Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VII. évfolyam 7. szám, 2013. július

Veresegyház várossá nyilvánításának 14. évfordulóján
az éjszaka sem vetett véget a mulatságnak

A HÓNAP ESEMÉNYE

2013. július

Városünnep
A Veresegyház várossá minősítésének évfordulóját izgalomtól sem
mentes, komoly készülődés előzte meg. Nem csoda, hiszen három
napra szerveztek műsort a Művelődési Ház dolgozói.
Az első nap délutánjára tervezett főtéri zenei rendezvényt az idei
nyáron sűrűn előforduló szélsőséges időjárás tette próbára. Először
fiatalok zenéltek fiataloknak, de az eső miatt nem sok nézőjük,
hallgatójuk akadt, pedig a koncertezők nagyon jó számokat
válogattak össze. Este hattól kívánságműsorral folytatódott
a rendezvény változatlanul gyér érdeklődés mellett. Később
megérkezett a Spigiboy és Spy the Gost disco, ekkor már táncoltak
néhányan, de mivel az időjárás változatlanul ellenünk volt, végül a
zenekar és rajongóik beköltöztek az épületbe.
Szombaton, ahogy illik egy ilyen jeles ünnepnapon, zenés ébresztő
keltette a hétalvókat, majd kézműves kirakodóvásárral kezdődött a
nap. Kora délután pedig sokaságot vonzott a főtérre a főzőverseny.
Érdekes, hogy hány féle főző alkalmatossággal találkozhattunk
a parkoló műköves felületén. Sürögtek, forgolódtak az emberek,
hamarosan sátrak borították be a teret, ég felé kanyarodtak a
füstök, és finom illatok kezdtek terjengeni a levegőben. Ki ki a maga
elképzelése szerinti ételt főzött. Voltak hagyományos bográcsos
ételek, de rendhagyók is. Láthattuk a Sanofi szabadtéri malacsütését,
míg a Hagyományőrző Egyesület asszonyai egy, a régi időkből
fennmaradt veresegyházi szokás szerinti ünnepi levest készítettek,
krumpligombóc levest.
A főzőversenyt a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
asszonyai nyerték meg, akik a főzés során - nevükhöz illően takarékosan, ám nem szegényesen bántak a fűszerekkel.
A gyerekek is jól szórakozhattak, lovagolhattak pónikon és az apukák
által hajtott hintáról is nézelődhettek, fonott kosarakba ücsörögve.
Este vette át a „hatalmat” a színpadon Tolvaj Renáta és Kállay
Saunders András. Koncertjükre komoly tömeg volt kíváncsi, s a
fellépő művészek nagy tetszést arattak. Tolvaj Renáta az utolsó
számánál a közönségből kiválasztott emberekkel együtt táncolt a
színpadon. A vigasság nem ért véget a fellépésükkel, mert azt utcabál
követte. Aki még éjfél után is bírta, az a Joan Kávézóban folytathatta,
ahol modern disco zenékkel várták a táncolni vágyóknak. Jó
néhányan csak pirkadatkor fáradtak el, s már világosban sétáltak
haza, lelkükben teli jó érzéssel.
Vasárnap a komolyabb zenék kedvelői egy belga fuvolaművész
előadását élvezhették. Mindezeken túl három napon keresztül
lehetett gyönyörködni a Baranyai János Vasútmodellező Klub
bemutatójában. Modul asztalaik összeszerelésével hatalmas
felületen zakatoltak a vonatok hegyen völgyön át, élethű
állomásokon keresztül, betöltve a Mézesvölgyi Iskola auláját. Nem
egy gyereket és apukát volt szinte lehetetlen volt onnét kimozdítani.
Forró Klári
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A Takarékszövetkezet csapata az előző évben nyert kupával,
ekkor még nem tudhatták, hogy ez másodszor is sikerül nekik.

Munkában a zsűri

Díjátadás a főzőverseny helyezettjeinek

Vendégeink, előadóink és a rendezvény védnökei

Egy asztaltársaság vacsora előtt

Vendégeink, előadóink és a rendezvény védnökei

A régimódi körhinta kosarai sosem üresek

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 • Fotó: Lethenyei László
• Nyomdai előkészítés: Szedlacsek Enikő • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

www.decens.eu • folyóirataink
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Képviselő-testületi határozatok
2013. június hónap

75/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata
50.000.000 Ft összegű rulírozó munkabér
hitel 2013. december 20-ig történő meg
hosszabbításáról döntött (havi igénybevétellel).
2. A hitel futamidejét 2013. június 30-tól 2013.
december 20-ig határozza meg.
3. Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt beépíti
a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére
az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál
vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt
jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési
szervei fizetési számláira felhatalmazáson
alapuló beszedési megbízást biztosít.
4. Az önkormányzat hozzájárul – figyel
embe
véve
a
mindenkor
hatályos
államháztartási jogszabályokat – a helyi
adóbevételek, átengedett adóbevételek,
központi
támogatások,
illetékbevételek
és a további egyéb saját bevételek (a
továbbiakban önkormányzati bevételek)
engedményezéséhez és tudomásul veszi,
hogy az önkormányzati bevételek összegét az
OTP Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére
fordítja.
5. Önkormányzat kötelezettséget vállal jelen
összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
76/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 180.000.000,- Ft összegű
folyószámlahitel 2013. december 20-ig történő
meghosszabbításáról döntött.
A hitel futamidejét 2013. június30-től 2013.
december 20-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját
bevételeket és a központi támogatásokat
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor
hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. Az önkormányzat, mint zálogkötelezett,
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő,
1103/24 hrsz., 2284 hrsz., 995/13 hrsz., 060
hrsz., 054/15 hrsz., 6167 hrsz., 6179/2 hrsz.,
5902/2 hrsz., 6280 hrsz., 9645/33-tól 9645/68ig helyrajzi számú forgalomképes ingatlanaira
már korábban alapított keretbiztosítéki
jelzálogjogok, a hitel és járulékai erejéig az OTP
Bank Nyrt. számára jelen ügylethez is fedezetet
nyújtson.
A képviselő-testület így tudomásul veszi, hogy:
- a 2002. november 30-án megkötött, többször,
utolsó alkalommal 2008. november 28-án,
ÖB 8400 2008 0647/1 számon módosított
keretbiztosítéki jelzálogszerződéssel alapított
keretbiztosítéki jelzálogjogok a folyószámlahitelkeret szerződésből eredő kötelezettségek
teljesítésének biztosítására is szolgálnak.
A folyószámla-hitelkeret alapján fennálló
mindenkori követelés a fenti keretbiztosítéki
jelzálogszerződés, valamint annak módosításai
hatálya alá tartozik.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent
megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük
korlátlanul rendelkezik.
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4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt
a kért hitelt és járulékait a futamidő évében
- a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
77/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
(Mötv.) IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően
módosított társulási megállapodást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást elfogadja.
A képviselő-testület a döntésről szóló
határozatokat legkésőbb 2013. június 14-ig
eljuttatja a munkaszervezet részére.
2.
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013.
július 1-jét követően a Veresegyházi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása ülésein
a település delegáltja:
1. Pásztor Béla polgármester; akadályoztatása
esetén:
2. Kosik József alpolgármester; akadályoztatása
esetén:
3. Szakmáry Sándor alpolgármester.
3. A képviselő-testület döntésről szóló
határozatokat legkésőbb 2013. június 14-ig
eljuttatja a munkaszervezet részére.
78/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Veresegyház továbbra
is a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása tagja kíván maradni.
79/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonát
képező Veresegyház külterület 08/3 hrsz-ú
ingatlanon a PE-0761 számú távközlési torony
megépítéséhez.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul
a jelenleg folyó megosztási eljárást követő
csereszerződés megkötése után a jövőbeni
tulajdonát képező Veresegyház külterület
087/19 hrsz-ú ingatlanon a PE-0729 számú
távközlési torony megépítéséhez. Erre az
ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés
megkötése csak az önkormányzatunk
tulajdonjogának
bejegyzését
követően
valósulhat meg.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Telenor
Magyarország ZRt-vel kötendő hosszú távú
2015. december 31-ig tartó és legalább 2x5
év automatikus meghosszabbítás lehetőségét
biztosító bérleti szerződések megkötéséhez
állomásonként.
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az előzetesen
kialkudott bruttó 2.200.000,-Ft/év bérleti
díj megfizetését állomásonként a Telenor
Magyarország ZRt. részéről. Az éves bérleti
díj magában foglalja a tornyokra később
esetlegesen betelepülő (a bérelt területet
albérletbeadása) más távközlési szolgáltatók

bérleti díj felárát is (pl. Vodafone, T-Mobile,
4.) szolgáltató). Tartalmazza továbbá a
távközlési állomások területének használatát,
és a szükséges elektromos kábelnyomvonal
(földkábel) elhelyezését, valamint az állomások
megközelíthetőségének biztosítását is.
80/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzatának
Képviselő – testülete „A Veresegyházi Meseliget
Bölcsőde bővítéséhez (III ütem) kapcsolódó
eszközbeszerzés - a KMOP-4.5.2-11-2012-0036
azonosító számú projekt keretében” tárgyú
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban:
1. A Hor Zrt. és az ASSUR Kft. benyújtott
ajánlatát érvényesnek, a Fito System Játszótér
Kft. és a Quatro Sport Kft. ajánlatát pedig
érvénytelennek minősíti, a lefolytatott
közbeszerzési
eljárást
eredményesnek
nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének mindhárom rész
tekintetében a Hor Zrt. hirdeti az alábbi ajánlati
árral:
1. rész: Kültéri, beltéri játékok: 3.054.860,-Ft
2. rész: Bútor, felszerelés, kisgép: 5.494.910,-Ft
3. rész: Konyhatechnológia:
3.085.000,-Ft
81/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az árvízkárok
enyhítésére 5 000 000 Ft támogatást nyújt a
tartalékkeret terhére azzal, hogy az összeg
pontos elosztásáról a képviselő-testület egy
későbbi előterjesztés alapján dönt.
82/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Veresegyházi
Polgárőr Egyesület részére használt autó
megvásárlásához 500 000 Ft-ot biztosít a
költségvetési tartalékkeret terhére.
83/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1. A képviselő-testület a Váci Mihály
Művelődési Ház igazgatói állásának betöltésére
a mellékletben részletezett feltételekkel
pályázatot ír ki.
2. A pályázatot a Nemzeti Közigazgatási Intézet
KÖZIGÁLLÁS internetes oldalán és az Oktatási
és Kulturális Közlönyben meg kell jelentetni.
84/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. év
eltelt időszakáról szóló ingatlanértékesítési
tájékoztatót.
85/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Molnár
és Tóth Kft. T-31/2013. számú vázrajzán ábrázolt
határrendezéssel a Veresegyház belterület
2919/5 hrsz-ú kivett közterületből 38 m2 a
Veresegyház belterület 2919/1 hrsz-ú kivett
beépítetlen terület ingatlanhoz kerüljön
hozzácsatolásra.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja,
hogy
a
közművesítetlen 38 m2-es területrész vételára
– alkalmazva az 54/2010. (VI.16.) Kt. számú
határozat idevonatkozó rendelkezéseit - bruttó
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260.604,-Ft legyen.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a vételár
megfizetése Szegi Sándor tulajdonos részéről
a határrendezési eljárás jogerős befejezésekor,
a területvásárlással kapcsolatban megkötendő
adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben
történjen meg.
86/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Veresegyház belterület 981/61 hrsz-ú, 2.831
m2 területnagyságú, kivett telephely ingatlan
értékesítésre kerüljön a Veres-Metal Kft. részére
16.986.000,-Ft + 4.586.220,-Ft (27% ÁFA) =
bruttó 21.572.220,-Ft eladási áron.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a teljes
vételár megfizetése a Veres-Metal Kft. részéről
a következők szerint történjen:
- a hitelkérelmük elfogadásakor a 20%-os
önrészüknek megfelelő bruttó 4.314.444,-Ft
vételárrészt;
- a fennmaradó bruttó 17.257.776,-Ft-os
vételárhátralékot az ezt követő 30 napon
belül, a hitel folyósításakor. A teljes vételár
megfizetéséig fennáll a bérleti díjfizetési
kötelezettségük.
87/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
külterület, 052/27 hrsz-ú, szántó művelési
ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
megvásárlásához Fekete László-tól 300,-Ft/m2,
összesen 1.029.000,- Ft vételáron.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
ingatlan vételárának kifizetése a 2013. évi
költségvetésben földvásárlásra elkülönített
keretből történjen meg.
88/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a két ülés közt eltelt időszak
eseményeiről szóló tájékoztatót.
89/2013.(VI.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület döntött a 2013. augusztus
20-i kitüntetésekről.
91/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete – mint alapító tag - úgy dönt, hogy
a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű
Társulás 2012. évi beszámolóját elfogadja.
92/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. (Mötv.) értelmében az Erdőkertes, Szada
és Veresegyház települések által létrehozott
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű
Társulás működtetését továbbra is fenntartja.
2. A fenti törvény IV. fejezetében foglaltak
figyelembe vételével módosított és egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást,
valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.) 5. § (4) bekezdése alapján egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a megismert
és melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3. A módosított Társulási megállapodás és
alapító okirat hatálybalépésének időpontja
2013. július 1.

93/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
72-75. §. rendelkezése, valamint az ÁKK által
kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot
hozza:
1. Az Önkormányzat és Magyar Állam között
megkötött megállapodás alapján, amely az
állam által átvállalásra kerülő adósságállomány
összegét
rögzíti,
önkormányzatunk
4.839.487,14 CHF adósságát átvállalja az ÁKK .
2. Az átvállalandó adósságból 4.839.487,14 CHF
összeg pénzügyi teljesítése ÁKK átvállalásával
történik 2013.06.28-i értéknappal, és az
önkormányzat, mint Kibocsátó K&H Bank Zrt.
felé fennálló kötvénytartozását csökkenti.
3. A kötvényállomány csökkentése visszaváltás
formájában történik, ezért a képviselő-testület
2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi
kötvény visszaváltását:
Kötvény megnevezése: Versegyház 2028. I.
• Kibocsátás dátuma: 2008. március 3. • Köt
vénytulajdonos megnevezése: Versegyház
VárosÖnkormányzata • Visszaváltásra kerü
lő kötvények darabszáma: 5.686.439 db •
Visszaváltás összege: 4.839.487,14 • Visszaváltás
devizaneme: CHF
94/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Képviselő-testülete dönt
arról, hogy Veresegyház Város Önkormányzata
a Magyarország központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 72.§ (6) bekezdése,
valamint a Magyar Állam és Veresegyház
Város Önkormányzata között 2013. február
28-án
megkötött
megállapodásban
(továbbiakban: kétoldalú megállapodás)
foglaltak végrehajtása érdekében 3.558.572
darab 0,8338
névértékű értékpapírt
3.085.349,33 CHF összegben 2013. június 28ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8.
pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig
megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak
szerint - visszavásárol a HU0000342001
ISIN azonosítószámú „Veresegyház 2028.
II.”elnevezésű Kötvényből.”
2. A Képviselő-testület az adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert
a kötvény névértéken történő visszavásárlási
nyilatkozat megtételére, illetve az útmutatóban
foglalt valamennyi szerződés és megállapodás
aláírására, valamint felhatalmazza, hogy
intézkedjen a kötvények vonatkozásában
a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó
Információs Összeállítás illetve az Okirat
módosításának lehető legkorábban történő
kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak
érdekében, hogy a konszolidációt követően
esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési
kötelezettség teljesítéséig, azaz 2014. január
1-ig az Okiratcsere megtörténjen.

összeget biztosít a Veresegyház, Százszorszép
utca teljes ivóvízhálózatának kiépítésére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az (1) és (2) pontban
nevesített
munkák
kivitelezésére
a
szerződéseket megkösse, tekintettel a
kötelezettségvállalások bruttó 10 millió Ft
feletti összegére.
96/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
tartalékkerete terhére 8.900.000.- Ft + ÁFA Ft
összeget biztosít a Fabriczius József Általános
Iskola világítás korszerűsítésére.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár
mestert, hogy az (1) pontban nevesített
munka kivitelezésére a szerződést megkösse,
tekintettel a kötelezettségvállalás bruttó 10
millió Ft feletti összegére.
97/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
belterület, 9386/1 hrsz-ú, (természetben:
Veresegyház Ligetek városrész, Bartók Béla
utca melletti terület) kivett beépítetlen
terület megnevezésű, 1.500 m2 alapterületű
ingatlanból a tervezett körforgalmi csomópont
megvalósításához felhasználandó 174 m2
területrész megvásárlásához Vargyas Erzsébet
tulajdonostól összesen 2.088.000,-Ft, azaz
Kettőmillió-nyolcvannyolcezer forint vételáron
és a körforgalomhoz szükséges határrendezési
eljárás megindításához.
HIRDETÉS

95/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
tartalékkerete terhére 9.973.580 Ft + ÁFA Ft
összeget biztosít a Veresegyház, Százszorszép
utca szennyvízcsatorna a Búzavirág utca,
Margaréta utca kereszteződésében lévő
aknától a Százszorszép utca, Viczián utca
csatlakozásáig.
2. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés
tartalékkerete terhére 14.727.522.-Ft + ÁFA Ft
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Veresegyházon sűrűn történnek jelentős események, így a tények közlése mellett célszerű időről időre bővebb betekintést nyújtó
tájékoztatást is adni olvasóink számára. Június folyamán ezért kértünk interjút Pásztor Béla polgármester úrtól.

Megkérdeztük a polgármestert
Már többször járt Veresegyházon
kínai befektető csoport. Június
közepén ismét a vendégeink voltak.
Kik ők és milyen elképzelésekkel
keresik városunkat?
A település neve Xianning, amit ők
Senyin-nek ejtenek ki. A magas rangú
küldöttség ezt a várost és a körülötte
lévő hat település összesen három
millió lakosát képviselte, Xianning
„csak” másfél millió lakosú város,
valamivel kisebb, mint Budapest. Ez
Kínában kisvárosnak felel meg. Xianning Wuhantól délre, a Sárga
tengertől 800 km távolságra, Hubei tartományban található.
A kilenctagú küldöttséget a város alpolgármestere vezette, a
társaságában hivatali vezetők, különböző szakterületek szakértői,
valamint turisztikai vállalkozások vezetői voltak, akik elsősorban
a hévízhez kapcsolható befektetések iránt érdeklődtek. Luxus
gyógyszállót szeretnének budapesti, illetve tehetős európai
személyek kiszolgálására.
Szeretnének továbbá testvérvárosi kapcsolatot létesíteni
Veresegyházzal. Itt tartózkodásuk alatt bemutattuk a várost, több
épületet, a Medveotthont, és azokat a területeket, ahol az általuk
elképzelt beruházás megtörténhetne, például a Ligetek fölötti
Csonkás városrészen. Ők is meghívást tolmácsoltak, várnak minket
ősszel a náluk szokásos hévízkultúrával kapcsolatos ünnepségre.
Vendégül láttuk a német testvértelepülés, Schneeberg küldöttségét
is…
Hol Magyarországon, hol Németországban találkozunk, most ők
jöttek látogatóba hozzánk. Megmutattuk a várost, a befejezett és
a folyamatban lévő beruházásainkat. Ismerkedtek a víztározással,
víztisztítással. Eljöttek az iskolai ballagásra, továbbá megmutattuk
az Országházat, a Gödöllői Királyi Kastélyt és a Lázár Lovasparkot a
környékről.
A városünnep idején nem tudtak jönni, ezért tettük korábbra a
találkozót. A találkozás minden alkalommal tanulmányút, mely
mindkét fél számára hasznos. Számos jó gyakorlatot, megoldást
láttunk náluk, ők hogy oldottak meg valamilyen feladatot. Jövő
szeptemberben várnak minket az ilyenkor náluk hagyományos
sárkányhajó versenyre. Természetesen elfogadjuk a meghívást,
benevezünk és készülünk a versenyre.
Látva az iskolánk gyermeklétszámát szomorúan említették, hogy
náluk fordított a helyzet. Mint bányászváros, a munkahelyek száma
durván lecsökkent, emiatt elvándorlás történik, elöregedik a
lakosságuk. 1996-ban, amikor a testvérvárosi kapcsolatot létesítettük,
akkor ők 21 ezren voltak, Veresegyházat pedig 6 ezer fő lakta. Veresen
ma 18 ezer lélek él, Schneebergben pedig már csak 14 ezer.

Német vendégekkel az Országház
egyik bizottsági üléstermében

Az egyik kínai vendég Polgármester Úrral

Német vendégeinkkel az új versenyzongora
első megszólalásakor

A megszépült Ráday utca

Hogy állnak a város idei évre tervezett beruházásai?
Az útépítésekben zökkenő nincs, több út elkészült, például a Fenyves
út most már beköti Ivacsot a város életébe.
Nagy ütemben folyik a hévízfürdő engedélyeztetése. Igen sokféle
szempontot kell figyelembe vennünk, hogy tényleg jó fürdőt tudjunk
építeni. A különböző hatóságok döntéseire, engedélyeire várunk,
emiatt elhúzódik a tervezés. Azzal számolhatunk, hogy a jövő év
tavaszán tudjuk elkezdeni az építkezést.
Tervezik a közlekedési csomópontok kiépítését?
A körforgalmak engedélyezése folyik. Borzasztó lassan halad a
különböző közművek sorsának egyeztetése, ugyanis az ott a földben
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található víz-, villany- és gázvezetékeket át kell helyezni, s ezekhez
nehezen adják ki az engedélyeket a szakhatóságok. Mégis még a
nyáron szeretnénk megkezdeni az építkezést.
A főút felújítását is várjuk, az a Közútkezelő dolga.
Épülnek a műfüves focipályák. A nagypályát júliusban átadjuk
használatra a focistáknak.
A bölcsőde építése nagyon jó ütemben halad, augusztus 24-én lesz
az ünnepélyes átadás.
Lesz e az idén óvodabővítés?
Óvodabővítésre nem kaptunk támogatást, jövőre ismét
megpróbáljuk. Most csak arról lehet szó, hogy saját erőből felújítást
fogunk végezni a Széchenyi téri óvodánál.
Mit lehet tudni a Budapest Vác teljes szakaszon tervezett
vasútépítésről?
Késik, 2015 előtt nem kezdődik el, de az új szerelvényeket 2014-ben
beállítják.
Lesz vasúti megálló a Medveotthonnál?
Mivel késik a vasútfelújítás, úgy gondoltuk, hogy addig is a város
építsen egy ideiglenes állomást oda. Úgy tűnik, a MÁV elfogadja a
kezdeményezésünket.
Korábban volt szó róla, hogy a Medveotthonban oroszlánok is
lesznek.
Nem tettünk le róla, a Medveotthon fejlesztése fontos idegenforgalmi
szempontból. Valószínűleg jövőre lesznek ott oroszlánok is.

Bármekkora járművek is könnyen
eljuthatnak Ivacsra az új aszfaltos úton

Dohányzási tilalom van érvényben a strandon is!
Június 26-án az alábbi rendeletmódosítást fogadta el a város
képviselő-testülete.

2.§
Záró rendelkezések

Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testületének rendelete
a közterületek használatáról szóló
9/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendelet módosításáról

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az ezt
követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet 1 - 2 §-ában foglalt rendelkezéseket 2013. július 1-től
kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott
módon – a jegyző gondoskodik.

Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint a nemdohányzók
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. tv. 2/A §- ban foglalt
feladatkörében eljárva, a közterületek használatáról szóló 9/2008.
(IV.30.) ÖR sz. rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:

1.§

(1) A rendelet 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

A képviselő-testület – a számos lakossági bejelentést és
kérést figyelembe véve, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
nemdohányzó közterületté nyilvánítja a Veresegyház, Találkozók
útja 3. szám alatti városi strandfürdő területét.

(2) A rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
A (2) bekezdésben meghatározott területen csak az üzemeltető
(GAMESZ, Veresegyház, Sport u. 4.) által meghatározott területen
szabad dohányozni.
(3) A rendelet 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
Az üzemeltető a dohányzás korlátozását és a dohányzásra kijelölt
helyet a megfelelő táblák kihelyezésével köteles jelezni.
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Veresegyház, 2013. június 26.
Garai Tamás jegyző
Pásztor Béla polgármester

A dohánytermék kiskereskedelme 2013. július
1-jét követően kizárólag a koncessziós pályázat
eredményeként megkötött szerződés rendelkezései
által biztosított jogosultsággal folytatható.
Veresegyházon az alábbi személyek kaptak jogot
dohánytermék árusítására:
Drenyovszki Zoltán Pál
Huszai Gábor
Józsa Zoltán
Józsa Zoltán
Kotán Csilla Éva
Laukó József
Maglódi Ágnes
Papi Gabriella
Simon István Dániel
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A hangversenyzongora
Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő-testülete vendégül
látta a németországi Schneeberg városának négyfős, hivatalos
küldöttségét, Frieder Stimpel polgármester urat és munkatársait.
2013. június 13-án, egy rendhagyó hangverseny keretében - a
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ konferenciatermében
– német vendégeink jelenlétében avattuk föl a város új, Yamaha C3as hangversenyzongoráját.
A zongorát egy rendkívül színvonalas műsor keretében szólaltatták
meg a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola művésztanárai: Bacsa
Gabriella, Láng Gabriella, Borbély Tünde Hajnal, Elláné Papp Katalin. A
hangversenyen felléptek még: Olajos György, Olajosné Kurucz Orsolya
és Reményi Anna. Az esemény meglepetés vendége volt Szakcsi
Lakatos Béla zongoraművész, zeneszerző. Aki, a következő szavakkal
köszöntötte a jelenlevőket: „Veresegyházon, ahol ilyen nagyszerű
emberek élnek, mint Veresegyházon, megérdemlik ezt a zongorát...
Mostantól, Kocsis Zoltántól kezdve, a városba mindenkit meglehet
hívni, mert ezen a zongorán már Ők is eljönnek játszani.” Vendégünk
ezt követően, Liszt Ferenc: II. Magyar Rapszódia főtémájára előadott
improvizációs játékával kényeztette a hallgatóságot.
Veresegyház, egy dinamikusan fejlődő kisváros. Harmonikusan
megtervezett középületeivel, tereivel, korszerű iskoláival, gondozott,
szép lakóházaival és tavaival. Az eltelt két évtized alatt nagyon sok
budapesti lakos választotta a várost új otthonául. A családok - főleg a
kisgyermekesek - kiköltöztek, megszerették a települést és maradtak.
Többségük, ma már veresegyházinak vallja magát. Veresegyház, a mi
városunk! Óvjuk, gyarapítsuk, munkával, tisztességgel, ki-ki a maga
módján! Azzal a szeretettel, ahogy a Zeneiskola művésztanárai vették
birtokba a város új hangversenyzongoráját!
szöveg és kép: Veréb József

A legmagasabb zenei igényeket is kielégítő versenyzongora

különleges muzsika szólalt meg a hat kéz alatt

Baba –Mama sarok a Járási Hivatalban
Kedves rendezvényre hívta szerkesztőségünket dr. Tarnai Richard,
Pest megyei kormánymegbízott és dr. Urbanics Gábor a Gödöllői
Járási Hivatal vezetője.

A család és gyermekbarát politika megvalósulásaként Baba-mama
sarkot alakítottak ki az ügyfélbarát szolgáltatások növelése érdekében
valamennyi Pest megye járási hivatalban. Amint azt dr. Tarnai Richard
elmondta, a járási hivatalok ügyintézési ideje este 8-ig tart, így bizony
sűrűn előfordulhat, hogy a szülők gyermekiket is magukkal hozzák,
ha nem tudják őket otthon valakire hagyni. A várakozás nem jelent
viszont nyűgöt a gyerekeknek, ha egy kellemes helyen, játékok közt
tölthetnek egy-egy negyedórát, s a szülő is nyugodtan fordulhat az
ügyintéző felé, nem kell közben az ölében tartania gyermekét.
A baba-mama sarkot a hivatal dolgozói maguk alakították ki - „…
nem kellett erre az adófizetők pénzéből fordítani!.
Dr. Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Hivatal vezetője kiemelte, a baba-
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mama szoba kialakítása a hivatal közösségépítését is jól szolgálta,
hiszen a dolgozók sokat hozzátettek ahhoz, hogy a gyerekek számára
hangulatos sarkot varázsoljanak az intézménybe. Az átadóra a
kormánymegbízott sem érkezett üres kézzel, rajzeszközöket és
készségfejlesztő játékokat ajándékozott a gyerekek számára.
Dr. Tarnai Richárd elmondta, a területi közigazgatás átalakításának
végső célja, hogy 2013 év végétől megkezdődjön az átállás az
egyablakos ügyintézésre Magyarországon, vagyis hogy valamennyi

Dr Tarnai Richard elköszön a
dolgozóktól, háttérben dr. Urbanics Gábor
állammal kapcsolatos ügyet egy helyen lehessen elintézni. Ez a
hely lesz a kormányablak, ami egységes arculatával, kedvező –
hétköznap reggel 8-tól este 8-ig tartó – nyitva tartással, jól képzett
munkatársakkal és természetesen baba-mama sarkokkal várja majd
az állampolgárokat az ország 300 helyszínén.
A baba-mama sarkot június 20-án, délután, minden ceremónia nélkül
adták át, a melyet két kisgyermek szemmel látható örömmel tüstént
a „birtokába vett”, látszott rajtuk, hogy máris otthon érzik magukat.
Windhager
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Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A tarló és parlag-tüzek megelőzése érdekében

A nyári betakarítási munkák amellett,
hogy nagy igénybevételt jelentenek a
mezőgazdaságban dolgozóknak, igen
tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel
kell felkészülni, különösen fontos a
betakarítási munkálatokban részt vevő
erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a
tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó
szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza
(továbbiakban:OTSZ) (602-609.§)

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás
tűzvédelmi szabályai

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz
mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve
boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási
és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek
megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak
és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és
munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi
felülvizsgálatát, gépszemléjét a betakarítást megelőzően az
üzemeltető elvégezte. Az erő- és munkagép, valamint egyéb jármű
megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett
időpontját nyolc nappal a gépszemle előtt írásban az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A gépszemléről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát az erő- és
munkagépen, járművön el kell helyezni és a gépszemlét követő
nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell
küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve
kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása
legalább naponta egyszer (a napi munka végeztével). Figyelni kell
arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulikafolyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését.
Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón
üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó
karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn
és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először
elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást
kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a
munkaszünet idejére az arató-cséplőgépet (kombájnt) nem tudják
a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.
A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt
tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek
vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a
gabonatáblától legalább 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni,
ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást csak olyan erőgépek
végezhetnek, amelyek a betakarítást megelőzően a gépszemlén
részt vettek és olyan műszaki állapotban vannak, hogy nem
jelentenek gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve
könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott
szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert,
a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter
távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és
erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni a kazlakat.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek
egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a
gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába,
így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek.
A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű
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növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott
olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a
lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban
jogszabály eltérően is rendelkezhet. Kormányrendelet 36.§.
(2) bekezdése szerint az elsőfokú eljárási jogkört a fővárosi
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
gyakorolja. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés
környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24
órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban
be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A
tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani
kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt
lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három
méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres
védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még
védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál
nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes
szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre
csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül
legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt
el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó,
parázsló részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy
megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése
esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás
kezdeményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlen
magatartás miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági
munka, a termés.
Kérem Önt, hogy intézkedjen a betakarításban érintettek széleskörű
tájékoztatásában, valamint a helyi nyomtatott sajtóban, illetve a
település hivatalos honlapján történő megjelenésről!
Nagy Gábor tű. alezredes kirendeltség vezető nevében és
távollétében Farkas Csaba tű. főhadnagy
A szemes-termény betakarítása során tartandó célellenőrzés során
a tűzvédelmi hatóság az alábbi feltételek meglétét vizsgálja
Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet
alapvetően meghatározza:
- a tűzoltó készülékek megfelelősége,
- a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek
tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, gépszemle),
- az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki
állapota, tisztántartása,
- a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,
- a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások
betartása,
- a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,
- a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
- az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakítása,
- a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,
- a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.
Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét
alapvetően meghatározza:
- a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,
- az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályba sorolás,
- a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,
- a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása
(jegyzék, kimutatás) és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,
- a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi
felülvizsgálata és annak igazolása (jegyzőkönyv, minősítő irat),
- a terményszárítás szabályainak betartása.
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A hulladékszállításról…
Megtörtént a feladat átadás-átvétel a régi és az új hulladékgazdálkodási közszolgáltató között, Július 1-től minden
hétfőn már a Zöld Híd Régió Kft. csapata szállítja el a hulladékot a házak elől és a város közintézményeiből.
Magyarország Kormánya rezsidíj csökkentési programja keretében Veresegyházon az alábbiak szerint alakulnak 2013.
július 1-től a hulladékszállítási díjak:

		

Egységnyi díjtételek
(bruttó Ft/ürítés/db)

						2013.01.01.		
80 literes szabványos tároló (kuka)		
503.120 literes szabványos tároló (kuka)		
601.240 literes szabványos tároló (kuka)		
1085.1 100 literes szabványos tároló (kuka)		
5029.-

2013.07.01-től (-10%)
453.541.977.4526.-

Évente 52 ürítéssel számolva 2013. júliusától a 80 literes tároló esetén a díj 23.556.-/év; a 120 literes tároló esetén 28.132.-/év, a 240 literes
tároló esetén 50.804.-/év, az 1.100 literes tárolónál 235.352.-/év.
A díjat továbbra is utólag, negyedévente kell megfizetni, azaz a Zöld Híd a III. negyedéves díjról október elején küld az első alkalommal
számlát. A díjfizetés lehet csekkes, átutalásos vagy történhet okos telefonon QR kód alkalmazásával.
Az új Zöld Híd logóval ellátott szelektívhulladék gyűjtésére biztosított zsákok ingyenesen beszerezhetők, a többlethulladék gyűjtésére
alkalmas zsákok 516.-Ft/db, a zöldhulladékos zsákok 51.-Ft/db áron megvásárolhatók a kijelölt zsákértékesítési pontokon, illetve a Zöld
Híd Innovációs Központban megnyitott ügyfélszolgálatán.
A szolgáltatással kapcsolatos minden további kérdésre készséggel ad választ az új közszolgáltató!
A Zöld Híd Régió Kft. elérhetőségei: telefon: 06-40/201-026, E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, weboldal: www.zoldhid.hu
Veresegyházi személyes ügyfélszolgálat:
Innovációs Központ (Fő út 45-47.) földszint 121. iroda
Ügyfélszolgálati napok: szerda: 8 és 18 óra között, péntek: 8 és 14 óra között, ebédidő mindkét napon 12:00-12:30 között.

Látogatás a Zöld Hídnál

Gyenes Szilárd

Veresegyház önkormányzata az új szolgáltatónál helyszíni bejárást kezdeményezett, melyet a Zöld Híd
szívesen fogadott. Gyenes Szilárd autóbuszt küldött a veresi érdeklődőkért, s a látogatást követően
vissza is szállíttatott mindenkit. A város hivatalnokai, önkormányzati képviselői és az intézményvezetők
éltek is a lehetőséggel, több mint 50 fő foglalt helyet a Zöld Híd Ökörtelek völgyi üzemének
tanácstermében, hogy meghallgassa igazgató úr részletes ismertetését a hulladékkezelés jelenlegi és
a jövőben várható helyzetéről. Az elhangzott előadást követően jelen lévők számos kérdést tettek, föl,
majd a válaszok után következett a beszállított hulladék feldolgozásának megtekintése, mely érdekes
tanulságokkal szolgált.
(A Zöld Híd Ökörtelek-völgyi telephelye közigazgatásilag Kerepeshez tartozik, de megközelíteni
Gödöllő felől a repülőtér mellett elhaladva lehet)

Az ún. szelektív hulladék kézi szétválogatása
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Veresi érdeklődők az egyik üzemcsarnokban
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Levonult az ár!
„Bár sok nehéz napot kellett átélnie, Pest meest egyei
gyének az elmúlt két hétben a Duna rendkívül
magas vízállása miatt, a felkészülés alapossáormányhivatal
ga, valamint a hivatásosok és civilek összefogása eredményeként sikerült a gátak mögött
tartani a megáradt folyót” – mondta a Pest
megyei árvízhelyzet kapcsán Tarnai Richárd
kormánymegbízott, Pest megye védelmi bizottságának elnöke.
Folyamatosan járta a nehéz napokban Pest
megye 23 árvíz kapcsán érintett települését
Tarnai Richárd, hogy tájékozódjon az éppen
aktuális helyzetről, és első kézből szerezzen
információkat az esetleges problémákról,
anyag-, eszköz- vagy ember hiányról.
A legveszélyeztetettebb településeket – Nagymaros, Kismaros, Vác, Visegrád, Dunabogdány,
Dr. Tarnai Richard is rakja a homokzsákokat
Tahitótfalu, Kisoroszi, Szigetmonostor - a megyei védelmi bizottság elnöke naponta többször is felkereste, de a védekezésben aktívan résztvevő, árvízzel
kevésbé sújtott déli járások településeit is végigjárta.
„Szentendrén kiválóan vizsgázott az ország első mobilgátja, a védekezés folyamán semmilyen probléma
nem lépett fel. Bízunk abban, hogy hosszú távon hasonló technikával védekezhetünk a Dunakanyar több
veszélyeztetett pontján is” – hangsúlyozta Tarnai Richárd.

P

Árvíz

M

K

Falnak feszül a víz
Ember építette falnak
Pedig ez a táj
Hozzá tartozott
Nem érti miért
Miért vette el az ember
Falnak feszül a víz
Túl oldalán feszül az izom
Övé a táj
Nem érti miért
Miért jön az ár
Falnak feszül a víz
Ahol tud, tép, szakít
Betör a víz
Épül a gát, a második
Örök háború, ez az árvíz.
Speier Viktor

A kormány július 19-ig meghosszabbította az árvíz sújtotta megyékben a veszélyhelyzetet, Pest megyében már lassan visszatér az élet a rendes
kerékvágásba. A június 15-i hétvégén több százan megfeszített munkával dolgoztak a megyében azon, hogy járhatóvá váljanak a lezárt útszakaszok. Ennek köszönhetően átadták a forgalomnak a 2-es számú főút Dunakeszitől Budapestig tartó szakaszát, a 11-es számú út Visegrádtól
Budapestig tartó szakaszát, és a 12-es számú út Vác és Nagymaros közti szakaszát is.
Az árvíz az egész országot foglalkoztatta, s mint ilyen, a világháló közösségi oldalain is nagyon sok írás jelent meg.
Vannak köztük tanulságosak. Két ilyen véleményt tárunk most olvasóink elé és egy verset.

Ünnep a bajban
Aludtam rá egyet, hogy biztosan meg tudjam fogalmazni, mit láttam
az árvízben dolgozó embereken. Boldogok – a baj kellős közepén.
Igenis boldogok: a középkorú hölgy, aki hét közben unott arccal veszi
át a hivatalban a papírokat, most a szakadó záporban sem hagyja abba
a zsákok pakolását. Az eladó, aki, pontosan hatkor, akkor is lehúzza a
rolót a kisboltban, ha pár elkésett vevő futva érkezik a busztól, most
nyakig sárosan cipekedik. A szabadnapjain; a legendásan kelletlen
autószerelő a legnagyobb zsákokat veszi a vállára. Cipekedés közben
félmeztelen férfiak évődnek az asszonyokkal, akik kacagva válaszolnak
nekik. Vadidegen emberek szólnak egymáshoz a legnagyobb közvetlenséggel, bizalommal és figyelmességgel...
Aztán késő este, a sötétben, kis csapatokban indulnak hazafelé, fáradtan, vizesen, mocskosan és szakadtan. Nem várnak köszönetet. Eltölti
őket egyfajta csendes elégedettség. Csak tér kell az embereknek: igazi,
valóságos feladat. Alkalom, hogy megmutathassák, mi mindenre képesek igazán. Ezt is az árvíz hozta: a lehetőséget, hogy olyannak láthassuk egy időre magunkat, amilyenek mindig is szerettünk volna lenni.

Vízválasztó
Lassan besötétedik, de az emberek ugyanolyan ritmusban dolgoznak
a gáton. Az esti zivatartól nem csak ők áztak bőrig: a homok is megszívta magát, kővé keményedtek a zsákok. Gyorsan hűl a levegő, aki egy
percre megáll a pakolásban, már megborzong a hidegben...
A Duna csak jön. Halkan, csendben, minden percben emelkedik egy
kicsit, félóránként szemmel is látható, hogy feljebb van... de ugyan úgy
emelkedik a töltés is, mindig valamivel magasabbra, mint az ár. Percről
percre, óráról órára, egyforma erővel dolgoznak az emberek.

MÉHZÁRLAT
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Nagymarosi üdülők a vízben, szemben a visegrádi vár
Hogy kerültek ide? Jöttek, maguktól, dolgozni. Most senki nem kért
tőlük CV-t és motivációs levelet (, hogy aztán egy válasz e-mailt se
kapjanak, még annyit sem, hogy „sajnáljuk, de most nem kérjük...).A
gáton nincs SAP rendszer – mégis mindenki teszi a dolgát. Nincsenek
márkás lapátok – csak fanyelűek. Nincsenek cuki gumicsizmák. Nincs
reporting, nincs meeting. A marketing osztály léte is új értelmet nyer,
kiderül, egészen jól tudnak lapátolni, ha kell..... és kell!
A Duna csak jön. Ha most ezek az emberek haza mennek, mert éhesek,
fáradtak és fáznak, a víz betör a szemközti házakba. Mindenki marad a
helyén. A piszkos, szürke áradat annyi mindent tisztára mos.

A Gödöllő Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
méhzárlatot rendelt el Gödöllő, Szada, Veresegyház és Erdőkertes területére.
Az intézkedést az indokolja, hogy ismét
terjed a mézelő méhek nyúlós költésrot-

hadása fertőző betegség. A zárlat a mézelő méhekre,
azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe került
ragályfogó tárgyakra vonatkozik. A szakemberek folyamatosan vizsgálják a községi zárlat alatt álló valamen�nyi méhészet méhcsaládját, emellett nem engedélyezhető a vándorméhészek letelepedése sem.
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A HÓNAP ESEMÉNYE

A Városünnep az Összefogás Napja lett!

Városünnep más
szemszögből
A városünnep lezajlását követően vártunk néhány napot,
s azután kértük meg Kelemenné Boross Zsuzsa igazgató
asszonyt, a rendezvény házigazdáját, foglalja össze
tapasztalatait, melyet az alábbiakban olvashatunk.
Azért sikerült ilyen jól a Városünnep, mert rendkívüli összefogással
szerveztük a rendezvényt. Név szerint kellene felsorolni mindazokat, akik támogatták, akik valamivel hozzátettek, segítettek, feladatot vállaltak benne. Az idén jóval kevesebb pénzből gazdálkodtunk,
mégis minden a helyén volt és ezt a sok önzetlen támogatónak köszönhetjük. Cégek, civil szervezetek és magánszemélyek egyaránt
a magukénak érezték ezt a három napot, és aszerint is által hozzá. Felsorolhatatlan az adomány: a virágboltosok virágdíszekkel,
ajándékokkal, a cégek az ételfőző verseny jutalmazásához járultak
hozzá, például Kun Éva szobrászművész a főzőverseny díjazásához
két igen értékes kerámiát ajánlott föl. A helyi fellépők gázsi nélkül
vállalták a színpadi műsorukat és nagyon színvonalas előadásokat
láthattunk tőlük. Mindenkinek személy szerint meg kell köszönni az
együttműködését, valamint az összes munkatársamnak.
Az ételfőző verseny olyan családiasra sikerült, hogy azt elmondani
nem is lehet. A helyi éttermek főszakácsai vállalták a zsűrizést, és
munkatársam Markos Terézia, Babszi vezényelte a versenyt. Jó kedélyű emberekkel volt tele a főtér. Az ételfőző versenynél a zsűri
már a kipakolást, az előkészületeket is figyelemmel kísérte, szempont volt az odaillő viselet is, persze az étel mellett. Nagyon örültünk, hogy cégek is részt vettek a versenyben.
Az esti műsor az ismert fellépőkkel pedig ezreket vonzott. Az utcabál is remekül sikerült annak ellenére, hogy bizony jó ideig várni
kellett, amíg átszerelték a hangtechnikát, de az emberek türelmesen kivárták.
Jó játéknak bizonyult a fagylaltevő verseny. A három kitelepült cukrászda: a Gombai, a Sulyán és az Oázis összesen közel 2000 gombóc
fagylalttal járult hozzá a sikerhez. Ráadásul egymás mellett, nagy
békességben, a konkurencia harcot erre az alkalomra félre téve tették a dolgukat, hogy a veresiek még jobban érezhessék magukat.
Felemelő érzés volt így látni az embereket. Bárcsak országos méretekben is össze tudnánk fogni, azonnal működőképessé válna az
ország.
A háromnapos rendezvényhez kapcsolódtak más kulturális események is. Megnyitottuk az ipolysági Simonyi Lajos emlékkiállítás, ahol
megjelentek ipolysági testvértelepülésünk küldöttei, képviselők,
művészek, művelődés szervezők is.
Nagy sikere volt a vasárnapi fuvolakoncertnek. Berthold Kuijken
világhírű fuvolaművész, aki Brüsszelben mesterkurzusokat tart, ide
érkezése előtt Fertőrákoson is egy kéthetes mesterkurzust vezetett.
Előadására közel 200 érdeklődő ült be az Innovációs Központ nagytermébe.
Fontos tanulság vagy felismerés, hogy a városháza előtti tér kiválóan alkalmas ilyen rendezvények lebonyolítására. A színpadnak
nagyon szép hátteret kölcsönöz a látványos épület, s a szükséges
kiszolgáló létesítmények, helyiségek is adottak.
Ez már a 14. ünnepi alkalom volt Veresegyház életében. Jövőre, a
kerek évfordulóra szeretnénk még nagyobb összefogással, még nagyobb ünnepséget csinálni, felhasználva az eddigi tapasztalatokat.
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Simonyi Lajos emlékkiállítás
Simonyi Lajos Hidak II. című kiállítása
június 28-án, az Innovációs Központban, a Városünnephez kapcsolódóan
nyílt meg.
A tárlatot Pásztor Béla polgármester
úr méltató beszédével köszöntötte.
Elmondta, nagy öröm számára, hogy
az ipolysági művész emlékkiállítását
itt tarthatják Veresegyházon. Véleménye szerint a képek mögött egy
őszinte ember áll, aki életében mindig egy közösséget képviselt. Ipolyság és Veresegyház több mint 20
éve ápol eleven kapcsolatot egymásSimonyi Lajosról készült portré
sal, különösen a művészetek terén,
amely megalapozta a testvérvárosi kapcsolatot is.

Pálinkás Tibor megnyitó beszéde

Simonyi Lajos 1904. december 19-én született Horvátiban, egy 11 gyermekes család tagjaként és 1998-ban halt meg Párkányban. Tehetsége hamar megmutatkozott, ezért a szülei a szűkös anyagi helyzetük ellenére is taníttatták. A festészet rejtelmeivel diákévei alatt
ismerkedett meg, majd egyre inkább hatalmába kerítette a grafit, az ecset és a vászon
világa. Leginkább tájképeiről ismert, de készített karikatúrákat és gyermekportrékat is,
valamint csendéleteket. Karikatúráit sokáig nem lehetett kiállítani, mivel a kitelepítések
szervezőit is ábrázolta rajtuk.
Az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatója, Pálinkás Tibor elmondta, hogy ezt a bemutatót megelőzte egy náluk tartott, veresegyházi művészek műveiből
rendezett kiállítás, ami a Hidak I. címet viselte. Ennek viszonzása ez a mostani, amikor
ipolysági művész alkotásai láthatók minálunk, ezért kapta a tárlat a Hidak II. elnevezést.
FK
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Veresegyházi művészek Komáromban
Június 14-én nyolc veresegyházi képzőművész
alkotásait állította ki a felvidékhez tartozó
Komáromban a Limes Galéria. Kiállítóinkat és
városunk több érdeklődő polgárát autóbusz
vitte a Duna túloldalára, hogy jelen lehessenek
az ünnepélyes megnyitón, melynek egy egykori
katolikus templom épülete adott helyett.
A kiállítás tudnivalóiról a Galéria vezetője, Farkas Veronika
igazgató asszony adott tájékoztatást lapunknak.
Ebben az egykori templomépületben, mely a város
Művészeink: Mitsui Sen, Veress Enéh, Tóth Lívia, Illés Muszka Rudolf,
tulajdona, 2001-től működik a galéria. Elsősorban a kortárs
Márton László, Kun Éva, Megyeri László, Mizser Pál
művészeteknek biztosítunk kiállítási lehetőségeket.
Veres Enéhvel és Tóth Líviával már korábban volt alkalmam
találkozni, és nagyon megtetszett az, amit Ők csináltak. Fontosnak
véltem, hogy bemutassam Őket a maguk környezetében, azaz
veresegyházi társaikkal együtt. Egyébként példa értűnek tartom
azt, ahogy felkarolják a művészeket és általában a művészeteket
Veresegyházon. Örülök, hogy sikerült ezt a Rétegek című kiállítást
megszervezni, mert több más értékes művészt sikerült megismerni
rajtuk keresztül.
A helybéli lakosság és az itteni művészek tudnak erről a kiállításról,
most ugyan kevesebben jöttek el a megnyitóra, de ennek az az
oka, hogy most zajlanak a Jókai Napok a városban. Lesz azonban
alkalmuk megcsodálni a versegyházi művészek alkotásait, mivel ez
a tárlat július 31-ig tart. Az egész felvidéki magyar kulturális világnak
Vendégek a megnyitón
adhatunk egy szemléletet, egy érzést, egy hangulatot ezzel.
Gondolok rá, hogy viszonozhatnánk ezt a kiállítást azzal, ha mi
is vihetnénk komáromi művészeket Önökhöz, de erről még nem
HIRDETÉS
egyeztettünk.
Egyik kiállítónk, Márton László így mutatkozott be lapunk
olvasóinak.
Volt már önálló kiállításom az Udvarház Galériában, négy évvel
ezelőtt, azóta pedig több csoportos kiállításon is megjelentek a
képeim. A stílusom, egyedi. Sokan azt gondolják, hogy köze van
a múlt század eleji képekhez, de ez inkább csak egy kiindulási
alap. Ez a stílus azért alakult ki, mert az impresszionizmus óta
egészen másként tekintenek a színekre, az arra érzékeny festők.
Úgymond absztrakt módon kezdték el nézni a színeket. Innentől
kezdve a lokális festészet felborult. Ezalatt azt értem, hogy a festők
megérezték, hogy a színeknek megvan a maguk kiterjedése és ez
nem mindig egyezik a körülölelő formával, például egy figurával.
Így egyre elvontabb módon próbálták meg ezt a festék kérdést
megközelíteni, míg aztán eljutottak egy olyan elvont szintig,
amikor már kicsit személytelenné vált. Viszont fantasztikus
dolgokat fedeztek fel, és fantasztikus lehetőségeket tártak a festők
elé. Én megpróbáltam, egy kicsit a személyesebb irányba kutatni.
Először csak nagyon kevés eszközzel, és amikor már úgy éreztem,
hogy tudom birtokolni ezeket az eszközöket, akkor egyre jobban
megpróbáltam a lelki tartalmakat is belevinni.
A képeid nem harsányak, hanem finoman visszafogottak…
A mai világ nagyon harsány, de a művészeknek az a feladatuk,
hogy az életnek a finom részleteire is ráirányítsák a figyelmet, és
örömöt tudjanak okozni. A képet mindig úgy építem fel, hogy
a színek békésen, legnagyobb kiterjedéssel egymás mellett
tudjanak élni.
Mi van meg először a fejedben a grafika, vagy a szín?
Együtt tudok már csak gondolkozni, számomra egy fogalommá
vált a forma és a szín. Ha van inspiráció - és az állandóan van akkor már csak idő kérdése, hogy elkészüljön a kép.
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Bokrétás/6.vallomások
rész/
Illés Lilla

A városban hetente kétszer is tartanak vásárt, ilyenkor szinte pezseg
a Főtér. A környékbeliek már megszokták a békés hétköznapoktól
szokatlanul eltérő forgatagot, de a
mai nap az teljesen más, ma a város
születésének ünneplésére készülnek
az emberek. Szorgos munkáskezek
nyomán egy hatalmas színpad került az árusok megszokott helyére.
Egy fiatal lány áll az emelvény előtt,
a barátnőjét várja. 2010. július 4-ét
írunk. Ezen a gyönyörű nyári napon
kezdődött. A továbbiakat mesélje el
Ő maga:

„Illés Lillának hívnak, középiskolás diák vagyok. Három éve láttam
a Bokréta Néptáncegyüttest egy városi ünnepségen, akkor fogalmazódott meg bennem: de jó lenne táncolni, de jó lenne velük a
színpadon lenni! Igaz, akkor ez csak egy szép álomnak tűnt, egy
gyönyörű tündérmesének. Később, ez az álom valósággá vált. Ez
idő tájt már egy éve jártam a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola népzene tanszakára, Mihálydeák Barna tanár úrhoz. Szerencsémre így
nem volt teljesen idegen számomra a néptánc hangzásvilága. Először nagyon nehezek voltak a próbák. Igaz, én mindig sportoltam,
de a tánc az teljesen más, itt el kell lazulni, a ritmusban teljesen a

zenét, a muzsikát kell érezni. A táncegyüttesbe kerülésemet követően láttam: itt, ebben a közösségben mindenki segíteni szeretne,
ha hibáztam, sokan odajöttek hozzám és kijavították a lépéseimet.
Nagyon sokat tanultam így az együttes tagjaitól.
2011 tavaszán, Detti (Almási Bernadett az együttes művészeti vezetője) azzal a hírrel érkezett, hogy: „Lesz egy nagy táncjáték augusztus 20-án, és mi is benne leszünk!” Mindenki nagyon örült, mert
érdekes és jó dolognak tűnt a feladat. Így utólag belegondolva:
nehéz volt ez az időszak, egy hatalmas erőpróba mindnyájunk számára. Gyakran a hétvégéken is dolgoztunk. A teljes embert igénylő
munka próbára tette a csoport erejét és tűrőképességét, azt, hogy
mennyire vagyunk összetartóak és türelmesek egymáshoz. Ha valamelyikünk hibázik, akkor hogyan tudjuk feldolgozni a történteket, gondolok itt arra, hogy kiabálás és rosszallás helyett mennyire
tudunk egymásnak segíteni. Elmondhatom: életem egyik legszebb
élménye volt ez az időszak. Megérte a fáradságot, részese lehettem
a Csillagösvény létrehozásának, ami végül is, egy hatalmas nagy
csapatmunka volt.”
A Bokréta Néptáncegyüttes, hetente két alkalommal tart próbákat
a felnőtt korosztályú táncosainak. Lilla erről a következőket mondta: „Egész héten mindig az esti próbákat várom. Kedden és csütörtökön úgy indulok el az iskolába: csak még ezt a napot éljem túl és
akkor már jó lesz este...” Köszönjük Lillának ezt a szép őszinte „vallomást”!
Veréb József
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A jövő nemzedéke a GE Power&Water üzemében

GE Kapcsolat Program

A GE Kapcsolat Program már több éve sikeresen fut hazánkban a
General Electric és a Junior Achievement Magyarország együttműködésének köszönhetően. A program kiemelt célja, hogy különböző rendezvényekkel és programokkal segítse a középiskolás
fiatalok kapcsolatteremtését a nagyvállalatokkal és kisebb vállalkozásokkal egyaránt. Ennek keretében a 2012-2013-as tanévben több
iskolának is alkalma nyílt arra, hogy látogatást tegyenek a GE veresegyházi, Kisrét utcai üzemében.
Napjainkban gyakran tapasztaljuk, hogy a felnövekvő generáció
tagjai nem rendelkeznek kellő ismerettel a munka világáról, nincs
pontos képük arról, hogy egyes munkakörök milyen feladatokkal
járnak. A látogatás kiváló lehetőség arra, hogy a diákok az eredeti
helyszínen saját szemükkel láthassák a dolgozókat munkavégzés
közben, feltehessék kérdéseiket, választ kapjanak bizonytalanságaikra.
Az egyik májusi üzemlátogatás során a szegedi Klúg Péter Óvoda,
Általános Iskola és Szakiskola hallássérült tanulói juthattak el a veresegyházi GE Power & Water üzemébe. A hallássérült fiataloknak
fontos, hogy lássák „megfelelő munkakörben, megfelelő feltételekkel,
képesek megállni a helyüket, képesek elvégezni megfelelően a felada
tukat és ha ott még ráadásul hallássérült dolgozóval is találkoznak,
akkor elhiszik, hogy ők is képesek lehetnek rá.” nyilatkozta Horváth
Norbert, az intézmény vezetője. A gyárlátogatás során, amelyet
Tóth Imre cellavezető tartott, a tanulók megfigyelhették a munkakörülményeket és egy hallássérült dolgozóval is beszélgethettek. A
GE veresegyházi telephelyén több sérült ember is dolgozik, akiket
ugyanúgy elismernek, mint ép társaikat.
A Kecskeméti Kocsis Pál Humán Középiskola tanulóitól érkezett az
alábbi beszámoló:
„Példamutató a felettes és az alkalmazottak közötti kapcsolat. Folya
matosan kikérik a dolgozók kreatív ötleteit, és a megvalósíthatókat
bevezetik, és díjazzák. Figyelemre méltó az alkalmazottak angol nyelv
tudása. Szinte egyedülálló az az idő, amelyet csapatépítésre fordítnak.
Pozitív élményekkel távoztunk a GE-től, és sok új dolgot tudhattunk

meg. Igazán jó dolog, hogy egy ilyen multinacionális cég van Magyar
országon, és főként itthon élő magyar embereket foglalkoztatnak.” F.
Szilvia, F. Vivien, M. Mariann tanulók. Ezúton is köszönet illeti a két
gyárlátogatást vezető kollégát: Dányi Zoltánt és Fellner Gábort.
Egy másik látogatás során a Hevesi Eötvös József Református Középiskola 31 tanulója kaphatott betekintést a GE Power & Water
üzemébe:
„Lehetőséget kaptunk a JAM-től, hogy ellátogathassunk GE Veresegy
házi üzemébe, ahová 2013.04.17.-én, reggel 8 órakor a Hevesi Eötvös
József Református Középiskola 31 tanulója indult útnak. Leginkább a
9. osztályokból voltunk és két tanár kísért el minket. Az üzem bejára
tán körülbelül 10 órakor mentünk be, nagyon izgatottak voltunk. A
cég munkálatainak, üzemének megtekintése előtt munkavédelmi ok
tatást kaptunk, valamint egy kis bemutatót a vállalatról és tevékenysé
géről. Mielőtt elindultunk az üzemet bejáró körútra, kaptunk egy védő
szemüveget, amit a bentlét során nem volt szabad levenni. A vállalat
egyik munkatársa, Hornos Ádám mutatta be az üzemet. A fiatalember
mindent elmondott, amit érdemes tudnunk. Elmondta, hogy mit lát
hatunk éppen, mi miből, illetve hogyan készül. Körülbelül másfél órás
volt a bemutató. Sok érdekességet láttunk, betekintést nyerhettünk
a turbinák gyártásába, és egy nagyvállalat működésébe. Mindenhol
nagy fegyelem, és tisztaság volt. A GE nagyon sokat ad a minőségre
és a dolgozók megbecsülésére. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy
bepillanthattam egy olyan munkavilágba, ahol a dolgozókra nagyon
odafigyelnek, és természetesen jól éreztük magunkat.” Sz. Cintia 9.
osztályos tanuló
„A vállalatlátogatás a tapasztalatszerzés legalkalmasabb eszköze,
ahol a mindennapokban találkoznak a vállalkozások működésével a
diákok. Csak ritkán adódik ilyen lehetőségük, ahol sikeres nagy vál
lalatok napi életébe láthatnak be. Megtapasztalták, hogy itt fontos
szerepe van a dolgozóknak, viszont a megbecsülés mellett kemény el
várásoknak kell megfelelniük. Mindezért cserébe mindenkinek lehető
sége van a karrierépítésre és a tanulásra. A vállalat minden szegletéből
sugárzott a minőség iránti elkötelezettség.” L. Zsolt, tanár

GE önkéntesek a gátakon
Június elején árvíz fenyegette a Duna menti településeket. A veresegyházi „nagy” GE önkéntesei, mintegy 20 fő utazott Vácra június
7-én délután, hogy kétkezi munkájukkal segítsenek a város védelmében. Erről láthatnak képes riportot az alábbiakban:
Indulásra készen a csapat

Van még homok és üres zsák is, nincs megállás

Megfogtuk a lapát végét!
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Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
A 2013-ban Veresegyházon tartott kiállítás alkalmából, a klub elnökével, Gombos Istvánnal beszélgettünk. A Klub már 14 éve minden
Városünnepen felépíti szabványos, modulrendszerű vasútmodell
pályáját a Mézesvölgyi Iskola aulájában. Hét éve dolgoznak együtt
a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány Vasútmodellező Baráti Körével
és 2012-ben együttműködési szerződést kötöttek. Mindkét társaság 14 fővel működik. Az ilyen rendezvényekre meg szokták hívni
egymást és összekapcsolják sínpályáikat.
A Gombos István által vezette klub terepasztala 2004 őszére elérte
az 50 méteres hosszúságot. A magyar modul szabványoknak megfelelően épült, így lehetővé téve egy esetleges csatlakozást akár
magánszemélyek, akár más klubok hasonló rendszerű terepasztalaihoz. Fő témájuk az 1997-98-as évek fordulója, az éppen újravillamosítás előtt álló Rákospalota- Újpest- Veresegyház-Vác vonal egy
részlete, az akkor jellemző vezérlőkocsis ingavonati Bhv- szerelvényekkel, M41 sorozatú dízelmozdonyokkal, illetve M44-M62 sorozatú mozdonyokkal vontatott kiszolgáló tehervonati menetekkel. A
terepasztalon található összes épület saját készítésű, méretarányos
és élethű, ugyanis nem kitalált házak és tájak közt haladnak a vonatok, hanem a valóságnak megfelelő kicsinyített környezetben.
Minden évben különböző programokkal is várják látogatóikat. Az
idén Szegedről érkeztek fellépők, a Mókás Bocsok Bábcsoporttól.
Az előadást Huszárné Déri Éva és két fia Huszár Zoltán és Huszár
Sándor tartották. A bábjátékok során látható volt kesztyűs előadás,
marionett játékok és óriásbáb bemutató. Napi kétszer, 55 percben
szórakoztatták a jelenlévőket.
Mostani rendezvényükön, a tavaly váratlanul elhunyt, eddig minden veresegyházi kiállításukon jelen lévő dr. Károly Imre emlékére
fotókiállítást rendeztek, valamint megépítették kedvenc pihenőhe-

lyének vasútállomást. A Balatonfenyves (Máriatelep) megálló 150
évvel ezelőtti állapotát rekonstruálták ezzel a makettel, ami az országban egyedülálló.
Legközelebb augusztus 3-án lesznek láthatóak Székesfehérváron,
ahol Nagyvasúti Vontatójármű bemutatót rendeznek a MÁV székes-

fehérvári vontatási telep közreműködésével a közkedvelt Csörgő
(M41-es) évfordulója alkalmából.
Forró
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Fülöp Tibor Zoltán rovata
Huszárgulyás
A huszár jelkép. Jelképe a legjobb katonának, harci leleménynek, bátorságnak, s nehézségből a kiúttalálásnak. A huszár bárhol él, bármit
is csinál, tudja mit kell tennie, s tudja, amikor kell - hol kell lennie. Nem alkuszik. Akkor sem, ha a menny dörög, ha „vér csurran vagy arany
csörög”. Akkor sem, ha minden veszve látszik, ha a világ ellene összejátszik. Ha vele együtt mindenét is elönti az ár, biztos, hogy a huszár az
árból kitalál. Piciny szigetet akkor is talál, amikor másokat már elér a halál. Ott aztán újra kezdi. Éles kardját megsuhintja, táltos paripára
kap és indul utána a had. Hát ilyen ám az igazi huszár! Meg olyan is, aki kedveli az életet, a jó bort és az éneket. Szereti az ellent ütni, gyõzni,
de akad, aki szeret jókat sütni, fõzni. Ízleteset, leveseset, jól sütöttet, fűszereset. Szalonnásat, paprikásat, magyarosat - pálinkásan. Pálinkásan vagy borosan, mindegy az, csak okosan. Mert a huszár, ha fõz, az nagy tudomány, messze földön híres néphagyomány.

Az ételt ajánlja Vastag András elnök
Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület

10 főre:

Felcsíkozott 40 dkg kolozsvári szalonnát és 20 dkg zsírszalonnát zsírjára sütök. Közben felkockázok 5-6 közepes vöröshagymát, a szalonna mellé szórom és sárgára fonnyasztom. Beléteszek 30 dkg felkockázott marhahúst, az előzőnap már beáztatott 25 dkg babot, 3-4 feldarabolt
paradicsomot, némi fehérrépát, sárgarépát, zellert, majd vízzel felöntöm. Ha a hús félig megfőtt,
hozzáadok 30 dkg sertéshúst, 1 ek pirospaprikát, sót és babérlevelet. Ha már a sertéshús is félig
megfőtt, mehet bele 40 dkg felkarikázott füstölt kolbász és 4 db felkarikázott zöldpaprika. A vége
előtt adok hozzá 60 dkg nagyra kockázott burgonyát. Édes Annával vagy Erős Pistával ízesítgetem,
valamint 2 ek almaecettel. Ha a burgonya megfőtt, szórok bele csipetkét, majd 4 dl tejfölbe 1 evőkanálnyi lisztet habarok és a gulyásba keverem. Újdonsült kenyérrel, házi tejföllel, hegyes csípős
paprikával és jó vörösborral fenséges!
A Huszárkonyha nem a huszárok ételeiről szól, hanem inkább kölcsönzi a magyar huszárságra egykoron oly jellemző tulajdonságokat, úgymint: a leleményes
séget, a hazaszeretetet, a saját hagyományokhoz való ragaszkodást és a bátorságot. Új ételek létrehozásának próbája ez, a képzelt magyar - vagy más nemze
tiséggel azonosítható - ízvilág keretein belül, amely minden esetben koronként változott. Mindez hagyományőrző vagy hagyományt teremtő külsőségek között.
HIRDETÉS
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Egészséges életmód
Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

Hatvan éven felül is van ÉLET!
I. rész

Győ r i R i ta

Július hónap az igazi nyári hónap. Amerre csak nézünk, mindenhol színpompás kerteket látunk, s ha esti sétánk alkalmával, úgy igazán bele szimatolunk a levegőbe, a virágok és az érett gyümölcsök illat kavalkádja teszi üdévé a levegőt. Talán ettől érezzük a testünkben jobban az erőt, a
lelkünkben vidámságot. Szabadságra vágyunk., „Egy kicsit visszavonulni a munkától, de nem az élettől…” és el is érkeztem a cikkem lényegéhez…
hogyan éljen az IDŐS-ebb korosztály vitalitással teli életet.
Kicsit szégyenlősen és bátortalanul „csak érdeklődöm, szétnézek” mondattal keresnek meg a hatvan éven felüliek, és amikor elkezdődik a beszélgetés, egyre bátrabban teszik fel a kérdéseket, és 10 perc után már meg is beszéltük az első edzés időpontját.
Üzenem: hatvan éven túl is van ÉLET! Van minőségi testmozgás, minőségi étkezéssel, kalóriaszámolgatás nélkül. Minden kornak megvannak a
maga létfontosságú vitaminjai. Idős embereknél különösen fontosak az egészség minél hosszabb távú megőrzésében: D,- C,- E,- K,- és B1-6-12
vitaminok.

D-vitaminnak a kalcium és a foszfor felszívódásában, a szervezetbe való beépülés,

és a csontképződés folyamatában van nagy szerepe. Nélkülözhetetlen a csontritkulás
megelőzéséhez, a fogak és a csontok egészséges fejlődéséhez.
A napi D-vitamin szükséglet 31-60 év között: nők esetében 6, menopauza esetén 8,
férfiak esetében 5 mikrogramm, 60 év felett a szükséglet nő. A csontok ásványianyagtartalma ilyen korban már csökken, mert a kalcium alig képes beépülni. A csontok
deformálódhatnak, könnyebben törnek, és nehezen gyógyulnak. Izomgörcsök is felléphetnek. Sok olyan étel van, amelyben megtalálható a D-vitamin: tojás, tej és tejtermékek, máj, halmáj olaj.
A C-vitamin a „szabadgyök harcosa”. Az idősek immunrendszerének működése csökken, így a C-vitamin elegendő mennyiségére a szervezetben nagyon
oda kell figyelni. Segíti a sebgyógyulást, a kollagén képződést, és a vas
felszívódását. C-vitamin található: citrus-gyümölcsökben, a bogyósokban, trópusi gyümölcsökben, a paprikafélékben, krumpliban, a zöld,
leveles zöldségekben.
E-vitamin (zsírban oldódó vitamin) jó az AGY-nak és a SZÍV-nek. Védi a
szívet, ugyanis szabad gyök fogó hatása megóvja a szív koszorúereit (ez
a szívizmokat vérrel ellátó ér), így kevésbé alakul ki érelmeszesedés. Az
agyunk számára is jótékony hatású, mert az idegsejteket védő sejtek sok
zsírsavat tartalmaznak, melyek szintén ki vannak téve a szabad gyökök
károsító hatásának. E-vitamin található: gabonacsírákban, növényi olajokban, húsban, májban, tojásban.
A-vitamin (zsírban oldódó vitamin) jó a szemnek. A szem ideghártyájában a fény érzékeléséért felelős rodopszin vagy látóbíbor képződéséhez szükséges. Ha kevés a fény a környezetünkben, retinol hiányában
nem tudjuk azt érzékelni. Ezt hívják farkasvakságnak vagy szürkületi vakságnak. Jelentős mennyiségű A-vitamin található a sárgarépában.
B-12 vitamin főleg állati eredetű táplálékokban található, mint például sertés-, marhamáj, hering, tejtermékek, tojás. Fontos szerepet a szénhidrát anyagcserében játszik, emellett az idegrendszer energiaellátása
és a szívműködés szempontjából jelentős vitamin. B12 vitaminforrás: a
gabonafélék héja, az élesztő, a teljes kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek,
a dió- és mogyorófélék.
B6-vitamin görcsoldó hatású, az emésztőrendszer, az ideg-és immunrendszer megfelelő működéséhez szükséges. Jelentős mennyiség
található belőle a májban, a lazacban, a tőkehalban, a növények közül a
burgonya, a gabonafélék, a gyümölcsök és zöldségek, szárított gombák,
a gesztenye, a lencse, a póréhagyma és az olajos magvak.

HIRDETÉS

Idősödő korban fontos megtalálni az étkezés mellett a vitaminok, és ásványi anyagok közti megfelelő arányt, az egészséges test egyensúlyának
megteremtéséhez, megtartásához pedig a kornak és fizikai állapotnak
megfelelő sportot kell kiválasztani, amelyről a következő számunkban
olvashatnak...
Győri Rita személyi edző, TRX trainer
rita@fittenveresen.hu
www.fittenveresen.hu
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Focistáink kiharcolták a feljutást!

Hiába nyerte meg a bajnokságot Veresegyház csapata, ezt követően még osztályzót is kellett játszania
Rákosmente csapatával, hogy eldöntsék, melyik együttes folytathatja a játékot egy szinttel följebb.
Június 8-án, Rákosmentén még a házigazdák 3-2-re győzedelmeskedtek ellenünk. A visszavágón azonban,
idehaza a veresi csapat megfordította az eredményt, 3-1-re győztünk. Nem volt mentes a játék a tét miatti
feszültségtől, a játékvezető 3 kiállítást is megítélt, ebből kettő főnek a kispadról kellett az öltözőbe vonulnia
bekiabálás miatt. A jobb gólkülönbség alapján végül Veresegyház csapata kivívta a jogot, hogy ősztől magasabb osztályban folytathassa a bajnokságot.
Csapatunk megérdemelten lett a csoportjában az első, veresi játékos lett a megye legjobb játékosa: Bencze
Zsolt, a VVSK legjobb játékosa pedig Kun György, a pontozások alapján. A csapat gólkirálya Huszai Tamás
lett, aki az utolsó félévben 11 gólt lőtt, 10 gólos volt (a teljes idényben) Deák Bálint.
A győztesnek járó kupát és a csapattagoknak az aranyérmeket az MLSZ nevében Benkő Tamás hozta ki Veresegyházra, melyet a Medveotthonban rendezett banketten Pásztor Béla polgármester úrral közösen adtak
át a fiúknak, valamint megérdemelten kapott az éremből Ella Ferenc sportköri elnök, Oroszi Sándor szakosztályvezető, és mindkét edző.
Windhager
HIRDETÉS
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MEZŐTHERM Kft.
munkahelyi képzésre
támogatást nyert a
TÁMOP2.1.3.A-12/2-2012-0316
projektszámon, melynek
megvalósulása Veresegyházon történt.

Ingyenes jogsegélyszolgálat

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse
ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az
alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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