására, egy-
ben felhívja a jegyzõt, hogy
a fenti ingatlanvételbõl ke-
letkezett változást a va-
gyon-nyilvántartásban és a
földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásban vezettesse át.

• 139 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete hozzájárul a Ve-
resegyház külterület,
099/19 hrsz-ú, 7.402 m²
alapterületû, szántó mûve-
lési ágú ingatlan megvásár-
lásához 300,- Ft / nm, ösz-
szesen 2.220.600,- Ft vétel-
áron. 

A képviselõ-testület fel-
hatalmazza a polgármes-
tert az ingatlan adásvételi
szerzõdés aláírására, egy-
ben felhívja a jegyzõt, hogy
a fenti ingatlanvételbõl ke-
letkezett változást a va-
gyon-nyilvántartásban és a
földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásban vezettesse át.

• 140 /2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te Veresegyház Város Pol-
gármesteri Hivatala Infor-
matikai Biztonsági Szabály-
zatát elfogadja.

• 141/2009. (X.20.) Kt.

Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te pályázatot ír ki az önkor-
mányzat vagyonának érté-

kesítése, hasznosítása so-
rán alkalmazandó szabá-
lyokról szóló 13/2008.
(IV.30.) számú rendeletének
értelmében, a 1102/5 hrsz-
ú kizárólagos önkormány-
zati tulajdonú ingatlanra a
határozat mellékletét képe-
zõ tartalommal.

• 142/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete hozzájárul a
1100/23, 1100/25, 1101/12
és a 1102 hrsz-ú ingatlanok
(Sport utca 2.) megosztásá-
hoz, a Parcella GM Kft
269/2007 munkaszámú
vázrajzának megfelelõen.

A képviselõ-testület fel-
hívja a jegyzõt, hogy az
megosztásból keletkezõ
változásokat a vagyon-nyil-
vántartásban és a földhiva-
tali ingatlan-nyilvántartás-
ban vezettesse át.

• 143/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-

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

tulajdonú ingatlant felépít-
ményeivel 20 M Ft + ÁFA
áron.

• 144/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te tudomásul veszi a fõállá-
sú alpolgármester munka-
körérõl szóló tájékoztatást.

• 145/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te elfogadja a Polgármeste-
ri Hivatala által elkészített, a
2010-2013. évekre vonat-
kozó Belsõ Ellenõrzési Stra-
tégiai Tervet, valamint a
2010. évi Éves Belsõ Ellen-
õrzési Tervet.

• 146/2009. (X.20.) Kt. A
képviselõ-testület az Ön-
kormányzat ÁSZ intézkedé-
si tervének idõarányos telje-
sítésérõl szóló beszámolót
elfogadja.

• 147 /2009. (X.20.) Kt. A
képviselõ-testület Veresegy-
ház Város Polgármesteri Hi-
vatala 2009. évi mûködésé-
rõl szóló beszámolót elfo-
gadja

• 148/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testüle-
te úgy dönt, hogy a Cson-
kás-fürdõ (Termál Liget) el-
nevezésû területre - a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park és a
Környezetvédelmi Felügye-
lõség nyilatkozatai alapján -
, a környezeti vizsgálat és
értékelés elkészítését nem
tartja szükségesnek.

• 149/2009. (X.20.) Kt.
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete hozzájárul  a
KMOP-2009-5.3.0/A számú
„Épületenergetikai fejlesz-
tések és a közvilágítás kor-
szerûsítése” címû pályáza-
ton való induláshoz.

Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-

testülete vállalja, hogy a pá-
lyázat 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 igaz-
gatói címet adományoz.

A képviselõ-testület fel-
hívja a polgármestert, hogy
a kitüntetõ cím átadásáról
gondoskodjon.

WK
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Elkészült a gyönyörû új
óvodaépület Csonkáson, a
gyerekek nagy örömmel
vonultak be  óvó-nénijük
vezetésével november 2-
án. Egy héttel késõbb, már
a megszokott gyermekzsi-
valy fogadott látogatá-
sunkkor.

Harcos Györgyné óvoda-
vezetõt - aki immár 12 éve
vezeti a város óvodáját -
kértük, mutassa be az új lé-
tesítményt.

– Miért volt szükség er-
re a beruházásra?

– Veresegyházon az
utóbbi évtizedben a gyer-
meklétszám közel a kétsze-
resére növekedett. Jelenleg
már 6 telephelyen, 37 cso-
portban, közel 1000 beíra-
tott óvodás gyermekkel
foglalkozunk. Ennek az ör-
vendetesen egyre több
gyermeknek az ellátásához
szükség volt erre az új épü-
letre. A Csonkás és a Ter-
málfalu térségében rendkí-
vül gyors ütemben nõ a né-
pesség, ezért volt jó válasz-
tás ide építeni az új tagóvo-
dát. A Mako-vecz stílusban
épült rendkívül mutatós és
korszerû létesítményben
nyolc óvodás csoportot he-
lyeztünk el, ami 230-240
gyermeket jelent.

– 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 foglalkoztatá-
sához. Itt azonban már min-
den úgy épült, ahogy az egy

korszerû óvodában szüksé-
ges, betartva az összes szak-
irányú elõírást.

Nagy elõny a korábbi ál-
lapotokhoz képest, hogy az

egy épületben történt elhe-
lyezés lehetõséget teremt
az óvodai közösség kialaku-
lásához, ami pedig fontos
nevelési célunk. Ezen túl az
egy épület üzemeltetése is
gazdaságosabb a korábbi-
aknál.

– Milyen csoportok talál-
hatók a tagóvodákban?

– Csoportjainkra az a jel-
lemzõ, hogy igyekszünk az
azonos korú gyermekeket
egy csoportban elhelyezni,

de szükség szerint vegyes
csoportokat is összeállí-
tunk.

– Milyen nevelési tervvel
dolgoznak?

– Hagyományápoló és
természetközeli nevelési
terv alapján foglalkozunk a
ránk bízott gyermekekkel.
Ezt a tervet a saját nevelõ-
testületünk dolgozta ki. A
hagyományápolást évtize-
dek óta beépítettük az óvo-
dánk életébe, rendkívül
nagy tapasztalat áll már a
birtokunkban. Most is ezt
folytatjuk, amely találkozik
nemcsak a nevelõink, ha-
nem a szülõk elképzelései-
vel is. A környezetápolás,
környezetvédelem napja-
inkban egyre fontosabb
szerepet kap. E célból fog-
lakozunk a gyógynövény
dombocskánkkal, tanös-
vénnyel és tavasztól majd a

Megismertetjük a gyerekekkel, hogy mi a SZÉP, a JÓ és az IGAZ

Beköltöztek a gyerekek 
a Csonkási Óvodába
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zöldséges kertünkkel, s van
egy kis tavacskánk is. 

Mind a környezetvéde-
lem, mind a hagyomány-
ápolás az egész városban
fontos célkitûzés. Ápoljuk a
népi kultúránkat, hagyo-
mányainkat megtartjuk. Az
óvodában az évkör szerint
idõszerû témákat dolgo-
zunk fel. Most már az ad-
ventre, a Mikulás ünnep-
ségre és a betlehemezésre
készülünk. Ezeken a foglal-
kozásokon, játékokon ke-
resztül fejlesztjük a gyerme-
keinket. 

– Mit tehet az óvoda a
gyermekek nevelése érde-
kében?

– Alapelvünk, hogy „A
gyerek az élet értékét a csa-
ládjában tanulja meg!”, ezt
az óvoda csak továbbfej-
lesztheti, kibontakoztathat-
ja.  Igyekszünk a nevelõ-
munkánk során az alapér-
tékeket erõsíteni: a szépre,
a jóra és az igazra akarjuk
nevelni a kisgyermekeket.

– Van e lehetõség vallá-
sos nevelésre az óvodá-
ban?

– Természetesen lehetõ-
séget biztosítunk a szülõk
kérése alapján erre is, mind
a katolikus, mind  a refor-
mátus vallást gyakorlók
számára. Vallásos félóra
foglalkozásokat minden
tagóvodában tartunk. 

– Egyéb nem szokványos
képzéseket is kínálnak?

– Igen, például a nagy-
csoportosoknak játékos an-
gol oktatást végez önzetle-

nül a helyi Katedra Nyelvis-
kola vezetõje. Ezen túl heti
rendszerességgel vízhez-
szoktatásra hordjuk a nagy-
csoportos 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 önkor-
mányzati óvodában, egye-
dül a napi háromszoros ét-
kezés díját kell befizetni.

– Más településeken sok
a helyhiány miatt elutasí-
tott gyermek, akiket szíve-
sen hoznának óvodába
Veresre….

– Mi a helyi gyerekeket
vesszük fel elsõsorban, s

nincs is elutasított gyermek
Veresen. A törvény azon-
ban egy esetben kötelez
minket máshonnét is fel-
venni gyerekeket, ha a szü-

lõk itt dolgoznak a váro-
sunkban, s más lehetõsé-
gük nincs a gyermekük el-
helyezésére.

– A Kéz a Kézben Óvoda

elnevezésnek mi a történe-
te?

– Még az Alapítványunk
indulásakor választottuk
ezt a nevet, amely egyaránt

tetszett az alapítóknak, a
szülõknek és a nevelõtestü-
letnek. Késõbb, amikor kö-
telezõvé tették, hogy az
óvodáknak is nevet kell ad-
ni, már természetes volt,
hogy ezt a bevált nevet kér-
jük.

Köszönjük a bemutatást,
érezzék jól magukat a szép
új helyszínen?

Windhager
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A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt, a
zeneiskola által benyúj-
tott – komplex akadály-
mentesítésre irányuló
KMOP 4.5.3-09-2009 je-
lû, „Alapfokú mûvészet-
oktatás az egyenlõ esélyû
hozzáférés jegyében” cí-
mû pályázat 11.217.116
Ft összegû támogatást
nyert. Ebbõl önrész
1.121.712 Ft.

A felújítási munkála-
tokról folyamatos tájé-
koztatást adunk.

Az akadálymentesítés-
re benyújtott pályázattal
egy idõben újabb nyertes
pályázat teszi lehetõvé

intézményünkben egyéb
átalakítási munkálat
megvalósítását. Az átala-
kítási munkálat magába
foglalja az intézmény
nyílászáróinak cseréjét,
melynek kezdeti idõ-
pontja 2009. október 19. 

A munkálatok befeje-
zésének tervezett idõ-
pontja: 2009. 10. 30.
(péntek).

Intézményünkkel kap-
csolatos információ – ak-
tualitások, rendezvé-
nyek, felújítással kapcso-
latok képek stb. - megta-
lálható honlapunkon, az
alábbi címen: 
www.lszgzeneiskola.hu

A Lisznyay Szabó Gábor 
Zeneiskola hírei

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!

Veresegyház Város Polgármesteri Hi-
vatala 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 re-
cepció felõl). Idõpontja: kedden, csü-
törtökön, pénteken: 8-14 óráig; hét-
fõn, 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 megelõ-
zése, idõbeni felismerése érdekében
minden 14 év feletti lakos megjelené-
sére számítunk. Kérjük a nyugdíjaso-
kat, a kismamákat és a munkájukat kö-
tetlen munkaidõben végzõket, hogy a
tüdõszûrés zavartalan lebonyolítása ér-
dekében lehetõleg a délelõtti idõpont-
okban keressék fel a tüdõszûrõ állo-
mást.

A torlódások elkerülése érdekében a
tüdõszûrés javasolt idõpontja házior-
vosi körzetenként került felosztásra az
alábbiak szerint:

1-es körzet Dr. Baranyai Tamás körze-
tébe tartozó betegek szûrési idõpont-
ja: 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 körzeté-
be tartozó betegek szûrési idõpont-
ja: 2009.nov.20-26-ig.

4-es körzet Dr. Marik György körze-
tébe tartozó betegek szûrési idõpont-
ja: 2009. nov. 27-dec.3-ig.

Értesítés tüdõszûrésrõl!

Minden 30. életévét betöltött lakos részére
a tüdõszûrés kötelezõ!
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A IV. körzet védõnõjét - Vértesné Vasas Viktóriát - (határozatlan ideig)
az alábbiak szerint helyettesítjük:

Védõnõi szolgálat

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.

Értesítjük kedves Olvasóin-
kat, hogy 2009. december
3-án 19 órakor a Veresegy-
házi Városi Televízió meg-
kezdi adását. A mûsor a T-
Kábel elosztói hálózatán
fogható, a már jelenleg is
üzemelõ Keszi Channel
csatornán: Veresegyházon,
Dunakeszin, Fóton, Gödön
és Turán. A televízió veze-
tõsége közszolgálati mû-
sorokon keresztül Veres-
egyház mellett a térség
életét, fejlõdését kíséri fi-
gyelemmel és mutatja be.
Kezdetben heti egy adást
láthatnak, minden csütör-

tökön 19 órakor heti Hír-
adóval indul a tv-adás,
majd ezt magazin mûso-
rok követik fél kilencig. A
mûsorkezdést megelõzõ-
en - elõzetes tervek szerint
16 órától - lesz megtekint-
hetõ az elõzõ napok képvi-
selõtestületi üléseinek fel-
vétele. Szombaton a mû-
sorokat megismételjük.
Részletes ismertetõt a tv
honlapján, a www.veresi-
tv.hu oldalon találnak.

Jónás Szabolcs
Veresegyházi 

Városi Televízió
Tel.: 06-30-331-9270

A Veresi Városi Televízió 
megkezdi adását
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Az október végi képvise-
lõ-testületi ülésen döntött
az önkormányzat az Ivacsi
tó kezelésére beadott pályá-
zatok sorsáról. November
1-jétõl egy új céggel kötnek
üzemeltetési szerzõdést.

Október 26-dika és no-
vember 2-dika közt pedig
természetvédelmi és víz-
minõség-védelmi célú be-
avatkozások zajlottak mind-
három tavunkon. Önkor-
mányzati megbízásból a
tájidegen és vízminõséget
rontó busa és amur állo-
mány felmérése és gyérítése
történt meg. A munkálato-
kat eredetileg Tatár Sándor,
a Környezetvédelmi és Me-
zõgazdasági Bizottság elnö-
ke kezdeményezte. A Ma-
lom tavon EU-s támogatás,

a többi vízen a helyi Környe-
zetvédelmi Alap biztosítja a
pénzügyi fedezetet.

A nagy mennyiségû
vízirovart (vízibolhát stb.) is
fogyasztó busák lehalászá-
sával több évtized után is-
mét 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 fon-
tos és a halak ívóhelyéül is
szolgáló hínárnövényzet tel-
jes kipusztításában. 

A halászati munka veze-
tõjével, Tóth László halásza-
ti igazságügyi szakértõvel
fõszerkesztõnk beszélge-
tett, hogy beavathassuk
Kedves Olvasóinkat a részle-
tekbe is.

– Mi tartozik bele a Pa-
mut-, 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 el-
távolítása, ez hatalmas
munka, százmilliós költség.
A másik rész a tájidegen nö-
vényevõ halak eltávolítása a
vízbõl, ami azonban nem
jelent lehalászást, hiszen ah-
hoz le kellene engednünk a
tavak teljes vízmennyiségét.
Ehelyett hagyományos és
különleges halászati mód-
szerekkel fogjuk ki a meg-
célzott halállományt. 

A mostani halászat meg-
mutatja a jelenlegi állapo-
tot, mennyi busát, amurt
találunk, s amikor tavasszal
visszatérünk, akkor még cél-
irányosabban tudjuk majd
tovább gyéríteni a nemkívá-
natos halállományt.

– Tud a busa és az amur
szaporodni a tavainkban? 

– Nem, a tavakban nem
tudnak, csak a bõvízû hegyi
patakokban, felsõszakasz
jellegû folyókban. Magyar-
országon egyedül a Felsõ Ti-
sza vízrendszerében tudunk
természetes szaporodásuk-

ról, de ott sem jelentõs mér-
tékben.

– Ezek szerint, ha nem te-
lepítenek be többek ilyen
halfajokat, akkor azok
elõbb utóbb maguktól is
kikopnak a tavainkból!?

– Igen, csak sokára és ad-
dig még jelentõs károkat
okoznának. 

– A horgászok nem
örülnek a hatalmas mére-
teket elérõ amurnak és a
busának?

– Ezek nem kedvelt hor-
gászhalak. Busát nagyon ne-
héz fogni, hiszen, ha bõven
talál táplálékot, akkor nem

megy a horogra. Az amur
jobban horgászható, rákap
a zsenge kukoricára, lucer-
nagolyóra, egyebekre, de
rendkívül nehéz vele bánni.
Ha egy pillanatra is meglazul
a zsinór a kivezetés közben,
akkor tüstént neki iramodik
és egyetlen rántással elsza-
kítja a damilt, elég neki az a
másodperc, amíg a horgász
a szákért nyúl. Egyébként is
rendkívül kemény hal, szét-
rángatja a szereléket.

– Annak idején éppen a
vízminõség javítása céljá-
ból telepítették be ezeket
az ázsiai növényevõ hala-
kat az országba…

– Igen, de ez egy taktika
volt. Mivel megszûnt az ira-
ki, iráni export, a gazdasá-
goknak a nyakán maradt a
sok amur és a busa. Ennek
elhelyezésére ajánlották fel
a hazai vizekbe, mondván,

mint növényevõk, tisztítják
a vizet. Idõvel azonban ki-
derült, 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 hasonló-
képpen serkenti az algá-
sodást. Ráadásul éppen a
kékalgákat nem fogyasztják
a busák, amelyek a mi vize-
inkben az idõszakonkénti
elszaporodásukkal a leg-
több gondot okozzák. Ezen
túl konkurensei az egyik
legfontosabb õshonos ha-

lunknak, a pontynak. A pöt-
työs busa például majdnem
teljesen azt a tápláléksoro-
zatot 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 otthon-
ra ekkora halat, ezért egy
feldolgozónak adjuk el, az
önkormányzat pedig az
idõsek otthonának lakóit
vendégelte meg vele, de
kaptak belõle a rossz szoci-
ális helyzetû közhasznú
munkások is.

– A véletlenül a hálóba
került egyéb halaknak mi
a sorsa?

Visszaáll a természetes rend!
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– Ha egészségesek, akkor
visszahelyezzük azokat a tó-
ba. Ha azonban sérült, be-
teg halat találunk, akkor azt
már nem tesszük vissza,
ahogy ezt a méretes, de sé-
rült pontyot sincs értelme
újra vízbe tenni. A Pamut
tavon elég sok csukát is ta-
láltunk, mindet visszahe-
lyeztük. 

– Az Ivacsi tó új kezelõ-
jével azzal feltétellel kö-
tött az önkormányzat
szerzõdést, hogy csap-
dáznia kell a törpeharcsá-
kat. Mi errõl a vélemé-
nye?

– Igen, a törpeharcsák
rendkívüli módon el tudnak

szaporodni és sok kárt
okoznak. Csapdázással gyé-
ríthetõ az állományuk, de
teljesen mentesíteni a tava-
kat csak rendkívül kitartó és
nehéz munkával lehet. Ez
egy inváziós hal, nincs ter-
mészetes ellensége nálunk.
A fekete sügér betelepítésé-
vel lehetne visszaszorítani,
de mivel az is tájidegen hal,
nem szabad behozni a vize-
inkbe. 

Sajnos a globalizáció jó-
voltából idõrõl idõre megje-
lennek ilyen veszélyes, invá-
ziós fajok, amelyek a termé-
szetes ellenségeik hiányá-
ban rohamosan elszapo-
rodnak. A törpeharcsa elõtt
megszenvedtük az ezüst
kárászt, most pedig az
amurgéb gyors elterjedése
várható. Ezek nem gazda-
gítják a vizeinket, hanem
szegényítik, a hazai halfajok
rovására terjeszkednek. 

– Ön éppen a rendõr-
ségrõl érkezett, mi járat-
ban volt?

– Sajnos az éjszaka ellop-
ták az egyik, este kihúzott
100 méteres hálónkat, a ve-
le 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 re-
mélhetjük, hogy megtérül a
legalább 200 ezer forintos
kárunk, amely csak a háló
értéke.

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.

GKRTE
Októberi összejövetelét

15-én Gödöllõn, az Erzsé-
bet Királyné Szállodában
tartotta Gödöllõ Környéki
Regionális Turisztikai
Egyesület.

Varga Zsolt az egy éve
megnyitott szálloda igaz-
gatója köszöntötte az
Egyesület tagjait és ven-

dégeit, majd pedig Perna
Pálnak a GKRTE szóvivõjé-
nek legújabb versét hall-
gatták érdeklõdéssel a je-
lenlévõk. 

A szakmai tanácskozást
az Egyesület elnöke,
Bátovszki György nyitotta
meg. Márta Attila az
Innoland Közhasznú
Egyesület titkára, a Gaz-
dasági Innovációs Köz-
pont igazgatója a Gödöl-
lõi Kistérség Tourinform
Irodája 2009. évi szakmai
tervének idõarányos telje-
sítésérõl és az elkövetke-
zendõ idõszakra tervezett

feladatairól tartott be-
számolót. Többek között
szó esett az iroda 2010
elsõ félévében esedékes -
a Gödöllõi Királyi Kastély
átalakításával összefüg-
gésben tervezett - áthe-
lyezésérõl, illetve az iroda
elhelyezése szakmai
megalapozottságának

szükségességérõl, továb-
bá Veresegyházon a kö-
zeljövõben megnyíló
Tourinform Aliroda bein-
dításának elõkészületei-
rõl.

További érdekes és
hasznos elõadásokat kö-
vetõen a résztvevõk meg-
ismerkedhettek a szálloda
belsõ tereivel, szobáival,
valamint a konyhájuk re-
mekeit is megkóstolhat-
ták.

Veresegyházat ez alka-
lommal Szabóné Tolnai
Ildikó és Boross Zsuzsa
képviselte.              

Somogyi Béla halõr
egy sérült ponttyal
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Tõlünk nem messze, a Dunakeszi Többcélú Kistérségben is
szenyvíztisztító bõvítésre és minõségfejlesztésre van szük-
ség. November 6-dikán tette le ünnepélyesen az alapkövet a
szennyvíztisztító fejlesztéséhez Szabó Imre környezetvédel-
mi és vízügyi miniszter, valamint Kecskeméthy Géza pol-
gármester Dunakeszin.

A beruházás 1 milliárd forintot meghaladó összege 600 mil-
lió 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 viszonylat-
ban is. Van tehát még bõven teendõ ahhoz, hogy unokáinknak
egészséges környezetet hagyhassunk.

Szennyvíztisztító
fejlesztés Dunakeszin
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A Pest megyei Rendõr-
fõkapitányság Beleset-
megelõzési Bizottsága
2009. szeptember 28-ra
találkozót hívott össze a
környék településeinek
polgármesterei számára
a térség közlekedés-biz-
tonságának javítására
Gödöllõ város Polgár-
mesteri Hivatalába.

Veresegyházat Pásztor
Béla polgármester képvi-
selte. 

A gyalogos átkelõhe-
lyeken történt súlyos és
halásos kimenetelû gázo-
lások tették indokolttá a
megelõzésre irányuló
összefogást a rendõrség
és az önkormányzatok
között. 

A FA-FORG-TECH Hun-
gária Kft. olyan közleke-
déstechnikai berendezé-
seket mutatott be, me-
lyek gyártását és szerelé-
sét is elvégzik a megren-
delõ települések számára
a kritikus baleseti góc-
pontokon. A táblák réte-
gelt 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 út-
szakaszon. Ez piros ala-
pon fehér csíkozású. A
speciális festék lehetõvé
teszi, hogy már messzirõl
észlelhessék az autósok a
jelet, s idõben lassítsa-
nak.

Természetesen egyik
közlekedéstechnikai esz-
köz sem pótolja a közle-
kedés valamennyi részt-
vevõjének figyelmessé-
gét.

Molnár Zsóka

Zebrafestés

Pályázati ösz-
szegbõl 1,2 km
hosszan kerék-
párút készült
Szadán, melynek
ünnepélyes át-
adásán Pásztor
Béla grarulált
szadai kollégájá-
nak.

Megköszönjük mind-
azok támogatását, akik
2008.évi személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át a
veresegyházi óvodások
részére „Kéz a kézben”
alapítvány javára utalták
át. A felajánlott összeget
1.146.622,- Ft-ot fejlesz-
tõ és udvari játékok, va-

lamint 1 db fénymásoló
vásárlására fordítottunk.
Ebbõl az összegbõl fi-
nanszíroztuk az óvodás
gyermekek vízhezszoktá-
son való részvételét is.

Köszönettel:
„Kéz a kézben”

alapítvány vezetõsége

Köszönjük 
a támogatást!
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Október 7-dikén tartot-
tak tanácskozást Szadán
a Veresegyházi-medence

érintett településein la-
kók és gazdálkodók
meghívásával a Natura
2000 természetvédelmi
kezdeményezés szakér-
tõi.

Veresegyházon kívül a
tervek Mogyoródot és
Szadát érintik. A megje-
lent elõadók a Szent Ist-
ván Egyetem Mezõgaz-
dasági- és Környezettu-
dományi Karáról és a
Környezet - és Tájgazdál-
kodási Intézettõl érkez-
tek, továbbá érdeklõdõ-
ként jelen volt a Vác-Gö-
döllõ Vízgazdálkodási
Társulat igazgatója is. Tá-
maszkodnak a szakem-
berek a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és több
kutatóintézet, a VÁTI, va-
lamint több természetvé-
delemmel foglalkozó or-
szágos és helyi egyesület
együttmûködésére is.

A helyieket Drozdik Bé-
la, a Mûszaki Iroda
vezetõje és mezõgaz-
dasági vállalkozók képvi-
selték, Veresegyházról
Pásztor Béla polgármes-
ter fejtette ki a vélemé-
nyét, s a szakértõk közt

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

ródról is akadt gazdálko-
dó, valamint megjelent
Csáji Attila fõépítész. A
fórum célja az volt, hogy
a Natura 2000 által érin-
tett helyi és térségi sze-
replõk a tervezõkkel való
személyes találkozás so-
rán megvitathassák az el-
képzeléseket, szabadon
megfogalmazhassák ész-

revételeiket, véleményü-
ket még a tervek végle-
gesítése elõtt. Az elhang-
zott hozzászólásokat
rögzítették és az ígéret
szerint figyelembe is ve-
szik a végleges kialakítás
során.

A Natura 2000 terüle-
tek az európai jelentõsé-
gû ritka és kipusztulással
veszélyeztetett fajok, il-
letve élõhelyeik alkotta
természeti területek há-
lózata. Kijelölésük célja a
fajok és az élõhelyek ked-
vezõ természetvédelmi
helyzetének megõrzése,
illetve szükség szerinti
helyreállítása, az adott-
ságokhoz igazodó gaz-
dálkodási módok támo-
gatásával.

Magyarországon 512
db Natura 2000 területet
jelöltek ki, összesen 2
millió hektáron. Jelenleg
20 mintaterületre folyik
az ún. fenntartási terv el-
készítése, ebbõl az egyik
a Veresegyházi-medence.
A fenntartási, megõrzési,

helyreállítási tervnek de-
cember végéig el is kell
készülnie. A legfonto-
sabb és legizgalmasabb
kérdés, hogyan lehet a
gazdálkodást és a termé-
szetvédelmet összehan-
golni, úgy, hogy egyik se
sérüljön.

A kíméletes földhasz-
nálatot egy erre a célra
létrehozott alapból tá-
mogattatni is tervezik a
szakemberek. Az elsõdle-
ges cél, hogy a jelenlegi
helyzet ne romoljon, az
élõhelyek és a fajok fenn-
maradjanak. A kiemelt
cél, az állapot javulása, a
természeti értékek gyara-
podása.

A Veresegyházi-me-
dence Natura 2000 terü-
let értékei elsõsorban a
vízfolyások menti vizes
élõhelyek, valamint az
Ivacsok körüli árvalány-
hajas homokpusztagye-
pek, melyek megõrzése
és természetes állapotá-
nak fenntartása, illetve
helyreállítása, az inváziós

Natura 2000 terület

Gazdálkodás 
és természetvédelem az Ivacsokon
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növények visszaszorítása
elsõdleges feladat.

Veresegyházi medence
kiemelt jelentõségû ter-
mészetmegõrzési terület,
a társulásokon túl közös-
ségi jelentõségû növény-
faj a Homoki kikerics, a
Homoki nõszirom. Közös-
ségi jelentõségû állatfaj a
Vidra, a Mocsári teknõs, a
Lápi póc, a Magyar futrin-

ka, a Vérfû-hangyaboglár-
ka. Országos jelentõségû
védett természeti terüle-
tek: Bitang TT (Szada),
Ivacsok TT (Szada),
Sikárosi-láp TT (Mogyo-
ród), Álomhegy-tó TT
(Mogyoród). Veszélyezte-
tõ tényezõk: az Arany-
vesszõ fajok terjedése, az
elnádasodás, a vaddisznó
túrás, a kiszáradás, a szer-
ves szennyezés, a mûtrá-
gya és a mezõgazdasági
kemikáliák, a szennyvíz,
az erdõtelepítés, különö-
sen káros az erdõtelepí-
tést megelõzõ beszántás,
a patakkotrás, a lecsapo-
lás lecsapolóárkokkal, a
mezõgazdasági tevékeny-
ség, a patakvíz sokszor il-
legális ellocsolása, fõleg a
patakmenti epresekbe, A
megjelentek is elmondták
véleményüket, melyet az
alábbi csokorba szedtünk:

• Ne a mezõgazdasági
termelõket tekintsék hi-
básnak, ne nehezítsék
még tovább a megélheté-
sükért küzdõk helyzetét.

•  A patakok kotrása

idõszakonként igenis
szükséges, mert egyszer-
egyszer nagy árvizek is
elõfordulnak.

•  Pásztor Béla polgár-
mester kifejtette, hogy
Veresegyháznak van sa-
ját elfogadott terve (kon-
cepciója), amiben a ter-
mészet védelme fontos
szerepet kapott, s az
négy évtizede meg is va-

lósul. Szerinte fontos a
természetes vizek vissza-
tartása a területen, hogy
hasznosulhassanak. Buja
élõvilág alakult ki a ve-
resegyházi tavakban és a
tavak körül. Nem szegé-
nyedett, hanem gazda-
godott általuk az élõvi-
lág. Nem tekinti hibának,
ha a szamócaföldet ön-
tözik a patakokból, mert
az így természetes, gaz-
dálkodni is kell.

Nem szabad a vadálla-
tokat károsnak, felesle-
gesnek tekinteni. Igaz,
hogy a vaddisznó túr, de
az úgy természetes. Ha-
sonlóan az erdõket nem
a lovasoktól kell félteni.

• Szadai gazdálkodók
is hasonló gondolatokkal
erõsítették, hogy a kör-
nyezeti szemlélettel bíró
ember maga is védi a ter-
mészetet, de a hagyomá-
nyos gazdálkodást nem
tekinthetik károsnak.

Windhager
Károly

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.

PPrrooggrraammaajjáánnllóó
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Dr. Mohai Imre hívására ismét be-
népesült az Innovációs Központ
tanácskozó terme, október 29-
dikén este. Az Egyesület jó néhány
új tagokat, érdeklõdõket is kö-
szöntött összejövetelén. 
Elõadó vendégeink, Dárdai Zsuzsa
és Saxon-Szász János a zarándok-
latukról tartottak vetített képekkel
is színesített élménybeszámolót.
A képzõmûvész házaspár együtt
járta végig Dél-Franciaországból
indulva a Spanyolország északi ré-
szén húzódó, évszázadok óta jól
ismert zarándokutat Santiago de
Compostelláig. A 800 km-es út so-
rán a vándor megszabadul min-
den fizikai és lelki terhétõl, és

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

pár által a beszélgetés során él-
ményszerûen elmondott sok ta-
nulság is elgondolkodtatta a jelen
lévõket.

El Camino - a zarándokút

Civil Kör

Lapunk fotósa nem
egyszerûen az újságba
készíti a fényképeit. Sok-
éves gyakorlott szemével
meglátja az élet adta kü-
lönleges pillanatokat, s

meg is örökíti azokat.
MTI kiküldöttként bejárta
Európát és Ázsiát, s min-
den tájban, minden kul-
túrában kereste az embe-
rit, az érdekeset, sokszor

azonban éppen a hétköz-
napit, ami nekünk akár
észrevétlen is marad, de
akinek szeme van hozzá,
az lekapja, ha már úgyis
nála van a fényképezõ-
gép. Lethenyei Lászlónál
pedig szokott lenni, hi-
szen ez a munkaeszköze.

Fotósunk a hihetetlen

mennyiségû fényképei-
bõl válogatott össze egy
teremre valót, s megtöl-
tötte vele az erdõkertesi
Faluház galériáját. 

Természetesen eljöttek
régi ismerõsei, barátai, s
mindazok, akik fogéko-
nyak a fotómûvészet ér-
tékeire, sõt azok is, akik

egyszerûen a képei alap-
ján akartak rácsodálkozni
a körülöttünk pezsgõ
életre.

A kiállítást és magát a
fotómûvészt Kopeczky
Lajos alpolgármester
méltatta, személyes él-
ményeit is beleszõve be-
szédébe. A baráti hangu-

latú találkozón a vendég-
sereg a kellemes zenei
elõadást követõen még
sokáig jóízûen beszélge-
tett a képek nézegetése
közben.

Szerkesztõségünk ne-
vében is szeretettel gra-
tulálunk!

Windhager

Lethenyei László kiállítása
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Érdekes kiállítás látható az Inno-
vációs Központ Udvarház Galériá-
jában. Két festõmûvész képeinek
adott helyett Boross Zsuzsa a no-
vember 6-dikán este megnyílt ren-
dezvényen. Mindkét festõmûvész
Veresegyház ugyan abban az utcá-
jában lakik, és mindketten nyugdí-
jasként fogtak újra ecsetet a ke-
zükbe. A képeik minõsége, hangu-
lata azonban kiforrott mûvészetrõl
árulkodik. 

Thaisz Miklós képei a hagyomá-
nyosnak mondható tájképi stílus-
ba sorolhatók, nagyon szép és
hangulatos veresi tájakat örökített
meg a vásznain.

Sár (Sárközy) Endre viszont a
képzeletében létezõ különleges

helyszínekkel, sosem látott épüle-
tekkel és rendkívül kedves ember-
alakokkal töltötte meg a teret.

A kiállító mûvészeket és alkotá-
suk lényegét hozzáértõ személyek
méltatták. Arról, hogy a jelentõs

számú érdeklõdõ többféle élmény-
ben is dúskálhasson, Ella István or-
gonamûvész gondoskodott.

Érdemes rászánni egy kis idõt a
kiállítás képeinek nézegetésére.

Wk

Kettõs 
Kiállítás

Október 26-dikán ven-
dégül látták a nyugdíja-
saink a szadai Nyugdíjas
Klubot. Sok évre vissza-
vezethetõ hagyomány
már a két szomszédtele-
pülés nyugdíjas klubjai-
nak 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, férfia-
kat. 

A két település polgár-
mestere is fontosnak
tartja, hogy ezeken az
eseményeken jelen le-
gyen. Vécsey László el is
kísérte a szadaiakat, s
természetesen házigaz-
daként Pásztor Béla kö-
szöntötte a vendégeket
és nyitotta meg az esté-
be nyúló mulatozást.

Windhager

Nyugdíjas Találkozó



Veresi Krónika 2009. november

18

K
u

lt
ú

ra

Rácz Krisztina mind-
össze 18 éves, de tavaly
májusban már megjelent
elsõ kötete a Novum
Verlag kiadó gondozásá-
ban.

A fiatal hölgy az Eötvös
Loránd Tudományegye-
tem elsõ éves, olasz sza-
kos hallgatója, de tájéko-
zottsága sokoldalú, hi-
szen a gimnáziumban
még fizika tagozatos
volt. Szabadidejében gi-
tározik, énekel, a legfon-
tosabb idõtöltése, beval-
lása szerint, ma is az írás.

– Hogyan kezdõdött?
– kérdeztük

– Korán kezdtem,
mindjárt az általános is-
kola elsõ osztályában,
amikor még csak nagybe-
tûkkel tudtam írni. Az el-
sõ regényemhez 13 éve-
sen fogtam hozzá. Ezt
adták ki tavaly. Úgy tör-
tént, hogy kiolvastam a
Harry Potter címû köny-
vet, s mivel éppen nem
volt másik olvasmányom
kéznél, elhatároztam,
hogy magam írok egyet.
Ez lett a Két virág és a sú-
lyos küldetés c. ún. fan-
tazy regény. Azóta azon-
ban áttértem a szépiro-
dalmi stílusra.

– És a novellák?
– Nemrégiben számolta

meg, összesen 75 novel-
lám készült el. Mindig ar-
ról írok, ami éppen törté-
nik, ami elém kerül, egy-
egy érdekesnek tûnõ
élethelyzet is írásra ser-
kent. Egyszer az iskolába
menet megláttam egy
anyukát a kisgyermeké-
vel. Látszott, hogy szegé-
nyek, de kedvesek és sze-
rették egymást. Elkezd-

tem követni õket, így az
elsõ órára nem is értem
be, de írtam egy novellát
róluk. Ehhez hasonlóan
kapok ötleteket a körü-
löttem 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 fiata-
lon tanult meg gitározni.

– Hogyan képzeled el
a jövõdet?

Most olaszt tanulok az
egyetemen, de szeretnék
még más nyelveket is ma-
gas szinten elsajátítani.
Arra is gondolok, hogy az
egyetem elvégzését köve-
tõen jó lenne visszajönni
Veresre, és itt tanítani,
esetleg újságot írni. 

– Hogyan él egy mai
fiatal?

– Mivel Pestre járok az
egyetemre, kissé elsza-
kadtam a veresi barátok-
tól, ismerõsöktõl. Egyete-
mi csoporttársaimmal
szoktunk szórakozni, be-

szélgetni. Kocsmákba,
szórakozóhelyekre nem
járunk, legfeljebb koncer-
tekre. Helyette házibuli-
kat szervezünk. Moziba is
járok. A legutóbbi filmél-
ményem az Út a vadonba
címû alkotás. Nagyon tet-
szett, iszonyatosan jó
film, ajánlom másoknak
is. Egy fiatal srácról szól,
aki lediplomázik az egye-
temen, pénze is van bõ-
ven, mégis úgy dönt,
hogy neki ez a társada-
lom nem tetszik, inkább
elmegy a vadonba….
Nem mondom el a törté-
netet, nézzétek meg!

WK

Rácz Krisztina veresi írónõ

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából tartott
FIDESZ-KDNP megemlé-
kezésen egy fiatal lány
szavalt, aki már máskor is
kitûnt tehetségével. Töb-
bek közt Pest megye leg-
jobbjaként az országos
döntõben képviselte Ve-
resegyházat, s maga is ír
verseket..

Arra kértük az ifjú elõ-
adómûvészt, mutatkoz-
zon be Lapunkban.

Rácz Zsófi vagyok, Ve-
resen jártam általános is-
kolába, szüleim és nagy-
szüleim is itt élnek. Tize-
dikes vagyok a budapesti
a Berzsenyi Dániel Gim-
náziumban, emelt szin-

ten tanulom a latint, a
magyart és a történel-
met.

A Színház és Filmmûvé-
szeti Egyetemen szeret-
nék majd tovább tanulni,

színházi rendezõi szakon.
Szeretek verset monda-

ni, nyertem megyei ver-
senyt, Karinthy Frigyes
Elõszó címû versével.
Szavaltam  Jókai Anna

írónõ könyvbemutató-
ján, ahol az írónõ egyik
versét mondtam el, sza-
valtam március 15-én vá-
rosi ünnepségen, gyerek-
napon, és sok más he-
lyen. Most is szívesen jöt-
tem Tolnai Ildikó felkérés-
re.

Hatodikos koromban
kaptam rá a versmondás-
ra, legkedvesebb taná-
rom, Ácsné Csáki Ildikó
tanárnõnek köszönhetõ-
en. 

Szívesen visszajárok az
iskolába, segítek felké-
szülni az országos szín-
játszó fesztiválra készülõ
csapatnak, a darabot kö-
zösen rendezzük. 

WK

Zsófi a versmondó
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A testi és lelki jó közérzet
a természet gazdag színvi-
lágából fakad. A színek,
hangok és illatok minden
ember életének alkotóré-
szei. Ezektõl a természetes,
létfontosságú és szép be-
nyomásokról senki sem
mondana le szívesen. Ahol
az emberek derûsek, jó-
kedvûek és egészségesek,
mindig szerepük van az
élénk színeknek, kellemes
hangoknak és finom illa-
toknak. 

A színek voltaképpen a
fény különbözõ megjelené-
si formái, minõségei. A fény
pedig az életet testesíti
meg, hiszen hatása nélkül
növény nem nõ, sejt nem
szaporodik, élet nem kelet-
kezik. Befolyásol bennünket
a napsugárzás intenzitása,

ezért fényben szegényebb
hónapokban melankólikus-
abbak, visszahúzódóbbak
leszünk, mint a nyári fényár-
adatban. Sõt, a fény által
születõ színeknek egészsé-
günkre és táplálkozásunkra
is hatásuk van.

A három alapszín a vö-
rös, sárga és a kék. Ha eze-
ket egyenlõ arányban ke-
verjük, létrejönnek a kevert

színek: narancs, zöld, ibo-
lya.

A színek és az érzések kö-
zött szoros összefüggés ta-
pasztalható. Az egyes szí-
nekhez sajátos jelentéstar-
talmakat és hatásokat tár-
sítunk, amelyek érzelmi és
hangulatváltozásokat idéz-
nek elõ. Mindennapi éle-
tünkbõl is tudjuk, mennyi-
re függünk a színektõl. A

színekkel és a színek testre,
lélekre és szellemre gyako-
rolt hatásával fel lehet is-
merni kóros lelkiállapotot,
problémákat. Ezt a felisme-
rést Max Lüscher svájci
pszichológusnak köszön-
hetjük, aki a Lüscher-teszt-
nek nevezett eljárással - a
színelmélet gyakorlati al-
kalmazásával - 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 életmûvé-
szete e négy képességnek
és közérzeti formának virtu-
óz alkalmazásán alapul.

M.Zs.

Színek és egészség

Testi megjelenésünk kulcs
jellemünkhöz. A gyakorlott
szemû orvosnak már az elsõ
pillantás is sokat elárul az ille-
tõ egészségi állapotáról. Min-
den ember rendelkezik azzal a
megmagyarázhatatlan vala-
mivel, ami megkülönbözteti a
többi embertõl. Szöveteinket,
sejtjeinket, vérünket megha-
tározza az öröklés, az elszen-
vedett betegségek és a táplál-
kozáson túl is számos ténye-
zõ. Minden ember belsõ kör-
nyezete egyedi, alapvetõen
különbözik bárki másétól.
Pont ezért a külvilággal kap-
csolatos reakcióink is külön-
bözõek.

Akármennyire is különböz-
nek az emberek egymástól,
egy közös vonásuk azért van:
csak akkor mennek el orvos-
hoz, ha már jelentkezett a be-
tegség. Elsõsorban szabadu-
lást keresnek; szabadulást a
fájdalomtól az álmatlanság-
tól, 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 folya-
mat.

Ez egészség visszanyerése
hosszú, néha éveket is igény-
be vevõ folyamat, hiszen az
egészség elvesztése is hosszú
ideig tartott. 

Az étkezés nem választható
el a betegségektõl, azok tüne-
teitõl. Az ember csak akkor
érezhet igazán ösztönzést a
régi étkezési szokások feladá-
sára az új kedvéért, ha ismeri a
kirobbantó egészséget, a szel-
lemi frissességet és a kifogy-
hatatlan 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 te-
jen élni, csodálkozva figyeli
majd az egészségi állapotá-
ban beálló változást. Amikor
már hozzászokott ezeknek az
ételeknek a visszafogott ízei-
hez, nem hiányolja az elõtte
oly sokat használt serkentõ-
szereket, a sót, borsot, mus-
tárt, ketchupot vagy az édes
kólát, az étkezés utáni kávét.

Van, akinek étel, van, akinek
méreg egy-egy étel.

Molnár Zsóka

A kevesebb mindig több

Ételben az orvosság Márton-napi liba
Szent Márton, akinek a

névnapját november 11-
én ünnepeljük, a kora kö-
zépkor egyik
legnépszerûbb
szentje volt.
Nekünk, ma-
gyaroknak pe-
dig különösen
kedves, hiszen
Magyarorszá-
gon született
316-ban vagy
317-ben. Ko-
rábban egye-
sek úgy vélték,
a mai pannon-
halmi apátság helyén,
amit egykor szentmárton-
hegyi apátság néven emle-
gettek, de most már bizto-
san tudjuk, hogy Szom-
bathely a szülõvárosa. Állí-
tólag pontosan ott, ahol
jelenleg is áll a középkori
eredetû Szent Márton-
templom. 

Apja római százados
volt, és õ is katonaként
szolgált Galliában. Legen-
dájának legemlékezete-
sebb mozzanata szerint
télidõben lován Amiens fe-
lé haladva, félmeztelen
koldussal találkozott.
Megesett rajta a szíve, és a

köpenyét kardjával ketté-
vágva felét a koldusra bo-
rította, aki a legenda sze-

rint maga Krisz-
tus volt. 

Márton ke-
resztény hitre
tért, és Ligugé-
ban megalapí-
totta az elsõ gall
kolostort. 371-
ben Tours püs-
pökévé válasz-
tották. 397. no-
vember 8-án
hunyt el
Candes-ban, és

állítólag november 11-én
temették el. E napot utóbb
Szent Márton ünnepévé
nyilvánították. Márton ké-
sõbb Franciaország egyik
védõszentje, egyúttal a
Nyugatnak egyik legtisztel-
tebb patrónusa lett.

A szokás, hogy Márton
napján ludat sütnek, arra a
legendára vezethetõ visz-
sza, mely szerint Márton
nem akart püspök lenni
Tours-ban, ezért elrejtõzött
egy libaólban. A ludak
hangos gágogása azon-
ban elárulta jelenlétét,
ezért késõbb valamennyit
levágatta. 
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Rossz idegen szóval
Retró Kiállítás nyílt a
Váczi Mihály Mûvelõdési
Házban, melyet 1956 ün-
nepe kapcsán nyitott
meg Kárpáti Zsuzsanna
országgyûlési képviselõ
és Pásztor Béla polgár-
mester.

Megelevenedett a
múlt a régi tárgyak lát-
tán. Emlékek tolultak fel
már a 30-as, 40-es kor-
osztály tagjaiban is, hát
még az ennél idõsebbek-
ben, akiknek a fiatalsá-

guk és életük dele esett a
70-es-80-as évekre. A kis
helyiség szûknek bizo-
nyult a régi fényképeket
böngészõ, egykori társa-
dalmi munkások nyüzs-
gése közben, akik moso-
lyogva nézegették, muto-
gatták a tetteiket meg-
örökítõ fényképeket. 

Polgármester úr visz-
szaemlékezéseibõl ki-ki
ráismert a maga érzései-
re, emlékeire, s eszünkbe
jutottak az abban a kor-
ban talán nem kötelezõ,

ám elvárt, és teljesen
megszokott önkéntes te-
vékenységeink, a hétvégi
társadalmi munkák, fel-
ajánlások, amelyek akkor
a „normális” élet részei
voltak.

Sok mindent köszön-
hettünk azoknak az évek-
nek, amelyben a társadal-
mi munkában, elkészült
épületek és egyéb érté-
kek mellett valódi közös-
ségek, barátságok, sze-
relmek fakadtak. Nem

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

kai munkából. Akkoriban
nem voltunk közömbö-
sek, mindenki a magáé-
nak érezte azt a mûvelõ-

dési házat, buszmegállót,
stb., amihez az õ keze
munkája is hozzájárult.
Így gazdagodott a tele-
pülésünk. Nem is jutott
eszébe senkinek, hogy
megrongálja!

Régen volt, de igaz
volt.

WK

Fiatalságunk kora

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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Betekintés a General Electric 
Energy Üzletág Kisrét utcai telephelyére
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Az 56-os forradalom évfordulóján
a sportszeretõ veresegyháziak egy
családi futáson is részt vettek, dél-
után 3 órától. Lásd képeinket.

Futás

Traffipax vezénylés
2009. november hónapra

Nap
01. Mogyoród Kerepes
02. Isaszeg Pécel
03. Pécel Isaszeg
04. Zsámbok Vácszentlászló
05. Dány Valkó
06. Gödöllõ Gödöllõ
07. Pécel Pécel
08. Isaszeg Isaszeg
09. Nagytarcsa Mogyoród
10. Kerepes Kistarcsa
11. Csömör Kerepes
12. Isaszeg Pécel
13. Pécel Isaszeg
14. Isaszeg Isaszeg
15. Gödöllõ Gödöllõ

16. Gödöllõ Gödöllõ
17. Mogyoród Kistarcsa
18. Kistarcsa Kerepes
19. Pécel Pécel
20. Isaszeg Isaszeg
21. Gödöllõ Gödöllõ
22. Gödöllõ Gödöllõ
23. Valkó Zsámbok
24. Kerepes Mogyoród
25. Csömör Kistarcsa
26. Gödöllõ Gödöllõ
27. Gödöllõ Gödöllõ
28. Mogyoród Kerepes
29. Kerepes Kistarcsa
30. Pécel Isaszeg
31. Isaszeg Pécel
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A FIDESZ-KDMP megemlékezésén is
szép számmal vettek részt a veresiek

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



’56-ra emlékeztünk!
K

ép
ri

p
o

rt


