Veresegyház Város Önkormányzatának lapja
VI. évfolyam 8. szám, 2012. augusztus

Polgármesteri helyzetelemzés

8-9. oldal

Mozdulj Veres!

11. oldal

20 éves az Idősek Otthona

15. oldal

Nemzetközi Horgászverseny

16-17. oldal

Augusztusi
hőségnapok!

2012. augusztus

A hónap eseménye

Veresi Krónika

Kilenc diófa

Egy idős néni áll a tavaszi zimankóban az út szélén, fején kartonkendő,
kezében egy kisebb zsák és szelíden integet. Megálltam, felvettem
a nénit, és elkezdünk társalogni. Hamar kiderül, hogy dióbelet visz
a szentgyörgyi piacra. Kérdés nélkül elkezd mesélni: -Gyerekkoromban nagytatámmal ültettünk tíz diófát, locsoltuk a közeli patakból,
de egy még abban az évben ki is száradt, a többi gyökeret eresztet.
Teltek az évek, aztán engem az élet elsodort hazulról.Nagytatám egy
szomorú nyári napon halt meg, hazajöttem a temetésre, a szépen
felcseperedett diófák árnyékában ravatalozták fel. Az egész szertartás alatt én némán álltam a nyurga nagy fák árnyékában...
- Teltek az évek. Nyugdíjas lettem. Egyedül maradtam és hazaköltöztem a szülőfalvamba. Nyugdíjam oly kevéske, így ősszel összeszedem a diót és télen megtöröm. Kilós, fél kilós csomagokba nagyon
hamar eltudom adni, két óránál tovább még sohasem álltam kint a
piacon. Ha hiszi, ha nem ez a kilenc diófa engem átsegített a télen!
Az idén is, nemcsak tűzifát tudtam venni a dióbélből, hanem még
egy kis malackát is. És most ha ezt a maradékot sikerül eladnom,
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szeretnék venni tíz kis facsemetét. Tudja, van egy aranyos unokám,
nemsokára hazajön, el fogjuk ültetni a kis fákat és ha majd ő is
megöregszik, diótörés közben biztos majd el fog mondani érettem
egy-egy imádságot...
Az autó halad a tavaszi verőfényben... a néni elhallgatott, én is hallgatok, némán vezetek. Nemsokára a piacnál fékeztem és megálltam.
Az utasom a reszkető kezével egy fél kiló zacskó dióbelet csúsztatott
az ülésre. Tiltakoztam, de ő szelíd mosollyal csak annyit mondott:
vegye csak el, nekem is a jó Isten adta a drága nagyapámat, aki a
diófákat ültette...
Szó nélkül sebességbe teszem az autót, vezetek, de fél szemmel a
dióbelet nézem: az egyszerű székely asszony válaszát a gazdasági
krízisre. Kezembe vettem a szépen bekötött kis csomagot, kibon
tottam és elkezdtem ropogtatni a finom dióbelet, a becsületes,
évtizedeken áthajló munka gyümölcsét, amely egészséges választ
egy nagymama anyagi gondjaira. Járható út...
Megyek, én is veszek tíz facsemetét!
Szeretettel, Csaba testvér
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Előzetes a szeptemberre tervezett eseményekből
Szeptember 14.
				

Kiállítás megnyitó
„Együttállás” csoportos kiállítás

Szeptember 29.		
				

Hagyományőrző Népi Együttesek Országos
Minősítő Versenye

Szeptember 30.
13 órától
		

Szüreti felvonulás és bál

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. Szerkesztőség: 2111 Szada, Dózsa György út 166. I. em 6. iroda
(VIDAutó autószervíz emeletén) Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108
• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly • Szerkesztő: Fogarasi Verona
• Fotó: Lethenyei László • Nyomdai előkészítés: SZENiK • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

www.decens.eu • folyóirataink
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Önkormányzat

Veresi Krónika

2012. augusztus

Képviselő-testületi határozatok
2012. június hónap

79/2012.(VI.12.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 2011. évi
Egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg
szerinti eredménye 5 697 ezer Ft (nyereség),
mérlegfőösszege 194 144 ezer Ft) elfogadja.
2. A mérleg szerinti eredmény az eredmény
tartalékba kerül, abból osztalék nem
fizethető ki.
3. A határozatot a Társaság ügyvezetőjének
meg kell küldeni.
80/2012.(VI.12.) Kt. sz. határozat:
1.
Veresegyház
Város
Önkormány
zat Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetésről szóló 10/2012.(III.3.) ÖR.
sz. rendeletét akként módosítja, hogy a
költségvetési tartalék-keret előirányzatát
30.711.557,- Ft-tal megnöveli, mely a Városi
Sportkör által pályázati önrészként fel nem
használt, és visszautalt összeg. Ugyanezen
összeggel csökken a Városi Sportkör felhalmozási támogatása.
2. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
megnövelt tartalékkeretből a GAMESZ
részére 1 db rakodógép beszerzését biztosítja 10 millió Ft keretösszegig, egyben
megemelve 10 millió Ft-tal a GAMESZ finanszírozási előirányzatát.
3. Az előirányzatok módosítása rendeleti
szinten a 2012. június 30-i táblarendszerben
fog megjelenni.
81/2012.(VI.12.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Meseliget Bölcsőde
számára a 2012. évre vonatkozóan az
alábbi
létszámbővítéshez
kapcsolódó
pótelőirányzatot hagyja jóvá, amelynek fedezete a 2012. szeptember 1-től bevezetendő
gondozási díjból származó többletbevétel:
• 1 fő bérköltsége 5 hónapra: 693.900 Ft
• 1 fő bérköltsége 5 hónapra: 696.790 Ft
Összesen:		
1.390.690 Ft
2. A képviselő-testület felhívja a polgár
mestert, hogy az előirányzat biztosításáról
az önkormányzat költségvetésében gondoskodjon!
82/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület a Kálvin Téri Református Általános Iskola 2011/2012. tanévi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Összesen:			

2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pótelőirányzat biztosításáról intézkedjen a költségvetés tartalék keretének
terhére.
84/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete oktatásszervezési okokból a Fabriczius József Általános Iskola 2012
szeptemberében induló alsó tagozatán
az alábbiak szerint engedélyez maximális
létszám túllépést.
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26

10

középső
csoport

26

10

nagy
csoport

30

20

Alma
csoport

29

20

Delfin
csoport

26

10

Katica
csoport

27

10

Szitakötő
csoport

30

20

Körte
csoport

29

20

Gomba
csoport

27

10

Csiga
csoport

24

-

20%-os
létszám
túllépés

I.
évfolyam

a,b,e,f,h,i
osztályaiban

-

II.
évfolyam

a,b,c,d,f,g,h
osztályaiban

-

III.
évfolyam

b,c,d,e,f,g
osztályaiban

a
osztályában

Cica
csoport

24

-

IV.
évfolyam

d
osztályában

a
osztályában

Tulipán
csoport

27

10

Hóvirág
csoport

26

10

Nyúl
csoport

30

20

26

10

Gyöngyvirág
csoport

24

-

Fecske
csoport

26

10

Pillangó
csoport

30

20

Csillag
csoport

23

-

Margaréta
csoport

28

10

2. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt,
hogy az engedélyről értesítse az intézmény
vezetőjét.
85/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevelésszervezési okokból a Kéz a Kézben Óvoda 15 csoportjában
20 %-os, 18 csoportjában 10%-os maximális
létszám túllépést engedélyez az alábbiak
szerint:
óvoda
1.sz. óv. Béke
u. 31-33

2.sz.óv. Szé
chenyi tér 2.

1. A képviselő-testület a Fabriczius József Általános Iskola számára a 2012/2013. tanévre
vonatkozóan az alábbi pótelőirányzatot
hagyja jóvá:
5.356.336.1.277.620.-

4.sz.óv. Liget
u. 32

kiscsoport

10%-os
létszám
túllépés

83/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:

• Bér költség (4 hónapra)
• Dologi kiadás		

6.633.956.-

3.sz. óv.
Béke u. 30

5.sz. óv.
Lévai u. 11

Hal csoport

lét
szám/
fő

létszám
túllépési
engedély
(%)

kiscsoport

26

10

kiscsoport

21

-

középső
csoport

30

20

Sün
csoport

29

20

nagy
csoport

30

20

Napraforgó
csoport

29

20

28

10

Barnamaci
csoport

26

10

kiscsoport
kiscsoport

27

10

Mókus
csoport

29

20

kiscsoport

28

10

20

28

10

Napocska
csoport

29

kis-középső
csoport

20

30

20

Méhecske
csoport

29

középső
csoport

27

10

nagy
csoport

30

20

Micimackó
csoport

26

10

csoport

kiscsoport

6.óv. Hétvezér u. 6.

2.) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt,
hogy az engedélyről értesítse az intézmény
vezetőjét.
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86/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, a Sérültek,
Halmozottan sérültek és Segítőik Szövetségével a „Támogatási Szerződés” megkötéséhez 88.320,-Ft/hó vissza nem térítendő
támogatás tekintetében, 2012 januárjától
visszamenőleg.

Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
az Őrbottyán külterület 0103/48 hrsz-ú ingatlan a Csomád és Őrbottyán összekötő
országos közútra szinte merőlegesen, 63,3 m
utcafronttal, 227,7 m hosszban, ráosztással
lesz kialakítva, igazodva az ingatlanrész mellett található Őrbottyán külterület 0103/29 –
0103/37 hrsz-ú ingatlanok kialakításához.

2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár
mestert a „Támogatási szerződés” aláírására.

4.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár
mestert az osztatlan közös tulajdonviszony
megszüntetéséhez szükséges megosztási eljárás megindítására, az eljárással kap
csolatos okiratok aláírására, egyben felhívja
a jegyzőt, hogy a megosztásból keletkező
változásokat a vagyon-nyilvántartásban vezettesse át.

87/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
2. sz. mellékletében felsorolt egyes Önkor
mányzati ingatlan-vagyonelemek melléklet
szerinti vagyonkezelésbe adását.
2.)
Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett intézményekkel, illetve szervezettekkel a vagyonkezelői
szerződést 2012. július 1-jei hatállyal az
Önkormányzat nevében megkösse.
3.) A vagyonkezelői szerződések megkötését
követő 30 napon belül intézkedni kell a föld
hivatali nyilvántartásban a vagyonkezelői
jog bejegyzéséről és az ingatlanvagyonkataszterben a változás átvezetéséről.
88/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a 2012. év
eltelt időszakáról szóló ingatlanértékesítési
tájékoztatót.
89/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul a Parcella
GM Kft. 102/2012. munkaszámú vázrajzának
megfelelően az 5785/133 hrsz-ú ingatlan
megosztásához. A megosztási eljárás teljes
költségét az önkormányzat vállalja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megosztási eljárás megindítására és az eljárással kapcsolatos okiratok
aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy
a megosztásból keletkező változásokat a
vagyon-nyilvántartáson vezettesse át.
90/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, a Parcella GM
Kft. által előzetesen elkészített vázrajzának
megfelelően az Őrbottyán 0103/47 hrsz-ú
ingatlanban lévő osztatlan közös tulajdonviszonyunk megosztással történő megszüntetéséhez.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ve
resegyház Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába kerüljön az Őrbottyán külterület 0103/49 hrsz-on kialakuló 1144.34
aranykorona értékű, 66 ha 1.782 m2 területű,
gyümölcsös művelési ágú ingatlan. A 6 tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonában
maradó rész Őrbottyán külterület 0103/48
hrsz-on alakuljon ki, 30.61 aranykorona értékben, 1 ha 6.819 m2 területtel, gyümölcsös
művelési ág megnevezéssel.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának

91/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul az Őrbottyán
külterület, 0103/47 hrsz-ú, gyümölcsös
művelési ágú ingatlan 5502/120495 tulajdonrészének (30.985 m2) megvásárlásához
Erdősné Kollár Erikától 300,-Ft / m2, összesen
9.295.500,-Ft vételáron.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ingatlan vételárának forrása a Városi Sportkör
által az Önkormányzat részére visszautalt
30 MFt-ból még rendelkezésre álló 20 MFt
legyen.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár
mestert a földvásárlási adásvételi szerződés
aláírására. Egyben felhívja a Jegyzőt, hogy a
fenti ingatlanvételből keletkezett változást
a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
92/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy határrendezéssel a 1606 hrsz-ú közterületből 92
m2 a 1605/2 hrsz-ú ingatlanhoz kerüljön
hozzácsatolásra.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
közművesítetlen 92 m2-es területrész vétel
ára - az 54/2010. (VI.16.) Kt. számú határozat
idevonatkozó rendelkezéseire figyelemmel
- a Veresegyházon jelenleg érvényes nettó
9.000,-Ft-os ingatlanár 60%-a (nettó 5.400,Ft) alapján bruttó 630.936,-Ft legyen.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a vételár megfizetése Végh Péter és Véghné
Katona Angelika tulajdonosok részéről határrendezési eljárás jogerős befejezésekor, a
területvásárlással kapcsolatban megkötendő
adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben történjen meg.
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert a határrendezési eljárás
megindítására és az adásvételi szerződés
aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy
a határrendezésből keletkező változásokat
a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.

www.decens.eu • folyóirataink

93/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Veresegyház 0116 és 0117/2 hrsz-ú, a Magyar
Állam tulajdonában és az MNV Zrt. kezelésében álló ingatlanok tekintetében vételi szándéknyilatkozat benyújtására kerüljön sor.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti két ingatlannal kapcsolatos vételi szándéknyilatkozat aláírására és
benyújtására az MNV Zrt. felé.
94/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, a Molnár
és Tóth Kft. T-34/2011 munkaszámú vázrajzának megfelelően a 9113/2; 9113/3;
9113/4; 9113/5; 9113/7 és 9119 hrsz-ú ingatlanok megosztásához.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határrendezési és megosztási eljárás megindítására és a területátadó
csereszerződés aláírására, egyben felhívja a
jegyzőt, hogy a határrendezésből és megosz
tásból keletkező változásokat a vagyon-nyilvántartásban vezettesse át.
95/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012. május 22-i támogató döntésben megítélt 148 901 816 Ft
csökkentett támogatási összeget elfogadja,
a projektet a csökkentett elszámolható
összköltséggel is meg kívánja valósítani.
2.) A projekt címe: A veresegyházi Meseliget
Bölcsőde bővítése - 3. ütem
3.) A projekt megvalósítási helyszínének
pontos címe; 2112 Veresegyház, Gyermek
liget utca 34-36.
4.) A projekt megvalósítási helyszínének
helyrajzi száma; 5785/16
5.) A pályázati konstrukció száma; KMOP-4
.5.2-11
6.) A projekt összes költsége; 165 446 462,-Ft
7.) A projektnek a támogatás szempontjából
elszámolható költsége; 165 446 462,- Ft
8.) A projekt teljes költségére vonatkozó
önkormányzati önrész számszerű összege és
forrásai:
az önerő 16 544 646 Ft., amelyet Veresegyház
Város Önkormányzata elkülönítve biztosít :
• a 2012. évi költségvetése terhére 4 millió
Ft-ot,
• a 2013. évi költségvetés terhére pedig a
fennmaradó 12.544.646.- Ft-ot.
96/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Környezet-egészség
ügyi kockázatértékelést elfogadja, mely
2012. július 1 -2013. június 30-ig érvényes.
2.) Az értékelést 2013. június 30-át követően
felül kell vizsgálni, aktualizálni.
97/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Versegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. tv. 43.§
(5) bekezdés b) pontja, valamint a 2/2005.
(I. 11.) Kormányrendelet 1.§ (3) bekezdés b)
pontja alapján, a készülő Veresegyház Város
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Településszerkezeti Tervének Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása során a 2/2005. (I. 1.) Kormányrendelet szerinti vizsgálat készítését nem tartja
szükségesnek.
2.) Erről a képviselő-testületi döntésről a kor
mányrendelet 5.§ (2) és (3) bekezdéseinek
megfelelően, annak elfogadásától számított
15 napon belül tájékoztatjuk a környezetvédelmi hatóságot és a nyilvánosságot.
98/2012.(VI.19.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. e.)
pontjában biztosított jogkörében a veres
egyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatójává Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina
Veresegyház, Álmos vezér u. 15. szám alatti
lakost nevezi ki.
A kinevezés 2012. augusztus 1-től 2017. július 31-ig tart.
2.) A képviselő-testület Dr. Csécsyné Dr.
Drótos Edina illetményét az alábbiak szerint
állapítja meg:
• alapilletménye:		
155.300,- Ft
• további szakképesítés, szakképzettség
elismerésével összefüggő illetménynövekedés:			
13.455,- Ft
Illetménypótlékai:
• vezetői pótlék		
40.000,- Ft
Illetménye összesen:
208.755,- Ft
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a kinevezési okmányt
készíttesse el, azt írja alá.
4.) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt,
hogy az intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos iratokat
készíttesse el, és azt a Pest Megyei MÁK-hoz

illetményszámfejtés végett, küldje el.
100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:
1./ Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Hajdu Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel
kötött kölcsönszerződésekből eredően a kftnek 64.102.287 Ft visszafizetési kötelezettsége van az Önkormányzat felé.
2./ Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – az ÁSZ megállapításaira figyelemmel – úgy dönt, hogy a fenti
kölcsönszerződésekben a kamat mértékét
visszamenőleges hatállyal, a szerződés
napjára visszamenőleg 20 %-ról 0 %-ra módosítja.
3./ Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2./ pontban foglaltak
alapján hozzájárul a már kiszámlázott kamatokra stornoszámlák kibocsátásához.
4./ Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdú Épker
Kft részére kiszámlázott energia és vízdíj költségek március 31-ét követő időszakra vonatkozóan kiadott számlák visszavonásához,
a stornoszámlák kiadásához. Így a március
31-ig fennmaradó fizetési kötelezettség
összege: 537.952 Ft.
5./ Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Hajdú Épker Kft. önkormányzat felé fennálló
összes tartozásának összege 64.640.239.- Ft
6./ Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja fenti tartozás kiegyenlítésére a kft. által felajánlott
eszközöket, anyagokat és ingatlanokat a
mellékletben foglalt részletezés szerint.
7./ Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár

mestert, hogy a – szükséges ellenjegyzések
mellett – a táblázatban szereplő átlagáron a
szerződéseket azonnal kösse meg, és gondoskodjon a tulajdonba vételről, az ingatlanok esetén a földhivatali átvezetésekről is.
8./ Az önkormányzat gondoskodjon a
tulajdonába került vagyon mielőbbi
értékesítéséről, ill. hasznosításáról.
101/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a szakmai szövetséghez
(MLSZ) előzetesen benyújtott, a 627-es
hrsz-ú telken található, az öltözőépület mellett lévő labdarúgó pálya műfűvel való borítását és megvalósítását, valamint a labdafogó
hálókat tartalmazó pályázatot jóváhagyja és
támogatja.
2. A beruházás megvalósulásához szükséges
saját erő összege előre láthatóan, maximum
43 millió Ft, azaz negyvenhárom millió forint,
amelyet Veresegyház Város Önkormányzata
várható többlet bevételeinek terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat, szerződéseket aláírja.
102/2012.(VI. 22.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 140 MFt áthidaló kamat
mentes kölcsönt biztosít a Veresegyház és
Környéke Szennyvízközmű Társulás részére.
A kölcsön visszafizetésének határideje 2012.
szeptember 30.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsön nyújtásával kapcsolatos teendők megtételére és a szükséges
dokumentumok aláírására.

Felhasználói Tájékoztató!
Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012.
augusztus 01-e után a DMRV
Zrt. (VÍZMŰ) Call- Center telefonos ügyfélszolgálatának
munkarendje megváltozik.

A telefonos ügyfélszolgálat (Call -Center)
elérhetősége:
06-27-511-511 és 06-40-88-11-88

Szolgáltatásunkkal (számlázással) kap
csolatos ügyintézés:
Hétfő: 			
Kedd - csütörtök:
Péntek:		
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8.00 - 20.00-ig
8.30 - 15.00-ig
8.30 - 13.30-ig

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi törvény módosításának megfelelően az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli
panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti
telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig megőrizzük, és
a felhasználó részére, kérésére díjmentesen rendelkezésre
kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a felhasználót az
ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak nincs
lehetősége.
Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/ 511-511-es vagy a
06/40- 88- 11- 88-as telefonszámot.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
				
DMRV Zrt.
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Mogyoródnak sikerült átigazolni a Dunakeszi Járáshoz a tervezett gödöllői
helyett, de a Veresegyházi Járást nem hozták létre!

Az Országgyűlés döntött a
járásokról és azok feladatairól

Június 4-én került fel a világhálóra a járásokkal kapcsolatos első törvénycsomag
tartalma. Ebben az Országgyűlés a járási hivatalok feladatait, a hivatalvezetők
jogállásának szabályait rögzítette.
Az Országgyűlés 255 igen és 88 nem szavazattal fogadta el Navracsics
Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatát, amelybe egy
zárószavazás előtt elfogadott módosító indítvánnyal került be az a
rendelkezés, amely szerint hivatalvezetői munkakörbe az nevezhető
ki, aki büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán
választható, felsőfokú végzettsége és legalább öt év közigazgatási gyakorlata van. Ilyen gyakorlatnak minősül az országgyűlési
képviselői tevékenység és a polgármesteri tisztség is, és bár a
hivatalvezetők önkormányzati munkakört nem, de országgyűlési
képviselőit betölthetnek a következő önkormányzat megalakulásáig,
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet pedig azután is végezhetnek.
A hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatásszervezéséért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.
A törvény kimondja azt is, hogy a közigazgatási tárca által tervezett
hét körzet helyett kerületi szinten szerveződhetnek a 2013. január
1-jén létrejövő járási hivatalok Budapesten. Így a budapesti kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok működnek, illetékességi
határuk pedig megegyezik a kerület közigazgatási területével.
Az elfogadott javaslatcsomag csaknem száz, köztük a fővárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és területi illeszkedésével
összefüggő törvény módosítását tartalmazza. A jövőben az államigazgatási feladatok többségét az állam a saját szervezeti rendszerén
keresztül kívánja ellátni, és csak azok az ügyek maradnak a jegyzőknél,
amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy
amelyekben nem országosan egységes szabályozás,
hanem helyi mérlegelési
lehetőség is van. Ilyenek
például a helyi adóval
összefüggő igazgatási feladatok, a birtokvédelem, a
hagyatéki eljárás, a nem
alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatás,
valamint a helyi védelmi
igazgatással
kapcsolatos
feladatok.

munkaügyi kirendeltségek.
A közigazgatási minisztérium tájékoztatása szerint a járásszékhelyek
mellett a jelenleg okmányirodát működtető településeken is lesznek
járási kormányablakok. A járási hivatalokban – a fővárosi és megyei
kormányhivatalokhoz hasonlóan – törzshivatal és szakigazgatási
szervek működnek. Azokon a településeken, ahol jelenleg folyik
hatósági ügyintézés, azonban nem lesz járási székhely, és nem lesz
kormányablak sem, ott is megmarad az ügyintézési helyszín.
A törvény rendelkezik arról is, hogy a járási hivatalok létrehozásának,
valamint az átadás-átvételi megállapodások előkészítésére járási biztosokat nevezhetnek ki a kormánymegbízottak. A biztosok megbízatása legkésőbb december 31-ig szólhat.
Az eredetileg benyújtott javaslathoz képest az államigazgatási feladatok átvételével az azok ellátásához szükséges ingó- és ingatlanvagyonra az állam nem tulajdonjogot, hanem ingyenes használati
jogot kap.
A szabályozás alapján a kormányhivatalok állományába kerülnek a
települési önkormányzati hivataloknál az átvett államigazgatási feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az átkerülő államigazgatási feladatokkal arányos számú, az átkerülő feladatokat ellátó köztisztviselők,
ha megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és
annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési feltételeknek. Az utóbbiak hiányában át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába
Az okmányirodák 2013. január 1-jével átkerülnek a járási hivatalokhoz.

2013-tól a járási hivatalokhoz kerülnek az okmányirodák, továbbá számos államigazgatási feladat,
így például a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás, a gyámügyi igazgatás, a
gyermek- és ifjúságvédelem.
Az okmányirodák mellett
a járási hivatalokhoz kerülnek a fővárosi, megyei kor
mányhivatalok szakigazgatási szerveinek helyi szervei
is, többek között a körzeti
földhivatalok és a városi

www.decens.eu • folyóirataink
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Interjú Pásztor Béla polgármester úrral

Helyzetértékelés

Pásztor Béla

Az önkormányzat küldöttsége Schneebergben járt. Milyen alkalomból látogatták
a német testvértelepülést,
és mi mikor látjuk vendégül
őket Veresegyházon?
Schneebergbe évente szoktunk kilátogatni, általában
valamilyen ünnepre kapunk
meghívást. Ez a kirándulás
rendszerint egy 4 napos út,
amiből egy nap az odautazás,
egy vissza, egy az ottani ünnepen való részvétel, egy
pedig tanulmányút valahol a
környéken. Ez utóbbit egyez-

tetni szoktuk, hogy olyat lássunk, ami számunkra hasznos lehet. Most
egy víztározóhoz látogattunk, mivel mi is éppen egy víztározó tavat
építünk Veresegyházon. Persze a kettő nem ugyan olyan, de tanulságos volt megfigyelni, hogyan használják ki a tavat idegenforgalmi célokra is. Kajakozók, kenuzók, és 60 fős hajók közlekednek ezen a közel
3 km hosszú tavon. A környezetében kiépült területek is elsősorban a
vendéglátásra rendezkedtek be, ami számunkra is érdekes ötletekkel
bír. Ezt a tavat egy 200 méter magas völgyzáró gát duzzasztotta föl,
amelyet még 1927-ben építettek. Egy vízierőmű is működik benne,
amely besegít a környék elektromos ellátásába. A természet mára már
teljesen befogadta, a tájseb behegedt, ma már természetes környezetnek hat.
Jártunk egy 1140-ben épült várban is, amelyhez szintén kapcsolódik
idegenforgalom. Esküvők megrendezésére, konferenciák, fogadások
tartására használják.
Részt vettünk Schneeberg ünnepén, amelyet egy 400 évvel ezelőtti
bányász sztrájk emlékére rendeztek, bányászfelvonulással, Istentisztelettel, ezzel összefüggő fogadásokkal.
A jövő év első felében látjuk vendégül a schneebergieket Veresegyházon. Ottlétünkkor találkoztunk Schneeberg új testvértelepülésének
küldöttségével is. Ez egy az egykori Nyugat-Németországban található
város, s a kapcsolat a kelet-német Schneeberg gazdasági átállásának
segítése, támogatása céljából kezdődött. Ennek a nyugat-német városnak a vezetőit is meghívtuk. A schneebergi küldöttséggel együtt, őket
is szívesen látjuk Veresegyházon. Ez a város a Ruhr-vidéken található.
A lakossága korábban 100 000 fő volt, de mára a bányák bezárásával
lecsökkent munkaalkalmak miatt 70 000 lélekre csökkent.
Érdekes összehasonlítani ezeket a népmozgásokat. Amikor 1996-ban
megkötöttük a testvérvárosi kapcsolatot, Schneeberg lakossága megközelítette a 20 000 főt. Mára ez lecsökkent 15 000-re. Ugyan ezen idő
alatt Veresegyház lélekszáma 6000-ről 16 500 főre nőtt. A lélekszám
mindhárom helyszínen a munkalehetőségek függvényében változott.

tek a tervek, akkor minden EU és állami támogatási lehetőséget kihasználunk, amit kiírnak, ugyanis a teljes beruházás tervezett költsége
eléri a 150 millió Ft-ot. Ez egy nagyon komplex közúti megoldás lesz,
hiszen gyalogutakat, kerékpárutakat, gyalogátkelőket kell összhangba
hozni a gépkocsi közlekedéssel, ebben a nagyon forgalmas csomópontban.
Az Iskolaszék egy többezer gyereket és felnőttet megmozgató kétnapos sportrendezvényt szervez szeptember elejére. Polgármester
úrnak mi erről a véleménye?
Minden olyan civil kezdeményezéshez, intézményi kezdeményezéshez
vagy valamilyen közösség kezdeményezéséhez - ami jó célt szolgál - a
város kapcsolódik. Amilyen segítség oda szükséges – ha szükséges –,
azt megadjuk, támogatjuk. Az iskolaszék és az elnök úr már korábban
is bizonyított, hogy komoly szervezésekre képes. Ezeket a kezdeményezéseket örömmel fogadjuk. Több ilyen és hasonló rendezvény zajlik
minden évben Veresegyházon, Örülünk annak, hogy a város életjelei
ezeken keresztül is megmutatkoznak.
Az Országgyűlés döntött a járások kialakításáról, Veresegyház nem
kapott járásszékhely kinevezést, pedig minden adottságunk meg
van hozzá. A törvény 2 év múlva ad lehetőséget esetleges változtatásokra. Tervezi-e polgármester úr, hogy akkor újra beadják az igényt a Veresegyházi Járás létrehozása érdekében?
A járások működéséről és a településekre gyakorolt aktivitásáról kell
meggyőződnünk. A rangok, címek soha nem érdekeltek, az érdekel,
hogy eredményesen vagy eredményesebben tudjon a város élni és
tudja kiszolgálni a környékbeli lakosságot. Ha ehhez az járul hozzá jobban, hogy a város járásközpont legyen, akkor a legtermészetesebb az,
hogy kérjük, igényeljük. Ha a két év azt mutatja, hogy ennek nincs iga
zán értelme, akkor nem fogunk igényt tartani rá.
Egy hónappal ezelőtt kérdeztük Dr. Gémesi György polgármester
urat, aki eléggé szkeptikusan vélekedett róla, hogyan tud majd
Gödöllő megfelelni erre a hatalmas feladatra…
Magam is ugyanezt a véleményt osztom, látom a járásokkal kapcsolatos szerepkörbe tartozó dolgok változását, hol odakerül valami, hol
nem. Ezt én nem is veszem rossznéven, mert ebben kísérletezgetés
folyik. Magának a járások létrehozásának az okát igazán nem látom. A
hármas rendszer, amelyik a kormány, a megye (vagy régió) és a telepü
lés, ebben az együttesben a szükséges feltételeket ki tudja elégíteni.
Alsóbb szinten, az ún. kistérségi rendszer, amelyik városokhoz csatolt
szolgáltatásokon keresztül működik, de a települések életébe nem
avatkozik be, legfeljebb besegít. Ezt én működőképesnek tartottam.
Az idei beruházások hol tartanak?
2012-re nagy építményi beruházást nem terveztünk, hanem folytatjuk
a megkezdett projekteket. A bölcsődét bővítjük, az idén reméljük, hogy
el tudjuk kezdeni, mert nagy szükség van rá. Terveztük a Széchenyi téri

Egy tervező csapat járt Polgármester úrnál éppen előttem. 
Miről tárgyaltak?
A jelenlegi CBA - TSz Major kereszteződésnél található Budapesti út,
Csomádi út, Erkel utcai csomópontnál tervezünk egy körforgalmat. Ezzel együtt a régen kért gyalogátkelőhelyeket is kialakítjuk, erről egyeztettünk a szakemberekkel. Rendezzük ennek a térségnek a közlekedését, az Erkel utca, Sportföld utca találkozásnál is egy körforgalom épül.
A tervezés az idén befejeződik, módosítjuk miatta a város rendezési
tervét, s jövőre elkezdődik a munka, amelyet 2013 végére fejezünk be.
Milyen költségvetésből készül ez a beruházás?
Úgy tervezzük, hogy ha nem lesz pályázati lehetőség, akkor önállóan,
városi beruházásban is megcsináljuk, mert szükséges. Ha elkészül-
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szakaszon érinti, jóval nagyobb munkák folytak azonban Erdőkertesen
és Szadán. A tisztítóműben már elkezdődött a próbaüzem, Végtermékként ivóvíz minőségű vizet nyerünk. Ez a víz táplálja majd a most kialakítás alatt álló Álomhegyi tavat.
Ezt a beruházást ki kívánjuk egészíteni mezőgazdasági fejlesztéssel,
mivel a vízből locsolásra is tudunk használni. Igyekszünk ehhez állami
támogatást is szerezni.
A tómederből kitermelt föld egy részét felhasználjuk a BD terület feltöltésére, egy részét az ottani mélyebb részek feltöltésére és gátépítésre.
Tartalékolunk a földből arra az időre, amikor a 2-es és a 3-as út közötti
utat építik, annak a töltésére.
A letermelt tőzeges termőföldet részben értékesítjük, részben visszatartunk belőle magunknak, amit majd kertészetben használunk föl.

A kitermelt föld hatalmas mennyiség lesz

lejegyezte: Windhager

óvoda bővítését is, mindkettőre pályáztunk. A bölcsődével nyertünk,
az óvodapályázatot még nem bírálták el.
Kisebb beruházások, elsősorban útépítésekre történtek, továbbá
későbbi pályázatokhoz szükséges tervek készítésére fordítunk sok
pénzt. Ilyen a hévízfürdő, amelyet ide tervezünk a Búcsú tér közelébe,
valamint a Művelődési Ház felújítása. Ez azt jelenti, hogy a 2013-as évben a bölcsőde és az óvoda – ha arra is nyerünk – építése elkezdődik.
Ivacs területén, a vasútállomás közelében, 2013-ban fel akarunk
építeni egy üzlethelyiséget. Az ottani emberek már annyian vannak,
hogy talán el tudnak tartani egy üzletet, amit bérbe adunk. Ha nem
a kereskedőnek kell épületre beruházni, könnyebben találunk vállalkozót. Ott még az aluljárót is fel kell újítani, szélesíteni és a vasút
korszerűsítése is előttünk áll. Ezek a munkák is jövőre kezdődhetnek
el.
További terveink vannak utak és csapadékvíz-csatorna építésre, játszóterek-, sportpályakészítésre, valamint a város komfortosabbá tétele
érdekében járdaépítésre.
Az idei legnagyobb beruházásunk a szennyvíztisztító mű és szennyvíz
csatorna építés. Veresegyházat a csatorna csak egy kilométeres

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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HÁROM ESZTENDŐS A
KATICA CSALÁDI NAPKÖZI
Három éve nyitotta meg kapuit Őrbottyánban a Katica
Családi Napközi a Szent István út 6. szám alatt.
Bölcsőde és óvodapótló jellege miatt, sokan választják ezt a
szolgáltatást. Az intézményt nem csak őrbottyáni gyermekek vehetik igénybe, a környező településekről is szívesen
fogadja a kicsiket.
Az e célra kialakított családi házban szakképzett óvodapedagógus, és gondozó nők foglalkoznak a kisgyermekekkel.
A kis létszámú csoportokban, 1-től 5 éves korú gyermekek
járnak, a kapun belépve megnyugtató madárcsicsergés
fogadja az ide érkezőt. Az intézményt a kiszámíthatóság, a
biztonság jellemzi, ami azt jelenti, hogy a gyermekek megszokják, hogy minden a megszokott formában és időben
történik ez az alapja a kiegyensúlyozottságnak.
Különösen nagy gondot fordítanak a családdal együtt történő nevelésre, a bensőséges kapcsolat kialakítására. A napközi egész évben igénybe vehető, reggel 7órától délután 17
óráig, rugalmasan alkalmazkodva a szülők munkarendjéhez. Beiratkozni az év folyamán bármikor lehet. Lehetőség
van a délelőtti, és egész napos havidíjas gondozásra is, mely
tartalmazza a napi négyszeri étkezést, a fejlesztő foglalkozásokat, hetenkénti angol foglalkozásokat, és zeneovit.
Érdeklődésüket szeretettel várja a
Katica Családi Napközi
2162 Őrbottyán,
Szent István út 6.
Telefonon: 06 20/ 2616-986
vagy a www. katica –napkozi.atw.hu honlapon
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Beszélgetés Kvaka Ferenc főszervezővel, az Iskolaszék elnökével

szeptembe

Mozdulj Veresegyház!

r 7-8.

Milyen sportnap lesz ez a megmozdulás? Iskolai vagy városi?
Mindkettő. A Fabriczius József Általános Iskola Iskolaszéke kezdeményezte és szervezi meg ezt a kétnapos tornát, az iskola vezetőivel és
pedagógusaival egyetértésben és támogatásával. Az intézmény tanu
lóin kívül meghívjuk a város óvodásait és a Református Iskola diákjait is.
Rajtuk kívül számítunk - főleg a második napon - a szülők részvételére
is. Összesen 2600 gyermek és legalább ennyi szülő számára szervezzük
ezt a sport megszerettetését célzó eseményt.

Milyen költségvetéssel gazdálkodnak?
A télen szervezett jótékony célú
jelmezbálunk anyagilag is sikeres
volt, most a bevétel jelentős részét
fordítjuk erre a célra. Köszönjük
azonban az iskola segítségét, a meghívott sportegyesületek önzetlen
részvételét, s az önkormányzat anyagi és szervezési támogatását is.

Hol tudnak ekkora létszámot elhelyezni, mozgatni?
Az iskola adottságait maradéktalanul kimerítjük. Berendezzük a Mé
zesvölgyi Iskola auláját, használjuk a tornatermet, az uszodát és az udvart, valamint az iskola környékén található szabad tereket, így a Búcsú
teret és a tópartot is. Emiatt is városi rendezvénynek tekinthetjük a
megmozdulást.

A gyermeküket elkísérő szülők is kapnak sportolási lehetőséget?
Elsősorban a szombati napon számítunk a szülők részvételére. Ekkor ők is beállhatnak a gyermekük mellé, akár a sorversenyeken, akár
egyéni módon. Ajánljuk ezért, hogy a szülők is sportosan öltözve jöjje
nek, hogy az alkalmas ruha hiánya ne hátráltassa számukra a közös
mozgást a gyermekükkel.
Javasoljuk továbbá, hogy a sportnaphoz illően, aki csak teheti, jöjjön
kerékpárral. Ezzel elkerülhetjük a parkolási gondokat, - most a szokásos parkolási helyeken is pályákat alakítunk ki. Ezen túl mennyivel más
lesz a hangulat, ha már otthonról is sportosan, a saját erőnkkel hajtott
kerekeken gördülünk be az iskolába. A kerékpárok őrzését megoldjuk.
Megérkezéskor beadhatják a bringákat, mint egy kabátot a ruhatárba,
s ugyan így, a számozott jegyükkel jöhetnek majd érte.

Eszünkbe juttatja mindez a fővárosi Nagy Sportágválasztó
mozgalmat…
A célok hasonlóak, sok hasznos tanácsot kaptunk tőlük, de közvetlen kapcsolatunk nincs egymáshoz. Mi, Veresegyház sportolási
lehetőségeit mutatjuk be, ez is meglepően bőséges kínálatot jelent.
Nagyon reméljük, hogy a megismert és kipróbált sportágak adnak
annyi élményt, hogy mindenki talál kedvére való mozgásformát, s
hamarosan minden tanuló rendszeres sportolóvá válik. A fiatalok
nevelésében óriási jelentőségű a sport, mert ez megtanít a becsületes
versenyzésre, a győzelem és a vereség tisztességes megélésére. Ugyan
akkor a sportoló gyerekek sokkal kisebb eséllyel lesznek unatkozó,
örömöket kizárólag a diszkófények alatt, vagy utcákon randalírozva,
esetleg egészségkárosító szerek használatában kereső fiatalok. Az is
bizonyított, hogy a mozgáskultúra, a sport jótékony hatással van nemcsak az önbizalom, de a tanulás terén is.

www.decens.eu • folyóirataink

Híres sportolók részvételére is számíthatunk, s reméljük, a jelenlétük is
segít a sport megszerettetésében.
Sok szeretettel várunk minden veresegyházi gyermeket, szüleikkel
együtt egy kellemes kikapcsolódásra, az egészséges életmódra hango
lódás reményében.
- A rendezvénnyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak
további tájékoztatást: +36 (30) 416-8082”, mozduljveresegyhaz@
gmail.com, http://www.veresfabalap.hu
Windhager
HIRDETÉS
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Fabriczius József Esti Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola
www.fabricziuskozepiskola.sulinet.hu
estigimnazium@veresegyhaz.hu
2112 Veresegyház, Fő u. 77-79.
Tel: 28/389-909

ÉRETTSÉGIZZEN, TANULJON
SZAKMÁT ESTI TAGOZATON!
Gimnáziumi képzés

• Általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 4 év
• Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 3 év

Érettségire épülő iskolarendszerű OKJ-s képzés
• Logisztikai ügyintéző: OKJ 54 345 02 0000 00 00 (2 éves)
Tanítási napok: hétfő, kedd és minden második szerda
Tanítási órák: 16:30 – 20:55-ig tartanak
Tanulóbérletre, utazási kedvezményre, kulturális és egyéb
kedvezmények igénybevételére jogosító diákigazolvány!
Bővebb információ: Tóth Terézia 		
		
Túriné Szabó Éva
Beiratkozás:
		

20/497-3590
20/356-3111

2012. augusztus 27-től,
hétfőtől csütörtökig 14-20 óra között

A jelentkezés feltétele betöltött 18. életév!
A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával korábbi
iskolai bizonyítványait!
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Amikor kicsúszik a lábunk alól a talaj
Augusztusban a kerti, illetve kert körüli felújítási munkák
szezonját éljük, éppen ezért összeszedtük azokat a tér
kövezéssel kapcsolatos tippeket, melynek segítségével
még szebbé, még esztétikusabbá teheti kertjét.

2. Az autóbejáróknál hatékonyabbá, biztonságosabbá teheti a téli közlekedést, ha a térkő sorok a menetiránnyal
merőlegesen futnak. Tehát a térkő szélesebb oldala nézzen a
bejárat felé, így ugyanis a jármű kereke gyakrabban találkozik
a kövek érdes peremével, ezzel javítva a tapadást.
Tavaly ilyenkor rendeztem meg családi házunk első kerti
sütögetős buliját. Összecsődítettük a barátokat, bepácoltuk a húst, minden adott volt egy nagyszerű kertpartihoz.
Csakhogy az időjárás nem volt a legjobb: eleredt az eső,
és meglehetősen feláztatta a földet. A kerti teraszunk járó
része homokos, földes, burkolat nélküli felület volt, így az
esőáztatta talajon az összes vendégünk csupa sár lett. A buli
végére már dagonyáztunk a sárban. Hogy ez többet ne fordulhasson elő elhatároztam, hogy térkővel fogom burkolni a
kert járdarészét.
Miért érdemes térburkolókövet használni a kertben?
Mert ezzel tartósan, esztétikusan, és gazdaságosan kialakítható egy járófelület. A térburkoló anyagok – a betonnal szemben – sokkal tartósabbak, esztétikusabbak és nem
utolsó sorban bármikor könnyen felszedhetők a kövek sérü
lése nélkül.
3 tipp ami nélkülözhetetlen a térkő-munkálatok során
1. Gondoljuk végig, hogy milyen teherbírású térkőre lesz
szükségünk! 12 tonna feletti terhelésnél már hullámos térkő
lerakása javasolt.

www.decens.eu • folyóirataink

3. 5 százalékos oldaleséssel készüljön a térkő alap (tükör),
mivel ez segíti a vízelvezetést, ami a tartósságot fogja garantálni!
A Kucsa-Ker építőanyag kereskedés székhelyénél több
mint 50 fajta térkő közül választhatja ki az ízlésének
megfelelőt. Az ott található interaktív bemutatótér
lehetőséget biztosít, hogy ne csak egy termékkatalógusból válasszon, hanem élőben megtapasztalhassa a térkő
előnyeit.

Alapvetően azt tanácsoljuk, hogy a térkövezést bízza szakemberre. Ellenben ha mégis saját kezűleg akarna nekivágni a
munkának; ha úgy érzi, Ön is képes lenne ezt megcsinálni; ha
pénzt akar spórolni, akkor tájékozódjon bővebben és olvassa
el a „Saját kezűleg rakom a térkövem” című útmutatónkat.
A tananyagot a http://terko.kucsaker.hu webol
dalon találja.
Jasper Gábor
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Bemutatjuk!

Ramazuri Beszéd- és
Mozgásfejlesztő Családi Napközi

Sárkányné Hollósi Enikő egy éve vette át a Ramazuri Családi Napközi vezetését. A sokoldalú
szakértővel egyúttal az intézmény is új arculatot vett. Erről kérdeztük vezető asszonyt.
Miben különbözik a Ramazuri Családi Napközi más,
hasonló intézménytől, mi a sajátossága?
A hagyományos családi napközi ellátásán túl különös figyelmet fordítunk a korai fejlesztésre, amely a megkésett beszéd- és mozgásfejlődés
későbbi hátrányait előzi meg.
A szülők nem tudják, hogy a terhességük alatti vagy születés közbeni
kisebb, vagy lényegtelennek tartott problémák mégis hátrányosan érintik a gyermekük későbbi idegrendszeri fejlődését, valamint kihat az iskolaérettség elérésére is. Ez az ún. organikus éretlenség. Azok a gyerekek,
akik nem beszélnek 2 éves korukban, és hozzánk járnak, úgy mennek el
tőlünk, hogy végül teljes mondatokban képesek kifejezni magukat.
A szobatisztaság is érettségi mutató, amire a szülők általában kevésbé
figyelnek, pedig ez is egy organikus tünet. Az általunk alkalmazott fej
lesztésekkel korrigálhatóak a korai lemaradások.
Milyen módszereket alkalmaznak?
A fejlesztés, különböző mozgásfejlesztő eszközökkel, játékokkal, történik, akár egyénre szabottan az erre kialakított tornaszobában. Hetente
egy alkalommal játékos vízhez szoktatást, valamint sószobai foglalkozásokat is tartunk. A mindennapos mozgásfejlesztés mellett beszédindítást is végzünk, valamint a zenei foglalkozások során a ritmusérzéket
fejlesztjük különböző hangszerekkel.
Mindezeket átszövi a segítő pedagógiai magatartás, amellyel a gyerekek
önbizalmát, cselekvő tevékenységét támogatjuk.
Milyen módon segítheti a szülő a gyermeke egészséges fejlődését?
Rendkívül fontos a gyermek életében a napirend és szokás rendszer
kialakítása, amely érzelmi biztonságot ad a gyermeknek. Fontos a sok

otthoni együttes tevékenység és játék a szülővel, kisebb apró feladatok,
aminek elvégzésével ügyesnek, vagy fontosnak érzi magát a családban,
továbbá a mindennapi mese, amit apa, vagy anya olvas fel. A szülő mindig a gyermek életkorának megfelelő mesét válasszon.
Ön milyen képzettséggel vezeti ezt az intézményt?
Óvodapedagógus - gyógytestnevelő és zeneóvoda vezetői végzettséget
szereztem, majd ezek után mozgásfejlesztő pedagógus (BOF), pedagógia
szakos bölcsész és tanár (ELTE) lettem. Az ÁMV (Állapot- és mozgásvizsgálat) diagnosztája és a TSMT (tervezett szenzomotoros torna) terapeutája vagyok (BHRG). Mindehhez kellő gyakorlattal rendelkezem, dolgoztam
óvodában, tanítottam általános iskolában, középiskolában és főiskolán
is. Az általános iskolában többek között a gyerekek organikus éretlenségét figyelembe véve mozgásfejlesztő testnevelés órákat tartottam.
Gyógytestneveléssel ma is foglalkozom, tartási rendellenességek, testi
elváltozások javításában.
Mennyi idős kortól fogad gyerekeket a Ramazuri?
1.5 éves kortól 4 éves korig minden gyermeket szívesen fogadunk a családi napközinkben. Az észrevételezett problémák esetén egyénre szabottan fejlesztést végzünk.
Családi napközinkben a beszoktatási idő augusztus 21-ével kezdődik.
Érdeklődni lehet: 06 30/607-6554-es számon, a kalamajka@ramazuri.hu,
vagy az eniko.sarkany@freemail.hu e-mail címen, illetve személyesen: a
Veresegyház, Mester utca 1/A alatt. Internetes elérhetőség: www. ramazuri.hu, várhatóan 2012. szeptember 1-től: www.ramazuri-csana.hu

Miért Bio és Prémium?

2012. július végén, Veresegyházon, a Budapesti út 1/B szám alatt Bio- és Prémium Élelmiszer
üzlet nyílt BIONÉZIA néven, az egészséges és igényes táplálkozás híveinek.
A termékcsoportok összeállításánál igye
keztek a bio- és prémium termékek arányát
és kapcsolódási pontjait is szemmel tartani, hiszen egy bio termék is lehet prémium és fordítva. A két fogalom nem zárja
ki egymást, sőt kiegészíti. A termékek
között megtalálható az extra minőségű
bio olívaolaj, mely dél-Olaszországból
érkezett és a magyar szalámimester,
Balatoni József termékeinek széles
választéka. Mivel a lakosság egy
része komoly táplálék allergiában
szenved, nagy hangsúlyt fektettek
a laktóz és gluténmentes tejtermékek és húskészítmények beszerzésére. Ezek a termékek hosszú
érlelésűek (sajtok, sonkák) és nem tartalmaznak tartósítószert, mesterséges színezéket.
Az egészséges táplálkozás jegyében gabonák, őrlemények,
aszalványok, fűszerek, olajok, teák, kávék és édességek is megtalálhatóak az üzletben. A cukorbetegek is találnak kedvükre
való nassolni valót, de ugyanígy megtalálhatják a növényi alapú
édesítőszereket, tejmentes italokat, diabetikus kenyereket és tésztákat is.
Az üzletvezető, Bessenyei Szilvia Écully-ben, Franciaországban tanult
Paul Bocuse főzőakadémiáján, melynek elvégzésével szállodai és éttermi management diplomát szerzett. A főiskolán, a management
tudományok és a konyhai munka mellett, az oktatók arra helyezték a
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hangsúlyt, hogy minőségi
ételt csak minőségi
alapanyagokból lehet
készíteni. Az alapa
nyag lehet bio és lehet kistermelő által
elkészített bevizsgált
termékis,deképviselje
a
termőterülete
hagyományait, ízvilágát.
Ezen elvek mentén
az üzletben megtalálható két magyar biopincészet bio
borainak tárháza, mely ősztől bio musttal is kiegészül.
Találhatunk a hűtőpulton kézműves készítésű sajtokat Somogyból és
Olaszországból, csakúgy mint az osztrák, vorallbergi hegyi sajtokat
és húskészítményeket széles választékban.
(x)

Nyitvatartás
H-P: 9-19h
Szo.: 8-14h
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A fiatalok és az idősek között annyi a különbség, hogy a fiatalok öregek lesznek, az idősek pedig voltak fiatalok.
Ne feledjük, hogy olyan öregségünk lesz, amilyen mintát adunk fiataljainknak az idősekkel való bánásmód terén.

20 éves a Veresegyházi Kistérség
Idősek Otthona

Meghatóan szép műsort kaptunk az Idősek Otthona jubileumi ünnepségén, melyre sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljék az eredménye
sen eltelt két évtizedet. Ahogy illik, hallhattunk összefoglalót a gyorsan elröpült két évtizedről, régi történeteket a kezdetekről, remek zenei
előadásokat, és szép verseket, s két fiatal színművész sok-sok vidámságot hozott az idősek közé. Pásztor Béla polgármester is megemlékezett az
első hónapok történetéről, köszönetet mondott az akkori és a jelenlegi vezetőnek. Az egész esemény igen kellemes nyomokat hagyott minden
jelenlévőben. A város és a kistérség egyik jól működő, feladatát maradéktalanul betöltő intézménye vált nagykorúvá az otthon lakóinak megelégedésére és örömére. A születésnapot köszöntésekkel, virágcsokrokkal és egy hatalmas és finom tortával is ünnepeltük, amiből mindenkinek
jutott. Tóth Gáborné Marica, igazgató asszony beszédéből idézünk:

Tóth Gáborné, Pásztor Béla és Dobóné Tóth Eszter
Intézményünk fennállásának 20. évfordulóját ünnepeljük. Mit jelenthet
ez a két évtized. A történelem számegyenesén pusztán egy időpont,
az emberi életben a felnőtté válás időszaka, az otthon működésének
tevékeny szakasza.
Veresegyházon az 1970-es évektől beszélhetünk idősgondozásról.
A kiemelkedően jól működő területi gondozás Gazsó Imréné majd
Dobóné Tóth Eszter vezetésével működött..
Az építkezés három szakaszban történt, elsőként 1992. júliusában,
a veresegyházi lakosok részére indult meg az ellátás. 1995. augusztusában adták át az újabb szárnyat, amelyben lakrészek, mosoda, tornaterem, orvosi rendelő és fürdő kapott helyet. A beköltözést követő
évben a helyi újságban így ír az elsők között beköltözött lakó:
„Intézményünk formája és az ellátás színvonala egyedülálló. Új lakóként
magunk mögött hagytuk az önellátás terheit, a magány érzetét. Itt egy két
héten belül még mindenki felemelte a fejét, kisimultak a vonásai, lélekben
megfiatalodott...”
Az 1992-ben átadott első épületszárnyban 30-an költöztek a szobákba.
Dobóné Tóth Eszter 13 dolgozó vezetésével gondoskodott az otthon
lakóiról. Majd az otthon férőhelyeinek száma újabb 25 férőhellyel
bővült, később követte az újabb szárny építése, így a férőhelyek száma
63-ra emelkedett.
A 2006-os évben alakultak a kistérségi társulások, a veresegyházi kistér
ségben nyolc település önkormányzata döntött a felől, hogy a szociális
ellátást kistérségi intézményfenntartás szintjére emeli.
A fürdő és fizioterápiás részleg 2004-ben kezdte meg működését, az
üzembe helyezés adományból történt.

nyújtottunk otthont, gondozást. Itt az otthonban igazán szép
környezetben, családias légkörben gondoskodunk a gondjainkra bízott idős emberekről.
Emlékezve a 20 év változásaira, eredményeire,köszönettel és tisztelettel gondolunk az intézmény dolgozóira, mindazokra, akik munkájukkal, kitartásukkal tevékenykedtek, akiknek fontos az idős emberekkel történő törődés. Köszöntöm támogatóinkat, akik folyamatosan
hozzájárulnak lakóink életminőségének javításához. Köszönöm Ve
resegyház Kistérség Társulási Tanácsának és a város Önkormányzatának, a Kistérségi Iroda munkatársainak a folyamatos támogatást, a
fejlesztések lehetőségét, az idősellátás irányába tanúsított humánus
együttműködést.
Gondolataim zárásaként Fekete Istvántól idézek.
„Lám jó jónak lenni. Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is
aki kopott és megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember:
az ütést is meg a simogatást is.
Jó a jót elindítani: megy aztán már magától, nő és dagad, és – maga sem
tudja, hogyan- valóság és erő lesz belőle.”
HIRDETÉS

Egyre fontosabb kérdéssé vált a lakók magas színvonalú ellátása mellett a dolgozók szakképzettsége. Ezt a tevékenységet csak igaz hittel,
szeretettel és hivatástudattal lehet végezni, mert embertársaink utolsó
életszakaszában biztató erőt és fényt kell sugározni.
Miközben nagy hangsúlyt helyeztünk a társadalmi elszigetelődés
elkerülésére az intézményt nyitottá tettük. Fogadjuk a város időseit
tornára, a kisgyermekeket babaúszásra, a családokat a fürdő szolgáltatásainak igénybevételére. Kapcsolatot ápolunk társintézményekkel,
a helyi oktatási és nevelési intézmények növendékei rendszeres vendégek az ünnepeinken, a nyugdíjas klubokkal szorosra szövődött a
kapcsolatunk.
Húsz év alatt a jelenleg is itt élő lakókkal együtt 506 idős embernek
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A politikai színezetű nemzetközi kapcsolatok elhervadtak,

dr. Nagy András

Nemzetközi Horgászver
Budapest – Prága 4:2,

Nemzetközi horgász viadalnak adott otthont a Magyar Pamut
ipari Horgászegyesület. Ez egy barátságos tornasorozat, melynek éppen a 25. fordulója zajlott Veresegyházon, június 22-én. A
mérkőzés minden évben máshol zajlik, egyszer Magyarországon,
máskor Csehországban. 2012-ben ez már éppen a 25 verseny,
amelyet ezúttal a budapesti csapat nyert meg, s ezzel a 25 éves
összesítésben 14:11-re állnak.
A
nemzetközi
szabályok szerint
megtartott jeles
esemény a tóparton a mérlegeléssel és összesítéssel befejeződött,
ám az eredmény
hirdetést és a
díjkiosztást már a
szépenfeldíszített
sörsátorban rendezték.
A verseny eredményhirdetését
Veresegyházat a
követően,zöld pólóban a prágai vendégek
Magyar Pamut
ipari Horgászegyesület vezetőjén, Kiss Gusztávon és munkatársain
kívül Szakmáry Sándor alpolgármester képviselte, aki beszédében
elismerését fejezte ki a Veresegyházon rendben lebonyolított jubileumi verseny kapcsán. Kiemelte a két főváros szervezetei közt szövődő

barátság elmélyülését. Egyben örömmel nyugtázta, hogy városunk adhatott helyet ennek a nagy hagyományokon alapuló rendezvénynek,
mely kitűnően sikerült, s ráadásul a hazai csapat győzelmét hozta.
A kölcsönös megajándékozás során alpolgármester úr Veresegyház
zászlaját adta át a prágai szervezet vezetőjének. A vendégek komoly
érdeklődést mutattak a zászlón található jelképek után, amelyeket
egytől egyig el is kellett nekik magyarázni. Szerencsére olyan tolmáccsal érkeztek a csehek, aki a tökéletes, anyanyelvi szintű magyar
tudása mellett hasonló biztonsággal mozgott a cseh nyelvben is, így
egyetlen mondat sem sikkadt el sem a beszédek, sem az előtte és az
utána zajlott baráti beszélgetéseken.
Megtudtuk többek között, hogy a cseh főváros csapatának az
évtizedek során több hasonló testvérkapcsolata volt, amelyeknek valamilyen politikai szerepe is volt. Ezeket fokozatosan leépítették, s ma
már egyedül Budapesttel ápolják ezt a fajta kapcsolatot, mert ez egy
érdekmentes, a két klub közti kialakult megbecsülésen és a kölcsönös
tiszteleten, a barátságon alapul.
A verseny párviadal szerűen zajlott, a hat magyar versenyző egy-egy
azonos kategóriájú (ifi, női, férfi) ellenféllel küzdött, s a kettősök párviadalából alakult ki a 4:2 végeredmény Budapest javára. A küzdelem az
utolsó pillanatig folyt, s akadt olyan páros, ahol a győzelem mindössze
2 dekán múlt.
A házigazdai teendőket Kiss Gusztáv, valamint az egyesület tagjai látták el, elismerést kivívva maguknak és Veresegyháznak egyaránt.
További részleteket alábbi interjúinkból tudhatnak meg Kedves
Olvasóink.

Dr. Nagy András, a Horgászegyesületek Budapesti Szövetségének elnöke
Milyen verseny zajlik most?
Ez a Prága - Budapest, illetve Budapest-Prága Nemzetközi Horgászverseny 25. jubileumi fordulója. Ez a versenysorozat 1987-ben
kezdődött, és 1 év kihagyással a mai napig minden évben megrendezzük, váltott helyszínen, ami azt jelenti, hogy az egyik évben mi látjuk
vendégül a prágai szövetség csapatát és küldöttségét, a másik évben
pedig ők hívnak meg minket Csehországba.
Mekkora létszámú csapatok vetélkednek?
Most 6 fős csapatok küzdenek Mindkét részről egy női, egy ifjúsági és
4 felnőtt férfi versenyez az ellenfelével. Az eddigi eredmények nekünk
kedveznek, a délelőtti fordulót 4:2 arányban sikerült megnyernünk.
Most a délutániban bízunk benne, hogy megtartjuk a vezető helyeket.
Ha nyerünk, akkor a csapatok közti állás a 25 mérkőzésből 14:11 lesz
Budapest javára. Ezzel az eredménnyel szeretnénk jövőre Prágába
utazni.
A csehek igyekeznek visszavágni majd a hazai vizeken!?
Természetesen, de ez egy baráti találkozó, Ahogy múlnak az évek, egyre
inkább szoros barátság alakult ki közöttünk. A versenynek komoly
sportértéke van, mindenki teljes lelkesedéssel küzd, de közben szövetségi szinten is ápoljuk
a kapcsoltunkat. Büszkén
mondhatom,
hogy Magyarországon
az összes horgászszövetség közül –
beleértve az Országos
Horgászszövetséget is
– nekünk van a legrégebbi külföldi kapcsolatunk.
Benyó János verseny közben
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Jól tudom, hogy válogatott versenyzők is vannak a csapatban?
Olyan csapatot sikerült kiépítenünk évtizedek kemény munkájával, ami
nemzetközi szinten is fémjelzi a magyar horgász sportot. Itt van velünk
a veterán világbajnoki II. és III. helyezett és az ifjúsági bajnok is. Ha a
régebbi időkre tekintünk vissza, a korábbi csapatunk, is végigverte a
világot a különböző versenyeken és bajnokságokon.
Mindenki egyforma bottal horgászik?
A verseny szabályai alkalmazkodnak a hazai, illetve a nemzetközi
versenyszabályzathoz, ami azt jelenti, hogy a felnőtt és az utánpótlás korosztály 13 méter hosszúságú rakós bottal horgászik, illetve
tetszőleges match bottal, ami úszós horgászatot jelent. Ez a bothossz a
hölgyeknél 11,5 méterre rövidül.
Hogyan értékelik az eredményt, darabra vagy súlyra?
Hat pár versenyez, s az nyer, aki a két fordulóban összességében
nagyobb súlyú halat zsákmányol.
Hogy kerültek Veresegyházra, miért éppen a Pamut tavat választották helyszínnek?
Nagyon sok helyen rendeztünk már versenyt az országban. Most az a
megtiszteltetés ért minket, hogy Kiss Gusztáv barátunk – aki egyébként a szövetség elnökségének is tagja
– felajánlotta,
hogy ezen a
csodálatos
helyen folyjon
a vetélkedés.
Úgy látom, jól
döntöttünk ,
amikor
elA cseh hölgyversenyző, Jana
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seny zajlott a Pamut tavon
összesítésben 14:11
fogadtuk a meghívást. A környezet gyönyörű, a halak mérte sem hagy
semmifajta kívánni valót maga után, ez egy remek versenypálya. Reméljük, hogy még máskor is lesz lehetőségünk itt szövetségi versenyt
rendezni.
Ezek az ügyes versenyhorgászok nagyon sok halat kifognak a
tóból!!!
Ez igaz, de mi a verseny végén mindet visszaeresztjük a vízbe, egy sem
fog hiányozni. Egyébként pedig a verseny előtt a szövetségünk és az
egyesület közösen
5 mázsa halat
telepített, ennyivel
még több hal van
most a tóban.

Mérlegelés

Mi a különbség
a cseh és a hazai
horgászok stílusa,
szokásai között?
A
horgászmódszerekben nagy

Sport

de a barátságon alapuló már 25 éve virágzik!

Kiss Gusztáv

különbség nincsen, a másság inkább a vizekben van. Csehországban
nagyon sok gyorsvizű folyó van, amelyeket mesterséges műtárgyakkal
felduzzasztottak, s ezekbe telepítenek halakat. Nagyon sok fehér haluk
van, keszegfélék, márnák, ezekben jobbak, mint mi vagyunk, ez egy
adottság náluk.
Felsorolná a 6 magyar versenyzőt?
A magyar csapat összeállítása a következő. Szirmai Péter az edző, a
hölgyversenyzőnk Szabó-Petró Henriett, ifjúsági versenyzőnk Sárán
Gábor, a férfi felnőtt versenyzőink pedig: Benyó János, Lőrincz Dénes,
Nagy Sándor és
Vancsák Péter. Itt kell
megemlíteni Kucsár
Jánost, aki az elnökségünk tagja, és itt a
tóparton hihetetlen
gyorsasággal
és
ügyességgel készít
finom ételeket, nehogy valaki meg
Dr. Nagy András elnök és a prágai
éhezzen.
szervezet elnöke

Beszélgetés a prágai vezetőkkel
Milyen eredményt várnak ezen a 25. versenyen?
Úgy látjuk, most a hazaiak nyernek, jókora előnyre tettek szert
délelőtt.
Amikor Prágában rendezik a versenyt,
akkor Önök az esélyesebbek?
Mikor hogy. A két szövetség közti állás most még 13:11, azt mondhatjuk, hogy kiegyenlített a versenyünk.

Hogy érzik magukat Veresegyházon? Milyennek találják ezt a
tavat horgászati szempontból?
Nagyon szép a tó és a környezet, nagyon tetszik nekünk. Köszönjük
elnök úr szervezését, a helyiek nagyon jól ellátnak minket A szervezés
tökéletes, a versenyhez a feltételek mindenben adottak. Egyetlen panaszunk, hogy a szél nagyon forog. A teljes megelégedésünkhöz csak
a győzelem hiányzik.

Kiss Gusztáv, a Magyar Pamutipari Horgászegyesület elnöke
lapunknak adott értékelése
A Budapesti Szövetség kérésének szívesen tettünk eleget, hogy itt
rendezhessék meg a 25. Prága-Budapest jubileumi horgászversenyt.
Azt gondolom, hogy a tavunknak és Veresegyháznak is jó reklám ez
a nemzetközi verseny. Polgármester úr is így állt hozzá, ajándékot is
küldött a vendégeknek egy veresi zászlót. Ő nem tudott jelen lenni,
mert éppen külföldön volt, Veresegyház német testvértelepülésére
vezette a város küldöttségét. Így Szakmáry Sándor alpolgármester úr
köszöntötte a vendégeket, méltatta versenyt és adta át a díszes zászlót
a prágai vezetőknek. A veresegyházi versenyt az egyesületünk egy-egy
bronz érmével igyekezett emlékezetessé tenni.
Úgy tűnt, hogy jól érezték itt magukat a prágai és a budapesti szövetség tagjai és versenyzői, akikben egy nagyon kellemes társaságot is-

Szakmáry Sándor alpolgármester
bemutatja Veresegyház ajándékát, a zászlót
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merhettünk meg. Mi is jól éreztük magunkat a társaságukban, szívesen
látjuk őket más években is. Megmutattuk a Medveotthont, fürödtünk
a Gyógyfürdőbe, s azt gondolom, hogy ezt a 4 napot a vendégek is
élvezték.
lejegyezte: Windhager Károly

Fürdeni pedig tilos!
Tudjuk, hogy csábító ez a szép tó, a nagy szabad vízfelület ebben a
melegben, de mégsem szabad fürdeni benne. Egyre szigorúbban
ellenőrzi a rendőrség, hogy betartják e ezt a tilalmat az emberek
Volt már két db 50.000 Ft-os büntetés.
A fürdés egyrészt balesetveszélyes, másrészt komoly károkat
okoznak vele nekünk, ugyanis a napijegyes horgászok elmennek,
ha itt fürdőzőket találnak. Többeknek vissza kellett adnunk emiatt a
napijegy árát. Amikor napközben megjönnek a lubickolók, összepakolnak és követelik a jegy árának visszatérítését. Az egyesületünk
pedig éppen ezekből a bevételekből tartja fönn magát, ezért ezek
elmaradása bizony nagyon érzékenyen érint minket.
Napijegyes horgászok ezek szerint jöhetnek?
Jöhetnek bármikor. Aki rendelkeznek MOHOSZ engedéllyel, annak
kedvezményes a napijegy, aki nem, annak teljes árú jegyet kell vennie. 
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Horgásztábor a Pamut tavon
Még haza se indultak a budapesti
és a prágai versenyhorgászok,
amikor a Magyar Pamutipari
Horgászegyesület már elindította
14 fős horgásztáborát, melyet általános iskolások számára szerveztek.
A kiírás szerint ez alkalommal környezetvédelmi és horgásztábor
A csapat egy része az eredményhirdetést követően
zajlott, melyben még
a parlagfű irtás és egy
kirándulás is belefért, de a fő hangsúly természetesen a horgásztudás és a horgász gyakorlat
megszerzése volt.
Mindebben két Feri bácsi, Farkas Ferenc és Kisfalvi Ferenc jeleskedett, s a gyerekek egytől egyig
nagy lelkesedéssel mentek minden nap táborba, mert a sikerélmények nem maradtak el, és a
remek hangulat is adott volt.
Megtanulták a gyerekek a horgászbot felszerelését, az úszózás fontos tudnivalóit, s bizony szedegették is ki a kishalakat tucatszám a tóból, de esetenként nagyobbakat is. Érdekesség, hogy a
legkisebb gyermek fogta a legnagyobb halat, egy 2,5 kilós pontyot.
A záró esten pedig megvendégelte a csapat a szülőket, nagyszülőket finom halászlével, miközben meghallgatták az értékelést Kiss Gusztáv elnöktől és a két táborvezetőtől, s minden gyermek értékes ajándékkal távozott, többnyire fülig érő szájjal a büszkeségtől. Akadt olyan fiú is, aki
másnap már jött is a horgászengedély kiváltásáért, hogy maga folytassa a gyakorlást a tavon.

Fiúk a stégen
HIRDETÉS
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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
Széchenyi István

Még egyszer a Nádasliget Parkról!

Előző lapszámunkban adtunk hírt az Ivacson kialakított kellemes park felavatásáról, s ehhez kapcsolódóan környezetvédelmi kitekintésnek
is kellő helyet biztosítottunk. Ugyanakkor, helyszűke miatt a parképítők sokéves munkáját, a közösség összefogását talán kevésbé méltattuk, holott megérdemelték volna. A cikk megjelenését követően, hiányérzetüket tolmácsolták is felénk néhányan, ezért szívesen bocsátunk
kárpótlásul még egy oldalt erre a célra, amellyel a közösségi összefogás szép példájának kívánunk emléket állítani, továbbá más veresi közösségek, hasonló összefogását ösztönözni.
Windhager Károly főszerkesztő

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK A
NÁDASLIGET PIHENŐPARKBÓL
Veresegyház - Ivacs kertvárosi területén 2012. június 23-án
került sor a Nádasliget Pihenőpark átadó ünnepségére.
A jelenlévők megtapasztalhatták, hogy egy közösség
összefogása, alkotóereje csodákra képes.

Megszületett egy gyönyörű pihenőpark, szinte a semmiből, a
környékbeli lakók, különböző társadalmi szervezetek, egyesü
letek, segítőkész magánemberek közös akaratából. Veresegyházon
persze nem új keletű az effajta széleskörű társadalmi összefogás,
mély gyökerekkel rendelkező hagyománya van. Még él bennem
gyermekkorom sötét, sáros, gidres-gödrös faluja, ami mára az önzetlen társadalmi munkáknak is köszönhetően olyan kedves kis
Bata Péter
élhető várossá nőtte ki magát, amire mindannyian méltán büszkék
lehetünk. Legyünk hát büszkék a parkra is!
A parkavató ünnepségen ott volt Pásztor Béla polgármester úr is, aki egy igen gondosan megszerkesztett oklevél átadásával fejezte ki elismerését az eddigi munkánkért. Megragadva az alkalmat, mi is nagyon hálásak vagyunk neki azért, hogy a kezdetektől fogva mindvégig kiállt a park ügye
mellett és úgy közvetve, mint közvetlenül folyamatosan segítette a pihenőpark létrejöttét.

Mint ötletgazda, a továbbiakban magam is hálás köszönettel
tartozom az UTCAKÖZÖSSÉGNEK és alább felsoroltaknak:
• Pásztor Béla, polgármester úr
• Veresegyház Város Önkormányzata
• Bárczi László, önkormányzati képviselő
(2006- 2010)
• Bobál Imréné Klára, önkormányzati képviselőnő
• GAMESZ (Nagy József Attila, Gyetván Nándor
és munkatársai)
• Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
• ÉVÖGY (Leviczki Tamás és az egyesület tagjai)
• TAVIRÓZSA Környezet-és Természetvédő
Egyesület (Krenedits Sándor, Tatár Sándor és
az egyesület tagjai)
• Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
• Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.
• VERESTRANSZ Szállítási és Szolgáltató Kft.
(Dudás László, Csóti Dezső)

• VERESI CSÁRDA (Palágyi Tünde)
• GRÓF Zoltán (szállító, fuvarozó)
• GE munkatársai (Molnár Tímea)
• Bata Mária—Dekoratőr
• Bata Viktor—Streetfighter
• GEODÉP Bt. (Varga Mihály)
• KREATÍV-BRIGÁD Bt. (Bata Péter)
• Budapest Bank
• Barna Sándor (lakatos)
• Kovács József—madarász
• Ocsovai Gábor
• Baranyai János Vasútbarát Klub (Gombos István)
• Horváth Lajos (történész-levéltáros)
• Rácz Zoltán (Rácz Dental Fogorvosi Rendelő)
• Magyarovics Kinga
• És sokan mások….

Külön köszönet jár a parkavatási rendezvényt támogatóknak:
• Vankó István - Műsorvezető és mesemondó
• Bobál Imréné Klára, önkormányzati
közösképviselő asszony
• Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági, Informatikai
és Sport Bizottság (Borgulya Rita)
• ÉVÖGY
• SZOVE
• DÉZI Kávéház – hűsítő italok
• Bata Oszkár, tangóharmonika
2012.07.15.
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• DÖRGE MUSIC SHOW
(Horváth Péter - Dörge, Maros Ottó)
• Dörge Retro Disco (Dörge)
• Csonkácsi Óvoda, Méhecske csoport
• Ad Libitum Trió (André Nóra, Csomor Viola,
Hetényi Eszter)
• Fanfár (Balogh Sándor, Újvári András,
Kiss Anna Alina, Simon Tamás, Szántai Tamás)
• Dob (Lukács Borbély Gergely)
Bata Péter
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Kincsek Háza
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Hagyományőrző Népi Együttes
a Kincsek Portáján
Nem akármilyen szervezés előzte meg a Fő úti új tájház átadását, s
ráadásul a lapunk előző számában közült beszámolónkból sajnálatos módon kimaradt a négy civil szervezet egyike a felsorolásnál,
amit feltétlenül helyesbíteni kívánunk. Azon a napon a Kincsek
Portáján sok érdekes és szép műsor zajlott le, így bőven tudunk
még képeket is mellékelni az eseményről.
Először is elnézést kérünk a hibánkért, természetesen a
Hagyományőrző Népi Együttes is jelen volt, s nem csak a rendezvényen léptek föl és színesítették népviseletükkel, fellépésükkel ezt
a nagyszerű napot, hanem a tájház kialakításában is igen jelentős
részt vállaltak.
HIRDETÉS

A négy szervezet, amely a Kincsek Portáját létrehozta a következő:
• Hagyományőrző Népi Együttes
• Bokréta Néptánccsoport
• Agóra Kör
• Lovas Hagyományőrző Együttes
A műsor este már a nagyszínpadon folytatódott, ahol Népi
Együttesünk a Miskolci Nemzeti Színház művészeivel közös
előadást mutatott be óriási közönségsikert aratva. Tudjuk, hogy a
vendégművészek nem véletlenül kerültek ide, , hiszen ifj. Molnár
Erik is Veresegyházon született. Másik kedvencünk, Janicsák Veca
is „tiszteletbeli veresegyháziként” lépett föl ismét városunkba, ő is
kötődik hozzánk.

A Hagyományőrző Népi Együttes augusztus 18-ára,
meghívást kapott a Mesterségek Ünnepére. A Budai
Várban szerepelnek, az Oroszlános Udvarban. Érdemes
elmennünk, megnézni műsorukat, s jelenlétünkkel,
tapsunkkal együtt örülni a sikereiknek.
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,,NEMEK HARCA” Férfi és Nő
2012.09.21. 1800

Hirdetés

helyszín:

Váczi Mihály Művelődési Ház
VERESEGYHÁZ Köves u. 14.

jegyek kaphatók:

Ezerkincs Életmód Centrum
Veresegyház Fő út 59./emelet
Tel.: 0670/370-1460

Jegyárak:

• augusztus 31.-ig, 1 700 Ft
• utána: 2 000 Ft
• a helyszínen: 2 300 Ft
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Azért vannak a jó barátok!
Igazi jó barát nem sok adatik egy ember életében. Az ismeretségek, munka kapcsolatok jönnek-mennek az idők
folyamán, de a régi, mély kapcsolatokat nem szabad könnyen
eldobnunk.
Amikor a Fáy Présház Étterem megújította étlapját, a régi, kedvelt
ételeket, akár a régi barátságokat, megtartotta. Jöjjön el barátaival,
családjával, és válogasson kedvére az új étlapról!
Sarlós Ádám, aki már 10 éve a Fáy Présház Étterem konyhafőnöke,
e havi számunkban a nagy kedvencek közül ajánl párat.

Körözöttes falatka

Elkészítési idő: 10 perc + 2 óra érlelés hűtőben

A konyhafőnök így kezdi: „Ha egy vendég betér hozzánk, különböző
falatkákkal enyhítjük éhségét, míg az általa választott étel elkészül. Az

tar könnyen elmoshatja a családi kerti partit. Ha a kerti sütögetés ízeire
vágynak, jöjjenek el hozzánk, a fedett teraszon vagy az étteremben
nálunk az eső nem akadály!” – teszi hozzá Sarlós Ádám.
Hozzávalók 4 főre:
•
1 kg mangalica tarja
•
só, bors, őrölt kömény, darált erős paprika
(pl. Erős Pista, vagy annak házilag készített változata)
•
3 gerezd fokhagyma
•
2-3 evőkanál mustár
•
2 dl napraforgó étolaj
A húst kb. 10 dkg-os szeletekre vágjuk, finoman megklopfoljuk.
A sót, a fűszereket, az olaj felét és a mustárt összekeverjük, majd
a húsokat a páccal jól bedörzsöljük. A szeleteket a maradék olaj
ba fektetjük, és egy napot a hűtőben pihentetjük. Másnap forró
serpenyőben a szeleteket kisütjük. Köretnek sült burgonyát vagy
burgonyapürét kínálunk hozzá.

Forró csokis-meggyes
brownie
Elkészítési idő: 1 óra
A séf a következőket említi meg a brownie történetével kapcsolategyik ilyen kedvenc a hagyományos módon készült körözöttes harapnivaló. Senki nem küldte még vissza a kedves meglepetést!”
Hozzávalók 4 főre:
•
20 dkg tehéntúró, áttörve
•
10 dkg juhtúró
•
10 dkg teavaj
•
1 db kisebb vöröshagyma, apróra vágva
•
2 gerezd fokhagyma
•
só, bors, őrölt pirospaprika, őrölt kömény
A hozzávalókat habosra keverjük, majd 2 órán keresztül hűtőben
pihentetjük. Bagettre, kiflikarikákra kenve kitűnő vendégváró!

Mangalica flekken

Elkészítési idő: 1 nap pácolás + 10 perc sütés

„A nyár a grillezés szezonja. Nem mindegy azonban, hogy mit
grillezünk. A mangalica ősi magyar fajta. A ridegtartás következtében

ban: „Ennek az amerikai süteménynek az első receptjét 1906-ban publikálták először. A keletkezése körül sok legenda kering, de egy biztos:
az azóta eltelt idő alatt világszerte sokak által kedvenc süteménnyé
nőtte ki magát. A nevét egyszerűen a színéről kapta.” (brown= barna
– szerk.)
Hozzávalók 4 főre:
•
2 tojás
•
15 dkg cukor
•
10 dkg liszt
•
20 dkg jó minőségű étcsokoládé
•
12,5 dkg vaj + vaj a tepsi kikenéséhez
•
½ üveg magozott meggybefőtt, lecsöpögtetve

a tápon tartott sertésekkel szemben húsa könnyebben emészthető,
egészségesebb, telítetlen zsírsavat tartalmaz, és kevesebb benne a
koleszterin. A nyári időjárás sokszor szeszélyes, egy hétvégi nagy ziva-
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A tojásokat a cukorral és a liszttel kikeverjük. A csokit és a vajat vízgőz
felett megolvasztjuk. Kicsit visszahűtjük a csokis-vajas folyadékot,
milőtt a tojásos-cukros-lisztes elegyhez keverjük, nehogy kicsapja
a tojást. Hozzákeverjük a lecsöpögtetett meggyet, majd a masszát
egy kivajazott őzgerinc formába öntjük. 175 fokra előmelegített
sütőben 25 perc alatt megsütjük. Kihűtve szeleteljük.
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Szabó Barabás és Szedlacsek Enikő rovata

tokaj hegynek alján
Itt a nyár, a meleg, amikor csalogatnak a strandok vagy épp a tengerparti hűs hullámok,
s ilyenkor minden embernek az jut az eszébe, hogy maga mögött hagyja a munkát,
és kikapcsolódjon. Erre tömérdek lehetőség kínálkozik idehaza és külföldön is egyaránt.
Hazánkat elhagyva a legtöbben a tengerparti sütkérezés mellett döntenek, Így került a
míg itthon a Balaton a legnépszerűbb azok között, akik vízközeli pihenés kedvelői. Ám akadnak
szép számmal olyanok is – veresiek is –, akik inkább dinamikusabb kikapcsolódásra vágynak.
mi szerkesztőségünk is egy fesztivál helyszínére, méghozzá a Tokaj mellett lévő Rakamaz Kempingbe,
az immár 12. alkalommal megrendezett Hegyalja fesztiválra.

A HEGY

Fotó: Scheffer János

Nem elég, hogy a borkultúrában igencsak gazdag Tokaj szépséges,
szőlőbokros, dimbes-dombos táját csodálhattuk meg és mámorító
borait kóstolhattuk, de a zenekedvelők ilyenkor, július környékén
még ezt is megfűszerezhetik egy jó adag koncertsorozattal!

Az öt napon keresztül tartó fesztivál 2000-es kezdése óta látogatottságát tekintve mára már kisebb kamasz gyerekké nőtte ki magát.
A szervezők – gondolva a zenei ízlésben igen színes közönségre –
több hazai és külföldi zenekarnak adtak lehetőséget a fellépésre a
rendezvény 5 színpadán, akik a kemény metáltól kezdve a manapság
hódító alternatív rockon át a ska és egyéb stílusokig előfordultak,
teljességgel kielégítve a különböző műfajok kedvelőit.

AZ ÚJÍTÁS

Az előző évben a Hegyesek már megszokhatták a Re:poharat, de
mindenképpen újításnak számított idén a Hegy’ kártya bevezetése.
A re-pohár egy fantasztikus ötlet a szervezők részéről, ami annyit takar, hogy amikor először rendel az ember például egy frissen csapolt
sört az egyik sátornál, a poharat is meg kell vásárolnia a bele töltött
nedű mellett. Természetesen ezt elég egyszer megtenni, mert utána már mindenütt ezt a műanyag poharat töltik
tele. Ez azért számít nagy áttörésnek, mert a fesztivál területe így szinte teljesen szemétmentes
maradt a sok el nem dobott műanyag pohár
miatt. Még övre csatolható pohártartót is adtak
a fesztiválozóknak, hogy ne zavarja őket a nagy
csápolásban. Később ezt a poharat visszaváltották ugyanazon összegért, mint amennyibe a
megvásárlásakor került, vagyis semmi plusz költség nem terhelte a vásárlót.
A Hegy’ kártya bevezetése még egy ennél is újabb
ötlet, így biztosan csiszolnak még a kitalálók a gyakorlati használat
biztonsága érdekében. A fesztiválozók a belépéskor kapták kezükbe
a fizetőeszközként szolgáló kártyát, amit csak a fesztivál területén
használhattak, s amivel a készpénzes fizetést váltották fel.

A KONCERTEK

Az első nap kimagasló koncertjét az Alphaville németországi
szintipop-rock együttes tudhatta magáénak. Az 1980-as években
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népszerű banda most is nagyon sok embert vonzott a színpad elé.
Ha akadna, akinek a név nem volna ismerős, azok is biztosan hallották már a rádióban azokat a világhírű slágereket, amik a koncerten
is elhangzottak, nem kis tapsvihar közepette. Ezek voltak például a
Forever Young és a Sounds Like a Melody.
Második nap az amerikai Everlast együttes lépett fel, különleges
unplugged felállásban. Mint egy lelkes rajongótól megtudtuk, már
23 éve várt erre a pillanatra, hogy élőben is láthassa és hallhassa az
együttes különleges stílusú zenéjét, mely most egy életre szóló él
ményt jelentett neki. Sajnos a koncert végét elmosta az eső, de a
közönséget még ez sem tántorította el attól, hogy végighallgassa a
műsort.
Utolsó előtti nap a power metál
kedvelői lelhették örömüket a
fesztivál legnagyobb atrakciójának
számító finn Sonata Artica zenekarban. A koncert egyszerűen
elsöprő volt. Hallhatták a legnagyobb dalokat, mint például a
Full Moon, a Replica vagy a Paid in
Full. Összhangban volt még a napközben fellépő hazai zenekarokkal
is, mint az őrbottyáni Nagy Feró
és a Beatriche vagy a Depresszió
Elias Viljanen, a Sonata Arctica
együttes.
gitárosa a koncerten
Az utolsó nap koronája az elektronikus műfaj képviselője, a brit Stereo Mc’s volt.

A CIVIL SÁTRAK

A koncertek általában 15-16 óra körül kezdődtek, ám addig a civil
sátrakban lehetett elütni az időt. Itt különböző egyesületek, szer
vezetek kvízekkel, beszélgetésekkel, ügyességi játékokkal várták a
fesztiválozókat, s különböző feladatok elvégzéséért még kisebb ajándékokat is kaphattak a vállalkozó szelleműek. Egy érdekes kampány
– az Így lesz kereka világ! –
a természeti értékekre és
erőforrások megőrzésére
hívja fel a figyelmet, ők
az utolsó napon sok értékes ajándék mellett egy
kerékpárt is kisorsoltak.
Sátrukban egy különleges zenekarra lettünk
figyelmesek, a White Coffee Blues Bandre, akik
csupán két beszélgetés
között játszottak el 1-1 dalt. Kívánjuk nekik, hogy a következő évben
nagyobb színpadra is kijussanak!
Reméljük, hogy jövőre is találkozunk, s ajánljuk mindenkinek, aki
még nem volt, hogy a fesztivál keretein belül barangolja be Tokajt
és környékét, mert a zene és a táj szépségének összhangja biztosan
felejthetetlen élményt nyújt.
Szabó Barabás és Szedlacsek Enikő
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