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Helyére került a Módy Péter restaurátor
mûvész által aranyozott kereszt,
és a kereszttel együtt a templomtorony süvege

Tûz a határban
Az Ivacsokon gyújtott valaki felelõtlenül tüzet július 25-én., amit
aztán csak a GAMESZ és a tûzoltóság segítségével sikerült megfékezni.
Az esõs idõ ez esetben a segítségünkre volt és szerencse, hogy a
gyors és hatékony beavatkozásnak
köszönhetõen a tûz nem terjedt
tovább.

Ilyen a város a templomtorony magasságából nézve

Hazakerültek a
szürkemarháink!

A kép még Szadán készült
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Veresegyház önkormányzata vásárolta meg a szadai
Nordénia gyár szürkemarháit, s a 11 tehénbõl,
egy bikából és a borjakból
álló gulya mostanra már elfoglalta a helyét a Medveotthon mellett, jelentõsen
kibõvítve a vendégcsalogató
látványosságokat.
A csak Magyarországon
honos büszke állatok ellátása céljából a város 30 ha-t
lucernával és zabbal vetett
be, így a takarmányozásuk
megoldott, bár ezek a szívós
jószágok inkább csak télen
igénylik a többlet takarmányt, egyébként az üde legelõ elegendõ a számukra.
Szépségük és igavonó erejük legendás, annak idején a

hajdúk ezrével hajtották lábon a gulyákat német és
olasz vásárokra, ahol a húsáért kétszer annyit fizettek,
mint az ottani marhákéért.
Az ország legjelentõsebb kiviteli cikke volt akkor ez a
különleges megjelenésû háziállat. Húsa finom rostú,
igen ízletes és biztosan
mentes a kergemarhakórtól.
A nagyüzemi állattarásból
kiszorult fajta kis híján kipusztult, de most az állománya ismét növekedni kezdett, hála a nemzeti kincseinket felkaroló gazdáknak,
önkormányzatoknak.
A szürkemarhákról film
megtekinthetõ:
http://www.veresi-tv.hu/
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Méltán híres a veresi piac, messze környékrõl jönnek ide árusok is és vevõk is. Igazi látványosság ez, ahová még vásárlási cél nélkül is
jönnek piaci hangulatra vágyva. A piac az életet jelenti, a nyüzsgést, a lüktetést. Az elhelyezkedése azonban szokatlan Magyarországon, nálunk kevés helyen van piac a város szívében.
Másutt ez nem jelent meglepetést, nézzük
meg például Firenzét vagy Párizst. Amikor legutóbbi külföldi utam során szombat reggel kinéztem a szállodai szoba ablakán, meglepetten figyeltem fel a változásra. Megszûnt az utcában a forgalom, minden talpalatnyi helyet
elfoglaltak az árusok. Mindenféle régiséget,
ezüst étkészletet, festményeket, bizsut, gramofont, gyerekjátékot, de még bútort is vehettünk volna. Az ottaniaknak természetes az
idõnként vásártérré alakuló utca, békében élnek mellette akkor is, ha az közvetlenül a kapualjukban van.
Veresen is ilyen a piac, csak itt nem mindenki ért egyet vele. Hiába gondoskodik az önkormányzat példásan, közvetlenül a zárást követõ takarításról, akadnak, akik nehezményezik a
zsúfoltságot, a közlekedés pár órás nehézségeit. Most, a Fõ téri munkálatok között még
bonyolultabbá vált a helyzet, bár amint tapasztaljuk, türelemmel, belátással ez is szépen
megoldódik minden különösebb beavatkozás
nélkül. Azt tapasztaltuk immár többedszerre,
hogy az emberek a piacon nyugodtak, sõt udvariasak, ha akár egymást, akár a tócsákat kell
kerülgetni. Meglepõ ez mert a gépkocsi forgalomban máshoz szoktunk. Úgy látszik, az emberi közelség oldja a feszültségeket, s az emberek szeretnek szemlélõdni.
Fontos, hogy az ember ne legyen elfogult,
hallgassuk meg mások véleményét is! Találomra megszólítottunk hát több embert, eladót is és vásárlót is, a fõ kérdés minden alkalommal az volt, mi legyen a piac sorsa. Íme, a
válaszok.
Birizdó Jánosné sz. Kurucz
Mária
Törzs veresi vagyok, szüleim, testvéreim is itt születtek, itt élünk. A heti két piacban van jó is meg nem
is. Aki ebben a körzetben
lakik annak biztos, hogy
egy kicsit zavaró. Viszont nagyon sok árus jön,
és a helyi gazdák is el tudják adni a termékeiket. Vásárolni is ide jövök, de sokszor árulom a
saját termésû gyümölcsöt. Állítólag ki szeretették volna vinni a CBA mögé, de a többség úgy
döntött, hogy maradjon. Ha majd ide költözik

az önkormányzat, új helyzet lesz, de mi veresiek megszoktuk már.
Szabó Zoltán
Fél éve lakunk Veresen.
Egyetlen egyszer vásároltam itt. Ha lehet, elkerüljük. Szeretnénk, ha kiköltöztetnék innét. Lehet,
hogy hasznos, de itt a központban nehéz miatta a
közlekedés. Egy külsõ területen lehetne kulturáltabb körülményeket és fõleg parkolókat létesíteni.
Galambos Gáborné vásárló Szadáról
Sok embernek ez csak szórakozás, lehet hizlalni az
embernek a szemét. Én a
régiségeket
szeretem
megnézegetni. Nem jövök
rendszeresen, de most a
kertünkben a rossz idõ miatt nem termett elegendõ zöldség. Szadáról nagyon sokan átjárnak ide, mert itt mindig sok friss áruból lehet
választani, meg jóval olcsóbb is, mint a plázákban. Örülünk, hogy van, de megoldhatnák,
hogy egy kicsit szabadabban lehessen közlekedni. Rókagombát lehet venni a szökõkút
környékén, én ezért is szeretek ide jönni.
Bóné Piroska (a fényképezéshez nem járult
hozzá)
Eleve kerülöm a tömeget, ezért nem vagyok
piacra járó. Ha rajtam múlik, akkor maradjon,
engem nem zavar.
Vajda Kálmán édességárus
Budapestrõl
Sajnos újabban lecsökkent
a forgalmam. A veresiek
nagyon büszkék a piacukra, persze van, aki meg haragszik, hogy pont itt van.
Szerintem itt kell tartani,
mert, ha megváltoztatják a helyét, akkor elõbb
utóbb tönkre megy. Elfogynak a kereskedõk
és a vevõk is. Tapasztalt kereskedõként mondom, ha egy piachoz hozzányúlnak, annak vége.
Molnár Éva vásárló – (a fényképezéshez nem
járult hozzá)
Nagyon jó ez a piac, csak kellene egy fedett
rész is és betonozás, hogy ne ilyen sárban járnánk. Ha már építkeznek ezt is megcsinálhatnák.

Halasiné árus Galgamácsáról (a fényképezéshez nem járult hozzá)
Azért jövök át, mert itt tudom eladni a megtermelt gyümölcsöt, zöldséget. Mindig jövök,
mert kell ez a kis kiegészítés a nyugdíjamhoz.
Az nem baj, hogy a Fõ téren van a piac, máshol el sem lehetne képzelni. Most az építkezés
miatt ilyenek a körülmények, de ez csak átmeneti helyzet.
Tóth Lászlóné veresi zöldséges
Én a saját veresen termelt
árumat hozom, a patak
partján van a kertem.
Most egy kicsit zûrös a piac az építkezés miatt, de
elférünk és örülünk, hogy
itt maradhatunk. Ha van is néha gond, az mindig szépen megoldódik. Idegenkedünk az átköltözésnek a gondolatától, itt szeretnénk maradni.
Makádi Pálné árus Zsámbokról
23 éve rendszeresen járok
erre a piacra. Lehet, hogy
kényelmesebb helyet kellene neki keresni, de fennáll a
veszély, hogy akkor kevesebben jönnek. Ha nem jöhetnénk ide Veresre, akkor legfeljebb a nagybanira mehetnék, de az nem lenne jó.
Czene István veresi õstermelõ
Egyre forgalmasabb a piac,
sok árut hoznak mindenhonnan. Még 50-100 km
körzetbõl is jönnek árusok.
Láthatja, sok a vevõ is,
megy a piac. Az építkezéstõl aggódunk, de reméljük, hogy csak megmarad a helyünk. Nem lenne jó, ha áthelyeznék, mert akkor a piac tönkremegy, nem mennek utána a vevõk. Gödöllõn is így jártak, be is
zárt a piac.
Orbán Gábor árus
Rendszeresen járok ide Budapestrõl, minden szombaton és szerdán is. Ahol
mi most vagyunk, ez jó
hely. A veresiek szempontjából nem akarom megítélni, de nagyon régóta
van itt piac, megszokták az emberek. Az építkezéstõl függetlenül maradjon ezen a helyen.

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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Képviselõ-testületi döntések
63/2010. (VI.23.) Kt. számú
határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
KEOP-5.3.0/09-2009-0148 azonosító számú „Energiahatékonyság növelése a Fabriczius
József Általános Iskolában” projekt építési közbeszerzési eljárása kapcsán úgy dönt, hogy:
1.) Érvénytelennek nyilvánítja
az ArchiBest Építõ, Kereskedelmi és Mérnök Szolgáltató Kft. ajánlatát.
2.) Nyertesnek nyilvánítja a Hajdú Építõipari és Kereskedelmi
Kft.-t,
bruttó:
52.375.000,- Ft ajánlati árral.
3.) A második legjobb ajánlattevõnek nyilvánítja a Lõrinci
Építõ és Fõvállalkozó Kft.-t,
bruttó: 54.625.000,- Ft
ajánlati árral.
4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói
szerzõdést a nyertessel kösse meg az eredményhirdetéstõl számított 20. napon.
5.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes visszalépése esetén a vállalkozói szerzõdést a második legjobb
ajánlattevõvel kösse meg.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal
64/2010. (VI.23.) Kt. számú
határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint kölcsönt
nyújt a Novusz-Immo Kftnek (2112 Veresegyház, Bihari János u 12, cégjegyzékszám: 13-09-133064, adószáma: 14979620-2-13,
képviseli: Gábor Csaba ügyvezetõ) részére az elõterjesztés mellékletében bemutatott kölcsönszerzõdésben
meghatározott feltételekkel.
2.) A Képviselõ-testület jóváhagyja a polgármester által
aláírt kölcsönszerzõdést, a
jelzálogjog alapításáról és
engedményezésrõl szóló
okirat aláírását, valamint
ügyvédi letéti szerzõdés
megkötését a határozat
mellékletekben meghatározott feltételek szerint.
3.) A Képviselõ-testület felkéri
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírására a Q-ing Kftt a beruházás befejezésére
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vonatkozóan, illetve a kölcsönszerzõdésben megjelölt, négy ingatlan megvásárlására.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal
65/2010. (VI.23.) Kt. számú
határozat:
1./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy határrendezéssel a 6410/6
hrsz-ú közterületbõl 383
nm hozzácsatolásra kerüljön a 6410/3 hrsz-ú ingatlanhoz.
2./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja, hogy a
közmûvesítetlen 383 nm-es
területrész vételára a Hegyek városrészen jelenleg
érvényes ingatlanár 60%-a
figyelembevételével, bruttó
3.159.750,-Ft legyen.
3./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a vételár megfizetése az alábbi
módon történjen meg:
szerzõdéskötéskor
1.000.000,-Ft, ezt követõen
félévente 4 x 539.938,- Ft
kerül megfizetésre, a teljes
vételár kifizetésének végsõ
határideje 2012. 06. 30.
4./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határrendezési eljárás megindítására és
az adásvételi szerzõdés aláírására. Egyben felhívja a
Jegyzõt, hogy a határrendezésbõl keletkezõ változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal
66/2010. (VI.23.) Kt. számú
határozat:
1./
Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõtestülete hozzájárul a Veresegyház külterület, 052/48 hrsz-ú
szántó mûvelési ágú ingatlan
1/1 tulajdoni hányadrészének
(3.516 nm) megvásárlásához,
300,-Ft/nm,
összesen
1.054.800,-Ft vételáron.
2./
Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõ-

testülete felhatalmazza a Polgármestert a földvásárlási eljárás
megindítására, majd az adásvételi szerzõdés aláírására. Egyben
felhívja a Jegyzõt, hogy a fenti
ingatlanvételbõl keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal
67/2010. (VI.23.) Kt. számú
határozat:
1./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul a Veresegyház külterület, 065/10
hrsz-ú szántó mûvelési ágú
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadrészének (1.849 nm)
megvásárlásához
300,Ft/nm, összesen 554.700,Ft vételáron.
2./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert a földvásárlási
eljárás megindítására, majd
az adásvételi szerzõdés aláírására. Egyben felhívja a
Jegyzõt, hogy a fenti ingatlanvételbõl keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal
68/2010. (VI.23.) Kt. számú
határozat:
1./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárul az Õrbottyán külterület 0116/20
hrsz-ú erdõ mûvelési ágú
ingatlanból Hubert István
6.159 m²-es tulajdonrészének 300,-Ft/m² áron történõ megvásárlásához, összesen 1.847.700,-Ft-ért.
2./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan adásvételi szerzõdésének aláírására. Egyben felhívja a Jegyzõt, hogy a fenti adásvételbõl keletkezõ változásokat a
vagyon-nyilvántartásban és
a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Felelõs: Pásztor Béla polgármester
Határidõ: azonnal

Ruszin
és cigány
kisebbségi
önkormányzat
választás
Veresegyház Város Helyi
Választási
Bizottsága
megvizsgálta a kisebbségi választói jegyzékbe
való felvétellel kapcsolatos kérelmeket.
A HVB megállapította,
hogy Veresegyház településen a kisebbségi választói jegyzékbe vett
választópolgárok száma
kisebbségenként :
51 fõ cigány, 31 fõ ruszin, 2 fõ ukrán 1 fõ lengyel, 1 fõ német, , 1 fõ
szlovén, választópolgár.
A kisebbségi önkormányzati képviselõk választása kitûzésének törvényi feltételei a névjegyzéken szereplõ választópolgárok száma
alapján a cigány és ruszin kisebbség esetében
állnak fenn.
Mindezek alapján
Veresegyház Város Helyi
Választási Bizottsága a
helyi
önkormányzati
képviselõk és polgármesterek 2010. évi választásának napjára, 2010. október 3-ra írta ki a cigány- és a ruszin települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választását.
Veresegyház, 2010. július 30.
Dr. Tahon Róbert
HVI vezetõ
Kecskés Sándor
HVB elnök
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Nyári Fõ téri Redezvények

Miénk itt a fõ tér

A baptista gyülekezet rendezvénye
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Felajánlás
képviselõ-jelölteknek
A lakosság jobb tájékoztatása érdekében felajánljuk
az október 3-dikai önkormányzati választáson induló képviselõ-jelöltnek, hogy
ingyenesen megjelentetjük
bemutatkozó anyagukat és
egy arcképüket az Veresi
Krónika szeptemberi lapszámában.
A közlés feltétele, hogy az
írások lapzártáig, azaz szeptember 1-jéig érkezzenek
meg a szerkesztõség címére. Ajánlott az e-mail-ben
küldés (a beérkezést egy válasz emailben nyugtázzuk),
de, ha az valakinek egyszerûbb, akkor a szöveg és a
fénykép leadható egy zárt
borítékban, a szerkesztõ-

ségnek címezve, az Innovációs Központ „A” portáján
is.
A másik feltétel, hogy a
bemutatkozás ne legyen
hosszabb 20 mondatnál,
vagy 1500 karakternél.
Természetesen ennél bõvebb terjedelem is lehetséges, amennyiben a jelölt azt
fizetett hirdetésként adja
föl.
Bízunk benne, hogy minden képviselõ-jelölt él ezzel
a lehetõséggel és a választópolgárok teljes képet kaphatnak az indulókról.
Érdeklõdve várjuk bemutatkozó anyagaikat.
Windhager Károly
fõszerkesztõ

Elkezdõdött a kivitelezés!
Örömmel értesítek mindenkit, hogy a Veresegyházat,
Erdõkertest és Szadát érintõ,
uniós támogatást nyert
szennyvízprojekt II. fordulójának végrehajtását, azaz
a kivitelezés megvalósítását
a Támogatási szerzõdés
2010. július 7-én megtörtént aláírásával megkezdtük.
A projekt fõbb adatai az
alábbiak:
A projekt azonosító száma:
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-002
Címe: Szennyvíztisztító telep bõvítés, korszerûsítés
és csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció te-

összköltség: 3 984 753 782
Ft
Támogatás
intenzitása:
81,865387 %
Támogatás összege: 3 262
134 105 Ft
A projekt közremûködõinek
(projektmenedzsment, FIDIC
mérnök, PR felelõs, csatornahálózat és szennyvíztisztító
kivitelezõje) kiválasztása a
már elindított közbeszerzési
eljárások keretében történik.
A megvalósuló létesítmények az alábbiak lesznek:
Csatornaépítés:
Az építés keretében kerül sor
még 150 db házi beemelõ ki-

Erdõkertes 100 éves
Pásztor László
polgármester

Harrach Péter
országgyûlési
képviselõ

rületén
Kedvezményezett: Veresegyház
és
Környéke
Szennyvízközmû Társulás
Közremûködõ
szervezet:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KvVMFI)
A kivitelezés befejezési idõpontja
(próbaüzemmel
együtt): 2012. 12. 01.
A záró elszámolási csomag
benyújtási határideje: 2013.
01. 12.
A megvalósítási munkák nettó összköltsége: 4 014 723
782 Ft
ebbõl az elszámolható nettó

vitelezésére, valamint Erdõkertesen jelentõs csatornaszakasz rekonstrukciójára.
Szennyvíztisztító:
A jelenlegi 3000 m3/nap kapacitásról 5000 m3/nap kapacitásra bõvítés; új technológia:
membrán-bioreaktoros tisztítási mód.
Sörös Erika
Veresegyház és Környéke
Szennyvízközmû Társulás

A szennyvíztisztító jelenlegi állapotában

Útban az alapkõletételhez a felszentelt zászlóval
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Önkormányzat

VERESEGYHÁZ VÁROS 2010. ÉVI
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGSOROZAT
ELÕZETES MÛSORTERVE
Augusztus 19. (csütörtök)
Éjszakai túra a Margitára
Indulás 20 órakor a Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ
„B” recepciójáról
10 fõs csoportok jelentkezését várjuk!
Értékelés: a túra résztvevõ csapatait az egyes állomások során
szerzett pontszámok és az igénybe vett idõ alapján értékeljük.
Csak 22.00 óráig fogadunk csapatokat az induló állomáson, s
azok, akik 80 perc alatt nem teszik meg az utat, kizárják magukat
a versenybõl. Az egyes állomásoknál regisztrálják a várakozási idõt,
s ezt levonjuk az értékelés során.
21.00 – 23.30 Beérkezõ csoportok értékelése
24.00 Díjak átadása
21.00 – 03.00 –ig nosztalgia discó, büfé várja a túra résztvevõit.
Augusztus 20. (péntek)
9.30
9.30
10.30
18.00
20.00

20.45
21.00

Kenyérszentelõ Ünnepi Szentmise a római
katolikus templomban.
Kézmûves foglalkozások a Tó strandon
Gyermekszínházi elõadás: a Tó strandon
A Budapesti Bach Kórus hangversenye a református
templomban
Térzene a németországi testvérváros
Schneeberg fúvószenekarával.
Helyszín: Búcsú tér
Ünnepi köszöntõ
Új kenyér megszegése
Örökkön örökké táncszínházi elõadás
a Duna Mûvészegyüttes elõadásában.
Helyszín: a Búcsú tér
Tûzijáték a Tó –strandon
A tûzijátékot követõen Aratóbál a Tó strandon és indul
a Kamionos disco a Szadai úton a HOVÁL elõtti
parkolóig.

Pásztor Béla polgármester az
õszi helyhatósági választásokon ismét várja a támogatók
szavazatát, hogy polgármesteri tevékenységét tovább
folytathassa a veresiek felhatalmazásával.

Augusztus 21. (szombat)
Fúvószenekari találkozó
10.00 -12.00 Fúvószenekarok beharangozó, ízelítõ zenéje a
városban
járva
kisvonattal.
(Schneeberg
és
Vereresegyház Fúvószenekarai)
16.00 Fúvószenekari Találkozó kezdete: felvonulás
Várható útvonal: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs
Központ – Fõ út- Fabriczius József Általános Iskola –
Mézesvölgyi Általános Iskola – Búcsú tér
17.00 Fúvószenekari Találkozó színpadi koncertek a Búcsú téren
Augusztus 22. (vasárnap)
II. SWAY kupa ( Mézesvölgyi Általános Iskola )
A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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Közélet

Hazám, szakmám, becsületem!

Ifj. Sulyán Pál az Elsõ Magyar Fehérasztal
Lovagrend lovagja

A híres cukrász család
tagját, ifjabb Sulyán Pált
számos kiemelkedõ szakmai
kitüntetése és sikere után az
Elsõ Magyar Fehérasztal Lovagrend a tagjai sorába
emelte. Lovaggá avatása
kapcsán kértünk kedves olvasóink számára interjút. A
43 éves, igen elfoglalt cukrász készségesen szorította
be az interjúhoz szükséges
idõt két Országház-beli feladata közé, amit ezúton is
megköszönünk.
- Kérem, vázolja fel a
szakmai sikereinek ívét a
lovaggá avatásig!
- A szüleim is cukrászok,
így elég hamar eldõlt, hogy
én is ezt a pályát választom.
A kezdés nagyon jól sikerült, megnyertem a szakma
kiváló tanulója versenyt, s
ez a sikerélmény további
lendületet adott. Még szintén tanuló koromban második lettem egy ausztriai versenyen, s azt követõen még
számos helyezést, kupát
nyertem különbözõ versenyeken, többek közt országos versenyeken lettem elsõ
helyezett. Közben sikeres
mestervizsgát tettem, és elkezdtem tevékenykedni a
családi cukrászatban.
Így korán megismert a
szakma, s amikor fiatalítani
akartak, meghívtak versenyzõnek a négyévente megtartott Cukrász Olimpiára, a
magyar csapat tagjaként.
Az elõdöntõk során én szerepeltem a legjobban, ezért
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kerülhettem be a magyar
nemzeti válogatottba, egyéni indulóként. Ezen a Frankfurtban rendezett olimpián
aranyérmet szereztem.
Ezt követte a Cukrász Világbajnokság Svájcban,
ahol ezüstérmet kaptam.
A következõ mérföldkõ az
Európa Kupa volt, onnan
megint aranyéremmel tértem haza.
Közben elvégeztem a
Vendéglátóipari Fõiskolán
egy felsõfokú tanfolyamot.
Egy idõ után beválasztottak a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség
zsûrijébe, majd a Szövetség
alelnöke lettem. Ezen túl a
Cukrász Szövetség vezetõségében is eltöltöttem nyolc
évet. Így jutottam el oda,
hogy beválasztottak a Magyarok Asztala Lovagrend
mesterévé. Jelenleg én vagyok a lovagok közt a legfiatalabb cukrász.
A feleségem, Sulyánné
Benkó Katalin szintén cukrászmester, itt dolgozik
velünk a cukrászdában, õ
készíti a dísztortákat. Egy
válogatást követõen az õ
tortája nyerte meg azt a
versenyt, melyen eldõlt,
hogy az idén ki készítheti
el az ország születésnapjára az országtortát. Nagyon büszkék vagyunk rá,
fõleg a két gyermekünk, a
7 éves Lilla és a 11 éves
Bálint.
- Milyennek kell lennie
egy nemzetközi mércével
mért cukrász mestermûnek?
- A versenykiírás szabja
meg a feltételeket és az elvárásokat. Trendek, irányzatok érvényesülnek a cukrászaton belül, amelyeket sajnos nem mi, magyarok diktálunk. Ezekhez a folyton
változó elképzelésekhez kell
tudnunk alkalmazkodni. A
nemzetközi versenyek kiírásaira feltétlenül szükség
van, mert így lehet összemérni a különbözõ népek
ízlésvilágát, szokásait. A
Cukrász Olimpián 52 ország
2500 cukrásza mérte össze

a tudását, leleményességét.
Sok versenyt szerveznek a
Távol Keleten, például a japánok nagyszerûen dolgoznak, de teljesen más a kultúrájuk.
- Hogyan zajlik egy ilyen
verseny?
- Üvegfalas egyforma
konyhákat rendeznek be,
ahová reggel 7 órakor engedik be a 4 szakácsból és 1
cukrászból álló csapatot. Mi
semmit sem vihetünk be.
Akkor látjuk meg, hogy milyen anyagokkal rendelkezünk, s abból kell 5 fogásos
menüt elkészítenünk 110
fõre. Összesen öt óra áll a
rendelkezésünkre. Recept
nincs, mindennek a fejben
kell lennie, ez igazi kihívás!
- Hogyan tudnak felkészülni egy versenyre, tartanak edzéseket?
- A versenykiírást két évvel
elõre megadják, s az alapján készülünk. Általában kiválasztunk 10 12 fiatalt, akiket a legtehetségesebbnek
tartunk. Velük elemezzük az
elõzõ idõszakok menükiírásait és a nyertes alkotásokat. A cukrász olimpiai csapat felkészítésében én is
részt veszek.
- Milyen trendeket követnek a nemzetközi cukrász berkekben, és hogyan lehet ebbe beilleszteni a híres és finom magyar cukrászsüteményeket?
- Ma az a követendõ,
hogy egyszerre sok mindent
tálaljunk föl, de mindenbõl
pici, látványos darabokat.
Ne lakjon jól hamar az ember, tudjon megkóstolni
többféle finomságot!
Látványban a karamellcukorból készült, nagyon légies, futurisztikus ábrázolás a
nyerõ. A Magyar Cukrász
Ipartestület és a Magyar
Nemzeti
Gasztronómiai
Szövetség arra törekszik,
hogy a sok nagyszerû süteményünk ne menjen ki a divatból. Ilyen magyar édesség a somlói galuska, a Dobos torta, az Eszterházy torta, a különbözõ krémesek.

A cukrászatban szerencsére
nem vettük át a nemzetközi
sablont, igyekszünk a saját
hagyományos értékeinkre
építkezni.
- Hol tudja kamatoztatni
ezt a hatalmas tudást,
amire szert tett?
- Igyekszem, de nagyon
nehéz, sõt szinte nem is lehet. A hétköznapi életben
nagyon fontos az ár. Ha nagyon jó minõséget akarok
adni, akkor az sokba is kerül, ami munkaigényes az
megint nagyon sokba kerül.
Így nagyon nehéz a mindennapokban beépíteni.
Úgy tudom mégis hasznosítani, átadni a tudást,
hogy a fiatalokkal foglalkozom. Évek óta vagyok a
szakma kiváló tanulója versenyben a zsûri egyik tagja.
- Itt a veresegyházi cukrászdában milyen elvek
mentés szervezik a munkát?
- Törekszünk itthon is
megtartani a lovagrend hármas jelszavát: Hazám, szakmám, becsületem! Ez azt jelenti, hogy mi a fagylaltot
fõzzük, tejjel, tejszínnel, vajjal készítjük, ahogy azt az
eredeti recept elõírja, például valódi gyümölcsöt használunk, nem aromákat.
Igyekszünk értékes alapanyagok felhasználásával
készíteni a termékeinket.
Nagyon fontos számunkra a cukrászdánk hírneve. A
szüleim 1980-ban nyitották
meg, azóta is itt dolgoznak,
apu volt a gazdaságért és a
menedzselésért a felelõs,
anyukám a cukrász részéért,
s az öcsém is szintén a családi vállalkozásban tevékenykedik. Számunkra ez az
otthon, amire vigyázunk!
Kedves Sulyán Úr! Gratulálunk a sikereihez és
bízunk benne, hogy még
sokáig kamatoztathatja
tudását a magyar cukrászok nemzetközi felkészítésében, valamint idehaza
Veresegyhá-zon, minden
édességet szeretõ ember
örömére.
Windhager
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Ismét 10. születésnap a GE családnál
Patricia Leary-Kreitzer és Pásztor Béla

Kovássy Eszter és Wiiliam McCourdie

Pásztor Béla, Szabó Eszter, Robert Peaslee,
Patricia Leary-Kreitzer és Mike Sims

Augusztus 6-án ismét születésnapot tartott a GE család, ez alkalommal az GE Aviation évtizedes fennállását ünnepeltük. Az „ikrek” nem egypetéjûek, de a hasonlóság azért kitapintható a szigorú és egységes követelményrendszerben, amellyel a vevõk megelégedettségét kívánják a lehetõ legteljesebb mértékben elérni. Itt is
szabványosított, ellenõrzött és dokumentált munkafolyamatok
zajlanak, csak a tevékenység más. A GE Aviation gyárban repülõgép hajtómûvek egyes alkatrészeinek a javítása folyik. Többek közt
az Airbusokban és a Boeing repülõgépekben alkalmazott GE és
Rolls-Royce hajtómûvek alkatészei kerülnek ide javításra, felújításra
a világ négy égtája felõl – ismertette megnyitójában Patricia LearyKreitzer gyárigazgató.
A kis GE megnevezés csalóka, mert bár a nagy testvér méreteiben jóval nagyobb, ám az Aviation idõsebb pár hónappal, s mondhatni ez az üzem teremtette meg a lehetõségét az GE Energy idetelepítésének. Ezt a 10 évvel ezelõtti történetet többen is érintették
ünnepi szónoklatukban. Egybehangzóan emelték ki Pásztor Béla
szerepét, akinek a személye meghatározó volt abban, hogy az üzemek telephelyét a világcég éppen Veresegyházon, a Kisréten jelölte
ki, akkor, amikor ott még közmûvek sem voltak. Pedig világszerte
nagy vetélkedés folyik abban, hogy ki tudja odavonzani magához
a tõkét, azaz a befektetõket. Zajlik ez a verseny a Föld régiói, azon
belül az országok és azon belül az egyes települések közt. Veresegyház e téren rendkívül sikeres, ismerték el a magas rangú vendégek.
A GE különös figyelmet fordít éppen ezért városunkra, elismerik
és méltatják a fejlõdésünket.
Kifejtette ezt részletesen különösen William McCurdie, az elõzõ
igazgató, valamint Mike Sims, a GE Cincinnati-ból érkezett üzletág
igazgatója, továbbá Szabó Eszter, a GE Közép-, Kelet-Európa és Törökország kommunikációs és affairs igazgatója, s utalt rá Robert
Peaslee az Amerikai Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa.
Természetesen a díszvendégek közt elsõ helyen szerepelt Pásztor Béla polgármester, aki beszédében a GE Aviation veresegyházi
jelenlétét és a várossal kialakított példás együttmûködését méltatta. A cég a tapasztalatok szerint nemcsak az üzleti sikerért küzd
eredményesen, hanem igyekszik részt venni a település közösségi
életében is, a tíz év alatt számos intézmény és civil szervezet élvezte a támogatásukat. Jelen ünnepségen is átadtak 1,5 millió Ft-ot a
galgamácsai általános iskolának, amelyet egy egészséges ételek receptjeit tartalmazó kiadványuk eladott példányainak árából gyûjtöttek össze.
Polgármester úr az új igazgató asszonyt, Patricia Leary-Kreitzer-t
virággal köszöntötte, a korábbi vezetõnek William McCurdie-nek
és Kovássy Eszter emberi erõforrás igazgatónak pedig egy-egy az
üzemet ábrázoló egyedi festménnyel köszönte meg a várossal
folytatott szoros együttmûködést.
Windhager Károly

Ünneplõk a sátorban

A sajtó munkatársai
a gyárlátogatáson
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GE hírek

„A siker titka, hogy jó emberekkel kell dolgozni,
s a veresegyháziak ilyenek!” – William McCourdie

Fizetett politikai hirdetés

Veresi Krónika
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Felsõzsolcáról és Muhiról
érkezett gyermekek
Az Élhetõ Vidékért és
Összefogás a Gyermekekért
Egyesület (ÉVÖGY) szervezésében az árvíz sújtotta településekrõl gyermekeket fogadott Veresegyház városa.
Az önzetlen segítségnyújtásról a http://www.elniveresegyhazon.hu/ egyesület oldalán részletesen olvashatnak az érdeklõdõk. A
táborozókról készült gazdag képanyag ott szintén
megtekinthetõ.

ÉVÖGY Horgásztábor

Augusztus elsõ hetében
immár hatodszor gyûltek
össze Szadán a szorgos és
ügyes kezû asszonyok, lányok, hogy újabb alkotásokat hozzanak létre: népmûvészet ihlette hímzett és
szõtt terítõket, párnákat,
takarókat.
Dulai Sándorné, Éva, a
Népi Mesterségek Pest megyei Egyesületének tagja, a
hímzõ csoport vezetõje elmesélte a tábor történetét:
hat évvel ezelõtt kezdõdött.
Akkor csak hímzéssel foglalkoztak, a szövõkör a következõ évben csatlakozott
hozzájuk. Sohasem arra törekedtek, hogy sokan legyenek, hanem arra, hogy komoly, minõségi munkát végezzenek. Sietni sem lehet,
hiszen a hímzés lassú folyamat. Minden évben másmás témát adnak meg- közösen megbeszélve, kialakítva a tervet - önmaguknak. Az idei téma: a népi,
hagyományos díszítési mód
alkalmazása a mai viseletben. Fõleg a közeli palóc és
Galga-menti motívumokat
használják.
Pirók Irén, a veresi szövõkör vezetõje, a szövõ részleg mestere. Õk sincsenek
sokan, nem is cél ez, a táborba meghívással lehet bekerülni, csak felnõtteknek,
ill. komoly, nagylányoknak.
Mindenki elõzetes mesterségbeli tudással jön, itt egymástól tanulnak, vagy a
mester csiszolja, tökéletesíti
mindenkivel egyénileg foglalkozva, konzultálva a szövõtechnikát.
Sárospatakiné Fazekas Judit, a Dunakanyar Népmûvészeti Egyesület tagja, vi-

seletkészítõ. A budapesti
Babits Mihály Gimnáziumban vezet szakkört. A táborban a vízszintes szövõszéken készít egy foteltakarót.
A többiekkel egyetértve beszélt a tábor jó, családias
légkörérõl, s arról, hogy milyen sokat tudott itt tanulni.
A fotókat is õ készítette.
A szadai helyszín különösen jó, hiszen ez egy tájház,
Dulai Sándorné

s egy külön épületet, egy
hagyományos parasztházat
kapott a hímzõ egyesület.
Ebben nyitott mûhelyként
szándékoznak a késõbbiekben dolgozni, kapcsolatot
tartva az iskolával, feltárni
és megismertetni a néphagyományokat, a népi örökséget az emberekkel.
Nagy öröm, elégedettség
tükrözõdött az arcokon,
amikor valaki egy elkészült
szõnyegét levágva a szövõszékrõl, bemutatta a többieknek, vagy amikor egy csodálatos színes vagy fehér
lyukhímzett textilt bemutatott a készítõje. Szépség,
egyszerûség, tiszta forrás…
Adhat-e ennél többet munka az embernek – ember az
embernek?
Fverona

Augusztus elsõ hetében
rendezte az idén az
ÉVÖGY a horgásztáborát
az Ivacsi tavon. A több
mint 30 gyermek nagy élvezettel tanulta Leviczki
Tamástól és Grúber Mihálytól a horgászat tudnivalóit. A rendezõk az élményt adó négy nap után
komoly horgászversenyt
is rendeztek a nebulóknak. A gyerekek azzal búcsúztak, hogy jönnek jövõre is.
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Intézmények

Még egyszer az érettségirõl
Az alábbiakban a 2009/2010es tanévben érettségizett 12/C
osztály érettségi vizsga jegyzõkönyvébõl szeretnék idézni, valamint Majzik Éva érettségi elnöknek a bizonyítványosztó ünnepélyen elhangzott beszédét
közzé tenni.
Nagyné Vogl Magdolna
A jegyzõkönyv részlete:
Az érettségi vizsgán a tárgyi
feltételek jók voltak, minden
szabályosan zajlott.
A vizsgateremben a hangulat
komoly, ünnepélyes, ugyanakkor oldott és barátságos volt.
Minden jelölt igyekezett tudása legjavát adni, látszott rajtuk, mennyire tisztelik tanáraikat, valamint az, hogy nagy és
felemelõ megmérettetés számukra az érettségi vizsga. A jelöltek ünneplõ ruhában jelentek
meg, a vizsgahelyzetnek megfelelõen viselkedtek, éretten,
bátran vették az akadályokat, a
vizsgához méltó magatartást
tanúsítottak. Szóbeli kifejezõkészségük, kommunikatív képességük megfelelõ, olykor kimagasló volt.
Majzik Éva érettségi elnök méltató szavai:
Tisztelt Ünnepeltjeink,
kedves egykori Diákok,
a 12/C osztály
leérettségizett tanulói,
Tisztelt Igazgató Asszony,
vizsgáztató Tanárok
Örömmel jelenthetem be,
hogy az érettségi vizsga mindnyájuknak sikerült, ezzel a 12. c
osztály volt növendékei befejezték középiskolai tanulmányaikat.
Ittlétem alatt sok tartalmas,
igényesen felépített feleletet
hallhattam, melyek még nappali tagozaton is méltán megállták volna a helyüket.
Minden diákot, jelöltet, leérettségizett növendéket dicséret illeti, hogy eljutott idáig: hiszen annak idején, három évvel
ezelõtt sokkal többen, 37-en
iratkoztak be ebbe az osztályba,
s most 22-en vehetik át az érettségi bizonyítványt.
Önök kitartottak, munka
melletti estéiket, szabadidejüket
és életenergiájuk jelentõs részét
szentelték ennek a feladatnak,
melyet fontosnak ítéltek meg a
jövõjük érdekében.
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Bizonyára észrevették és
örömmel tapasztalták, hogy
eközben mennyit formálódtak,
gyarapodtak az elmúlt években: tudásban, életszemléletben, személyiségükben. Az itt
megszerzett ismeretek, a mûveltség olyan humán útravalót
jelentenek Önöknek, melyek
biztos alapul szolgálnak majd a
késõbbi esztendõkben is.
A vizsgáztatáskor örömmel
és jóérzéssel gyõzõdtem meg
arról, hogy Önök szívesen jártak
ebbe az intézménybe, olyan közegre, forrásra találva, mely folyamatos fejlõdésüknek a záloga volt. Az iskola betöltötte szerepét: útra bocsátotta diákjait,
minõségileg magasabb szintû,
tágabb horizontú világot tárva
fel elõttük.
Kérem, ne térjenek le errõl az
útról, õrizzék meg az ember és
ember közötti õszinte párbeszéd lehetõségét, az összetartást, az értékkövetést!
A tanulás – nem csak klasszikus értelemben – egy életen át
tartó folyamat, erre ezentúl fokozottabban nyitottnak kell lenniük. Fejlesszék tudásukat, érdeklõdjenek, olvassanak, s igyekezzenek a lehetõ legjobban eligazodni a világban! Rengeteg
információ ér bennünket, Önök
most már megtanulhattak szelektálni, súlypontozni is.
Szeretném, ha átgondolnák,
kiknek is köszönhetik mindezt!
Köszönettel és hálával tartoznak elsõsorban közvetlen hozzátartozóiknak, a családjuknak,
szüleiknek, feleségeknek és férjeknek, esetleg a nagyobbacska
gyermekeiknek, s mindazoknak, akik Önökkel voltak, segítették ezekben a fáradságos
években. Együtt élték át a dolgozatírások feszültségeit, a vizsgák izgalmait, gyakran átvállalva a mindennapok terheit,
megértve az adódó nehézségeket.
Bizonyára nem könnyû felnõttként, már az életbe kilépve
újra iskolapadba ülni, s mégis,
most ez az eredmény önmagáért beszél.
Maga a tanulás iránti szándék is tiszteletre méltó, s Önök
állhatatosságukkal önmaguknak is bizonyítottak. Ezzel nagy
örömöt szereztek iránymutató
tanáraiknak is, akik tudásukkal,
emberségükkel és önzetlen
odaadásukkal bizonyára örök

érvényû példát nyújtottak
Önöknek.
Külön köszönet illati osztályfõnöküket, Kovácsné Gulyás Rozáliát, aki az olvasás, az irodalom, a filmek szeretetére nevelte Önöket.
Érdekes volt megfigyelnem
az Önök és tanáraik között kialakult kapcsolatot: tiszteletteljesebb, egymásra utaltabb és
közvetlenebb, mint a nappali
tagozaton. Minden esetre
szembetûnõ volt a felszabadultság, a biztonságérzet és az az
emberi öröm, amely mind a ta-

nulókat, mind az itt tanító pedagógusokat áthatja.
Köszönöm, hogy a tudást és az
emberséget választották, hiszen
ezen nyugszik, erre épül a bennünket körülvevõ világ, az
egész emberi civilizáció.
Kérem, õrizzék meg mindvégig
az életükben ezt a diákos lendületüket és optimizmusukat,
hogy minél eredményesebben
tölthessék be feladatukat!
Ady Endre és Márai Sándor idézetekkel búcsúzott az elnök, kellemes és megérdemelt vakációt
kívánva.

Fabriczius József Esti Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola
2112 Veresegyház, Fõ út 77-79. Telefon, fax: 28/389-909
www.fabricziuskozepiskola.sulinet.hu
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0900-05
OM: 032676
2010 szeptemberében induló
ISKOLARENDSZEREN KIVÛLI OKJ-S KÉPZÉSEINK
Élelmiszer és vegyiáru eladó (400 óra)
OKJ 31 341 01 0010 31 02
Ruházati eladó (400 óra) OKJ 31 341 01 0010 31 05
Kereskedõ boltvezetõ (260óra) OKJ 33 341 01 0000 00 00
Vendéglátó eladó (500 óra) OKJ 52 811 02 0100 31 02
A képzésekre azok jelentkezését is várjuk, akiknek nincs vállalkozásuk indításához vagy folytatásához a hatályos jogszabályok szerinti megfelelõ végzettségük.
2010 szeptemberében induló
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ ÁLLAMILAG FINANSZIROZOTT
ISKOLARENDSZERÛ OKJ-S KÉPZÉSEINK
Marketing- és reklámügyintézõ (1 éves) OKJ 54 342 01 0000
00 00
Logisztikai ügyintézõ (2 éves) OKJ 54 345 02 0000 00 00
Kereskedõ (2 éves) OKJ 52 341 05 1000 00 00
Kereskedelmi ügyintézõ (1 éves) OKJ 52 341 04 1000 00 00
Iskolarendszerû OKJ-s képzéseink esetén diákigazolvány, családi
pótlék és árvaellátás igénybe vehetõ.
Képzéseinkrõl és az iskoláról bõvebben
a http://www.fabricziuskozepiskola.sulinet.hu/
weboldalunkon olvashat
és a 06-28-389-909 telefonszámon érdeklõdhet.
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Vizilabda sportág
Veresegyházon

Intézmények

Fabríczius József
Általános Iskola
Nyári ügyelet 2010. augusztus 18.
Szerda, 8:00 - 12:00
1-2. osztályos tankönyvek árusítása
2010. augusztus 23. Hétfõ, 8:00 - 17:00
3-4. osztályos tankönyvek árusítása
2010. augusztus 24. Kedd, 8:00 - 17:00
5-6. osztályos tankönyvek árusítása
2010. augusztus 25. Szerda, 8:00 - 17:00
7-8. osztályos tankönyvek árusítása
2010. augusztus 26. Csütörtök, 8:00 - 17:00
Tanévnyitó:
alsó tagozat - augusztus 31-én 18 órakor
a Mézesvölgyi épület udvarán
felsõtagozat - szeptember 1-jén 8 órakor

Kálvin Téri Református
Általános Iskola
25-26. szerda – csütörtök
8 órától 16 óráig tankönyvosztás
28. szombat 15-tõl 17 óráigl
tanévkezdõ csendes délután
Várunk minden leendõ iskolást
29. 15 órakor
tanévnyitó ünnepi Istentisztelet keretében
szeptember 1. elsõ tanítási nap

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a Fabriczius József Általános Iskola
egyik végzõs osztályáról írt a megajándékozott
nevelõtestület. A cikk mellett található ballagási csoportkép azonban nem azt az osztályt mutatta be. A
megtévesztés nem állt szándékunkban, a szerkesztõség
nevében elnézést kérünk azoktól, akiknek emiatt
kellemetlen érzéseik támadtak.

Siker az Országos
Történelem Versenyen
2010. május 15-én rendezték meg a Kálti Márk Történelem
Tesztverseny országos döntõjét a budapesti Mûszaki Egyetemen. Eredményeink az idén is kiemelkedõk lettek:

Lajos Zoltán 5.a osztályos
tanuló
Országos 2. helyezett
(30-ból 29 ponttal)

Pál Fruzsina 5. c osztályos
tanuló
Országos 3. helyezett
(30-ból 28 ponttal)

Felkészítõ tanáruk: Bodáné Gyuricza Judit

Az OCTOPUS BÚVÁR- ÉS
VÍZISPORT EGYESÜLET egyik
célja, hogy újra meghonosítsa településünkön, 70 évi
kihagyás után, a sportágat.
Július 24-25-én megrendezték a Malom-tavon az I.
Veresegyházi Octopus Meghívásos Felnõtt Tóvízilabda
Torná-t
Szombaton 9.00 órakor
avatta fel Pásztor Attila ké-

résére a pályát ünnepélyesen Pásztor Béla polgármester és Kósz Zoltán olimpikon kapus.
A hat csapat selejtezõket
vívott, majd vasárnap a
döntõbe jutottak körmérkõzéseken döntötték el a vándorkupa sorsát. A torna
végeredménye: I. Százhalombatta, II. Szarvas, III. Pécsi (Octopus) fókák

Nosztalgia és kézilabda
Nyolchónapnyi részletrõl,
részletre egyeztetett szervezés után az alkalomhoz illõ
gyönyörû idõjárással örvendeztetett meg minket Fortuna.
2010. június 19-én a rövid,
ám lényegre törõ névadó
ünnepség után (Kucsa Tamás Nosztalgia Kézilabda
Nap – Veresegyház) – most
már hagyományt teremtve
– kezdetét vette a nosztalgiázás: találkoztunk régi játékosokkal, edzõkkel és szurkolókkal, akik megmutatva
sportbéli és csapatösszetartó egyéniségüket, sportszerû és látványos örömkézilabdát játszottak egymással, egymásért, nyolc remek
mérkõzésen át.
Levezetésképpen „pásztorgulyást” és pogácsát ettünk, valamint a Sport Büfé
italaival oltottuk szomjunkat.
Köszönjük támogatóink –
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet; KucsaKer Kft.; NO-LA BT; Gombai Cukrászda; Sulyán
Cukrászda; Deák János;

Czene Imre és Lebek László - erõfeszítéseit.
Ne feledkezzünk meg az immáron második esemény
kapcsán a mindvégig oly
lelkesen, a háttérben keményen dolgozó ”szervezõ
csapatról” sem: Czillik Emma; Izracska Noémi; Németh Magdolna; Tomcsányi Magdolna; Weitz
Magdolna és Lebek László.
Mindannyiunk nevében kívánom: ”Jövõre, veletek,
ugyanitt!”
Veresegyház, 2010. augusztus 8.
Csapó Sándor
kézilabdázó-fõszervezõ
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I. Kristóf,
III. Milán

77-es Kristóf,
79-es Milán

Hétévesek a versenypályán!

Apróhirdetések

Ahhoz hogy egy sportoló
kiemelkedõ eredményeket
tudjon elérni a tehetségen,
kitartáson és alázaton kívül
fontos hogy minél fiatalabb
korban kapcsolatba kerüljön
a sporttal. Jakob Kristóf és
unokatestvére Polgár Milán
most hétévesek, viszont már
több rangos külföldi motocross versenyen értek el sikereket. Kristóf most lesz másodikos, Milán most kezdi az
elsõ osztályt a Mézesvölgyi
Általános Iskolában.
Kristóf négyévesen került a
motorok bûvöletébe, a motorsport világába édesapja
jóvoltából, aki már közel 25
éve versenyez cross kategóriában. Milán egy évvel késõbb kezdte a motorozást.
Az eredményeik alapján kijelenthetjük, mindketten nagyon tehetségesek. Nemrégen fejezõdött be egy nagy
nemzetközi verseny Franciaországban, az MX Master
Kids. Itt csapatszinten a 23.
helyezést érték el, egyéniben
pedig egy hetedik és egy har-
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madik helyet sikerült megszerezniük. A jelenlegi állás
szerint Kristóf az Osztrák Bajnokságban azelsõ Milán a
hatmadik, a Magyar Bajnokságban Kristóf a 4. - betegség miatt -, Milán pedig az 5.
helyen áll.
A szülõket megkértük,
hogy meséljenek a gyerekek versenyeirõl a kívülállóknak.
Évente 25-30 versenyen
veszünk részt, emellett természetesen hetente legalább 2 napot edzéssel töltünk a pályán. Rengeteg
idõnket és energiánkat fordítjuk a versenyzésre, hiszen
minden versenyre el kell jutnunk, illetve mindig a maximumot kell kihozni magunk-

ból. Nem elég egy tehetséges és ügyes pilóta, technikai
sport lévén a motornak is tökéletesnek kell lennie. A versenygépek már egyáltalán
nem hasonlítanak a gyári
motorokra. Szerencsére egyre többen támogatnak minket, látván az eredményeket.
Szponzorunk többek között
a Türgyei fatelep, a KTM Gödöllõ, és az OKR Team, de továbbra is várjuk a támogatókat.
Természetesen bennünk
van egy egészséges szülõi aggódás, de szerencsére még
nem volt komolyabb baleset,
köszönhetõen a megfelelõ
védõfelszerelésnek. Próbáljuk kötetlenebbé tenni a
sportot a fiúknak és termé-

Jelentõsebb eredményeik:
Jakob Kristóf
2008
Román Bajnokság 4. helyezés
2008
Magyar Bajnokság 7. helyezés
2009
Román Bajnokság 2. helyezés
2009
Magyar Bajnokság 7. helyezés
2010
Osztrák Bajnokság 1. helyezés jelenleg
2010
Magyar Bajnokság 4. helyezés jelenleg

Egyedi és hagyományos cserépkályha, kandalló
és kemence tervezése és építése. Tel.: 06-308680021
Építési telek eladó Veresegyházon, az Ivacsi tó
mellett, az aszfaltos Fácán utcában, közmûves,
531 m2. Irányár: 9,2 millió Ft. Telefon: 06-20981-1335.

szetesen mindig megkérdezzük, hogy szeretnének-e egyáltalán indulni az adott versenye. Nem szeretnénk, ha
nem lenne gyerekkoruk és
csak a pályán nõnének fel. Az
iskolára is odafigyelünk, nehogy lemaradjunk. Szerencsére Kristóf tanító nénije nagyon sokat segít neki és támogatja. Az évek alatt nem
csak a gyerekek, de a szülõk
között is kialakult egy szoros
barátság mely egy életre szól
mindenkinek.
Sok sikert és balesetmentes versenyzést kívánunk
Kristófnak és Milánnak és reméljük késõbb majd a világ
ajnokságon képviselik hazánkat és Veresegyházat.
Mezei

Polgár Milán
Román Bajnokság 3. helyezés
Magyar Bajnokság 10. helyezés
Osztrák Bajnokság 3. helyezés jelenleg
Magyar Bajnokság 5. helyezés jelenleg
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Kozmikus mitológia
Mizser Pál kiállítása Veresegyházon, a Tavirózsa Étteremben,
2010. július 9-tõl augusztus 16-ig
Kiállításrendezõ: Klement Zoltán

Mizser Pál városunk mûvésztársadalmának egyik meghatározó alakja, országos hírû festõ. Kiállításai 1966-tól hazánkban rendszeresek.
A Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskolán mestere: Fónyi Géza,
majd az eszmei és formai indítás
tán
1968-1971-ben
Derkovits-ösztöndíjasként alakítja sajátos képi világát. A kezdeti konstruktív szerkezetbe
komponált természetelvû látványfestészete fokozatosan
egyre színesebbé válik. A 70-es
évek második felében valószerûtlenül élénk, vöröses-lilásnarancsos világ látható mûvein. Késõbb a tájelemek egyre
szürreálisabbakká
válnak,

lis hagyományból (pl. Rómeó,
Júlia…) építi. Kozmikus világot
idézõ képein a teljességet és
önmagát keresõ ember bizonyossága és vergõdése van jelen. Megfelelõ intuícióval átél-

Kultúta

Tóth Lívia a
Duna TV-ben

ve alkotásait rálelhetünk a világ
összhangjára, komoly segítséget kaphatunk önmagunk s a
világmindenség kapcsolatának
felismerése felé vezetõ úton.
F. Verona

mintha Tanguy világa jelenne
meg a Duna menti dombvidéken, ezzel párhuzamosan színei szelídülnek, lehiggadnak.
Fokozatosan elszakad a konkrét tárgyi valóságtól: a tér, a
formák, a színek, a vonalak és
a felületek a maguk tisztaságában jelennek meg anélkül,
hogy a világ látható jelenségeire tényszerûen utalnának,
ugyanakkor gazdagodik a szellemi, lelki tartalom.
A jelenleg látható képeken
egyszerre van jelen a tiszta
absztrakció (Pegazus-sorozat),
illetve a figurális ábrázolás. Magánmitológiáját az ókori görög, a keresztény (pl. Kiûzetés,
Keletkezés) és európai kulturá-
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Mit egyen a gyerek?
Milyen ételeket érdemes
adni gyermekeinknek? Adjunk-e nekik édességet, ha
igen, mit? Mit igyon? Mi
van akkor, ha nem „szereti”
a vizet csak a cukros szmötyiket szeretné meginni?
Gyermekeknél is általánosságban
elmondható,
hogy a táplálékpiramis a követendõ irányelv: alapvetõen a szénhidrátokat találjuk a piramis alján, tehát
ezekbõl kellene biztosítanunk a napi energiaszükséglet 45-55%-át. Figyelni
kell azonban arra, hogy
egyszerû (fehér /barna cukor, édességek, fehér liszt)
vagy összetett szénhidrátból eszik-e többet a gyermekünk. Érdemes inkább a
rostokban gazdag összetett
szénhidrátokra koncentrálni
amelyek a következõk: teljes
õrlésû gabonából készült
kenyerek, péksütemények,
gabonapelyhek (nem a cukrozott reggeli cornflakesek),
barna rizs, a durum tészta,
nyers zöldség, gyümölcs,
fõzelékfélék. Az állóképességi sportokat ûzõ gyermek
(úszó, futó, kerékpáros) fogyasszon több szénhidrátot, mint nem sportoló társa! A szénhidráttartalmú
élelmiszerek elõsegítik a
jobb szellemi teljesítményt
is (javuló memória, rövidebb reakcióidõ, pontosabb figyelem).
Megfelelõ mennyiségû
fehérjékre is szüksége van
a gyermekeknek, hiszen
ezek szervezetünk alapvetõ
építõkövei. A fehérjéket két
fõ csoportra oszthatjuk: növényi (pl.: szója, borsó, bab,
lencse, búza, rizs) és állati
(pl.: tojás, tej, hús, hal) forrásból származókra. Gyermekeknél az állati eredetû
fehérjék a fontosak, ezek
teljes értékûek. Azaz minden szükséges aminosav
olyan mennyiségben és
arányban van bennük, ami
nélkülözhetetlen a fejlõdésükhöz. A túlzott fehérjebevitel intenzív fizikai tevékenység nélkül azonban
nem épül be az izomzatba,
a fölösleges fehérje nem
tud elraktározódni, ezért a
szervezet lebontja. A bontási folyamat során felszapo-
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rodnak olyan anyagok, melyek a vizelettel együtt kiürülnek a szervezetbõl, komoly megterhelést adva a
veséknek. Az ajánlott fehérjebevitel
gyermekeknél:
0,86-0,9 g/nap/ideális testtömeg, a felnõtteknél: 0,60,8 g/nap/ideális testtömeg.
Fehérjébõl a napi energiaszükséglet kb. 12-15 %-át
kell biztosítani.
Rágcsának sótlan magvakat (dió, kesudió, mogyoró,
tökmag), teljes kiõrlésû tönkölybúza ropit, flavonoid
tartalmú gyümölcsszeletet
adjunk (a flavonoidok
antibakteriális, vírusellenes,
fogszuvasodás gátló hatású, immunrendszert erõsítõ
növényi hatóanyagok. Inaktiválják a szabadgyököket, a
káros enzimek tevékenységét visszaszorítják). Egyéb
egészséges nasi lehet még:
otthon készített gyümölcsjoghurtok (natur joghurt
mézzel, citromfûvel és igazi
gyümölccsel), vagy otthon
összeállított diákcsemege
(olajos magvak, aszalt gyümölcsök, dió, mogyoró),
otthon étkezési keményítõbõl, mézbõl és vaníliarúdból/ kakaóporból ízletes, finom pudingokat tudunk az
asztalra tenni. Akár házi
fagylaltot is alkothatunk
gyümölcsbõl, tejszínbõl, kevés mézbõl, citromból. Palacsintákat is süthetünk teljes
kiõrlésû lisztbõl, amibe almát reszelhetünk, majd fahéjjal, kevés mézzel ízesíthetjük. Számos olyan gyorsan elkészíthetõ édesség,
ropogtatnivaló van, amelyeket teljes kiõrlésû lisztbõl,
olajos magvakból, mézbõl,
gyümölcsökbõl készíthetünk, ezek kiváló fogások tízóraira/uzsonnára. Ne feledjük, a nyári melegben a
gyümölcssaláták, a gyümölcsök frissen préselt leve is
üdítõ hatású!
Mivel testünk 70%-a víz,
a gyermekeknek is leginkább vízre lenne szükségük,
mint bármilyen mûizû, cukrozott lötyire. Egy tanulmány szerint az üdítõfogyasztás összefügg az elhízással, és a cukorbetegség
rizikójának növekedésével
is. Az üdítõk nagy cukortartalma növeli a szervezetben

az inzulinszintet, ami a kutatók szerint hozzájárul a
szervezetben a rosszindulatú folyamatok elindításához. Illetve az állandóan
magas inzulinszint befolyásolja a hormonrendszert
(különösen fontos ez lányok
esetében), a cukorháztartást, és hozzájárul a hiperaktivitás felerõsödéshez.
Szénsavas, cukros üdítõt
egyáltalán ne adjunk a gyereknek – de felnõttnek sem
ajánlott: (nagymértékû savterhelést ró a szervezetre,
amely által a csontritkulás
mértéke is megnõhet, hiszen a felhalmozódott szerves savakat a szervezet a
csontokban található ásványi anyagokkal próbálja
semlegesíteni, kioldva azokat onnan.) Legjobb a tiszta
vagy szénsavmentes ásványvíz ivása lenne, de aki
nem kedveli a vizet, az alternatívaként frissen facsart
gyümölcslét (almából, répából, narancsból, dinnyébõl

készített), mézzel ízesített
(vagy ízesítetlen) teát, limonádét (víz+pár csepp citrom) igyon. Cserélgessük a
vizeket, mindig válasszunk
más ásványianyag tartalmút, néha igyunk szénsavmenteset és néha enyhén
szénsavasat is. Gyerekeknek
egyáltalán ne kínáljunk édesítõszerrel készített italokat,
rendkívül romboló hatású
szervezetük számára!
Járjunk elõl jó példával,
hiszen a szülõi szokások
nagymértékben meghatározzák a gyerekek ízlésvilágát, egészségtudatosságát
is!
A cikket írta:
Vigh Mercédesz
aerobic oktató, személyi
edzõ
merci@fittenveresen.hu
Forrásként
felhasználva:
www.nagyranövök.hu
A cikket lektorálta: Somogyi
Gyöngyi – dietetikus

Veresi Krónika

Dudik Szonja

Hévíz Vácrátóton is

- Mikor és hogyan kezdõdött a versenyzés?
- Mivel öt évet modellkedtem, kialakult bennem
az egészséges önbizalom
így bátran benevezetem
egy castingre, ahol a fõszervezõ bátorított, hogy próbáljam ki magam a versenyek világában is. Lassan
egy éve versenyzem rendszeresen.
- Milyen eredményekkel
lettél gazdagabb ez alatt
az idõ alatt?
- A Little Miss Hungary
második helyezettje lettem,
2009-ben bekerültem a
Miss Hungary döntõjébe,
legutoljára pedig a Miss Középiskola döntõse voltam.

Szerkesztõségünkbe hír érkezett miszerint Veresegyházon él egy fiatal lány, aki jó
eredményeket ér el az ország
különbözõ pontjain rendezett szépségversenyeken.
Dudik Szonja többek között
a Miss Princess, Miss Bikini díját tudhatja magáénak.
Az ifjú hölgytõl riporterünk kért interjút!
- Kérlek, mesélj magadról egy picit!
- 1993-ban, mintegy 17
éve láttam meg a napvilágot. Gödöllõn a Madách
Imre Szakközépiskolában
tanulok ruhaipari szakon.
Azért választottam ezt a
szakmát, mert szeretek ruhákkal foglalkozni, és szeretnék az általam tervezett
ruhákban versenyezni. Immáron 14 éve rendszeresen
sportolok, rengeteg sportban kipróbáltam magam.
Ritmikus sportgimnasztikával és fitnessel kezdtem,
majd Veresegyházon rockyztam, az egyik évben Budapest bajnok lettem.

Sok sikert kívánunk
Szonjának a következõ
versenyre való felkészülésében és várjuk a további
szép eredményeket!
Mezei

„A vácrátóti nemzeti gyûjteményes kert fejlesztése”
címmel megkezdõdött az
MTA ÖBKI Botanikus Kertjében a 100%-osan EU támogatásból megvalósuló, közel
260 millió forintos fejlesztés.

dékvíz elvezetése, valamint
az öntözõrendszer korszerûsítése válik valóra. A speciális növénygyûjtemények védelmét a pálmaház üvegfelületének és fûtésrendszerének modernizálása, a botanikus kertek egyik fontos

900 millió forintos költségbõl (pályázati pénz)
1350 méter mélyrõl 1750 liter/perc mennyiségû 60 fokos vizet adó hévíz kutat
fúrtak a fenti projekthez. A
víz akár gyógyvíznek is minõsíthetõ.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv KözépMagyarországi
Operatív
Programban (KMOP-20093.2.1/b jelû „Gyûjteményes
növénykertek és védett történeti kertek megõrzése és
helyreállítása” c. pályázati
konstrukció keretében), az
Európai Unió támogatásával
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 2010.
március 05. és 2011. november 05. között.
A projekt keretében új növényfajok ültetése, az idõs,
beteg fák ápolása, a gyomosító növényfajok visszaszorítása, a tórendszer zsilipjeinek felújítása és szerves
iszapjának biológiai bontása, az ágyások menti csapa-

feladatát, az ex situ (élõhelyen kívül történõ) növénymegõrzést pedig a felújított
mély- és holland ágyak biztosítják. A kerítések lecserélése az értékes gyûjtemények egyedeinek védelmét
szolgálja.
A 180 éves mûemlék- és
természetvédelem alatt álló
romantikus tájképi kert hazánk legjelentõsebb és leggazdagabb tudományos élõnövény gyûjteménye több
mint 12 ezer növényfajjal és
fajtával. Minden évszakban
lebilincselõ látvány 27 hektáron. A kert rendkívül összetett élõhely, gazdag, változatos növényvilága számos állatfajnak biztosít otthont.
Egynyári növénybemutatók,
hangulatos sétautak, muskátli- és rózsa fajtabemutató
és a természet sok-sok apró
csodája várja egész évben
kedves vendégeinket.

Tisztelt Szerkesztõség!
A Veresi Krónika júliusi számából
örömmel értesültem arról, hogy tovább folytatódik a kerékpárút projekt.
Ehhez a kapcsolódik kérdésem. Kérem
Önöket, hogy az illetékesnek továbbítani szíveskedjenek!
• A projekt keretében felülvizsgálják-e a már meglévõ kerékpárutak keresztezõdési pontjait, a balesetveszélyes magas járdaszegélyek (pl.

TRIANGOLÓ elõtti keresztezõdésben)
megszüntetésre kerülnek-e?
• Tervezik-e a vasútállomás területén kerékpár tároló kialakítását?
Válaszukat várva üdvözlettel:
Fekete István
Polgármester úrtól kapott válaszunk:
Igen, a keresztezõdéseket körülte-

kintõen, a helyszínen is szemlézve tervezik, illetve az elkészítésnél is figyelemmel lesznek rá.
A vasútállomásnál készül kerékpár
tároló. Mivel a teljes vasúti pálya felújítása és korszerûsítése kezdõdik a közeljövõben, ahhoz kapcsolódóan a vasútállomásnál 100 gépkocsi elhelyezésére
alkalmas parkoló készül, s ehhez kerékpár tároló is tartozik.
WK
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VÁCI MIHÁLY MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉS A SZABADIDÕS
ÉS GAZDASÁGI INNOVÁCIÓS KÖZPONT
2010. SZEPTEMBER HAVI RENDEZVÉNYEI ÉS C SOPORTJAI
10-én 18 órakor
Jeges Ernõ életmû kiállítás
Helyszín: Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs Központ, Udvarház Galéria
11-én
19 órai kezdettel Orgonakoncert
Alexandrov Ploss (Schneeberg) orgonakoncertje
Helyszín: római katolikus
templom
24-én 18 óra:
Film klub
Hat Bagatell fekete-fehér,
magyar dokumentumfilm,
76 perc, 1989.
Rendezõk: Fehér György,
Wilt Pál, Jeles András,
Dárday István, Tarr Béla,
Bódy Gábor
A 70-es évek magyar valóságáról. “Való világ”
dokumentarista módra.
Helyszín: Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs Központ konferenciaterme
26-án 16 órai kezdettel:
Kolompos táncház
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház, Köves u. 14.
25-én
Idõsek Ki Mit Tud?-ja
Helyszín:Váci Mihály Mûvelõdési Ház
26-án 13 órától
Szüreti felvonulás- és bál
Helyszín: Búcsú tér
Szeptemberben az alábbi csoportjainkba várunk
jelentkezõket:
- Baba-Mama Klub
Vezeti: Tóth Margit logopédus elsõ foglalkozása
szeptember 7-én, kedden
lesz, 10 órától. Továbbiakban: kedden és csütörtökön, 10-tõl, 11.30-ig
Jelentkezés: Nagy csilla
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népmûvelõnél, vagy a
helyszínen (részvételi díjas)
- Kerámia elsõ foglalkozása szeptember 20-án hétfõn, fél 3-kor lesz.
Továbbiakban: hétfõn és
szerdán, 14.30-tól 16.30ig.
Vezeti: Nagy Csilla keramikus – népmûvelõ
Jelentkezés: Nagy Csilla
népmûvelõnél (részvételi
díjas)
- Csemete Néptánc (két
csoportban) óvodások 3
éves kortól, általános iskolások 7 -10 évesig
Foglalkozásokra jelentkezés a Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ „B” recepcióján, illetve a csoport vezetõjénél:
Kovács Éva Tel.: 06-780943-12-79; (részvételi díjas)
- Népdalkör
Vezeti Kovács László népzenész
Próbák: keddi napokon
17-19 óráig a Szabadidõs
és Gazdasági Innovációs
Központban. Jelentkezés a
helyszínen.
- Hagyományõrzõ Népi
Együttes
Mûvészeti vezetõ: Széphalmi Zoltán, koreográfus, néptáncos
Próbák: szerdai napokon
19-21 óráig.
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház, Köves u. 14.
Jelentkezés a helyszínen.
- Veresi Szövõkör
Vezetõ: Lõrincné Pirók
Irén mûvésztanár
Foglalkozások: Pénteki napokon 16 órától 19 óráig.
Jelentkezés a helyszínen.
(részvételi díjas)
- Bokréta Néptánccsoort
Vezeti: Almási Bernadett

néptáncos Keddi napokon
19 órától
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház.
Jelentkezés a helyszínen.
- Cantemus Kórus
Vezetõ: Vadász Ágnes
karnagy
Próbák: kedd és pénteki
napokon 19 órától 21.30ig
Jelentkezés a helyszínen.
- Gaudeamus Kórus
Vezetõ: Kovács Katalin
pedagógus, karvezetõ
Próbák: keddi napokon
17-19 óráig a Mézesvölgyi
Általános
Iskola
dísztemében.
Jelentkezés a helyszínen.

- Veresegyház Város Fúvószenekara.
Vezetõ: Balogh Ferenc
karnagy.
Próbák: kedd és csütörtöki
napokon 17.30-19.00 óráig.
Jelentkezés: a helyszínen.
- Kreatív gyakorlatok
Vezeti: Mizser Pál festõmûvész
Foglalkozások. hétfõ és
keddi napokon 15.0018.30-ig.
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola rajzterem
Jelentkezés: Szabadidõs és
Gazdasági Innovációs Központ „A” recepcióján.
Részvételi díj: 5 000,- Ft/10
alkalom.

