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Idõszerû

Élõ Népmûvészet
Szép hagyományt ápol
Pest megye, amikor lehetõséget biztosít a ma is tevékenykedõ népmûvészek rendszeres bemutatkozásához. Úgy
tûnik a magyar társadalom
nemcsak szépnek tekinti ezeket a tárgyakat, de igényli is
a mindennapjaiban. Erre lehettet következtetni a városunkban rendezett megyei
kiállítás népszerûségébõl. Az
ünnepélyes megnyitó megtartásánál szóba sem jöhetett, hogy azt a kiállító teremben tartsuk, hiszen a
megjelent többszáz ember
töredéke fért volna csak be a
kiállítási tárgyakkal is gazda-

gon telerakott helyiségbe. A
Szabadidõs Központ legnagyobb termére volt szükség,
s még így sem fért be mindenki.
Örülhetünk ennek a népünk által kifejlesztett, megõrzött és ma is ûzött tevékenységnek, amelybõl ezek a
szépérzékünket gyönyörködtetõ, de egyben a hétköznapi
életben is használható csodálatos alkotások születnek.
Külön büszkeség, hogy ezt a
rangos rendezvényt Veresegyház hagyománytiszteletére tekintettel reánk bízták.
Így utólag azt is elmondhatjuk, nálunk jó helyre került.

rendezõ, népmûvelõ. Török István megköszönte a rendezõknek és
a támogatóknak a kiállítás létrejöttéhez nyújtott segítséget, „amely
most újra a figyelem fókuszába emeli Pest megye rendkívül gazdag
és sokszínû tárgyalkotó népmûvészetét”.
A kiállítás megtekinthetõ: 2010. június 27-ig, 10-17 óra között.
Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Centrum
2112 Veresegyház, Fõ út 45-47.
További információ:
Ambrus András sajtófõnök
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Elnöki Iroda
1052 Budapest, Városház utca 7.
Tel.: 20/218-5759, Tel.: 266-1560; Fax.: 266-8870

Az elsõ sorban, világos öltönyben Török-Czene István

A Pest Megyei Önkormányzat sajtóosztálya a következõ két híradást tette közzé a kiállítással kapcsolatban,
az egyiket elõzetesen, a másikat utólag.
HETI RENDEZVÉNYAJÁNLÓ - PEST MEGYE
2010. május 29 – június 6.

Népmûvészeti kiállítás Veresegyházon
Megnyitó: május 29., 14.00
Helyszíne: Szabadidõs Gazdasági Innovációs Centrum (Veresegyház, Fõ út 45-47.)
A Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet és a veresegyházi Váci
Mihály Mûvelõdési Ház közös szervezésében nyílik meg a XV.–
Élõ Népmûvészet – Országos Népmûvészeti Kiállítás KözépMagyarországi Tárlata. A megnyitón köszöntõt mond TörökCzene István, Pest Megye Közgyûlése Oktatási Bizottságának
alelnöke. A kiállítás megtekinthetõ június 27-ig, 10-17 óra között. További információk: www.pmkult.hu

Öt kitüntetett népmûvész

KÖZLEMÉNY
- Élõ Népmûvészet Veresegyházon -

XV. Országos Népmûvészeti
Kiállítás Közép-Magyarországi
Tárlat megnyitója

A Szabadidõs Központ
munkatársa interjút készít a
Megyei Közgyûlés Oktatási
Bizottságának alelnökével

2

Másfél évtizedes múlttal, de több
évszázados
hagyományokra
támaszkodó kiállítás megnyitója
volt 2010. május 29-én,
Veresegyházon, a Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs Centrum
Konferenciatermében. A felhívást
és a rendezést felvállaló Pest
Megyei Közmûvelõdési Intézet,
valamint együttmûködõ partnerei, a veresegyházi Váci Mihály
Mûvelõdési
Ház,
a
Népi
Mesterségek
Pest
Megyei
Egyesülete, illetve a szakértõ zsûri
támogatásával megvalósuló kiállításra 172 alkotó jelentkezett
1054 tárggyal.
Az
ünnepélyes
megnyitón
köszöntõt mondott Pásztor Béla,
Veresegyháza polgármestere,
Török István, a Pest Megyei
Közgyûlés Oktatási, Mûvelõdési
és Mûemlékvédelmi Bizottság
elnökhelyettese, és Kecskés József

A megjelent fotósok hada

2010. június

Veresi Krónika

Bajban látszik meg, hogy ki milyen ember!

Szörnyû képeket láthatunk
az ország számos településérõl közölt TV riportokban,
az árvíz hihetetlen károkat
okozott, családok tömegei
vesztették el a házukat, sokaknak egy élet munkáját
vitte el a víz. Ismét kiderült
azonban, hogy nem veszett
ki a magyarságból az önzetlenség, rengetegen igyekeznek segítséget nyújtani a
bajba jutottaknak. A közelbõl például Kerepesrõl Ónódra
vittek lakossági kezdeményezésben gyûjtött élelmiszereket, ruhákat egy teherautóval, Mogyoródról az ottani katonai hagyományõrzõk egy 50 éves, de még

mûködõképes FUG-gal (az
egykori honvédség kötelékbõl kivont katonai felderítõ
úszó gépjármû) járták
Edelény utcáit, segítve ahol
csak tudtak.
Veresegyházon a Szabadidõs Központ csatlakozott a
Misszió Egészségügyi Központ felhívásához, és a város intézményei is meghirdették az árvízkárosultak javára a gyûjtést. Elsõsorban
pénzt gyûjtenek, amit a Vöröskereszt továbbít majd a
rászorultaknak. Az adományokat a Szabadidõs Központ portáin lehet leadni. A
sok apró fillérbõl is sok öszszejöhet.

A lakóterület mentesítése nem tûr halasztást

Veresen ilyen nagy baj nem
fenyegetett, de azért a
rendkívüli idõjárás itthon is
okozott gondokat. Már május 16-án, vasárnap hajnalra
megáradtak a tavak. Szerencsére a város illetékesei
nem vártak bíztatásra,
azonnal cselekedtek. Szivattyúzták a vizet a házak
közül, átvágták az Öreg tó
gátját, hogy a vízszint további növekedését megállítsák, kiszedték a Nándori tanyánál a híd eldugulásával
fenyegetõ uszadékot.
Jó volt látni, tudni, hogy a
polgármestertõl a GAMESZ
dolgozóiig, a vasárnapi pihenõ helyett, a szemerkélõ

Vezércikk

Árvíz!

esõ ellenére is tették, amit
csak lehetett, hogy a károkat csökkentsék, a nagyobb
bajt elkerülhessük.
Köszönet járjon érte mindenkinek!
Windhager Károly

Összeért a Pamut tó az Ivacsival

"Eret vágtak" az Öreg tóra

A híd elõtt torlaszt képezõ uszadék
Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja
a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó és szerkesztõség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.
Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108 • windhager@decens.eu • www.decens.eu
Fõszerkesztõ: Windhager Károly • Foto: Lethenyei László
Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Önkormányzat

Képviselõ-testületi döntések
Veresegyház, Szada és
Erdõkertes Önkormányzatok
Képviselõ-testületeinek
2010. április 19-én megtartott
együttes ülésének jegyzõkönyvébõl
27/2010.(IV.19.) Kt. számú határozat
1./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ
Testülete a Veresegyház és
Környéke Szennyvízközmû Társulás által – a KEOP1.2.0/2F/09-2009-0023 jelû,
„Szennyvíztisztító bõvítés,
korszerûsítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglomeráció területén” címû
pályázat II. fordulójának
megvalósítására - felveendõ
28.471.500 Ft összegû,
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
keretében a nem támogatott önerõ biztosítására vonatkozó hitelre, járulékaira
és a projektvizsgálati díjra,
valamint
a
738.766.761 Ft összegû,
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
keretében a támogatott önerõ biztosítására vonatkozó
hitelre, járulékaira és a
projektvizsgálati
díjra
egyaránt 34,48 %-ban
készfizetõ kezességet vállal.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitel futamideje alatt az Önkormányzatra jutó, a tervezett évet érintõ törlesztõ
részlet összegét és a hitel
járulékait a többi fejlesztési
kiadást megelõzõen minden évben a költségvetés
összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
2./
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe
véve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
3./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõtestülete hozzájárul - az
Erdõkertes Község Önkormányzata, Szada Község
Önkormányzata, Veresegyház Város Önkormányzata
és a DMRV Zrt. között létrejött- a szennyvíztisztítóra
és csatornahálózatra vonatkozó használatba adási
szerzõdés szerint, a Veresegyház Város Önkormányzatának járó fejlesztési
díjhányad teljes összegének a Veresegyház és Kör-
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nyéke Szennyvízközmû
Társulás javára történõ
engedményezéshez. Az
engedményezés 2010. július 1-tõl a használatba adási
szerzõdés érvényességéig
szól. A fejlesztési díjhányad
fedezi a már korábban elfogadott részletes megvalósíthatósági tanulmány, és
az irányító hatóság által elfogadott KEOP-1.2.0/2F/092009-0023 jelû pályázat
szerint a Veresegyház és
Környéke Szennyvízközmû
Társulás által a szennyvízprojekt megvalósításához
felveendõ hitel tõke és kamata törlesztõ részleteit és
a társulás mûködési költségeit.
4./ Veresegyház Város Képviselõ-testülete
felhatalmazza a polgármestert a
hitelszerzõdés aláírására.
5./
Veresegyház Város
Önkormányzat Képviselõtestülete szándékát fejezi
ki arra, hogy a DMRV Zrtben
részvénytulajdont
szerezzen. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a DMRV-vel folytatandó tárgyalás lefolytatására.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
Veresegyház Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. április 20-án
megtartott ülésének
jegyzõkönyvébõl.
28/2010 (IV.20.) Kt. számú határozat
1.) A képviselõ-testület engedélyezi, hogy a Misszió
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. a likviditás biztosítása érdekében 40 MFt
összegû hitelt vegyen fel.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza az ügyvezetõ igazgatót, hogy a hitelszerzõdéssel kapcsolatosan járjon
el, a szerzõdést írja alá.
3.) A képviselõ-testület felkéri a
jegyzõt, hogy a határozatot
a Misszió igazgatójának
küldje meg.
Határidõ: 2010. április 27.
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
29/2010 (IV.20) Kt. számú
határozata
Város Önkormányzat Képviselõtestülete Dr. Mészáros Zsoltot
választja az ötödik háziorvosi
körzet feladatainak ellátására.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Dr. Mészáros Zsolttal az 5. há-

ziorvosi körzetre vonatkozó feladat ellátási szerzõdést kösse
meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
30/2010. (IV.20.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Meseliget Bölcsõde Alapító Okiratát a
határozat mellékletét képezõ
egységes szerkezetû alapító okirat szerint módosítja. A módosítást követõen a bölcsõdébe
felvehetõ gyermekek száma 78
fõ.
Az intézmény gyermeklétszáma
a hat csoportszoba között úgy
oszlik meg, hogy három csoportba 12 fõ gyermek vehetõ
fel, ahol 2 év alatti és 2 év fölötti gyermekek is foglalkoztathatók, valamint további három
csoportba csoportonként 14
gyermek vehetõ fel úgy, hogy
minden csoportban csak betöltött két éves gyermekek lehetnek.
A Képviselõ-testület felkéri az
intézmény vezetõjét, hogy az
egységes szerkezetû alapító okiratot küldje meg az intézmény
mûködési engedélyét kiadó
Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete minden
év április 21-ét a Bölcsõdék
Napja alkalmából „gondozás
nélküli munkanap” –ként jegyzi.
Az országos gyakorlatnak megfelelõen, ezen a napon az intézmény saját költségvetésén belül, méltó keretek között megemlékezik e jeles napról.
Határidõ: 2010. április 21-tõl
folyamatos, 3.) pont: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester, Vigh
Eleonóra a Meseliget Bölcsõde
intézményvezetõje
31/2010. (IV.20.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul az Õrbottyán külterület 0116/20 hrsz-ú erdõ mûvelési ágú ingatlanból Szûcs
László 12.333 m²-es tulajdonrészének 306,-Ft/m² áron történõ
megvásárlásához,
összesen
3.800.000,- Ft-ért.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul a tulajdonában lévõ
Õrbottyán
külterület
0186/10 hrsz-ú, 4.230 m²-es területû szántó ingatlan értékesítéséhez Szûcs László részére
900,-Ft/m² áron, összesen
3.800.000,-Ft-ért.

3.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok adásvételi
szerzõdéseinek aláírására. Egyben felhívja a Jegyzõt, hogy a
fenti adásvételekbõl keletkezett
változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Polgármester
32/2010. (IV.20.) Kt. számú
határozat:
A képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
Veresegyház Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. április 22-én megtartott
ülésének jegyzõkönyvébõl
33/2010. (IV.22.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzata 180.000.000,- Ft öszszegû folyószámlahitel felvételérõl döntött.
2.) A hitel futamidejét 2010.
május 28-tól 2011. március 28ig határozza meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
Veresegyház Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. április 27-én megtartott
ülésének jegyzõkönyvébõl
33/2010.(IV.27.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ testülete a
korábban már módosított
2/2008. (I.29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítását elfogadja a PESTTERV Kft. által
készített részleges módosítási
javaslat szerint, mely a CsonkásFürdõ területére vonatkozik és
jelen elõterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
34/2010.(IV.27.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ testülete a korábban
már
módosított
2/2008. (I.29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítását elfogadja a PESTTERV Kft. által
készített részleges módosítási

javaslat szerint, mely a CsonkásFürdõ területére vonatkozik és
jelen elõterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Veresegyház Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. május 6-án megtartott
ülésének jegyzõkönyvébõl
35/2010.(V.06.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
úgy dönt, hogy Veresegyház területén lévõ összes közúti-vasúti átkelõhely megtartása szükséges. A „Veresegyház Közlekedési Rendszerének Fejlesztési
Terve és Operatív Programja” c.
anyagban megszûntetésre javasolt Bokréta utcai átjárót is
meg kell tartani. A Képviselõtestület az összes szintbeli átjáróhoz „szemafor” biztosítást
kér.
2.) A képviselõ-testület a Tervezõ vasúti átjárók szabványos kialakításával kapcsolatban tett
javaslatát nem támogatja - a
Vasút utca Dózsa György utca
és Móricz Zsigmond utca közötti- Vasútállomás felé történõ
forgalomtechnikai, forgalombiztonsági okokból történõ
egyirányúsí-tására. Mindezek figyelembe vételével kéri a tervezõt, hogy az átjárók biztonságosabbá tételét más forgalomtechnikai eszközök betervezésével biztosítsa.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
36/2010.(V.06.) Kt. számú
határozat:
Ivacs megállóhely:
1.) A Képviselõ-testület támogatja Ivacs megállóhelyen a
parkolószám bõvítését, a projektben elõirányzott kb. 150 férõhely P+R, 20 férõhely B+R kialakítását, Tervezõ csökkentett
parkolószámra bemutatott javaslatát továbbtervezésre megfelelõnek tartja.
2.) A Képviselõ-testület e mellett szükségesnek tartja a jelenlegi aluljáró két forgalmi sávosra történõ bõvítését a jelenlegivel azonos ûrszelvényi kialakítással úgy, hogy az aluljáró magasságát 20 cm-rel megnöveli.
Ehhez a vasúti pályatest megemelése szükséges. A tervezõ
részére az Útügyi mûszaki elõírás alóli felmentéskérelem beadásához szükséges közútkezelõi elõzetes támogató véleményt az Önkormányzat megadja.
3.) A Képviselõ-testület támogatja a térfigyelõ rendszer kiépítését a projekt keretében. A térfigyelõ rendszer mûködtetését
Veresegyház Város Önkormányzata vállalja.

Veresi Krónika
Vicziántelep megállóhely:
1.) A Képviselõ-testület támogatja a megállóhelyen az elõirányzott kb. 200 férõhelyes
P+R 40 férõhelyes B+R kialakítását plusz a vasúti átjáró átépítését – a „bukó”megszûntetésével-amely a 0147/3 MÁV
ill. 0146/7 Önkormányzati területen létesül.
2.) A Képviselõ-testület támogatja a térfigyelõ rendszer kiépítését a projekt keretében. A térfigyelõ rendszer mûködtetését
Veresegyház Város Önkormányzata vállalja.
Veresegyház állomás:
1.) Veresegyház Város Önkormányzata a projektben elõirányzott kb. 200 férõhelyes
parkolóból 112 férõhelyes parkoló építését vállalja a KMOP2.3.1/C-2009-0009 számú nyertes pályázat keretében.
2.) A Képviselõ-testület felkéri a
tervezõt, hogy a tervekhez igazodóan vizsgálja meg a bõvítés
lehetõségét további férõhelyekkel a rendelkezésre álló területeken. A tervezõ által javasolt új
kialakítás további egyeztetése
szükséges.
3.) A Képviselõ-testület támogatja a térfigyelõ rendszer kiépítését a projekt keretében. A térfigyelõ rendszer mûködtetését
Veresegyház Város Önkormányzata vállalja.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
37/2010.(V.06.) Kt. számú
határozat:
Különszintû kialakítással
megvizsgált átjárók:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
tervezõ által Veresegyház Fõ utca (2104. sz. út) azok kisajátítási nagyságrendje, üzemeltetési
problémái, valamint városszerkezetre és városképre gyakorolt
igen kedvezõtlen hatása miatt
nem támogatja.
2.) Erdõkertes állomás térségében a 2102. sz. út vasútvonallal
létesítendõ különszintû csökkentett forgalmú átjáró elképzelést - az Andrássy út, Újtelep
utca, Wesselényi utca, Hegyalja
utca által bezárt területen- támogatja.
Erdõkertes állomás térségében
– a vasútállomás épületétõl
északra - a szabályozási terv
szerint megépülõ 2102-es út
vasútvonallal szintben történõ
keresztezését támogatja.
3.) Erdõkertes állomás térségében a 2102. sz. út vasútvonallal
létesítendõ különszintû átjáró
elképzelést - az Andrássy út, Újtelep utca, Wesselényi utca,
Hegyalja utca által bezárt területen- támogatja.
Továbbtervezési irányként a
Képviselõ testület Veresegyház

Fõ utca - Állomási út átjáró bemutatott kombinált közúti-vasúti jelzõlámpás szintbeni kialakítását javasolja továbbtervezésre, és a hatóságokkal ill. közútkezelõvel történõ további
egyeztetésre.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester

5.) A képviselõ-testület felkéri
a jegyzõt, hogy a határozatot a
helyi rendõrõrs parancsnokának, a polgárõrség vezetõjének
és a Veresegyház Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi elnökének küldje meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester

Veresegyház Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. május 18-án megtartott
ülésének jegyzõkönyvébõl
38/2010.(V.06.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a KMOP-2.1.2-09-2009-0031
azonosító számú, „Kerékpárforgalmi hálózat bõvítése Veresegyházon” projekt, építési kivitelezõjének kiválasztása tárgyban nyertesnek nyilvánítja a
Magyar Aszfalt Kft-t, nettó:
58.740.000,Ft
(bruttó:
73.425.000) ajánlati árral.
2.) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerzõdést az eredményhirdetéstõl számított 20 napon belül
kösse meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester

Veresegyház Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
2010. május 19-én megtartott
ülésének jegyzõkönyvébõl
40/2010.(V.19.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Miszszió Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja.
A képviselõ-testület a Misszió
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetését elfogadja.
A Képviselõ-testület felkéri a
jegyzõt, hogy a határozatot és a
nyilatkozatot a Misszió igazgatójának küldje meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Pásztor Béla polgármester, Dr. Tahon Róbert jegyzõ

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. május 19-én megtartott
ülésének jegyzõkönyvébõl
39/2010.(V.19.) Kt. számú határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Veresegyház város 2009. évi közrendjérõl és közbiztonságáról szóló
beszámolót elfogadja.
2.) A képviselõ-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a
helyi rendõrõrs parancsnokának
és személyi állományának, a
polgárõrség állományának, valamint a Közbiztonsági Alapítvány Kuratórium tagjainak a város közrendje és közbiztonsága
érdekében végzett lelkiismeretes, polgárbarát munkájukért.
3.) A kábítószer terjesztésének
megelõzése érdekében felhívja
az Oktatási és Közmûvelõdési
Bizottságot, hogy 2010. évi
szeptemberi ülésén vegye fel
napirendjére a Mézesvölgyi Általános Iskola környékén elhelyezésre kerülõ térfigyelõ kamerák pontos helyének meghatározását, illetve az erre vonatkozó költségeket.
4.) A képviselõ-testület felkéri a
polgárõrséget és a mezõõrt,
hogy az illegális szemételhelyezés problémájának kezelése érdekében, és a további illegális
szemételhelyezés megelõzésére
vonatkozóan mûködjenek közre.

41/2010.(V.19.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Misszió Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. könyvvizsgálatára megválasztja Dr. Rocskai János független könyvvizsgálót
2010. június 1-tõl 2013. május
31-ig terjedõ idõszakra.
2.) A Képviselõ-testület felkéri a
jegyzõt, hogy a határozatot a
Misszió igazgatójának küldje
meg.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester, Dr.
Tahon Róbert jegyzõ
42/2010.(V.19.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
hozzá járul ahhoz, hogy a Meseliget Bölcsõde 2010. június 1tõl foglalkoztatási (személyzeti,
munkaügyi, társadalombiztosítási, bérszámfejtési) teendõit,
saját hatáskörében ellássa.
2.) A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat - önálló intézményi hatáskörbe történõ - átvételével kapcsolatos dokumentumok aláírásával.
Határidõ: azonnal
Felelõs:
Pásztor Béla polgármester
A határozatok közlését következõ lapszámunkban folytatjuk!
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A legkorszerûbb megoldást vezetik be a szennyvíztisztításban

Elkezdõdik a szennyvízkezelési
beruházás második üteme
Május 19-én a szennyvízkezelési fejlesztésben érdekelt három település:
Szada, Erdõkertes és Veresegyház közös rendezvényen értékelte a projekt
elsõ fázisának befejezését. A három polgármester egyenként ismertette
a településükre vonatkozó
tényeket és elismeréssel
nyugtázták az elsõ szakasz elkészültét, lezárását,
s még inkább azt a tényt,
hogy a második szakaszra
beadott pályázat is eredményes lett. Így - ha a

közbeszerzési eljáráson is
túljutunk - még az idén elkezdõdhet a kivitelezés,
amelynek során összesen
40 km gravitációs és 5 km
nyomóvezeték, valamint
15 db átemelõ és további

150 db házi beemelõ épül
meg, lehetõvé válik újabb
2652 db ingatlan bekötése a hálózatba: Szadán
692 db, Erdõkertesen
1923 db, Veresegyházon
37 db. Emellett megtörté-

nik a szennyvíztisztító korszerûsítése és bõvítése.
A részletekrõl álljon itt a
tájékoztatásért
felelõs
Arundó cég összefoglalója:

„SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BÕVÍTÉS, KORSZERÛSÍTÉS ÉS CSATORNAÉPÍTÉS
A VERESEGYHÁZI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETÉN”
- a KEOP-7.1.2.0-2007-0041 sz. projekt története: a kezdetektõl a zárásig
jelenleg is mûködõ veresegyházi szennyvíztisztító, illetve a
meglévõ csatornahálózat Erdõkertesen, Szadán és Veresegyházon 1992. és 1996. között
készült el. Akkor nem valósult
meg teljes körûen a beruházás
az akkori társulathoz tartozó

településeken. Szadával vitás
kérdések alakultak ki, melyeket
sikerült együttesen, konszenzus
útján rendezni, sõt, össze is
fogni egy remek pályázati lehetõség elnyerésére.
Az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (UMFT) keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2007. szeptemberében tette közzé pályázati
felhívását a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretében szennyvízkezelési in-
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tézkedésekre. A vissza nem térítendõ uniós és hazai támogatás elnyerésére a három település közösen nyújtotta be a pályázatát.
A projekt hosszú távú célja a
Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) fejlesztési stra-

tégiáján belül az egészséges,
tiszta települések létrehozása, a
projekt által érintett lakosság
környezeti biztonságának és a
környezeti fenntarthatóságnak
a megteremtése.
További cél a napi 3000 m3
szennyvíz befogadására és kezelésére alkalmas tisztítómû kapacitásának 5000 m3/nap teljesítményre való bõvítése és a
csatornahálózat továbbépítése
a három településen. Ezzel a
projekttel Veresegyház, Erdõ-

kertes és Szada települések
meglévõ csatorna hálózatának
bõvítése valósulhat meg, mellyel az uniós elvárásokat is teljesítve, a települések csatornázottsága 2012-re eléri a 7785%-os szintet, illetve a rákötési arány 2016-ra meghaladja a
90%-ot.
A pályázat kétfordulós:
A KEOP-1.2.0. „Szennyvízelvezetés és tisztítás” pályázati
konstrukcióra 2007. novemberében a három önkormányzat
nyújtott be pályázatot, mely a
2008. márciusi döntést követõen, 2008. július 4-tõl, a Támogatási szerzõdés hatályba lépésétõl indult. Most ezt az elsõ
fordulót zárjuk. A projekt célja
a kivitelezés teljes körû elõkészítése volt, a tervek elkészítése, a
tulajdonviszonyok rendezése, a
szükséges engedélyek megszerzése, a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, költség-haszon elemzés
végzése, és mindezek ismeretében a 2. fordulós pályázat benyújtása, valamint a 2. forduló
résztvevõinek kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentációk összeállítása.
Az elsõ fordulóban elnyert támogatás eredetileg 96 562 550

forint volt, mely a szerzõdések
megkötése után lecsökkent
67 594 000 Ft-ra (ezzel párhuzamosan a projekt összköltsége
is csökkent). Ezt az összeget - a
15 % önerõvel kiegészítve - a 2.
fordulóhoz szükséges pályázati
dokumentáció és az elõkészítõ
munkák költségeinek fedezésére, többek között a szennyvíztelep bõvítési tenderterveinek és a
három településen megépítendõ csatornaszakaszok kiviteli
terveinek elkészítésére, PR kommunikációra, jogi, pénzügyi és
közbeszerzési tanácsadásra lehetett felhasználni.
A 2008 decemberében közzétett közbeszerzési pályázat sikeres volt: a tervek elkészítésére
nagyszámú, öszszesen hét pályázat érkezett, melynek értékelése, illetve eredményhirdetése
2009. február 26-án megtörtént. A hét pályázó mindegyike
érvényes pályázatot adott be. A
nyertes az Aqua Construct
Közmû- és Környezetmérnöki
Zrt. lett. A szerzõdéskötés
2009. március 6-án megtörtént.
A nyertes ajánlattevõvel kötött
szerzõdésben foglaltak alapján
a tervezési költség nettó 38 350
000,- Ft volt. A végsõ tervek a

Veresi Krónika

Nádas Mihályné és Kancsúr Annamária
megnyitják a tanácskozást
pályázat beadására elkészültek.
A szennyvíztisztító tenderterve,
az új épületek építési engedélyes terve, a csatornahálózat kiviteli tervei – a szükséges környezetvédelmi, vízjogi létesítési,
építési engedélyek, szakhatósági hozzájárulások – rendelkezésre állnak.
2008. december 23-án megalakult, és 2009. január 30-án a Magyar Államkincstár által bejegyzésre került a három önkormányzat által létrehozott Veresegyház és Környéke Szennyvízközmû Társulás, melynek feladata a megvalósítás, a projekt további
feladatainak
kedvezményezettkénti végrehajtása.
A Társulás 2009. október 15-én
benyújtotta második fordulós,
uniós pályázatát a KEOP7.1.2.0-2007-0041
jelû,
„Szennyvíztisztító bõvítés, korszerûsítés és csatornaépítés a
veresegyházi agglomeráció területén” projekt folytatásaként, melyet 2010. áprilisában
az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az
NFÜ Új Magyarország Fejlesztési Tervet népszerûsítõ országos
médiakampányában kiemelt figyelmet szenteltek a veresegyházi szennyvízberuházásnak is.
Kitûnõ példa volt erre a Szadai
úton a Körforgalomnál egy
nagyméretû hirdetõtábla és

más, nyomtatott kiadványokban is szereplõ propagálása a
projektnek.
Most az elsõ fordulót zárjuk
sikeresen, már csak egy-két apróbb teendõ van hátra és a zárójelentés elkészítése, az utolsó
kifizetési kérelem beadása.
A végcél megvalósítása - környezetünk, tavaink, élõvilágunk tisztaságának megóvása, a lakosság kényelmének biztosítása –
elõtt most megnyílt a lehetõség!
A 2. FORDULÓRÓL:
A pályázat 2. fordulója az elõzõekkel azonos címen, a
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0041
számon fut. A 4 milliárdos beruházás 3.984,7 m Ft elszámolható költségbõl valósulhat meg, 81,87 %-os támogatással, így a 3.262 m Ft vissza
nem térítendõ támogatáshoz
722,6 m Ft önerõre lesz szüksége a Társulásnak, mivel a
következõ forduló kedvezményezettjei már nem külön-külön az önkormányzatok.
A projektet a Kohéziós Alap /
Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban támogatja majd. A
megvalósításhoz saját forrással
a Társulásnak is hozzá kell járulnia, melynek döntõ részét hitelbõl kívánja biztosítani, ezért ennek érdekében közbeszerzést

Pásztor László polgármester Erdõkertes
szempontából értékeli a helyzetet

hirdettek meg. A nyertes pénzintézet az OTP Bank Nyrt. lett. A
2010. április 19-én megtartott
összevont Testületi ülésen a három település önkormányzati
képviselõi döntöttek arról, hogy
a Társulás által felvett hitelhez a
települési
önkormányzatok
meghatározott mértékben kezességet vállalnak.
A hitelszerzõdés megkötése
2010. április 21-én, közjegyzõ
elõtt megtörtént. A hitel visszafizetésének fedezetét a szennyvízhálózat és tisztítómû üzemeltetését végzõ DMRV Zrt.,
mint üzemeltetõ által a fogyasztással arányosan a települési önkormányzatoknak visszafizetett, és az önkormányzatok
által a Társulásra engedményezett fejlesztési díjhányad fogja
biztosítani.
A 2. forduló eredményeként
megvalósulhat a veresegyházi szennyvíztisztító bõvítése
és korszerûsítése. A telep befogadóképessége jelenleg
3000 m3/nap, az átépítésnek
köszönhetõen 5000 m3/nap
kapacitással mûködhet majd,
a ma elérhetõ legkorszerûbb,
membrán-bioreaktoros technológiát alkalmazva. A
membránszûrõs technológia alkalmazásával a tisztítás hatásfoka megnõ, a végtermék kevésbé szennyezi környezetünket. A
membránszûrõk akár tíz évig is
képesek gondozás nélkül tökéletesen megszûrni a vizet, az
emberi sejthártyával megegye-

zõ mûködési elv alapján. A tisztítás során a membránok szûrõjén fennakad mindenféle vírus
vagy baktérium, áthaladnak viszont a víz mellett az ásványi
anyagok és nyomelemek, így a
membránok kivezetésénél távozó víz minõsége szinte megegyezik az ivóvízével.
A technológia szerte a világban
nagy biztonsággal mûködik,
fõként azokon a helyeken, ahol
kevés az ivóvíz – hiszen így viszsza tudják adni azt a természetnek, miután megtisztítják. Ennél a technológiánál elvileg
nincs szükség a tisztított víz klórozására sem, tehát még ezzel
sem terheli a környezetet.
2013-ra az érintett településeken megépülhet 40 km gravitációs és 5 km nyomóvezeték, lehetõvé válik újabb
2652 db ingatlan bekötése a
hálózatba
(Erdõkertesen
1923, Szadán 692, Veresegyházon 37 ingatlant érint), a
beruházás Erdõkertest érinti
a legnagyobb mértékben. Ez
több mint 18 km bekötõvezeték, 15 db átemelõ és 150
db házi beemelõ megépítését is jelenti. A beruházás tervezett kezdete 2010, a vége
2013. Jelenleg a Támogatási
szerzõdés megkötésének elõkészítése zajlik.
Nádas Mihályné és
Kacsúr Annamária Arundo Kft.
PR - kommunikációs Team

További sikerek
a Szennyvíz projekt kapcsán
2010. június 9-én a KvVMFI – a
Környezet és Energia Operatív
Programok közremûködõ szervezete – képzési napot tartott
a kedvezményezettek számára.
Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy projektünket sikeresnek értékelvén, annak
képviseletében felkérték Csikós
István
projektmenedzsert,
hogy mutassa be a „Szennyvíztisztító bõvítés, korszerûsítés és
csatornaépítés a veresegyházi
agglomeráció területén” címû
projektünk eddigi eredményeit
az országos rendezvény résztvevõi számára.
Az animált diavetítéses elõadás
nagyon jól sikerült, többen
gratuláltak mind az elõadáshoz, mind pedig a projekthez.
Az elõadások anyaga pdf for-

mátumban letölthetõ az alábbi linkrõl:
http://www.kvvmfi.hu/index.p
hp?pid=5&sid=23&hid=192

Csikós István
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Nemzeti és etnikai kisebbségek
A hazánkban élõ bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán kisebbséghez tartók kisebbségi önkormányzatokat hozhatnak létre nemzetiségi létük megtartása és kultúrájuk
ápolása céljából.
A kisebbségi önkormányzatot az õszi
helyhatósági választással egyidõben választhatják meg azok, akik feliratkoztak

valamelyik nemzetiség választói névjegyzékére. A választást akkor lehet megtartani, ha egy nemzetiség választói névjegyzékébe legalább 30 fõ iratkozott föl.
A névjegyzékre feliratkozni 2010. július 15. napján 16 óráig lehet, a település
jegyzõjénél. A feliratkozáshoz ki kell tölteni a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ
a Kisebbségi választói jegyzékbe vétel
iránti kérelem c. ûrlapot. A választópol-

Kerékpárút építés

Veresegyház Város Önkormányzata a KMOP2.1.2-09 jelû Európai Uniós
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pályázaton Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére támogatást nyert.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként
a nyáron elkezdõdik a kerékpárutak építése.
A tervezett szerint a város
egyik ütõerének számító út
forgalmának részben történõ kiváltása, valamint a leendõ Vác- Gödöllõ kerékpárforgalmi úthoz való
kapcsolódás kiépítése történik meg ebben a beruházásban. A városon belüli kerékpárhálózat kiépítettsége
nagymértékben növekszik,
kerékpáron is elérhetõvé válik a nagy lélekszámú övezetekbõl az Általános Iskola, a

gár csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti a felvételét.
Az adott kisebbségi önkormányzat
képviselõit (5 fõ) a választói névjegyzékre feliratkozott személyek közül választják, az arra érvényes szabályok szerint.
A fent említett ûrlap, valamint a szabályok teljeskörû ismertetése a Polgármesteri Hivatalban a jegyzõtõl kérhetõ.

Misszió Egészségügyi Központ, az Óvoda, a Bölcsõde,
a Városközpont, a Bevásárlóközpont, az Orvosi Rendelõk, a Polgármesteri Hivatal.
Népszerû a gyerekek köré-

ben a kerékpáros iskolába
járás, ezért a tárolók számát
is növeljük az iskoláknál.
Az elnyert összeg 60 435
512 Ft, Veresegyház önrésze 15 108 879 Ft.

Fõtér építkezés

2010. június

Veresi Krónika

Kultúta

Váci Mihály Mûvelõdési Ház
esedékes rendezvényei
Veresegyház, Köves u. 14.
vmmuvhaz@invitel.hu• www.veresmuvhaz.hu
28-387-891; Kelemenné Boross Zsuzsa
28-588-690; Innovációs Központ recepció
28-589-831; Váci Mihály Mûvelõdési Ház
Június 19. 17.00 – 18.30
Múzeumok éjszakája
Mûvészet fonala (Erdõkertes- Veresegyház – Szada
Gödöllõ)
XV. Országos Népmûvészeti Kiállítás - KözépMagyarországi Tárlat
népmûvészeti Kiállításhoz kapcsolódó elõadás: a tárgyalkotó népmûvészet, a népi hangszerek, hangkeltõk…
Dobok, csörgõk…
Sipos Ágnes keramikus
Népies egyházi szobrászat
Elõadó: Módy Péter szobrász- restaurátor
Kézmûves foglalkozás – nemezelés
Tóth Lívia
Június 19-én 18.00 - 20.00
BESITÓ – TÁNC SHOW
(salsa, csa-csa-csa, szamba stb.)
Helyszín: Váci Mihály mûvelõdési Ház. Köves u. 14.
Július 2-3-4.
Városünnep
A teljes programot a késõbbiekben hirdetik ki
Július: 02.18.00
Sajdik Ferenc grafikus kiállítása az
Udvarház Galériában
Július 2-án 20.30 Színházi elõadás:
A dzsungel könyve
Helyszín: a Fabriczius József Általános Iskola udvara
Július 3-án:20.30
Színházi elõadás: Indul a Bakterház
Helyszín: a Fabriczius József Általános Iskola udvara
Táborok – foglalkozások
Június 21-25
Kreatív gyakorlatok (Vezeti: Mizser Pál festõmûvész)
Rajzfoglalkozások
Június 28-tól július 02
Néptánctábor (Vezeti: Kovács Éva néptáncos)
Július 05-09
Kerámiatábor (Vezeti: Nagy Csilla népmûvelõ- keramikus)
Augusztus 02-06
Kerámiatábor (Vezeti: Nagy Csilla népmûvelõ- keramikus)

Építési telek eladó Veresegyházon,
az Ivacsi tó mellett,
az aszfaltos Fácán utcában,
közmûves, 531 m2.
Irányár: 9,2 millió Ft.
Telefon: 06-20-981-1335
9

Veresi Krónika

2010. június

Közélet

Gyermeknap
Az idei gyermeknapot ez
évben is önzetlenül szervezte
meg az Élhetõ Vidékért és
Összefogás a Gyermekekért
Közhasznú
Egyesület
(ÉVÖGY) május 30-ára a Pamut tó melletti Majális térre.
A számos érdekes foglalko-

zási lehetõséget biztosító eseményre ki is látogattak a családok, s a gyerekek szemmel
láthatóan élvezték a játékokat
és az ajándékokat, például a
Nyugdíjas Klub palacsintával
kedveskedett nekik. Lehetett
lovagolni, gumiszõnyegen

Gyermeknapra

Itt készül
a palacsinta

ugrálni, volt sok elõadás és
fellépés, találkozhattunk Nick
Árpád Európa- és Világbajnok
erõemelõvel, s még ezen túl is
számos élményt adó lehetõség tárult a gyermekek elé.
Szomorú
ugyanakkor,
hogy egy ilyen, mindenki

számára kedves esemény felhívó plakátjait letépkedték
vandál alakok a Fõ út mentén, ami több mint érhetetlen. Nehéz elképzelni, milyen
lelki sötétségben életnek
azok, akik ilyenben lelik a
kedvüket.

Nick Árpád és
Leviczki Tamás

Gyermeknap van, gyerekek!

Bukfencezzünk,
hengergõzzünk,
vessünk cigánykereket!
Perdüljön tánc, zengjen a dal,
vidítsuk fel játékunkkal
az utcákat, tereket!
Nem is várunk vele sokat,
megüljük a táltos lovat,
mely csak viccbõl hintaló:
mert a mese mind való,
a játék meg igaz mese –
nem ununk hát bele sose!

A Rockin táncsoport

Ugrunk, mint a gumilabda,
felröppenünk a magasba,
s vagyunk máris papírsárkány,
ott, hol ível a szivárvány,
s ámuldozunk odafenn,
milyen sok a csoda lenn!
Pirosodunk, hevülünk,
jó a játék, repülünk,
rá se rántunk, vajon hova:
eljutunk hát mindenhova!
Tündérország, Játékország:
nem mérhetjük meg a hosszát;
próbálgatjuk hét hete –
hiába, nincs mérete!

Az egyik kedvenc a röplabda

Hintalovunk fennen szálldos,
öt lába van, hiszen táltos;
jaj de jó is megülni,
játszásiból repülni!
Száll a táltos hintaló,
mert a mese, mind való,
s valónk mese mind egy ízig,
fickándozunk vígan benne…
Ha játszhatnánk mindig-mindig,
de szép lenne, de jó lenne!
Horváth Ferenc

Egy kis tûzoltó gyakorlat
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Az Árnyas Idõkapszula

Kvaka
Ferenc
Veresegyház város rendezvényein sûrûn találkozunk az Árnyas Óvodát és
Bölcsõdét üzemeltetõ Alapítvány az Árnyas Utcai
Gyermekekért civil szervezettel. Most, a város kialakítás alatt lévõ fõterének
alapkõ letételét színesítik
egy különleges ötlettel. Az
Alapítványról és az általuk
kitalált
idõkapszuláról
Kvaka Ferencet kérdezzük.
Milyen módon igyekeznek Veresegyház pezsgõ
életébõl kivenni a részüket?
Alapítványunk,
amely
2010 nyarán lesz ötéves,
rendszeresen részt vesz a
városi és a kistérségi rendezvényeken közösségépítési és kapcsolaterõsítési
céllal. Többek között felléptünk csoportjainkkal a Magyar Költészet Napján, részt
vettünk és állomást üzemeltettünk a Föld Napja rendezvényen. Az egyes eseményeken való tevõleges
részvételünk mellett megszervezzük az Árnyas Tanácsadást, amely során orvosok, ügyvédek, pszichológusok,
életmód-tanácsadók, óvodapedagógusok,
fejlesztõpedagógusok, logopédusok bevonásával kívánunk segítséget nyújtani
a családok számára a gyermeknevelés nehézségeinek
leküzdésében. Felvettük továbbá az Alapítvány tevékenységei közé az Árnyas
Túrát, amelynek célja a környék természeti értékeinek
megismertetése. A gyerme-

kes családokat könnyû kirándulásokra hívjuk, melyeken a környék természeti
szépségeit keressük fel a
Margitától a fóti Somlyóig.
A nagyobb kihívásokra vágyókat pedig a teljesítménytúráinkon látjuk szívesen.
Most egy merõben új
ötlettel jelentkeztek, az
Árnyas Idõkapszulával…
Az Alapítványunk által
mûködtetett két gyermekintézmény tevékenysége során a jövõt építi, így szinte
kézenfekvõ volt az idõkapszula életre hívása. Üzenjünk mi is a jövõnek!
Ezt a gondolatot terjesztettük ki, azaz nem csak a
hozzánk járó gyermekek,
hanem egész Veresegyház,
sõt a kistérségben élõk is
mind lehetõséget kapnak az
idõkapszula tartalmának kialakításában.
A város fõterének alapköve mellett, mi az Árnyas
Kapszulát helyezzük el. Tíz
év múlva nyitjuk majd föl, s
meglátjuk, vajon egy évtizeddel késõbb még mindig
fontos tárgyak lesznek-e az
itt elhelyezettek, vagy már
csak mosolyogni fogunk rajtuk. Különösen a gyermekek képzelõerejére vagyunk
kíváncsiak, mennyire találják el, milyen lesz a városunk 2020-ban.
Milyen tárgyakra számítanak?
Várunk javaslatokat olyan
tárgyakra, amely a beküldõ
szerint alkalmas a jelenkor
jellemzésére. Lehet ez egy
gyermek kedvenc játéka,
egy mondóka, amit az apuka ír le a kisfia elbeszélése
alapján, vagy egy a hétköznapokban gyakran használt
háztartási tárgy, de lehet
olyan is, amit egy meglett
ember a gyermekkorából
õrizget. Nem szabunk határt a gondolatnak, bármit
elfogadunk. A kapott tárgyakat lefényképezzük és
feltesszük a www.arnyasnet.hu/idokapszula honlapunkra, ahol szavazni lehet
rájuk. Amelyek a legtöbb
szavazatot kapják, azokat
rejtjük el tíz évre.

Várunk pályamûveket is,
saját verset, novellát, rajzot
vagy egyéb kreatív módon
megvalósított elképzelést,
amelyek azt mutatják be,
hogy ki, milyen jövõt remél.
A beküldött anyagokból
egy zsûri korosztályonként
20-20 pályamûvet választ ki
a jövõnek küldött dobozunk
számára.
Akiknek a tárgyai, vagy
pályamunkái kiválasztásra
kerülnek, értesítést kapnak,
hogy jelen lehessenek, amikor az elhelyezés történik,
illetve átvehessék a nyereményeiket. Készítünk az
eseményen egy szuperfelbontású nagy csoportképet
is a beküldõkrõl és a jelen
lévõkrõl. Ezt a fényképet is
elhelyezzük a légmentes
kapszulába, hogy 2020-ban
láthassuk, ki hogy nézett ki
2010-ben. Akit közben is érdekel, az nézegetheti majd
a fényképet a honlapunkon.
Hol és hogyan lehet beadni tárgyat, pályamunkát?
Kijelölünk ún. Idõkapszula Pontokat, ahol leadhatók
a tárgyak. Ilyen pont lesz
például a Szabadidõs és Innovációs Központ portája,
és több más hely a városban, de lesz például
Szadán, Mogyoródon, Erdõkertesen és a kistérség
további településein is.
Ezekrõl a pontokról is a
honlapunkon lehet tájékozódni. Küldhetnek tárgyakat, pályamûveket postán is
a 2112 Veresegyház, Árnyas
u. 1. címre, vagy az idokapszula@arnyasnet.hu e-mail
címre.
Hogyan zajlik le majd a
kapszula elhelyezése?
Délután 16 órakor kezdõdik az ünnepség, amelyet
Pásztor Béla polgármester
úr nyit meg, és Csonka András színmûvész vezet le. Az
erre az alkalomra felállított
színpadon a városi ünnepségbe építve láthatunk
majd gyermekelõadásokat,
továbbá az óvónénik tolmácsolásában a Rátóti Csikótojás c. mesét, amelyre nagy
élvezettel készülnek. Vérpezsdítõ dallamaival szóra-

koztat majd minket a Veresi
Fúvószenekar és a Rockin’
Board csoport is megmutatja tánctudását. A látványos
színpadi számok mellett
szervezünk játékos foglalkozásokat gyerekeknek és szülõknek egyaránt. Este 7 órától fél kilencig pedig a 100
Folk Celsius zenekar ad koncertet, amely elõtt adjuk át
a díjakat az idõkapszulába
került tárgyak, alkotások
beküldõi számára. A lezárt
kapszula helyét végül egy
szép, díszes dombormûvû
bronzlappal zárjuk le.
Nem rövid idõ a tíz év
egy idõkapszula esetében?
Rendkívül felgyorsult a
fejlõdés. Tíz évvel ezelõtt
például még olyan adathordozókat
használtunk,
amelynek a gyártása azóta
rég befejezõdött, és a megnyitásához már csak nagy
nehezen találunk alkalmas
számítógépet. Azt is számításba vettük, hogy még a
mi életünkben szeretnénk
megtapasztalni, milyen egy
évtizedre elõre és majd hátra tekinteni egy közösségnek. A fejlõdõ gyermekek
életében és gondolkodásában pedig igencsak meghatározó az egy évtizednyi
távlat. Veresegyház is tíz
éve város, s íme, mekkorát
fejlõdött idõközben.

Köszönjük ezt a merész
ötletet! Kíváncsian várjuk,
milyen tárgyak, alkotások
kerülnek az idõkapszulába.
Lejegyezte: Windhager

11

Közélet

Üzenjünk mi is a jövõnek!

Veresi Krónika

2010. június

Közélet

III. Szlovák-Magyar Vasutas Napok Szécsényben
Az idén harmadik alkalommal rendezték meg Szécsényben a Szlovák-Magyar Vasutas
Napokat.
Ezen a rendezvényen számos
érdekesség várta az idelátogatókat.
A szlovákiai vendégek eljöttek az általuk Zólyomban õrzött
páncélvonattal, M131 1053 pályaszámú nosztalgia motorkocsival, T466-0253 – as mozdonnyal és nosztalgia kocsikkal.
Szombaton reggel érkeztek
meg a MÁV M41 2120 és M47
1317 pályaszámú mozdonyai.
Az M41 2120 psz.mozdony a
géptér ablakára megkapta a
veresegyházi Baranyai János
Vasútbarát és Modellezõ Klub
emblémáját nagyméretõ matrica formájában. Így ez a gép
hírdeti a klubot az ország azon
vasút vonalain, ahol megfordul.
Az M47-es részt vett az állomáson lejátszótt „Zólyom csata” jelenetben. Ebben megismételték az II. világháborúban
lezajlott zólyomi csatát a német
és orosz csapatok között. Itt kapott szerepet a páncélvonat. A
csatajelenet alatt a valóságban
is mûködõ fegyverek játszották
a fõszerepet, természetesen
vaktöltényt használva. Minden
csatához tartozik egészségügyi
személyzet is, itt sem volt ez
másként. Egy Prága típusú teherautó szolgáltatta az egészségügyi állomást a felállított sátrak mellett. A csata végén a közönség nagy tapssal jutalmazta
a szereplõket.
Ezután még fel lehetett menni a mozdonyokra, belülrõl is
megnézni, fotózni. Érdeklõdõben itt sem volt hiány.
A rendezvény keretében hirdették meg a vasútmodell kiállítást is a Krúdy Gyula Mûvelõdési Házban. Elõször itt láthatta a
közönség a veresegyházi Baranyai János Vasútbarát és Modellezõ Klub Szécsény állomás
és környékét bemutató modulrendszerét.
A klub tagjai a 16 részbõl álló
rendszert rekordidõ - 9 hónap alatt készítették el. Ennyi idõ állt
rendelkezésre az anyagok beszerzésére, a modul asztalok
megtervezésére, szerkezetének
összeállítására, a vágányzat lefektetésére, az elektromos vezetékek bekötésére, melyet Gombos István készített.
A terep kialakításához többször utaztunk a helyszínekre fo-
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tót készíteni, valamint méréseket végezni. Az állomásépület
és a vágányhálózat elkészítéséhez nagy segítséget kaptunk a
MÁV Központi Irattárától.
Magát az állomás épületet, a
darabárú raktárt, a gabonaraktárt, az illemhely épületét mûanyag és papír felhasználásával,
valamint a terep kialakítását a
szerzõ-, az állomásépület elõtt
húzódó kerítést Szabó János
klubtag készítette citerahúrból.
A látványosság érdekében
számos ötlet is megvalósult
úgy, hogy az eredeti helyszíntõl
nem tértünk el. Ilyenek a tûzoltók az égõ szénakazalnál, a katonai gyakorlótér, a mezõgazdasági földek, kaszálók, rétek.
Pályamunkások dolgoznak a
vonalon, talpfa cserét végeznek, tõlük nem messze sárkányrepülõsök találhatók.
A valósághûen mûködõ alakjelzõket Szabó János magyarosította és alakította át. A terepasztalon található fákat, bokrokat saját kezûleg készítettük.
A kiállítás elsõ napján a város
és a környékbeli települések
óvodásai is megcsodálták a terepasztalt. Õket a legjobban a
szerelvények közlekedése mellett az autók, buszok, kamionok
tologatása érdekelte.
Másnap volt a kiállítás legforgalmasabb napja. Az állomáson a befejezõdött „Zólyomi
csata” és mozdonynézegetés
után nagyon sokan voltak kíváncsiak a vasútmodell kiállításunkra. Mindenki elismerõen
szólt a felállított asztalokról. A
legtöbb dicséretet a szécsényi
állomás élethû megjelenítése
aratta. Érdekességnek számított még a modulokon közlekedõ szlovák vasutak dízelmozdonya és a MÁV Desiro modelljei
is.
Sokan fejezték ki reményüket, hogy jövõ évben is látható
lesz a terepasztal és jelezték,
hogy szívesen eljönnek a veresegyházi kiállításunkra is, újból
megnézni a szécsényi terepasztalt.
Kicsit szomorkás, esõs idõben
köszönt el tõlünk dr. Serfõzõné
dr. Fábián Erzsébet, a város polgármester asszonya, aki meginvitált a következõ évi rendezvényre is minket.
Tóth László
(A fotókat Gombos István
és a szerzõ készítette.)

Klubunk emblémája a géptér ablakában

Az eredeti páncélvonat
A zólyomi csata egyik jelenete

A Szécsény állomásának egy részlete
A Szécsény modul összeépítve

Veresi Krónika

VI. VERESEGYHÁZI nyílt triatlon verseny
Június 6-án, immár hatodik alkalommal rendezték meg a
veresegyházi nyílt triatlon futamot. A versenysorozat kezdetén még csak helyi, illetve
környékbeli lelkes
amatõrök vettek
részt, ma azonban már ez egyben a Pest Megyei Diákolimpia
döntõje is. A
Veresi Sportkör
Triatlon Szakosztálya pedig évrõl
évre szebb eredményeket ér el.
A verseny résztvevõihez az idõjárás is kegyes volt, hiszen szép
napos idõben lehetett
részünk.
Összesen hat korcsoportban versenyeztek a részt-

vevõk, illetve egy kortól független „A” és „B” futamot is
indítottak. A versenyen minden

korosztály
képviseltette magát, a legfiatalabb nevezõ hét éves volt,

míg a legidõsebb hatvankilenc éves múlt. A szervezésre
nem lehetett panasz, a zömével szülõkbõl, felkészítõkbõl
álló rendezõk nagyon színvonalasan bonyolították le az
eseményt. Az elsõ futamra 9
órakor került
sor, majd egész
nap folytak az
izgalmakban
gazdag versenyek, mind a
vízben, mind a
szárazon. A teljesítendõ távokat korosztályok
szerint állították
fel, a leghoszszabb
futam
500 m úszást, 12 km kerékpározást és 3 km futást jelentett.
Kép alá: Kerékpárok a depóban

Megkérdeztük a veresegyházi
Szente Dánielt, a 2010-es junior terep triatlon Európa Bajnokot a versenyrõl és jövõbeni
terveirõl.
Már négy éve ûzöm ezt a
sportot és az összes veresegyházi nyílt triatlon versenyen
részt vette. Örömmel tapasztalom, hogy a szervezõk évrõlévre egyre színvonalasabbá
teszik ezt a megmérettetést.
Most másodikként értem célba. Alapvetõen tereptriatlon
versenyzõ vagyok és edzéseim
során nem az ilyen rövid távokra készülök. Mivel Európa
bajnok lettem ezért az októberi hawaii világbajnokságra
edzek, de ahhoz, hogy oda sikerüljön kijutnom további támogatókat kell szereznem a
jelenlegi szponzorom mellé.
Mezei Ádám

A veresegyházi fiatalok eredményei:

Sok sikert kívánunk Szente Daninak a tervei megvalósításához és bízzunk abban, hogy képviselheti
hazánkat és Veresegyházat a világbajnokságon.
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Újabb hatalmas focisiker
az iskolában
Iskolánk leány foci csapata egész évben nagyon készült a diákolimpiai versenysorozatra. A G.E. hathatós
segítségével kiváló füves
pályán edzhettek, több
edzõmeccset játszottak, vagyis tényleg mindent megtettek a siker érdekében. És
ez a siker nem is maradt el.
A területi fordulókról Pest
megye öt legjobb csapata

hetõen viszonylag „simán”
vették az akadályokat. Százhalombatta ellen 7 – 0,
Õrbottyán ellen 6 – 1, majd
a két igazi vetélytárs következett. Albertirsa 2 – 1, végül Visegrád 3 – 2. Vagyis a
tornán 18 gólt lõttünk, és
mindössze 4-et kaptunk,
ami remek teljesítmény!
Ezzel az eredménnyel az
iskolánk leány focicsapata

2010. tavaszi
PING-PONG
bajnokság
Hat korcsoportban, csak amatõr
(MOATSZ ranglistáján nem szereplõ)
hölgyek és urak részére
a veresegyházi Mézesvölgyi – AULÁBAN
születés:
2010–2001.
1997–1996.
1991–1970.

JÚNIUS 20. – VASÁRNAP
idõpont:
születés:
10 óra
2000–1998.
10 óra
1995–1992.
15 óra
1969. és elõbb

idõpont:
10 óra
12 óra
15 óra

PÁROS VERSENY CSAK A FELNÕTT EGYÉNI INDULÓKNAK:
kb. 18.45-kor.
NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
Érem és oklevéldíjazás korosztályonként, nemenként az
I.-III.-nak.
NEVEZÉS LEZÁRÁSA SZIGORÚAN A KORCSOPORT KEZDÉSI
IDÕPONTJA ELÕTT ¼ ÓRÁVAL!!!
Néhány ütõt tudunk adni, de jobb a saját!
A helyszínt és a díjakat Veresegyház önkormányzata biztosítja.
MINDENKI CSAK A SAJÁT KORCSOPORTJÁBAN INDULHAT!
Felvilágosítás: Lencsés Csaba 20-222-2255

Kerékpár verseny
jutott be a megyei döntõbe,
amelyet Vácott, kiváló talajú pályán rendeztek.
Az öt csapat körmérkõzést vívott egymással, és a
sorsolás szeszélye miatt csapatunk rögtön pihenéssel
kezdte, utána viszont egyfolytában kellett 4 mérkõzést játszani. Még az is „ellenünk szólt”, hogy az ellenfeleink egyre erõsebbek
voltak, mi pedig ugye „elvileg” egyre fáradtabbak. De
a kiváló felkészülés, a jó
erõnlét, és a csapat remek
harci szellemének köszön-

ötödször jutott az országos
döntõbe, amelyet az idén
Kisvárdán rendeznek!
A sikercsapat névsora:
Bartha Sára, Csáji Boglárka,
Grúber Brigitta, Huszai Zsuzsanna, Laky Luca, Lovász
Evelin, Olajos Lilla, Papp Tímea, Pauer Dalma, Szalai
Dóra, Tariszka Evelin és Varga Katinka. Felkészítõjük
Véghelyi Csaba.
Lencsés Csaba
az iskolai sportkör
ügyvezetõje

I I . Ku c s a Ta m á s
Nosztalgia Kézilabda Nap
2010. június 19. szombat 10 óra;
Veresegyház Sportpálya
Szeretettel hívunk csapatunkba egy
jó játékra, találkozásra, szurkolásra.
Várjuk családodat, hozzátartozódat.
Szerelést biztosítunk, büfé lesz.
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Az Intersport Tour de Tisza-tó országos kerékpárversenyén
729 induló vett részt, köztük egy veresegyházi férfi:
Gonda Gábor 1970. A 65 km-es távot a Tisza-tó gátján 2
óra 01 perc alatt teljesítette, ami a 41. helyet jelentette a
számára.
Gratulálunk a teljesítményéhez.
WK

Rockin’ Board Sikerek
A Rockin Board Tánccsoport nemzetközi sikereirõl és nagyszabású évzáró gálamûsoráról részletesen a következõ hónapban tudunk beszámolni. Elõzetesen álljon itt egy kép az
egyik sikercsapatukról.

2010. június

Veresi Krónika

Ebben az évben Néczin
Marianna /7.e., Fabricius Általános Iskola/ díjugrató
versenyzõnek nagyon nehezen kezdõdött el a szabadtéren megrendezett díjug-

Életmód - Sport

Lovas Sikerek

rató versenyek sorozata. Az
állandóan esõ áztatta talaj
megnehezítette a felkészülést, de ennek ellenére már
2 kupát sikerült megszereznie. Szõdligeten, a B/2 ifjúsági versenyszámban 110
cm magas 130 cm széles
akadályokkal tarkított pályán elsõ helyezett, majd
két hét múlva Jászberényben szintén a B/2-ben második lett úgy, hogy az öszszevetésben ütött egy akadályt a ló.
Reméljük ez az év még
sok jó helyezést tartogat a
számára.
A képek beszéljenek önmagukért.
(X)

II. ÉVÖGY Horgászoldal Jótékonysági Horgászverseny
díjazottaink

Az egyik versenyzõ és társasága

I. Tóth Zsolt 32,1 kg
II. Jónás György 16,85 kg
III. Árvai György 6,6 kg
Legnagyobb hal: Ringhofer Zsolt 11.5kg
Ponty
Összes kifogott hal: 129,9 kg
Támogatóink:
Pál Antal, Árvai György, Nick Árpád,
Leviczki Tamás
Kupák
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OCTOPUS évzáró
a Lázár Lovasparkban
Autós konvoj indult május 8án, vasárnap délelõtt a veresi
uszoda elõl Domony-völgybe a
Lázár Lovasparkba, ahol az elsõ
veresi vízilabda egyesület öszszekötötte a kellemest a hasznossal: szülõi értekezletet és
egyben baráti találkozót, családi napot tartott. A helyszínen, a
varázslatos dombokkal körülvett parkban gyûltek össze
mintegy százhúszan Veresegyházról, Acsáról és környékérõl
(Balassagyarmatról is jöttek!).
Mi ennek az évnek a mérlege? Errõl faggattam Pásztor Attila egyesületi elnököt és Dobos József alelnök-edzõt.
- Mindenekelõtt szeretném
megköszönni Darázs Györgynek, a Lovaspark igazgatójának
a lehetõséget, hogy ezen a helyen összegyûlhettünk és azt,
hogy a gyönyörû új épületszárnyban ebédre vendégül láttak minket.
- Az egyesületünk 2009 januárjában szervezõdött, a nulláról
indultunk, most 75 gyermek és
28 felnõtt aktív sportoló tagunk
van. Négy városban tartunk
edzéseket:
Veresegyházon,
Acsán, Aszódon, Gödöllõn. Ez
év õszétõl a jelenlegi Békéscsaba-Veresegyház helyett 100%os veresegyházi csapat leszünk.
- Indulunk bajnokságokon: a
Duna Kupában a 98-asok és 96osok, a felnõttek az OB 2-ben.
- Örülök, hogy sok gyereket
megmozgatunk, mindenki kap
játéklehetõséget, hiszen tömegsport egyesületként indultunk. Kettõs elhivatottságunk
van: egyrészt a gyerekek kimozdítása, sport felé terelése,
másrészt a versenysport fejlesztése. Nyílt szervezet vagyunk
tömegsport bázison. Az úszásoktatást az alapoktól a vízilabdázó versenyzõ képzésig vállaljuk. A legfiatalabb játékosunk 7

éves, a legidõsebb 67. Játszanak nálunk lányok is, egyelõre
még vegyes csoportban.
- Céljaink: a gyerekekkel két
éven belül a Budapest Bajnokságban indulni, a felnõttek pedig az OB 1 B-ben szerepeljenek. Várjuk a lányokat, lehessen lány csapatunk is, ez országosan kevés, kb. 10 % az arány.
- A gondjaink fõleg anyagi
jellegûek: magasak az uszodabérleti díjak, a nevezési díjak,
drágák a felszerelések. Leposa
Milánt, athéni olimpikon
edzõnket anyagi okok miatt veszítettük el. Egyébként egy vezetõ edzõ, egy technikai edzõ
és három fiatal segédedzõ dolgozik nálunk társadalmi munkában. Hála támogatóinknak,
edzõtáborokat és a szociálisan
rászoruló gyerekeket tudjuk segíteni. A tagdíjak befizetése
egyre nagyobb teher a szülõknek, sokat javítana a helyzeten
a bérleti díjak mérséklése. Búvár szakosztályunk is segít az
anyagiak elõteremtésében: oktatást vállal, tótakarítást, kagylómentést végzett már. Bázistavunk az erdõkertesi bányató,
de Horvátországban is vezetünk képzéseket.
- Edzõtáboraink nyáron:
Acsán, Gödöllõn és a veresi
Malom-tón, valamint családi
Horvátországban. Fontosnak
tartjuk a közösségépítést, az
emberi kapcsolatok, a jó társaság kialakítását. Jó, hogy idõnként találkozunk rendezvényeinken, ahol családjainkkal
együtt kiszakadhatunk a hétköznapokból. Igyekszünk erõsíteni a szülõkben a hitet, hogy
van értelme gyermekeiknek s
nekik is sportolni, az egészségükért még többet mozogni.
Köszönöm a beszélgetést,
további sok sikert kívánok.
Fogarasi Verona

A tájidegen halak
lehalászása – halvacsora
az Idõsek Otthonában

Horváth Ernõ
es egy busa
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A Malom tó lehalászása alkalmával kifogott halak (busa)
egy részét felajánlotta a horgászegyesület az idõsek
otthonának, a GAMESZ pedig megoldotta az átszállítást. A
karácsonyi ünnepi halászlé és rántott hal után ismét 60-70
kg halból fõzhetnek ebédet az otthon lakóinak és vihetik
házhoz az támogatottaknak.
Horváth Ernõ
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Körülbelül egy évvel ezelõtt hallottam a Solier Caféról elõször, hogy érdemes csak miattuk is ellátogatnom
Gödöllõre, mert különlegesek a süteményeik, és a konyha teljesítménye is jócskán kiemelkedik a hazai átlagból.
Idõközben az étterem konyhafõnöke a Hagyomány és Evolúció Csúcsgasztronómiai verseny döntõjében is
különdíjat kapott, most pedig arról kaptam hírt, hogy az Alexandra Étteremkalauz 2010, Pest megye legjobb
éttermének és Magyarország negyven legjobb étterme közé választotta a Soliert.
Szakújságíróként, adott volt a feladat! Irány a Solier…
…Két év alatt összegyûjtött tapasztalataikról Szoljár Csaba ügyvezetõvel és Fodor Sándor séffel beszélgettünk…
– Milyen egyéb programokMindent helyben és frissen
– Mostanában több szakmai hogy a cukrászda és az étterem
elismerést is kaptak, ami kevés is, önálló egységgé nõtte ki ma- készítünk és ez is komoly erõs- kal „kényeztetik” még a vendégeiket?
vidéki étteremrõl mondható el, gát, minõségi kínálatával, a ségünk!
Sz. Cs.: Minden hónapban
– Ha már az alapanyagoknál
a vendéglátásban is erõsen fõ- borvacsoráival, tematikus vatartunk, milyenek Gödöllõn a egy-egy borvidéket mutatunk
város centrikus Magyarorszá- csoraestjeivel és programjaival.
be a legjobb pincéjén keresztül
beszerzési lehetõségek?
– Kikbõl áll a vendégkörük?
gon! Hogyan értékelik ezt?
Sz. Cs.: Gyakorlatilag teljesen a borász közremûködésével.
Sz. Cs.: Összefoglalva, a miSzoljár Csaba: Természetesen örülünk neki, ha a szakma nõségre fogékony, igényes ven- saját kezünkben tartjuk a be- Hétféle bort mutatunk be egy
elismeri a munkánkat, hiszen ez dégek, akik nyitottak az újdon- szerzést. Lehetõség szerint, hatfogásos menüsor mentén.
egy fontos visszajelzés, hogy jó ságokra is. Jelentõs részt törzs- amit csak lehet, megpróbálunk
Fodor Sándor
úton járunk! Számunkra azon- vendégeink vannak, Gödöllõrõl a környéken beszerezni, regioés Szoljár Csaba
ban fontosabb, hogy elége- és a környezõ településekrõl, de nális alapanyagokból dolgozni,
dettséget és mosolyt lássunk a nagyon gyakran Pestrõl is ér- termelõktõl vásárolni. Igaz ez a
tejre, tejtermékekre és a zöldsévendégeink arcán és pozitív keznek vendégeink.
– Mennyire tudja a szakmai gekre is. Szerencsénkre összevisszajelzéseket kapjunk tõlük,
ez az igazi elismerés és ez a tudását, ambícióit kiélni egy díj- jöttünk az egyetem bio tangazmunkánk minõségének a fok- nyertes szakács a minden- daságával is, ahonnan gyönyörû szép, zsenge zöldségeket,
napokban…
mérõje.
F. S.: Az esti a’la carte, a bor- friss fûszernövényeket szerez– Mi a koncepciójuk, és az
miképp vált be az elmúlt két év vacsorák és a gourmet vacsorák hetünk be.
Amikor itt a szezon, járjuk a
azok, amikor a konyha igazából
tükrében?
vidéket, elsõsorban Nógrádot,
ahonnan friss gyümölcsöket
vásárolunk vagy magunk szedjük, mint például a bodzát,
amit saját magunk fõzünk be,
házi szörpöket és lekvárokat kéEzen kívül fõzõ- és cukrászszítünk belõlük.
– A kenyeret pedig maguk tanfolyamot is tartunk. a tanfolyamokon meg tudjuk mutatni
sütik…
F.S.: Igen, kezdetben azért különbözõ technológiákat, és
sütöttünk kenyeret, hogy le- hogy ezek nem is olyan bonyogyen az étteremben a fûszer- lultak. Jó minõségû alapanyagvajhoz, a többit pedig eladtuk. okból, néhány szakmai fogás
Ma már az a helyzet, hogy töb- elsajátításával viszonylag könybet adunk el „utcán át”, mint nyen, otthon is el lehet készíteamennyit az étteremben, akko- ni egy-egy ételt vagy süteFodor Sándor: A jó minõsé- „kiélheti magát”. Az állandó ét- ra sikere lett. Kikísérleteztünk ményt. Illetve most indult az
gû, szezonális és lehetõség sze- lapunk háromhavonta változik egy tönkölybúza, búzaliszt ke- Egyetem környezeti társadarint helyi alapanyagok képezik szezonálisan és emellett van veréket, és abból sütünk na- lomkutató tanszékével közösen
a konyhánk alapjait. Törek- külön heti vagy szezonális aján- ponta háromszor különbözõ – indított életmód-és táplálkozási
szünk az egyszerûségre, mert a latunk is, ami egy külön kis kár- magos, olivás, hagymás, natur programunk, ami az étteremkevesebb sokszor több. Ma- tyán olvasható. Ezen általában – kenyereket. Sokan jönnek be ben minden hónapban egy vegyaros ételeket készítünk egy egy leves, egy-egy hideg és me- reggelente megrendelni és este getáriánus borvacsorát és elõadást jelent, de ennél sokkal
kicsit megújítva, korszerû tech- leg elõétel, két-három fõétel és jönnek érte.
Egyéb dolgokat is mi ma- komplexebb a program.
nológiákkal és tálalással. Nagy- egy desszert szerepel. Öt-nyolc
– Ha jól tudom blogot is írjából így tudnám összefoglalni fogás, attól függõen, hogy mi gunk készítünk,például a házi
az éppen jó minõségben besze- tésztáinkat is, mivel semmilyen nak, mikor van erre idejük?
a konyhai filozófiámat.
Sz. Cs.: Igen, ráadásul kettõt
félkész termék nem kerülhet be
Sz. Cs.: Gyakorlatilag Sán- rezhetõ szezonális alapanyag.
is. Az egyiken a receptjeinket és
Sz. Cs.: Igen, a választék a konyhára.
dorhoz tudok csak csatlakozni!
–Van valamilyen törzsven- technológiákat mutatjuk be,
A filozófiánk: Jó minõségû alapvetõen az alapanyagból in(solier-gourmet.blogspot.com),
alapanyagból értéket teremteni dul ki. Sándor és én is rendsze- dég-kedvezményük?
Sz. Cs.: Többféle is. Egyrészt a másikon pedig az említett
a vendégeink örömére. És leg- resen járjuk a környékbeli ternagyobb örömünkre egyre melõket,piacokat, és amit lá- aki egy hónapon belül vissza- életmód programmal kapcsotöbben vannak, akik ezt értéke- tunk jó minõségben, azt vásá- jön, és a la carte fogyaszt, az tíz latos információk, programislik is! Van kereslet a házi készí- roljuk, és azt használjuk fel. Pél- százalék kedvezményt kap. Van mertetõk, receptek kerülnek
tésû cukrászsüteményeinkre, dául, ha látok szép rebarbarát hétvégi kedvezmény, és van va- közlésre (solier-green.blogspot.
fagylaltjainkra is és a jó minõsé- és epret, abból mondjuk epres- sárnapi családi kedvezményünk com). Ez is fontos része a hivagû déli étkeztetésre és a minõ- rebarbarás pite lesz. Így inspi- is, ami azt jelenti, hogy vasár- tásunknak, ezért találunk rá
ségi a la carte vacsorákra is. Így, rálnak engem a nyersanyagok, nap a gyerekek fogyasztása in- idõt is! (x)
Cs.T.
gyenes.
két év elteltével kijelenthetjük, és Sándor is így van ezzel.
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Közélet

Pest megye legjobbja a szomszédban…

Kultúra

Veresi Krónika
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Fogarasi Verona Vitanyitó címû cikkéhez
nem ötleteket szeretnék adni, nem is hozzászólni, hanem a véleményemet leírni a cikk
egy bekezdése kapcsán.
Enyhén szólva furcsának találom a szerzõ
nyilatkozatát és stílusát a városban mûködõ
esti középiskoláról. Nem is értem, írásában
miért minõsítette azt, hiszen a nappali iskola indítása a témája. Idézem: „Mert nincs
középiskola. Illetve: van. Esti. De azért az
nem ugyanaz. Egy kicsit fura is, a levegõben
lóg, mert nincs nappali iskola, amihez tartozik. (Persze így „lógva” is elég jól mûködik,
immár harminc éve.)”
Vegyük sorra:
1. Az esti iskola nem ugyanaz, mint a nappali. Tökéletesen igaz. Nem is akar az lenni,
sõt a
szerepét sem akarja, nem is tudja
átvenni. Más a funkciója. Ezek az iskolák
azért alakultak,
hogy a nappali iskolát valamilyen okból el
nem végzett tanulók érettebb korban, dol-

gozó
felnõttként lehetõséget kapjanak tanulmányaik folytatására és befejezésére.
Ezt a szerepét kitûnõen betölti iskolánk.
Tisztességes, becsületes felnõtteket, illetve
fiatal
felnõtteket bocsátunk útjukra
érettségi után. Valamennyien jó iskolának
(nem elég jónak,
hanem jónak) tartanak
minket, és hálásak a tanári karnak áldozatkész munkájáért. Az évek múlásával ez a
véleményük erõsödik.
Ismerve a nappali középiskolák nehéz helyzetét, úgy gondolom, hogy a mi iskolánk
még mindig a béke és nyugalom szigete,
ahol tanárok és diákok kölcsönösen tisztelik egymást.
Az itt tanuló diákok nagy része nem is járhatna már nappali iskolába, mivel régen betöltötte
azt a korhatárt, hogy oda felvehetõ lenne. Mi pedig a fiatalabb korosztályba tartozókat nem
vehetjük fel, mivel a
tankötelezettségi kor 18 év.

2. Az iskola alapításának nem feltétele a
nappali tagozat. Igaz, az a megszokott,
hogy a
nappali iskolák létrehoznak egy
levelezõ vagy esti tagozatot, hogy kiegészítõ keresethez jussanak a tanárai. Ezzel a
helyzettel nem szeretnék bõvebben foglalkozni.
A mi iskolánk nem lóg a levegõben, fenntartónk Veresegyház Város Önkormányzata,
önálló intézmény, alapító okirattal,
élén az igazgatóval. Számos ilyen esti középiskola van
az országban.
3. Az iskolát 1962 – ben alapította Gyenizse
Ferenc, és azóta folyamatosan mûködik.
Már túl
van a 40 éves évfordulón, és remélem hamarosan, 2012 – ben, fennállásának 50. évfordulóját ünnepelhetjük.
Hemingway azt vallotta, hogy csak arról
szabad írni, amit nagyon jól ismer az ember.
El kellene gondolkodni rajta.
Nagyné Vogl Magdolna

Iskolai dolgozat

Találkozásom az irodalommal

Két végzõs tanuló az esti
középiskolából
a városi pedagógus napon
Az irodalommal kicsiny gyermekként találkoztam elõször. A
mesék birodalmában nagyon
jól éreztem magam, szívesen és
sokat olvastam, néha még a kötelezõ házimunka helyett is a
könyveket bújtam.
Kedvenc könyveim egyike Benedek Elek Nagyapó Mesefája
volt. Nagyon szerettem a királylányokat, tündéreket és a különbözõ mesebeli lényeket, akik
mind valamilyen varázserõvel
bírtak. Beleképzeltem magam a
történetekbe, és együtt éltem át
az izgalmas eseményeket a szereplõkkel. Boldog voltam, mert
a jó mindig elnyerte méltó jutalmát.
Másik nagy kedvencem Andersen volt, akinek történetei mind
tanítottak valamire. Közülük a
Rút kiskacsát többször is elolvastam. A kitaszított, csúf kis állatot befogadják, nevelik, szeretik, végül mégis kidobják, mert

„nem hoz hasznot”. Ám a befejezésben minden jóra fordul,
és a csúnya kis állatból szemet
gyönyörködtetõ hattyú válik.
Következõ meghatározó élményem: Móra Ferenc Kincskeresõ
kisködmönje. Szerettem Ferkó
történeté. Sokszor szomorú,
sokszor vidám, igazán életszerû
eseményeket írt le az író, amelyeket a saját életébõl merített.
A könyv Körtemuzsika címû fejezete a kis húga halálával kezdõdik . Nagyon megindító,
ahogy a gyermek Ferkót bántja
a lelkiismeret, hisz nem adta
oda kistestvérének a szépen
szóló hangszert: a kislány pedig
másnap meghal. Az is szívbemarkoló rész, amikor az édesapa az utolsó öltésnél kiejti kezébõl a ködmönt, amit a fiának
varrt, és örökre lehunyja a szemét. Mintha a lelkét is belevarrná ruhájába. A könyv végén rájön a kisfiú, hogy a legfonto-

sabb a szeretet, a barátság, segítõkészség.
Harmadik könyvként Wass Albertnek A Fountinelli boszorkány c. hatalmas regényét említeném. Többször is elolvastam
már, de mindig ugyanolyan kivételes hatással van rám, mint
az elsõ alkalommal. Újra és újra
lenyûgöz minden lapja.
Néhol meseszerû, néhol valóságos, nagyon érdekes és lebilincselõ ez az olvasmány. Egy „leány” életérõl, viszontagságairól,
szomorú és boldog perceirõl
szól. Fönt a magas erdélyi hegyek között történnek az események. Fontos megemlítenem
a tájleírást, ahogyan bemutatja
az erdélyi havasok szépségét, a
„Bradu” (fenyves) erdõk különös világát. Megismerjük a havasi ember magányos harcát a
természettel, nincstelenséggel,
az idõjárás viszontagságaival.
Nyomon követhetjük a gyermekbõl felnõtté válás folyamatát. Láthatjuk, amint a kitaszított leányra rátalál a szerelem,
és boldog, önfeledt napjait éli.
Aztán gyermeke születik. Azonban halálra ítélt méhének a
gyümölcse. Elveszti legdrágább
kincsét, a gyermekét, és ami a
legborzasztóbb, saját maga átkozza meg: így küldi a halálba.
Ezek után megtébolyul, és sorra
halnak a férfiak is, akik ágyában
megfordultak. Szomorú és
gyötrelmes életét három kötetben meséli el az író. Kicsit legen-

da, talán mese is, de mindenképpen tanulságos.
Nagyon sok könyv címe jutott
még eszembe, de talán ez a regény volt az, ami igazán mély
nyomot hagyott bennem.
Mindig nagy hatással voltak
rám a könyvek, örömmel lépek
be varázslatos világukba, és sokat tanulok belõlük. Bárkinek
szívesen ajánlom ezt a kivételes
jó szórakozást.
Uszkai Hajnalka
10/A osztályos tanuló
Fabriczius József
Esti Középiskola
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Olvasói vélemények
Szerkesztõségünkhöz egyre több
megkeresés érkezik, aminek örülünk,
hiszen ezekl a levelek, telefonhívások,
személyes találkozások azt jelzik, hogy
olvasóink magukénak érzik a lapunkat,
s bizalommal fordulnak hozzánk.
Túl az országgyûlési választáson a
figyelem és a várakozás az õszi helyhatósági
megújulásra
terelõdik.
Többek közt a Fidesz-KDNP bejelentette, hogy Horváth Ernõ GAMESZ

- Kérem, elõször is mutatkozzon be Kedves Olvasóinknak!
- Bozsó Sándor vagyok, az
Öreghegyen lakom. Veresegyházzal 27 éves a kapcsolatom,
de csak hat éve vagyok állandó
lakos.
- Miért kereste fel az újságot?
- Nagyon sok szóbeszéd járja,
mégis nagyon kevesen ismerik a
város vezetõjét, nevezetesen
Pásztor Bélát. Sok véleménnyel
ellentétben én azt mondom, ne
a pletykákra hallgassanak, hanem azt vizsgálják meg, hogy
micsoda fejlõdésen ment keresztül Veresegyház a polgármester úr irányítása alatt. A négyezres kisközségbõl egy 16ooo
fõs város lett, amely a gyors fejlõdés ellenére rendezett, gondozott, ápolt. Csatornázott, rendelkezésre áll a víz, a gáz, a telefon,
a kábel TV, mindennel rendelkezünk, pedig húsz évvel ezelõtt a
kis postán még fûrészporral tisztították a padlót.
Tudomásom szerint most
azon fáradozik a város, hogy
minden utca szilárd útburkolatú
legyen, és minden utcában legalább az egyik oldalon legyen
járda.
Úgy érzem, hogy az itt élõ la-
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vezetõt indítják polgármester jelöltnek. Vannak más vélemények is, s van,
aki nem bízza a véletlenre, kikbõl álljon
a következõ – szûkített létszámú –
képviselõ-testület, hanem maga is
igyekszik tenni azért, hogy olyan polgármester álljon a település élén a
következõ négy évben, akiben õ bízik,
aki szerinte a legalkalmasabb a város
vezetésére.
Ilyen ember Bozsó Sándor, aki azért

kosság nem eléggé tájékozott,
különösen az újonnan jöttek
nem ismerhetik eléggé polgármester urat. Ezért akarok róla
beszélni, hogy bemutassam.
Pásztor Béla 1965 szeptember
elseje óta a város vezetõje, legjobb tudomásom szerint nem
volt egyetlen pártnak sem a tagja, viszont mindig a városért cselekvõ ember volt, s az a mai napig is, az élete kizárólag Veresegyházhoz kötõdik. Neki is vannak rosszakarói, akik idõrõl idõre
megpróbálják befeketíteni, de
utóbb mindig kiderül, hogy teljesen vétlen, tiszta ember.
Ezt az embert meg kell becsülni, meg kell süvegelni. Nem
valószínû, hogy a városnak lesz
még egy ilyen vezetõje.
- Mennyire ismeri Ön a polgármester urat?
- 27 éve, amióta az Öreghegyen telket vettem, bármivel
fordulhattam hozzá. Nem vagyok a rokona, nem vagyok a
szószólója, de igyekszem reálisan értékelni a dolgokat.
- Úgy tapasztalja, hogy mások nem ismerik a valós helyzetet?
- Úgy, sõt egyes emberek olyannyira nem ismerik, hogy
megpróbálnak alantas módon
is ellene tenni. Itt volt például a
fecskendõ gyár. Aki ellene tett,
az óriási bûnt követett el Veresegyház ellen. Ez ugyanis 6oo új
munkahelyet jelentett volna,
azonkívül 1 milliárd Ft adót. Magyarán a mostani adósságunkat néhány év alatt ez a gyár
egyedül kifizette volna.
A másik, amit mondanak,
hogy eladósították a várost. Egy
dologgal kell tisztában lenni, a
világ egyik legnagyobb adósa
az Amerikai Egyesült Államok,
és ki aggódik érte? Amíg a mi
hitelünknek van fedezete, mert
a városnak jelentõs a vagyona,
addig azt hiszem nem kell aggódnunk nekünk sem.
Számomra érthetetlen dolog
az is, hogy megtorpedózzák

kereste fel a szerkesztõségünket, hogy
másokat is gondolkodásra bírjon, s
véleményével kulturált hangnemben
befolyásolja a választói akaratot.
Vendégünk azt reméli, hogy a gondolatai kimondásával másokat is hasonlóra serkenthet, s nem is csak ebben a
témában, hanem bármilyen dologban,
ami a veresieket komolyan érdekli.
Beszélgetésünk az alábbiakban
olvasható.

egy TESCO áruház felépítését
Veres és Szada határába. Miért?
Én Újpesten az Ipari és Kereskedelem Bizottság elnökeként
dolgoztam a tanácsnál. Miért
baj az, hogy egy városban többféle áruház van? Másutt azért
panaszkodnának, ha nincs, itt
pedig, hogy ne legyen.
- Úgy tudom, a természetet
védik, azért tiltakoznak a bevásárlóközpont ellen.
- Ezek szerint Magyarországon egyetlen nagy áruház sem
lehetne, mert mind a környezetet rongálja? Örülök, hogy van
lehetõségem elmondani az ellenkezõ véleményemet. Csak
szigorú építési szabályok mellett építhetnek ezek a cégek.
Úgy hallom, az Aldi áruházat is
megpróbálják megtorpedózni
itt a körforgalomban. Pedig így
nem kell bemennünk Pestre
vagy Gödöllõre vásárolni, nagyobb lesz a választék, a verseny lefelé nyomja az árat, olcsóbban vásárolhatunk. Közben fizetik az adójukat a városnak.
Kinek a számára érthetetlen
ez? Ez nem egy környezetre veszélyes olajfinomító. Állítólag
meg is mutatták a veresieknek a
Párizs melletti hasonló üzemet,
ami mellett egy nagy óvoda
üzemel, pedig ott a legerõsebb
a zöld mozgalom, Engedélyezték volna, ha károsítaná a környezetet?
- Ez a hajó azonban már elment, kérem, lépjünk tovább!
- Támogatni és segíteni kell
Pásztor urat, aki jót akar, nem
támadni, és fõleg nem nemtelenül támadni. Én azt kérem, ne
bántsuk egymást és fõleg a vezetõt ne. Tegyük egymás mellé
a vállakat, és tegyünk ezért a
szép kis városért, mert mindent
lehet mondani csak azt nem,
hogy Veres nem szép.
- Mondjuk, hogy Pásztor
Béla keze nyomát érezni lehet a városon és ez nagyon

jó. De ha, netalántán nem õt
választják meg, hanem egy
másik jelöltet, akkor elvárható-e, hogy az a másik jelölt
ugyan ezt az irányt vigye tovább, vagy akkor ez a fejlõdés megszakad?
- Másnak rendkívül nehéz
lenne, hiszen Pásztor Bélának
négy és fél évtizedes munkája
van benne. Nem ismerek olyan
személyt,aki hozzá hasonló lenne, s jó eséllyel tudná Veresegyházat vezetni. Ameddig Pásztor
Béla egészségi állapota engedi,
addig kérjük, hogy vállalja a jelölést. Azt hiszem, ez Veresegyház érdeke.
- Az az érdekes, hogy bár õ
a régi idõk embere, mégis a
mai modern korban is rendkívül jól, rugalmasan illeszkedik
a folyamatosan változó gazdasági
és
társadalmi
környezethez…
- Igen és azt sem biztos, hogy
mindenki tudja a városban,
hogy egymás után nyer a pályázatokat, pedig az elbírálók nagyon megnézik, mire adnak, és
milyen feltételekkel támogatást.
Nem kell sem támadni, sem
dicsérni a polgármester urat.
Egyszerûen csak serpenyõbe
kell tenni a dolgokat és megnézni az eredményt. Pásztor Béla az egész életét erre a városra
tette föl. Emlegetik a régi veresiek, hogy fogta és tolta a talicskát, amikor társadalmi munkában építették a postát a többi
veresi emberrel együtt. Azóta is
minden rendezvényen ott van,
együtt él a településsel, a veresiekkel.
Az életmûve ez a város, nem
a saját zsebét tömte, ma is puritán körülmények közt él. A polgármester úr tisztességét nem
szabad megkérdõjelezni. Erre
kérek mindenkit, hogy még véletlen se bántsuk meg, mert ez
az ember azt nem érdemli.
Nagyon kíváncsi vagyok
mások véleményére, más
témákban is.
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II. Aranyfakanál Fõzõverseny
Május 28-án tartotta az
Árnyas Óvoda az immár hagyománynak
számító
„Aranyfakanál
Fõzõverseny”-t, ahol a szülök csemetéikkel közösen vettek részt
a bográcsozáson és az érdekes foglalkozásokon. Az idõjárás kegyes volt, hiszen gyönyörû, napsütéses idõben élvezhették mind, a szülök,
mind a gyerekek egymás társaságát.
Szép számban jelentek
meg a családi napon a
„klubtagok”, sokan még a
nagyszülõket is elhozták. Fél
négykor már javában folytak
az elõkészületek minden benevezett csapatnál, amibõl
nem csak az anyukák, de az
apukák is kivették részüket.
Az események sorozata a
papírgyûjtés eredményhirdetésével vette kezdetét. Közel 2,3 tonna papírt sikerült
összegyûjteni. A legjobban a
Méhecske (970kg) csoport
teljesített, utánuk a Katica(700kg), majd a Csiga-biga(490kg), és végül a Süni csoport (80kg) zárta a sort. Az
így megnyert Árnyas Kupát a
gyerekek boldogan vették át

és látszott, hogy valóban
fontosnak érzik õk is a Földünk védelmét. A Táncház
bemutatóján a lurkók megmutatták néptánctudásukat,
melynek végén hagyományos magyar játékok következtek, mint például: „Adj
király katonát”, vagy a Bújbúj zöldág!”.
Az Apák Napi köszöntõ
minden férfi szülõt gyermeke mellé szólított a bográcsok mellõl, habár õk ezt
cseppet sem bánták, hiszen
mindenki kapott ajándékot

és egy puszit kislányától, kisfiától. Az utána következõ
férfi lábszépségversenyen
pedig egy királyt és két kiskirályt koronáztak meg. A sorversenyen a családok mérkõztek meg egymással különbözõ ügyességi számokban: célba dobás, háton cipelés, talicskázás. Nemcsak a
gyerekek, hanem a szülõk
között is igazi verseny alakult ki.
Az izgalmak okozta éhséget a bográcsokban gõzölgõ
finomságok csillapították,

melyeket az öttagú szakértõ
zsûri pontozott. Az Árnyas
Színtársulat mûsorával: A
rátóti csikótojás-sal gyönyörködtette a közönséget. Az
elõadást a kicsik, és a nagyok
élvezettel figyelték, nagy
meglepetést és derût okoztak a jelmezekbe bújt
óvónénik. Az elõadás végére
megszülettek a sorverseny és
a fõzõverseny eredményei.
A díjakat boldogan vették
át a nyerteseik, és aki semmit nem nyert, az sem szomorkodott, hiszen a végén
mindenki kapott ajándékot.
Az eseményeket Vera néni
népszerû gyermekdalokkal
zárta.
Megkérdeztük Jámbor Éva
szülõt, hogy mi a véleménye
a napról.
- Az egész nap csodásan
telik. Sikerült egy nagyon
családias légkört kialakítani,
melyet mindenki élvezhet.
Nemcsak a gyermekek, hanem mi szülõk is nagyon jól
érezzük magunkat, élvezzük
egymás társaságát. Az
óvónénik és dadusok szenzációs munkát végeznek.
Mezei Ádám

Segítség, NINCS IDÕM MOZOGNI!
Avagy hogyan lehetne azt
a napi 30 perc mozgást becsempészni az életünkbe?
Egyensúly a család, gyerekek,
a munkahely és a mozgás körül.
Napi minimum 30 perc mozgásra lenne szüksége mindenkinek ahhoz, hogy egészségét,
testét karban tartsa. A mozgás
javítja az életminõséget, fokozza a stressztûrõ képességet, pihentetõbbé teszi az alvást, elkerülhetõ a szív-és érrendszeri
megbetegedések és a mozgásszervi panaszok, növeli az önbizalmat. A mozgás az ember
legfontosabb orvossága!
A mai világban, amikor a
munka és család összeegyeztetése is óriási kihívás, elég nehéz
idõt szakítani külön a mozgásra. Az alábbiakban szeretnék
pár tippet adni ahhoz, hogyan
lehet mégis becsempészni a
mindennapokba egy kis testedzést:
Ha kisbabával vagyunk otthon, végezzünk hetente 2-3 alkalommal baba-mama tornát.

Sokféle otthon is lejátszható, jó
dvd-t lehet már kapni. Esetleg
babakocsival menjünk jó nagy
kört a településen: tempósan,
akár néha picit futva is, sík és
veszélytelen terepen görkorit is
köthetünk a lábunkra (persze
ha tudunk görkorizni). Emelkedõn felfelé elõrehajolva, a farés combhajlító izmokat megdolgoztatva tudunk „edzeni”.
Ha már nagyobb, ovis gyermekünk van, szaladgáljunk vele az udvaron, a parkban, játszunk versenyfutást, focizzunk,
dobáljunk labdát vele. Oviba
gyalog, rollerrel vagy kerékpárral érdemes menni, ha autóval
visszük, messzebb álljunk meg
az épülettõl és tempósan sétáljunk be. Ez a kis mozgás a
gyermeknek is javára válik! Hazafelé már több idõnk van,
menjünk érte gyalog, bicajjal.
Munkahelyünkre is, ha nem
túl messze és nem túl forgalmas
úton kell bejárjunk, érdemes
bringával, esetleg gyalog menni. Itt is érvényes az autós bejá-

rásra vonatkozó szabály: álljunk
meg a parkoló legtávolabbi
csücskében és sétáljunk be a
dolgozóba. Ha tömegközlekedési eszközzel közelítjük meg
második otthonunkat, akkor
két megállóval hamarabb szálljunk le és tempósan sétáljunk
be. Ez vonatkozik a bevásárlásra
is: a boltot is minél távolabbi
pontról próbáljuk meg elérni,
visszafelé pedig súlyzózhatunk
a megrakott cekkerekkel.
Délután menjünk el barátunkkal, barátnõnkkel sétálni.
Esetleg - ha magunknak nincs vállaljunk kutyasétáltatást. Lépésmérõt is beszerezhetünk, és
minden nap elhatározhatjuk,
hogy 50-100 lépéssel többet teszünk meg, mint elõtte.
Házimunkákat minden erõbedobással végezzük. Kapcsoljunk be egy pörgõs, ritmusos
zenét, erre máris nagyobb
kedvvel és intenzitással dolgozunk.
Lift helyett menjünk mindenhová lépcsõn! Aki nagyon

edzésben van, akár kettesével is
szedheti felfelé a lépcsõfokokat
(óvatosság legyen szem elõtt).
Reggelizzünk! Egy felmérés
szerint azok, akik nem esznek
reggelit, sokkal hajlamosabbak
arra, hogy késõbb többet és zsírosabb ételeket esznek.
Dolgozzunk kint a kertben! A
kertészkedés szuper dolog,
nem csak testileg, de lelkileg is
helyre teszi az embert: gyomlálás, gereblyézés, söprögetés,
hólapátolás, fûnyírás közben a
legjobb gondolatok juthatnak
eszünkbe, nem beszélve arról,
milyen jó testedzést végzünk
közben.
Legyünk minél többet a szabadban! Ha esik az esõ, se szomorodjunk el, hiszen szüksége
van a növényeknek a vizre, mi
pedig gumicsizmában és esõkabátban is ugyanúgy sétálhatunk. Ráadásul, a felhõk felett
mindig süt a nap!
Vigh Mercédesz
(aerobic oktató, személyi edzõ)
merci@fittenveresen.hu
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10 millió Ft értékû haltelepítés
Szada határában telepítettek fokozottan védett, egyenként 100.000 Ft értékû lápi póc halivadékot veresi
szervezetek a SZIE segítségével. A tavaly kezdõdött halfaj mentés újabb eseményérõl ezúttal a Népszabadság
cikkét közöljük.

Lápi pócot a szabad vizekbe!
Újratelepítik a veszélyeztetett halat
Mesterségesen szaporított lápipóc-ivadékokat helyeztek ki természetvédõk tegnap, egy Pest megyei, e ritka
aprócska hal számára létrehozott tóba – a múlt héten
pedig egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vízfolyásnál
tették ugyanezt. Mindez a lápipóc-védelmi mintaprogram keretében történt.
Tízmillió forint természetvédelmi értékû (azaz száz darab)
lápipóc-ivadékot helyez ki a Tavirózsa Környezet- és Természetvédõ Egyesület, együttmûködve a

közi vörös könyves halfajról van
szó – mondja Tatár Sándor, az
egyesület alelnöke, a lápipócvédelmi mintaprogram vezetõje. E

rábban megoldották a lápi póc
szaporítását – ezt Müller Tamás, a
tanszék munkatársa, illetve
Demény Ferenc PhD-hallgató vé-

Az érdeklõdõk egy csoportja

úgynevezett 1. számú Illés-tóba
rakják ki. Az akció folytatása a
múlt heti, csütörtöki lápipóctelepítésnek, amikor a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Nagysze-

Egy-egy tálban 20 db gyufaszál
méretû lápi póc növendék található

Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékével ma, hétfõn.
Az ivadékokat a Pest megyei
Szada község területén e hal számára élõhelyként létrehozott,

kereshez közeli Gõgõ-Szenke patakba – ahol egyébként is elõfordul ez a hal –telepítettek ugyanennyi pócot.
– Fokozottan védett, nemzet-

Magyarországon csak kisszámú,
mocsári élõhelyen elõforduló, legfeljebb tíz centiméteresre növõ
halnak eddig nem volt természetes ellensége, ez azonban az utóbbi években megváltozott: a kelet
felõl terjedõ, a mocsári életfeltételeket ugyancsak elviselõ, ragadozó amurgéb fenyegeti. A Tavirózsa-egyesület ezért hozta létre a
Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékével együtt a
lápipóc-védelmi mintaprogramot.
Amint errõl annak idején beszámoltunk, a most „kihalt” zöldtárca támogatásával két éve indult program keretében már ko-

gezte –, s az így elõállított ivadékoknak az említett élõhelyekre
való telepítésére kerül sor most. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gõgõ-Szenkére azért esett a választás, mert e vízfolyásban eredetileg is elõfordul a lápi póc, és
itt már tartani kell az amurgéb állománygyérítõ hatásától – a
Szadán létrehozott 1. számú Illéstó pedig minden szempontból
megfelelõ védettséget biztosít e
halnak. Tehát ha a Gõgõ-Szenke,
vagy más élõhely esetében veszélybe kerül a lápi póc állománya, innen meg lehet oldani az
utánpótlást.

Ismétlõdni látszik a még mindig oda-vissza indulatokat gerjesztõ fecskendõgyár története. A különbség az, hogy a TESCO nem is veresi területre épül.
WK

Akár éveket is csúszhat a Szadára tervezett Tesco áruház felépítése!
Akár éveket is csúszhat annak a mintegy
6.000 m2-es áruháznak a felépítése, amelyet a Tesco Szada község területén (a gödöllõi Tesco-tól kb. 3 km-re), Veresegyház
közvetlen határára tervezett.
A beruházó tervei szerint a 4.000 m2-es
áruházzal együtt 100 db 20 m2-es üzlethelyiséget kínálnak bérhelyiségként kiskereskedelem és szolgáltatások céljaira. Az
üzlet komplexum 24 órás nyitva tartással
üzemelne, a vásárlók fogadását mintegy
350 férõhelyes parkolóval és benzinkút telepítésével biztosítanák.
A Tavirózsa Környezet és Természetvédõ
Egyesület azonban megtámadta a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség elsõfokú
környezetvédelmi határozatát, amelyben
hozzájárult az építkezéshez.
Az Egyesület álláspontja szerint ezek a tervek jogszerûen nem valósíthatók meg, mivel a leendõ Tesco áruház a szennyezõ, és
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ezért évek óta mûködési engedéllyel sem
rendelkezõ térségi szennyvíztisztítóra nem
köthet rá.
E mellett az építési terület és az illegálisan
feltöltött környezetének csapadékvíz elvezetése sem megoldott, így a jelentõs területburkolással járó beépítés elöntéssel fenyegeti Veresegyház déli lakóterületeit.
További gondot jelent, hogy az új áruház
a napjainkban is túlterhelt úthálózaton jelentõs és folyamatos zajterheléssel járó
többletforgalmat generálna.
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség a
fellebbezés elbírálásakor az építkezés
szempontjából az alábbi lényeges körülményben megváltoztatta az elsõfokú határozatot:
„A veresegyházi szennyvíztisztító telep
túlterheltsége miatt, a szennyvíztisztító
telep rekonstrukciójának befejezéséig,
egyedi szennyvíztisztítási, elhelyezési

megoldást kell alkalmazni, amit az építkezés megkezdése elõtt a Felügyelõséggel egyeztetni szükséges.”
Az Erdõkertes, Szada és Veresegyház közös tulajdonában lévõ szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, sikeres pályázatot követõen még csak most kezdõdik. Üzembe
helyezésére és a rákötések engedélyezésére legkorábban, 2013 nyarán kerülhet sor.
Az egyesület álláspontja szerint a tervezett
beruházásnak az említett környezetvédelmi problémákon túl káros gazdasági és
szociális hatása is lenne, mivel az végérvényesen tönkre tenné Veresegyház híres piacának, illetve Veresegyház, Szada és a
környezõ települések kiskereskedõinek,
szolgáltatóinak zömét.
Tekintettel a várható káros következményekre a Tavirózsa Egyesület minden törvényes eszközzel fellép a beruházás megakadályozása érdekében.
Tavirózsa
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Souvlaki (Szuflaki)
A szuflaki az egyik legjellegzetesebb görög grill étel.
Görögországban szinte minden utcai büfében kapható a
gyros mellett. Általában görög salátával, sült krumplival és
tzatzikivel (görög uborkasaláta) tálalják. Isteni finom.
Nagyon fontos, hogy elsõsorban sertés tarjából készítve,
grillen megsütve idézi az igazi autentikus görög souvlaki
ízt. Fûszerezése végtelen egyszerû, sóval, borssal, oregánóval történik.
Hozzávalók 4-6 fõ
részére:
1 kg sertés tarja
1 nagy csokor
oregánó
2 gerezd fokhagyma
só, bors
olivaolaj
Elkészítése:
A húst vágjuk fel
1,5 x 1,5 cm
nagyságú
kockákra. Az oregánót aprítsuk fel, a fokhagymát pucoljuk meg
és szintén aprítsuk fel. A húst kenjük be olajjal, szórjuk
meg a fokhagymával és az oregánóval. Lefedve hûtõben
pácoljuk egy napot. Sózni egyelõre ne sózzuk meg, mert
kiszívja a nedvességet.
A pácolási idõ letelte után legalább 2 órát hagyjuk
szobahõmérsékleten a húst, a sütést megelõzõen. Húzzuk
nyársra a kockákat és faszenes grillen pár perc alatt süssük
készre.

Fetával töltött húsgombóc,
paradicsomos mártásban
Hozzávalók 4 személyre:
1 nagy fej vöröshagyma
1 nagy csokor oregánó
3 gerezd fokhagyma
só, bors
80 dkg darált marhahús
15 dkg feta sajt
3 dl paradicsom paszta
¼ tk fahéj
1 tk õrölt római kömény
1 tk cukor
Elkészítése:
A hagymát, a fokhagymát
pucoljuk meg, aprítsuk fel.
Az oregánót szintén vágjuk
apró darabokra. Mindezeket
keverjük a darált húsba, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.
A sajtot kockázzuk fel egy centis darabokra.
Formáljunk kis gombócokat a húsból, úgy hogy a közepére egy-egy kocka feta sajtot helyezzünk. A sajt legyen minden oldalon elfedve. Serpenyõben nagyon kevés olajon, 33 perc alatt megsütjük a gombócok minden oldalát. Ráöntjük a paradicsompasztát, fahéjjal, római köménnyel, cukorral, sóval fûszerezzük. Ha szükséges kevéske vizet önthetünk rá. A gombócokat fedje el a paradicsom. Lefedve
20-25 perc alatt alacsony hõmérsékleten készre fõzzük.
Sült krumplival, steak burgonyával a legfinomabb.
További receptek és videó receptek találhatóak a
www.alacarte-kulinaria.blogspot.com oldalon is.

Köszönet a GE-nek!
Iskolánk anyagi helyzete évek
óta nem tette lehetõvé a technika oktatásához szükséges szerszámok felújítását, pótlását. A
GE ismét segítségünkre sietett.
Orosz Rita kapcsolattartásán keresztül nagyszabású eszközfelújításra és bõvítésre került sor.
Nemcsak a gyerekek által használt kézi szerszámok lettek
újonnan megvásárolva, de a
gépparkunkat is modernizálták,
amivel mi, technika tanárok segíteni tudunk a nehezebben
haladóknak (akkumulátoros fúró, fonalfûrészgép...). Sõt, a vállalat nagylelkûsége révén a
nyolcadikos lányok mindegyike
megismerkedhet a szövés, illet-

ve a gépi varrás rejtelmeivel, a fiúknak pedig az elektromos szerelés vált könnyebbé az új eszközökkel (forrasztó pisztoly, páka).
Mindezek mellett még a minõségre is odafigyeltek, így évek
múlva is ezekkel a szerszámokkal fogunk tudni dolgozni.
Az eszközökkel a háztartási
ismereteket olyan színvonalon
tudjuk oktatni, amire majd tanulóink támaszkodhatnak felnõtt korukban is. Nagyon köszönjük a gyerekek nevében!
Szabó Károlyné Gyöngyi
az iskola technika
tanárai nevében

Osztrák ajándék a Missziónak!

Osztrák vendégek
az Innovációs Központban
Az osztrákok hozzánk hasonlóan szeretik Erzsébet királynét, számukra Sissy-t, s
ezért rendszeresen érkeznek
turista csoportok Gödöllõre,
a királyi kastélyba. Ismeretségi alapon Horváth Ernõnek a
veresegyházi
Fidesz-KDNP
polgármester jelöltjének sikerült az egyik csoportot kitéríteni tervezett útvonalából,
hogy Veresegyház látványosságaival is ismerkedjenek
meg. Mivel a csoport ideje
kötött volt, így kevés idõt
tölthettek nálunk, de az Innovációs Központban azért tettek egy rövid látogatást, s reméljük, hírül viszik, hogy van
itt egy szép kisváros, amit érdemes bevenni az útitervbe
más kirándulás esetén is.
A fogadáson Horváth Ernõ
beszélt a város történetérõl
és nevezetességeirõl, Boros
Zsuzsa a Központ igazgatója
az éppen aktuális kortárs festõk kiállítását mutatta be, a
vendégek pedig megkóstolhatták a finom szadai házi

Jobban Eszter és
Horváth Gábor,
az átadó
pálinkát és a különféle ízû pogácsákat.
A Purbach-i csoport sem
érkezett üres kézzel. Egy bécsi orvos, dr Johannes
Windisch, aki felszámolta
praxisát, a fel nem használt,
és még 2 évig érvényes szavatosságú sebkezelõ és kötszer
készletét felajánlotta egy magyarországi intézménynek.
Ezt a csomagot a Misszió vezetõje Jobban Eszter vette át
szintén az Innovációs Központban.

Középen a vendéglátó Horváth Ernõ
a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje
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Református Jótékonysági Bál
Jótékonysági bált rendezett a Református Egyház
presbitériuma a Tóparti Sörsátorban, még május 8-án.
A bevételt a gyülekezet a
parókia építésére szánta,
mivel a korábbi parókia
épületében már három éve
az iskola mûködik, sõt már
ki is nõtte azt.
Borongós volt az idõ, de a
hangulaton ez mit sem rontott. A meghirdetett idõre

lassan megtelt a sátor. A
hangulatot megalapozta az
a vidám mûsor, melyet a lelkész úr és felesége vezetésével a presbiterekbõl, pedagógusokból és szülõkbõl

verbuválódott csapat adott.
A szíves vendéglátáshoz
ízletes vacsora társult, a zene hallatára pedig megtelt
a tánctér. Túlzás nélkül
mondhatjuk, jó volt együtt
tölteni ezt a kellemes estét,
melyet Pásztor Béla polgármester úr is megtisztelt a jelenlétével.
Végignézve a jókedvtõl
sugárzó társaságon és a
rengeteg tombola ajándé-

kon, amelyek felajánlásokból gyûltek össze, nyilvánvalóvá vált az emberek segítõ szándéka, összefogása.
Az ilyen esték teszik széppé
a napjainkat.

Suli – Buli
Közeledik a vakáció a jól megérdemelt pihenés. Az iskolás
gyermekek ilyenkor már számolják a napokat, a pedagógusok igyekeznek ezt az utolsó idõszakot emlékezetesebbé tenni a számukra. Nem
volt ez másként a Kálvin téri
Református Iskolában sem.
Suli- bulit rendeztek június 5én, az iskola udvaron.
A reménytelenül felhõs és
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esõs idõszakban balgaságnak
tûnt szabadtéri rendezvényre
készülni, de készültek. Mégpedig hittel, lelkesen, szorgalmasan, és mint utóbb kiderült
rendkívül színvonalas mûsorral. A hosszú ideig tartó esõzés után azon a napon szikrázó napsütésre ébredtünk!
A gyermekek néptáncoltak,
énekeltek, verseltek, mesét,
mondókát mondtak, színjáté-

kot, rocky táncot adtak elõ a
közönség legnagyobb örömére. Jó volt látni a sok büszkeségtõl sugárzó szülõi szempárt, ahogy a színpadon sze-

tív foglalkozásokra csábítgatták a kicsiket. Sikerüket igazolta a sok körülöttünk ugrándozó festett arcú, színes tészta
nyakláncú csöppség.

replõ csemetéiknek szurkoltak.
A felnõttek is kitettek magukért, kedves mûsorral leptek
meg bennünket. Elõadtak egy
zenés, táncos részletet a Hegedûs a háztetõn-bõl c. musicalból és egy fergeteges
Hungaria számot.
Az udvaron felállított sátor
alatt süteményekkel, üdítõkkel csillapíthattuk éhünket,
szomjunkat. Ugyanitt ügyes
kezû fiatalok arcfestésre, krea-

Az ebéd elõtt megrendezett
sportverseny már- már hagyomány, ahol együtt küzd gyermek, szülõ, pedagógus.
Egy ilyen hangulatú eseményen nagyon rohan az idõ. Jó
társaságban lenni, a gyermekeinkkel együtt tölteni egy
gondtalan napot, valljuk be,
nagy ajándék.
Köszönjük a Református Iskola pedagógusainak és a szervezõknek!
Mezei Ildikó

