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December 31-én, Pásztor Bé-
la polgármester úr meghívásá-
ra megtelt a Mézesvölgyi Iskola
aulája ünneplõbe öltözött em-
berekkel, hogy közösen bú-
csúztassák a 2010-es évet. A
délelõtti ünnepség és koccintás
alkalmat adott a résztvevõk jó-
ízû beszélgetésére. Mindenki
örömmel üdvözölte ismerõseit,
s hiába fejezõdött be a rendez-
vény, a vendégek nem akartak
haza menni, még sokáig folyt a

csoportról csoportra sétálgató
üdvözlés, kézfogás, a jókíván-
ságokkal történõ feltöltõdés.

Az esemény az íratlan szabá-
lyok szerint zajlott, melyet Kisné
Takács Ildikó nyitott meg, majd
átengedte a terepet Mihálydeák
Barna zeneiskolai tanítványai-
nak. A fiatalok moldvai csángó
népdalokat adtak elõ, majd
meghallgattuk Kosztolányi De-
zsõ Téli alkony címû versét egy
korát meghazudtoló szép kiej-
téssel rendelkezõ iskolás kislány-
tól. A mûsort a Gaudeamus Kó-
rus folytatta a Padlás c. musical

egy részletének bemutatásával,
László Gergely zongora kísére-
tével. A mûvészi élmények sorát
Nagy László: Adjon az Isten c.
verse zárta.

A zenei és irodalmi bevezetõt
követõen lépett a mikrofonhoz
polgármester úr, aki az eltelt
évet értékelte. Az összegzõ
gondolatokban elhangzottak
alapján 2010 igen fontos és tar-
talmas idõszak volt a város éle-
tében. Megtorpanás nélkül,

lendületesen folytatódott Ve-
resegyház korábbi években
megszokott fejlõdése. Mindez
a számok tükrében azt jelenti,
hogy 1,5 milliárd forint értékû
beruházás történt, Veres ennyi-
vel gyarapodott. A város intéz-
ményei ezen idõszak alatt is az
elvárt színvonalon, mûködtek,
szolgálták a város lakosságát. A
gazdálkodás kiegyensúlyozott
volt, a kamatok és hitelek ha-
táridõre történõ visszafizetése
közben a település minden
pénzügyi kötelezettségének
eleget tett.

Megköszönte polgármester
úr a lakosság igyekezetét, a vá-
ros javára végzett társadalmi
munkákat, melyek közül ki-
emelte az 1000 facsemete elül-
tetését, ami hozzátartozik az
otthonosabb, kellemesebb kör-
nyezet kialakításához. A facse-
meték, elsõsorban hársak,
2011-ben is rendelkezésre áll-
nak, bárki igényelhet az újabb
1000 példányból a GAMESZ-
tól, ha azt a város szépítésére,
közterületen akarják elültetni.
Hasonlóan örvendetes a tájház
lakossági összefogásban vég-
zett felújítása, amely a társadal-
mi életet is pezsdíti, az embere-
ket csapattá szervezi. Ugyan-
csak bíztatók a különbözõ ke-
rületekben kezdeményezett ut-
cabálok, ismerkedési rendezvé-
nyek, melyek tovább dúsítják a
kiállításokban, zenei rendezvé-
nyekben amúgy is gazdag kul-
turális életet. Izgalmas úttörõ
munkát végez a Kultúr Kalan-
dor Egyesület, amely az ipari te-
vékenységet és a különbözõ
mûvészeti ágakat hozza köze-

lebb egymáshoz. Gazdagodott
a szoborparkunk Lázár Vilmos
mellszobrával és a teljes alakos
Petõfi szoborral.

A sport vonatkozásában is
sok újdonságról számolhatunk
be, a hagyományos sportágak
mellett meghonosodott a vízi-
labda, az úszás, a vívás, a triat-
lon, a jégkorong és a korcsolyá-
zás a városban.

Különösen sokszínû és ked-
ves idõszak volt az Advent, ami-
kor több civil szervezet igyeke-
zett hangulatilag is felkészíteni
a lakosságot Karácsonyra.
Nagyszabású rendezvényt szer-
vezett az Agóra Kör a székely
kapunál több más civil szerve-
zet részvételével. A Hagyo-
mányõrzõ Egyesület pedig
most ünnepelte fennállásának
20. évfordulóját egy látványos
mûsorral.

Büszkén mondhatjuk, hogy
Veresegyházon pezsgõ közélet
van. Ella István kezdeményezé-
sére 2011-et Liszt Ferenc Évé-
nek nyilvánították.

A beruházások között folyta-
tódott a fõtér újabb ütemének
megvalósítása, megújult, meg-
szépült a katolikus templom,
végéhez közeledik a Malom tó-
ból az iszap kibányászása.
Megújult a Fabriczius Iskola
egyik szárnyának külsõ arculata
és hõszigetelése, megtörtént
ablakok korszerûre cserélése, s
ehhez hasonlóan elkészült a Ze-
neiskola épületének külsõ felújí-
tása, a nyílászárók cseréje, és az
épület akadálymentesítése. 

35 km-nyi út épült a város-
ban, bár ez nem mind aszfal-
tos, továbbá elkészült a terve-
zett kerékpárút és járda, amely
a korábbi szakaszokat is össze-
köti a Fõvégtõl Szadáig. A teljes
vasútvonal korszerûsítés csak

EEllõõrree tteekkiinnttõõ óóéévvbbúúccssúúzzttaattóó sszzii llvveesszztteerr ii ffooggaaddááss

A Gaudeamus Kórus

Fiatal elõadómûvészek a Zeneiskolából
Ünneplõ közönség
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2013-ban történik, de az állo-
másnál már most épül a kame-
rákkal megfigyelt gépkocsi par-
koló és a kerékpártároló. 

A tavalyi évben az önkor-
mányzat 68 fõnek tudott mun-

kát biztosítani, s ez a munká-
hoz juttatás a város számára
egyre fontosabb feladattá válik.

Erre is kell pénzt szánni, hogy
értelmes munkával bízhassák
meg azokat, akik nehéz hely-
zetbe kerültek.

Veresegyház 10 milliárd fo-
rinttal gazdálkodott 2010-ben,
a hitelállomány 5 és 6 milliárd
között ingadozott. Ez a folya-
mat 2011-ben sem szakad
meg, az intézmények mûköd-
tetése, a sport és a kultúra tá-
mogatása pénzhiány miatt
nem csorbul. Folytatódnak a
beruházások is. 

A Fõtér jelenlegi üteme má-
jusban zárul. Ez azonban majd
egy harmadik nekifutással válik
teljessé, ugyanis az eredeti költ-
ségvetést a támogatást nyújtó
szervek felére  szûkítették, így
jelenleg a terveknek is csak egy
része készülhet el.

2011-ben megépül a refor-
mátus iskola 8 tanterme, 500
millió Ft költségbõl, amelyet Ve-
resegyház állami vagy EU-s tá-
mogatás nélkül, a saját erejébõl
épít. A református iskola gaz-
dagítja az oktatási intézmények
kínálatát, s ellátja azt a 400
veresi tanulót, akik hozzájuk
iratkoznak be.

Hatalmas beruházás lesz a
vasút korszerûsítés, amelynek
eredményeképpen a vasúti
közlekedés gyorsabbá és ké-
nyelmesebbé válik. Ezzel együtt
az összes keresztezõdést is
rendbe teszik. A Fõ út és vasút
találkozásánál például a köz-
utat négysávosra bõvítik, hogy
a kikanyarodók ne zavarják az
egyenesen haladókat.

Elkezdõdik 2011-ben a
szennyvíz tisztító mû korszerû-
sítése és bõvítése, és ehhez kap-
csolódóan Erdõkertesen és
Szadán pedig csatornázás tör-
ténik a három település közö-
sen elnyert 4 milliárd forintos
összegébõl és a szükséges ön-
részbõl.

Felújul a Csomádi út, elülte-

tünk újabb 1000 facsemetét, a
Ligetek, a Sportföld utca, Erkel
Ferenc utca térségében 260
millió Ft értékben történik majd
csapadékvíz elvezetõ rendszer
építés, mert ott a legégetõbb
esõzések idején a helyzet.

Folytatódik a hévízhasznosí-
tás, új kutat fúrnak, s ennek
megtörténtét követõen lehetõ-
ség nyílik lakossági rácsatlako-
zásra is. A házakba való beveze-
tés költséggel is jár, de a fûtés
azután a gázhoz képest 30-40
%-al olcsóbbá válhat.. 

Az építészeti  nívódíjjal kitün-
tetett bölcsõde újabb egység-
gel bõvül, így már 100 gyermek
befogadására válik alkalmassá.
Veresegyház önkormányzata
1500 iskolás-, 1000 fõ óvodás-
és 100 bölcsõdés gyermek ellá-
tásáról gondoskodik.

A bevételek szerkezete meg-
változott az utóbbi években. A
korábbi idõszakokban az ingat-
lan eladásokból folyt be jelen-
tõs összeg, újabban azonban
már nagyobb arányt képvisel
az iparûzési adó, mely eléri a
3,2 milliárd Ft-ot. Ezért az ipar-
telepítést továbbra is pártolják. 

Várhatóan az idén elkezdõ-
dik egy 250 szobás, 5 csillagos
szálloda építése, amelynek az
ide települt multi cégek is örül-
nek, hiszen az összesen 2000
fõt foglalkoztató üzemekhez
érkezõ külföldi szakembereket,
vendégeket célszerû itt helyben
elszállásolni.

A hitelállomány 2011-ben is
nagyságrendileg változatlan
marad. Hitelek nélkül nem len-
ne fejlõdés, elõrelépés, nem
lennének munkahelyek, meg-
állna az élet. A felgyorsult világ-
ban gyorsan kell döntéseket
hozni, s meg kell ragadni a kí-
nálkozó lehetõségeket, mert ha
azokat elszalasztjuk, késõbb
már nem lesz mód a megraga-
dásukra. A lehetõségek kihasz-
nálásához pedig pénz kell, ha
másképp nem, hitelbõl. Ettõl
azonban nem kell félni, mert
városnak meg van a szükséges
fedezete, vagyonállománya.
Így az állandó ijesztgetések elle-
nére Veresegyház töretlenül hi-
telképes és a felvett hiteleket
rendben törleszti is. Sok telepü-
léssel ellentétben Veres nem ke-
sereg, hanem bátran kezdemé-
nyez, megoldja a nehézsége-
ket. Odafigyeléssel, megfontol-
tan kell gazdálkodni, de nem
várhatunk a szerencsére, ne-
künk is lépni kell feléje.

Az évvégi gondolatokat kö-
vetõen kitüntetés átadások kö-

vetkeztek. Végül az ünnepélye-
sen felemelõ, összességében
derûs és bizakodó hangulatú
rendezvény csúcspontjaként
Farkas Zsolt elszavalta Horváth
Ferenc erre az alkalomra szer-
zett Újévi imádság címû költe-
ményét. A koccintások elõtt pe-
dig közösen elénekeltük a Him-
nuszt.

Windhager

A szavalómûvész 
és a költõ

Szavalat

Szavalat
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December 16-án közmeg-
hallgatást tartott a képviselõ-
testület a Váci Mihály Mûve-
lõdési Házban. Túlzott érdek-
lõdést nem váltott ki a lehe-
tõség a lakosságból, ám azért
a nagyteremben a székek fe-
le, háromnegyede foglalt
volt. Az esemény a szokások
szerinti rendben zajlott. Az
ülést Pásztor Béla polgármes-
ter nyitotta meg és összefog-
lalta Veresegyház társadalmi-
gazdasági életét, az évvégé-
hez közeledve számot vetett
az év során történtekkel, a
beruházások helyzetével. 

A leglényegesebbnek tûnõ
elemek:

• A város az év során 1,5
milliárd forint beruházással
gyarapodott, a hitelállomány
6 milliárd forint, a város
pénzügyi helyzete kiegyensú-
lyozott, az intézmények a
megszokott magas színvona-
lon üzemelnek, minden gyer-
meket el tudnak helyezni az
óvodákban (1000 gyermekrõl
van szó), a bölcsõdét bõvítik,
az épülettel pedig nívódíjat
nyertek.

• A város szép, az emberek
jól érzik itt magukat és szíve-
sen jönnek lakni Veresre. Az
évben 35 km út épült, bár eb-
bõl nem mind aszfaltos. A
szépítéshez tartozik az elülte-
tett 1000 db facsemete.

• Örvendetesen pezsgõ
társadalmi élet zajlik, több

mint 50 civil szervezet, klub,
társaság tevékenykedik.
Újabb lakóterületek szervezik
meg a maguk ismerkedési,

kapcsolatépítési rendezvé-
nyeit.

• Fontos a munkahelyek
megtartása és újak létesítése.
Az önkormányzat 67 fõ bajba
került embert alkalmaz köz-
munkára, ezzel is segítve a
családok megélhetését.

• Folynak a beruházások:
fõ tér, járda és kerékpárút,
P+R parkoló, a Malom tó
iszaptalanítása, bölcsõde bõ-
vítés, közvilágítás bõvítés, a
Zeneiskola és a Fabriczius Is-
kola korszerûsítése, a szenny-
víztisztító bõvítése, stb.

• A városban letelepedett

cégek a válság ellenére üze-
melnek, a befizetett iparûzési
adó elérte a 3,2 milliárd forin-
tot.

A 2011-es évre hasonló
léptékû elõrelépést tervez az
önkormányzat. Várhatóan
bõvül a hévízzel ellátott in-
tézmények száma, és magán-
cégek és magánházak szá-
mára is elérhetõvé teszik a
gáznál jóval olcsóbb hévízfû-
tést. Ennek érdekében egy új
hévíz kutat fúratnak. Megépí-
tik a Kálvin utcai iskola 8 tan-
termes épületét, hogy felsõ
tagozattal bõvülhessen az in-
tézmény. Elõkészítik a közép-
iskola megnyitását, melynek
2012-ben kell fogadnia az el-
sõ évfolyamát. Folytatódik az

út és a járdaépítés. Továbbra
is rendkívül fontos az iparte-
lepítés, amely nem csak adó-
bevétellel bõvíti a lehetõsége-
ket, de munkalehetõséget is
biztosít, s ezzel hozzájárul az
emberibb körülményekhez.
Terv szerint épül egy 250 szo-
bás szálloda, 2013-ra pedig a
strand épületét kell korszerû-
síteni, rendbe tenni.

Az összefoglalót követõen
kaptak szót a hozzászólók,
akik különbözõ észrevétele-
ket és esetenként köszöne-
teket fogalmaztak meg.
Szóba került az évi 1000 fa-
csemete elültetése, a vasút
korszerûsítéséhez kapcsoló-
dó közúti keresztezõdések
sorsa, az utak állapota, a
strand környéke, a játszóte-
rek, a belsõ közlekedési
helyzet, a csapadékvíz elve-
zetés. Kirívott a többi hozzá-
szólás közül az, amelyik a
Kálvin utcai iskolaépítés ter-
vét helytelenítette.

Érdekesség, hogy az utak-
kal mindig van valami gond.
Amíg nincs aszfalt, addig azt
hiányolják az emberek (jog-
gal), hogy nem lehet rajta jól
közlekedni, amikor aszfalto-
zás történik és jól lehet rajta
haladni, akkor annak nehezí-
tését kérik, már mint fekvõ-
rendõrök telepítését. Az igé-
nyek szerint legalább 120
fekvõ rendõrt kellene telepí-
teni a városban.

KKöözzmmeegghhaall llggaattááss

KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettii üüllééss
December 21-én tartotta volna
a képviselõ-testület az év utolsó
ülését, ám a beterjesztett napi-
rendi pontokból Szalontai Bol-
dizsár és Szabóné Tolnai Ildikó
indítványára jónéhány témát
töröltek az SZMSZ-re hivatkoz-
va. Polgármester úr elfogadta a
kezdeményezést ám tüstént je-
lezte, hogy emiatt újra össze-
hívja a képviselõket december
28-ára, a halaszthatatlan dön-
tések meghozatala érdekében.
Az ülés érdekesebb témaköreit
az alábbiakban vázoljuk.

Hévízfûtés biztosítása 
családi házakba
Ha sikeres lesz a harmadik hé-
vízkút fúrása, akkor a kút, illet-
ve a nyomóvezeték közelében
lévõ körzetben biztosítják a le-
hetõséget a lakosság rákötésé-
re is. Ez annál inkább indokolt,
mert a gáz ára folyamatosan
emelkedik, a hévíz viszont

adott, így legalább 30-40 %-os
megtakarítás érhetõ el. Mivel a
hévízhálózat kiépítéséhez pá-
lyázat nem várható, így a város-
nak ezt saját erõbõl kell megva-
lósítania. Ha szükséges, akkor
hitel igénybe vételét is vállalják. 
Az elképzelés szerint a város
megépíti a rendszert és biztosít-
ja a csatlakozási lehetõséget, a
lakosoknak kell fizetniük a saját
házukba történõ bevezetést és
a fûtési rendszerük szükséges
átalakítását. Ahol a lakosnak az
áttéréshez hitelre lesz szüksége,
akkor a bankkal történõ megál-
lapodás szerint ugyan azokkal a
kedvezményes feltételekkel le-
het majd a hitelhez hozzájutni-
uk, mint a városnak. A törlesztõ
részleteket pedig a fûtési költ-
ség megtakarításából tudják
majd fizetni. A rendszert olyan
módon építik ki, hogy a késõb-
biekben is lehessen rácsatlakoz-
ni és továbbépíteni.

A hévízkút fúrása márciusban
kezdõdik. Bár más vélemény is
elhangzott, a többség abban
értett egyet, hogy a rendszer ki-
építését az önkormányzat ma-
ga végezze és utána a szolgál-
tatásba se engedjenek be ma-
gántõkét, nehogy a gázszolgál-
tatáshoz hasonló helyzetbe ke-
rülhessenek a fogyasztók. 

Beszámoló
a város sportéletérõl
Bevezetõben Szakmáry Sándor
alpolgármester tartott össze-
foglaló jelentést, melybõl ki-
emelkedik a tényszám, misze-
rint a városban 60 féle sporttal
foglalkozó egység tevékenyke-
dik. Ez örvendetes azért is, mert
a fiatalok nevelésében a sport a
legjobb eszköz. Az önkormány-
zat feladata a sportolási lehetõ-
ség biztosítása, illetve támoga-
tása. Elhangzott, hogy e téren
hiányzik egy megfelelõ méretû

sportcsarnok, bár azonnal kide-
rült, hogy az sem lenne elég,
mert számos edzõterem is kel-
lene mellé. Polgármester úr
megfogalmazása szerint egy
komoly sportparkra van szük-
ség Veresen. Dolgozik rajta az
önkormányzat, hogy a sportor-
vosi szolgáltatás is elérhetõ le-
gyen a városban, ne kelljen
emiatt máshova utazni. Beszá-
moltak sportvezetõk is a rájuk
bízott feladatokról.
Ella Ferenc a Sportkör elnöke
kiemelte, hogy nehéz évük
volt, mivel leégett az öltözõ-
jük, s emiatt ráadásul minden
mérkõzésüket idegenben kel-
lett lejátszaniuk. Az asztalite-
niszezéshez és a kézilabdához
pedig idegenben kell termet
bérelniük.
Szegedi Attila a triatlonosok ve-
zetõje köszönte a kapott támo-
gatást. Büszkén említette, hogy
a nyári nagyrendezvényükhöz a

Az egyik hozzászóló lakos



2011. január Veresi Krónika

5

Ö
n

ko
rm

án
yz

at

A helyi adók és egyes 
térítési díjak 2011-ben

A kommunális tevékenysé-
gek (parkosítás, buszmegállók
karbantartása, takarítása,
hóeltakarítás, síkosság mente-
sítés, közvilágítás, gyepmeste-
ri feladatok, stb.) költségeit
nem fedezi ugyan városi szin-
ten a kommunális adó, mégis
jelentõs tétel a lakosság által
befizetett összeg. Az új adó
éves összege 16.000 Ft.

Az idegenforgalmi adó
összege 300 Ft/fõ/éj

A termálvíz vételára 800
Ft/m3

Reklámhordozók kihelye-
zésének díja1500 Ft/m2/hó

Belépõjegy a fürdõbe fel-
nõtteknek 850 Ft, nyugdíjas
oknak és tanulóknak 550 Ft,
a nyugdíjas bérlet 5500 Ft,
parkolódíj 550 Ft/nap, szek-
rénydíj 100 Ft.

Medveotthon belépõjegy
felnõttek 400 Ft, gyerekek
300 Ft, családi jegy egysége-
sen 300 Ft/fõ.

Reklámok kihelyezése nagy-
rendezvényeken az Innovációs
központban: 50.000 Ft/ese-
mény. 

A háztartási hulladék 
szállítási díja

A köznyelvben csak sze-
métdíjnak nevezett fizetni-

való a Zöld Híd hulladékke-
zelõ rendszerhez történt
csatlakozás miatt jelentõsen
megváltozott. A hatalmas
EU támogatással és mind-
össze 5 % önrésszel létesült
legkorszerûbb rendszer 105
település (köztük Veresegy-
ház) közös tulajdonában
van. A környezet védelme
érdekében nincs káros kibo-
csátás, csak újrahasznosítás,
s lerakásra mindössze a va-
lóban használhatatlan, de
ártalmatlan anyag, például
a sitt, föld, stb. kerül. Ez
nyilván költségesebb megol-
dás, mintha egy üres gödör-
be válogatás nélkül bezúdí-
tanák a szemetet. Ezt a kü-
lönbséget kell megfizetni a
díjban, s közben annyi tõkét
felhalmozni, hogy 10-15 év
múlva, ha ez betelik, új, ha-
sonlóan korszerû rendszert
lehessen belõle építeni
(mert másodszorra nem szá-
míthatunk újabb EU-s tõké-
re). Ráadásul kiegészül a
rendszer a válogatott sze-
mét elszállításával, a gyûjtõ-
szigetek kiépítésével és kar-
bantartásával is. 

A Zöld Híd gazdasági egy-
sége a költségeket pontosan
kiszámolta, s azt a Zöld Híd
tanácsa, a 105 polgármester
pénzügyi szakemberekkel is

ellenõriztette, majd megsza-
vazta. Ettõl kezdve egy-egy
településen legfeljebb a be-
szállítás módjáról tanakod-
hatnak. Az így kialakult
rendszerben nálunk egy csa-
ládra évi 28.000 Ft szemétdíj
jut, s ez legfeljebb néhány %
eltérést mutat a települések
között. Ebben a szemétdíj-
ban benne van azonban az
évente kétszeri ingyenes
lomtalanítás, illetve a
GAMESZNÁL kihelyezett
konténerbe is lehet beszállí-
tani kidobni való tárgyakat.

A nyilvánvalóan ismert
helyzet ellenére Veresegy-
házon néhány képviselõ
hosszan vitatta, van-e indo-
ka az emelésnek. Szalontai
Boldizsárt ezek a tények sem
bírták belátásra, aki ezért
Gáncs Gáborral együtt el-
lene szavazott az új díjtétel-
nek, amit azonban a több-
ség megszavazott.

Áthidaló hitel
Polgármester úr elõter-

jesztése szerint az állami tá-
mogatásból át nem utalt
400 millió Ft tartósan ne-
hézséget okoz a városnak,
mert nekünk viszont min-
dent határidõre ki kell fizet-
nünk. Ezen kintlévõség el-
lensúlyozására szükséges,

hogy legyen olyan, bármikor
hozzáférhetõ forgótõke,
amihez szükség szerint hoz-
zá lehet nyúlni. Ezért java-
solta az áthidaló hitelkeret
150 millió Ft-tal történõ
megemelését. Gáncs Gábor
ez alkalommal is felhívta a
figyelmet az eladósodás ve-
szélyére, s ismét a csõdbiz-
tos eljövetelét helyezte kilá-
tásba, s javasolta, hogy ak-
kor költsenek bármire, ha
van rá pénz. Az ismert sok-
szor elhangzott vita zajlott
le ismét. Polgármester úr ki-
fejtette, hogy ha úgy járná-
nak el, akkor Veres ma is egy
poros kis falu lenne. Nem
tudtak volna megragadni
semmiféle kínálkozó lehetõ-
séget, pályázati összeget.
Megfontolt lépésekkel ke-
zelni tudják a hitelállo-
mányt, s a városnak igenis
megvan a fedezete mindeh-
hez. Veresegyházat a fejlõ-
dési üteme és elismertsége
alapján az ország öt legki-
emelkedõbb települése közé
sorolják, az emberek jól ér-
zik itt magukat, élénk a tár-
sadalmi élet, sok a munka-
hely, sok a gyermek, Veres
tele van élettel.

A testület ez alkalommal is
8 IGEN és 2 NEM szavazattal
fogadta el az elõterjesztést.

fél várost le kell zárni. 40 gyer-
mek edz a kezük alatt, az uszo-
da és a tornaterem ennyit bír
fogadni.
Pásztor Attila a vízilabdásokról
azt emelte ki, hogy 80 év szü-
net után ismét felnõtt csapattal
tudtak kiállni, s a csapatuk az
NB II-ben játszik. Jelentõs súllyal
bír a búvár szakosztályuk is.
Egyúttal köszönik és kérik to-
vábbra is a város támogatását.
A sport méltatása mellett a
Pénzügyi Bizottság pontosabb
elszámolást kért a Sportkör
éves 32 millió Ft-os keretének
felhasználásáról.

Újraélesztõ készülékek
Két újraélesztõ (defibrillátor)
géppel rendelkezik a város.
Egyet az önkormányzat vásá-
rolt, egyet a GE ajánlott fel. A
GE-tõl származó gépet az isko-
lában helyezték el, a másiknak

keresik, hol lenne a legalkalma-
sabb helye. A használhatóság
érdekében legalább 10 fõt ké-
peznek ki az életmentõ készü-
lék szakszerû mûködtetésére.

Közcélú foglalkoztatás 
Az új szabályok miatt megválto-
zik a rendszer, a foglalkoztatást

napi 4 órára szorították vissza
az országban és legfeljebb 4
hónapig terjedhet egyhuzam-
ban. Emiatt a GAMESZ-nál fog-
lalkoztatott 67 ember helyzete
is megváltozik. Polgármester úr
hangsúlyozta, hogy aki bevált,
azaz akar és tud is dolgozni,
azoknak feltétlenül meg kell ta-

lálni a továbbfoglalkoztatási le-
hetõségét. A városnak pályáz-
nia kell ennek a támogatására,
a végleges rend az átállás miatt
márciusra várható.

Kóbor ebek az utcán!?
Az egyebekben a képviselõk
néhány helyi hiba elhárítását
kezdeményezték. Többek kö-
zött megsokasodtak az utcá-
kon csavargó kutyák, amik
miatt bejelentések érkeznek.
Ha az utcán található ebek
befogását a hivatalos gyep-
mestertõl kérik, akkor az je-
lentõs összegbe kerül a város-
nak. Ugyanakkor a gazdának
is, ha vissza szeretné kapni
családi kedvencét, házõrzõjét.
Emiatt kérik az ebtartókat,
hogy gondoskodjanak úgy a
kutyáikról, hogy azok közte-
rületre maguktól ne tudjanak
kijutni.

RReennddkkíívvüüll ii kkééppvviisseellõõ--tteessttüüülleettii üüllééss
December 28-án folytatódott a korábban elhalasztott napirendi ügyek tárgyalásával a tanácskozás, bár Szalontai
Boldizsár Gáncs Gábor támogatásával ez alkalommal is javasolta a szemétszállítási díj témakörét levenni a napi-
rendrõl arra hivatkozva, hogy nincs kellõ indok az emelésre. A többség azonban megszavazta a kitûzött ügyek
megvitatását. A fõbb döntések vázlatosan.

A közmeghallgatás résztvevõi
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Veresegyházért Díj
- Veresegyházi Hagyo-

mányõrzõ Népi Együttes
- Harcos Györgyné óvoda-

vezetõ

Vankó István Kisközösség
Létrehozásáért Díj
- Lõrinczné Pirók Irén szö-

võkör vezetõ
- Varga József vállalkozó

Bellai János Testnevelési
és Sport Díj 
- Grúber Mihály többszö-

rös magyar cselgáncs
bajnok, sportszervezõ

- Szente Dániel EB ezüstér-
mes, VB 12. helyezett tri-
atlon versenyzõ

- Varga Katinka többszö-
rös megyei, majd orszá-
gos bajnok sakkozó

Polgármesteri elismerés-
ben részesült köztisztvise-
lõk
- Földesiné Varga Éva
- Gubis Lászlóné
- Dr. Krasnyánszky Mag-

dolna

- Orosziné Ványi Melinda
- Szûcs Vendelné

2010-es évben magasabb
szinten elismert díjazottak
- Fabriczius József Általá-

nos Iskola a sport terén
az év legeredményesebb
iskolája Pest megyében -
Szalainé Gulyás Ágnes
igazgató

- Csomborné Halmai Ág-
nes az Év Testnevelõje
Pest megyében

- Németh Györgyné az is-
kolai matematikai verse-
nyek felkészítõ tanára

- Zsigmond László fõépí-
tész – Kvadrum Építész
Kft. Pest megye építésze-
ti nívódíját kapta

- Jónás Szabolcs – Veres-
egyház Városi TV Pest
megyei Média díjat ka-
pott

- A Rockin’ Board akroba-
tikus rock and roll csapat
világbajnoki ezüstérmet
szerzett, vezetõik: Farkas
Gergely és Farkas Kriszti-
na.

Kitüntetések, elismerések 
a 2010-ben vagy hosszabb

távon elért 
kimagasló eredményekért

Széphalmi Zoltán és
Hibó Józsfené a

Hagyományõrzõ Népi
Együttes vezetõi

Harcos Györgyné 
óvodavezetõ

Lõrinczné Pirók Irén
szövõkör vezetõ

Varga József 
vállalkozó

Szente Dániel 
EB ezüst, 
VB 12. helyezett

Grúber Mihály
magyar bajnok

Dr. Krasnyánszky Magdolna
köztisztviselõ

Gubis Lászlóné
köztisztviselõ

Földesiné Varga Éva
köztisztviselõ

Szûcs Vendelné
köztisztviselõ

Varga Katinka 
sakkozó

Orosziné
Ványi Melinda
köztisztviselõ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

JJeeggyyzzõõii mmuunnkkaakköörr bbeettööllttéésséérree

Már tíz éve minden kará-
csony elõtt asztal kerül a fõ
térre, mellé bográcsban gõ-
zölgõ étel. Szép gesztus ez
azoktól, akik teszik, hogy
gondolnak az elesettekre,
akiknek bizony nagyon jól
esik ez a nemcsak a gyomrot,
de a lelket is melegítõ gon-
doskodás.

Ma már szinte egy kis klub
veszi körül Gerhát György és
a Kiss Gusztáv csapatát ilyen-
kor. 

A szeretetebéd megvalósí-
tójával, Gerhát György-gyel
beszélgettünk az ételosztás
közben.

Igen, tíz évvel ezelõtt az én
ötletem alapján kezdtünk
hozzá. Úgy gondoltam, hogy
egyszer csináljunk egy na-
gyot, ne mindig csak egy picit
segítsünk. Egy ilyen szerve-
zésbe többen be tudnak száll-
ni, s így komolyabb segítséget
tudunk sok embernek nyújta-
ni. Kigondoltuk, megtervez-
tük, kértük az önkormányzat
segítségét, s meg is kaptunk.

A barátaim, ismerõseim,
üzleti partnereim, akiknek el-
mondtam, mit tervezek,
mind szívesen részt vállaltak
benne. Egy- két év múlva már
nem is kellett szólni, minden-
ki segíteni akart és mi nagyon
sok szeretettel fogadtuk
õket. Az elsõ alkalommal Kis

Gusztávval kezdtük, halászlét
fõztünk, Füredi Laci pedig
hozott egy jó adag bejglit,
Varga Zsolt autószerelõ a
mûhelyét adta kölcsön, hogy
ott készíthessük az ételt, az
apukája, akinek egy kis boltja
van, segített beszerezni a
hozzávalókat. Akadt húsbol-
tos, zöldséges boltos, aki se-
gített, de félek, nehogy vala-
kit kifelejtsek ennyi év után.
Leviczki Tomiék az ÉVÖGY-
gyel csatlakoztak hozzánk
már 5- 6 éve. Mindig számít-
hatunk a Huszti Pakk-ra, a
Gumi Varázsra, a Tiller Teem-
re, õk nagyon szívesen segíte-
nek. A Varga Pékség a kenye-
ret adja, a Csonkás húsbolt a

húst, Erzsó zöldséges is segít.
Farkas László nevét külön ki-
emelném, nagyon sokat se-
gít. Úgy történik, hogy 23-án
este 7- 8 óra körül kezdünk
hozzá a fõzéshez, éjfél - egy
óra körül hazamegyünk, al-
szunk, azután reggel 8 óra
körül jövünk ki, sátrat verünk,
berendezkedünk, 10 óra után
már érkeznek a vendégek.

Úgy látom itt azért nem
csak a rászorulók jelennek
meg, jólöltözött urak és höl-
gyek is szívesen beszélgetnek
az asztalok mellett ülve.

Igen, ez is célja volt ennek a
dolognak, hiszen olyan ritkán
találkozunk. Ilyenkor kará-
csonykor örülünk egymás-

nak, boldog ünnepeket kívá-
nunk, eszünk egy babgulyást,
majd mindenki hazamegy. 

Jönnek rászorulók is, nem
számoljuk hányan, mert ha
csak 2-3 embernek tudnánk
jót tenni az is fontos lenne.
Nem lehet azt megtenni,
hogy megnézzük ki rászoruló
és ki nem, ezért mindenkit
szívesen fogadunk.

Vannak olyan családok is,
akik nem tudnak lejönni,
mert tolókocsisok. Akirõl tu-
dunk, kocsival kivisszük nekik
az ételt, italt. Osztunk más,
tartós élelmiszert is. Ezt az
ÉVÖGY Egyesület intézi. A
GAMESZ is segít minden év-
ben, õk hozzák ki a sátrakat,
a székeket, az asztalokat. A
10 év alatt egy bevált forga-
tókönyv alakult ki, mindenki
tudja mi a dolga. 350- 400
adagot fõzünk két nagy üst-
ben, ennyi mindig elfogy. El-
sõ évben még halászlevet
fõztünk, de a babgulyás job-
ban osztható. Alkoholt nem
kínálunk, csak forró teát. 

A polgármester úr is min-
den évben eljön hozzánk. Le-
ül közénk, eszik egy adagot,
majd megy a dolgára, ez egy
nagyon szép gesztus tõle.
Mindez arról szól, hogy az
ember figyeljen oda a másik-
ra és persze ne csak kará-
csonykor.

Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére.

Vezetendõ szervezeti egység 
megnevezése:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivata-
la 2112. Veresegyház, Fõ út 106. 

Ellátandó feladat:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdésben
meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
- állam és jogtudományi egyetemi, igaz-

gatásszervezõi, vagy okleveles közigaz-
gatási menedzser szakképesítés

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga
vagy az Országos Közigazgatási Vizs-
gabizottság elnöksége által a tel-
jeskörû közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés

- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
- legalább 2 éves közigazgatási gyakor-

lat

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása

A pályázat elbírálásánál elõny:
- legalább 10 éves közigazgatási gyakor-

lat
- legalább 5 éves jegyzõi vagy aljegyzõi

gyakorlat
- idegennyelv-tudás
- számítógépes felhasználói ismeretek
- helyismeret
- B kategóriás vezetõi jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- a jegyzõi munkakör ellátásával kapcso-

latos vezetési elképzeléseket
- a végzettségeket tanúsító okiratok má-

solatát
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítványt
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a

pályázat elbírálásában résztvevõ sze-
mélyek a teljes pályázati iratanyagba
betekinthetnek

A kinevezés határozatlan idõre szól. A ki-
nevezés és az illetmény megállapítása az

1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és az önkor-
mányzat vonatkozó helyi rendelete sze-
rint történik. Az önkormányzat szolgálati
lakást nem tud biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a
pályázati hirdetménynek a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján való közzété-
telének idõpontjától számított 30. nap.

A pályázat elbírálója: Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

A pályázat elbírálásának határideje: a
benyújtási határidõ lejártát követõ 15 na-
pon belül. 
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõ-
en azonnal.

A pályázatot egy példányban, zárt boríték-
ban, „Jegyzõi pályázat” megjelöléssel Ve-
resegyház Város Önkormányzat polgár-
mesterének címezve kell benyújtani az
alábbi címre: 2112 Veresegyház, Fõ út 106.

További információ: 
Pásztor Béla polgármester (28) 588-601

„„„SSzzeerreetteetteebbéédd””
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2200 éévveess aa HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ NNéééppii EEggyyüütttteess

Fennállásának 20 évét ünnepelte Veres egyik meghatározó civil szervezete. 
Nagyon sok siker, megszámlálhatatlan fellépés, igazi csapatszellem, baráti
összetartás jellemzi ezt, a városnak sok megbecsülést szerzett közösségét. 
Az ünnep kapcsán mûvészeti vezetõjüktõl, Széphalmi Zoltántól kértünk interjút. 

A leszerelésem óta tánccal,
tánctanítással foglalkozom.
Táncoltam a Bagi Együttesben,
majd kikötöttem a Gödöllõ
Táncegyüttesnél. Veresegyház-
zal az édesanyám révén ismer-
kedtem meg. 1990-ben, ami-
kor ismét elkezdtek menyecs-
kebált szervezni az édesanyá-
mat kérték fel a nyitótánc beta-
nítására. A következõ évben is
felkérték, de akkor maga he-
lyett engem ajánlott. Mivel jól
sikerült a bemutatkozásom és
a siker mindenkit lelkesített,
jött az ötlet, hogy másutt is
mutassuk be, lépjünk fel. Így
kezdõdött el az együttes tevé-
kenysége, létre jött a Veresegy-
házi Hagyományõrzõ Népi
Együttes.

Késõbb elhatároztuk, hogy
tanuljunk meg mást is, követ-
kezette egy májusfás koreog-
ráfia, és így tovább. A 20 év
alatt jónéhány koreográfiát ál-
lítottunk össze, amelyek közül
ma is többet táncolunk. Ezek-
ben kizárólag veresegyházi
táncok, szokások, népdalok, vi-
seletek szerepelnek. A régi szo-
kások ismerete miatt nagy
szükség volt az idõsebbek em-
lékezetére, de ma már a fiata-
lok is ismerik szerencsére eze-
ket, akiket várunk is szeretettel,
hiszen õk vihetik majd tovább
ezt a tudást a késõbbi nemze-
dékeknek. Szerencsére van
utánpótlásunk. Hetente egy al-
kalommal, kétórás foglalkozást
tartunk.

Kezdetben Hajdiné Huszai

Margit néni kereste, tartotta
egybe a társaságot. Ma már
rendezett a helyzetünk, az ön-
kormányzattól évi 2 millió fo-
rintos támogatást kapunk, eb-
bõl gazdálkodunk. Kell a pénz
tiszteletdíjakra, zenekarra,
buszköltségre, a viselet kiegé-
szítésére, kellékek vásárlására,
esetenként ruhák varratására.
Szerencsére vannak asszonyok,
akik még értik, hogyan kell
szoknyát ráncolni, stb.

Most 20 éves a csoport. A
nulláról kezdtük, így az évek
során szinte minden elõadást
sikerként éltünk meg. 2010-
ben hatodszor is megkaptuk a
kiváló minõsítést. A kilencve-
nes évek végén kijutottunk Né-
metországba, az október feszt-
re, ez volt az elsõ külföldi
utunk. Késõbb is jártunk sokfe-
lé, eljutottunk még Katalóniá-
ba is. 

Itthon is hívnak minket sok-
felé, Szombathelyre a múzeu-
mok éjszakájára, az Atlétikai EB
megnyitójára. A szólistáinkat
külön is hívják több helyre. A
Fülöp Ferenc Díjat – ezt egy or-
szágos szólótánc versenyen le-
het elnyerni - három párunk
megkapta: Molnár Erik - Hibó
Józsefné Irénke, Fekete Ferenc -
Fekete Ferencné, Kõrösi Sándor
- Újvári Lászlóné. 

2011-re is van felkérésünk,
február 5-én megyünk az Álla-
mi Népi Hagyományok Házába
mûsort adni. Azt követõen
Néptánc Találkozón veszünk
részt március 13- án, ahol az el-

múlt év legjobb csapatai mu-
tatják be legsikeresebb koreog-
ráfiájukat.

Természetesen itthon meg-
rendezzük az idei Menyecske
Bált. Ez egy nagyon régi hagyo-
mány. A harmincas években a
veresi Keresztény Nõi Kör tar-
tott minden évben Menyecske
Bált. Persze a 2. világháborút
követõen feloszlatták ezt a Kört
is. A rendszerváltáskor Margit
néni azt mondta, megvan a
zászló, a vallási és társadalmi ér-

tékek megmaradtak, asszo-
nyok, álljunk össze és csináljuk!
Rövid idõn belül a férjek is csat-
lakoztak. Így lett négy évtized
kihagyás után ismét menyecske
bál Versegyházon. 

A csapat a 20 év alatt erõs
közösséggé kovácsolódott, ez a
30-40 ember és a családtagjaik
összetartanak, összejárnak,
nem csak a gyakorlásokon ta-
lálkoznak, hanem a minden-
napjaikban is. Követésre méltó
közösségi életet élnek.

A Hagyományõrzõ
Népi Együttes 
20 születésnapjára
özv., Nagy Jánosné 
rendkívül finom
töltött káposztát
készített,
450 gombócot. 

Köszönjük!

Köszönet a támogatásért!
A Veresegyházi Hagyományõrzõ Népi Együttes Kiemelten
Közhasznú Alapítvány nevében Megköszönjük mindazok
támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az
Alapítványunk javára utalták át. A 2009. évben felajánlott
92.692 forintot a Kapolcsi Fesztiválon történt részvételre,
valamint az Alapítvány mûködésére fordítottuk.

Köszönettel:
Szabó Ferencné a kuratórium nevében 

Veresegyház, Pacsirta u. 48. 
Tel.:06 70 9483 558
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2011. január elsõ napján, éle-
tének 59. évében elhunyt Dáni-
el Kornél. 2011. január 13-án
vettünk búcsút tõle az
ERDÕKERTESI TEMETÕ ravata-
lozójában. Végakarata szerint
hamvait erdõkertesi otthoná-
nak kertjében, kedvenc diófája
alatt helyezték el.

Barátain, munkatársain, is-
merõsein kívül gyászolja
édesanyja, két fia, felesége és
rokonai.

Dániel Kornél 1951. február
12-én született Budapesten.
Hatéves korától él Erdõkertesen.
1969-ben Veresegyházra kerül
a Váci Mihály Mûvelõdési Köz-
pontba, ahol elõadóként, ké-
sõbb igazgatóként dolgozik. E
közben elvégzi a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskola színház-
elmélet szakát. 1976-tól a Pest
Megyei Tanács mûvelõdési fõ-
elõadója. 1984-tõl a Szentend-
rei Teátrum intendánsa. 1988-
tól az erdõkertesi Ady Endre
Mûvelõdési Ház igazgatója.
1990-ben létrehozza az Anyám
Fekete Rózsa Vers- és Próza-
mondó Találkozót. 1993-ban a
Pest Megyei Kerékpárszövetség

elnöke. 1999-tõl a Veresegyház
és Térsége Fejlesztéséért Kht.
ügyvezetõ igazgatója. 

Dániel Kornél legutóbb
2010-ben vezényelte le az
Anyán fekete rózsa tehetségku-
tató versenyt. Az elõdöntõkön
Erdélyben, Kárpátalján, a Felvi-
déken, a Délvidéken és Ma-
gyarországon összesen 1200 fi-
atal és idõsebb, anyanyelvét
szeretõ résztvevõ mutatta meg
tudását. A találkozón helyt
adott a festõmûvészetnek, a
színház- és zenemûvészetnek,
majd a Duna TV. által közvetí-
tett Anyák Napi mûsorral zárult
a nagysikerû rendezvény, ahol
Csoóri Sándor szavalta el a ta-
lálkozónak nevet adó Anyám
fekete rózsa c. költeményét.

A Magyar Versmondók Egye-
sülete a következõ közlemény-
nyel emlékezett meg Dániel
Kornélról.

Több hónapos súlyos beteg-
ség után elhunyt Dániel Kornél,
Bessenyei György-díjas népmû-
velõ, színjátszó-rendezõ, az
Anyám Fekete Rózsa versmon-
dó verseny fõszervezõje. 

Megint elment közülünk egy

jóbarát, aki épp most kapta
meg a Radnóti-díjat. Nem gon-
doltuk, hogy munkásságának
méltatása helyett gyászjelentést
kell kiadnunk. Álljon itt mégis-
csak az a laudáció, amely Gyõ-
rött, a Radnóti-díj átadásakor
hangzott el.

A kuratórium döntése értel-
mében Dániel Kornél az egykori
Szentendrei Szabadtéri Színház,
majd az Erdõkertesi Mûvelõdési
Ház, még késõbb a versegyházi
intézmény igazgatója, a húsz
éves „Anyám fekete rózsa” ma-
gyar nyelvû nemzetközi vers-
mondó találkozó megálmodó-
ja, szervezõje és rendezõje Rad-
nóti Miklós-díjban részesül.

Erdõkertesen született ötleté-
bõl ma már Veresegyház ad ott-
hont ennek a kiemelkedõ ese-
ménynek, amelyre évrõl-évre
százak, ezrek jelentkeznek. Hi-
hetetlen energiával, szervezi,
hívja, válogatja az édesanyák
tiszteletére rendezett esemény-
re az arra fogékonyakat, gyerek-
korú résztvevõktõl a felnõttekig,
szép korúakig határainkon in-
nen és túl. 

Dániel Kornél amatõr színhá-

zi rendezõ, színházi szakember,
maradandó értéket hozott létre
az „Anyám fekete rózsa” ma-
gyar nyelvû nemzetközi vers-
mondó találkozó évenkénti
megrendezésével. A húsz év
alatt több tízezernyi vers hang-
zott el és számos eredményes
versmondó fordult meg Erdõ-
kertesen és Veresegyházán,
köztük nem egy, ma már Rad-
nóti-díjas versmondó.

A mindig jó kedélyû és vidám
szakember betegsége miatt,
most csak lélekben lehet ve-
lünk, de innen is mielõbbi
gyógyulást kívánunk számára,
mert rövidesen kezdõdik a XXI.
„Anyám fekete rózsa” magyar
nyelvû nemzetközi versmondó
találkozó.

Elhunyt Dániel Kornél

AA tteerrmméésszzeettvvééddeelleemm kkééppeeii

„Ne vágj ki 
minden fát!” 
(Bródy János)

Védõsáv, hogy a gépkocsik ne tehessenek kárt a tóparton és a vízben 

Ha ide dobjuk, újra hasznosítják!

Az is példás, hogy a hatalmas

nyárfa is megmaradhatott a

parkoló építés során. Nyáron

hûs árnyékával meghálálja.
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BBeettlleehheemm aa SSzzéékkeellyy kkaappuunnááll
Az Agóra Kör ez évben is megszervezte a látványosságnak is beillõ adventi készülõdéshez tartozó szabadtéri ren-
dezvényét. A hideg dacára sokan eljöttek gyönyörködni a gyerekek és a felnõttek mûsorában, találkozni az isme-
rõsökkel, karácsonyra hangolódni. Akik így tettek, nem is csalódtak, s ráadásul kaptak forralt bort, meleg teát,
zsíros kenyeret, egyebet, házi süteményt, még tortát is. Köszönjük!
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Több éves elõkészítõ munkát
követõen a december 15-ei ünne-
pélyes projektnyitóval elindult a
mintegy négymilliárd forintos be-
ruházás, melynek keretében meg-
újul a szennyvíztisztító, valamint
csatornáznak Veresegyházon, Er-
dõkertesen és Szadán.

A három település összefogott,
és az Új Magyarország Fejlesztési
Terv KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023
számú, Európai Uniós pályázatán 3
milliárd 262 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert. E mel-
lé 722,6 millió forint önerõt kell biz-
tosítania a Veresegyház és Környé-
ke Szennyvízû Társulásnak.

A mindhárom települést kiszol-
gáló veresegyházi szennyvíztisztí-
tót a legkorszerûbb, membrán-
bioreaktoros technológiát alkal-
mazva korszerûsítik, kapacitását
pedig 3000-rõl napi 5000 köb-
méterre növelik.

A csatornaépítés a három te-
lepülésen mintegy 2700 ingat-
lant érint. A munkálatokat a
Penta Kft. és Szabadics Zrt. al-
kotta PSZ-SZVCS-V konzorcium
február 2-án Erdõkertesen a
Kossuth utcában kezdi, március-
ban pedig Szadán, az Arany Já-
nos utca környékén indulnak el
a munkagépek. Veresegyhá-zon
37 ingatlant érint a fejlesztés a
Viczián településrészen. A kivite-
lezés tervezett befejezése 2012.
novembere.

BBeerruuhháázzáássii PPrroojjeekktteekk aa VVáárroossbbaann
Kamerázzák a parkolót

A decemberi havazás és az
erõs fagyok kissé hátráltatták a
vasútállomás melletti parkoló
építésének befejezését, ám janu-
ár végén már térfigyelõ kamerák-
kal õrzött P+R parkolót és fedett
kerékpártárolót vehetnek igény-
be az utazók.

A fõvárosba munkába vagy is-
kolába vonattal igyekvõk számát
szeretnék növelni a kényelmes és
õrzött parkolási lehetõséggel. A
MÁV további tervei szerint 2015-
ig megújul a Budapesttõl
Veresegyházon át Vácra tartó
vasútvonal, az érintett települé-
sek állomásépületeivel, megálló-
helyeivel, parkolóival, útátjáróival
együtt. Második vágány létesíté-
sével lecsökken a menetidõ, a zó-
názó közlekedés bevezetésével
pedig negyedóránként járnak
majd a vonatok a fõváros és Ve-
resegyház között. A kivitelezés
várhatóan 2013-ban kezdõdik.

A vasútállomás melletti parko-
ló kiépítésére Veresegyház ön-

kormányzata a Parking Kft.-vel
közösen Európai Uniós pályáza-
tot nyert. A kivitelezést a közbe-
szerzési eljárást követõen a Fõ-
kert Parkfenntartó-Kertészeti
Szolgáltató Kft. végezte, a terve-
zettnél alacsonyabb árnak kö-
szönhetõen az önkormányzat
önrésze is csökkent. Száztizenkét
parkolóhely készült, köztük négy
a mozgáskorlátozottak számára,
a fedett kerékpártárolóban pe-
dig negyven bicikli helyezhetõ
majd el.

Székely János, az önkormány-
zat beruházási irodájának veze-
tõje elmondta, a kemény tél hát-
ráltatta a kivitelezést. Azért nem
célszerû még autóval ráállni a
burkolatra, mert a viacolort né-
hány helyen homokkal stabilizál-
ni kell, és az aknák fedlapjainak is
a helyükre kell kerülniük. A hó-
nap végéig a térfigyelõ kamerá-
kat tartó oszlopokat is telepítik,
így már az õrzést is biztosítani
tudják.

A projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében valósul
meg, azonosító száma: KMOP-
2.3.1/C-2009-0009.

Burkolják az új fõteret

A belvárosban a tervek sze-
rint március végére befejezõdik
a kistérségi igazgatási és szol-

gáltató központ építése, mely-
hez díszburkolatos tér és szá-
mos parkoló kapcsolódik majd.

Az épület kívülrõl szinte
kész, januárban már a belsõ
szereléseket végzik, burkolók,
festõk munkálkodnak. A Kál-
vin utca felõl a parkolón az
utolsó simításokat végzik, a
hónap közepén pedig az épü-

let elõtt is hozzálátnak a tér
burkolásához. Az új épületbe
költöznek: a polgármesteri hi-
vatal, a kistérséget kiszolgáló
irodák, de civil szervezetek és
üzletek is helyet kapnak majd.

A projekt keretében újítot-

ták fel a katolikus templom
tetõzetét, homlokzatát, mel-
lette díszburkolatos sétálóut-
ca épült. Tavaszra megszépül
a Hõsök parkja és a gyógy-
szertár elõtti zöld terület,
elõbbinél hamarosan indul a
járdaépítés, a Fõ út melletti
szervizút burkolása pedig a
napokban befejezõdik.

Veresegyház városközpont
rehabilitációjának II. üteme
mintegy egymilliárd forintos
projekt, melyhez az önkor-
mányzat az Új Magyarország

Fejlesztési Terv KMOP-
5.2.1/B-2008-0012 jelû pá-
lyázatán 800 millió forintos
Európai Uniós támogatást
nyert.

Újabb hévízkutat fúrnak

Valószínûleg országosan is
egyedülálló, hogy Veresegyház
szinte valamennyi közintéz-
ményét megújuló energiával
fûtik. Idén újabb önkormány-
zati épületek valamint üzemek
kapcsolódhatnak rá a hévíz
nyújtotta olcsóbb fûtési rend-
szerre, melyet egy új kút fúrása
tesz lehetõvé.

Veresegyház nemrég Euró-
pai Uniós pályázatot nyert hé-
vízkút fúrásához, valamint 4,5
kilométer vezeték és az alköz-
pontok kiépítésére. A 385 mil-
lió forintos támogatáshoz az
önkormányzat 40 százalékos

önrésszel, 256,9 millió forinttal
járul hozzá, melyet kedvezmé-
nyes hitelbõl fedeznek.

Január 10-én átadták a
munkaterületet a közbeszerzé-
si pályázaton nyertes kivitele-
zõnek, a Porció-Vikuv konzorci-
umnak. A Misszióval szemben
lévõ területen fúrnak, a földta-
ni adatok alapján 1400-1600
méter mélyen található a ter-
málvíz. A vezetéket a Chinoin
irányába, valamint a Hétvezér
úton át a csonkási óvoda felé
kezdik el építeni, a tervek sze-
rint október végén már üzem-
be is állítják az új berendezést.

A projekt az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv keretében
valósul meg, azonosító száma:
KMOP-3.3.3-09-2010-0003.

Elindult a szennyvízprojekt
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A Fabriczius Alapítvány által
felajánlott 50.000 Ft és váro-
sunk cégeinek segítségével ta-
nulóink néhány száz forintért
szebbnél szebb ajándékokat ké-
szíthettek. Pedagógusaink, segí-
tõ szülõk és néhány ügyes kezû

diákunk irányították a munkát.
A tanulók lelkesen festették, ra-
gasztották a képkereteket,
hûtõmágneseket, téli képpel dí-
szített és csillámos mécses-
tartókat. Az ünnepi asztalra dí-
szeket is kötöttek. Apró mag-
vakból magszõttest készítettek,
különbözõ természetes anya-
gok felhasználásával pedig an-
gyalkát. Szalvétákkal díszítettek

kaspót, köveket és a szalvéták
felhasználásával sok ablakmatri-
ca is készült. Gyöngyfûzéssel és
papírhajtogatással karácsonyfa-
díszek születtek, a türelmeseb-
bek pedig gyönyörû flitteres
gömböket is alkothattak. Meg-

ismerhették a gyerekek a kosár-
fonás és tûzzománc rejtelmeit
is. Gyertyát is sodorhattak méh-
viaszból, és mártásos techniká-
val, valamint viaszceruzával
gyertyákat díszíthettek. Még az
ajándékok csomagolásához is
segítséget adtunk, hiszen kis-
csizmákat is varrhattak anyag-
ból és ajándékkísérõket is készít-
hettek papírból. Sõt szerencse-

hozó szilveszteri malackákat is
hajtogathattak.

Természetesen gondoltunk
azokra is, akik nem vállalkoztak
a barkácsolásra. Õk is sok prog-
ram közül választhattak: a dél-
elõtt folyamán 4 filmet is meg-
nézhettek, a számítástechnika
teremben IQ- tesztet lehetett ki-
tölteni, gyönyörû mintákat raj-
zoltathattak a kezükre, és min-
denféle társasjátékot játszhat-
tak, angol teaházban teát ihat-
tak. Sok tanulónk vett részt élõ
történelemórán, ahol az elõ-
adók középkori ruhákkal, fegy-
verekkel és a törökkor történel-
mével ismertették meg a hallga-
tókat. A fiúk között nagy sikere
volt a focibajnokságnak is.

Ez a nap sokkal gyorsabban
telt el, mint egy tanítási nap.
Mégis volt idõ egy kicsit beszél-
getni, felkészülni a közelgõ ün-
nepekre, a várva várt szünetre.
Öröm volt nézni a lelkesen dol-

gozó gyerekeket, akik teljes
odaadással készítették szerette-
iknek az ajándékokat. S mire ez
a cikk megjelenik, már minden
kedves meglepetést megkaptak
azok, akiknek készültek. Remél-
jük, hogy minden ajándék akko-
ra örömet okozott, mind amek-
kora szeretettel készült. S örü-
lünk, hogy ennek a gyönyörû al-
kotó tevékenységnek mi –
pedagógusok - a részesei lehet-
tünk.

Támogatóink, akik nélkül a
Fabriczius-nap nem jöhetett
volna létre: Fabriczius Alapít-
vány, Rõfös bolt, CBA Príma Ve-
res Center, EGGI-Color Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft., Palet-
ta, Szivárvány papírbolt, Cerka
Papír-Írószer, Pille Market, Areca
Virág-Ajándék-Léggömbdekor,
COOP, Aldo Chemical Bt., Oláh
Kata szülõ, Vadas Gabriella szü-
lõ, Bajvívó Magyarok Hagyo-
mányõrzõ Társaság.

FFaabbrriicczziiuuss--nnaapp aazz iisskkoolláábbaann
2010. december 21-ét – a szünet elõtti utolsó napot - az általános iskola tanulói már nem tanulással
töltötték. Ugyanis ezen a napon került megrendezésre a már hagyománnyá vált Fabriczius-nap.
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Egy pesti kávéházból írom
levelem, igen sietve, párolgó
feketémet és illatozó reggeli
„ham and eggs”-emet kímé-
letlenül félretolva azonnal tol-
lat és papirost ragadtam. Az
egyik meglehetõsen igyekvõ
és készséges pincér - akit a ti-
tokzatos és izgalmas informá-
ciók forrásaként tart számon
az itteni társaság - az imént
közölte velem, hogy vajon hal-
lottam-e: Veresegyházon Ká-
véházi Esték címmel valamiféle
kulturális, közéleti és irodalmi
kísérlet veszi kezdetét, ráadá-
sul a kabaré mûfajával is kacér-
kodni szeretnének a szervezõk.

No de ki lehet ez az alak, aki
ebben a fõvárostól oly távoli
kis településen ilyenekkel pró-
bálkozik, amire nekem sikeres
pesti hírlapszerkesztõi pályafu-
tásom ellenére bevallom,
nemigen lenne merszem. A ti-
tokzatos pincér ekkor, kedves
barátom, a te nevedet említet-
te a dologgal összefüggésben!
Hogy lehet ez? Eddig normá-
lisnak tûnt ez az ember – mor-
mogtam magamban, amikor
elém kerültek szerény regge-
lim csábító tartozékai. 

- Mit kell tudni Veresegyház-
ról? – kérdeztem pincéremet,
aki illemtudóan még mindig
ott állt asztalomnál.

- Egy városállamról van szó
uram. Tudomásom szerint õsi
törzsek lakhatják, mert állító-
lag egy nagy fehér törzsfõnök
az uralkodójuk a történelem
kezdete óta. Asszonyaik hosz-
szú ideig kórusba tömörülve
énekeltek a sok csapadék ér-
dekében, mert az kellett az
eperhez, amit a mai napig is
szent gyümölcsként tisztelnek.
A környezõ népek ellen med-
vékkel veszik körbe magukat,
úgyhogy nem tanácsos hívat-
lanul átlépni a városállam ha-
tárát. Aki mégis megteszi, azt
azonnal megtanítják sakkozni,
majd elküldik építkezni.

- Építkezni? Mit építenek oly
nagyon?

- Iskolát, óvodát, bölcsõdét,
templomot és utakat. Nagyon
sok a gyermek arrafelé. Ha így
lenne az egész országban,
nem lenne szükség a Nyugdíj-
mentõ csomagra.

- No, de ehhez rengeteg

pénz kell! Honnan van ezek-
nek ennyi?

- Természetesen hitelbõl. A
világ legeladósodottabb váro-
saként tartják számon. Görög-
ország, Írország, Portugália és
Spanyolország után Veresegy-
háznak tervez mentõövet dob-
ni az IMF és a Világbank, ha
nem akarják, hogy újra pénz-
piaci válság törjön ki a tõzsdé-
ken. Arnold Swarzenegger
nem hivatalos látogatást ter-
vez a 16 ezer fõs településre,
mert nem hiszi el, hogy Kali-
fornia államnál lehet nagyobb
hitelállományt felhalmozni.

- Ez igen! – ugrottam fel
ezek hallatán – most már egy-
re jobban érdekel engem is ez
a híres Veresegyház! Ne le-
gyen Zólyomi Hubert a nevem,
ha nem írok ebbõl egy glosz-
szát.

Az élet azonban közbe szólt.
A legnagyobb akaratom elle-
nére sem tudok jelen lenni e ki-
tüntetõ eseményen, mert hír-
lapom szerkesztése minden
idõmet lefoglalja. Ami pedig a
pályázatot érinti: a hazai kaba-
ré száz éves története alatt –
Magyarország sorsának alaku-
lásával összhangban – számta-
lan megrázkódtatáson ment
keresztül, és ma már az erede-
ti formájában nem is létezik.
Ez a Párizsból és Bécsbõl im-
portált vidám mûfaj egykor az
orfeumok világában virágzott,
majd vívott ki magának önálló
színpadokat Pesten is. Nagy
Endre kabaréjában a kor leg-
jobb írói és költõi szállították a
jelenetek szövegeit. „Heltai Je-
nõ és Molnár Ferenc a kabaré-
ban kezdték, s aztán átmentek
az irodalomba. – fogalmazott
Kosztolányi Dezsõ egy írásá-
ban. – A kabaréban mindig
van egy mellékhajó, mely az
irodalomtörténetbe vezet. Az
írók itt hagyják legnagyobb ér-
téküket, a fiatalságukat, és a
többi, ami megmaradt, az
akadémiáé, a halhatatlansá-
gé.”

A téma mindenesetre hallat-
lanul izgalmas, hosszasan len-
ne kedvem felidézni a kabaré
nagyjainak életét és munkás-
ságát a Békeffi testvérektõl,
Salamon Bélán, Alfonzón és
Kellér Dezsõn keresztül Hofi
Gézáig. A mûfaj számtalan le-
hetõséget rejt magában: egy-

személyes konferansz szöveg,
többszereplõs színpadi jelenet,
tréfás dal, paródia, monológ
vagy párbeszéd, Hacsek és Sa-
jó féle kávéházi bölcsességek,
de korunk mindent elborító
vívmányait is a kabaré szolgá-
latába képzelem állítani. Mo-
biltelefonnal készült szkeccsek,
számítógépes animációval ké-
szült humoros filmecskék,
vagy filmrészletek szinkronizá-
lása az eredetitõl merõben el-
térõ felfogásban.

Kívánom tehát, hogy siker
koronázza a kezdeményezést,
de vigyázz! A közönség kegye-
it elnyerni sokszor még a leg-
nagyobbaknak sem sikerül.
Karinthy Frigyes is próbálko-
zott a konferanszié szerepével
és a publikum hamar ráhúzta
a vizes lepedõt. 

A titokzatos pincér most
mondja, hogy Veresegyházon
kiváló termálvíz is található. Ez
esetben javasolnám a kabaré
estek megtartását a termálme-
dencében. Ott legfeljebb a
meleg vizes lepedõt húzzák
rád, ami mégsem oly kellemet-
len. Ha rosszabbra fordul a do-
log, könnyû a menekülés, kön-

nyen kinn vagyunk a vízbõl.
Persze a medencében fellépõ
szereplõre könnyen ráfoghat-
ják, hogy az egy vizesnyolcas.
A poénok azonban minden
esetben célba találnak: az biz-
tos, hogy senki nem ússza
meg szárazon!

Elég ramaty állapotban van
a termálfürdõ – jegyzi meg
mellettem a pincér. Természe-
tesen ilyenkor a jótékony ho-
mályt javasolom. Esti elõadá-
sok, derengõ megvilágítás, víz-
gõzbe burkolózott színpad.
Este 10 után még egy szolid
sztriptíz mûsor is beleférhet a
repertoárba. Mondjuk mezte-
lenre vetkõztetitek a veresegy-
házi költségvetést. Az már
úgyis elég hiányos. A szekrény
pont elfér a medence szélén.
Hogy milyen szekrény? Amibõl
majd a csontvázak kidõlnek. 

Ezzel most búcsúzom, erõt
és kitartást kívánok a Kávéházi
Estékhez! Bízom benne, hogy
legközelebb személyesen is ta-
lálkozhatunk. Addig is csókol-
tatom a medvéket és az asszo-
nyokat.

Baráti üdvözlettel:
Zólyomi Hubert

Elhangzott a Kávéházi Esték decemberi rendezvényén

VVeerreessrrõõll vviiddáámmaann ééss sszzeell lleemmeesseenn
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Vácrátót
Minden évben meglátogat-
juk a csodálatos botanikus
kertet a Föld Napja környé-
kén, s a kert igazgatója sze-
rint elvégzendõ feladatokban
veszünk részt. Társadalmi
munkában, gyomlálunk, gal-
lyat gyûjtünk, vagy amire ép-
pen szükség van.

Csomád
A csomádi új iskolában is par-
kosítottunk, facsemetéket ül-
tetettünk a környezet ottho-
nosabbá tétele érdekében.

Erdõkertes
Megjelenik a természet vé-
delme itt is az évente szerve-
zett nyári táborok ideje alatt.
A GE 10 éves fennállása alkal-
mából rajzversenyt is szervez-
tünk, valamint festést vállal-
tunk a Széchenyi óvodában.

Õrbottyán
Az egyik lovardában vállal-
tunk munkavégzést.

Nagykinizs
Árvíz után gyûjtöttünk a bor-
sodi kistelepülés lakói számá-
ra, valamint az ottani óvoda
kifestésében vettünk részt.

Iklad
Az értelmi sérülteket gondo-
zó Gyöngyház Egyesület me-
zõgazdasági termelést is foly-
tat. Nekik telepítettünk öntö-
zõ rendszert, a  bentlakásos
otthon bõvítését követõen
segítettünk rendet tenni, ta-
karítani.

Aszód
Az aszódi iskolával tartunk
rendszeres kapcsolatot, s tá-
mogatjuk õket.

Veresegyház
Dolgoztunk a Liget óvodában
kétszer is, a Lévai óvodában
pedig szabadtéri játékokat
telepítettünk.

Évente kétszer jótékonysá-
gi sütemény sütést és vásárt
tartunk itt a cégen belül. A
befolyt összegbõl valamilyen

arra érdemes szervezetet tá-
mogatunk. Az elsõ alkalom-
mal egy tolókocsis beteg fiú-
nak gyûjtöttünk, sõt kupako-
kat ma is gyûjtünk neki.

A legutóbbi õszi sütemény
sütés eredményével a tájház
építéséhez járultunk hozzá. A
tájház az idén kiemelt projekt
nálunk, azt szeretnénk, ha
mihamarabb felépülne, s be-
tölthetné szerepét a város ha-
gyományõrzésében. Nem
szabad hagyni, hogy az ös-
szegyûjtött kincsek hasznosí-
tatlanul várakozzanak, azt a
gyermekeinknek is látniuk
kell. Én magam is tõsgyöke-
res veresi vagyok, nagyon
fontos feladatnak tekintem a
múltunk ismeretét és a ha-
gyományaink ápolását.

Rendszeresen rendezünk
véradást, s az idén örömünk-
re megkapjuk a véradóbarát
munkahely kitüntetõ címet.
Az ezzel járó plakettet az Or-
szágházban vehettük át.

Igyekszünk a cégen belül
törõdni a dolgozókkal, szá-
mukra is szervezünk hasznos
és érdekes eseményeket. Azt
akarjuk, hogy érezzék, a GE
nemcsak a munkájukra szá-
mít, törõdik is velük. Szerve-
zünk kirándulásokat, egyéb
eseményeket, amik mind
hozzájárulnak a közösség
erõsödéshez.

Itt a Kisrét utcában kinyi-
tottuk a külsõ sportpályát, le-
het futni, focizni, teniszezni, s
mindezeket a sportlétesítmé-

AA GGEE ttáárrssaaddaallmmii sszzeerreeppvvááll lllaalláássaa
Amellett, hogy a kisrét utcai General Electric vállalat a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató és legnagyobb ipar-
ûzési adó befizetõ cég, élénk társadalmi életet él és számos szálon kapcsolódik Veresegyház civil szervezeteihez,
intézményeihez. Mindezekrõl terveztünk egy beszélgetést Orosz Ritával, ám kiderült, hogy a GE ennél jóval na-
gyobb területben gondolkodik, s társadalmi szerepét a tágabb környezetben is fontosnak tartja. Példamutató sze-
repvállalását mind Veresegyház, mind az érintett települések örömmel fogadják, hiszen minden támogatás,
együttmûködés segíti a jobb közérzet kialakulását, s ma ez hazánkban igen nagy kincs. Lássuk, mi mindent tesz
a GE munkatársi csapata, a szigorúan vett munka mellett.

Orosz Rita
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nyeket a hétvégenként a csa-
ládtagok is használhatják.

Negyedévente tartunk
meghívott elõadókkal érde-
kes elõadásokat, például a TB
változásról, a globális felme-
legedésrõl, a homeopátiáról,
stb. Sok olyan kérdés van,
ami érdekli az embereket, de
nem mindenkinek jut rá ideje
a munka és a család mellett.
Mi ide hozzuk ezt a számuk-
ra.

A tavalyi évben megren-
deztük az elsõ hobby kiállítá-
sunkat. Rendkívül jól sikerült,
óriási érdeklõdést váltott ki.
Kiállítást készítettünk belõle,
és a munkatársak szavaztak
arról, hogy melyeket díjaz-
zuk.

Somogyi Balázs vezérigaz-
gató úr kerekasztal beszélge-
téseket tart, ahol a vállalattal
kapcsolatos kérdések kerül-
nek terítékre. Ide is hívunk
szakembereket, hazánkban
tartózkodó felsõ vezetõket.
Ezekre is van igény cégen be-
lül.

Mûködtetünk egy Anya
Klubot, ahova V. Kulcsár Ildi-
kót szoktuk hívni, vagy más
érdekes elõadókat.

Kedveltek a családi sport-
napok, a karácsonyi partik.
Ilyenkor színvonalas mûso-
rokkal, apró figyelmességgel
köszönjük meg a dolgozók
kötelezõ feladatain túl vég-
zett társadalmi tevékenysé-
gét.

Bekapcsolódunk a város

életébe a nevelés terén is. Pél-
dául a Melódia téri játszóte-
ret, amit tavaly csináltunk a
Ligetek alatt, azt örökbe fo-
gadtuk, a továbbiakban is
gondozni fogjuk. Mivel ezek
családi események, bízunk
benne, hogy a gyermekekbe
is bele ivódik, hogy az a ter-
mészetes, ha a közösségért is
teszünk, akár önzetlenül is.
De gyûjtünk még olvasható
használt újságokat az Idõsek
Otthonának is.

Van, amikor nem kétkezi
munkára van szükség, ha-
nem anyagi támogatásra.
Március környékén döntünk
arról, milyen alapítványt,
sportkört támogassunk. Ko-
rábban vásároltunk újraélesz-
tõ gépet a Fabriczius Alapít-
ványnak, támogatunk egy
Erdõkertesi Egyesület, számí-
tógépekkel szereltük fel a Kál-
vin Téri iskolát, a Fabríciusz is-
kolában a technika tanterem
eszközállományát javítottuk
fel, technika órához szüksé-
ges anyagokat, eszközöket
vásároltunk a számukra. 

A Pacsirta parkra is nyer-
tünk 1 millió forintot külföldi
pályázaton.

A zeneiskolával is szoros
kapcsolatot ápolunk. Tavaly
pályáztunk nekik, 5000 dol-
lárt kaptak a felújításra a GE
tengeren túli központjában
mûködõ GE Alapítványtól.
Ugyancsak innét tudtunk
2500 dollárt szerezni a kistér-
ségi Ki-Mit-Tud-ra. Az Anyám

fekete rózsa versenyen dön-
tõjén, pedig egy nagyon te-
hetséges fiúnak ajánlottunk
fel különdíjat. 

A Veresi Rézfúvósokat kot-
taállványokkal és egységes
megjelenést biztosító pólók-
kal láttuk el.

Természetesen a vörösiszap
károsultjai számára is gyûj-
töttünk. Az egész GE összefo-
gott és egy teherautóval le-
vittük Devecserre a külde-
ményt.

2011-ben tovább szélese-
dik a természetvédelmi tevé-
kenységünk és gondolkodá-
sunk. A Magyar Ornitológiai
Intézettel vettük fel a kapcso-
latot, bekapcsolódunk a kör-
nyéken még fellelhetõ, védett
pannon gyík megmentésére
szervezett programba.

Ebben az évben az iskolás
gyerekek pályaválasztásának
a megkönnyítése érdekében
gyárlátogatásokat szerve-
zünk.

A GE Veresegyház madártávlatból
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Antos Péter a 
matematikus festõmûvész
Antos Péter megnyitotta tár-

latát a Mogyoródi úti ingatlan-
irodájában, egy hideg, havas,
decemberi este. Ezzel a fest-
ménykiállítással ismét egy új
mûvészetnek fenntartott hely-
színnel gyarapította Veresegy-
ház amúgy is gazdag térképét. 

A mûvészre és alkotásaira so-
kan kíváncsiak voltak, s az is-
merkedést egy másik matema-
tikus, Nagy István segítette
megnyitó beszédével, amikor
kifejtette gondolatait a sajátos
stílusban alkotó mûvészrõl és
képeirõl.

A társaságból rövid idõre ki-
vont alkotó a következõket
mondta el magáról

Bár matematikát tanítottam
a Mûszaki Egyetemen, jelenleg
ingatlanokkal foglalkozom. El-
sõsorban azért teszem ezt, mert
festõmûvész szeretnék lenni, és
valamibõl közben élni is kell.
Köztudott, viszont, hogy mûvé-
szi alkotásokból manapság Ma-
gyarországon nem szoktak
meggazdagodni.

Magamat elsõsorban festõ-
mûvésznek tartom annak elle-
nére, hogy nem végeztem sem
fõiskolát sem egyetemet a mû-
vészettel kapcsolatban. Voltak
azonban mestereim. Sárkány
Lóránt grafikus és festõmûvész

volt a rajztanárom, tõle nagyon
sokat tanultam. A másik meste-
rem Tamás Ervin volt, aki a Dési
Huber István Mûvészeti Körben
foglalkozott velünk, azzal a tár-
sasággal, akik oda jártunk. 

Ezen a kiállításon több féle
stílus keveredik, mert egészen
régi képeket is raktam ki, a 60-
as évekbõl. A megnyitón Nagy
István kiemelte a zsilettpengé-
vel készített képet, ennek a stí-
lusnak nincs neve, még valami-
kor a 70-es években dolgoztam
ki ezt az eljárást, ez a saját talál-
mányom. A lényege az, hogy
centis, fél centis penge dara-
bokkal viszem fel a festéket, lé-
nyegében úgy mintha egy pici-
ke spaklival tenném. Szeretem,
mert nagyon érdekes felületet
ad, ahogy a penge darabok
mellett kitüremkedik a festék.
Közelrõl nézve kicsit mozaik sze-
rû a felülete. Egyébként ez egy
meglehetõsen lassú eljárás, de
megéri.

2003-ban állítottam ki elõ-
ször, ez Vácott történt. A mos-
tani már a 19. egyéni kiállítá-
som.

Kérésünkre a mûvész és fele-
sége az egyik kedvenc képüknél
engedélyezte a fénykép készíté-
sét. Íme!

WK

Halál az utakon
A középkori mûvészek

gyakran jelenítették meg a
Halál allegorikus alakját:
csontváz, kezében kaszával,
üldözi az élõket, válogatás
nélkül levágja a szegényt, a
gazdagot, a fiatalt, az öreget,
a szépet, a rútat, az ártatlant,
a bûnöst. Ez az alak gyakran
jelenik meg lelki szemeim
elõtt, amint öreg Skodámban
autózom. Nem a természetes
tudatmûködés okozza ezt,
hanem a mellettem, elõttem,
mögöttem száguldó gépjár-
mûvek látványa.

A középgeneráció nem csak
a politikai változásokat élte
meg hazánkban, hanem a
közlekedés gyökeres átalaku-
lását is. Országútjaink megtel-
tek személy- és teherautókkal,
kamionokkal, motorkerékpár-
okkal. Néhol oly sûrûn, hogy
gyalogos számára lehetetlen
az átkelés az úttesten, néhol
pedig olyan sebességet pro-
dukálva, amely az emberi fi-
gyelem, türelem számára elvi-
selhetetlen. És akkor, ott jele-
nik meg és arat „a vén Ka-
szás”.

Nincs olyan útszakasz Ma-
gyarországon, amelynek
mentén ne láthatnánk égõ
gyertyákat, kis kereszteket
friss koszorúkkal. Egy ilyen út
a városunkhoz közeli Fót-
Csomád szakasz, amit egymás
közt csak „Halálvölgynek”,
„Halálszakasznak” hívunk.
Nem szeretnék senkit gyászá-
ban, betegségében megsérte-
ni, sem pedig a rendõrség ha-
táskörébe avatkozni, de a lel-
kiismeretemre hallgatva és
egyik kedves barátom kérésé-
nek engedve említek néhány
esetet ezen az útszakaszon
történtek közül, okulásul min-
denkinek.

Jó harminc évvel ezelõtt öt
fiatalember ült egy száguldó
személyautóban. Az egyik ka-
nyarban kisodródtak, fának
ütköztek, súlyos sérüléseket
szenvedtek. Egyikõjük élet és
halál között lebegett napokon
át, majd egy mûtétnek kö-
szönhetõen maradt életben.

Két évvel ezelõtt frontális
ütközés következtében egy
vétlen pedagógus szenve-
dett súlyos, hónapokig
gyógyuló, maradandó sérü-
léseket. Az arca talán soha
sem lesz a régi.

Egy volt egyetemi évfo-

lyamtársam, ragyogó szelle-
mû fiatalasszony volt, ami-
kor férje gyorshajtása miatt
meghalt – kis gyermekükkel
együtt.

És a legutóbbi eset, ami mi-
att kérte jó barátom, hogy ír-
jak errõl a témáról, az elmúlt
év szeptember 27-én történt.
A városunkban élõ Zsilvölgyi
Csaba, 44 éves grafikus hunyt
el, nem a maga, hanem a köz-
lekedésben résztvevõ másik
személy hibája miatt, aki kábí-
tószert fogyasztott a vezetést
megelõzõen. A vétkes gépjár-
mûvezetõ nem belátható út-
szakaszon elõzésbe kezdett,
melynek során a szemközti
sávban szabályosan haladó
vétlen gépjármûvel frontáli-
san ütközött. Ennek következ-
tében Zs. Csaba az életét vesz-
tette. Az elhunyt grafikus
Veresegyházon kevésbé, or-
szágosan és határainkon túl
viszont annál inkább ismert. A
fantasy regények kiemelkedõ
illusztrátora, két gyermek
édesapja volt. Halála után szü-
letendõ harmadik gyermeke
már nem ismerheti meg õt.

Az eseteket sorolhatná, ki-
egészíthetné borzalmas pél-
dákkal bárki, hiszen oly sok a
baleset, oly gyakran követke-
zik be vétlen emberek halála,
maradandó sérülése. A Pest
megyei rendõrség jelentése
szerint 2009-ben 114 ember
halt meg a megye útjain és
620 volt a súlyos balesetek
száma. Ilyen szomorú statisz-
tikákat olvasva és konkrét ese-
teket hallva Babits Mihály sza-
vai jutnak eszembe, amikor a
Jónás könyvében az egymás
iránti felelõsségre figyelmez-
tet:

„…vétkesek közt cinkos, aki
néma,/ Atyjafiáért számot ad
a testvér.”

Felelõsek vagyunk! Elsõsor-
ban saját magunkért. Ne ül-
jünk autóba, csak józan, testi-
leg, lelkileg ép állapotban! Így
tudunk vigyázni a magunk és
embertársaink testi épségére.
Ugyanakkor felelõsek va-
gyunk másokért. Figyelmez-
tetnünk, sõt meg kell akadá-
lyoznunk azokat az embere-
ket az autóvezetésben, akik
alkoholt, kábítószert fogyasz-
tottak. Ha a baj bekövetkezik,
azt korrigálni már nagyon ne-
héz vagy lehetetlen.

fverona
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December 21-én, a leg-
hosszabb éjszaka estéjén ha-
talmas tûz lobogott fenn a
Margitán a kereszt mellett.
A tûz azt hirdette, hogy nem
adjuk fel, legyõzzük a sötét-
séget, s ezzel a világminden-
séghez képest parányi fény-
nyel is segítünk, hozzájáru-
lunk a világ világosságához. 

A régi magyarok ilyenkor
röptették a fiatal sólymokat,
mert a sólyom a lélek mada-
ra, amelyik a legmagasabbra
száll, különösen szent álla-
tunk a turul, a fehér kere-
csen sólyom. Nem véletlen,
hogy a kerecsen és a kará-
csony szavunk alig különbö-
zik egymástól, s ezt a szót
vették át tõlünk a világ né-
pei, a Napba öltözött Bol-
dogasszony fiának, Krisztus
születésnapjának megneve-
zésére.

Veresegyházi és szadai civil
szervezetek tisztelegtek ezzel
a szép ünnepséggel õseik hi-
te és szokásai mellett.

Része volt ez a legalább
hat méterre felcsapódó
lángoszlop a Kárpát-meden-
ce fényláncának, mert min-

den magára valamit adó te-
lepülés meg szokta ilyenkor
gyújtani a maga tüzét, hogy
a távolban felvilágló tüzek
láncot alkossanak, s képlete-
sen bevilágítsák hazánkat.
Kerepesen például a hagyo-
mányõrzõ Hétvezér Íjász
Egyesület csapata a megra-
kott máglyát gyújtó nyilak-
kal lobbantja lángra.

A veresi tûz körül pedig a
Történelmi Vitézi Rend által
kiállított zászlók fokozták
az amúgy is forró hangula-
tot.

Víz alatti kVíz alatti karácsonyfaarácsonyfa

Az Octopus Búvár és Vízis-
port Egyesület is felkészült a ka-
rácsonyra a maga módján. De-
cember 18-án, a dermesztõ hi-
degben teljesítették önként vál-
lalt kötelességüket, egy szép,
feldíszített karácsonyfát vitt le a
víz alá Pásztor Attila csapata a
halaknak az erdõkertesi Pákász
tóba. Az elszánt csapat a mind-
össze 2 C. fokos vízbe merült,
igaz, hogy a levegõ viszont mí-
nusz 10 fokos volt, s még öltö-
zõ sem állt a rendelkezésükre.

Felkészültek voltak azonban

a víz alá merüléshez, még víz-
hatlan kamerát is vittek maguk-
kal víz alatti felvétel készítésé-
hez. Nem volt a készülõdés hiá-
ba való. Szerencséjükre komó-
tos lazasággal elúszott mellet-
tük egy másfél méteres lénai
tok, melyet meg is örökítettek.
(Ez a szibériai eredetû tokhal fé-
leség nem másként jutott ide,
betelepítettek néhány példányt
belõle a tóba. Úgy látszik, kibír-
ta a környezetváltozást, s köz-
ben jól meg is nõtt, így megér-
demelte a karácsonyfát.

Januári második felének mûvelõdési eseményei
• Január 21. péntek18 óra: Magyar Kultúra Napja 
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ
konferenciaterme

• Január 22. 19 óra: Menyecske bál 
Helyszín: A Váci Mihály Mûvelõdési Ház 

Január 28. 19 óra: Filmklub „Mint mi közülünk egy” 
Portréfilm Halász Endre katolikus plébánosról. 
Rendezte: Gulyás János – Gulyás Gyula 
vagy
Szabó Ildikó: A másik oldal
Helyszín: Szabadidõs és Gazdasági Innovációs Központ
309-es klubterme

AA vvii lláággoossssáágg ggyyõõzzeellmmee
aa ssööttééttsséégg ffeelleetttt
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Gombos István klubvezetõ a
Baranyai János Vasútbarát és
Modellezõ Klub nevében janu-

ár 8-án sajtótájékoztatót hívott
össze a 2011-es terveik nyilvá-
nosság elé tárása érdekében. A
tervezett események közül
rangjával kiemelkedik a Veres-
egyházat érintõ vasútvonal év-
fordulós megemlékezés amely-
re már hosszabb ideje készül a
csapat. Az idén, a vasútvonal
üzembe helyezésének 100. év-
fordulójára tervezik elkészíteni
és kiállítani a Veresegyház és
Csomád között a második vá-
gányt,  valamint a Medve men-
hely vasúti megállóját magával
a Medveotthon makettjével
együtt. Elõször a Mézesvölgyi
Iskola aulájában csodálhatják
majd meg az érdeklõdõk a te-
repasztalokon elterülõ látvá-
nyosságot július 1-tõl 3-ig.
Szeptember 3-án pedig a vas-
útállomáson lesz nagyvasúti
bemutató valamint emléktáb-
lák avatás. Többek között Ba-
ross Gábor emléktábla kerül a
körforgalomba.

A Veresegyház-Vác 
vonal modellezésének 
elõzménye

A Veresegyházi vasútállomás
környékének pontos, 87-edére
csökkentett méretû mása egy
családi ház helyiségében készül
el 1999-ben. Ez a makett még
abban az évben a Budapesti
Nemzetközi Kiállításon és Ver-
senyen elnyerte az elsõ díjat,
valamint a közönség különdí-
ját.

A veresegyházi vasútmodell
kezdeti 22 méteres hossza
2004-re elérte az 50 métert. A
terepasztalokon található ösz-
szes épület, kerítés, sorompó,

stb., saját kezûleg készült. Az
eredetivel egyezõ méretarányo-
kat saját mérésekkel, eseten-
ként fényképek segítségül hívá-
sával biztosították, még az épü-
letek színe is megegyezik a va-
lóságban létezõkkel, létezettek-
kel. Jelenleg a Klub rendelkezik
Közép Európa legnagyobb mo-
dul terepasztalával, amely most
már elérte a 102 métert.

Érdekesség
a vasútmodellezés 
területérõl

A terepasztalok a magyar
modul szabványok szerint épül-
nek meg, így az asztalok és az
áramvezetékek egységes fura-
tainak köszönhetõen minden
további, szintén szabvány sze-
rint készült terepasztallal egy-
szerûen csatlakoztathatók, ösz-
szeépíthetõ, így más kluboké-
val is. Így történt többek között
több mint 5 évvel ezelõtt a Vas-
úttörténeti Alapítvány Vasút-
modellezõ Baráti Körével is. 

A csörgõ
A csörgõ nem csak egy cse-

csemõk számára készített esz-
köz. Néhány évtizeddel ezelõtt
még sokan tudták, hogy a csör-
gõ az M41 2143 típusú moz-
dony népszerû neve. Hasonló-
an keresztelték el a Muki néven
ismert tolatómozdonyt. (Duna-
keszin csörgõnek hívták azt a
vonatot, amely délután 4 óra-
kor Vácról érkezve, majd Buda-
pest Rákosrendezõt érintve
nem a Nyugati Pályaudvarra fu-
tott be, hanem Cegléd végállo-
másig és vissza szállította az
utasokat. – a szerk.)

A Baranyi János Vasútbarát
és Modellezõ Klub közbenjárás-
ára a MÁV Szolnoki Jármû Javí-
tóban eredeti színre visszafes-
tett  csörgõt is tartalmazó moz-
donykiállítását 2003-ban Szé-
kesfehérvárott közel 10.000 lá-
togató szemlélte meg. Nagy
valószínûséggel ez a mozdony
az õszi nagyvasúti bemutatón
is látható lesz, több új jármûvel
együtt.

Könyvkiadás
A Klub eddig két vasúttörté-

neti kötettel gazdagította ma-
gyar könyvpiacot. Az elsõ a
Csörgõ-album 2003-ból, a má-
sik a 2007-ben megjelent 50
éves a magyar vasút M44 soro-
zatú mozdonya címet viseli.

A nemzetközi 
elismertséget is kivívott 
veresi Klub közeljövõben 
várható kiállításai

Az idén elõször az ország ha-
tárain kívül is bemutatkozhat a
Klub a Vasúttörténeti Alapít-
vány modellezõ klubjával
együtt.

február 20. -27. - Nyitrán egy
Bevásárló Központban 294
négyzetméteren állíthatják ki a
veresegyházi modul terepasz-
talukat.

március 11-15. - Szolnok,
Aba Novák Kulturális Központ-
ban 226 négyzetmétert épít-
hetnek be

április 29. - május 1. Széc-
sény, a Szlovák-Magyar Vas-
utasnapok keretében /jelen pil-
lanatban még bizonytalan/

július 1-3 - a Mézesvölgyi Ál-

talános Iskolában már a 100.
évforduló jegyében tervezik
modellkiállításukat.

Windhager Károly

100 éves a Rákospalota-Újpest – Versegyház – Vác Vasútvonal

NNaaggyysszzaabbáássúú vvaassúúttmmooddeell ll kkiiááll ll íí ttááss

Gombos István
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2011. január 8-án elsõ alka-
lommal került megrendezésre a
Mézes-völgyi Általános Iskola
tornacsarnokában a Vízkereszt
Kupa meghívásos kispályás lab-
darúgó bajnokság. 

A kupára hat csapat fogadta
el a meghívást, Erdõkertes Ön-
kormányzat csapata, Õrbot-
tyán nõi csapata, Veresegyház
nõi csapata, a Rudolf SC csapa-
ta, a Koránkelõk SC csapata és
természetesen a rendezõ Veres-
egyház Önkormányzat csapa-
ta. Külön köszönet illeti meg a
két nõi csapatot, hogy vállalták a
megméretést a férfiak ellenében
is. Sikeres szereplésüknek kö-
szönhetõen a szervezõk jövõre
már 4 nõi és 4 férfi csapat részé-
re kívánják majd kiírni a kupát.

Reggel 8 órakor az elsõ mér-
kõzés kezdõrúgását az esemény
fõvédnöke, Pásztor Béla Veres-
egyház Város polgármestere vé-
gezte el. A csoportmérkõzések
során kialakult sorrendnek meg-
felelõen következtek a helyosz-
tók, melyen a III. helyet a Rudolf
SC csapata szerezte meg, majd a
döntõ mérkõzés. Ebben Veres-
egyház Önkormányzat csapata
12-5 arányban nyert Erdõkertes

Önkormányzat csapatával szem-
ben, így az elsõ alkalommal át-
adott vándorkupa a rendezõknél
maradt.

A fõvédnök Pásztor Béla pol-
gármester a díjkiosztón hangsú-
lyozta, hogy mennyire fontosak
az ilyen közösségformáló és
egészséges életmódra való tö-
rekvést erõsítõ kezdeményezé-
sek, majd különdíjjal jutalmazta
a két nõi csapatot szereplésü-
kért, oklevéllel az összes résztve-
võ csapatot és az elsõ három he-
lyezett csapat kapitánya egy-egy
serleget is átvehetett. Az elsõ he-
lyezettnek járó családos Medve-
otthon belépõket a nyertesek
felajánlották a II. helyezettek-
nek, így Erdõkertes Önkor-
mányzat csapatának tagjai vet-
ték át azokat. Végül Veresegy-
ház Önkormányzat csapata
vette át a Vízkereszt Vándor-
kupát, melyet egy év múlva
ugyanitt, újra igyekeznek majd
megszerezni.

A gyõztes Veresegyház Ön-
kormányzat csapatának névso-
ra: Garai Tamás, Jovánovics Kár-
oly, Kátai-Benedek Zalán, Koleszár
Sándor, Kuli Bálint, Lévai Dávid,
Moldvay Miklós, Szalay Tamás.

Külön köszönet illeti még meg
az esemény támogatóit: Veres-
egyház Városi Sportkör mezek-
kel, veresegyházi GAMESZ a
Medveotthonba szóló ingyenes
belépõkkel, a Medveotthon

üdítõkkel és szendvicsekkel segí-
tette a rendezvény sikeres és
színvonalas lebonyolítását.

A szervezõk nevében:
Moldvay Miklós

VVíízzkkeerreesszztt KKuuppaa

A veresi 
lányok csapata

A veresi 
Önkormányzat csapata
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Habár mindannyian szembesü-
lünk az idõjárás okozta kelle-
metlenségekkel, de lehet örö-
münk a hidegben is. A korcso-
lyázásra azt mondják olyan,
mint a kerékpározás, sosem le-
het elfelejteni, és ne feledjük,
megtanulni sem késõ soha.
Szerkesztõségünk meglátogat-
ta a sportpálya mellett létesített
mûjégpályát.
A szervezõknek köszönhetõen,
csakúgy, mint az elõzõ évben,
az idén is nagyon családias lég-
körbe csöppenhetünk. Nem
változik a már megszokott nyit-
va tartási rend sem: kétórás cik-
lusokban lehet karcolni a jeget,
élvezni a téli napsütést! Hétvé-
gén és a téli szünetben 10.00-
tõl 12.00-ig, 12.30-tól 14.30-ig,
15-tõl 17-ig, illetve 17.30 és
19.30 között lehet korizni.
Munkanapokon 15 órától
19.30-ig tart nyitva a pálya. Es-
ténként 20 és 22 óra között pe-
dig az amatõr hokisok veszik
birtokba a létesítményt. 

A jég minõsége a rendszeres
karbantartásnak köszönhetõen
kiváló. Újdonság, hogy a dél-
elõtti, kora délutáni órákban
szervezett keretek között a
veresi óvodások és alsó tagoza-
tos általános iskolások ingye-
nes korcsolyaoktatáson vesz-
nek részt. A jégpályát, a korcso-
lyaoktatókat és szükség esetén
a korcsolyát térítésmentesen
vehetik igénybe az óvodákban
és az általános iskolákban szer-
vezett csoportok, több mint
800 gyermek. 
Ha a gyerekek közül valaki iga-
zán megkedveli a korcsolyá-
zást, és szeretné próbára tenni
tudását a jégkorongozásban
is, a Drago Skorpiók Jégkorong
Egyesület hoki sulijában indul-
hat el a világraszóló karrier felé!
A pálya az idõjárástól függõen
február végig várja a télisport
szerelmeseit, illetve mindenkit,
aki jó légkörben sportolva sze-
retné eltölteni az idejét.

Mezei Ádám

VVIIDD AAuuttóó
Új gépkocsi szerviz nyílt Ve-

resegyház és Szada határán de-
cemberben. Szeretnénk bemu-
tatni az új szolgáltatást olvasó-

inknak, ezért interjút kértünk a
cég vezetõjétõl, aki meglepeté-
sünkre egy fiatal hölgy, Vida
Mária.

- Hogyan sikerült a bemu-
tatkozásuk?

- Még nincs egy hónapja,
hogy megnyitottuk a szervizt
és az alkatrész áruházat. Bemu-
tatkozásul kiadtunk egy rek-
lámújságot, ami elérte a célját,
kopogtatnak az ügyfelek.

- Vannak hasonló szolgál-
tatók a környéken, hogyan
veszik fel a versenyt velük?

- Magas színvonalon, de elér-
hetõ áron nyújtunk teljeskörû
szolgáltatást. Nálunk egy he-
lyen mindent megkaphatnak
az ügyfelek és még plusz szol-

gáltatásokat is felajánlunk, pél-
dául 50 – 60 km-es körzeten
belül díjazás nélkül elhozzuk
autómentõvel azokat az autó-
kat, amiket nálunk javíttatnak,
illetve ingyen csereautót bizto-
sítunk a szervizelés idejére. A
munkadíjunk is baráti, 4500
Ft+áfa/óra. Ezen felül nálunk
az ügyfél az elsõ, azt akarjuk,
hogy mindenki elégedetten tá-
vozzon tõlünk.

Minden, ami autószereléssel
kapcsolatos az megtalálható
itt: gumiszerelés, felni javítás,
autóvillamossági szerelés, mû-
szaki vizsgáztatás, karosszéria-
javítás, autómosó, stb., s a rak-
tárunkból azonnal, vagy legké-
sõbb néhány órán belül alkat-
részt is tudunk adni. A javítá-
sokhoz a legmodernebb diag-
nosztikai mûszerekkel, gépek-
kel rendelkezünk. 

- Hogy adja a fejét egy fia-
tal nõ, ilyen férfias szakmára?

- Gyerekkorom óta vonzanak
az autók, minden, ami autóval
kapcsolatos. Bõségesen szerez-
tem tapasztalatokat is, ameri-
kai autóipari cégeknél voltam
magas beosztásban vezetõ. A
Fordnak és a Rovernek voltunk
beszállítói, valamint az Opelnek
Angliába, Németországba,
Spanyolországba. Ezt szeretem
csinálni, ezért vagyok most itt,
a saját szervizemben.

- Milyen szakemberekkel
rendelkezik a cég?

- Elsõsorban környék telepü-
léseirõl vettünk fel hozzáértõ
munkatársakat. Az alkatrész
beszerzéssel szadai, veresegy-
házi, örbottyáni urak foglalkoz-
nak. Az autószereléshez pedig
kerepesi, szadai, mogyoródi,
veresegyházi, fóti autószerelõ-
ket vettünk fel, olyanokat, akik
a különbözõ gépkocsi márkák
terén komoly gyakorlattal ren-
delkeznek, hogy minden

tipushoz legyen tapasztalt
szakemberünk.

- Milyen gépkocsikra sza-
kosodtak?

- Ebben is különlegesek va-
gyunk, bármilyen személygép-

kocsit tudunk fogadni. Nem
volt egyszerû, de megszereztük
az engedélyeket, hogy a külön-
bözõ márkák garanciális mun-
káit elvégezhessük, ugyan úgy
mint egy szakszerviz. Márka
függetlenek vagyunk.

- Milyen vevõkörre alapoz-
nak?

- Várjuk a lakossági egy-két
kocsis igényeket, de szívesen
fogadunk flottákat is. A piaci
verseny egy kihívás. Ettõl nem
félni kell, hanem igyekezni,
hogy az ügyfelek elégedettek
legyenek és legközelebb is hoz-
zánk forduljanak. A jó árban és
a magas minõségi színvonal-

ban is biztosak lehetnek. Elég
nagy raktárral rendelkezünk,
így a legtöbb esetben azonnal
hozzá tudunk kezdeni a mun-
kához, szinte nincs is várakozá-
si idõ.

Indítunk akciókat is, decem-
berben ingyen adtuk az autó-
mosást. A továbbiakban sorso-
lásokat tartunk az ügyfelek kö-
zött, s kisorsolunk Egyiptomi
utat, továbbá más ajándéko-
kat.

Az üzem valóban korszerû,
kívánom, hogy legyenek si-
keresek!

Windhager Károly
(x)

Még van egy jó hónapunk!

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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Az érmelléki természetes anyagokból, hagyományos kéz-
imunkával készült bútorok bemutatója is nagy sikerrel
zárult az Innovációs Központban.

Véradás
Veresegyházon február 15-én tar-
tanak legközelebb véradást, 10.00
-17.00 óráig a Váci Mihály
Mûvelõdési Házban.
Kérjük, hogy aki teheti, felnõtt és
egészséges, járuljon hozzá ezzel
az áldozattal sérült, beteg
embertársai gyógyuláshoz. Egy
adag vérrel életet menthetünk.

Felhívás
A Veresegyházi Városi Tele-
vízió 2011. tavaszától in-
duló új mûsorához szerep-
lõket keres. A mûsorban
hasznos tanácsokat kap-
hatnak megjelenésük pozi-
tív megváltoztatására. 
16 év feletti, elsõsorban
hölgyek jelentkezését vár-
juk, akik a mûsor kereté-
ben vállalják külsejük át-
alakítását, mely érintheti

frizurájukat, sminkjüket, il-
letve ruházatukat. 
A jelentkezéseket, mely rö-
vid bemutatkozást is tar-
talmaz az info@veresi-
tv.hu e-mail címre küldjék
el. A mûsor szakmai támo-
gatója a gödöllõi Ange Mi-
lano Divatház. 

További információ: 
www.veresi-tv.hu.

Adventtõl Adventig
A Megyei Média Díjjal ki-

tüntetett Veresegyházi Váro-
si Televízió összeállította Ve-
resegyház egy évre visszate-
kintõ mozgókép anyagát. Az
Innovációs központban leve-

tített mûsor nagy tetszést
aratott, egy évre visszatekin-
teni is igen érdekes volt.

A VVTV ismertebb mun-
katársait képeinken mutat-
juk be.

Kiállítás

A vetítés 
közönsége
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