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Az önkormányzati ünnepség látvá-
nyossága, hangulata felemelõ érzéssel
töltött el mindnyájunkat. Igen sokan
kívántak részesei lenni a közös meg-
emlékezésnek, amely a régi megszo-
kott elemek mellett új színfoltokkal is
gazdagodott. Jelen voltak a huszárok
és a korhû fegyverekkel felszerelt hon-
védek, díszlövéseket adtak le az
ágyúk, koszorúztunk a honvédsíroknál
a temetõben és a Petõfi szobornál.
Megcsodálhattuk az erre az alkalomra
elkészített Petõfi teret és a Petõfi szob-
rot, mely utóbbit Kovács Jenõ, helyi

szobrászmûvész készített, s a tér egy-
kori lakóházainak tulajdonosai leplez-
hettek le. Volt zene, ének és tánc, kéz-
mûves foglalkozás, s látványosan zaj-
lott le a szemünk elõtt egy korhû to-
borzó, a maga felemelõ és mégis szo-
morú hangulatával. Képeinket lásd a
12-13. oldalon.

Érdemei elismeréséül Pásztor Béla
polgármester úr oklevéllel jutalmazta
a helyszínen Kovács Jenõ szobrászt,
Illyés Zsuzsa kerttervezõt és ifj. Balogh
Sándor kivitelezõ vállalkozót. 

A szabadtéri eseményeket követõ-

en a Hagyományõrzõ Népi Együttes és
a Népdalkör tagjai: Fekete Ferenc,
Badics Lajos, Molnár Erik, Sulyán
Jánosné, Újvári Lászlóné, Botos Sán-
dor, Czene István, Fazekas János,
Czene Lászlóné, Major Jánosné, Feke-
te Ferencné, Badics Lajosné, Piros Zol-
tán, Piros Edit, Kõrösi Sándor az Inno-
vációs Központban folytatódó ünnep-
ségen vehették át a polgármester úr
megtisztelõ elismerését jelentõ díszok-
leveleket.

Gratulálunk mindnyájuknak!

Polgármesteri elismerések március 15-dikén
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A nagy magyar királyokat úgy
tartjuk számon, mint akik az or-
szágért áldozatot vállaló vezérek
voltak. Nem a királynak volt or-

szága, hanem az országnak, a
nemzetnek, vagy a Szent Koro-
na Tan szerint a Koronának volt
királya. Ebbõl az is következett,
hogy királynak lenni nem volt
felhõtlen szórakozás, sõt ellen-
kezõleg. A lehetõ legsúlyosabb
terhet, a felelõsség vállalását je-
lentette, egy ország, egy nemzet
sorsa volt a kezében. Azért élt,
küzdött, ha kellett szenvedett,
hogy ezt a nemzetet gazdagít-
sa, fejlessze, összetartsa, ha kel-
lett megvédje, s ha a sors úgy
hozta, akár az élete árán is.

Nemsokára megemlékezünk
a pozsonyi csatáról, ahol Árpád
az akkori világ leghatalmasabb
hadserege ellen szállt szembe,
akik a magyarok teljes kiirtása
céljából törtek ránk. Árpád saját
maga állt a harcosok élére, s az
egyes csapattestek parancsnok-
ságát a fiaira bízta. Óriási had-
mûveleti bravúrral gyõzték le a
hazánkra támadó, komoly túl-
erõben lévõ ellenséget, akikbõl
szinte írmag is alig menekült ha-
za. A harcok során Árpád is sú-
lyosan megsebesült, két héttel a
csata után belehalt sérüléseibe.
Két fia a harcok során hunyt el.
Ö olyan fejedelem volt, aki saját
életét, fiai életét is feláldozta a
magyarság érdekében. Elkép-
zelhetõ, hogy milyen elszánt-
sággal küzdöttek a magyar vité-
zek, ha tudták, látták, hogy az

idõsödõ fõvezér is szablyát fo-
gott, s az elsõ sorban harcol ve-
lük, értük. Nem véletlen szere-
pel ma is a nótában az Árpád
apánk… kifejezés.

Ismert, hogy Attila „király” is
sok esetben maga vezette sere-
geit. A Szent István korában tá-
madó ellenség kiûzésekor pe-
dig István egyszülött fiát, a ké-
sõbb szintén szentté avatott
Imre herceget bízta meg a had
vezetésével.

A késõbbi történelemben is
számos áldozatvállalást talá-
lunk. Ilyen volt Rákóczi Ferenc
fejedelem, aki a Rákóczi-, Zrínyi-
és Thököly birtokok tulajdono-
saként az ország leghatalma-
sabb, leggazdagabb fõura volt.
Személy szerint semmi oka
nem volt hadra kelni. Mégis a
magyarság érdekeiért, a sza-
badságért élére állt - fõúr létére
- Esze Tamás talpasainak. A di-
csõ fejedelem minden vagyo-
nát a szabadságharc érdeké-
ben hasznosította, s amikor
menekülnie kellett, bujdosó-
ként tengette életét Rodostón. 

A legutóbbi idõszakból Vitéz
Nagybányai Horthy Miklós kor-
mányzót említhetjük, aki szin-
tén nem a meggazdagodás re-
ményében vállalta igen nehéz
helyzetben a haza vezéri szol-
gálatát, s a fiai életét sem félt
feláldozni a haza oltárán. Nem
mentette ki õket a katonai szol-
gálat alól, István fia vadászpiló-
taként vesztette életét. Kisebbik
fiát a németek elrabolták, s az
életével zsarolták a kormány-
zót, aki azonban így is a végsõ-
kig kitartott.

Nemcsak harcokban mutat-
kozhat meg azonban a nemzet
iránti elkötelezettség, felelõs-
ség. Láthatjuk az Aranybullá-
ban, ahol II. András törvénybe
foglalta, hogy a nemzet érde-
kében az elnyomó király ellen a
nemzet felkelhet, s kivívhatja,
megvédheti jogait. Gondoljunk
bele, milyen csodálatos tett ez
egy királytól, aki ily módon a sa-
ját egyeduralkodó hatalmát
gyöngítette!

Mennyire más az a személet,
ami sok nyugati királyságban
volt szokás, amely szerint nem
az országnak volt királya, hanem
a királynak volt országa, amivel
kénye kedve szerint bánhatott.
Nem szükséges részleteznem,
elég, ha ezt a híres mondatot
idézzük a vesztett csatában az
életét féltõ királytól: „Lovat! Lo-
vat! Országomat egy lóért!”
(Shakespeare: III. Richárd)

Még ennél is rosszabb azon-
ban, ha az uralkodó nem érzi
magát biztonságban, mert ár-
mánnyal, csalárdsággal nyerte
el a hatalmát. Ilyen esetben
nem tekinti az országot a ma-
gáénak, mert ha a sajátjának
érezné, akkor óvná, vigyázná,
gyarapítaná. De, ha csak át-
meneti lehetõségnek érzi a
mások feletti uralkodást, akkor
nem fáj az ország miatt a lelke
akkor sem, ha pusztítják, ha
rabolják. Sõt, akár maga dobja
oda prédának, másoknak, ha
maga is szakíthat belõle kon-
cot. Ezt nevezzük idegenszívû-
ségnek. Akinek semmi sem
szent, semmi sem fáj, egyetlen
szempont vezérli, hogy maga
jól járjon. A nemzet sorsa, jö-
võje a számára nem hogy nem
szent, sõt…

Isten óvjon minket az ilyen
vezetõktõl!

Mire ez a lap az olvasók kezé-
be kerül, már túl leszünk az or-
szággyûlési választások elsõ
fordulóján. Adja az Úr, hogy
csupa a hazának elkötelezett, a
hazáért tenni vágyó, a nemzet
szolgálatát felvállaló képviselõ
kerüljön az Országgyûlésbe!
Mert az ország sorsát irányíta-
ni, törvényeket alkotni csak a
magyarsághoz elhivatott, alá-
zattal szolgálni kívánó, önér-
dekét és mások egyéni érdekeit
figyelembe nem vevõ emberek-
nek szabad csak.

Sokszáz éven keresztül ne-
vén is nevezték az ilyen tisztsé-
get, gondoljunk csak a szolga-
bíró kifejezésre. A szolgabíró,
bár nagy úr volt, mégis szolga
volt, a hazát szolgálta. Ugyan-
ezt jelenti az idegenbõl átvett
miniszter szavunk is. Ez ugyan-
úgy szolgát jelent, mint a kato-
likus templomban a minist-
ráns.

Meggyõzõdtünk-e, hogy a
képviselõ-jelöltek milyen elhiva-
tottsággal akarják a hazát alá-
zattal szolgálni? Vigyázat! A
gyûlölet nem elég az elhivatott-
sághoz!

Windhager

Ministráns vagy idegenszívû

Felavattuk 
a Petõfi szobrot
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at Veresegyház Városi Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. február 6-án tartott rendkí-
vüli ülésén a következõ határoza-
tokat szavazták meg

4/2010.(II.06.) Kt. számú határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a „Veresegy-
házi geotermikus közmû kiterjesztése
új termálkút fúrásával” (termálvezeték
kiépítésével 4947 méter, valamint 10
db alközpont felépítésével) címû,
KMOP-2009-3.3.3. jelû pályázat elké-
szítését és beadását támogatja.
2. Veresegyház Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a projekt
megvalósításához szükséges saját
erõt, 264 858 084 Ft -ot  biztosítja, és
a 2010-2011 évi költségvetési tervé-
ben szerepelteti, valamint a három
évre elõre szóló költségvetési tervé-
ben (gördülõ tervezés 2011-2012-
2013 költségvetési évekre) a teljes
projekt összeg a felhalmozási és mû-
ködési célú bevételek és a felhalmo-
zási és mûködési célú kiadások között
nevesítetten szerepel.
3. Veresegyház Város Önkormányzata
az 1. és 2. pontban adott határozatát
a KMOP-2009-3.3.3. pályázat XII.
mellékletében elõírt paraméterekkel
rendelkezõ beruházásra adta meg.
Ezek a paraméterek a következõk:
A megvalósítás helyszíne: Termelõ-
kút: Gyermekligeti út, 087/9 hrsz
Fogyasztási helyek: 
Idõsek Otthona (Gondûzõ Apart-
manházak) Bartók B. út 10-12 sz.
Csonkási Óvoda Hét Vezér u. 6 sz.
Fabríczius Iskola új szárnya Fõ út  77-
79 sz.
Sanofi Aventis Gyógyszergyár Lévai
út 5 sz.
GE Energy Gázturbinagyár Kisrét út 1 sz.
Mey Hungária Kft. Lévai út 29 sz.
GE Avitation Alkatrészjavító üzem Lé-
vai út 33 sz.
Kistérségi Igazgatási és Szolgáltatási
Központ Fõ út 1457/2 hrsz
Református Általános Iskola Kálvin tér
2 sz.
lakások, üzletek és társasházak Szent
István tér 2 sz. 
A projekt megnevezése: 
Veresegyházi geotermikus közmû ki-
terjesztése új termálkút fúrásával.
A pályázati konstrukció száma:
KMOP-2009-3.3.3.
A tervezett beruházás teljes beruhá-
zási költsége: 656 529 970 Ft
A tervezett beruházás a pályázat
szempontjából elismerhetõ bekerülé-
si költsége: 656 529 970 Ft
Az önkormányzati saját erõ összege:
264 858 084 Ft
A KMOP forrásból igényelt támoga-
tás összege: 391 671 886 Ft.
Az önkormányzat kötelezettséget
vállal arra, hogy az KMOP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén
az önkormányzati saját forrás össze-
gét a költségvetésében elkülöníti.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

5/2010.(II.06.) Kt. számú határozat:
1.) A képviselõ-testület a pályázat be-
nyújtását támogatja azzal, hogy szá-
munkra kedvezõ elbírálás esetén a

képviselõ-testület dönt az akkori gaz-
dasági helyzet figyelembe vételével a
termálprojekt indításáról. 
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

Veresegyház Városi Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. február 16-án tartott ülésén
a következõ határozatokat szavaz-
ták meg

6/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete elfogadja a
„Veresegyház Városközpont rehabili-
táció II. ütem” KMOP-5-2.1/B-2f-
2009-00016 számú pályázat mûszaki
és pénzügyi finanszírozásának üte-
mezését az 1. és 2. számú melléklet-
nek megfelelõen.
2.) Az elõleg az önkormányzat elkülö-
nített számláján jelenik meg, és e tá-
mogatást csak a városközpont pénz-
ügyi finanszírozására lehet fordítani.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester 

7/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 2/2008. (I. 29.)
sz. határozattal jóváhagyott Telepü-
lésszerkezeti Terv módosítását elfo-
gadja a PESTTERV Kft. által készített
módosítási javaslat szerint, mely jelen
elõterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

8/2010. (II.16.) Kt. számú
határozat:
1. Veresegyház Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete Veresegyház város
közlekedési koncepcióját elfogadja.
2. A képviselõ-testület a koncepció
végrehajtását az önkormányzat anya-
gi helyzetétõl függõen határozza
meg.
3. A képviselõ-testület  úgy dönt,
hogy a Tempo 30 övezetekben a
gyûjtõutakon  40 km/h sebességkor-
látozást vezet be.
Határidõ: az önkormányzat anyagi le-
hetõségeinek figyelembe vételével
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

9/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete az alábbi intézmé-
nyek Alapító Okiratát módosítja a ha-
tározat mellékletében szereplõ egysé-
ges szerkezetû alapító okiratok szerint:
Polgármesteri Hivatal 1. sz. melléklet
GAMESZ 2. sz. melléklet
Meseliget Bölcsõde 3. sz. melléklet
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 4. sz.
melléklet
Váci Mihály Mûvelõdési Ház 5. sz.
melléklet
2.) A képviselõ-testület felkéri a jegy-
zõt, hogy a módosított egységes
szerkezetû alapító okiratokat küldje
meg a Magyar Államkincstárnak.

10/2010. (II.16.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatá-

nak Képviselõ-testülete az önkor-
mányzat 2010. évi közfoglalkoztatási
tervét elfogadja.
A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,
hogy a Közfoglalkoztatási Terv Ma-
gyar Államkincstár részére történõ
megküldésérõl gondoskodjon.
Határidõ: 1. pont esetében: azonnal 
2. pont esetében 5 napon belül
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

11/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete felkéri a Környezet-
védelmi és Mezõgazdasági Bizottsá-
got, hogy Veresegyház város környe-
zetvédelmi programját a vonatkozó
törvényi elõírásoknak megfelelõen a
város gazdasági lehetõségeinek figye-
lembe vételével dolgozza át. A Képvi-
selõ-testület kéri továbbá, hogy az el-
készült jogszabályi követelményeknek
megfelelõ környezetvédelmi program
alapján dolgozza át a város fenntart-
ható fejlõdésének programját is.
Határidõ: 2010. március 31.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Végrehajtásért felelõs: Tatár Sándor
Elnök

12/2010. (II.16.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
34. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében a Polgármesteri Hivatalra
vonatkozó 2010. évi teljesítménykö-
vetelmények alapjául szolgáló célokat
elfogadja a határozati javaslat mellék-
lete szerint.
2.) A képviselõ- testület felkéri a jegy-
zõt, hogy gondoskodjon a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselõi számá-
ra a 2010. évi egyéni teljesítménykö-
vetelmények meghatározásáról.
Határidõ: 2010. február 28.
Felelõs: dr. Tahon Róbert jegyzõ.

13/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
Veresegyház Városi Önkormányzat
Képviselõ-testület a Budapesti elõvá-
rosi vasúthálózat fejlesztési projektjé-
rõl szóló beszámolót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

14/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete támogatja a pe-
ren kívüli megállapodás megkötését
Klimász Erzsébettel és Dognai Sán-
dornéval az Õrbottyán 0186/12 hrsz.,
az Õrbottyán 0186/13 hrsz., a Veres-
egyház 473 hrsz., a Vácegres
098/118 hrsz., és a Vácegres 098/117
hrsz. alatti ingatlanok tulajdoni hely-
zetérõl.
2.) A megállapodáshoz szükséges
pénzösszeget 8.800.000,- Ft-ot, azaz
Nyolcmillió-nyolcszázezer forintot a
Képviselõ-testület a 2010-es költség-
vetés terhére biztosítja, és a megálla-
podás aláírásától számított 30 napon
belül megfizeti.
3.) A Képviselõ-testület felhatalmazza
a polgármestert a szerzõdés  megkö-

tésére és a pénzösszeg kifizetésére.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

15/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete támogatja a pe-
ren kívüli   megállapodás megkötését
Puskás Mária Erzsébettel az alábbi
tartalommal:
Az Önkormányzat beszámítja a Ve-
resegyház belterület 8833/4 hrsz alatt
nyilvántartott 1233 m2 alapterületû
kivett beépítetlen terület megnevezé-
sû ingatlan vételárába a 2005. no-
vember hó 28. napján a felperes által
befizetett bruttó 5 MFt-ot. 
Az Önkormányzat késedelmi kamat-
ként bruttó 7.330.000 Ft-ot beszámít
az ingatlan vételárába. 
Az Önkormányzat a megállapodás
aláírásával hozzájárul, hogy a vevõ tu-
lajdonjogát 1/1 tulajdoni hányadban
adásvétel jogcímén az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyeztesse. 
2.) Az Önkormányzat hozzájárul,
hogy a határozat mellékletét képezõ
megállapodás III.12-tõl 18-ig számon
az Önkormányzat és a PM Könyvvizs-
gáló Kft. kizárólagos bérletet alapít. 
3.) A képviselõ-testület a határozat
mellékletét képezõ megállapodásban
foglaltakat tudomásul veszi.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester

16/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Fabriczius József
Általános Iskola intézményvezetõi ál-
lásának betöltésére a határozat mel-
lékletét képezõ pályázati hirdetmény
szerint pályázatot ír ki.
2.) A pályázatot az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben valamint a KSZK
honlapon meg kell jelentetni.
3.) A képviselõ-testület felhívja a jegy-
zõt, hogy a pályázat megjelenésérõl
gondoskodjon.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester, a
határozat végrehajtásáért felelõs: Dr.
Tahon Róbert jegyzõ

17/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
1.) A képviselõ-testület a melléklet-
ben meghatározott feltételekkel terü-
leti ellátási kötelezettséggel mûködõ
ötödik háziorvosi körzetre pályázatot
ír ki
2.) A képviselõ-testület a háziorvosi
ellátáshoz szükséges rendelõt bizto-
sítja
3.) A képviselõ-testület felhívja a jegy-
zõt, hogy pályázat Egészségügyi Köz-
lönyben való megjelentetésérõl gon-
doskodjon
Határidõ: 2010. március 15.
Felelõs:   Pásztor Béla polgármester

18/2010. (II.16.) Kt. számú 
határozat:
A képviselõ-testület a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról szólót
beszámolót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla

Képviselõ-testületi döntések
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Az egyszerûsített foglalkoz-
tatás úgynevezett egyszerûsí-
tett szerzõdéssel jön létre, me-
lyet a munkavégzés megkez-
dése elõtt írásba kell foglalni.
Az írásba foglalás csak akkor
nem kötelezõ, ha a munka-
végzés 5 naptári napnál rövi-
debb idõtartamú, illetve ha a
növénytermesztési idénymun-
ka egybefüggõ idõtartama a
30 napot nem haladja meg és
a munkavállaló sem kéri az
írásban való rögzítést. Ebben
az esetben azonban 2 pél-
dányban jelenléti ívet kell ve-
zetni, melybõl egy a munka-
vállalóé, egy pedig a munkál-
tatónál marad. Fontos tudni-
való, hogy ilyen jellegû foglal-
koztatási viszony nem jöhet
létre a munkáltató és az általa
már munkaviszony keretében
foglalkoztatott személy kö-
zött, valamint a meglévõ
munkaviszony sem módosít-
ható ilyen jellegû jogviszony-
nyá.

A munkáltatónak a munka-
kezdést megelõzõen be kell
jelentenie nevét, adószámát/
adóazonosító jelét, a munka-
vállaló adatait, a munkavi-
szony kezdetének, megszûné-
sének idõpontját, a heti mun-
kaidõt, a munkavégzés helyét.
A munkáltató a bejelentési
kötelezettségének fõsza-
bály szerint elektronikus
úton, a 10T1041E jelû
nyomtatványon tud eleget
tenni, de az háztartási mun-
ka, illetve növénytermeszté-
si idénymunka esetén ez az
adminisztráció akár telefo-
non keresztül is teljesíthetõ.
2010. július 1-jétõl pedig lehe-
tõség les z az SMS-ben törté-
nõ bejelentésre is.

Általános szabály szerint a
foglalkoztatáshoz kapcsoló-
dóan a munkáltatóknak a
tárgyhónapot követõ hó 12-ig
kell bevallást benyújtaniuk. A
közteher az idénymunka és a
háztartási munka esetében a
kifizetett munkabér 30%-a
lesz. A munkáltató fizetési kö-
telezettségének határideje
szintén tárgyhót követõ hó
12-e.

A munkavállalók számára
fontos információ, hogy a
30%-os közteher mellett nem
jogosultak egészségbiztosítási
ellátásokra, azaz ha egyéb
jogviszonyuk sem alapozza
meg az igénybevételt, akkor
fizetniük kell a havi 4950 fo-
rintot.

Adó- és Pénzügyi Ellenõr-
zési Hivatal

Pest Megye Önkormány-
zata 2010. évi elfogadott
költségvetése az idén is ne-
vesített 55 millió forintot a
megyei civil szervezõdések
és kezdeményezések támo-
gatására. A támogatásra
pályázni kell, a benyújtás
határideje 2010. május 2. 

Támogatás kérhetõ a kö-
vetkezõ témákban: civil ön-
szervezõdések és öntevé-
keny közösségek mûködé-
se; ifjúsági és sport témák;
iskolarendszeren kívüli sza-
badidõs tevékenységek fel-
karolása; szociális és egész-
ségügyi missziók; nemzeti
kisebbségek támogatása.
Valamennyi pályázat nyilvá-
nos és nyitott, a megyepor-
tál honlapján elérhetõek. A
beérkezett pályázatok keze-
lésével és a támogatási
döntések elõkészítésével

kapcsolatos feladatokat a
Pest Megyei Területfejleszté-
si Non-profit Kft. látja el.

Kérjük, továbbítsa e hírt
mindazoknak, akiket érint-
het! Segítve õket és ben-
nünket is abban, hogy a le-
hetõséggel megfelelõen él-
jünk. További információk:
www.palyazatok.pestme-
gye.hu

Közlemény

Szövetségben a civilekkel

2010-ben is 
folytatódik a harc
a parlagfû visszaszorítására

Az elõzõ évekhez hasonló-
an idén is elszántan lép fel
Pest megye vezetése az
allergén gyomok valamint a
parlagfû visszaszorítására és
négy millió forintot biztosít a
Pest Megyei Parlagfû Prog-
ramra.

Pest megyei falvak és váro-
sok idén is megmérkõzhet-
nek egymással, ha jelentkez-
nek a parlagfû-mentesítési
versenyre. A gyommentesíté-
si akció tavaly nyáron, Újhar-
tyánon volt a legsikeresebb.
A település összefogásának
és kitartó munkájának kö-
szönhetõen egy négy millió
forint értékû új játszótérrel

gazdagodott, melyet a Pest
Megyei Önkormányzat és a
„Tégy a parlagfû ellen!” Köz-
hasznú Alapítvány közösen
finanszírozott.

Az általános iskolák nagy
örömére folytatódik a „Zöld
Föld” környezet-és egészség-
védelmi vetélkedõ is. A ver-
seny nagyon népszerû Pest
megyében, tavaly is mintegy
1500 diák vett részt rajta.  A
legjobb csapatok kerékpáro-
kat, MP4 lejátszót, könyvet
kaptak jutalmul.

Mindezeken túl a megyei
települések jegyzõi tájékoz-
tatást kapnak az allergiát
okozó gyomok elleni védeke-
zéssel kapcsolatos teendõk-
rõl és az esetleges jogsza-
bály-változásról. A megyei
önkormányzat a megyei
fenntartású intézményeket
értesíti az allergén növények
elleni védekezés szükséges-
ségérõl, valamint figyelmez-
tet a kaszálási munkálatok
elvégzésére. A Pest Megyei
Parlagfû Programban az is
szerepel, hogy a települések
és civil szervezetek informá-
ciót kapnak a pályázati lehe-
tõségekrõl.

Megszûnik
az AM-könyv és a közteherjegy!

Április 1-jétõl változnak 
az alkalmi foglalkoztatás
szabályai
Az alkalmi munkavállalói kiskönyvet 2010. április 01-tõl
felváltja az egyszerûsített módon létesíthetõ munkavi-
szony, amely a háztar-
tási munka, mezõgaz-
dasági-, növényter-
mesztési-, idegenfor-
galmi idénymunka, il-
letve alkalmi munka
esetén alkalmazható.  Harmadik országbeli állampolgár
esetében pedig csak a mezõgazdasági idénymunka és
háztartási munka megengedett.
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A tavasz közeledtével az ebek
kötelezõ veszettség elleni védõol-
tására sort kell keríteni. Az Állat-

egészségügyi Törvény értelmé-
ben minden három hónapos kort
betöltött eb évi egyszeri veszett-
ség elleni védõoltása kötelezõ. Az
egymást követõ oltások között
nem telhet el 365 napnál hosz-
szabb idõ.

A városban mûködõ állatorvo-
si rendelõk az önkormányzattal
együttmûködve oltási akciót szer-
veznek április hónapban. A hó-
nap végéig tartó akció során a

Magyar Állatorvosi Kamara aján-
lását figyelembe véve kedvezmé-
nyes áron végzik a veszettség elle-
ni oltást

A tavaszi akciónak az a célja,
hogy az elõzõ évek gyakorlatát
követve felhívjuk az ebtartók fi-
gyelmét a törvény adta kötele-
zettségükre és segítséget nyújt-
sunk ennek teljesítésében. 

Az oltás díja az akció idején
3500.- Ft.

Az eb-rendészeti törvény elren-
deli a veszettség elleni oltással egy
idõben az ebek féregtelenítõ ke-
zelését, aminek megtörténtét az
oltáskor az eljáró állatorvos iga-
zolja. Az ehhez szükséges gyógy-
szert az oltás alkalmával 300.- Ft/
10 kg tablettánkénti áron bizto-
sítjuk.

Egy tavaly megjelent rendelet
szerint 2010. január 1-tõl minden
eb oltási könyvét a jogszabályban
rögzített formátumra kell cserélni.
Az új Kisállat egészségügyi

könyv ára 500.- Ft, s mivel szá-
mozott, elvesztés esetén a pótlá-
sáért is fizetni kell. Ugyancsak et-
tõl az évtõl az oltást az eljáró állat-
orvosok hologramos matricával
igazolják, melynek ára az oltási
díjba be van építve, külön nem
kell fizetni érte.

Természetesen lehetõség van
az akció ideje alatt is az oltásokat
az ebek tartási helyén kérni, ilyen
esetben a díjat a kiszállás költsége
növeli.

Az oltás idején még fiatal ebek
vakcinázása az év során folyama-
tosan történik. (Az egyéves kor
alatti ebek esetében a rendelet
két veszettség elleni oltást ír elõ,
melyet a fiatal állatok oltási prog-
ramjába úgy kell beépíteni, hogy
a két oltás között félév teljen el.) A
veszettség elleni oltás kötelezõ,
annak elmulasztása esetén sza-
bálysértési eljárás indítható.

Az akcióban részt vevõ állator-
vosok elérhetõsége:

Kullancsveszély
A kullancsról sokan tartják azt,

hogy Noé nyugodtan kifelejthette
volna a bárkájából. Szépnek csep-
pet sem mondható külsõ élõskö-
dõ, amely sok állatfajon és az em-
beren is megtelepedik, vért szív és
különbözõ fertõzõ betegségeket
terjeszthet.

A kullancsnak több fajtája is-
mert, de közös jellemzõjük, hogy
szaporodásukhoz vért szívnak.
Az erdõt járó, bokrok között sétá-
ló gazdaszervezetre (melegvérû
állatok és az ember) úgy talál rá,
hogy érzékeli azok hõmérsékle-
tét, és potyautasként rájuk ka-
paszkodik.

Rágószerve speciális anyagokat
tartalmaz, ezért megtelepedése
észrevétlenül történik. Elõbb
hámlazító, késõbb érzéstelenítõ
anyagot fecskendez be a szúrási
csatornába, fûrészszerû rágószer-
vével pedig erõsen helyhez köti
magát. Ezt követõen kezdõdik a
vérszívás, amely után a nõstény
kullancsok – mert azok fúrják ma-
gukat a bõrbe – csábító ivari sza-
got bocsátanak ki, amivel a híme-
ket magukhoz csalják, sor kerül a
párzásra, majd a nõstény számta-
lan petét rak.

A fajfenntartó feladatok után
sor kerülhet a különbözõ fertõzõ
anyagok bejuttatására a gazda-
szervezetbe. Ezek az anyagok le-
hetnek azok a baktériumok, víru-
sok vagy paraziták, melyek a kul-
lancsot magát nem betegítik
meg, de a célállatban súlyos meg-
betegedést okozhatnak.

Az ebek, a lovak érzékenyek a
kullancsra, de szerencsére a macs-

kák pl. egyáltalán nem. Az ember
számára is veszélyes a kullancscsí-
pés, mert agyhártyagyulladást,
vagy a Lyme-kórt okozhatják.

Kedvenceink közül a kutyák kü-
lönösen fogékonyak a kullancsok
által terjesztett betegségekre. Az
országszerte elterjedt, paraziták
okozta babesiosis fertõzõ egysé-
ge a kullancsból a vérbe jutva a
vörös vértestekbe kerül, ott elsza-
porodik, kirajzásakor a vörös vér-
test széttöredezik, a sok új szapo-
rító egység újabb vértesteket ke-
res fel, így a folyamat felgyorsul.

A széttört sejtekbõl a vérfesték
kikerül az érpályába, és megfesti a
vizeletet, a törmelék a vesébe jut-
va a hajszálvékony kanyarulatos
csatornákban halmozódik fel, azt
eltömíti, és gyors veseleállást okoz.

Az így megbetegedett állat
elõbb levert, magas láza van, de
érdekes, hogy nincsenek hurutos
tünetek (könnyezés, orrfolyás), a
kötõhártya vagy a száj nyálkahár-
tya kissé sápadt a vérveszteség
miatt. Elhúzódó esetben a nyálka-
hártyák sárgán elszínezõdnek,
ami a máj fokozott tevékenységé-
nek a következménye. Az állat vé-
reset vizel, ami nagyon fontos és
jellemzõ klinikai tünet.

Az idejében elkezdett kezelés
néhány óra alatt látványos ered-
ményre vezet, az állat felélénkül,
eszik, mert a parazita további kár-
tétele megáll, de a teljes gyógy-
ulás néhány napot igénybe vesz.

A Lyme kór fertõzõ egysége el-
bújik a gazdaszervezetbe és hosz-
szú ideig fennálló, állandó hõ-
emelkedést okoz, az állat levert,
ízületei gyakran fájnak. A fertõzés
kimutatása vérvizsgálattal lehet-
séges, a betegség jól kezelhetõ,
de a kezelés hetekig tartó antibio-
tikum etetésével jár, ami megter-
heli mind kedvencünket, mind a
gazda pénztárcáját. 

A gondos gazda naponta át-
vizsgálja kedvencét. Ha talál meg-
telepedett kullancsot, azt hala-
déktalanul el kell távolítani. Mind-
egy, hogy merre tekerjük, de köz-
ben folyamatosan emelni is kell
addig, míg ki nem pattan a bõr-
bõl. Nem szabad sem krémmel,
sem szesszel kenni! A kullancsok
eltávolítására remek célszerszá-
mok kaphatók, felesleges csipesz-
szel kínlódni, a kézzel való operá-
ciót meg sokan undorodva vissza-
utasítják.

Mi hát a teendõ?
A kullancsokat távol kell tarta-

ni kedvenceinktõl. Erre sokféle,
igen hatékony módszer áll ren-
delkezésünkre. A gyógyszerek
egyik típusa kis fiolában lévõ fo-
lyadék, amit a kutya hátára kell
cseppenteni olyan helyre, amit az
állat nem ér el, nem nyalhatja le.
Erre a tarkó és a lapocka tájéka a
legmegfelelõbb. A gyógyszer
egy-két óra alatt megszárad, és a

szõrszálak segítségével legfeljebb
két nap alatt az egész testfelüle-
ten eloszlik és egy hónapon ke-
resztül hatékonyan távol tartja a
kullancsokat. Az ilyen készítmé-
nyek eredményesen védenek a
bolhák ellen is.

A védekezés másik lehetséges
módja a nyakörvek felhelyezése.
A bennük lévõ hatóanyag a dör-
zsöléstõl távozik és hónapokig
tartó biztonságos védelmet nyújt.
Mivel a nyakörvekben lévõ vegyü-
let a szõrszálakon lévõ zsiradék-
hoz kötõdik, az állat úszhat, az
sem baj, ha megázik, csak fürdet-
ni nem szabad õket, mert a sam-
pon a zsiradékkal együtt a gyógy-
szert is eltávolítja.

A kereskedelemben rendre
újabb készítmények jelennek meg
azért, mert a kullancsok is képe-
sek hozzászokni egy-egy ható-
anyaghoz, így a kezelés kevéssé
hatékony vagy éppen eredmény-
telen is lehet. 

Ha egy módszer bevált, célsze-
rû folytatni. Csak egyet ne tegye-
nek! Védtelenül ne hagyják ked-
venceiket egy olyan betegséggel
szemben, ami a késõi felismerés-
kor visszafordíthatatlan károso-
dást okozhat. Az ilyen eset a gaz-
da felelõssége, vagy nevezzük
úgy: felelõtlensége rovására írha-
tó, mert kis odafigyeléssel elkerül-
hetõ egy olyan betegség, ami el-
len kedvencünk saját erejébõl vé-
dekezni nem képes.

Dr. Mohai Imre állatorvos
Veresegyházi Állatorvosi 

Rendelõ, Bánóczi u. 1.

VERESEGYHÁZI
ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Veresegyház, Bánóczi u.1.

Dr.Mohai Imre
állatorvos
T: 30-95-31-242

Dr.Szász László
állatorvos
T: 30-99-17-092

VERES-VET ÁLLATORVOSI 
RENDELÕINTÉZET
Veresegyház, Erkel F. u. 3/e. 
Dr.Bölcskei Molnár Antal
állatorvos
T: 70-33-79-785

Dr.Kozma Attila
állatorvos
T: 20-58-41-303

Dr. Gáspár Edit
állatorvos
T: 20-58-41-233

Eboltási tájékoztató
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2010. április 1-jén jelent
meg Veresegyház Város
Környezetvédelmi Alapjá-
nak kiírása. Az Alap felé he-
lyi magánszemélyek, társa-
dalmi szervezetek és intéz-
mények pályázhatnak köz-

területi növénytelepítés
és Föld Napja rendezvé-
nyek tárgyában. 

A Környezetvédelmi Bizott-
ság e mellett kiírta a 2010.
év Virágos Porta címének
versenyfelhívását is.

Meseíró pályázat 
– az interneten
Fiatal egyetemisták kezdemé-
nyezésére létrejött egy „virtuális
mesekönyv”, melynek célja,
hogy bebizonyítsa: hatalmas tá-
mogatások, ismertség és hírnév
nélkül is lehet közösséget építe-
ni, méghozzá hasznos és szóra-
koztató közösséget. Az ország
különbözõ pontjairól (és a hatá-
ron túlról is), teljesen különbözõ
embereket szeretnénk össze-
hozni az írásaik és képeik, vagyis
a képzeletviláguk alapján. 
Három kategóriában lehet pá-
lyázni. Az elsõ egy mese elkez-
dése, ide történet ötleteket vá-
runk, vázlatokat, mesék elejét.
A második kategória a már
megkezdett mese befejezése.
Az oldalon mindig fönt van az
aktuálisan befejezendõ törté-
net, arra várunk minél több
végkifejletet, megoldást. A har-

madik rajzpályázat, inkább gye-
rekek számára. Fõleg a már fönt
lévõ mesékhez, meserészletek-
hez elképzelt illusztrációkat vár-
juk, de teljesen egyedi ötletek is
jöhetnek, ki tudja, talán valakit
éppen az ihlet meg?... 
A pályázatnak nevezési díja
nincs. A legérdekesebb alkotá-
sok fölkerülnek az oldalra, ké-
sõbb pedig a már „kész”, raj-
zokkal illusztrált mesekönyvhöz
találhatnánk szponzort, és
nyomtatásban is megjelenhet-
ne. A pályázat folyamatos, az
elsõ forduló beérkezési határ-
ideje: augusztus 11., szeptem-
ber elejére pedig a gyõztes alko-
tások már megtalálhatóak lesz-
nek az oldalon. 
További részletek az oldalon:
mese.mobylfun.com

Rácz Krisztina

Helyi környezetvédelmi
pályázati lehetõség

A fenti tájékoztatásban szereplõ cipõk a közel egy éve megnyílt gödöllõi boltban kaphatók. A választék az idén ta-
vasszal kiegészült egy új, speciális ízületkímélõ kényelmi sztreccs márkacsaláddal a STRETCHWALKER és a XSENSIBLE
néven futó terápiás lábbelikkel. Ezek olasz design-nal és japán technológiával készülnek itt, Európában, nem a Távol-
Keleten! Nemcsak divatosak, hanem nagyon kényelmesek. Felveszik a deformálódott lábak alakját, anélkül hogy bár-
hol kellemetlen érzést okoznának.A bolt gyógytornász szakemberei ingyenes szaktanácsadást nyújtanak, s ott hely-
ben gyógytorna kiegészítõ kellékek, ülõpárnák, fitballok, masszázshengerek stb. is kaphatók. 



Veresi Krónika 2010. április

8

In
té

zm
én

ye
k

Veresegyház 10 éves vá-
rossá nyilvánítása évfordu-
lója kapcsán film készült
településünkrõl sok hely-
színen, sok megszólalta-
tott, ismert személlyel. 

A filmet elõször a Háló-
zat TV sugározta, 2010.
április 4-én, vasárnap
13.00 órától. Csak remélni
tudjuk, hogy sokan látták,
mert a mûsorra tûzésrõl a
hírt jóval az elõzõ lapszá-
munk megjelenése után
kaptuk. Várhatóan az
MTV1 is közli majd az idõ-
tartamában is alapos be-
mutatót, valamikor a ta-
vasszal, de ennek a napját
még nem tudjuk.

Érdekes összehasonlíta-
ni a mûvet az 5 évvel ko-

rábban, a Virágzó Magyar-
ország sorozatban Veres-
rõl készült filmmel, melyet
szintén nemrégiben, már-
cius 20-án délelõtt, s
megint csak a Hálózat TV
sugárzott.

Akinek kedves Veres-
egyház, kellemes érzések-
kel tölti el a város életében
pillanatképnek tûnõ két ál-
lapot közti különbség. Lát-
hatjuk, ez alatt az öt év
alatt is milyen sokat fejlõ-
dött, szépült városunk. 

Még néhány év és már
ez is múlt, azaz történelem
lesz, és mi, akik átéltük,
büszkék lehetünk rá. 

W. K.

Az Észak-Pest megyei forduló-
ban 30 település 50 csapata
mérkõzött meg egymással. For-
jan Lilla, Kiss Kocsárd Bene-
dek és Molnár Tímea ismét ki-
tettek magukért, hiszen elhoz-
ták a legjobb csapatnak járó
aranyérmet.
Az eredményre méltán lehe-
tünk büszkék, hiszen olyan tele-
pülésekkel versenyeztek, mint:
Gödöllõ, Fót, Vác, Üröm, Göd,
Aszód, Budakalász, Szentend-
re, Dunakeszi, Kistarcsa,
Pomáz, Pilisborosjenõ, Pécel,
Pilisvörösvár, Csömör,
Szõdliget, Tura, Solymár,
Zsámbék, Bag, Mogyoród,
Nagykovácsi, Pilisszentiván,
Domony, Iklad, Galgahévíz,
Isaszeg, Szõd, Püspökhatvan. 

Szívbõl gratulálunk a kima-
gasló teljesítményekhez és
köszönjük tanulóinknak,
hogy ilyen szép eredmények-
kel öregbítik Veresegyház hír-
nevét.
E verseny keretében került sor a
felkészítõ pedagógusok díjazá-
sára is. Kitüntetõ oklevelet ka-
pott Németh Györgyi peda-
gógus, aki hosszú évek óta
eredményesen készíti fel tanu-
lóinkat ezekre a versenyekre. A
szakma iránti alázatáért elisme-
résünket fejezzük ki és munká-
jához további sikereket, jó
egészséget kívánunk.

Veresegyház Város 
Önkormányzata nevében:
Pásztor Béla polgármester

Általános iskolai éremesõ
Õsz óta zajlanak az iskolai matematika versenyek megyei és
országos fordulói. A Fabriczius József Általános Iskola ta-
nulói idén is beneveztek ezekre a megmérettetésekre. Eb-
ben az évben a 4. osztályos csapatok arattak szép babéro-
kat, melyeknek kiváló eredményeirõl büszkén adunk szá-
mot.

A Bólyai matematika verseny 
veresegyházi helyezettjei:

Pest megyei forduló
A mezõnyben 152 csapat

mérkõzött egymással. Váro-
sunkból két csapat is beju-
tott az elsõ 10 helyezett kö-
zé.

3. helyezést ért el, így or-
szágos döntõs lett az „Al-
batrosz” csapat. Tagjai:
Adorján Áron, Forjan Lilla,
Kiss Kocsárd Benedek és
Molnár Tímea

9. helyezést ért el az

„Észlények” csapat. Tagjai:
Hetyei Botond, Kiss Bálint,
Szatmári Nándor, Varga
Virág
Országos döntõ 
Magyarország 27 legjobb
csapata közül a dicséretes
14. helyen végzett az „Al-
batrosz” csapat, melynek
tagjait büszkén írjuk le újra:
Adorján Áron, Forjan Lilla,
Kiss Kocsárd Benedek és
Molnár Tímea

Zrínyi Ilona / Gordiusz 
matematika verseny

Egyesületünk a GE támoga-
tásának köszönhetõen már-

cius hónapban a Kistérség 6
településén szervezett elõ-
döntõket. A fellépõ 189
gyermek közül a legjobbak
az Erdõkertesi Faluházban
április 17-én megrendezen-
dõ döntõn mérhetik össze
tudásukat. A támogatásnak
köszönhetõen értékes aján-
dékokkal tudtuk díjazni a

felkészült gyermekeket.
Több egyéni és csoport be-
mutató gála mûsorként
nyújt majd szórakozást, ad-
dig, amíg a zsûri meghozza
döntését. A rendezvények
megszervezésében az Egye-
sület tagjai mellett szerepet
vállaltak a helyi gyermekjó-
léti szolgálat családgondo-

zói is, illetve azok a szakem-
berek, mûvészek is, akik a
zsûri munkáját segítették. 
A rendezvényekre a fellépõ
gyermekek szüleit, nagyszü-
leit, barátait is szívesen lát-
juk.

Nagyné Gódor Csilla
programvezetõ

SZEDER (Szülõk Egyesülete Diákokért Erdõkertesen) Közhasznú Egyesület

7500 $-os támogatás 
a Kistérségi KI MIT TUD? megszervezésére

Kéz a Kézben Óvoda
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
2010. április 28-29-30-án 8-13 óráig
2010. május 3-4-5-én 8-18 óráig
2010. május 6-7-én 8-13 óráig

Helye: Veresegyház, Hétvezér u. 6. sz.: (Csonkás Óvoda)

Beíratásra, illetve elõjegyzésbe kerülnek azok a gyerekek
is, akik 2011.május 31-ig betöltik a 3. életévüket. 

A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ száma
- a gyermek oltási kiskönyve
- lakcím bejelentõ kártya

Veresegyház, 2010. március 9.
Harcos Györgyné

óvodavezetõ

Város Születik
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Bölcsõdénk 2008 májusában nyitotta
meg kapuit az elsõ gyermekek elõtt,
három gondozási egységgel, 60
férõhellyel.
Az alapellátáson kívül, mûködik gyer-
mek felügyeleti csoportunk is, ahol
térítési díj ellenében, hetente 1-3 napon
vehetik igénybe a kisgyermekes csalá-
dok a bölcsõdei ellátást, szolgáltatást.
Van egy hidroterápiás medencénk, ahol
a gyermekek vízhez szoktatása történik.
Napirendünkbe szorosan beiktattuk az
õszi-téli hónapokban a só szobai
foglalkozásokat is.

Máraz elsõ évben beigazolódott, hogy
további férõhelyek megteremtésére
lenne szükség, hiszen kezdetektõl 70-
76 gyermeket gondozunk, nevelünk.

Egyre több család keres meg bennünket
felvétel iránti kérelemmel.
Az új rendelkezések, a nehéz gazdasági
helyzet arra kényszeríti a kisgyermekes
édesanyákat, hogy minél korábban vis-
szatérjenek munkahelyükre. A jelenlegi
családpolitika épít a bölcsõdékre, de
kevés a férõhely, és igen sok a jelen-
tkezõ.
Jelenleg 74 gyermek napközbeni
ellátását végezzük, 2010 szeptemberére
további 64 gyermeknek van benn a
felvételi igénye.
Ebben az évben 39 bölcsõdésünk tölti
be a harmadik életévét, mely szerint
tovább léphetne az óvodába, de a mai
napon még többen nem „óvodaéret-
tek”, ami azt jelenti, hogy még nem vál-
tak szobatisztákká, önállósági törekvé-
seik lassabban bontakoznak ki.
Szorosan együttmûködünk a Kéz a
Kézben Óvoda vezetõjével, aki mindent
megtesz annak érdekében, hogy az
óvodaérett gyermekek átkerülhessenek
hozzájuk. Ezúton szeretném
megköszönni Harcos Györgyné Icának
hozzáállását, segítségét. 
Az elmúlt hetekben sokan kerestek meg
telefonon, e-mailen azzal kapcsolatban,
hogy gyermekük 2010 szeptemberétõl
elkezdheti-e bölcsõdei életét. 
Ezúton szeretném tájékoztatni az érin-

tett kisgyermekes családokat, hogy a
felvételrõl csak 2010. május végén
várható írásos megkeresés.
Igazodunk az óvodai beiratkozáshoz,
mivel akkor derül ki, hogy hány család
igényli az óvodába történõ felvételt.
Ezt követõen a bölcsõde a
Gyermekvédelmi Törvény szigorú para-
grafusai (hátrányos helyzet, egyszülõs
család, többgyermekes család, …)
alapján dönti el, hogy kik azok a gyer-
mekek, akik õsztõl elhelyezést nyernek.
A törvényi rendelkezéseken felül
figyelembe vesszük a felvételi kérelem
beadásának idõpontját is.
Elmondhatom, hogy a szülõk és a csalá-
dok visszajelzései alapján jó munkát
végzünk, ez nagy örömmel tölt el ben-
nünket. Jó látni a vidám arcokat, és
tudni, hogy boldogságukhoz valamen-
nyire nekünk is közünk van.
Végül egy igaz idézettel szeretném
zárni soraimat: 

„ A gyermek is ember, neki is van szava,
Igaz s tiszta minden mondata.
Egyesek vagyunk, kicsik és nagyok,
Így leszünk mi hatalmasok!”

Banka Beáta

Vigh Eleonóra 
bölcsõdevezetõ

A Meseliget Bölcsõde életébõl
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A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola hírei
A Veresi Krónika 2009. de-
cemberi számában hírt ad-
tunk a zeneiskola felújítási
munkálatainak kezdetérõl.
A novemberben lezajlott
nyílászáró cserét az intéz-
mény komplex akadály-
mentesítése – KMOP
4.5.3-09 – követi.  A terü-

let átadásának idõpontja
2010. március 8. 

Az átalakítási munkálatok
alatt az intézményen belüli
oktatást folyamatosan biz-
tosítjuk. Megértésüket, tá-
mogatásukat továbbra is
köszönjük!

Felajánlásaikat az alábbi bankszámlaszámra utalhatják: 
(csekk a zeneiskola titkárságán igényelhetõ)

Szinkópa Alapítvány
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

66000011-11033097

XII. Országos
Zongoraverseny

A XII. Országos Zongora-
versenyen (Nyíregyháza,
2010. március 20 – 22.)
I. korcsoportban Boda
Miklós Károly III. helye-

zést ért el. Gratulálunk és
további kitartó munkát kí-
vánunk a növendéknek és
Elláné Papp Katalin felké-
szítõ tanárnak!

Jótékonysági
hangverseny

2010. április 18-án, vasár-
nap 18 órakor ismét meg-
rendezzük a zeneiskola  pe-
dagógusainak „Jótékony-
sági Hangversenyét”.
A hangversenyen – klasszi-
kus, jazz – szóló, valamint
kamaradarabok  hangza-
nak el.

Helyszín: Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs
Centrum Konferenciater-
me.

Jegyek a helyszínen és a
szaktanároknál kaphatók. 
Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Andó Emõke; Bandár Róbert; Bartha Máté; Bartha Sára;
Berezvai Márton; Berezvai Sára; Csapó Dávid; Császár
Dorottya; Csécsy Csaba; Csécsy Dalma; Csécsy Vera; De
Gerecz Aaron; Dr. Kósa Tünde; Dr. Kovács Zoltán; Drozd
Balázs; Erdei Anikó; Erdei Judit; Erent Ruben Richárd;
Farkas Dorottya; Feke Fanni Liza; Feleki Zsófia; Fristáczki
Anna; Gáll Zsófia; Garai Anna; Gerhát Anna; Hamvas
Kinga; Herman Dóra; Herman Norbert; Horváth Ann;
Horváth Dávid; Horváth Kata; Horváth Márton;
Hrencsjár Alex; Kasza Dóra Fanni; Kaszala Gergõ;
Kisfaludi Péter; Kovács Dávid; Krekó Zoltán; Kulcsárné
Somodi Szilvia; Lukács-Borbély Daniella; Lukács-Borbély
Gergely; Mátyus Gyõzõ; Molnár Máté; Nemes Kinga;
Nervetti Géza; Palágyi Edit; Papp Erika; Pleva Anna Viola;
Prepok Hanga; Reuss Péter; Rovó Danica; Somody
Levente; Somogyi Domonkos; Sulyán Bálint; Sulyán Lilla;
Szabó-Galiba Máté; Szendrey Bálint; Szentpétery
Kadocsa; Takács Eszter; Takács Lajos; Tóth Richárd; Tóth
Simon; Udvarhelyi Klára; Varju Zita; Vidó Gréta; Vidó
Márton; Zöld Edit.

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola az
alábbi gyerekeknek, szülõknek ezúton

köszöni meg az iskola felújítására
szánt támogatásukat:

„AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR” 
Ezzel az Ady idézettel indította el 3 évvel ezelõtt, az akkor még
Oktatási és Sport Bizottság elsõ „pénzgyûjtési akcióját” tartósan
beteg gyermekek (daganatos) gyógyításának támogatására. Ak-
kor 3 család részére tudtunk összesen kb. 300.000,- Ft támoga-
tást nyújtani. Idén folytattuk ezt a hagyományt, és most már,
mint Ifjúsági és sport bizottság gyûjtést szerveztünk, nemcsak
Veresegyházon, de a környezõ településeken is, Vigh Xénia 15

éves agydaganattal mûtött kislány támo-
gatására. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak, akik találkoztak boltok-
ban, közintézményekben és egyéb helye-
ken ezekkel az üvegekkel, és kisebb-na-
gyobb összegeket adományoztak. Vala-
mint örömmel tudatjuk, hogy Xénia jól
van, most kapja a 3. adag kemo- és sug-
árkezelését, (1 adag: 15 db). Két nappal
ezelõtt találkoztam vele, kb. 20 kg-ot fo-
gyott, de gyönyörû!!!! Csinos ruhában, ki-

sminkelve, mosolyogva, mint minden tizenéves, Õ is örül a ta-
vasznak. Kitartása, akaratereje és édesanyja önfeláldozó maga-
tartása nemcsak példaértékû, de olyan hihetetlen erõt sugárzó,
hogy tudom, és mindazok, akik ismerik õket tudják, hogy Xénia
GYÕZNI FOG!!! Mert mindig is gyõzni akart....hiszen pici kislány
kora óta sportolt , és egy “sportember” sohasem adja fel! Küz-
dött a tanulással, amikor már beteg volt, de az orvosok nem is-
merték fel, küzdött az állandó rosszullétekkel 2 éven keresztül,
míg rájöttek, hogy nem lelki eredetû és nem pszichés betegsé-
ge, hanem agydaganata van. Sajnos ez a késlekedés is hozzájá-
rult ahhoz, hogy  a mûtét önmagában nem segített, és szükség
van még a sugár- és kemoterápiás kezelésekre. De mi is hozzá-
járultunk (kb. 160.000,- Ft-ot sikerült átadnunk) és ha szükség
lesz rá a jövõben is hozzájárulunk, mindent és mindenkit meg-
mozgatunk... megígérem!!!! Mert Xénike ÉL ÉS ÉLNI
Várjuk még azoknak a jelentkezését akik segíteni tudnának:

Budainé Gyarmati Éva Tel: 06 30 212 23 28 
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Március 27-én az új üzemel-
tetõ megnyitotta horgásztó
„kapuit”. A hangulatos „tónyi-
tásra” sok érdeklõdõ kijött, s tá-
vozáskor az élmények mellett a
horgászok méretes, kifogott ha-
lakat vihettek magukkal. Az idei
lehetõségekrõl Leviczki Tamást,
a tó új üzemeltetõjét kérdeztük. 

- Milyen változásokkal
szembesülhetünk?

- Elsõdleges célunk a termé-
szet védelme, ennek rendeljük
alá a gazdaságosságot is. Emel-
lett a legfontosabb, hogy jó
hangulatú, élményt adó kör-
nyezetet és biztos halfogási le-
hetõséget kínálunk.

- Mit jelent a természetvé-
delem itt a halak között?

- Levágtuk a nádat a télen,
mert ez kötelesség, de meg-
hagytunk egy jókora területet,
ún. kímélõ övezetet a vízi élõvi-
lág nyugalma számára. Ott hor-
gászni sem szabad.

Szabályoztuk, hogy a horgá-
szok használják a pontymatra-
cot, hogy minél kevesebb sérült
hal kerüljön vissza a vízbe,
ugyanis a kifogott, földön ver-
gõdõ hal összetörheti magát,
hamar megsérülhet. A ponty-
matracot szolgáltatásként mi
adjuk, csak használni kell. A hor-
gok helyét pedig kötelezõ fer-

tõtleníteni a visszadobás elõtt.
A szákba rakott halakat nem
szabad késõbb a vízbe visszaen-
gedni, azokat el kell vinnie a
horgásznak.

- Milyen rendszerben és
hogyan telepítik a halakat?

- A fõ cél, hogy mindenki
fogjon halat, ne is kicsiket. Ezért
folyamatosan telepítünk mére-
tes pontyokat a tóba. Most is
ment el valaki egy 4,5 kg-os
ponttyal. Tõpontyot és tükör-
pontyot telepítünk. A halakat
szoktatás és fertõtlenítés után
engedjük a vízbe, egyszerre
1500 kg-ot. Nem akarjuk hallal
túlterhelni a tavat, ahogy fogy-

nak, úgy pótoljuk folyamato-
san. Így mindig lesz benne kellõ
mennyiségû fogható hal. Akad-
nak 10 kg feletti pontyok is, és
van a tóban süllõ és csuka, meg
pár méretes harcsa, továbbá ká-
rászok és dévérek szép számmal
és jó méretben.

- Folytatják-e a tájidegen
busa és amur lehalászását?

- Már hozzákezdtünk, de
egyetlen egy sem akadt a háló-
ba, úgy látszik az õszi lehalászá-
suk eredményes volt. Viszont ki-

helyeztünk 30 db törpeharcsa
csapdát, hogy ezt a káros halfaj-
tát is visszaszoríthassuk. Élveze-
tesebb legyen a horgászat. 

- Új épületet is látunk…
- Igen, készítettünk egy fe-

dett beülõ lehetõséget, padok-
kal, asztalokkal, ahová kijöhet-
nek az emberek akár születésna-
pot megtartani is. Lehet termé-
szetesen fõzni, bográcsolni is.

- Mi szükséges ahhoz,
hogy valaki itt horgászhas-
son?

- Semmiféle elõzetes enge-
dély, tagsági igazolvány nem
szükséges, csak egy személyazo-
nossági igazolvány és a megvá-

sárolt napijegy. Ezért reggel 7-tõl
este 7-ig horgászhat az illetõ.
Csak a szákba rakott halat kell ki-
fizetni, az üzletben kapható hal-
nál 10 %-al olcsóbb áron. Sem a
kifogott, sem a hazavitt hal
mennyiségét nem korlátozzuk.

- Milyen személyzettel üze-
mel a tó?

- Megtartottuk a két régi hal-
õrt és bõvítették a létszámukat
négy fõre. Ezen túl együttmû-
ködési szerzõdést kötöttünk a
rendõrséggel, így rájuk is szá-
míthatunk szükség esetén a
rend és a nyugalom megtartá-
sában.

- Rendeznek versenyeket is?
Természetesen! Május 8-án

a második ÉVÖGY horgászver-
senyt is megtartjuk. Bárki nevez-
het egyénileg és csapatban is.
Ez egy jótékonysági horgászver-
seny, a díjakból összegyûlt ösz-
szeget az augusztusi horgásztá-
borra fordítjuk, amelyben rá-
szoruló gyerekeket táborozta-
tunk, és megismertetjük velük a
természet és a horgászat adta
élményeket.

Jó fogást és sok horgászél-
ményt kívánunk!

Windhager

Medveébresztõ és kutyafogat-hajtó verseny

Március 14-én igen szép szá-
mú közönség „ébresztgette”
a medvéket. A sokadalom
persze mással is szórakozha-
tott, hiszen láthattuk a szelíd
farkasokat, kutyaiskolai be-

mutatót, találkozhattunk az
ország erõs emberével, Nick
Árpáddal, utazhattunk a
Veresi Gõzössel, s még szá-
mos egyéb kézmûves foglal-
kozást és játékos vetélkedõ-

ket is kínáltak a gyermekes
családoknak a szervezõk.
Megrendezték Veresegyház
elsõ kutyafogat-hajtó verse-

nyét is. Bõséges élménnyel
térhetett haza mindenki a
Medveotthon tavaszi nyitó
rendezvényérõl.

Horgászparadicsom az Ivacsi tónál

Nick Árpád 
a farkasokkal

Elkél az ébresztõ

Leviczki Tamás

A fiataloknak
is jó kapásuk 

volt

Piknik hangulatban



Veresi Krónika 2010. április

12

K
ö

zé
le

t

Március 15-én színvonalas városi ünnepségünk keretében fe
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elavattuk legújabb emlékmûvünket, Petõfi Sándor szobrát
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A GE Energy Kisrét utcai gyár és
az Erõforrás Alapítvány (United
Way Magyarország) közös ha-
gyományos munkahelyi ado-
mányozó napját 2010. március
12-én tartotta. 
A közös együttmûködés még
2003-ra nyúlik vissza. Az elmúlt
hét év során, minden évben
megrendezzük Adománygyûj-
tõ Napunkat, ahol magas dol-
gozói részvétellel gyûjtünk ön-
kéntes felajánlásokat különbö-
zõ rászoruló szervezeteknek. 
Az Adományozó Nap során
több alkalommal bemutatkoz-
nak a támogatott szervezetek,
így a résztvevõk megismerked-
nek a szervezetek tevékenysé-
gével, illetve könnyebben dönt-
hetnek arról, hogy kiket támo-
gatnak adott évben. A beszá-
molók után a szervezetek rövid
mûsorral is készülnek. Idén a
következõ szervezetek vettek
részt a kampánynapon: 

• Fóti Gyermekváros Növen-
dékeiért Alapítvány: Az ala-
pítvány célja a gyermekköz-
pontban élõ gyermekek tá-
mogatása, illetve az önálló
életvitelre való elõkészítésük. 

• Support Humán Segítõ és
Szolgáltató Alapítvány,
Kistarcsa: Az alapítvány cél-
ja a kistarcsai hátrányos
helyzetû emberek támoga-
tása különbözõ területeken:
pl: családok és gyermekek
szociális, pszichés támoga-
tása, házi segítségnyújtás
idõs emberek részére, gyer-
mekek átmeneti gondozá-
sa, jogsegélyszolgálat mû-
ködtetése.

• Értelmi Sérültek Gyöngy-
ház Egyesülete, Iklad: Az
egyesület lakóotthon és
nappali ellátást nyújtó intéz-
ményt mûködtet értelmi sé-
rült fiatalok számára. 

• Fabriczius Alapítvány: A
veresegyházi Fabriczius Álta-
lános Iskola Alapítványa,
mely kiemelt szerepben a
hátrányos helyzetû tanulók
felzárkóztatásával, a tanulá-
si nehézségekkel küzdõ
gyermekek támogatásával
és a tehetséggondozással
foglalkozik.

• Sérültek, Halmozottan Sé-
rültek és Segítõik Szövet-
sége, Erdõkertes: Segíti a
sérült, halmozottan sérült
személyek egyenjogú és a
lehetõ legteljesebb körû tár-
sadalmi beilleszkedését, ér-
dekképviseletet folytat szo-
ciális biztonságuk, rehabili-
tációjuk, emberi és állam-
polgári jogaik érvényesülé-
sének érdekében.

• United Way: Év Ügye: Célja
a balesetben megsérült
gyermekek életminõségé-
nek javítása, civil szerveze-

tek, kórházi alapítványok
azon programjainak támo-
gatása, mely a gyermekek
gyógyulási esélyeit növeli, és
gyorsabb gyógyításukat te-
szi lehetõvé

A GE kultúrájának része, hogy
maximálisan támogatja a helyi
közösségeket mind kétkezi
munkával mind adományok-
kal.
Eddig a GE Energy háromszor
nyerte el a „Legjobb Munkahe-
lyi Adománygyûjtõ Kampány”
kitüntetõ címet.
A lezajlott munkahelyi ado-
mánygyûjtési kampány legfõbb
érdeme a dolgozói hozzájáru-
lás. Ezúton is szeretném meg-
köszönni minden résztvevõnek
és önkéntesnek az aktív részvé-
telt, amellyel segítették a civil
közösségeket és a rászorulókat.

Orosz Rita

ADOMÁNYOZÓ NAP A GE ENERGY-BEN
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Lapzárta után, április 1-jén
hirdettek eredményt a fõtér
beruházás második ütemé-
nek közbeszerzési eljárása so-
rán.

A kiírás szerint a beruházás
három elemére önállóan le-
hetett pályázatot benyújtani,
melyeket külön is értékeltek.
A római katolikus templom
felújítását és a fõtéri te-
rületelõkészítést, térfigyelõ
rendszert, parkot és útépítést
a Reneszász Kõfaragó Zrt,
míg a fõtér egyéb feladatait a
Hajdú Építõipari Kft nyerte.

Amennyiben az eljárást

nem támadják meg, április
21-én megtörténik a szerzõ-
déskötés a nyertes cégekkel, s
azután már kezdõdhet is a ki-
vitelezés.

A sokszáz milliós munka
során eltûnik több meglévõ -
nem éppen a város ékkövé-
nek számító - épület, hogy a
helyén igényes környezet és
városközpont alakulhasson
ki. Így jár a 29 éve mûködõ
Maglódi Büfé is, tulajdonosa
egyetértõen fogadta a hírt.
Polgármester úr egy helyszíni
bejárásra is kivitte a nyertes
cégek képviselõit.

Március 25-én, csütörtökön
este a Civil Kör P r e h o d a
Z s o l t hangszerkészítõ ze-
nészt hívta meg egy beszélge-
tésre japán feleségével

együtt. Vendégünk két évet
töltött ebben az európaitól
sok mindenben elütõ kultúrá-
ban. Élményeit és meglátása-
it érdeklõdéssel fogadtuk.

Civil Kör

Fõtér beruházás II. üteme

Búcsúzunk a Maglódi büfétõl

Kolompos táncház

Szemle a nyertes vállalkozókkal
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A fenti derûs címmel nyílt kiállí-
tás városunkban derûs kedvvel s
ünnepi hangulatban 2010. március
27-ének derûs délutánján a Molnár
C. Pál Baráti Körének jóvoltából. 

A Cantemus Kórus „Oly szép ez
a dal”-lal, a polgármester úr barát-
ságos szavakkal üdvözölte a jelenle-
võ mûvészeket s az érdeklõdõket. 

Elmondta, hogy személyes isme-
rõse, egyeseknek jó barátja a Kör-
ben. Évától hallja a terveket, az ese-
ményeket, nagyra tartja azt az am-
bíciót, ami sugárként áramlik ebbõl
a kedves társaságból. Ez a kiállítás a
Baráti Kör akaratából került Veres-
egyházra. Olyan galéria ez, ami itt,
Veresegyházon még nem volt. Egy-
részt különleges azért, mert a világ
egy részét láthatjuk a plaketteken, a
szobrokban, a festményeken, más-
részt, mert egy közös erõ mûködik:
ennek a társaságnak az együttléte,
az emberi kapcsolatok kisugárzása,
amire mindnyájunknak szüksége
van. A mûalkotásokon, különösen
néhány festményen érezhetõ Mol-
nár C. Pál hatása. 

Boros Zsuzsa a Kör mûvészeinek
sokoldalúságát hangsúlyozta, majd
felkonferálta Lakatos József Pétert,
aki Szabó Lõrinc Az ég az ablakban
címû versével teremtett a képekével
rokon hangulatot. Csillag Péter, a
Kör mindenese, szervezõje megkö-
szönte a kiállítás lehetõségét s azt
az ünnepi érzést, melyet itt átélhet.
Hasonló ez ahhoz, melyet a Kör
névadójának, az õ nagyapjának itt
tartott megnyitóján érzett. A kiállí-
tó Társaságot méltatta, jellemezte
a továbbiakban:

A körhöz tartozó mûvészeket,
azok az értékek fogják össze, ame-
lyek Molnár-C. Pál szellemiségét
tükrözik:

- klasszikus hagyományokra
épülõ figuralitás

- humánus mondanivaló
- magas szintû technikai tudás. 

A Molnár-C. Pál Baráti Kör büszke
arra, hogy indulásakor élen járt: ha-
zánkban a II. világháború után legel-
sõnek megalakult szakmai célkitûzé-
sû mûvészeti egyesület volt. Újszerû-
ségében hagyományõrzõ, hiszen a
két világháború között élt és virult
mûvészeti-társadalmi struktúrában
jelentékeny szerepet betöltõ szerve-
zetek, elsõsorban a Szinyei Merse Pál
Társaság példájára alapították.

Az egyesület elõtörténete
Matzon Frigyes nevéhez fûzõdik. A
kezdet kezdetén az õ kelenhegyi úti
mûtermében járt össze rendszere-
sen egy mûvészekbõl álló kisebb

baráti társaság, amelynek Molnár-
C. Pál is tagja volt. Molnár-C. Pálnak
1981-ben bekövetkezett halála
után váltakozó helyszínen, hol
Matzonnál, hol pedig a névadó
mester mûtermében, a Ménesi út
65-ben találkozgatott ez a baráti
csapat. Abban a  ma székhelyünkül
is szolgáló  mûteremben, amelyet a
festõ leányának, dr. Csillag Pálné
Évának 1984-ben sikerült nyilvános
mûterem galériává, emlékmúze-
ummá nyilváníttatnia, és hozzá a
mûködési jogot elnyernie. Matzon
közvetlenül halála (1986) elõtt a
szívvel-lélekkel mûködõ Csillag
Pálné, Éva gondjaira bízta az össze-
tartó csoportot, amelyhez éppen
akkor, „a legjobb idõpontban”,
csatlakozott Szalatnyay József. Ne-
kitámadt az „ideája”, hogy alakít-
sák a baráti közösséget hivatalosan
bejegyzett, legális mûvészeti egye-
sületté, valami olyanná, mint a
Szinyei Társaság volt. Nosztalgiát és
nagy becsvágyat is tartalmazott az
elgondolás, és nem csekély küzde-
lemre való kilátást, mivel járatlan
úton kellett haladni. 

A Molnár-C. Pál Baráti Kör mû-
vésztagjai és a hûséges mûvészpár-
tolók, ahogy az egyesület neve is
sugallja, valóban baráti összejöve-
teleken találkoznak ma is, kötetlen
formában minden hónap elsõ csü-
törtökén a névadó mester mûter-
mében.

Összetartozók, mégis annyira kü-
lönbözõek a Kör mûvésztagjai, kü-
lönbözõek alkotásaik is. „Nem volt
könnyû a városunkba hozott anya-
got összefésülni” – mondta
Klement Zoltán, a kiállítás rendezõ-
je. Sok nagyszerû alkotás került a
Galéria falára, több részen igen sike-
res egységet alkotva. Pl. a bejárattal
szemközti falon Törley Mária Ég-
bolt, Mecseki Hargita Korpusz és
Agárdi Kovács Attila A hinta címû
mûve. De említhetõ a belsõ terem
bal oldali fala Bodor Zoltán Téli szel-
lõztetés címû mûvével a közép-
pontban, vagy a szemközti fal tájké-
pei (Molnár C. Pál, A Bak Péter stb.).

Figyeljünk a kiállítás címére, éljük
át annak szellemében az alkotáso-
kat, nézzünk fel az égre, lássuk
meg a mûvek által tükrözött gyö-
nyörû világot! Emelkedjünk fel na-
pi problémáinkon túlra, és akkor
észrevehetjük, hogy összeköt min-
ket ég és föld, s ha ez sikerül, meg-
kapjuk azt, amire manapság talán
a legnagyobb szükségünk van: a
derût s a reményt.

Fogarasi Verona

Örökké kék égbolt
Molnár-C. Pál Baráti Kör kiállítása 

A baráti kör kiállítása az Innovációs Központban

Megyeri László kiállítása a Levendula Galériában

Levente Péter 
nagysikerû
elõadása
Váci Mihály
Mûvelõdési
Házban
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(rendvédelmi szervek, tûzol-
tóság, szállítmányozás, táv-
közlés) és sok megmentett
emberi élet (kórházi dolgo-
zók, mentõsök) köszönhetõ
a mûszakos rendben dolgo-
zó embertársainknak. Az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO) Franciaországban
mûködõ rákkutató intézete
(IARC) tanulmánya szerint
Európában és Észak-Ameri-
kában a munkavállalók 20
százaléka mûszakban dol-
gozik. Ezeknek az emberek-
nek bioritmusuk felborul,
ezáltal számos egészség-
ügyi problémával is küzd-
hetnek. Azonban helyes
táplálkozással, rendszeres
pihenéssel és mozgással
felkészíthetjük szervezetün-
ket a változásokra anélkül,
hogy tartós egészségkáro-
sodástól kellene tartanunk.
Az alábbiakban olvashatják,
hogyan lehet “túlélni” a
dolgos éjjeleket:

Az éjje dolgozók ne szed-
jenek rendszeresen altatót.
Ezek számos adalékot tar-

talmazhatnak – amelyek,
bár meghosszabbítják az al-
vásidõt – de nem tudják a
ritmusokat helyreállítani,
vagy javítani az éjszakai
éberséget.

Elegendõ pihenési idõt
szánjanak maguknak és sö-
tét hálószobában aludja-
nak, hogy a fény ne legyen
zavaró. (A sötét szükséges a
melatonin nevezetû hor-
mon képzõdéséhez, amely
antioxidánsként is hat, védi

a DNS-t olyan károsodástól
amely  rákhoz és szívbántal-
makhoz vezethetnek.)

Alacsony hálószoba hõ-
mérsékletet (18-20°C) állít-
sanak be, és ne legyen zaj,
amely zavarja az alvást. A
család minden tagjának
meg kell érteni, hogy a mû-
szakos munka életforma, és
szükség van a pihenésre.
Ésszerû úgy szervezni, hogy
az alvásidõ legalább egy ré-
sze arra az idõszakra essen,
amikor a biológiai idõszak
alvást igényel. Egyes helye-
ken reggel 6-tól délután ket-
tõig, 2-tõl este tízig, majd
reggel hatig dolgoznak. Ez-
zel a rendszerrel mindenki
tud valamennyit aludni a
normál alvásidõben.

Az éjszakai munka során
teljesítményünket ne kávé-
val vagy koffeintartalmú ita-
lokkal próbáljuk fokozni,
mert bár a koffein izgatólag
hat a központi idegrend-
szerre, serkenti az agy mû-
ködését, de túlzott élénkítõ
hatása miatt károsan befo-
lyásolja a szívmûködést és a

vérnyomást. Igyunk inkább
ásványvizet vagy teát. A
különbözõ teák, mint pél-
dául a fekete vagy zöld tea
is élénkítenek, ugyanakkor
hatásukat hosszabb idõ
alatt fejtik ki. Megfelelõ kö-
rültekintés mellett érdemes
kipróbálni a ginseng tartal-
mú teákat is, ezek is segíte-
nek leküzdeni a fáradtsá-
got.

Napközben is gyakran és
nyugodt körülmények kö-

zött táplálkozzunk. A cukor
és sószegény étrendet ré-
szesítsük elõnyben. Ne
együnk egyszerre túl sokat,
kiváltképp ne nehéz és zsí-
ros ételeket, melyek leterhe-
lik a gyomrot, fokozzák az
álmosságérzetet. Munka-
kezdés elõtt magas protein
(fehérje) tartalmú ételeket
kell fogyasztani: csirke, a
pulyka, a marha és disznó-
hús (nem nagy mennyiség-
ben!) tej, tojás,  hüvelyesek
(pl. bab) valamint mandula,
mogyoró, dió és kesudió.

Ha éjszaka megéhezünk,
inkább rostokban gazdag
növényi eredetû tápláléko-
kat, gyümölcs- és gabona-
féléket, zöldségeket fo-
gyasszunk. Lefekvés elõtt 5
órával azonban már ne
együnk protein (fehérje)
tartalmú vagy zsíros étele-
ket. (A proteinben gazdag
élelmiszereket nehezebb
megemészteni, ezért húsok
helyett inkább válasszon le-

fekvés elõttre tejet, vagy ga-
bonapelyhet, müzlit, teljes
kiõrlésû kekszet.)

Fontos, hogy szabad-
idõnkben sokat mozogjunk,
sportoljunk, ezzel növelhet-
jük állóképességünket, fizi-
kai teljesítõképességünket.
A rendszeres mozgás nem
elveszi az energiánkat, ha-
nem megnöveli azt. Ha van
rá módunk, akkor munka-
helyünkön is végezhetünk
pár perces testmozgást. A
munkahelyi 8x5’= 40’-rõl
következõ alkalommal ol-
vashatnak.

(Források: Egészség és
Tudomány; IARC kutatási
eredmények)

Vigh Mercédesz
(aerobic oktató,

személyi edzõ)
info@fittenveresen.hu

A cikket lektorálta: 
Somogyi Gyöngyi 

(dietetikus)

A mûszakos élet: 
Dolgos éjjelek – mit egyek és mit tegyek?
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Tojásos-sonkás szendvics-
krém
Tudom, Húsvét már napok-
kal ezelõtt véget ért, de
gyanítom, jó pár konyha
hûtõjében találunk még
fõtt tojást és fel nem hasz-
nált sonkát.  El kellene

fogyasztani… de hogyan?
Finom, finom, imádjuk, de
már napok óta ez a menü…
Szükség lenne valami válto-
zatosságra?  Készítsünk be-
lõle ízletes szendvicskré-
met!

Hozzávalók
4-6 személyre:
8 db fõtt tojás
20 dkg vaj vagy margarin
2 ek mustár
só, bors
20 dkg fõtt  sonka

Elkészítése:
1. A fõtt tojást a szobahõ-
mérsékletû vajjal aprító-
ban/turmixban keverjük kré-
mesre.
2. Tegyük hozzá a mustárt,
sózzuk, borsozzuk. 
3. A sonkát vágjuk kb. fél
centis kockákra, és keverjük
a tojásos krémbe. 
Felhasználása:
Kenjük meg a kenyeret a
krémmel, szórjuk meg re-
szelt sajttal, tegyük 180 fo-
kos sütõbe,  amíg a sajt
meg nem pirul kicsit.
Anyák napi almás pite
Anyák napja vészesen köze-
ledik. Általában virággal

kedveskednek a gyerekek.
Mi lenne, ha most kivétele-
sen a virág helyett vagy
mellett egy finom süti lenne
terítéken? Kisebb gyerekek-
nél apára is szükség van, a
nagyobbak már önállóan is
el tudják készíteni.  Olcsó,
kevés hozzávalót igényel,
konyhai tapasztalatra pedig
szinte egyáltalán nincs
szükség.

Hozzávalók
4 személyre:
1 db 250gr-os kinyújtott le-
veles tészta (pl. Tante Fanny
vagy Spar leveles tészta)
2 db nagyobb alma
1 tojás sárgája
cukor
fahéj
1 nagy tepsi

Elkészítése:
1. A sütõt melegítsük elõ
180 fokra, ha lehet légkeve-
résen. Gázsütõnél 3-as fo-
kozatra állítsuk. 
2. A leveles tésztát vegyük
ki a zacskóból, óvatosan te-
kerjük le, és a rajta lévõ sü-
tõpapírral együtt (a sütõpa-
pír van alul) helyezzük a
tepsire.

3. Az almákat mossuk meg,
vágjuk 4 gerezdbe, óvato-
san vágjuk ki a magházat,
majd vágjuk vékony szele-
tekre.
4.Helyezzük a leveles tésztá-
ra a képen látható módon,
egymás után, két sorban.  A

tészta szélein hagyjunk kb.
2-3 cm-t üresen.
5. Ha a tészta tele van almá-
val, az üresen hagyott széle-
it egy picit hajtsuk be, kicsit
magasabban legyen, mint
az alma szintje. 
6. A tojás sárgát válasszuk
el a fehérjétõl, és kenjük be
vele a torta szabadon ha-
gyott részeit. 
7. Egy tálban keverjünk el 2
evõkanál cukrot és 1 teáska-
nál õrölt fahéjat, majd
egyenletesen szórjuk rá az
almákra.
8. Tegyük be az elõmelegí-
tett sütõbe és süssük kb. 20
percig.
Melegen tálaljuk. 

B a z s a l i k o m o s
narancslé
A tavasz, úgy tûnik, rendít-
hetetlenül megérkezett.
Nemcsak ünnepei és az óra-
átállítás jelzi, hanem az idõ-
járás is végre azt mutatja,
itt a tél vége. Megörülve a
napsütésnek egy frissítõ
koktéllal szolgálunk, mely a
mediterrán régiók ízeit hoz-
za az otthonunkba. 

Hiába azonosítjuk a bazsali-
komot Olaszországgal, hiá-
ba gondoljuk, hogy az otta-
ni konyha tipikus alkotóele-
me, a bazsalikom eredete
közel sem Olaszországba
tehetõ.  A növény Perzsiá-
ból, Dél-Ázsiából, Afrikából
került Európába. Ennek
megfelelõen több fajtával is
találkozhatunk. Magyaror-
szágon jellegzetesen a Dél-
Ázsiából származó fajta a
legelterjedtebb (O. basa-
licum), azonban ennek is
több alfaja létezik. Itthon
leginkább kettõvel találkoz-
hatunk, az egyik a nagy le-
velû dél-európai változat, a
másik pedig a kicsi levelû,
sokszor görög bazsalikom
néven emlegetett változat.
Ezek nem merítik ki a Ma-
gyarországon kapható ba-
zsalikomfajtákat, hiszen kü-
lönbözõ fûszerboltokban,
thai üzletekben, nagyobb
hipermarketekben  kapha-
tóak ezeken kívül egyéb faj-
ták is.  A gasztronómiában

leginkább a mediterrán és
észak-afrikai konyha elter-
jedt zöldfûszere. Általában
sós ételekhez használjuk,
leginkább fõzés nélkül, salá-
tákban, mártásokban. Ha
fõzni szükséges, akkor csak
a fõzés utolsó 5 percében
adjuk az ételhez. Fontos
megemlíteni, hogy a szárí-
tott változat nem sokat ér,
nem adja át a bazsalikom
kellemes aromáját. Helyette
inkább vásároljunk mindig
frisset, vagy ha azt nem ka-

punk, akkor válasszuk a fa-
gyasztott változatot.  A ba-
zsalikom azonban nem csak
sós ételekben állja meg a
helyét, számos desszertnek,
italnak is kiváló aromát ad-
hat. Leginkább a citrusfé-
lékkel kombinálható.

Hozzávalók:
6 db narancs (2x2 dl na-
rancslé legyen belõle)
7 levél bazsalikom
½ citrom leve

Elkészítése:
A narancslét facsarjuk ki, ke-
verjük hozzá a citrom levét,
majd a bazsalikommal
együtt turmixszoljuk össze.
Amennyiben nem elég in-
tenzív a bazsalikom íze, te-
hetünk még bele pár levelet.

Tavasz az ételekben 
Az e-havi rovat a húsvéti újrahasznosítás,

a közelgõ Anyák napja és a tavasz jegyében telik.
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Ella István vezényelte a debre-
ceni Canticum novum Kamara-
kórust és a  Budapesti Bach
Együttest.

Az ország bármely koncertter-
mében sikert aratott volna az a
csodálatos elõadás, melynek
2010. március 21-én,  Johann
Sebastian Bach 324. születés-
napján lehettünk boldog befo-
gadói a veresegyházi Innovációs
Központban.

Elõször Pergolesi Stabat Ma-
tercímû mûvét hallhattuk. A hu-
szonhat évet megélt itáliai mes-
ter Jacopone da Todi szövegére
komponálta zenekari kísérettel
ellátott kórusmûvét.  !!!

Húsvét elõtti idõben, nagy-
böjtben nem véletlen ez a darab-
választás. A mû megértését, át-
élését segítette Ella István azzal,
hogy felolvasta a szöveget Sík
Sándor fordításában, méltó tár-
sa ez a Babits-féle fordításnak. 

A Canticum novum a Debre-
ceni Egyetem Zenemûvészeti Ka-
rának kamarakórusa. Török Ág-
nes tanárnõ alapította 1989-
ben, s a Bach Együttes hangsze-
res részével három éve koncerte-
zik a jelenlegi felállásban. A szop-
rán szólót Stefanik Márta, az al-
tot Busa Gabriella énekelte. A ze-
nekar kísérte tizenkét tételen ke-
resztül hol a nõi kart, hol a szólis-
tákat, s a nyugodt ráhangoló
dallam után hol vidám, hol fáj-
dalmas, hol gyors, vibráló, dia-
dalmas, patetikus, felfelé ívelõ,
hol magas hõfokú, tragikus,
vészterhes dallamok után játé-
kos, vidám, majd finoman fáj-
dalmas AMEN-nel zárta az
ÖRÖK ANYA örök fájdalmas szo-
morúságát, melyet szeretett fia
szenvedésének átélése miatt
érez.

A második darab Bach ket-
tõsversenye volt hegedûre és
oboára.A létezõ két változat kö-
zül a d-mollt szólaltatták meg. A
zenekarral Harsányi Elina hege-
dûszólója és Ella Dániel oboaszó-
lója „versenyzett”. Harsányi Elina

2000-ben végzett fiatal hege-
dûs,  Japánban, Európában kon-
certezik. Ella Dániel Debrecen-
ben tanul, most fog diplomázni,
koncertmúltja: Bécs, Pécs, Buda-
pest, a MATÁV Zenekarban is
játszik. Ella István vezényelt és
csemballón játszott.

A következõ darab, Georg
Friedrich Handel 112. zsoltára.
Ebben szintén fontos szerepet
játszott a fent említett nagyszerû
hangszer, melyrõl megtudhat-
tuk, hogy 2007-ben készült, egy
17. századi flamand hangszer
másolata.  A nõikar férfikarral
egészült ki, valamint Stefanik
Márta szólójával. Az archaikus,
patetikus bibliai szöveget méltó-
képpen szólaltatta meg zenéjé-
vel e nyolctételes mû. A záró té-
telben az összes hangszeres és
énekes megszólaltatásával erõ-
teljesen hirdette:

„Dicsérjétek az Urat! Boldog
az az ember, aki féli az Urat, és az
õ parancsolataiban igen gyö-
nyörködik.

Hõs lesz annak magva a föl-
dön; a hívek nemzedéke megál-
datik.

Gazdagság és bõség lesz an-
nak házában, s igazsága mind-
végig megmarad. 

Az igazakra világosság fénylik
a sötétben; attól a ki irgalmas,
kegyelmes és igaz. 

Jó annak az embernek, a ki
könyörül és kölcsön ad; dolgait
pedig igazán végezi. 

Mivelhogy soha sem ingadoz:
örök emlékezetben lesz az igaz

Semmi rossz hírtõl nem fél;
szíve erõs, az Úrban bizakodó. 

Rendületlen az õ szíve; nem
fél, míglen ellenségeire lenéz. 

Osztogat, adakozik a szegé-
nyeknek; igazsá ga megmarad
mindvégig; az õ szava  felemel-
tetik dicsõséggel.

Látja ezt a gonosz , és dü-
höng; fogait csikorgatja, és el-
eped; a gonoszok kívánsága
semmivé lesz.”

Fogarasi

Zenei élet
„A gonoszok kívánsága

semmivé lesz”

Költészetnap
2010. április 10.

I. Gyülekezõ: 14.30-16.00 óra
közös versmondás

versek ihlette festés, rajzolás, montázskészítés
megzenésített versek éneklése

közös szalagfonás oszlopra
II. Megzenésített versek: 16-16.30 óra
Benedek Krisztina és barátai elõadásában

III.Óvodák bemutatkozása: 16.30-17.00 óra
Verses-dalos összeállítás a városi magánóvodások 

és az önkormányzati óvodások elõadásában
IV. Pajzskiállítás: 17.00-17.30 óra

Megnyitó beszéd, versek lóháton, dalok, zenék a kuruc
korból

V. Színjátszók, versmondók mûsora: 17.30-18.00 óra
Vállalkozó kedvûek versmondása, felolvasása,

Két ifjúsági színjátszó csoport elõadása
VI. „Mi minden voltál már nekem, édes hazám!”:

18.00-19.00 óra
Versek, dalok, táncok a tûz körül,

Szerkesztett mûsor zenével

Helyszín: Veresegyház Agóra Palota, Kálvin u. 20.
Rendezõ: Költészet Barátai  Civil Szervezetek 

Veresegyház 
A rendezvény batyus jellegû, tehát mindenki 

hozzon magával némi enni-, innivalót!

Richard Strauss – Brahms – Csajkovszkij
Március 28-án a három neves zeneszerzõ mûvei csendültek fel az

Innovációs Központban vonós szextettek kamarazenei elõadásában. 
Elõadómûvészeink voltak: Mihályi Éva – hegedû, Schuster Andrea

– hegedû, Botos Veronika – brácsa, Filip Levente – brácsa, Kiss-Do-
monkos Judit – cselló, Simonova Jaroslava – cselló.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
• 2010. 03. 03-án 19.55 óra-

kor egy veresegyházi lakos az
általa vezetett személygép-
kocsival közlekedett Erdõker-
tes lakott területén belül. Ha-
ladása során összeütközött
egy vele szemben közlekedõ,
ellentétes irányba haladó
erdõkertesi lakos által veze-
tett személygépkocsival. A
baleset következtében sze-

mélyi sérülés nem történt, a
gépjármûvekben anyagi kár
keletkezett, a gépjármûveze-
tõkkel szemben ittasság gya-
núja nem merült fel.

• 2010. 03. 10-én 12.30 óra-
kor egy veresegyházi lakos az
általa vezetett személygép-
kocsival közlekedett a Szadát
Mogyoróddal összekötõ
21109 sz. úton Mogyoród
irányából Szada irányába.
Haladása során a Szadai Ipa-
ri Park bejáratánál elütött egy
elszabadult  pónilovat. A pó-
niló a baleset következtében
súlyos sérüléseket szenve-
dett, a személygépkocsiban
anyagi kár keletkezett. 

• 2010. 03. 16-án 20.14 óra-
kor Szada  belterületén a
Szabadság úton egy veres-
egyházi lakos az általa veze-
tett személygépkocsival köz-
lekedett Gödöllõrõl Veres-
egyházra. Haladása során a
Szabadság u. 12. szám elõtt
nekiütközött az ingatlanra
beállni szándékozó és ezért
az úttesten álló szadai hölgy
által vezetett személygépko-
csinak. A baleset következté-
ben személyi sérülés nem
történt, a veresegyházi gép-
kocsi vezetõvel szemben it-
tasság gyanúja merült fel. 

• 2010. 03. 26-án 06.30 óra-
kor egy szlovák állampolgár
az általa vezetett nyerges-
vontatóból és pótkocsiból ál-
ló jármûszerelvénnyel közle-
kedett Kistarcsa lakott terüle-
tén belül Móra Ferenc úton.

Haladása során a rendelke-
zésre álló adatok alapján a
Móra Ferenc úti HÉV átjáró-
nál figyelmen kívül hagyta a
fénysorompó tilos jelzését, a
sínekre behaladt, és az ép-
pen leereszkedõ félsorom-
pót jármûvével letörte. A bal-
eset következtében személyi
sérülés nem történt, anyagi
kár keletkezett, a vezetõvel

szemben ittasság gyanúja
nem merült fel. A jármûsze-
relvény vezetõjét a Gödöllõi
Rendõrkapitányságra elõállí-
tották, vele szemben közle-
kedés biztonsága elleni bûn-
cselekmény megalapozott
gyanúja miatt folyik eljárás. 

• 2010. 03. 29-én  19.00 óra-
kor  Erdõkertes  lakott terüle-
tén belül a Fõ úton közleke-
dett egy erdõkertesi hölgy az
általa vezetett személygép-
kocsival , amikor haladása
során a Fõ u. 21. szám elõtti
útszakaszon egy vele azonos
irányba közlekedõ személy-
gépkocsi vezetõje elõzés köz-
ben gépjármûvének ütkö-
zött, majd a helyszínt adatai
hátrahagyása nélkül elhagy-
ta.  A baleset következtében
személyi sérülés nem történt,
az erdõkertesi vezetõvel
szemben ittasság gyanúja
nem merült fel. 

• 2010. 03. 30-án 16.30 óra-
kor egy budapesti  hölgy
az általa vezetett személy-
gépkocsival közlekedett
Veresegyház  lakott terüle-
tén belül az Erkel Ferenc
utcán. Haladása során az
Erkel Ferenc u. és Lehár ut-
ca keresztezõdésénél ösz-
szeütközött egy kerékpár-
ral közlekedõ veresegyházi
lakossal. A baleset követ-
keztében a kerékpáros elõ-
reláthatóan könnyû sérülé-
seket szenvedett, a veze-
tõkkel szemben ittasság
gyanúja nem merült fel.

Lopják a gázt is
A Gödöllõi Rendõrkapitány-

ság illetékességi területén 2009.
októberétõl kezdõdõen több
gáznyomás szabályozót tulajdo-
nítottak el. Két hónap alatt hét
feljelentés keletkezett hasonló
eset miatt.

A nyomozás során megállapí-
tást nyert, hogy a nyomásszabá-
lyozó egységek egyedi azo-
nosító jellel vannak ellátva, azok-
hoz legálisan csak a gázszolgál-
tatón keresztül lehet hozzájutni. 

A TIGÁZ képviseletében is ér-
kezett feljelentés, mely szerint
egy gödöllõi családi ház udva-
rán a nyomás alatt lévõ gázveze-
tékre illegálisan rácsatlakoztat-
tak egy mûanyag csövet. A szak-
emberek véleménye szerint a
bekötés eresztette a gázt, elsõd-
legesen élet és balesetveszélyes-
nek nyilvánították. 

A nyomozás során beszerzés-
re kerültek azon volt gázfo-
gyasztók adatai, akik a Gödöllõi
Rendõrkapitányság illetékességi
területén és a környéken valami-
lyen okból kikapcsolásra kerül-
tek. Felmerült annak a lehetõsé-

ge, hogy az eltulajdonított gáz-
nyomáscsökkentõ készülékek
ezeken a helyeken kerültek ille-
gális felhasználásra. 

Az adatgyûjtés eredménye-
ként került kihallgatásra egy
dányi férfi, akinek lakásánál
azonosító szám nélküli nyomás-
szabályozó került feltalálásra,
melynek segítségével illegálisan
vette igénybe a gázszolgálta-
tást. A férfi elmondta, hogy ré-
szére a bekötést egy Turán lakó,
F. I. román állampolgár és egy

fûtésszerelõ  végezte, a szüksé-
ges szerelvényeket is õk szállí-
tották.

A férfi gyanúsítottkénti kihall-
gatása alkalmával elmondta,
hogy gyakran dolgozik együtt Z.
I. turai fûtésszerelõvel, valamint
azt is bevallotta, hogy õk kötöt-
ték be illegálisan a nyomássza-
bályozót. Ezenkívül megneve-
zett két helyszínt, ahol ugyan-
ilyen módon kötöttek be nyo-
máscsökkentõt.

Beazonosításra került Z. I. 29
éves turai fûtésszerelõ, aki
gyanúsítottkénti kihallgatása so-
rán elmondta, hogy korábban
víz és fûtésszerelõként dolgo-
zott, gázszerelésre jogosító kép-
zettséggel nem rendelkezik. El-
mondta azt is, hogy két dányi
férfitõl szokta megvenni az álta-
luk ellopott nyomáscsökkentõ-
ket, darabonként 5.000.- Ft-ért.
Ezeket ismerõseinél szerelte be
esetenként 20.000.- Ft-ért. A
helyszíni kihallgatásokon jelen-
leg 28 családi házat sikerült be-
azonosítani és az illegális gázfo-
gyasztást megszüntetni. 

Z.I. elõzetes letartóztatása
mellett zajlik a további helyszí-
nek beazonosítása. 

Igazságügyi szakértõ állapítja
meg, hogy történt-e közveszély
okozás az illegális gázbekötések
során. A gázszolgáltató adatai
szerint megközelítõleg 57 millió
Ft kár keletkezett. 

Az illegálisgázfogyasztók ellen a
TIGÁZ sérelmére dolog elleni erõ-
szakkal elkövetett lopás bûntett
megalapozott gyanúja miatt in-
dul eljárás.

Közlekedési balesetek
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Négyes fogattal a csúcson

Városunk egyik kis utcájában
húzódik meg Vincze Tamás vi-
lágszínvonalon berendezett,
minden szakmai igényt kielégí-
tõ istállója. A kapun kívülrõl
semmi sem hirdeti hivalkodóan,
hogy itt képzik a világ elsõszá-
mú négyes fogatában gyõzel-
meket hozó lovak utánpótlását.
Belépve, lovasemberként úgy
éreztem, mintha egy másik vi-
lágba kerültem volna. A létesít-
mény minden zugából árad a
magas szakmai színvonal, a ló
szeretete, a munka tisztelete.
Ahogy a tulajdonos büszkén vé-
gigvezet az istállókon, karámo-
kon, megmutatja a lovak kikép-
zésében alkalmazott európai
szintû berendezéseket, az az ér-
zésem, hogy aki ilyen alázattal
és szakmai elkötelezettséggel
alapozza meg az egyesületét,
megérdemli a sikert. A magyar
fogat az Angliában élõ ausztrál
állampolgárságú hajtóval sorra
nyeri a világ legrangosabb ver-
senyeit. Vincze Tamás, a fogat-
tulajdonos pedig végtelen sze-
rénységgel és közvetlenséggel
válaszol kérdéseimre.

- Mióta él Veresegyházon?
- Pásztón születtem és ott is

laktam 26 éves koromig. 1996-
ban kerültem Veresegyházra. A
cég, ahol dolgoztam és dolgo-
zom a mai napig is, áttette a
székhelyét Dorogra, de Pásztón
megmaradt egy kis egység. Mi-
vel nagyon messze van Pásztó-
tól Dorog, egy közbensõ állo-
mást kerestem. Jártam a pest-
környéki, útba esõ települése-
ket, és Veresegyház nagyon
megtetszett. Találtam is egy el-
adó házat, ami megfelelt. Be-
mentem az önkormányzathoz,
és olyan rugalmas hozzáállást
találtam, hogy végül itt teleped-
tem le. Késõbb alakítottam ki az
istállót a mostani helyén.

- Hogyan kezdõdött a lo-
vakkal való kapcsolata?

- Nagyapám egy lovas bal-
esetben halt meg, ezért édes-
apám érzelmi okokból felszá-
molta a lótartást a családban. A
feleségem szüleinek viszont vol-
tak és vannak lovai. Így az õ ré-
vükön kerültem kapcsolatba a
lovakkal. 1998-ban teljesen vé-
letlenül elmentem egy „A” kate-
góriás versenyre, nézõként. Ad-
dig ezeket a versenyeket nem
látogattam. Annyira nagy ha-
tást gyakoroltak rám az ott lá-
tottak, hogy rádöbbentem, ez
sokkal több a számomra, mint
egy fellángolás. Összeismerked-
tem a verseny fõ rendezõjével,
aki bemutatott Bozsik József-
nek, õ pedig meghívott az ak-
kor esedékes Achen-i Nagydíjra.
Ott zöldfülû újoncként meglát-
tam, hogy hol a világ teteje. Ez
egy olyan elmondhatatlan
elõnyt jelentett nekem, ami év-
tizedekben mérhetõ. Onnantól
kezdve az lebegett elõttem,
hogy csak a legjobbat szabad
követni. Elhatároztam, hogy
nem építgetek fogatot, nem já-
rom végig a ranglétrát, hanem
egy összerakott fogattal, és egy
aprólékosan megválogatott
csapattal kezdek. A választás
egy lipicai fogatra esett, amit a
2002-es világbajnokság elõtt,
gazdasági okból kényszerült el-
adni a tulajdonosa. Ez a fogat
nem volt korábban sem sikerte-
len, de igazából sikeres sem. A
nagy versenyeken nem tudott
sokat felmutatni. Kicseréltük a
hajtót, és átgondoltabb irányí-
tással elkezdtünk a verseny-
sportban részt venni. Mindig
nagyon ügyeltünk arra, hogy ne
az eredmény legyen az elsõ szá-
mú szempont. Természetesen
mindenhová azért mentünk,
hogy a lehetõ legjobban szere-
peljünk, de a legfontosabb az
volt, hogy minden mozdula-
tunkból a szakmaiság áradjon.
Ezen értem a szállítás körülmé-
nyeit, az orvosi vizsgálatra való
fölvezetést, a díjhajtásra való
bemelegítést, azt is, ahogy ki-
néztünk. Mindez úgy sikere-
dett, hogy minden esetben
megfelelt a világ élvonalában ál-
ló csapatok szintjének. Ez min-
dig nagy elégedettséggel töl-
tött el. Ha hazajöttünk egy
windsori világbajnokságról egy
negyedik hellyel, az azért nem
volt kudarc a számomra, mert
láttam a több tízezer elismerõ

arcot, hogy igenis oda valók va-
gyunk.

- Milyen fajtájú lovakkal
dolgoznak?

- A jelenleg versenyzõ fogatot
német félvér lovakból állítottuk
össze. A cikkekben rendszerint
hibásan, holland félvér lovakról
számolnak be, de ez szakmai té-
vedés. A holland félvér lovakkal
szemben a német félvérek sok-
kal eredményesebbek. A fogat
összeállításához kimondottan a
díjlovas sportból származó, a
díjlovas sport számára tenyész-
tett egyedeket választottunk.

- Miért a fogatsport mellett
döntött?

- Nagyon sokat gondolkod-
tam ezen. A polgári szakmám
árufuvarozó - logisztikus. A fo-
gathajtásban érdekeltek közül
sok embernek van köze a fuva-
rozáshoz. Lehet, hogy ezért. Er-
re csak azt tudom mondani,
hogy ez egy vonzalom. Az,
hogy mindenen keresztül kitart
az ember, valahonnan egészen
belülrõl jön. A szakágak közül
nálam a második helyet a díjlo-
vaglás foglalja el. Ez természe-
tes, hiszen a fogatlovak kiképzé-
se a klasszikus díjlovaglás kikép-
zõ módszerén alapul. Õket
ugyanúgy nyereg alatt kell ké-
pezni, mint a díjlovakat. 

- A hajtást csak a földrõl
csodálja, vagy ön is felül a
bakra?

- Amatõr szinten hajtok én is,
bár az idõmbõl nem nagyon te-
lik erre a kedvtelésre. Igazából
nagyon szeretek hajtani, a lovak
mellett lenni. A legnagyobb ki-
hívás azonban számomra az,
hogy hasznos emberként beil-
leszkedjek a saját csapatomba,
azaz a lehetõ legtöbb segítsé-
get tudjam nyújtani a munka-
társaimnak. Számomra ez egy-
fajta szolgálat, nem csak dicsõ-
ség. Fontos az is, hogy ne csak
mint szponzor, hanem mint
hozzáértõ ember, ismerjem a
szakmát. Az utánpótlás lovak
nevelésébõl is kiveszem a ré-
szem, legyen az akár az istálló-
takarítás, de nagyon fontos,
hogy ha megnézem a fogatot a
versenynégyszögben, akkor
tudjak róla szakmailag megala-
pozott véleményt alkotni.

- A fogat magyar, de a haj-
tó ausztrál. Hogyan jelenik
meg ez a kettõsség a verse-
nyeken? Miért döntött külföl-
di hajtó mellett?

- Ebben a sportban szeretnék

maradni, itt akarom a legjobbat
nyújtani. Természetesen vezérel a
szakmának való megfelelni aka-
rás, de van egy pont, ahol el kel-
lett döntenem, hogyan tovább,
és az eredmények önmagukért
beszélnek. Halad a sport elõre,
mindig kell önkritikát gyakorolni.
Csak úgy lehet felzárkózni, ha a
világ élvonalával mérjük össze
magunkat. Amikor a versenysze-
zonban hazajövünk egy verseny-
rõl, a lovaknak kell egy pihente-
tés. Akkor nincs már arra idõ,
hogy a hibákat javítgassuk. Eb-
ben az idõszakban már csak csi-
szolgatni tudunk. Kizárólag egy
összeszokott fogat és egy kipró-
bált csapat tud megfelelni a
nemzetközi versenyeken. Még
ha otthon, az edzéseken 100 %-
ot nyújt is a fogat, a legjobb, csú-
cson lévõ is jó, ha a versenyen 60
%-ot ér el. Ennek kell elégnek
lennie a helyezéshez.

A fogat hajtója Boyd Exell, aki
ausztrál állampolgár. A világbaj-
nokságokon a hajtó kizárólag
az állampolgársága szerinti álla-
mot képviselheti. Az összes töb-
bi sportágban meg lehet válasz-
tani, hogy melyik ország színei-
ben indul, de nálunk a hajtó ál-
lampolgársága szerinti himnusz
hangzik el a gyõzelem után.
Gyakorlatilag egyszer lehet ál-
lampolgárságot váltani, tehát
ha õ egyszer magyar állampol-
gárrá válna, már nem lenne szá-
mára visszaút. Az egyesület
azonban, amelyik a fogatot in-
dítja, a Vinbau SE Veresegyház.
A szakma és a nagy világverse-
nyek törzsközönsége, a bírói kar
pontosan tudja, hogy honnan
jött a fogat.

Nyolc ló van kint Angliában,
amivel a versenyeken indulunk.
Az utánpótlás nevelése folyik itt-
hon, a veresegyházi istállóban.

- Nyilván nem elég a fogat-
tulajdonos megszállottsága.
Mit tart fontosnak a cél eléré-
séhez?

- Nekem nagyon fontos,
hogy tudjak „egy tányérból en-
ni” a személyzettel. Ezért van
az, hogy 19 éves korom óta egy
munkahelyen dolgozom. A lo-
vakkal kapcsolatban a munka-
társaim 10 éve velem dolgoz-
nak, mert ha lehet, akkor én
ugyanannyit akarok alkalmaz-
kodni hozzájuk, mint õk énhoz-
zám. Elvárom, hogy az alkalma-
zott végezze el a kiadott mun-
kát, de nem kell a szabadidejé-
ben havat lapátolnia, mert az

Vincze Tamás
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éve, immár tizenhetedik alka-
lommal rendezünk focitornát a
környék tizenöt éves fiainak.
Az idén négy csapatot hívtunk
meg, amelybõl hárman fogad-
ták el a meghívást. Körmérkõ-
zéses rendszerben 2 x 15 per-
ces mérkõzéseken dõlt el a sor-
rend.

Végeredményben a házigaz-
da bizonyult a legjobbnak, õk
nyerték el a szép kupát, immár
11. alkalommal,  az aranyér-
met és két darab labdát, ame-
lyet a többi résztvevõ csapat is
kapott. A díjakat Morvai László
úr adta át, aki az egész torná-
nak, és a délutáni futóverseny-
nek is a kezdetektõl a mai na-
pig nélkülözhetetlen motorja! 

A gyõztes veresegyházi csa-
pat tagjai: Bartha Norbert,
Bene Zoltán, Kovács Dániel,
Szabó Dániel, Szabó Tibor, Paki
Attila és Zumpf Zsolt. Felkészí-
tõ tanáruk: Véghelyi Csaba, kí-
sérõ tanár: Varróné Hegedûs
Gabriella

A második helyezett Õrbot-
tyán, a 3. pedig Isaszeg csapa-
ta lett. 

Délután, a hûvös, szeles idõ
ellenére 170 környékbeli fiatal
és kevésbé fiatal jött el, hogy
teljesítse a szintén tizenhetedik
alkalommal megtartott 1848
méteres távot. A szép számú

indulót a szokásos nagyon
gazdag ellátás és ajándékok
tömkelege várta. Több arcot
sokadszor láttunk, nekik na-
gyon örültünk, és régi ismerõs-
ként üdvözöltük õket. Leg-
alább ennyire örültünk azok-
nak, akik elõször tették próbá-
ra magukat. Bízunk abban,
hogy ezzel a jó hangulatú
megmozdulással kedvet kap-
nak a rendszeres sportoláshoz.

A rendezésben évek óta se-
gítenek a polgárõrök, az iskola
pedagógusai, Kovácsné Zsu-
zsa, Tímár Zoltán, Szkalák
Károlyné, a Mûvelõdési Házból
Szeriné Andi,  Morvai Lászlóné,
és az idén az idõsebb és ifjabb
Krenedits Sándor. Nekik õszin-
te köszönet jár!

Azt pedig, hogy a befutás
után mindenkit egy pohár üdí-
tõvel fogadtunk, és majdnem
mindenki ajándékot nyert a
tombolán, továbbá tíz kategó-
riában érmet kapott az elsõ há-
rom helyezett, azt Veresegyház
Önkormányzatának és a
GRAMEX  2000.  Kft-nek kö-
szönhetjük.

A mellékelt táblázaton lát-
hatjuk korosztá lyonként az el-
sõ három helyezettet és a kü-
löndíjasokat!

Lencsés Csaba 
városi szabadidõ-sport szervezõ

nem az õ dolga. Fontosnak tar-
tom, hogy amikor egy verse-
nyen valami nem sikerül, akkor
is õszintén tudjam mondani a
hajtónak, hogy a sport ilyen, és
ne legyenek ebbõl feszültségek.
Ma már a sportban az iskolá-
zottság is szükséges, az én haj-
tóm egyetemet végzett. Ez fel-

tételez egy bizonyos rálátást, in-
telligenciát. Egy igazi profi hajtó
nagyon éhes a sikerre. Magyar-
országon sajnos ez egyelõre
nem így van. A legtöbbször a
tulajdonos akarja jobban a si-
kert. Amikor látom a hajtón,
hogy mindent elkövet, protézis-
sel a lábában kvaddal járja be a
pályát, mert a maratonkocsi
maga alá gyûrte, és 

járni nem tud. Amikor a töb-
bi hajtó segíti föl a kocsira, és õ
így is megy tovább, akkor lá-
tom, hogy mennyire akarja a si-
kert, mennyire mindent elkövet,
viharban, esõben nap mint nap
edz, akkor nem kell a tulajdo-
nos nyomatékosítása. Ha nem
nyertünk, akkor is ugyanolyan
szeretettel készítettem az ebé-
det, ugyanis a versenyeken én
vagyok a tábori konyhavezetõ.
Így hasznosnak érzem magam.
Nincsenek feszültségek. Ezek a
fontos dolgok, így tudunk jól
mûködni. A teljes kinti személy-
zetnél nagyon jólesõ érzés volt,
- eleinte furcsállottam is - hogy
megkérdezték a lányomat vagy
a feleségemet, hogy apa elége-
dett? Tehát nekik nem csak a fi-
zetség a fontos, hanem az is,
hogy jól végezzék a munkáju-
kat.

- Elégedett?
- Nagyon elégedett vagyok

az életemmel, a világgal. Na-
gyon vigyáztam mindig, hogy
semmilyen érdeket ne sértsek.
Nem vágytam arra, ami a másé.
Nem azzal foglalkoztam, hogy
másnak mi van, vagy mi nincs.
Az én fogatomból akartam a le-

hetõ legtöbbet kihozni. Volt
olyan versenyünk az elõzõ
évadban, ami nem sikerült, ötö-
dikek lettünk. A kielemzésnél ki-
derült, hogy azért nem sikerült
ez a verseny, mert az ellenféllel,
a holland fogattal foglalkoz-
tunk. Nagyon tudunk örülni, és
tudunk sírni is, de a hibáinkból

mindig tanulunk. A kiértékelé-
seknél arra összpontosítunk,
hogy szakmailag önkritikusan
értékeljük a versenyt. A szigorú
szakmaiság mellett elmondha-
tom, hogy emberileg még csak
egy összezördülés sem volt kö-
zöttünk a munkatársakkal. A si-
kereink titka az önkritika, az el-
végzett munka milyensége, a
szakmaiság, az eredmény köz-
pontúság. A versenyt a pályán
kell megnyerni, nem a bírósági
padban. Az igazi gyõzelem
nem az ellenfél feletti diadal,
hanem az, hogy megmutatjuk,
mit tudunk.

- Mi lesz az elsõ megméret-
tetés az idei évadban?

- Kentucky-ban rendezik meg
a legnagyobb világjátékot, a 20.
világbajnokság keretén belül.
Ide figyel majd a világ. Mi elsõ
számú kiemeltként, tehát a leg-
esélyesebb csapatként me-
gyünk, de ahogy az már a ko-
rábbi évek alatt annyiszor bebi-
zonyosodott, a papírformát na-
gyon hamar áthúzza a verseny-
szerencse. Természetesen meg-
teszünk mindent a sikerért, és a
legtöbbször a szerencse is mel-
lénk áll, de nem lehet magabiz-
tosan nyilatkozni a jövõrõl.
Megtartották a kentucky világ-
bajnokság fõpróbáját kicsiben,
nagyon ravasz akadályok lesz-
nek és óriási méretek. Majd
meglátjuk, mit hoz az új ver-
senyév. Tele vagyunk izgalom-
mal és kíváncsi várakozással.

- Sok sikert kívánunk hoz-
zá!

Horváthné Zsuzsa

Pályázat sport rendezvények
támogatása

Veresegyház Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sport
Bizottsága pályázatot hirdet a településen megvalósuló
sport programok megvalósulásának támogatására.
A pályázat célja: 
• a lakosság szabadidõ és sportolási

tevékenységének támogatása, 
• kisebb – nem versenysporthoz kapcsolódó - sport

rendezvények támogatása, 
A pályázók köre:

alapítványok, egyesületek, 
magánszemélyek, utca közösségek.

Pályázati feltétel:
A támogatás kizárólag Veresegyház Város közigazgatási
területén megvalósuló olyan közcélú programok meg-
valósítására és sporteszközök vásárlására használható
fel, melyek megfelelnek a „Támogatás céljá”-nak. Nem
pályázhat, aki önkormányzati támogatásban részesül.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. augusztus 31.

A további részletek megtalálhatók 
a www.veresegyhaz.hu honlapon.

Sporttal is köszöntöttük
nemzeti ünnepünket
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Soha ekkora érdeklõdés
nem övezte a veresi ping-
pong bajnokságot, mint most
a téli fordulót. 94-en jöttek el,
és játszottak nagy örömmel
és lelkesedéssel. Reggel 10-tõl
este fél 9-ig pattogott a kau-
csuklabda. Örömünkre szol-
gálhat, hogy már egyre több
versegyházi gyerek jön el, bár
eredményességben elsõsor-
ban a gödöllõi különítmény
jeleskedik.

A felnõtteknél a régi ar-
cok mellett nagyon sokan
most kóstoltak bele ebbe a
versenybe elõször, és na-
gyon tetszett nekik.

A díjakat és a helyszínt a
város önkormányzata bizto-
sította!

A komolyabb veresi ered-
mények a táblázatban.

Lencsés Csaba
szabadidõ-sport szervezõ

Ismét gyönyörû sikerek 
az úszó diákolimpia

ORSZÁGOS DÖNTÕJÉN
A pest megyei úszó diák-
olimpián tarolva nagyon sok
gyermekünk jutott az orszá-
gos döntõbe, szám szerint
huszan. A fiatalabbak verse-
nyét Hajdúszoboszlón, míg
az idõsebbekét Hódmezõvá-
sárhelyen rendezték. A né-
pes küldöttséget sok szülõ,
testvér, nagyszülõ is elkísér-
te, és „fabricziusos” zászlót
lobogtatva szurkoltak tanít-
ványainknak. Nem hiába… 
Olyan szép eredmények szü-
lettek, amire méltán büszke
lehet a család, az iskola, a
város, de egész Pest megye
is, hisz senki nincs a megyé-
ben, aki úszásban ilyen szép
sikereket érne el, és immár
több éve. 
Természetesen nem lehet ki-
hagyni a szülõi háttér mel-
lett a „nagy hármas” említé-
sét, hisz Csomborné Ági né-
ni, Csombor Zoli bácsi és
Varróné Hegedûs Gabi néni
6 éve töretlen lendülettel és
lelkesedéssel munkálkodnak
ezekért a szép sikerekért!
És most nézzük az eredmé-
nyeket:

II. korcsoport
Lakatos Dávid 50 m gyors-
úszás 2. hely
4 x 50 m fiú váltó (Lakatos
Dávid, Katona Ádám,
Ferencz Ábel, Roth János) 8.
hely
III. korcsoport
Kardos Viktória 100 m
gyorsúszás 6. hely
4 x 50 m leány váltó (Kar-
dos Viktória, Balogh Vivi-
en, Alkonyi Anna, Farkas
Erika) 1. hely
4 x 50 m fiú váltó (Sebes-
tyén Botond, Gombos Bar-
nabás, Nagy Norbert,
Nyirati Csaba) 1. hely
IV. korcsoport
Alkonyi Kristóf 100 m hát-
úszás 2. hely
4 x 50 m leány váltó (Nagy
Laura, Hegyi Dóra, Mikes
Dorina, Bátori Zsófia) 2.
hely
4 x 50 m fiú váltó (Alkonyi
Kristóf, Börcsök Márk, Járo-
mi Zsombor, Vékony Zoltán
5. hely.

Lencsés Csaba 
iskolai sportkör ügyvezetõje

2010 Téli amatõr
ping-pong bajnokság 
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A III. korcsoportos fiú ko-
sárlabda csapat körzeti
döntõt játszott, melyet
nagy harc árán megnyert.
Ezzel elnyerte azt a lehetõ-
séget, hogy a területi dön-
tõn szerepelhessen. Tavaly a
körzeti döntõn nem jutot-
tunk tovább, így nagy siker-
nek számít az elsõ akadály
teljesítése. A területi dön-
tõn a 4. helyen végeztünk.
A IV. korcsoportos fiúk a te-
rületi döntõn második he-
lyezést ért el. Ez elegendõ
volt ahhoz, hogy a csapat
továbbjusson a pest megyei
döntõbe, melyet Hernádon
rendeznek meg. A megyei
döntõre való bejutás nagy
sikernek számít, csapatunk
bekerült Pest megye leg-
jobb 4 csapata közé és le-
hetõséget kapott arra, hogy
Pest megye legjobbjaival
megmérkõzhessen.

Erdiczky Krisztina
kosárlabda edzõ

III. korcsoport
Ács Benedek

Hrencsjár Alex
Kaposi Máté

Kocsis Botond
Markó Zsombor
Máté Krisztián
Nagy Balázs

Nervetti Viktor
Szabó Tamás

Ventura Bence
Závoczki László

IV. korcsoport
Drenkovics Dávid

Gerõfy Márton
Gyebrovszki Zsolt

Kocsis Botond
Lukács Tamás

Markó Zsombor
Nagy Balázs

Somogyi Balázs
Vidó Gergõ

Závoczki László

Judo vizsga

Kosaras sikereink
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Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak Ifjúsági és Sport Bizottsága „SEGÍ-
TÜNK, HOGY SPORTOLHASS” pályáza-
tot hirdet gyermekek, tanulók, diá-
kok sportolásának támogatására. 

A pályázat célja:a szociálisan rászo-
ruló sportolók támogatása. A támoga-
tottak köre: a Veresegyházon állandó
lakóhellyel rendelkezõ, szabadidõs
vagy egyesületi sporttevékenységet
folytató óvodás, általános iskolás, il-
letve nappali tagozaton tanuló közép-
iskolai diákok.

Pályázati feltétel:
• rendszeresen részt vesz az edzése-

ken, szorgalma példamutató, 
• edzõi javaslat, 
• a szociális rászorultság indoklása

pár mondatban (pl.: testvérek szá-
ma, szülõk anyagi helyzete).

Az elnyerhetõ támogatás formája:
vissza nem térítendõ támogatás, utó-
finanszírozási formában. Pályázati díj
nincs. Egy pályázónak adható támo-
gatás legfeljebb 25.000.- Ft egyéni
sportfelszerelésre, tagdíjra, bérletre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó adatait 
• a szülõk adatait 
• a sportágat 
• az edzõ egyetértését
• a szülõi indoklást
• a szülõk jövedelemigazolását 
• a számlaszámot

A pályázat benyújtásának helye: a
Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodája.

A pályázati idõszak keretében egy
pályázó csak egy alkalommal részesül-
het támogatásban.

A pályázat benyújtási határideje:
2010. augusztus 31.

A benyújtott pályázatokat az önkor-

mányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága
saját hatáskörben bírálja el. 

A pályázati díj összegét a jelentke-
zõk száma és a rászorultság foka
függvényében állapítja meg a bizott-
ság.

A pályázati felhívás követelményei-
nek nem megfelelõ pályázatokat a bi-
zottság elutasítja.

A támogatásra vonatkozó megálla-
podás megkötése a bizottság dönté-
sétõl számított 30 napon belül meg-
történik.

A támogatásokat Veresegyház Vá-
ros Önkormányzata folyósítja.

A támogatás rendeltetésszerû fel-
használását számlákkal kell igazolni a
kifizetéstõl számított 30 napon belül a
Polgármesteri Hivatalban.

Ifjúsági és Sport Bizottság

Segítünk, hogy sportolhass

Kulturális rendezvények támogatása
Veresegyház Város Önkor-

mányzatának Közmûvelõdé-
si és Oktatási Bizottsága pá-
lyázatot hirdet a településen
megvalósuló kulturális ren-
dezvények megvalósulásá-
nak támogatására.

A pályázat célja: Veresegy-
ház város kulturális életének
színesebbé tétele (rendezvé-
nyek, elektronikus és írott saj-
tó), a meglévõ és újonnan in-
duló civil kezdeményezések
támogatása hagyományte-
remtõ céllal, a város történe-
ti, kulturális értékeinek meg-
óvása az ifjabb nemzedék
számára, terjesztése a lakos-
ság körében, hozzájárulás az
ez irányú országos és uniós
pályázatok önrészéhez.

A pályázók köre: alapít-
ványok, egyesületek, ma-
gánszemélyek, civil szerve-
zetek vagy szervezet-szerû-
en mûködõ mûvészeti cso-
portok.

Pályázati feltétel:
A támogatás kizárólag Ve-

resegyház Város közigazga-
tási területén megvalósuló
olyan közcélú rendezvények
megvalósítására használha-
tó fel, melyek megfelelnek a
„Támogatás céljá”-nak.

Az elnyerhetõ támogatás
formája vissza nem téríten-
dõ támogatás, utófinanszí-
rozási formában. Pályázati
díj nincs. Egy rendezvény ke-
retében az egy pályázónak
adható támogatás: 50.000
Ft-ig terjedõ összeg

A pályázatok benyújtása
és elbírálása:

A benyújtott pályázatok-
nak tartalmazniuk kell:
• a tervezett tevékenység

írásos bemutatását (leg-
feljebb 2 oldal) 

• a tervezett tevékenység
pénzügyi tervezetét 

• a pályázó adatait

A pályázat benyújtási
határideje:

folyamatos, de - a helyha-
tósági választások miatt -
legkésõbb 2010. szeptem-
ber 15.

A benyújtott pályázatokat
az önkormányzat Közmûve-
lõdési és Oktatási Bizottsága
saját hatáskörben bírálja el.
Az elbírálás a soron követke-
zõ bizottsági ülés alkalmával
történik, de legkésõbb szep-
tember 30.

A pályázati idõszak kere-
tében egy pályázó csak egy
alkalommal részesülhet tá-
mogatásban.

A pályázati felhívás köve-
telményeinek nem megfele-
lõ pályázatokat a bizottság
elutasíthatja.

A támogatási megálla-
podás megkötése és telje-
sítése:

A támogatásra vonatkozó
megállapodás megkötése a
bizottság döntésétõl számí-
tott 15 napon belül megtör-
ténik.

A támogatásra irányuló

jogviszony a szerzõdés meg-
kötésének idõpontjában ke-
letkezik, a támogatásokat
Veresegyház Város Önkor-
mányzatának Polgármesteri
Hivatala folyósítja.

A támogatás rendeltetés-
szerû felhasználását szám-
lákkal kell igazolni a bizott-
ság által a pályázat elbírálá-
sakor meghatározott idõ-
pontig, legfeljebb a tárgyév
december 31-ig. A támoga-
tás csak abban az esetben
vehetõ igénybe, ha a pályá-
zatban eredetileg leírt ese-
mény teljes egészében meg-
valósult, a támogatás össze-

gének mértékétõl függetle-
nül.

A támogatásról szóló
döntés hatályát veszti, ha a
támogatási döntésrõl szóló
értesítés kézhezvételétõl
számított 60 napon belül a
pályázó hibája, illetve mu-
lasztása miatt nem jön létre
a támogatói megállapodás.

A pályázatokat kérjük a
Közmûvelõdési és Oktatási
Bizottságnak címezve a Pol-
gármesteri Hivatalban (bel-
sõ udvar felõl) leadni.

Közmûvelõdési
és Oktatási Bizottság

Április 6-ára hívta meg körzetünk országgyûlési  képviselõ-jelöltjeit
a Veres TV egy közös bemutatkozásra. Az öt jelöltbõl négyen vál-
lalták a részvételt, a Jobbik Magyarországért képviselõ-jelöltje,
Bedéné dr. Balogh Róza távol maradt. Így képünkön balról jobbra:
Harrach Péter (Fidesz-KDNP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Tatár Sándor
(Lehet Más a Politika) és ifj. Krenedits Sándor (MDF) látható.

Képviselõ-jelöltjeink
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Tavasz Veresen
Villanyfényes utcai kosár az Innováció udvarán
és fényre éhes családok a Csokonai utcában


