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A M a g y a r Ku l t ú r a N a p j a
Ella István, Liszt Díjas orgonamûvész javaslata alapján döntöttek 1989-ben úgy az országban, hogy
minden évben megrendezik a Magyar Kultúra Napját. Az alkalom méltó megtartásához azt a napot
tûzték ki, amelyen Kölcsey Ferenc elkészült nemzeti imádságunk, a Himnusz megalkotásával, 1823. január 22-én, Szatmárcsekén. Azóta a magyarlakta vidékeken minden évben megtartjuk ezt a szép ünnepet, sõt szerte a világban is megemlékeznek róla a magyar származású emberek.
Veresegyházon a Szabadidõs
Központban gyülekeztünk a jeles nap alkalmából január 21én. A mûsor szónoka, Birinyi Jó-

Birinyi József
zsef néprajzkutató és népzenész volt, aki beszédét követõen
számos régi népi hangszert is
bemutatott és megszólaltatott.

kalommal a világon párját ritkítóan gazdag népdal-, népmese-,
és mondakincsünkre emlékeztetett, mely nemzettudatunkat,
önbecsülésünket erõsíti.
Természetesen az eseményt a
Himnusz közös eléneklésével
kezdtük, majd Pásztor Ildikó köszöntötte az egybegyûlteket.
Késõbb gyönyörködhettünk a
Bokréta Néptánccsoport alkalomhoz illõ hangulatos elõadásában. (Lásd a címlapon!), majd
mókás csángó dalok emlékeztettek a határon túl élõ magyarságra a Gyöngyharmat Együttes jóvoltából.
Veresegyház is gazdag múlttal rendelkezik, s szerencsére
mindig voltak olyan emberek,
akik idõrõl idõre átmentették a
régiek tudását, szokásait, viseletét, s ezekrõl még fényképgyûjteménnyel is rendelkezünk Sza-

párokat, házaspárokat bemutató fekete-fehér, 70-100 éves képek elénk hozták nagyszüleink,
dédszüleink talán szegény, de
hangulatos világát. A rendkívül

Hajdi Józsefné, Margitka néni
értékes és bõséges képanyag
megtekintése közben Ady Endre: A föl-földobott kõ címû versét szavalta el Szilvási László.
Halmosi-Varga József

Ez az ünnep alkalom volt arra, hogy több évezredes hagyományainkat, szellemi örökségünket számba vegyük, ápoljuk, s tovább adjuk a fiatalabb
nemzedéknek. Elõadónk ez al-

bó Ferencnének köszönhetõen.
Számos, általa összegyûjtött régi fényképbõl válogatott vetítést csodálhattunk meg. Ezek a
családi eseményeket, bevonuló
és leszerelõ legényeket, jegyes-

Nagy örömünkre velünk ünnepelt Hajdi Józsefné, aki Veresegyház népi hagyományait
gyûjtötte csokorba a régi köszöntõket, népdalokat, népviseletet, ünnepi jellegzetességeket,
Bazsikné Kõvári Krisztina
és Hajdi Józsefné

A Gyöngyharmat Együttes

2

rigmusokat, népszokásokat.
Feldolgozta, s ezzel megmentette a Hagyományõrzõ Együttes elõdjének a történetét egészen 1926-tól kezdve. Neki kö-

szönhetjük azt is, hogy felébresztette félévszázados „Csipkerózsika álmából” a Veresegyházi Keresztény Nõi Kört 1990ben, amely ma Hagyományõrzõ Kör néven ismert. Margitka
néni a kézzel írt naplójában a
Kör két évtizede alatt történt
minden összejövetelérõl, eseményérõl tudósít.
Értékes alkotásait, több kötetet kitevõ „veresi történelemkönyveit”, valamint a férje által
készített videofelvételeket a Magyar Kultúra Napja alkalmából
felajánlotta a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárnak. HalmosiVarga József könyvtárigazgató
meghatottan vette át a kincset
érõ mûveket, s mint mondta, a
Könyvtár most olyan értékkel
gyarapodott, amellyel a világ
egyetlen könyvtára sem rendelkezik, ezek a mûvek egyedül a
veresi könyvtárban lelhetõk fel.
W. K.
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Veresegyház kulturális
életében vállalt kezdeményezõ szerepükért, önzetlen, közösségi munkájukért,
a város iránti elkötelezettsé-
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Polgármesteri elismerések
gükért Pásztor Béla polgármester elismerésben részesítette a következõ személyeket a Magyar Kultúra
Napja Ünnepségen.

Hajdi Józsefné,
a Veresegyházi
Hagyományõrzõ
Népi Együttes
alapítója

Rádi Jánosné nyugalmazott pedagógus

Szabó Ferencné nyugalmazott
köztisztviselõ, néprajzos
Vankó István „a város kisbírója”

Bazsikné Kõvári Krisztina
nyugalmazott, címzetes
könyvtárigazgató,

Kvaka Ferenc veresegyházi vállalkozó

Nagy Zoltánt néprajzos,
a Magyar Kultúra Lovagja

Mistéth Erika gyermekkönyvtári részlegvezetõ

Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó
(3 nyelvû) masszõrtanfolyam indul
Veresegyházon: Február 23-án,
Pomázon 21-én
tel.: 06 30 984 0234 cg.:02-09-075471
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Önkormányzat

Képviselõ-testületi ülés

Az év elsõ rendes képviselõtestületi ülését január 18-án
10 órára hívta össze Pásztor
Béla polgármester. A meghívóban 12 megtárgyalásra váró napirendi pont szerepelt.
A térítési díjakról szóló
rendelet módosítása
A téma elõterjesztõje, Garai
Tamás mb. jegyzõ úr ismertette a napirendet, ám több kérdés is felmerült elsõsorban a
házi segítségnyújtás díjaival
kapcsolatban, így ez alkalommal nem hoztak döntést a
képviselõk. A módosítási tervek átvizsgálására visszautalták a témát a Szociális Bizottság elé.
Emeletráépítés és felújítás
a Fabriczius József
Általános Iskolában
Az Iskola bõvítésének és
korszerûsítésének I. üteme befejezõdött. A munkálatok tartalmazták a fõépület elsõ részén a 3. szint felhúzását, valamint a nyílászárók cseréjével
a fûtés korszerûsítését, a világítótestek cseréjével pedig az
energiával történõ takarékosságot. Az érintett szakaszon a
lapostetõ helyetti nyeregtetõ
kialakításával a beázási gondok is megszûntek.
Az iskola hátsó szárnyának
(Újiskola utca felöli) hasonló
módon történõ emeletráépítése és korszerûsítése is szükségessé vált a felsõ tagozatos
gyermekek számának növekedése és a 2012 szeptemberétõl tervezett nappali gimnázium elsõ osztályainak beindításához. Természetesen a gimnázium csak ideiglenesen kap
itt helyet, idõvel egy önálló
épületre lesz hozzá szükség.
A bõvítés II. üteme során az
új 3. szinten 9 db tanterem, 1
db. elõadóterem szertárral és
2 db. iroda készül majd.
Az elõterjesztés a bõvítés II.
üteméhez az engedélyezési
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tervek megrendelését tartalmazta, melyre költségét 9 MFt
+ Áfa, a kiviteli szintû tervekre
pedig 15 MFt + Áfa költséget
tervezett. A teljes beruházás
várható összköltségét 600
MFt-ban valószínûsítette.
A fentiekben körvonalazott
beruházással valamint a terveztetés elindításával a képviselõk többsége egyetértett,
egyedül Tolnai Ildikónak voltak ellenérvei, miszerint a várost túlságosan megterheli a
közel egyidõben történõ három beruházás: a fõtér építés,
a református iskola építés és a
Fabriczius Iskola bõvítése.

sával” címû, (KMOP-20093.3.3.
jelû)
pályázattal
385.365.820,- Ft támogatás
nyert, ami 59,66 % támogatást jelent. A fejlesztés összköltsége bruttó 645.929.970,Ft, a saját erõ igény
260.564.150,-Ft.
A projekt a felszínre hozott
hévízzel távfûtési rendszert
épít ki a város, melybe a közintézményeken túl ipari cégek
és családi házak is csatlakozhatnak.

A képviselõ- testület 2010.
december 14-i ülésén úgy határozott, hogy a Kálvin téri Református Általános Iskola I.
ütemének építéséhez — mely
8 tantermes épület felépítését
jelenti — az önkormányzat
bruttó 500 millió Ft-ot biztosít
a 2011. évi költségvetésében.
Ezzel kapcsolatban szükséges egy megállapodás a két
fél között a tulajdonjogi kérdésekrõl, mely a következõ:
A megállapodás rögzíti,
hogy a Kálvin tér 2. szám alatt
található földterület a Református Egyházközség kizárólagos tulajdona, melyen az önkormányzat lesz az építési beruházó, annak összes kötelezettségével együtt. A tervek
szerinti beruházás befejezését
és az épület használatba vételét 2011. szeptember 1. napjára vállalja.
Az I. ütemben megvalósuló
új iskolaépület tulajdonjoga 1/1
arányban kizárólag a veresegyházi önkormányzatot illeti meg.
A használó és az üzemeltetõ
pedig az egyház lesz.
A képviselõ-testület egyetértve megszavazta az elõterjesztést, kikötve, hogy az épület csak vallási jellegû oktatási
célokat szolgálhat.

A Tervezett fogyasztók:
Idõsek Otthona
(Bartók Béla utca)
Csonkási Óvoda
Fabriczius József Általános
Iskola bõvítése
(harmadik szint)
Sanofi Aventis
Gyógyszergyár
GE Energy Gázturbinagyár
Mey Hungária Kft.
GE Avitation Alkatrészjavító
üzem
Kistérségi Igazgatási
és Szolgáltatási Központ
(építés alatt)
Református Általános Iskola
(építés alatt)
Juko Építõipari
és Szolgáltató Kft.
A fejlesztés során a város
északi részén, új termál kutat
fúrnak, talpmélység a rétegtani ismeretek szerint 1400
méteren várható. A lehûlt víz
szigeteletlen vezetéken keresztül jut el a visszasajtoló
kúthoz, ahol szûrés után viszszakerül a vízadó rétegbe.
A vezetékhossz összesen
4947 m, melyhez 10 db alhõközpont épül meg.
A beruházás megvalósítása
után 2125 t/év CO2, 214 kg/év
SO2 és 2838 kg/év NO2 káros
kibocsátással csökken a levegõ terhelése.
A tanulmányterv szerint a
hévíz használat során tervezett árbevétel 55.730.354
Ft/év, a mûködtetés költsége
21.278.866 Ft/év. Így a mûködtetésbõl származó eredmény 34.451.488 Ft/év.

A hévíz rendszer
fejlesztéséhez szükséges
önrészének biztosítása
hitelfelvétellel
Az önkormányzat a „Veresegyházi geotermikus közmû
kiterjesztése új termálkút fúrá-

A beruházás ebben az évben megvalósul.
Az önrész biztosítása a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitel-

Megállapodás
a Református Egyházzal
az iskolaépítés érdekében

program keretében biztosított
kedvezményes kamatozású hitel felvételével lehetséges.
A kimutatásból látható,
hogy a mûködtetés éves tiszta
eredménye fedezetet biztosít
minden évben a hitel tõke és
kamata visszafizetésére, vagyis az önkormányzatnak
nem kell egyéb saját bevételét
felhasználnia.
Az MFB kedvezményes kamatozású hitel felvételéhez és
a szükséges közbeszerzési eljárás megindításához a képviselõk a szavazatukkal hozzájárultak.
Tájékoztatásul elhangzott,
hogy a lakosság rácsatlakozását is szorgalmazza az önkormányzat az olcsóbb fûtés érdekében, s az ehhez esetlege
szükséges hitelt az önkormányzattal azonos feltételekkel igyekeznek a bankokkal elfogadtatni.
Pályázatok a közlekedés
biztonsága érdekében
A képviselõ-testület egyetértett, hogy a kiírt pályázatokon induljon el Veresegyház.
A pályázatok során körforgalmak, és gyalogátkelõk kiépítéséhez lehet összegeket nyerni.
Az Árnyas Bölcsõde
támogatása
Az önkormányzat kötelezõ
feladataiból vállal át részt ez a
gyermekintézmény, így az önkormányzat számukra is ugyan
azt a támogatási arányt biztosítja ellátott gyermekenként,
mint a városi intézmény
esetén:. 74.115.- Ft/fõ/év öszszeget. Elhangzott az is, hogy
kizárólag a veresi gyermekek
után juttat támogatást az önkormányzat. A szavazás során
9 IGEN-t jelzett ki a gép, Szalontai Boldizsár NEM, Szabóné Tolnai Ildikó pedig tartózkodott.
Az önkormányzat
peres ügyei
A beszámoló szerint az önkormányzat egyetlen perben
érintett alperesként. Még
2009-ben egy uszodalátogató
öltözõszekrényébõl tûntek el
ruhák és értéktárgyak. Emiatt
az illetõ közel 370.000 Ft kért
kíván megtéríttetni.
A testület elfogadta beszámolót.
Windhager

Veresi Krónika

Megfiatalodott a Malom tó
Pályázat útján az önkormányzat 254 millió Ft európai uniós támogatást nyert
az „Élõhelyek és élettelen
Csikós István
és Pásztor Béla

természeti értékek megõrzését, helyreállítását szolgáló
beruházások”
címû
KMOP-2008-3.2.1/ pályázaton, 2008. október 22-én.
A támogatói szerzõdést
2008. december 17-én írták alá, a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2009. április 7én kezdõdött és július 3-án
zárult le. A projektmenedzsment feladatokra az Önkormányzat és a Városfejlesztõ
Kft. 2009. augusztus 1-jén

zatok annyi megkötést és
adminisztrációs feladatot írnak elõ, hogy egy teljes év
elment, mire a munka elkezdõdhetett. Ha azonban
azt is beleszámítjuk, hogy
mikor írták ki a pályázatot,
amire jelentkeztünk, akkor
már 2 teljes évre rúg az elõkészítés idõtartama! Vajon
miért nem lehet egy EU-s
fejlesztést egyszerûbbé tenni az országban? – a fõszerkesztõ véleménye)
Az igazi akadályok azonban még csak ezután jelentkeztek. 2010. május elején a
kivitelezõ cég megromlott
anyagi helyzete miatt csõdvédelmet kért. Május 15-17e között hatalmas esõzések
duzzasztották fel a tavak vízét. Árvízvédelmi okból át
kellett vágni az Ivacsi tó és a
Malom tó közötti gátat, és
el kellett bontani a zagyszállító csõvezeték itteni
szakaszát. Ugyan ez megismétlõdött június 1-2-án. A
második rendkívüli idõjárás
miatti kényszerszünet után

A hallgatóság
kötött szerzõdést. A kotróhajó 2009. szeptemberében
érkezett meg a tóra, s elkezdték kiépíteni a 2,5 km
hosszú csõvezetéket az
iszap zagytározóba történõ
szivattyúzásához. A mûszaki engedélyeztetések beszerzését követõen a mederkotrás 2009. október 7én kezdõdött el.
(Ezek a pályázati módo-

a kivitelezõ már nem vonult
fel. Az önkormányzat pedig
szerzõdést bontott, s 2010.
június 17-én új közbeszerzési eljárást írt ki a munka
befejezésére. Az új kivitelezõvel október 12-én sikerült
szerzõdést kötni.
Ettõl kezdve idõszakonként még éjszakai mûszakban is folyt az iszapkitermelés, így s kotrási mûveletek

november 22-re befejezõdtek. Az eredeti határidõt
azonban nem lehetett tartani, s határidõ módosítást
kellett kérni a közremûködõ
szervezettõl. Sikerült, az új
határidõ 2011. január 31.
lett. Így maradt idõ a jegyzõkönyvek, kimutatások, el-

ban malmok hatása céljából. Az egyéb igénybevétel,
elsõsorban a fürdõzés az
1930-as években vett nagyobb lendületet, elõször
fából, majd kõbõl épültek a
szükséges létesítmények.
1960 körül már napi 400 fõvel, de a késõbbiekben,
amikor Veres nagyon felkapott lett, esetenként napi
2000 látogató is elõfordult.
Ez a használat felgyorsította az eliszapolódást, ami
az évszázadok alatt elkezdõdött. Hibás lépésnek bi-

Utat kellett
engedni
a vízárnak

számolások, zárójelentések
elkészítésére.
A munkálatok során
40.000 m3 iszapot szivatytyúztak ki a tóból, ami 1,5
méter vastagságon borította a medret. Most enynyivel több víz van a tóban, ami a víztisztaság és
a biológia egyensúly, az
öntisztulás lehetõsége terén hatalmas elõrelépés.
Lehalászták közben a tájidegen és a vízi élõvilágot
szegényítõ halállományt.
Elbontottak 19 rossz állapotú stéget, fákat ültettek
a tó környezetében, valamint a tópart védelme érdekében cölöpsort ástak
be.
A projektzáró rendezvényen, január 25-én minden
hozzászóló örömét és bizakodását fejezete ki, hogy az
elvégzett hatalmas munka
hosszú idõre biztosítja a tó
használhatóságát, megállítva és visszafordítva az eliszapolódását.
A Malom tó Veresegyház
legidõsebb tava, még a török idõk elõtt, 1450 táján
duzzasztották fel, elsõsor-

zonyult a növényevõ busa
és amúr betelepítése, mert
a nád és a hínár fogyásával
a vízszûrés és tisztítás gyengült, s egyre fogyott a halak
szaporodásához szükséges
búvóhely. Ezzel együtt fokozódott az algásodás.
Így, mondhatjuk, még jókor történt meg az iszaptalanítás és az ezzel együtt
megtett egyéb intézkedés,
a tó ismét, visszanyerheti a
régi idõkbõl ismert „egészséges” állapotát.
A projektzáró rendezvényen Pásztor Béla polgármester, Csikós István, Nagy
József Attila és Székely János tartott élvezetes tájékoztatót. Elégedettségét fejezet ki az elvégzett munkával kapcsolatban Tatár Sándor, a Tavirózsa Környezetés Természetvédõ Egyesület
nevében, aki felidézte az
Octopus Búvár- és Vízisport
Egyesület részvételét is. Nekik köszönhetõ a jelentõs
mennyiségû tavikagyló kimentése az iszapkotrás
elõtt, majd a kagylók visszatelepítése.
Windhager
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E l k é s z ü l t a P + R p a r ko l ó

Dolgozók és a vendégek a projektnyitón
bad levegõn, kellemes mozgással és kikapcsolódással
tölti, ellenben a 90 %-uk
kávézik rendszeresen, nem
is keveset.
A dolgozók nagy része
törzsgárda tag, több mint a

A Szabadidõs Központban tartott záró rendezvényen Pásztor Béla polgármester kiemelte, hogy a beruházás során a pályázaton
60 millió Ft-ot kaptunk, s
Veresegyház további 10
millió Ft önrésszel egészítette azt ki.
A 2013-ra tervezett nagyszabású vasút korszerûsítés
terveivel összhangban készült a mostani parkoló, s

annak kapcsán majd még
további parkolókat is alakítanak ki.
A határidõre, jó minõségben elkészült munka, amely
fedett kerékpártárolót is
tartalmaz, lehetõvé teszi,
hogy aki a munkahelyére be
tud járni Budapestre vonattal, annak ne kelljen autóznia. A kocsik védelme érdekében pedig kamerarendszer õrködik.

létszám fele 20 éve, azaz az
intézmény megnyitása óta
egyhuzamban itt dolgozik.
Megérdemlik a törõdést! számolt be a tervekrõl Tóth
Gáborné, Marica az otthon
vezetõje.

Kistérségi Pedagógia
Szakszolgálat
Január 27-én Maráczi Ernõ igazgató hívta meg az
érdeklõdõket a Korai Fejlesztési Gondozás Pedagógiai Szakszolgálatra, hogy
beszámolhassanak a január
1-jétõl kibõvült lehetõségeikrõl bemutatkozhassanak a

nik a felismerés és a szakszerû ellátás, annál gyorsabb és
annál eredményesebb javulás várható. Ennek oka abban található, hogy a bizonyos korai idõpontokban
történõ fejlesztések lehetõsége idõvel bezárul, illetve a

korai fejlesztést végzõ szakembereik.
A korai fejlesztés során a
szakemberek fõ feladata a
gyermek fejlõdésében bekövetkezett megtorpanások,
rendellenességek minél koraibb idõpontban történõ felismerése és a szakszerû fejlesztések azonnali elindítása.
Mindez természetesen a szülõk bevonásával történik, hiszen õk vannak a legtöbbet a
gyermekükkel.
A szûrések és vizsgálatok,
majd a fejlesztések mindjárt
a megszületést követõ elsõ
napokban megkezdõdhet,
hiszen minél korábban törté-

hatásossága lecsökken. Tevékenységük így 0-tól a 3 éves
korig terjed.
Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat azonban a korai fejlesztés mellett nevelési tanácsadást, gyógypedagógiai
tanácsadást,
gyógytestnevelést, konduktív pedagógiát, fejlesztõ felkészítést, és logopédiai szolgálatot is végez,
összesen 30 munkatársával.
Hozzájuk tartozik a 2007ben Erdõkertesen indított
Szó-fogadó Általános Iskola,
melyet elsõsorban a diszlexia, illetve a beszédhibák javítására, annak megelõzésére hoztak létre.

A dolgozók egészségéért

Tóth
Gáborné
A Veresegyház Kistérség
Idõsek Otthona is eredményesen pályázott. Ezúttal
nem a gondozottak, hanem
a gondozók egészségéért,
jobb közérzetéért tették, s a
mindebbõl fakadó nagyobb
munkakedv megõrzéséért.
A 37 fõs személyi állomány
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testi lelki „karbantartására”,
egészségmegõrzésére fordíthatnak 8millió Ft-ot.
A jól hangzó összeg jelentõs része azonban elmegy a
járulékokra, mivel a dolgozók számára szervezett juttatások után az állam vissza
is veszi közel a felét a támogatásnak, de az otthon alkalmazottai így is örülnek a
megszerzett lehetõségnek.
A projekt kapcsán rendszeres munkahelyi tornát,
valamint szabadidõs túrákat szerveznek. 20 db kerékpárt bérelnek, hogy aki
megteheti, az kerékpárral
járhasson munkába, ezzel is
hozzájárulva az egészséges
életmód kialakításához, a
betegségek megelõzéshez.
Az elvégzett felmérés szerint bizony szükség van
ilyen megoldásokra, hiszen
a dolgozók 50 %-a egyáltalán nem mozog, szabadideje vagy nincs vagy nagyon
kevés van, s azt sem a sza-
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T u d á s b õ v í t õ ko n f e r e n c i a a m e g v á l t o z o t t
m u n k a k é p e s s é g û m u n k a v á l l a l ó k f o g l a l ko z t a t á s á r ó l
A megváltozott
munkaképességû
munkavállalók
foglalkoztatásának
témája elõtérbe
került a hazai
munkaadóknál a
rehabilitációs hozzájárulás
megemelt öszszege következtében, azonban a megvalósítást gyakran akadályozza információhiány.
A gödöllõi Paktum felmérése szerint számos munkaadó nyitott megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására, azonban nem
áll rendelkezésükre a megfelelõ információ,
tudás és módszertan ennek megvalósításához. Nem tudják, hol érhetik el a megváltozott
munkaképességû munkavállalókat, hogyan
találják meg a számukra megfelelõ munkaköröket, hogyan alakítsák ki a megfelelõ
munkakörülményeket, és hogyan segítsék
új munkavállalóikat a beilleszkedésben, a
munkahely megtartásában. Ugyanakkor a
kistérségben több olyan civil és közhasznú

szervezet mûködik, amely kidolgozott
módszertannal,
széleskörû tudással rendelkezik a megváltozott munkaképességûek munkahelyi integrációját érintõen, azonban számukra gyakran a
munkaadók elérése, megszólítása jelent problémát.
A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatottsági arányának és foglalkoztatásuk idõtartamának növelésére a GAK
Nonprofit Közhasznú Kft., - a Gödöllõi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum menedzsmentszervezete-tudásbõvítõ konferenciát tart
2011. február 23-án Gödöllõn az Erzsébet Királyné Szállodában. A rendezvény célja egyrészt a témakörhöz kapcsolódó információk,
jogszabályok, elérhetõ támogatások és jó gya-

korlatok bemutatása, másrészt szakmai kapcsolatok, együttmûködések létrehozása, a témával foglalkozó helyi szervezetek és munkáltatók között. A rendezvényre a térségi munkáltatók, vállalatok, intézmények, szervezetek
vezetõit, HR vezetõit várják.
A konferenciával kapcsolatos részletes információk a www.godolopaktum.gak.hu oldalon találhatók.
A gödöllõi kistérségi paktum a „A helyi és
határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” címû, TÁMOP-1.4.4-08/1 kódszámú pályázati program keretében valósul meg, a GAk
Nonprofit Közhasznú Kft kezdeményezésére.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 23.490.188 Ft.
A tudásbõvítõ rendezvény megvalósulását
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Mézesvölgyi Uszoda
Kedves Vendégeink!
Hétköznapi nyitva tartásunk az alábbiak
szerint alakul:
„páros” hétfõ: 9.00 – 10.00
5 pálya
10.00-11.00
4 pálya
11.00-12.00
5 pálya
12.00-13.00
2 vagy 3 pálya
„páros” csütörtök:
12.0013.00
2 vagy 3 pálya
„páros” péntek
9.00-10.00
5 pálya
10.00-11.00
4 pálya
„páratlan” hétfõ:
9.00-10.00
2 vagy 3 pálya
12.00-13.00
2 vagy 3 pálya
„páratlan” kedd:
12.00-13.00
2 vagy 3 pálya
„páratlan” szerda:
10.00-11.00
2 vagy 3 pálya
11.00-12.00
2 vagy 3 pálya
„páratlan” csütörtök:
10.00-11.00
2 vagy 3 pálya
„páratlan” péntek:
9.00-10.00
2 vagy 3 pálya
hétköznap:
6.00 – 7.30 és 18.00 – 21.15

Kronavetter László
Saját lakásomban,szép környezetben,
40 éves anyuka,GYERMEK
FELÜGYELETET
vállal!! Egész napra,
akár hétvégén is!! 06 209/256-886

Tisztaság szeretõ,
40 éves nõ, lakás takarítást
vállal, napközben!!!
06 209/256-886
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Mûvelõdés

Mûvelõdési események
a Váci Mihály Mûvelõdési Házban és a Szabadidõs Központban
Február 19. 18 óra
Kamarazenei Koncert
Helyszín: Szabadidõs Központ
Február 20. 16 óra:
Cantemus Farsangi koncert
Helyszín: Szabadidõs Központ
konferenciaterme
február 26-án 15 órára
Könyvbemutató
Helyszín: Szabadidõs Központ
kamaraterme
Az AGORA Kör kezdeményezésére
bemutatjuk Az igazság szabaddá
tesz c. kötetet, amely Boldog Jerzy
Popieluszko, lengyel mártír pap életérõl
és haláláról szól.
Március 4. 18.00
Fúvószenekari koncert
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház
Március 12-én
Ki Mit Tud a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
Az alábbi csoportokba várjuk
jelentkezéseiket:
Baba-Mama Klub
Kedden és csütörtökön, 10-tõl,
11.30-ig
Jelentkezés: Nagy Csilla
népmûvelõnél, vagy a helyszínen
Kerámia
Hétfõn és szerdán, 14.30-tól
16.30-ig.
Vezeti: Nagy Csilla keramikus
Jelentkezés: Nagy Csilla népmûvelõnél
Csemete Néptánc
(két csoportban)
óvodások 3 éves kortól, általános
iskolások 7 -10 évesig
Jelentkezés a Szabadidõs Központ
„B” portáján:
Pénteki napokon: 16.00-16.45
óvodásoknak ,
16.45 – 17.00 (kisiskolások)
Kovács Éva Tel.: 06-780- 943-12-79;

Bokréta Néptánccsoport
Vezeti: Almási Bernadett
Keddi napokon 19 órától a Váci
Mihály Mûvelõdési Házban ,
Pénteki napokon a Szabadidõs
Központban: 19.00 - 21.00 óráig
Néptánc oktatás
10-15 éves fiatalok számára a Bokréta
Néptánccsoport gondozásában
Csütörtök 17.00 – 18.00 óráig
Cantemus Kórus
Vezetõ: Vadász Ágnes karnagy
Keddi és pénteki napokon
19 órától 21.30-ig
Gaudeamus Kórus
Vezetõ: Kovács Katalin karvezetõ
Keddi napokon 17-19 óráig a
Mézesvölgyi Általános Iskola
dísztemében.
Veresegyház Város Fúvószenekara
Vezetõ: Balogh Ferenc karnagy
Keddi és csütörtöki napokon
17.30-19.00 óráig.
Kreatív gyakorlatok
Vezeti: Mizser Pál festõmûvész
Hétfõi és csütörtöki napokon
15.00-18.30-ig
a Mézesvölgyi Iskola rajztermében
SZEREP-ELEK
Diákszínpad – színjátszás
Vezeti Éli Nóra
Jelentkezés: a Szabadidõs Központ
„A” portáján
Sportfoglalkozások
AEROBIK
Kedd, csütörtök: 19.00– 20.00
Vezeti: BOJSZÁNÉ ANDREA
AIKIDO gyerekeknek
Szerda: 16.30 – 18.00
péntek: 16,30 – 18.00
Vezeti: PINTÉRNÉ G. ANETT

Népdalkör
Vezeti Kovács László népzenész
Keddi napokon 17-19 óráig

AIKIDO felnõtteknek
Hétfõ: 17.00 – 18.00
szerda: 18.00–19,30
péntek: 19.00–20,30
Vezeti: PINTÉRNÉ G. ANETT

Hagyományõrzõ Népi Együttes
Mûvészeti vezetõ: Széphalmi Zoltán,
Szerdai napokon 19-21 óráig.
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház

AKROBATIKUS ROCKY
Kedd, csütörtök: 16.00– 18.00,
péntek: 17.00–18.00
Vezeti: FARKAS GERGELY

Veresi Szövõkör
Vezetõ: Lõrincné Pirók Irén
Pénteki napokon 16 órától 19 óráig.

A NÕISSÉG ÖRÖK hastánc 50 felett
kedd: 15-16
Vezeti: ZSÓK KATA
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BALETT
Hétfõ, szerda: 17.00–18.00, keddcsütörtök: 16.00–19.00
Vezeti:BOJSZÁNÉ ANDREA
BABA–MAMA JÓGA
Hétfõ: 8.30-09.30, 10,30– 12.00
Vezeti: ELÕD TÜNDE
CHI KUNG
Hétfõ 19.00–20.00
Vezeti: HERHOLD ÁGNES
JIU JITSU
szerda, péntek: 19.00–20.00
Vezeti: DÖBRÖSSY BENCE
JÓGA
Szerda 19.00–20,30
Vezeti: DR SRAMKÓ KATALIN
JUDÓ
Hétfõ-kedd-szerda-csütörtök
16.00– 19.00

Veresi Krónika

Hirdetés

2011. február

9

Veresi Krónika

2011. február

K r e a t í v g y a ko r l a t o k

Egy életen át folytatott mûvészeti oktatás van az Ön
háta mögött, a legszívesebben most is alkot és tanít.
Kérem, vázolja fel életútját
Kedves Olvasóink tájékoztatása érdekében.
Ez nem egyszerû a feladat,
de lássuk. Sommásan fogalmazva, 50- 55 évet töltöttem „függetlenül” a pályán
úgy, hogy már fõiskolás koromban kiállító mûvész voltam. Zebegényben, Szentendrén neves mûvészekkel
jelentek meg képeim, alkotásaim a tárlatokon. Abban
az idõben nagyon nehéz
volt a helyzetünk, mert ilyen

zésére Szentendrén, így második - harmadik évfolyamosként már tanítottam.
Az akkori szakköröseim közül, többeket sikerült a mûvészi pályára irányítanom.
A fõiskola elvégzése után
elégedetlen voltam a helyzettel, más mûvészeti elképzeléseim voltak. Ezért társaimmal kitaláltuk a „szabad
iskolát”, s megalapítottuk
az azóta híressé vált, s ma is
mûködõ Szõnyi István Képzõmûvészeti Szabadiskolát,
Zebegényben. A hangsúly
itt a SZABAD szón van. A
mai napig mûködik, nagyon
sokan ennek az elvégzését

Közélet
Mizser Pál festõmûvésszel
beszélgettünk életútja kapcsán a mûvészetekrõl és a
világról, miközben egy tucat kisebb nagyobb gyermek igyekezett megjeleníteni egy darab papíron az eléjük kitett virágokat. Az alkotásba belefeledkezett fiatalok keze nyomán, a mester
iránymutatását követve, a
szemünk láttára váltak egyre élõbbé, színesebbé, „illatossá” a rajzok, a Mézesvölgyi iskola rajztantermében,
a délutáni szakkörön.

munkakör, hogy mûvész,
nem létezett, mindenkinek
rendes foglalkozásának kellett lennie, amit a munkakönyvébe beírtak. Akkoriban, mint szocialista vívmányt – vezették be a mûvészeti iskolákban a tanár
szakot, így kaptunk mûvész
státusz helyett tanári státuszt. Ráadásul fiatalon is
ilyen hosszú hajat hordtam,
s ez veszélyes elemmé minõsített a rendõrök szemében.
Nem kaptam ajándékba
semmit, mégis sikerült jó
néhány nagy munkát kiharcolnom, minden sikerért keményen megdolgoztam.
Büszke vagyok rá, hogy az
abban a rendszerben készített alkotásaim ma is ugyan
ott vannak a falakon, a dísztermekben, a köztereken,
egyet sem kellett eltávolítani idõközben.
Már a fõiskolai tanulmányaim alatt is vezettem szakkört. Dániel Kornél, akkori
megyei referens bevitt a
megyei tanárok továbbkép-
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követõen jutottak be a hivatalos fõiskolára. A mûvészeti ág egy zárt, szûk közösség volt addig, s nekünk ezt
sikerült fellazítanunk, az
egész országból jöttek
Zebegénybe, a Szõnyi Kertbe nyaranként tanulni, vállalva a rendkívül szerény körülményeket.
A következõ eredmény –
egy magyar szocialista vívmány – a Mûvészeti Alap,

anyagias lett a világ. Nagyon szomorú, de kényszerítõk a körülmények.
Összefoglalva, nekem az
életben nagyon sok sikerem
adódott. Meghívtak Japánba, Franciaországba is vendégoktatónak. Itt Veresegyházon több mint egy évtizede foglalkozom fiatalokkal.
Közülük két tanítványomat
felvették a Képzõmûvészeti
Egyetemre, egyet belsõépí-

amely úgy mûködött, mint
egy céh. Zsûrizték az alkotásokat és értékesítették. Az
eladott mûvekbõl kapott
pénz 10 %-a az Alapé lett, s
ennek fejében – mint szellemi szabadfoglalkozásúak jogosultak lettünk az SZTKra. A Mûvészeti Alap igen
jelentõs vagyont halmozott
fel az évtizedek alatt, épületeket, ingatlanokat, kastélyokat szerzett, amelyeket
felújított, s alkotóházakká
alakított. Sajnos ez a hatalmas érték is áldozatul esett
a rendszerváltásnak, csakúgy, mint a többi állami tulajdon.
Egy idõ múlva meghívtak az
egyetemre tanítani, akkor
találtam ki a kreatív gyakorlatok elnevezést, mert a rajz
és a festés elcsépelt szavakká váltak. Késõbb a Szent
István Egyetem Építész Karán szintén felkértek kreatív
gyakorlatokat
tartására,
másoddiplomás építészeknek számára. Kaptam megbízást egy életmód programban is, amelyben az
egészség megõrzéséhez a
mûvészeteket hívták segítségül.
Most nyugdíjasként szakkört vezetek. Sajnos pénzdíjas szakkört, mert ilyen

tész szakra Berlinbe, egy
másikat Londonba. Nagyon
szerencse, hogy sikerült
megmenteni a fóti Mûvészeti Szakközépiskolát, ahová a szakköröseimet rendre
felveszik. Gazdagok vagyunk tehetségekben, csak
ezt az elanyagiasodott világot kell túlélnünk!
Más irányba halad a világ.
Itt ezen a szakkörön is magyarázom a gyerekeknek.
Nem virágot rajzolunk, hanem ezen az esztétikumon
keresztül, illattal, rezgéssel,
a teljességet akarjuk sugallni az embernek. Szeretném
valamilyen módon ellensúlyozni, hogy a társadalom
erõsen a vizualitás felé tolódik. Mire ezek a gyerekek
felnõnek, egy sík világképben élnek majd. Ez az irányzat már a televízióval kezdõdött, s folytatódott a számítógépek világával. Ma
már a filmek és minden más
is mágneses hordozókon jelennek meg.
Köszönjük a bemutatkozást, a tanulságos életutat.
Kívánjuk, hogy még sok tehetséges gyereknek legyen
lehetõsége Öntõl tanulni,
megismerni a mûvészi alkotás örömét.
Windhager
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Már az elõzmények is jelezték, hogy
itt ma este különleges élményben lesz
része annak, aki be mer jönni a
Mézesvölgyibe. A marcona, fegyvernek látszó tárgyakkal felszerelt, kalapos, huzentrógeres komoly urak a bejáratnál azonban meglepõen szívélyesen irányítottak befelé, amitõl az
egész csak még gyanúsabb lett.
Odabent mintha egy filmjelenet közepébe csöppentünk volna, ráadásul
nem nézõnek, hanem szereplõnek, a
Keresztapa forgatásának születésnapi
jelenetébe.
Korhû ruhákban lépkedtek, társalogtak, szivaroztak csíkos öltönyeikben az urak, oldalukon bájos kedvesükkel, akik kihívóan lenge, erõsen díszített, tollas ruháikban lejtettek, csevegtek, sokszor újratöltött pezsgõspohárral a kezükben. Sokan a játékteremben tették próbára a szerencséjüket, mások a díszteremben táncoltak
hajnalig. Jellemzi a helyzetet, a nõi ruhákról elszóródott boatoll mennyisége, amely éjfélre már szép egyenletesen borította a parkettet...
Ha semmi mûsorról nem gondoskodtak volna a szervezõk, akkor is fergetegesen jól éreztük volna magunkat. Arról a tényrõl viszont, hogy
mindez egy szolid iskola szülõi munkaközösségének a bálja volt, ráadásul
egy fagyos januári éjszaka, Veresegyházon, 2011-ben, arról mindenki
megfeledkezett! Köszönjük!
A bál tehát rendkívül jól sikerült, a
környezet, a résztvevõk és a hangulat
pazar volt. Még sokáig fognak beszélni errõl az éjszakáról akik ott voltak és
sajnálkozni azok, akik ezt kihagyták,
amint azt a blogok és más internetes
visszaemlékezések bõséges mennyisége is jelzi.

Jókedvû társaság

Közélet

Víg-Gazság

Komoly arcok
a rulett asztal elõtt

Csak egy cigi

Így nem veszítjük
el a táskát
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Közélet

Menyecske bál
A harmincas évekbõl átmentett szokás szerint tartották a hagyományõrzõk az idei menyecske bált január 22én, a Váci Mihály Mûvelõdési Házban.
Az 1990-es újrakezdés Hajdiné Huszai
Margit néninek köszönhetõ, s azóta
egy évben sem maradt el ez a vigalom.
A házigazda Hagyományõrzõ Nép
Együttes szép mûsorral kedveskedett
a megjelenteknek, sõt egy rendkívüli
jelenetet is elõadtak, pontosabban
rögtönöztek, amikor kiderült, hogy az
egyik vendégnek születésnapja van. A
férfiak tüstént körülállták a hölgyet, s
Pál Lajos harmonika szavára, énekelve
táncba vitték, felköszöntötték.
Megköszönték Lethenyei László fotómûvész támogatását, amelyet a Kör
rendszeres fényképezésével érdemelt
ki. Az évek során összegyûlt képanyagból most is látható volt egy idõszerû kiállítás a galérián.
Az éjszakába nyúló mulatozást
olyan kötetlen jó hangulat uralta, amilyet csak egy jól összeszokott csapat
és baráti kör tud létre hozni.
A rendezvényt Hibó Józsefné és Piros Zoltán vezényelte le, kitûnõen. Köszönjük!

M e n y e c s ke B á l
E r d õ ke r t e s e n
Erdõkertesen különleges szokás dívik, az itteni menyecske bált kimondottan az asszonyoknak szervezik, ott
férfinak nincs helye, legfeljebb, ha zenész az illetõ.
Érdekes és érthetõ az ötlet. Manapság a szétzilált családok miatt sok a
magányosan ember, s egy rendes bálba nõ egyedül nem megy. Rájuk gondolva találták ki ezt a bált, amibe persze a férjes asszonyok is szívesen jönnek mulatni.
A Szeder Egyesület szervezte a rendezvényt, s amint az ilyenkor náluk
szokás, Kék Angyal díjjal jutalmazták
azokat a hölgyeket, akik az év során a
Az új Kék Angyalok
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legtöbbet tették a közösségért. A díjakat dr. Pásztor László polgármester adta át, egy-egy szál virág kíséretében.
Érdekességként említjük, hogy azért
három férfi is kapott Kék Angyal díjat!
A díjazottak közt találtuk Orosz Ritát,
a GE egyik menedzserét, akivel lapunk
éppen az elõzõ számában közölt interjút.
Éjfél tájt pedig közönségszavazattal
megválasztották az Év Asszonyá-t. Ezt
a megtiszteltetést ez évben Nagyné
Gódor Csilla érdemelte ki.
A lányok asszonyok közt a hangulat
itt is fergeteges volt.
WK

Nagyné Gódor Csilla
Kocsis Jánosnéval

Veresi Krónika

Hirdetés

2011. február
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Veresi Krónika

2011. február

Közélet

A disznóvágás nem
kötelezõ!
S ha nem kötelezõ, akkor,
nosza! Az OCTOPUS Búvár- és
Vízisport Egyesület búvárai és
vízilabdásai - jóvátenni a mínusz 10 fokban, jeges vízben
történt karácsonyi merülést, januárban egy 150 kilogrammos
disznó elfogyasztásával jutalmazták magukat.
A jókora sertés azonban
nem óhajtott magától kötélnek állni. Le kellett fogni, meg
kellett szúrni, még elõzõ este,
sõt gõzborotvával le is kellett
csupaszítani szegényt ahhoz,
hogy másnap reggel, január
22-én a feldolgozása megtörténhessen.
Pásztor Attila és csapata
nem lett hûtlen a vízhez ez alkalommal sem, természetesen
az Ivacsi tó partján, a Haldorádó teraszán folyt a hentes
munka.
Bíztatták egymást derekasan
a legények és az egy szem
hölgy, így rövid idõn belül, már
rotyogott az aba lé, darálták a
hurkának valót, s kiderült,
hogy a bontókéssel és a bárddal is jól bánnak egyesek, olyannyira, hogy aki kilenc óra körül érkezett, annak legfeljebb a
hagymás vérbõl álló reggelibõl
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jutott, a disznó már felaprítva
várta beteljesülését.
Pásztor Attila hivatalosan tájékoztatta a rendkívüli esetet
felderítõ szemfüles riporterünket – aki megdöbbenésében,
szokásától eltérõen a pálinkát
nem fogadta el, s így nem vált
részrehajlóvá -, hogy ezt az áldozatot ettõl kezdve minden
évben be kívánják mutatni, így
a téli disznóvágások idõszakában. Ezt a hagyományt még
Békéscsabáról hozta magával,
s úgy látja, itt az ország szívében is meg lehet honosítani.
A beígért hagymás vér, disznósajt, májashurka, töpörtyû
és a kolbász, továbbá az orjaleves és a toroskáposzta mind
olyan varázsigék, amelyek a veres környéki emberek lelkivilágára is jótékony hatással bírtak.
Meg is mozdultak a vízhez
szokott családok, s mind kivették részüket az ízletes, bár a fogyókúrás receptek közt ritkán
fellelhetõ ételek elfogyasztásából, öblögetve közben rendesen gyomorcsömör ellen a torkot, mindenféle, itt le nem írható, folyadékkal.
Egy disznóvágás már az õsidõk óta közösségi esemény, s

mint ilyen tökéletesen megfelel a csapatépítéshez is, s végül
is ez volt a fõ cél, erõsíteni a
csapat egységét, összetartását.
Estére alig maradt a Galgagután nevelkedett biosertésbõl. Váljék Egészségükre!
WK

2011. február

Veresi Krónika

Civil Kör
Közélet

Január 27-én, szokás szerint a hónap utolsó csütörtökén tartotta esedékes összejövetelét a Civil Kör. Dr. Mohai Imre házigazda ez alkalomra dr.
Széchenyi Istvánt hívta meg beszélgetésre. Vendégünk a fül-akupunktúra
szakembere, rendkívül izgalmas, akár
misztikusnak is nevezhetõ világba kalauzolta el a társaságot. A fülkagyló alkalmas pontjainak ingerlésével a sérült
vagy nem megfelelõen mûködõ testrészek, szervek mûködésének helyreállításában jártas tudósnak nem volt nehéz dolga a figyelmet tartósan magához vonzani.

Civilek
Boros Zsuzsa, a Szabadidõs Központ igazgatója ez év elején is összehívta a városban tevékenykedõ intézmények és
egyéb szervezetek képviselõit, mindazokat akik rendezvényeket szoktak szervezni, egy közös egyeztetésre.
Mindenki lehetõséget kapott a pár perces bemutatkozásra, s már ezért is megérte eljönni, de még hasznosabb az a
cím-, telefonszám-, és email címjegyzék, ami az est végére
összeállt.
A fõ cél pedig, hogy az egyes rendezvények ne keresztezzék egymást, lehetõleg a foglalt idõpontokra mások már
ne szervezzenek olyat, ami elvonja a közönséget. Ez azonban nem lehet kötelezõ, ez csak ajánlás, de megszívlelendõ.
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Olvasói vélemény

Veresi Krónika

2011. február

L a ko s s á g i v é l e m é n y
a s z e m é t s z á l l í t á s s a l ka p c s o l a t b a n
Rendelkezésre állási díj
/alias: készenléti díj/
Januárban megérkezett a
GAMESz levele, csekkel mellékelve, a 2011.évre fizetendõ szemét-szállítási díjról.
Ebben eddig semmi rendkívüli nincsen, hiszen eddig is
fizetnünk kellett a hulladékszállításért. Méltányolandó,
hogy különbséget tesznek a
kisebb és nagyobb méretû
kukák heti szállítási díja között. Viszont egyáltalán
nem méltányos, az az ún.
rendelkezésre állási díj, amit
azoknak a telektulajdonosoknak kell fizetniük, akik
üres, beépítetlen telekkel
rendelkeznek, ahol nem
képzõdik szemét, nincs mit
elszállítani. Már 2 évvel ezelõtt is felvetõdött fel ez a
kérdés a „TV ügyvédje” c.
mûsor keretében, ahol el is
hangzott az Alkotmánybíróság határozata hasonló
ügyben, valamint vezetõ jogászok szakvéleménye, miszerint olyan szolgáltatásért, amit nem vesznek
igénybe, nem kell fizetni!
De a gyakorlatban ez – sajnos – nem így mûködik. Erre van kitalálva a készenléti
díj, a meggyõzõbb hangzás
érdekében a „rendelkezésre
állási díj”. Ez azt jelenti,
hogy mindaddig, amíg a telektulajdonosnak nem áll
módjában építkezni, majd
kiköltözni Veresegyházra, fizetnie kell egy olyan szolgáltatásért, amit nem vesz
igénybe, hogy majd valamikor, a távoli jövõben, nehogy a kapu elõtt hagyják a
hulladékos zsákot.
A másik gyönyörûség: a
helyben lakó állampolgárnak, ha bármilyen indokkal
- pl. kisnyugdíjas, egyedülálló, stb. - méltányosságért
folyamodna a szemétszállí-

tással kapcsolatban a hivatalos szervekhez, kapaszkodjanak meg: vagyonnyilatkozatot kell kitöltenie és
benyújtani a Polgármesteri
Hivatalhoz
elbírálás
céljából…
Itt is elidõzhetnénk egy kicsit: Vagy a szállítandó
mennyiségért kell fizetni,
vagy csak azért, mert anyagilag megengedhetjük magunknak? Ez egy vicc, de
annak is nagyon rossz. Ha
figyelemmel kísérik a napi
eseményeket, rendre elõkerülnek olyan ügyek, ahol el
nem végzett munkáért vettek fel ilyen-olyan összegeket hivatalok, vállalkozók,
próbálkozók.
A legtöbb
esetben vissza is kell téríteniük a jogtalanul felvett
pénzeket.
De legyünk lojálisak, hiszen
itt Veresen minden a város
érdekében történik. Itt éljük életünket, nekünk sem
mindegy, hogyan. A kérés,
azt hiszem mindnyájunk
esetében az, hogy ne vegyenek minket egy kalap
alá. Mert szerintem van különbség egy 3-5 fõs család
és egy kisnyugdíjas heti hulladékmennyisége között,
még ha az anyagi helyzetük
– sajnos – nem is nagyon tér
el egymástól…
A Vagyonnyilatkozatot nem
ebben az esetben és nem
ebben a körben kéne szorgalmazni. Itt csak az elszállítandó hulladék mennyiségét kellene figyelembe venni!
Aki hasonló gondjait megosztaná - „rendelkezésére
állok” készenléti díj nélkül
egy beszélgetésre.
Sótiné Elli veresi lakos
(386-152)

Álláshirdetés

A Fóti Közszolgáltató Kft. (2151 Fót, Malom u. 1.) Központi
konyhájára azonnal felveszünk napi nyolc órában,
egészségügyi kiskönyvvel rendelkezõ, jó munkabírású
takarítónõt, valamint konyhai kézilányt.
Önéletrajzokat a konyhavezeto@fotert.hu email címre, vagy
személyesen a Fót, Szent Benedek utca 9-11. szám alá kérjük
leadni. Elsõsorban fóti lakosok jelentkezését várjuk.
(Petrik Ágnes konyhavezetõnél)
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Válasz a GAMESZ vezetõjétõl
Egy veresegyházi lakos levelére reagálok, melyben többek
között az üres telek tulajdonosok számára kiszabott szemétszállítás után fizetendõ rendelkezési állási díjat jogtalannak
tartja.
Városunkban a hulladék elszállításáért a GAMESZ a felelõs
szerv, viszont a szervezetünk a
hatályos jogszabályok és önkormányzati rendeletek betartásával köteles a feladatait elvégezni.
A 10/2005 (VI.01.) ÖR. számú rendelet, amely a települési
szilárd hulladék begyûjtésére,
szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozik, tartalmazza a beépítetlen telek tulajdonosára vonatkozó jogszabályt:
„A beépítetlen telek tulajdonosa az ingatlanon létesített
épület használatbavételi engedélyéig jelen határozat szerinti
csökkentett díjat köteles fizetni.
Az év közben megszerzett használatba vételi engedély során a
díjat idõarányosan - negyedéves elszámolással - kell megállapítani.”
A beépítetlen ingatlanokra
vonatkozó 2011-es díjszabás:
8.960 Ft + áfa, azaz bruttó:
11.200 Ft
Figyelmükbe ajánlom az Alkotmánybíróság ide vonatkozó
kérdésre született határozatát:
399/B/2004 AB határozat: az
az elõírás, mely szerint az ingatlan tulajdonosa akkor is köteles
szolgáltatási díjat fizetni, ha a
szolgáltatást a szolgáltatásba
vont területen belül nem veszi
igénybe, nem ellentétes a Ptk.
vonatkozó rendelkezéseivel. A
közszolgáltatásért fizetendõ díj
egyrészt a hulladék elszállításáért, másrészt pedig a rendelkezésre állásért fizetendõ.
A levél írója a szemétszállítás
díjának csökkentéséhez szüksé-

ges kérelemhez kitöltendõ vagyonnyilatkozat szükségességét kérdõjelezi meg. Abban sajnos igaza van, hogy elõfordulhat az az eset, hogy egy 3-5 fõs
család és egy kisnyugdíjas bevételében nincs számottevõ különbség, viszont a felgyülemlett
szemét mennyiségben annál inkább.
Az Önkormányzat megadja a
lehetõséget azoknak a családoknak, akik rászorultak, a díjak
csökkentésére. A rászorultság
bizonyítására nincs más mód,
mint a vagyonnyilatkozat-tétel,
melybõl kiszámítható az egy
háztartásban élõk egy fõre jutó
jövedelme, amely alapján ítélik
meg a rászorultság mértékét.
Az említett Önkormányzati
Rendelet tartalmazza a kedvezmény megadásának feltételeit.
A díj megfizetése alól kedvezményben a Veresegyházon bejelentett lakóhellyel rendelkezõ ingatlan tulajdonosa részesülhet.
Kedvezményben szociális
helyzete alapján az a személy
vagy család részesülhet, akinek
családjában az egy fõre számított jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át,
egyedül élõ személy esetében
200 %-át. A szociális helyzet
vizsgálata a jövedelmi feltételeken túl kiterjed az 1993. évi III.
tv. szerinti vagyoni helyzet vizsgálatára is.
A kedvezmény mértéke nem
lehet több mint a mindenkori
éves díj 50%-a, és az abban részesülõ azt a tárgyévre vonatkozóan kaphatja meg.
Remélem válaszom megelégedésére szolgált. Amennyiben
további kérdései merülnének
fel, szívesen állok a rendelkezésére.
Tisztelettel:
Nagy József Attila
mb. igazgató

Álláshirdetés
A Fóti Közszolgáltató Kft. (2151 Fót, Malom u. 1.)
felvételt hirdet Kertészetvezetõ munkakörben újonnan
induló Kertészetébe. Szabadföldi, hideg-meleg fóliás,
zöldség és virágtermesztésben jártas szakemberek
jelentkezését várjuk.
Szakmai önéletrajzokat a következõ címre kérjük
elküldeni: 2151 Fót, Malom u. 1. fotikft@gmail.com

2011. február

Veresi Krónika

Elcsépeltnek tûnhetnek a kijelentések, miszerint: „védjük környezetünket”, vagy „gyûjtsd
szelektíven a szemetet”, „zárd el
a csapot, ne folyjon a víz feleslegesen”. Pedig a környezetünk
védelme a mai világban már létfontosságú. Feleslegesen terhel-

jük a természetet különbözõ
vegyszerekkel, mérgekkel. A
sok-sok káros anyag kibocsátás
klímaváltozást okoz, ez pedig
rengeteg állat- és növényfaj kihalását segíti elõ. Gondolkodtunk-e már azon, hogy pillanatnyi kényelmünk lemondásával
elõsegíthetjük a környezet védelmét? Ha csak egy picit figyelünk oda, már tettünk egy lépést afelé, hogy a természet fellélegezzen. „Csepp a tengerben” – gondolhatják sokan:
„minek erre figyelni, más sem fiCNC forgácsolókat
keresünk megmunkáló
központra,
NC esztergára, illetve
hagyományos

gyel rá, ha csak én teszek valamit, az úgysem számít..” Éppen
ellenkezõleg! Ha minden ember
valamennyire odafigyel ezekre
az apró dolgokra és új, jó szokásokat alakít ki, akkor itt is érvényesül a „sok kicsi sokra megy”
elv! Ha pedig gyermekeink is ezt
látják, nekik természetes lesz a
környezet védelme! Egy olyan
nemzedék nõhet fel, amelyik
még nagyobb figyelmet fog erre fordítani!
Álljon itt néhány ötlet, amellyel
környezetkímélõbb (és nem
utolsó sorban pénztárcabarát!)
háztartást/életvitelt alakíthatunk ki:
1. Vásároljon tudatosan! Ha
háztartási gépet vásárol, lehetõség szerint energiatakarékosat vegyen. Törekedjen
a jó minõségû, hosszú távon
értéket képviselõ termékek
beszerzésére.
2. Legyen tudatos az élelmiszer
boltokban is: vigyen magával vászonszatyrot a bevásárláshoz, ne hozzon el feleslegesen mûanyag zacskókat! Igyekezzen környezetbarát csomagolású termékeket venni.
3. Mosásnál kerüljük a vegyszereket, kiváló természetes
mosószer az indiai mosódió
és a mosószóda. A mosódióból elég 3-4 db dióhéj, amelyet egy kis zacskóba téve
helyezzünk el a mosógép
dobjában. 40 fokon 3x-4x
felhasználható. Ha mégis

tisztítószert vásárolunk, környezetünk és egészségünk
védelme érdekében keressük a természetes hatóanyagú öko termékeket. Egyéb
környezetbarát takarítószerek: ecet, szódabikarbóna,
citromlé.
4. Gyûjtse válogatva a szemetet! Veresegyházon az elmúlt hónapokban számos
szelektív hulladékgyûjtõ szigetet hoztak létre, használjuk! Otthon is próbáljuk
meg a mûanyagot, a papírt,
a fém italosdobozokat és
konzervdobozokat a sárga
zsákokba gyûjteni.
5. Vásároljon helyben készült/termesztett élelmiszert.
Ha külföldi termékeket vesz,
figyeljen arra, hogy azok
méltányos kereskedelembõl

származzanak (Fair Trade
emblémával ellátott), a terméket ne gyermekmunkával, ne a fejletlen országok
lakosságának kizsákmányolásával gyártassák.
6. Ha nem muszáj, ne menjünk
autóval olyan helyre, ahová
egyébként gyalog vagy ke-

rékpárral is eljutunk. Közlekedéskor sajnos többnyire
nem megújuló energiát
használunk és ez az egyik
legnagyobb energiaigényû,
s így igen jelentõs környezetszennyezõ mûfaj.
Az ember és környezete egymástól elválaszthatatlan kölcsönhatásban van. Ha mi szenynyezzük a földet, az visszahat
ránk, ezáltal valójában önmagunkat és szeretteinket szenynyezzük. Egy kis odafigyeléssel
jót is tehetünk magunknak,
unokáinknak, embertársainknak és a Földnek. Higgyék el,
megéri!
A természet varázsát ontja
bõven.
A fûben, a virágban és a kõben.
Ó nincs a földön oly silány
anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne
volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!
(William Shakespeare)
A cikket lejegyezte: Vigh Mercédesz (aerobic oktató, személyi
edzõ)
E-mail: merci@fittenveresen.hu
Több információ a témával kapcsolatban: http://www.tutitippek.hu/blog/kornyezetbarattisztitoszerek.php
http://tudatosvasarlo.hu/
http://www.fairtradecenter.hu

esztergályosokat,
köszörûsöket,
gépi kovácsokat,
minõsített hegesztõket
CO-2 hegesztõket kovács
üzembe.
10-15 T híddarura
darukezelõket
(bizonyítvány, gyakorlat
szükséges).
Érd.: 10-17 óráig
Tel: 0670 620 9901, illetve
06 32 76 9001
e-mail:
AMP10@ freemail.hu
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Életmód

K ö r n y e z e t t u d a t o s h á z t a r t á s v e z e t é s – a jövõ érdekében

Életmód

Veresi Krónika
Tény, hogy az állatokkal
való bánásmód terén van
még mit tanulnunk, de sajnos vannak olyan állattulajdonosok, akik valóban nincsenek a helyzetük magaslatán.
Hála az égnek akadnak jószívû emberek is, akik segítenek az elõbbiek által bajbajutott, bajba juttatott
élõlényeken. Egy munkatársammal esett meg az alábbi
„kutyamese”…
Egy hideg januári hajnalon, nem is olyan régen egy
rotweiller kutyamamának 4
kiskutyája született. A „gondos” gazdi még megengedte, hogy a kicsiket lenyalogassa, kicsit megszeretgesse, azonban testének finom
illata, óvó melege mellõl
pár perc múlva elragadta
õket. Keresett egy ócska
nylon zacskót, és a kicsiket
egymás után beletette. A
zacskó szájára aztán a gazda csomót kötött, leballagott vele a sarki kukához,
majd a kuka fedelét felnyitva belehajította. Ennyivel letudta a felelõsséget, s viszszament a házba, mintha
mi sem történt volna.

2011. február

Kutyamese
Már egy óra is eltelt a történtek óta. A kicsik szinte
némák. A meleg s a biztonság megszûnt, de mégsem
sírnak. Még túl gyengék, hiszen épp hogy megszülettek. A kis testek gyorsan hûlnek, mert tél van, és a mai
hajnalon még a szokottnál
is hidegebb. Hajnal 4 körül
jár mikor a következõ sorok
írója megtalálja õket:
„Kutyakozmetikusként
mit kívánhat magának az
ember? Sok-sok kutyát az
elkövetkezõ napokra. Én is
így tettem tegnap, mikor a
bolt ajtaját betettem magam mögött. Valaki odafent meghallgatott. Igaz
nem úgy, ahogy én azt elterveztem.
Ma hajnalban, egy kukába bedobva, egy nejlonzacskóban 4 újszülött kiskutyát találtam. Épp, hogy
csak nyekeregtek, teljesen ki
voltak hûlve. Lázasan böngészni kezdtem az internetet, mert fogalmam sem
volt, hogy mit eszik-iszik
egy újszülött kiskutya.

Most már tudom, hogy
kecsketejet, vagy valami tejpótló tápszert.
Amikor érdeklõdtem, a
boltokban ferdén néztek
rám. Nem jártam sikerrel
sem az állatorvosnál, sem
az állatpatikában.
Jó anyám volt a megmen-

tõm, aki a legkézenfekvõbb
helyrõl, a piacról szerezte
be. Most épp minden ok,
végre, hajnali négy óra óta
elõször, enni kapnak a kis
jószágok. Sínen vagyunk,
remélem. Az én nagykutyám remekül viseli a felfordulást. Ha túl leszünk ezen
az idõszakon, elviszem hotdogozni.
A banda legnagyobb tagja, egyben a legnyugodtabb
is. Átalussza az egész napot, nem nyafog, nem sír,
jól eszik, átközlekedik a társain, mint egy “munkagép”.
Persze van egy kis hangadó
is a csapatban. Neki semmi
se jó. Nem kell a tej, ha túl
meleg, és ha picit kihûlt, akkor is reklamál. Ha nem vagyok elég gyors a cumival,
úgy visít, hogy még a lépcsõházban is hallani. A harmadik igazi egyéniség. Ha
ettek már mind, õ az, aki
biztos, hogy negyed óra
múlva újra enni kér. A kis fülei felállnak, már látom,

ahogy lobognak majd a
szélben. Persze van egy
mintakutya is, aki türelmesen megvárja a cumit, nem
tapossa el a tesókat, nagyon igyekszik „megfelelni”. Alig nyafog, sõt, szerintem õt még nem is hallottam. Neki kis fehér karszalag van a tappancsain.
Nem tudom mekkora öszszeget telefonáltunk el, de
senki nem tudja befogadni
õket. Szombaton végre kaptunk egy fülest. Elvittük az
egyik kiskutyát egy mamakutyához, akinek egyik kölyke elpusztult. Mondjuk elég
ferdén nézte egy darabig,
mert hogy se tarka, se hoszszúfülû nem volt, mint az
övéi. De végül befogadta.
A kicsik szépen fejlõdnek,
napról napra nehezebbek.
Még a legkisebb is alig fér
már a tenyerembe. Ha meg
felveszem etetni az ölembe,
olyan szaladásba kezd, mint
akit kilõttek. Már nem etethetem õket a széken ülve,
mert félek, valamelyik lekatapultál a nagy igyekezetben.”
Mosolyogva hallgatom
nap mint nap a velük kapcsolatos híreket. Nekik szerencséjük volt, s remélem,
hogy hátrányos helyzetû indulásuk ellenére szép életük
lesz. Mégis összeszorul a
szívem, mert sok hasonló
társuk nem ilyen szerencsés.
A Kis Hercegben bölcsen
mondta a róka:
„Te egyszer s mindenkorra felelõs lettél azért,
akit megszelídítettél.”
A jószívû befogadók hat
hétig viselik gondját a kicsiknek, aztán csak jó helyre, felelõsségtudatos gazdikhoz adnák át õket.
SH 06-20-806-3135,
06-20-435-9614

Sörözõbe keresünk fiatal, agilis
pultoslányt Pomáz, Szentendre,
Csobánka környékérõl.
Fényképes szakmai önéletrajz
szükséges.
Telefon: 06-70-333-8536.
Email: femasystemkft@freemail.hu
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Elkezdõdött a foglalkoztatás a Befogadó Munkahely Programban.
Fontos mérföldkõhöz érkezett január elején a Befogadó Munkahely Program,
amikor az elsõ 5 projektrésztvevõ elhelyezkedett a
Mûvészetek Háza Gödöllõ
intézményében. A három fõ
recepciós, egy fõ irodai aszszisztens és egy fõ fénytechnikus már a felújított
épületben kezdte meg
munkáját.
„A munkába állás indulásakor nagy rugalmasságra
volt szükség mind a projektrésztvevõk, mind a menedzsment
részérõl”
mondta el Czompó Anita
projektvezetõ. „A Mûvészetek Háza Gödöllõ Európai
Uniós elnökséggel kapcsolatos feladatai miatt az eredeti ütemezéshez képest korábbi idõpontban indult a
foglalkoztatás, így januárban a munka mellett még
nyelvtanfolyamot végeznek
a résztvevõk. Ebben a helyzetben is beigazolódott az
az általános tapasztalatunk,
hogy a mai munkaadói elvárások közül kiemelkedik a
rugalmasság és az önálló feladatmegoldás képessége.”
A munka világára történõ
felkészítést, munkahelyi beilleszkedést és hosszú távú
foglalkoztatást biztosító

programba 2010 szeptemberében 22 fõ hátrányos
helyzetû álláskeresõ került
be. A felkészítés elsõ három
hónapjában ECDL képzésen
és kompetencia-fejlesztõ
tréningen vettek részt, jelenleg pedig a leendõ munkakörökhöz igazított speciális képzések zajlanak. A
képzéseken túl egyéni tanácsadások és további tréningek segítik a sikeres
munkavállalást. A komplex
felkészítõ programot követõen három foglalkoztató
partner várja a projektrésztvevõket. A Mûvészetek Háza Gödöllõ mellett a
Prompt Számítástechnikai
Kft. és a VÜSZI Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.
vállalta, hogy befogadó
munkahelyi kultúrát hoz
létre szervezetében.
A Befogadó Munkahely
Program gazdája a GAK
Nonprofit Közhasznú Kft.
Társadalmi Diverzitás Programja, amely 2006. óta valósít meg munkaerõ-piaci
reintegrációs projekteket
Gödöllõn és környékén.
A „Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlõségért befogadó szervezeti kultúra
elterjesztése a Gödöllõi kistérségben” címû projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
valósul meg. Az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás öszszege 62.439.040,- Ft.

Cégünk Pest megyei munkahelyre,
azonnali kezdéssel
CO2 hegesztõket keres.
Gyakorlat szükséges!
Érdeklõdni: 10-tõl 17 óráig.
06-70-342-2285 vagy 06-32-769-001.
indent-plus@freemail.hu

Szabó Barnabás a kiállítást értékeli

Közélet

B e f o g a d ó M u n ka h e l y

Fo t ó k i á l l í t á s
a Szabadidõs Központban
Január 14-én nyitották meg
a Dabasi Fotóklub Egyesület
kiállítását, amelyet február 6ig tekinthettek meg az érdeklõdõk Veresegyházon . A
megjelenteket Boross Zsuzsa
igazgató köszöntötte, a kiállított lépeket Szabó Barnabás
veresi fotómûvész méltatta,
közben Balogh Ferenc fuvolaszólójában is gyönyörködhetett a messze földrõl összesereglett fotós társadalom.
Érdekes volt látni, hogy a
közönséggel szemben felsorakozott kiállító fotósok is
fényképezték még az ünnepélyes pillanatokban is a közönséget, míg a közönségben található számos fotós

pedig a kiállítókat fényképezte szorgalmasan. Igazi vakus
össztûz tette izgalmassá ezt
az egyébként barátságos
hangulatú estét.
A kiállítók Dabasról érkeztek, akik bár nem hivatásszerûen, hanem csak kedvtelésbõl fényképeznek, a képeik
igen magas színvonalat képviseltek. Mint elmondták, a kor
haladtával õk is valamennyien
áttértek a digitális gépek használatára, de a számítógépes
fotókidolgozásnak még nincs
mindegyikük a csúcsán.
Minden esetre, sok érdekes
képet hoztak, amelyek elõtt
bizony nem lehetett csak úgy
elsétálni, …

A hazai fotósok sora
A vendég kiállító fotósok

CO2 hegesztõket keresünk Gödöllõ
környéki munkahelyre
azonnali kezdéssel (feltétel: 3 év gyakorlat!)
Érdeklõdni 10 és 17 óra között:
70/431-8015, vagy 70/431-8013
email: lolo2009@freemail.hu
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M e g y e i Ú s z ó D i á ko l i m p i a
Sport

Százhalombatta 2011. január 29.
Miközben lázasan zajlott a
készülõdés az esti Víg-Gazságra
és az utolsó simításokat végezték a szervezõk, iskolánk több
mint 40 tanulója kora reggel
Százhalombattára utazott a
megyei Úszó Diákolimpiára,
hogy megmérettesse magát a
nagyon erõs megyei mezõnyben.
Már a buszon jó hangulat
volt, külön erre az eseményre írt
indulót Jakab Ilka és Gombos
Dalma, így az éneklés segített
az izgalmak enyhítésében. A
verseny ideje alatt a mi szurkolóinktól (szülõk, rokonok) zengett a lelátó, ezúton köszönjük
a megye legjobb szurkolócsapatának a buzdítást!
Idén a szokásos „B” kategórián felül sok versenyzõnk indult
„A” kategóriában is, amit az igazolt versenyzõnek írtak ki. Minden versenyszámban rengetegen indultak (olykor közel 40 fõ
!!!), ám a népes és erõs mezõnyben is megállták a helyüket
a mieink, nem is akárhogyan!
Mérlegünk a verseny végére: 5
váltó és 4 egyéni arany-, 10
ezüst- és 3 bronzérem! Az
aranyérmesek képviselik iskolánkat és városunkat az országos döntõkön tavasszal.

4x50 m gyorsváltó (lány):
Diószegi Kata, Oláh Zsófia,
Závoczki Panni, Kerekes Ivett: 2.
hely

Eredményeink:
I. korcsoport
Vágyi Noémi
50 m hát 2. hely
Katona Dalma
50 m hát 3. hely
Izsák Belián 50
m mell 2. hely
Portik Botond
50 m mell 3. hely
Molnár Erik
50 m hát 2. hely

IV. korcsoport
Sebestyén Botond
100 m gyors 1. hely
Alkonyi Kristóf
100 m hát 1. hely
Hegyi Dóra
100m gyors 2. hely
4x50 m gyorsváltó (fiú)
Alkonyi Kristóf, Sebestyén Botond, Horváth Kálmán, Nyirati
Csaba 1. hely
4x50 m gyorsváltó (lány)
Hegyi Dóra, Trombitás Alexandra, Nagy Andrea, Hódossi Mária
2. hely

II. korcsoport
Ferencz Ábel
50 m mell „A” 2. hely
4x50 m gyorsváltó (fiú):
Kapitány Csongor, Kiss Levente,
Nagy Tamás, Lõrincz János: 1.
hely

III. korcsoport
Balogh Vivien
100 m gyors : 1. hely
Kardos Viktória
100 m mell”A” 1. hely
Kardos Viktória
100 m gyors „A” 2. hely
Nagy Norbert
100 m gyors 2. hely
Szabó Bence
100 m gyors 3. hely
4x50 m gyorsváltó
(lány „A”)
Kardos Viktória, Szegedi Sára,
Jakab Ilka, Király Olívia.
1. hely
4x50 m gyorsváltó
(lány „B”)
Balogh Vivien, Trombitás Kitti,
Bori Rebeka, Jakob Olívia
1.hely
4x50 m gyorsváltó
(fiú „B”)
Nagy Norbert, Szabó Bence,
Horváth Bendegúz, Fejes Marcell 1. hely
4x50 m gyorsváltó (fiú „A”) Katona Ádám,Gombos Barnabás,
Ferencz Ábel, Orosz Marcell 2.
hely

Csomborné Halmai Ágnes
Csombor Zoltán
Varróné Hegedüs
Gabriella

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával
támogatják a medvefarmot!
Veresegyház Medveotthon Kiemelten
Közhasznú Közalapítvány
Adószámunk: 18703533-1-13
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III. korcsoportos leány A váltó

IV. korcsoportos fiú váltó

Mindent bele!!!!!

Köszönettel vettük a személyi jövedelemadó
1%-ból 2010-ben könyvtárunk számára
felajánlott 27 591 Forintot.
Az összegbõl könyveket vásároltunk,
állományunk gyarapítására.
Kérjük, ha teheti,
2011-ben is ajánlja fel adója
1%-át a könyvtár részére!
Adószám: 16796366-1-13,
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. Köszönjük
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Mint mi közülünk egy…

Lapzárta után érkezett hír
Veresegyház Város Önkormányzata megalkotta a
2011-es évre szóló költségvetési rendeletét.
A rendelet 8 IGEN szavazattal, 3 NEM ellenében
lépett érvénybe, egy képviselõ pedig hiányzott az
ülésrõl.
A részletekrõl a következõ számunkban tudunk
tájékoztatást adni olvasóinknak.

A veresegyházi dokumentumfilm-klub negyedik alkalommal tartott összejövetelt január utolsó péntekén. A „Mint
mi közülünk egy” címû Halász
Endre atyáról szóló közel egyórás dokumentumfilmet nézte
meg a létszámában fokozatosan bõvülõ klub, ez alkalommal
szadaiak és péceliek is eljöttek
„találkozni” egykori plébánosukkal.
A Gulyás Gyula és Gulyás János rendezésében készült filmnek másik helyi vonatkozása,
hogy a film elkészítésére Boros

Zsuzsa, a Szabadidõs Központ
igazgatója kérte fel az alkotókat, még mint szadai népmûvelõ.
Halász Endre atya 33 évet
szolgált Pécelen. Életútja során
a rendszer ellenséget látott benne, megfigyelték, lehallgatták,
kényszernyugdíjazták, rehabilitálták, végül Szadára helyezték.
Az emberek viszont fáradhatatlan, nagy munkabírású, szelíd,
de kõkeményen következetes
papnak ismerték szerették és
tisztelet övezte. Ez a film életének 10 évét kíséri végig.

Hirdessen
a Decens Kiadólapjaiban

Mogyoródon, Szadán, Veresegyházon és Kerepesen megjelenõ lapjainkban olyan hirdetési lehetõségeket kínálunk mérsékelt árakon, amelyek jó
eséllyel a település minden családhoz
eljutnak!
Érdeklõdni az interneten a
windhager@decens.eu címen,
a www.decens.eu honlapon, vagy
a 06-30-335-9050
telefonszámon lehet.
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H í r e k a v á r o s é l e t é b õ l e g y- e g y k é p p e l

Változatlanuk mûködik a jégpálya, használjuk ki
az alkalmat, amíg lehet!

Épül a fõtér, már látszik, hogy milyen lesz
A református
kórus
hangfelvételt
készített

Lethenyei László Veresegyházon
Veresegyházon készült fényképei
megtekinthetõk a www.pillanatkepek.hu
www.pillanatkepek.hu honlapon

Aranyköpések

Érdekességek nem is olyan távolból
A soproni kékfrank után itt
a rábaközi tallér
Nyár végén, õsz elején
forgalomba kívánják hozni
a Rábaköz saját „pénzét”,
a tallért – közölte Huttlesz
Mihály, a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület elnökhelyettese január 26.
A hatvanezernél is több
lakosú térség saját pénzhelyettesítõ utalványának
kibocsátója az elsõ ilyen
hazai rendszert, a soproni
kékfrankot megszervezõ
Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet lesz, a két
fizetõeszközt pedig egymás mûködési területén is
elfogadják – közölte.
Tájékoztatása szerint a
rábaközi tallér kibocsátásával a helyi pénzforgalom
felgyorsítása, a tõke helyben tartása a céljuk, de arra számítanak, hogy a rá-

baközi fizetõeszköz egyfajta turisztikai attrakcióvá
is válik. Hozzátette: korábban önálló kibocsátásban
gondolkoztak, de a soproni partnerrel egyeztetve
felismerték,
hogy
az
együttmûködés mindkét
fél számára jelentõs elõnyöket hordoz.
Múlt év augusztusában
írt alá együttmûködési
megállapodást a rendszer
megteremtésérõl Perkovátz Tamás, a soproni fizetõeszköz mögött álló szervezet vezetõje és Hámori
György, Kapuvár polgármestere, a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület elnöke.
= Startlap, Facebook,
Iwiw, Twitter

•

20 évvel ezelõtt arra vágytam, hogy keressek 60.000
forintot havonta és legyen egy 1986-os évjáratú
Golfom. Mára mindez teljesült.

•

Ahhoz, hogy megházasodj, elég néhány szót motyognod a templomban. Ahhoz, hogy elválj, elég
ugyanezt tenned álmodban.

•

A szesz nem oldja meg a gondokat, bár a tej sem!

•

Az önbizalom az a nyugodt, magabiztos érzés, ami
pofára esés elõtt eltölti az embert.

•

Fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép
idõk az most van.

•

Az angol ülve gondolkodik, a francia állva, az
amerikai járkálva, a magyar utána.

•

Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit
rögtön legfelül lehet kezdeni.

•

Egy mindenkié, a többi az enyém!

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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