Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VII. évfolyam 4. szám, 2013. április

Az átadásra került bővített szennyvíztisztító telep olyan tiszta vizet
bocsájt ki, mellyel még koccintani is lehet!
Képünkön Tóth Sándor és Bobál Imréné képviselők Csécsyné dr. Drótos Edina
alpolgármester társaságában megkóstolják a tisztított vizet.

A szennyvíztisztító mű ünnepélyes avatása

A HÓNAP ESEMÉNYE

2013. április

Március 15.
Márciusi forradalmunk ünnepnapján rendkívül zord időjárásra ébredtünk. Ennek ellenére, ha kevesebben is, mint rendesen, most is
kokárdával díszítve gyűltünk össze a Petőfi téren, hogy méltó módon emlékezzünk dicső eleinkre, hőseinkre. Az időjárás miatt azonban
– hiába a nagy munkával elkészített szabadtéri díszlet – a látványos műsor elmaradt, csak a Talpra magyart és a történész értékelését
hallgathattuk meg, elénekeltük a himnuszt és a szózatot, továbbá a koszorúzók elhelyezték az emlékezés és a kegyelet virágait a Petőfi
szobor talapzatához.
A műsort később - a szabadságharc Dicsőséges Tavaszi Hadjárata során Veresegyház területére érkező csapatok évfordulóján -, április
7-én adták elő művészeink.
Március 15. egyben a Szabad Sajtó Napja is. Ebből az alkalomból dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetője köszöntötte szerkesztőségünket.
PEST MEGYEI RENDŐR - FŐKAPITÁNYSÁG GÖDÖLLŐI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2100 Gödöllő, Petőfi
Sándor u. 6-10. Levélcím: 2101 Gödöllő, Postafiók: 52
Telefon: 06-28-524-600 E-mail: godollork@pest.police.hu

Tisztelt Hölgyem /Uram !
Engedje meg, hogy a Szabad Sajtó
Napja alkalmából őszinte szívvel
köszöntsem Önt és munkatársait.
Az elmúlt évek során közösen
végzett tevékenységünk tapaszta
latai alapján bátran jelentem ki, hogy az együttműködésünket
a korrekt tényközlés és tájékoztatás jellemezte.
A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai elkötelezetten
törekszenek a közbiztonság és az állampolgárok biztonság
érzetének javítására.
Szakmai tevékenységünkről folyamatos és részletes tájékoz
tatást nyújtunk. A sikeres felderítés továbbra is elsődleges
szempont, az állampolgárok hiteles tájékoztatása kiemelt
fontosságú, az Önök nagy felelősséggel járó munkája
elengedhetetlen.
Tevékenységéhez a teljes személyi állomány nevében sok
sikert és jó egészséget kívánok.
Gödöllő, 2013. március 11.
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Tisztelettel
Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
rendőrkapitány
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Közmeghallgatás

Az idei év első közmeghallgatása a meghirdetett időben, március 22-én, este hat órakor kezdődött. A korábbiakhoz
hasonlóan nem telt meg teljesen a Váci Mihály Művelődési Ház, de jelentős számban és élénk érdeklődéssel várták az
emberek a polgármesteri beszámolót, majd a lehetőséget, hogy felvessék észrevételeiket.
A megnyitást követően Pásztor Béla polgármester úr részletes elemzést tárt a jelenlévők elé Veresegyház tavalyi
eredményeiről és idei terveiről, állapotáról.

2012 számadatai

Az
elhangzottak
szerint
városunk
16.741 lelkes település, amelyhez még
hozzászámíthatunk 1288 ideiglenes lakost is.
Összesen tehát, több mint 18 ezren vagyunk.
Településünkön 1100 egyéni vállalkozó és
680 társas vállalkozás működik, jelenleg 366
álláskeresőt tartanak nyilván.
Örvendetesen magas Veresegyházon a
fiatalok, ezen belül a gyerekek aránya,
ami persze komoly, örömteli feladatokat
is ró az Önkormányzatra: 1100 óvodás és
1900 általános iskolás korú gyermekről
gondoskodnak az intézményeinkben.
Az idegenforgalomban a leglátogatottabb
helyszín a Medveotthon, amelyben tavaly
186.000 vendég fordult meg, 20 ezerrel
több, mint egy évvel korábban. Ez a
számadat azt mutatja, hogy intézményünk
a magyar állatkertek közt a 3-4.
legnépszerűbb. Különösen a budapestiek
kedvelt kirándulóhelye. Hasonlóan jelentős
számban fogad vendégeket a hévízfürdő és
a Mézesvölgyi Iskola uszodája. Az előbbiben
40 ezren, az uszodában 50 ezren kerestek
felüdülést, sportolási lehetőséget tavaly.

A városnak három iskolája van, a Fabriczius
József Általános Iskola, az esti középiskola
és a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola. Bár a
pedagógusok alkalmazását az állam átvette,
de az intézmények működtetéséről továbbra
is város gondoskodik. Évfolyamonként 220 –
260 gyermek tanul.
A testedző mozgást 26 sport- és
táncegyüttesben, összesen 1240 fő
gyakorolja. Ez is - szintén örömteli jelentős feladatot ad a városnak, hiszen
további sportlétesítményekre van szükség.
Sportolóink kiváló eredményeket értek el,
150 országos dobogós helyet szereztek az
elmúlt évben.
A képviselő-testület feladatából adódóan
végzi a város működtetésének irányítását
és a fejlesztését. E munka keretében az év
során 41 alkalommal üléseztek.
Összességében a város intézményei zavar
nélkül működtek. Fenntartásukban részt
vettek a veresegyháziak társasági adójukkal
és a vállalkozások iparűzési adójukkal,
kommunális adójukkal.
A város költségvetése 2012-ban 6,7 milliárd
forint volt. Ebből 3,1 milliárdot tett ki a helyi
adóbevétel, amelynek a legjelentősebb
része a vállalkozások által befizetett iparűzési
adó, mely meghaladta a 2,6 milliárdot.
Jelentős bevétel folyt be kommunális adó
címen is, mely elérte a 170 millió Ft-ot.
A város második legnagyobb foglalkoztatója
az Önkormányzat, amely 620 főnek adott
munkát, s összesen 1,6 milliárd forint bért
fizetett ki.

Elkészült tavaly a szennyvíztisztító és
befejeződött a csatornázás, amely az
éves költségvetésen kívül, további 1,8
milliárdos közös beruházás volt Szadával és
Erdőkertessel. A teljes beruházás több év
alatt összesen 4 milliárd forintot tesz ki.
Útépítésre az év során 210 millió Ft-ot költött
a város.
A szennyvíztisztítóhoz kapcsolódóan épült,
azaz mélyült az új tómeder első üteme az
Álomhegyen, 2012-ben 190 millió Ft-os
költséggel. Ez a 14 hektáros új tó fogadja be
a szennyvíztisztítóból kikerülő vizet, amely
a rendkívüli tisztasága miatt, az engedélyek
szerint további kezelés nélkül élővízbe
vezethető. A tisztítómű ünnepélyes átadásán
jónéhányan - képviselők és vendégek is ittak ebből a vízből. Ezzel összefüggésben a
vízterhelési díj a szennyvíztisztító hivatalos
üzembe helyezésétől - a tiszta víz kibocsátása
miatt - a korábbi 17 Ft-ról 4-5 Ft-ra csökken.
(Ez egyben válasz Monostori László írásban
beadott kérdésére is.)
A város hitelállománya az év elején 8,5
milliárd, évvégén 7,9 milliárd Ft volt,
amelyet 16 év alatt kell visszafizetni. A város
pénzügyileg stabil, minden számlát időben
ki tudtak fizetni.
2013-ban az állam a hitel 40 %-át
magára vállalta, amely július 1-jével lép
érvénybe, s ez 3,1 milliárddal csökkenti a
hitelállományunkat, mely így 4,8 milliárdra
apad. Köszönet érte!
Mindent összevetve a 2012-es év
zavartalanul, a szokott lendület mellett telt
el.

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.
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Mi várható 2013-ban?
Folytatódnak az útépítések a város belső
területein, valamint Ivacson és Reveteken.
Körforgalom épül a Könyves Kálmán úton
a patika előtt, és a Budapesti út - Csomádi
út kereszteződésében, a CBA előtt. Ezek
igen komoly beruházások, csak az utóbbi
költségvetése 200 milliós.
A volt betontelep megszűnt, elbontják,
a helyén 10.000 m2-en egy új szolgáltató
központ létesül.
Az útszőnyegezés várhatóan megtörténik
az idén Csomádtól Erdőkertesig, de ez
nem veresegyházi beruházás, hanem a
Közútkezelő feladata. Az út az állam tulajdona.
Készülnek a tervek az új hévízfürdő
építéséhez. Az új létesítmény beruházási
költségeihez várják a lakosság hozzájárulását
is. Cserébe a fürdő szolgáltatásait vehetik
majd igénybe a hozzájárulók a befizetett
összeg arányában. Olyan ez, mintha előre
megvette volna jegyét, bérletét a fürdőbe,
aki hozzájárulást fizet. Természetesen a
szolgáltatás igénybe vételének a joga át is
ruházható, családtagoknak, vendégeknek át
is adható.
Terveznek a Mézesvölgyi Iskola mellé egy
korszerű, kézilabda-pálya méretű tornacsar
nokot, amelyben elválasztók hasz
nálatával
egy időben akár három osztály vagy csoport
is sportolhat.

A Csokonai úti sporttelep bővítése során egy
műfüves pálya építése kezdődik el, melyhez
esti használatot lehetővé tevő világítás is
tartozik. Ez a 160 milliós beruházás EU-s,
állami és 43 millió Ft önkormányzati pénzből
készül.
Jégcsarnokot terveznek a volt betontelep
mögötti területen, ez egy 250 millió Ft-os
beruházás lesz.
Mivel megnőtt az igény – látva a jó tapasz
talatokat – a hévíz felhasználásra, még egy új
hévíz kutat fúrnak az idén.
Folyik a bölcsőde bővítése, amelynek
elkészülte után, további 20 gyermek ellá
tá
sára lesz képes az intézmény. Ez egy
165 millió forintos beruházás, amihez
Veresegyháznak mindössze 16 millió Ft
önrésszel kell hozzájárulnia. Az építkezés
őszre be is fejeződik.
Hasonlóan tervezik bővíteni három csoport
tal a Széchenyi Óvoda befogadó képességét.
Pályáztak
közvilágítás
korszerűsítésre,
a lámpák takarékosabb üzemeltetése
érdekében.
Korszerűsítenek önkormányzati intézmé
nyeket: a központi orvosi rendelőt, az
Idősek Otthonát és a Zeneiskolát, ezekre
pályázatokat adtak be.

A tervezett 200 magánház hévízzel történő
ellátását egyelőre nem kezdik el, mert olyan
mértékben csökkent le az igénybe vehető
támogatás, hogy emiatt az már túlságosan
megterhelné a háztartásokat és a megtérülési
időtartam is nagyon hosszúra nyúlna.
A katolikus templom külső rendbetétele után,
az idén következik a belső felújítás.
Öröm, hogy az iskola épületére emelet
ráépítést kell tervezni, hogy fogadni tudják
a növekvő létszámú korcsoportokat.
Ennek pénzügyi fedezetét az államosított
Misszió árából tervezik előteremteni,
folynak a tárgyalások ennek az összegnek a
megszerzése érdekében.
Rendbe teszik a két temető kerítését és a
ravatalozókat.
Ebben az évben is elültetnek 500 fát a lakosság
közreműködésével.
Jelenleg 17 játszótér található a városban.
A belső közlekedés fejlesztése érdekében
bővítik a kisbuszok útját és buszvárókat
helyeznek ki.
Jelentős mezőgazdasági beruházás készül
a Csonkás fölötti részen, egy 2,5 hektáros
üvegházat építenek, melyet hévízfűtéssel
üzemeltetnek majd. Ez egy magánvállalkozás
lesz, a város segítségével.

A város biztonságosan működik, pezsgő társadalmi és kulturális élet zajlik benne. Ennek segítése érdekében kívánnak további teret adni
a tervezett sportlétesítmények építésével. A város szép, amiért köszönet jár a lakosoknak, szépen rendezett utcák, porták díszlenek,
amelyeket a Virágos Porta Mozgalom is erősít. Mindezekkel összhangban erősödik a versegyházi tudat, a városkohézió.
A közmeghallgatás második részében a lakosság fogalmazhatott meg észrevételeket, illetve kérdéseket.

Kérdések, felvetések és az azokra elhangzott válaszok
			Kérdések			
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Válaszok

Közvilágítási panaszok néhány utcában.

Javítás hamarosan várható!

Mi lesz a sorsa hulladékszigeteknek?

Nem váltak be, de az akkori EU-s pályázatok miatt a Zöld Hídnak ki kellett
építenie. Épül majd hulladékudvar, ahol személyzet veszi át a beszállított
hulladékot, s rendezetten történik a hulladék begyűjtése.

Miért vesz föl hitelt bankok helyett magánszemélytől az
Önkormányzat?

Hiába minősítették a várost elsőrendű adósnak, a bank valamilyen okból
mégsem adott hitelt. Igaz, hogy valamivel drágábban, de 24 órán belül
tudnak szükség esetén magánszemélytől pénzhez jutni.

Miért van a költségvetésben hitelfelvétel beállítva?

Ez kötelező eleme a költségvetésnek, de nem biztos, hogy szükség lesz rá.
A második félévben csökkenti az állam 40 %-al a város hitelét, s számítanak
a Misszióért kért 637 millió Ft-ra is.

A kátyús, kigödrösödött utcákkal mi lesz? Többen jelezték
különböző utcákat megnevezve az útjavítás szükségességét:
Salamon u., Karacs Teréz u., Viczián út., Határ u., Patak u., stb.

A javítást azonnal megkezdik, mihelyt az időjárás engedi.
A Viczián út az idén elkészül, fekvő rendőrrel. A Határ utat akkor teszik
rendbe, amikor a csatornabekötések megtörténtek.

Sokan kérik a fekvő rendőröket, de a Levendula utcában pedig
feleslegesnek, ill. soknak tartják.

Fekvőrendőrök a lakosság pénzbeni hozzájárulásával épülhetnek.
A fekvőrendőrök megítélése eltérő.

Az emberek tele szemetelik a tó környékét, valamint
zöldhulladékot visznek ki az erdőkbe és zsákkal együtt
otthagyják!

Helyeznek majd ki szemétgyűjtőket a tó körül! Felszólítják a tó bérlőjét,
hogy gondoskodjon erről is. Az erdőbe kivitt zöldhulladék nem káros, szét
kell szórni, és ott elbomlik, de a műanyag zsák igen! Az év második felétől
a Zöld Híd végzi a hulladék elszállítást, melynek során a zöldhulladékot
is elszállítja, külön erre a célra megvehető zsákban. A hulladékszállítással
kapcsolatban külön értesítést küldünk a lakosság részére.

Zebrát kérnek a Posta elé.

Túl közel lenne a másik zebrához, ezért a hatóság eddig nem engedélyezte.
Újra megpróbáljuk az engedélyeztetést.

A Budapestre járó autóbuszok állapota leromlott!

Kérik modernebb, jobb állapotú buszok beállítását.

A Mikes u. sarkán kerítés kellene a játszótér szélére.

Májusban elkészül.
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A közterületekre kihelyezett padok farészeinek festése gyenge.

Ez garanciális hiba, intézkednek.

Járdát kértek az Andrássy út Erdőkertes felé eső részére.

Az Andrássy út felújítása az állam költségén – mivel állami út – elkezdődik,
a befejezését követően azonnal megkezdjük az Andrássy úti járda
kiépítését, egészen a református temetőn túlig.

Üdvözlő és elköszönő táblák miért nincsenek a bevezető
utaknál?

Főépítész úrral megterveztetik.

Miért nem tették ki az önkormányzat épületére a székely
zászlót?

Nem veszünk részt politikai kampányban, helyette kézzelfogható
segítséget nyújtunk a határon túli magyar településeknek, például
iskolaépítéshez, iskolába járást segítő buszközlekedéshez, stb.

A katolikus temetőben rossz állapotok vannak.

Kiépítik a megfelelő körülményeket.

A piac miatt nem lehet parkolni a környéken.

Így van, de mégis örülünk a piacnak, mert érték.

Miért nincs nappali középiskola a városban?

Tervezik évfolyamonként 2 gimnáziumi osztály indítását, mert szükséges
a város szellemiségéhez, de az állam nem ír ki ilyen pályázatot. (Nagy
István képviselő úr válaszolt részletesen.) Viszont bővíteni kell a Fabriczius
József Általános Iskola és a Református Iskola épületét, mert hamarosan
szükség lesz további férőhelyekre.

Az útépítések miatt kevesebb lett a fa.

Telepítenek fákat, a Ráday utca pl. gömbjuharokat kap.

A sok adattal pontos helyzetképet felvázoló polgármesteri beszámolót,
valamint a bőséges lakossági felvetéseket lezárva a lakosság tapssal
köszönte meg a jó hangulatú beszélgetést.
Az emberek azzal a tudattal távoztak otthonaikba, hogy Veresegyház
fejlődésében mindenki részt vehet, szépítheti, magáénak érezheti a
települést, s ez jó érzéssel tölti a lakosságot. Ezt lehetett kiérezni az
elhangzottakból.
Windhager K.
HIRDETÉS

www.decens.eu • folyóirataink
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Képviselő-testületi határozatok
2013. február–március hónap

15/2013. (II.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete elutasítja Tolnai Ildikó és Gáncs
Gábor képviselők javaslatát, mely szerint „a
testület támogatja a székely zászló kitűzésére
vonatkozó javaslatot, tekintettel az erdélyi
testvérvárosunk, Atyhával való kapcsolatra is,
és hozzájárul a lobogó hivatal falára történő
kitűzéséhez”.
16/2013. (II.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata a székely
zászló ügyében Magyarországon kialakult
párt- és zászló vitákban nem vesz részt,
ugyanakkor – mind eddig is – biztosítja
cselekvő akaratát és segítő szándékát a
határainkon túl élő magyarság, így az erdélyi
magyarság felé.
17/2013. (II.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzata
úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetése
tartaléka terhére 5 MFt összeg erejéig
támogatást nyújt a felvidéki, a kárpátaljai,
az erdélyi, délvidéki magyar társtelepülések
számára:
• Felvidéknek iskolabusz vásárlására,
• Kárpátaljának hangosító berendezés
vásárlására,
• Erdélynek iskola felújítására és építésére,
• Délvidéknek programok megvalósítására.
2.) A képviselő-testület felhatalmazást ad
a Pénzügyi Bizottságnak, együttműködve
a polgármesterrel a biztosított összeg
országok szerinti elosztására.
18/2013. (II.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestület az előző testületi ülés óta eltelt
időszak eseményeiről szóló beszámolót
elfogadta.
19/2013. (II.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
belterület, 1634 hrsz-ú, (természetben:
Veresegyház, Köves utca 12.) kivett lakóház,
udvar megnevezésű, 761 m2 alapterületű,
kiürített ingatlan ½ - ½ tulajdonrészének
megvásárlásához Fehér Sándor és Fehér
Sándorné
tulajdonosoktól
összesen
14.000.000,-Ft, azaz Tizennégymillió forintos
vételáron. A vételár kifizetése a 2013. évi
költségvetésben egyéb ingatlanvásárlásra
elkülönített 25.400.000,-Ft-os keret terhére
történik meg. A vételár megfizetése a
következőképpen történik:
• az adásvételi szerződés aláírásával egy
időben Vevő megfizet a jelzálogjogosult K&H
Bank Zrt. által megadott hitelszámla számra
az összes hiteltartozást fedező 7.800.000,-Ft,
azaz Hétmillió-nyolcszázezer forint vételár
előleget.
• a fennmaradó 6.200.000,-Ft, azaz Hatmilliókettőszázezer forint vételár hátralékot Vevő a
jelzálogjogosult K&H Bank Zrt. által kiadott
törlési engedélyek kézhezvételét követő
3 banki munkanapon belül köteles Eladók
részére megfizetni.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
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Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az ingatlan adásvételi
szerződés aláírására, egyben felhívja a
jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből
keletkezett
változást
a
vagyonnyilvántartásban és a földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
20/2013. (II.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
a
Veresegyház belterület,
5785/141/A/9
hrsz-ú, 47,3 m2 alapterületű első emeleti
lakás (természetben: Veresegyház SzentGyörgyi Albert utca 1. szám I. em. 9. ajtó)
megvásárlásához összesen 12.750.000,-Ft,
azaz
Tizenkettőmillió-hétszázötvenezer
forintos vételáron.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
belterület, 5785/141/A/9 hrsz-ú, 47,3 m2
alapterületű első emeleti lakás (természetben:
Veresegyház Szent-Györgyi Albert utca 1.
szám I. em. 9. ajtó) megvásárlásakor kifizetett
vételár biztosítékául szolgáló „Megállapodás
jelzálogjog alapításáról” aláírásához.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az ingatlan adásvételi
szerződés és a jelzálogjog alapításáról szóló
megállapodás aláírására, egyben felhívja
a jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből
keletkezett
változást
a
vagyonnyilvántartásban és a földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
21/2013. (II.19.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 72-75. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy
a költségvetési törvényben írt feltételekkel
az adósságállománya Magyar Állam által
történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2.) A képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére,
teljesítésének
biztosításául
szolgál.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy
egyéb számlakövetelés összegét – legfeljebb
az
ahhoz
kapcsolódó
adósságelem
átvállalással érintett mértéke szerinti arányos
összegéig – az átvállalás napján az állam által
megjelölt számlára átutalja.
3.) A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván
kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett
adósságállománya átvállalásáról.
4.) A képviselő-testület az adósságátvál
lalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény
72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;

b) az átvállalással érintett adósság részét
képező,
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény
72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az
adott értékpapírban foglalt pénzügyi
kötelezettségek
tekintetében
azonos
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa
át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6)
bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
meg.
5.) A képviselő-testület utasítja a
polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron
következő ülésén tájékoztassa a testületet.
22/2013. (III.05.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul 100.000.000
Ft likvid hitel felvételéhez a Travill Invest Zrttől az alábbi feltételekkel:
folyósítás időpontja: 2013. március 01.
lejárat időpontja: 2013. március 20.
hitel kamata: 18%
2.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a hitelszerződés aláírására.
23/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képvise
lő-testülete elfogadja a Meseliget Bölcsőde
2012. évi munkájáról szóló beszámolót.
24/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képvise
lő-testülete hozzájárul, hogy a Veresegyház
Városi Önkormányzat Idősek Otthonában
— a 2012. évi pénzmaradvány terhére — az
alábbi felújítási munkákat elvégeztessék:
Tervezett felújítás
Kalkulált ár(Áfával)
Árajánlat alapján
Fürdőszoba I.		
4,5 – 5 millió Ft
Fürdőszoba II.		
1,7 – 2 millió Ft
FIAT-DUCATO gépjármű
966 322 Ft
25/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház
Város vízkár-elhárítási tervét.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy az elfogadott vízkárelhárítási terv alapján „A mozgósításra
betervezett közerő név és címlistája” és
„Helyben mozgósítható védelmi eszközök”
című mellékleteket adatokkal feltöltse, és ezt
követően a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság számára nyújtsa be.
26/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház
Város Önkormányzatának 2013. évre szóló
Közbeszerzési tervét.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a
jegyzőt a Közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételére.
27/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
A Képviselő- testület felhatalmazza

2013. 4. szám • április

a

ÖNKORMÁNYZAT

2013. április
polgármestert a „A Veresegyházi Meseli
getBölcsőde bővítésének (3. ütem)
eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítására és
lefolytatására,
és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság
tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
• Vígh Eleonóra bölcsődevezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácsko
zási jogú tagjai:
• Nagy István, a Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, a Jogi, Ügyrendi és Közbiz
tonsági Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár képviselő
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző
könyvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési referens
28/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. év
eltelt időszakáról szóló ingatlanértékesítési
tájékoztatót.
2.) A féléves beszámolóra készülő
újbóli
tájékoztató
táblázatában
az
egyes szerződések mellett szerepeljen a
pénzforgalmi teljesítés is.
29/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
Önkormányzat tartási szerződést kössön
a Veresegyház belterület 441/1 hrsz-ú
ingatlanon Bódis Istvánné tulajdonát
képező 883/1400 tulajdoni hányadának
Önkormányzatra történő átruházására.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalja, hogy Bódis
Istvánnét a Veresegyház Idősek Otthonában
élete végéig, egyágyas szobában elhelyezi,
továbbá vállalja, hogy a személyi térítési
díj és a mindenkori intézményi térítési
díj különbözetét az Idősek Otthona felé
megfizeti. Végül pedig Bódis Istvánné
halálakor az Önkormányzat kötelezettsége
lesz - saját költségén - az illő eltemetésről
való gondoskodás.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a Bódis Istvánnéval kötendő
tartási szerződés aláírására, egyben felhívja
a jegyzőt, hogy a tartási szerződésből
keletkező
változásokat
a
vagyonnyilvántartásban és a földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
30/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Parcella GM Kft. 246/2012. számú vázrajzán
ábrázolt határrendezéssel a Veresegyház
belterület 981/2 hrsz-ú kivett közforgalmú
vasút területből 1.488 m2 a Veresegyház
belterület 981/73 hrsz-ú kivett telephely
ingatlanhoz kerüljön hozzácsatolásra.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
közművesítetlen 1.488 m2-es területrész
vételára – részben alkalmazva az 54/2010.
(VI.16.) Kt. számú határozat idevonatkozó
rendelkezéseit - bruttó 6.000.000,-Ft legyen.

Kihagyva a hivatkozott határozatból az
összevonásra kerülő ingatlan tekintetében
a megoszthatatlanságot, illetve tekintettel
az összevonás területrendezési és építési
költségeire a csökkentett vételár, az eredeti
vételár 50 %-a.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
vételár megfizetése Rolling Cars ’95 Kft.
tulajdonos részéről a 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.
31/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
külterület, 018/3 hrsz-ú, szántó művelési
ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
megvásárlásához Serfőző Istvánnétól 300,Ft/m2, összesen 2.721.300,-Ft vételáron.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
ingatlan vételárának kifizetése a 2013. évi
költségvetésben földvásárlásra elkülönített
keretből történjen meg.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a szükséges iratok és 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.
32/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul,
a
Veresegyház 077 hrsz alatt felvett ingatlan
jogi helyzetét rendező, átadás-átvételre
vonatkozó előzetes megállapodás aláírásá
hoz, az abban foglalt kötelezettségek
és
költségek vállalásához, valamint az
átminősítéshez szükséges jogi eljárások
megindításához.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a pol
gármestert a Veresegyház 077 hrsz alatt
felvett ingatlan jogi helyzetét rendező,
átadás-átvételi előzetes megállapodás
aláírására, valamint az átminősítési eljárás
megindítására, egyben felhívja a jegyzőt,
hogy az átadás-átvételből és átminősítésből
keletkező változásokat a vagyon-nyil
vántartásban és a földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
33/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszá
molót elfogadta.
34/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az előző ülés óta eltelt
időszak eseményeiről szóló beszámolót.
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35/2013. (III.19.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete elutasítja Ertinger Zsolt,
Ertinger Mihály és Ertinger Mihályné, 2112
Veresegyház, Platán u. 2. szám alatti lakosok
9329-2/2012, 9330-2/2012 és 9331-2/2012
számon iktatott fellebbezését, egyúttal
helyben hagyja a 9329/2012, 9330/2012 és
9331/2012 számú elsőfokú határozatokat.
36/2013. (III.28.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Veresegyház külterület 068/14 hrsz-ú, 21
ha 691 m2 alapterületű, kivett telephely
besorolású ingatlanból 25.000 m2 területrész
önálló helyrajzi számmal leválasztásra
kerüljön.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Veresegyház külterület 068/14 hrsz-ú, 21
ha 691 m2 alapterületű, kivett telephely
besorolású ingatlanból leválasztott, önálló
helyrajzi számú 25.000 m2 területrészre
bérleti szerződés és tulajdonosi hozzájárulás
megkötéséhez a Garden Invest Zsana
Termelő és Szolgáltató Kft-vel, határozott (20
év) időtartamra.
3.) Amennyiben a beruházás nem valósul
meg, vagy a vállalkozó a tevékenységét
szünetelteti vagy megszünteti, ebben az
esetben is legyen helye az önkormányzat
részéről történő rendkívüli felmondásnak.
Ez a kiegészítés kerüljön be a szerződés
szövegébe!
4.) A cégről kellő mennyiségű információ
álljon rendelkezésre, és készüljön egy olyan,
4-5 évet átfogó bevétel- kiadásra vonatkozó
prognózis,
amely
az
önkormányzat
szempontjából a projekt gazdaságosságát
alátámasztja, felszámítva mindazokat a
költségeket, amelyeket az önkormányzatnak
kell megfizetni, és azokat a bevételeket,
amelyekről az önkormányzat lemond.
5.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a terület leválasztási eljárás
megindítására, valamint a bérleti szerződés
és tulajdoni hozzájárulás aláírására, egyben
felhívja a jegyzőt, hogy a leválasztásból
keletkező
változásokat
a
vagyonnyilvántartásban és a földhivatali ingatlannyilvántartásban vezettesse át.
37/2013. (III.28.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 30 millió Ft kamat
mentes kölcsön folyósításáról döntött a
JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. részére,
melynek fedezete a vállalkozás szállítói
finanszírozásából származó bevétele.
• a kölcsön folyósításának napja: 2013.
március 28.
• a kölcsön visszafizetésének határideje:
2013. május 31.
2.) A JUKO Kft. a szállítói finanszírozásból
származó bevétele után haladéktalanul
köteles visszafizetni a kölcsönt. Ez a
kiegészítés kerüljön bele a szerződésbe.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a
pol

gármestert a kölcsönszerződés meg
kötésére.
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38/2013. (III.28.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja,
hogy 2013. július 1-től Veresegyház Város Önkormányzata a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláson keresztül a Zöld Híd
Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-től igényli.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
közszolgáltatási szerződést aláírja, és intézkedjen a GAMESZ és a Zöld
Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. közötti
feladat átadás-átvétel lebonyolításáról.

39/2013. (III.28.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
elfogadja az alábbi intézmények Alapító Okiratának módosítását, a
határozat mellékletében szereplő módosító okiratok szerint:
1. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
1. sz. melléklet
2. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
2. sz. melléklet
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges intézkedést tegye meg.

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
Munka- és tűzvédelmi munkatársat
keres az alábbi feltételekkel:
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

- Megbízhatóság, precizitás, jó kommunikációs képesség,
- Önálló munkavégzés.

A munkavégzés helye:
Veresegyház, Fő út 35., valamint Veresegyház Város Önkormány
zatának intézményei

Előnyt jelent:
- Épület-üzemeltetésben szerzett gyakorlat,
- Műszaki végzettség.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- Az Önkormányzat intézményeiben a munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátása
- Egyéb műszaki feladatok ellátása

Jelentkezéshez Benyújtandó iratok:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- Szakirányú képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Elvárások:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú munka- és tűzvédelmi szakképesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A jelentkezés módja:
Postai úton: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala (2112 Veresegyház,
Fő út 35.) Garai Tamás jegyző részére.
Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: SZ-125-1/2013,
valamint a munkakör megnevezését.
A jelentkezés határideje: 2013. április 15.
HIRDETÉS
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A hulladékszállítás jövője városunkban
A Képviselő-testület március 28-i ülésén döntött arról, hogyan
történjen a lakossági hulladék gyűjtése és elszállítása a jövőben.
Az intézkedésre azért volt szükség, mert az Országgyűlés
az elmúlt esztendő végén új jogi szabályozást vezetett be a
hulladékgazdálkodás területén. Számos ponton változtak a
feltételek, többek között meghatározták a lerakói díjakat, az
árhatósági jogkör a Képviselő-testületek helyett az ágazati
miniszter kezébe kerül, aki az Energia Hivatal javaslatára állapítja

majd meg az árakat a jövőben. Több megváltozott tényezőt
elemezve a képviselő-testület úgy döntött, hogy gazdaságosabb
megoldás, ha a GAMESZ helyett a város a hulladékgazdálkodási
feladatokat a Zöld Híd Régió Kft-re bízza, július 1-jétől. A Zöld
Híd Régió Kft-t (továbbiakban: Kft.) az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás - 104 települése, köztük Veresegyházhozta létre.

A döntés szerint július 1-jétől a következők szerint alakul a hulladékszállítás rendje
• A szemétszállítás díja a szolgáltató váltással NEM emelkedik!
• A szemétszállítás napja a HÉTFŐ lesz a város egész területén.

Hétfőnként reggel 6 és este 6 óra között gyűjtik össze a kihelyezett
kukákban található szemetet, 4 db korszerű, új begyűjtő járművel.
Páratlan héten a zsákos szelektív hulladék elszállítását végzik,
cserezsákot a begyűjtés során ingyen hagynak az ingatlanon.
Páros héten – áprilistól novemberig - a zöldhulladék elszállítását
végzik, bruttó 50,- Ft/db áron megvásárolgató önmagától lebomló
zsákokban. Így a komposztálás során a zsákokat ki sem kell bontani.
A város szelektív hulladékgyűjtő szigetein ettől az időtől kezdve
már csak az üveghulladék gyűjtésére használható konténereket
használhatjuk.
Figyelem! Nyáron a zöldhulladék kéthetente történő elszállításához
érdemes úgy ütemezni a családoknak a fűnyírást, hogy a zsákokban
az elszállításra váró erjedt, levágott fű lehetőség szerint másokat se
zavarjon.
A Kft. személyes ügyfélszolgálati irodát nyit a városközpontban,
melyhez az Önkormányzat egy jól megközelíthető helyiségét
ad nekik bérbe. A zöldhulladék és a többlethulladék zsákjai
megvásárolhatók lesznek az Ügyfélszolgálaton és üzletekben, a
város több pontján.
A Kft tervei között szerepel egy hulladékudvar létrehozása
a Hajó utcában, (Szadai úti körforgalomnál) ahová a lakosság
a háztartásban keletkezett, inerthulladékot, lomhulladékot,
fémhulladékot, valamint a veszélyes hulladékot beszállíthatja.
A Hulladékudvar pontos működéséről, a leadható hulladékok

•
•
•

•
•

fajtájáról, az itt alkalmazott díjakról a nyitás előtt közvetlenül
tájékoztatjuk a lakosságot! Az új udvar megnyitásáig a már
megszokott rendben a GAMESZ hulladékudvara (Sport út 4.)
továbbra is a lakosság rendelkezésére áll.
A lakossággal közszolgáltatói szerződést nem köt a Kft,
azonban nyilvántartást vezet a hulladékgyűjtő kukák méretéről,
darabszámáról és azokat hologramos matricával látja el. Csak az
ilyen matricával azonosított gyűjtőedényeket ürítik majd a hétfői
körjáratok során.
A társasházakkal, gazdálkodó szervezetekkel és intézményekkel a
Kft külön közszolgáltatási szerződést köt a szállításra.
Közszolgáltatás körében a következő űrtartalmú szabványos
kukákat használják: 80 literes, 120 literes, 240 literes, 1100 literes.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a maga által vásárolt kukát
kívánja használni, a Kft azt is elfogadja, amennyiben az a gépi
ürítésre alkalmas. Ilyen esetben a díjszámítás azzal a szabványos
kukadíjjal lesz azonos, amelyhez a tulajdonos edényének mérete a
legközelebb áll.
A számlázás továbbra is negyedéves marad, a díjfizetés lehet
csekkes, átutalásos, telefonon QR kód alkalmazásával, és 2014-től
elektronikus számlázásra is lesz lehetőség.

•

•

•

A GAMESZ a hulladékszállítási közszolgáltatás átadását követően
továbbra is végzi a településtisztasági feladatokat, a közterületek és
piac rendben tartását, takarítását.

Lapzárta utáni hír!

Április 7-én délután érte el Veresegyházat a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat – Közép Európa legnagyobb haditorna játéka -, mely során
huszáraink és katonai hagyományőrzőink jelenlétében a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, kiegészülve vendégművészekkel,
előadta a március 15-ére összeállított ünnepi műsorát. A látványos koreográfiát Paár Tibor állította össze, a műsorban jelentős szerepet
kapott a Veresegyházi Népdalkör is.
Az időjárás ez alkalommal már lehetővé tette, hogy a népes közönség megcsodálhassa a remek emlékműsort, mely ezen a napon
is hasonlóan időszerű volt. Vendégeink voltak a huszárokon és a lovas szabadcsapatok képviselőin túl német-osztrák katonai
hagyományőrzők is, akik elismeréssel adóztak az egykori hadviselés emlékeit is felsorakoztató ágyús, elöltöltős puskákból leadott
sortűztűzzel is megtűzdelt rendezvénynek.

Hagyományőrző Népi Együttes

Helyesbítés

Vankó István, Kaposi
Mátyás és Pásztor Ildikó

László Gergely, Lévai György
és Lakatos Attila

www.decens.eu • folyóirataink

Előző lapszámunk 11. oldalán adtunk hírt a Csík Zenekar gödöllői koncertjén
fellépő veresegyházi résztvevőkről. Sajnálatos módonlemaradt a Veresegyházi
Hagyományőrző Népi Együttes megnevezése, annak ellenére, hogy az ott
közölt fényképen is ők látszanak. Hibánkért elnézésüket kérjük, igyekszünk
jóvátenni mulasztásunkat.
a főszerkesztő
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Segítség bajba jutott hiteleseknek és
eladósodott családoknak

• Ha belekerült az adósságcsapdába
• ha nem tudja fizetni hiteleit
• ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási

a zártkert tulajdonosok részére
a földhasználati regisztrációval
kapcsolatosan
A Kormány döntése értelmében a zártkerti fekvésű
földek használóinak nem kell földhasználatukat
a földhasználati nyilvántartásban regisztráltatniuk.

eljárás indult Ön ellen
• ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent
• ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval
• ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új
kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről
és az adósság mérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése Pertársaság „a tiszta
lappal történő kezdés” érdekében
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával
kapcsolatban szükséges intézkedések folyamatban
vannak. Azok hatályba lépéséig a földhivatalok
a zártkerti földekre vonatkozóan a földhasználati
nyilvántartásba történő regisztrálással kapcsolatos
ügyintézésüket felfüggesztették.
Ezen intézkedések a külterületi fekvésű földek használóit
nem érintik, a külterületi fekvésű földek használatát a
hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
továbbra is be kell jelenteni.

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com www.bankikarosultak.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Generali Biztosító Veresegyházon
Március 20-án, egy kedves ünnepség során megnyílt a Generali Biztosító irodája a
Triangoló épület (Szadai út 7.) földszintjén. Ez egy egyszemélyes kirendeltség, mégis
nagy jelentőségű a Generali életében, jelentette ki Román István régióigazgató. Jól
felfogott érdekükben, üzleti megfontolásból tették meg ezt a lépést, bízva Veresegyház
és környéke fejlődésében, melyhez a Generali szeretne hozzájárulni pénzügyi
szolgáltatásaival, közel hozva azt városunk lakóihoz. A képviseletet Kerekes Ferencnére
bízták, aki ezt a megbízást eddigi munkájával kiérdemelte, már több mint 260 család
bízta rajta keresztül a Generali Biztosítóra értékei biztosítását, biztonságát.
Pásztor Béla polgármester átvágja a szalagot

Interjú Kerekes Ferencnével

HIRDETÉS

A Generali minden szolgáltatását igénybe lehet itt venni?
Igen, mindegyiket. Az én kedvenceim a lakásbiztosítás,
és az öngondoskodás. Nagyon fontos az életben az előre
gondolkodás. A távlati célok eléréséhez az időben történő
takarékossági lépések megtétele elengedhetetlen, legyen
az egy biztos nyugdíjkori életszínvonal, gyermekek
továbbtanítása, vagy sok más életcél. Természetesen
gépjármű biztosítást, utasbiztosítás is lehet nálunk intézni,
illetve bármilyen biztosításfélét, amire az itteni lakosoknak
szükségük lehet.

Kerekes Ferencné

A Generali termékei ma már teljesen testre szabhatóak, mindenkinek a maga
élethelyzetéhez, szükségleteihez, lehetőségeihez tudjuk alakítani a szolgáltatásainkat.
Például, akinek kisgyermeke van, annak tudunk bele tenni gyermekcsomagot, aki a
sportot tartja fontosnak, annak sportcsomagot ajánlunk.
Milyen nyitva tartással állnak a lakosság és a cégek szolgálatára?
Bevezetőben hétfőn, szerdán és csütörtökön 9–13 óráig, kedden és pénteken pedig
14–18 óráig várom az érdeklődőket. Ha valakinek ez az időpont nem alkalmas, akkor
telefonon egyeztetünk számára megfelelő időpontot.
Az elérhetőségeim: 06-20/264-7446, andrea.kerekes@tanacsado.generali.hu.
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Közlemény
az 1. osztályosok beiratkozásához
Tisztelt Szülők!
A 2013.03.11-én tartott tájékoztató
szülői
értekezleten
elhangzottakkal
kapcsolatban több észrevétel, kérdés
érkezett
intézményünkhöz
és
a
fenntartóhoz is, ezért szeretnék ismételt
tájékoztatást adni a szülőknek a
beiratkozással kapcsolatos teendőkről és
lehetőségekről.
Az új törvényi változások jelentősen megváltoztatták iskolánk
életét, ami érinti a beiratkozást és az iskolai foglalkozások
megszervezését is.

1.

Megtörtént a meghallgatás az emelt szintű zeneoktatás
beiratkozásához.
Kiértesítettük a szülőket, hogy „megfelelt” vagy „nem felelt meg”
gyermekük a meghallgatáson.
A „megfelelt” minősítést kapott gyermekek szülei a beiratkozásnál
választhatják az emelt szintű zeneoktatást.
A „nem megfelelt” gyermekek szülei a beiratkozásnál a többi
választható (sakk, német, angol) tantárgyak közül választhatnak.

•
•
•

2. Beiratkozásnál minden Veresegyház közigazgatási területén
lakó gyermeket intézményünkbe fel kell venni.

A szülő a szabad iskolaválasztás jogával élve, választhat
gyermekének másik iskolát is, de kérjük ezt iskolánknak jelezni
szíveskedjenek. Más településről is beiratkozhatnak, de őket csak
abban az esetben tudjuk felvenni, ha marad szabad helyünk.

Kéz a Kézben Óvoda
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

É R T E S Í T É S Ó V O D A I B E Í R A T Á S R Ó L!
2013. április 15 -én (hétfő)		
2013. április 16 –án (kedd)		
2013. április 17 - én (szerda)		
2013. április 18-án (csütörtök)
2013. április 19-én (péntek)		

8 - 17 óráig
8 - 17 óráig
8 - 17 óráig
8 – 16 óráig
8 – 15 óráig

Helye: Veresegyház, Hétvezér u. 6. sz. : (Csonkás Óvoda)
Várjuk annak a gyermeknek a beíratását,

•
•
•

aki már betöltötte 3. életévét, de még nem jár óvodába,
aki 2013. december 31-ig betölti 3. életévét,
felvételi kérelmét jelezze az is, akinek gyermeke 2014.
augusztus 31-ig tölti
3. életévét.

Beiratkozáshoz szükséges:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
lakcím igazoló kártya
TAJ kártya
Oltási kiskönyve

•
•
•
•

Az a gyermek, aki 5. életévét 2013-ben tölti be, a nevelési év kezdő
napjától (2013. szeptember 1.) legalább napi négy órát köteles az
óvodai nevelésben részt venni.
Veresegyház, 2013. március 12.

Harcos Györgyné óvodavezető

3.

A beiratkozott létszám alapján dől el, hogy a törvényben meghatározott (27fő) létszámnak megfelelően hány osztályt kell indítani. A
beiratkozó, elutasítandó, más települést választó, vagy más településről beiratkozó tanulókról az iskola tájékoztatást küld a fenntartónak
(Gödöllői Tankerület). A létszám alapján 2013. április 19-ig meghatározásra kerül az indítható osztályok száma és az osztályokat vezető
tanítók névsora.
Az intézmény igazgatójának jogkörébe és hatáskörébe tartózik a döntés a tanulók felvételéről és elutasításáról.
Az osztályokba sorolást az igazgató végzi a választott tantárgyak alapján.
A 20/2012. EMMI rendelet 24.§ (6) bekezdése értelmében: Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
Az igazgató 2013. április 26-ig küldi meg a szülők részére a felvételről vagy elutasításról szóló határozatot.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ 2-3 bekezdése alapján kézhezvételtől számított 15 napon belül kérelmet nyújthat be a
KLIK illetékes Tankerület igazgatójához.

4.

„Egész napos iskola”
Az iskolában a délelőtti és délutáni tanítási időszakban oly módon kell megszervezni a foglalkozásokat, hogy azok legalább 16.00 óráig
tartsanak. (Nkt. 27.§ (1) bekezdés).
A szülő több lehetőség közül választhat.

a)

A szülő azt választja, hogy gyermeke 16.00 óráig az intézményben maradjon.
Kérhet napközis foglalkozást, amely keretében 15.00 óráig a gyermek elmehet a választott du.-i foglalkozására szakkör, felzárkóztató
foglalkozás, sport stb. és 15.00-16.00 tanul a napköziben. Ha a szülő további felügyeletet is szeretne kérni, megjelölheti az időpontot
17.30-ig tudjuk ezt biztosítani.
Az Nkt. 51.§ (1) bekezdése értelmében az iskolában az igazgató a tanulót a szülő kérésére felmentheti – az ált. iskolában 16.00 óra előtt
megszervezett egyéb foglalkozások alól.

b) Ha a szülő nem szeretné, hogy gyermeke 16.00 óráig maradjon az iskolában, akkor azt írásban kéri az igazgatótól.
• Kérheti, hogy tanítási órák után gyermeke távozzék az iskolából.
• Kérheti, hogy gyermeke az iskola által felkínált du. foglalkozásokon

részt vegyen (szakkör, sport, felzárkóztató foglalkozás,
tehetséggondozás) és utána hazamenjen.
A gyermek természetesen többféle foglalkozást is választhat.
Lesznek olyan foglalkozások, amelyek a kötelező órák után kerülnek megszervezésre és a szülő nem kérhet felmentést alóla pl.: énekkar,
kötelező felzárkóztató foglalkozások és az emeltszintű zenei osztály választott nyelvi órái).
További megválaszolatlan kérdésük esetén kérjük, forduljanak bizalommal az iskola vezetéséhez.
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Zrínyi Ilona Matematikaverseny

ÉSZAK-PEST MEGYE LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
Az Észak-Pest megyei körzet versenyében diákjaink ismét óriási sikert könyvelhettek el. A február 15-én rendezett körzeti fordulón,
közel negyven diákunk mérette meg tudását ezen a rangos versenyen. Nagy büszkeség, hogy már másodszor hozhattuk el azt a
vándorkupát, amely az „ÉSZAK-PEST MEGYE LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA” cím mellé jár.

Csapataink:

3. évfolyam: 2. helyezett (51 iskolából): Kovács Brúnó, Gugi
Gergely, Simon Tamás
Felkészítőik: Fazekas Istvánné, Kassainé Erdélyi Ildikó,
Basáné Fendler Éva
4. évfolyam: 1. helyezett (47 iskolából): Békei Dóra, Áron
Gergő, Nagy Balázs
Tanítóik: Boldizsár Piroska, Vargáné Miklós Gizella
5. évfolyam: 8. helyezés (53 iskolából, közte 7 gimnázium)
Felkészítő: Nervettiné Varga Zsuzsanna

Zsigri Bálint 6. osztály 3. helyezett és országos 21.,
Márfai Fruzsina 8. osztály 5. helyezett,
Horváth Mátyás 7. osztály 4. helyezés)

6. évfolyam: 3. helyezés (48 iskolából, közte 8 gimnázium):
Zsigri Bálint, Baranyai Boldizsár, Gáll Péter
Felkészítő: Zsigriné Zeller Terézia
7. évfolyam: 4. helyezés (37 iskolából, közte 6 gimnázium)
Felkészítő: Dudásné Kiss Nicolette
8. évfolyam: 4. helyezés (33 iskolából, közte 6 gimnázium)
Felkészítő: Nervettiné Varga Zsuzsanna
Egyéni:
3. évfolyam: (329 versenyző) Kovács Brúnó 3., Gugi Gergely
8., Simon Tamás 27., Szőcs Zoltán 38., Sasvári Bálint 57.,
Tibenszki Milán 86.
4. évfolyam: (265 versenyző) Békei Dóra 3., Áron Gergő 5.,
Nagy Balázs 26., Filep-György Dominik 28., Harsányi Ádám
32., Marx Adél 95., Szabó András 110.

Zsigri Bálint, Baranyai Boldizsár, Gáll Péter,
Zsigriné Zeller Terézia, Nervettiné Varga Zsuzsanna

A negyedikes csapatunk

5. évfolyam: (275 versenyző) Kutrovics Kornél 29., Hetyey
Karola 63., Régenbach Maja 72., Békefi Patrik 131., Molnár
Milán 150., Tímár Ádám 184.,
6. évfolyam: (234 versenyző) Zsigri Bálint 3., Baranyai
Boldizsár 20., Gáll Péter 22., Monori Dominik 67., Varga
Péter 107., Gáspár Márton 152., Nagy Boldizsár 227.
7. évfolyam:
(195 versenyző) Horváth Mátyás 4.,
Szakmáry Nándor 27., Molnár Tímea 35., Bella Cintia 49.,
Petrovics Bianka 64., Závoczki Júlia 125.
8. évfolyam: (142 versenyző) Márfai Fruzsina 5., Gáll Zsófia
20., Gugi Anna 21., Nagy Eszter 39., Nervetti Viktor 47.,
Oláh Niké 134.
További óriási eredmény, hogy iskolánk két tanulója
meghívást kapott a március végén megrendezésre kerülő
országos döntőre is. A rövid, alig 2 hetes felkészülés után
Kovács Brúnó 3. osztályos tanulónk a 75 induló közül a
44. helyet szerezte meg, Zsigri Bálint 6. osztályos tanuló
pedig a 21. helyen végzett a 67 legjobb között. Mindkét
versenyzőnek és az őket felkészítő tanároknak (Fazekas
Istvánné és Zsigriné Zeller Terézia) is szeretettel gratulálunk!
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Kosárlabda Diákolimpia
IV. korcsoport

Február 14-én a legtapasztaltabb kosarasaink kezdték meg a diákolimpiai
küzdelmeket. A körzeti döntőn, a tavalyihoz hasonlóan ismét Kerepes
és Nagytarcsa volt az ellenfelünk. Bár a teljesítményünk ingadozott,
többször hátrányból sikerült fordítanunk, ami a csapat ügyességét
és elszántságát mutatja. Ezután következett a területi döntő! Az első
meccset Szigetszentmiklós ellen játszottuk, és magabiztos kezdés után
végig vezettünk. Nagyon szép akciókat vittek végig a fiúk, és a dobások
is nagyrészt pontosak voltak, gyorsan gyűltek a pontok. Az utolsó
negyedben 40 pontra nőtt a két csapat közötti különbség, így a meccsnek
vége lett a rendes játékidő letelte előtt. Végeredmény: 83-42 Veres javára.
A második mérkőzésen a Nagykőrös ellen küzdöttünk a továbbjutásért..
Igazán becsületesen hajtottak a játékosaink, ez azonban nem volt elég
fiatal csapatunknak a győzelemhez.
A csapat tagjai: Ács Bendek, Czibula Nándor, Dömötör Márton, Kocsis
Gergő, Kocsis Olivér, Koválszky Tamás, Kurdi Károly, Markó Zsombor,
Molnár Máté, Molnár Milán, Orsó Márk, Szix Tamás. Edzők: Gaálné Szendefy
Ágnes és Erdiczky Krisztina”

III. korcsoport

Március 7-én a hazai pálya és a lelkes szurkoló tábor segítségével az első
akadályt sikeresen vettük Szada jól felkészült, szépen játszó csapata ellen.
Jó összjátékkal, szép akció kosarakkal és jó védekezéssel nyertünk 50-37re.
Kerepes csapata ellen nehezebben ment az összjáték, de a második
félidőre felébredtünk és a hivatalos játékidő vége előtt 40 pontos
különbséggel nyertünk, 55-14-et mutatott a tábla.
A csapat tagjai: Borsodi Máté József, Dömötör Márton, Fehér Botond, Kocsis Gergő, Kocsis Olivér, Kubicza Bálint, Molnár Máté, Molnár Milán, Orsó
Márk, Sárga Márk, Somogyi Domonkos, Szix Tamás. Edzők: Gaálné Szendefy Ágnes és Erdiczky Krisztina”
Erdiczky Krisztina
HIRDETÉS
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Az AREC terápiáról
Az AREC - SZÁRAZ SÓTERÁPIA orvostudósok szabadalma, amit 20 éves
aknaszlatinai barlangterápiás tapasztalat alapján dolgoztak ki. A ma ismert
eljárások közül a leghatásosabb és teljesen mellékhatás-mentes.
Az eljárás során a közel 20 millió éves, szennyeződésmentes bányasót a
legkisebb hörgőcskék átmérőjénél is kisebb méretűvé porlasztjuk (0,5
- 5 mikron) – finomabbra, mint a cigarettafüst -, majd a levegőbe fújjuk.
Így a só garantáltan lejut a tüdő valamennyi hörgőcskéjébe és feloldja
az ott letapadt, pangó váladékot; a gyulladást csökkenti, majd teljesen
megszünteti. Hatékony megoldás vírusos és bakteriális fertőzések
kivédésére is, immunerősítő hatása miatt!
Hány alkalmat jelent és mennyi ideig tart a kezelés?
Prevenció, immunerősítés, megfázásos betegségek kezelése, dohányzóknak
tüdőtisztítás céljából 10 alkalom;
Terápiás kezelésnél (hurutos, krónikus betegségeknél, asztma, allergia
esetén) 20 alkalmas kezelést ajánlunk.
Egy bevezető időszakot követően a gyermekek 20-40 percet, a felnőttek
40-60 percet tartózkodhatnak a klímahelyiségben. A kezeléseket a kedvező
hatás eléréséhez ajánlatos egymást követő napokon igénybe venni.
Milyen az eljárás hatékonysága?
Gyermekeknél 80-90%-os javulást, felnőtteknél 10-12 hónapig tartó
jelentős javulást érünk el úgy, hogy 65-75%-kal csökken a gyógyszer és
injekcióigény, a nehézlégzések gyakorisága és hossza. A legfontosabb
azonban, hogy egy gyógyszermentes eljárásról van szó, aminek nincsenek
mellékhatásai.
A módszerről kérdeztük Dr. Páll Gabriella allergológus, csecsemő- és
gyermekorvost.
Doktornő, mi a véleménye az AREC- Sóterápiás kezelésről?
A légúti fertőzésekben a termelődő váladék feloldásának, kiürítésének, a
duzzadt nyálkahártya megnyugtatásának komoly szerepe van. Sokszor
éppen az akadályozza a gyógyulást, hogy a termelődő sűrű váladékot a
gyermek nem tudja jól felköhögni, kiüríteni. A száraz sóterápiának ezekben
a makacs, elhúzódó esetekben igen jó eredménye lehet. A szakorvosok által
rendelt gyógyszeres kezelés kiegészítésére kiválóan alkalmas.
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A közeljövő rendezvényei
Április 13. 18 óra

Nótaest Művelődési Ház

Április 14.

Ima Veresegyházért
Innovációs Centrum

Április 13-14. 10 óra

Kutyafogathajtó verseny

Medvék és Farkasok Otthona

Április 17. 17.30 óra

Vekerdy Tamás pszichológus
előadás
Innovációs Centrum

Április 18. 18 óra

Sándor György humorista estje
Innovációs Centrum

Április 19. 11 óra

Filharmónia-koncert
Művelődési Ház

Április 19.

Általános iskola színjátszóinak
előadása
Művelődési Ház

Április 20. 10 óra

Ki mit tud Művelődési Ház

Április 20. 16 óra

Moldvai Táncház

Innovációs Centrum

Tavaszváró – Pünkösdölő
Szeretettel várunk és hívunk mindenkit – aki az éneket szereti – a

Cantemus Kórus koncertjére amely
2013. május 12-én, délután 4 órakor
kerül megrendezésre.

Helyszín:
Innovációs Központ nagyterme
Belépő:
Ingyenes!
Előadunk
J.S. Bach
T. Orelli
Giuseppe de Marzi
Camille Saint – Seans
Feliks Nowowiejski
Hubert Weyrich
A Bruekner
Felix Mendelssohn
műveket

Rinyatúra

Április 20.

Ivacsi tó és Haldorádó környéke

Április 21. 18 óra

Jótékonysági hangverseny
Zeneiskiola

Április 21.

Föld Napja - szemétszedés a
városban

Veresegyházi intézmények, szervezetek

Április 25.

TÖOSZ gyűlés

Innovációs Centrum

Április 27.

Tánc Világnapja
Művelődési Ház

Április 28.

Gyermekpeca horgászverseny,
Tavaszkupa
Ivacsi tó, félsziget

Április 30.

Esti gimi ballagása

Fabriczius József Esti Gimnázium

Május 1. 10 óra

Majális Fenyveserdő

Május 3. 18 óra

Czibula Pál kiállításának megnyitója
Innovációs Centrum

Május 4.

Amerikai autós roadshow		

Medvék és Farkasok Otthona

Május 4. 16 óra

Gaudeamus kórus koncertje
Innovációs Centrum

Május 5. 19 óra

Nosztalgia Táncest

Váci Mihály Művelődési Ház

Május 11.

Református jótékonysági bál
Váci Mihály Művelődési Ház

Május 11.

Egészségnap

Ezerkincs Életmód Centrum

Május 11.

Éneklő Ifjúság - koncert

Mézesvölgyi Általános Iskola

Május 12. óra

Cantemus kórus - Pünkösd koncert
Innovációs Centrum

Május 14. 17.30 óra

LSZG Zeneiskola énektanszak
koncertje
Innovációs Centrum

Április 26. 18 óra

Kiállításmegnyitó
Ipolyság

Kis vidámságot hozzon a hosszú tél után,
lelki feltöltődést és Pünkösdvárást az életünkbe.
www.decens.eu • folyóirataink
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Szoborparkunk következő alakja Dessewffy Arisztid

Arad
Idén is szoboravatással emlékezünk
Aradon
elveszejtett
’48-as
főtisztjeinkről és Batthyány Lajos
miniszterelnökről.
Dessewffy Arisztid szobrával bővül
az emlékpark. A tábornok méltó
képviselője volt az egész világon
magyar fegyvernemként ismert
huszárságnak. Részletesebben róla
akkor írok, ha szobra már látható.
Fontosnak érzem, hogy pár szóval
próbáljuk
vértanúink
helyét,
mozgató erejét, egészen máig
ható történelmi szerepét elemezni. A máig hatót azért nem érzem
túlzásnak, mert a köztudatba ivódott katonahőseink neveinek
javarészét a tábornokok teszik ki. Jelképei lettek a halál árnyékában
is gerincesen, méltósággal viselkedő hazafiságnak. Megjelenésük
és minden megnyilvánulásuk a nemzet melletti elkötelezettséget
sugallja.
Ez a tisztikar szállt szembe az akkori Európa két nagyhatalmával, az
orosz és osztrák seregek csak közös erővel tudtak felülkerekedni a
magyar honvédségen. A motivált és jó képességű seregen kívül
nem feledkezhetünk meg arról, hogy ehhez nagyon erős gazdasági
háttér is kellett. Szerencsére a forradalmat megelőző reformkor
szelleme az önálló nemzetgazdaságot éltette, és tett is érte a
társadalom minden rétegét bevonva. Így volt lehetséges, hogy
szinte hetekkel az országot ért támadás után teljesíteni tudott a
hadiipar, felállt az önálló Nemzeti Bank, dolgoztak a bányák, folyt az
állatkereskedés stb… Az ország megállt a saját lábán!
Végül a két nagyhatalom kikényszerítette a fegyverletételt.
Hiába tudta a császár, hogy a megtorlás a tábornokokat mártírrá
emeli, a nagyhatalmi gőg értelmetlen dühödt, bosszút szült. Még
a birodalom jogrendszere szerint is törvénytelen volt a megtorlás,
hiszen a császár ’48 áprilisában aláírta azokat a törvényeket, amik
többek között lehetővé tették az önálló magyar vezérkar felállítását.
Valószínű ez is egyik fő oka volt V. Ferdinánd eltávolításának, és
jött helyette a merev katonacsászár, Ferenc József. A megtorlás az
egész országot egybe kovácsolta – a nők ékszereikbe vésették a
tábornokon nevének kezdőbetűit, minden ereklye volt, ami velük
kapcsolatos – a passzív ellenállás, a birodalmi áruk bojkottja, az
ország gazdaságának mindenáron való magyar kézben tartása
meghozta a gyümölcsét. Létrejött a kiegyezés!
A dualista állam nagyjából az áprilisi törvényeken alapult. A
forradalom ’48 tavaszán kitűzött céljai 1867-ben megvalósultak,
az aradi hősök élete és halála jelentős szerepet játszott az ország
kiegyezés utáni felemelkedésében.
Megyeri László

HIRDETÉS

Bokrétás
vallomások
/3. rész/

Kodály Zoltán: „Kultúra annyi, mint tanulás, megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.” Az idézet igazsága a néptánc
nyelvére lefordítva: A néptáncosok, a gyakorlással és fellépésekkel az
évek során nemcsak a tánclépéseket sajátítják el, hanem a folyamatos
tanulással gazdagabbá válnak a zene és a tánc iránti elkötelezettség
szempontjából is. Szinte kivétel nélkül jellemző a táncosokra a közösség
és a társaság iránti szeretet. A Bokrétásokkal történt beszélgetéseim, a
próbákon látottak mindezt megerősítették bennem.

Balázs Péter koreográfus, a keddi napo-

kon vezeti a táncosok lépteit. Tánclépésben
oktat, magyaráz és ritmusra jár. A fiatal pedagógussal, 2012. decemberében a veresegyházi kultúrházban találkoztam először,
már megismerkedésünk napján fény derült
tánctudásának „titkára”. Péter, 10 éves korában került a Vasas Művészegyüttes utánpótlás csoportjába, majd 1997-től a felnőtt
tánckarba. A Honvéd Együttesben is táncolt,
Novák Ferenc művészeti vezetése alatt több
nagyszabású produkcióban volt alkalma
szerepelni. A Vasas Művészegyüttesben a mai napig táncol, valamint
tánckari asszisztensi és koreográfusi feladatokat lát el. 2008-ban fejezte
be a Magyar Táncművészeti Főiskolát, néptáncpedagógus szakon. 2010ben, került kapcsolatba a Bokréta Néptáncegyüttessel.
Péterrel történt beszélgetésünk során a következő kérdésekre kerestem
a választ: Miért vállalta el az együttes képzését? Hogyan látja csoport
tevékenységét? Milyen távlati tervei vannak?
Rövid gondolkodás után a következőket válaszolta: „Almási Bernadett
művészeti vezető felkérését nagy örömmel fogadtam. Megmondom
őszintén, a felkínált feladatot, hogy Veresegyházon néptáncot tanítsak,
szívesen elvállaltam. Kifejezetten motivált az a gondolat, miszerint egy
olyan együttes vezetését végezhetem, ahol szinte már anyanyelvi szinten közelítik meg a táncot. Paár Tibor kollégámtól - barátomtól - vettem
át az együttes férfi vezetői szerepét, most már két éve dolgozunk így a
Bokréta Néptáncegyüttessel.
Almási Bernadettel eltökélt szándékunk a magyar néptánckincs anyanyelvi szinten történő bemutatása. A táncegyüttes vezetése jelenleg az óvodás és általános iskolás korosztály bevonásával - egy utánpótlás
bázist épít ki, a természetes fluktuáció kiegyensúlyozására. Mert tudomásul kell vennünk, hogy az együttesből olykor el is mennek, illetve kimaradnak táncosok.
Az együttes célja, a Kárpát-medence néptánc kincsének minél magasabb szinten történő elsajátítása és bemutatása. Célunk, végső soron
egy színvonalas amatőr együttes létrehozása, ennek megfelelően az
együttes átalakulóban van. Veresegyház Polgármesteri Hivatalával való
együttműködés alapján lehetőségünk nyílt arra, hogy a városon belüli
különböző rendezvényeken minél több alkalommal jelen lehessünk. Az
itt fellépő táncosok nagyon lelkesek, véleményem szerint példamutatóan dolgoznak - és mindezt szabadidejükben, munka mellet teszik - a tánc
öröméért és boldogHIRDETÉS
ságáért. A Bokréta
Néptáncegyüttes ha továbbra is ilyen
magas színvonalat
képvisel - szép jövő
elé nézhet. Szeretnénk mindezt közösen véghezvinni!”
Veréb József
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen
ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban bérbe kívánja adni.
A bérbe adni kívánt ingatlan:

Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám alatti volt
Pizzéria épülete
A bérbe adni kívánt ingatlan jellemzői:

főépületének alapterülete: br. 66+21 m2
a főépülethez tartozó földterület br. 345 m2

A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz,
villany). Az ingatlan korábban melegkonyhás éttermi vendéglátóhelyként üzemelt.
Ajánlattételi határidő: április 30. 10.00 óra
A részletes tender megtekinthető és ingyenesen beszerezhető a
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési
Osztályán, Bódi Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintézőnél
(Fót, Vörösmarty tér 1.), hivatali félfogadási időben.
Érdeklődni lehet: 27/535-365/131 mellék
vagy 06-70-3748494 telefonszámokon.

www.decens.eu • folyóirataink
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Egészséges életmód
Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

Győ r i R i ta

TAVASZI LENDÜLET

Április, a népi hagyomány szerint Szent György hava, Tavaszhó, Szelek hava. Nyiladozik a természet, most töri fel az eke a talajt. Ebben
a hónapban van az Egészségügyi Világnap, a Füstmentes világnap, a Magyar Költészet napja, a Föld Napja, a Táncművészet Világnapja.

Sz

inte hallani, hogy a természet fellélegzik a hosszú, rideg,
téli napok után. Minden zizeg, mocorog, felélénkül, színesedik a táj megállíthatatlanul. Ebből az elszántságból,
élni akarásból merítsünk mi is erőt a mindennapjaink feladataihoz,
a kitűzött céljaink megvalósításához.
Ilyenkor tavasszal, amikor már érezzük a meleg napok fuvallatát,
megtelnek az edzőtermek. Mindenki gyorsan fogyni szeretne, de
tudjuk-e, hogy melyik edzésforma, melyik óratípus lenne számunkra a legmegfelelőbb? Könnyű dolgunk van, hiszen lépten-nyomon
fitneszterembe botlunk, ám ezekben annyiféle edzéstípust kínálnak, hogy elveszettnek érezhetjük magunkat.
Ezért először a célunkat kell meghatároznunk: meg szeretnénk
szabadulni a felesleges kilóktól? Netán az izmainkat szeretnénk tónusba hozni? Vagy az állóképességünkön szeretnénk javítani?
A csoportos órák azért is hatékonyak, mert magával ragad a többiek
lelkesedése, a dinamikus zene, emellett biztosak lehetünk benne,
hogy egy szakszerűen összeállított gyakorlatsort, edzésformát végzünk. Nagyon fontos azonban, hogy több óratípust is próbáljunk
ki, mielőtt eldöntjük mi az, ami tetszik nekünk (illetve kérjük ki az
edző véleményét akár egy személyi edzés keretén belül). Önmagában egyik mozgástípus sem jó vagy rossz, mindegyik használ a testünknek, de igazán edzettek és fittek akkor leszünk, ha kombináljuk
őket.

Milyen előnyei vannak a „kis termes” óráknak?

Az aerobik teremben kényelmesen elbújhatunk a mellettünk izzadó másik 20 ember mellett, míg a kis csoportos órákon (5-8 fős)
nagyobb figyelem jut egy vendégre. Sokan éppen ezért félnek az
ilyen típusú óráktól, ám fejlődésünk érdekében mindenképpen
érdemes kipróbálni, hogy milyen az, amikor az edző koncentráltabban kíséri végig a munkánkat. Az itt kipróbálható óratípusok
általában konkrét eszközhöz kötődnek, így másfajta terhelést jelentenek, mint amit a hagyományos órákon megszoktunk. Amen�nyiben eredményt szeretnénk elérni, célszerű testünket folyamatos kihívások elé állítani. Edzéseink közé így időről időre célszerű
beiktatni a megszokottól eltérő óratípusokat is.
A lényeg a kitartás, és a rendszeresség. Fejlődés csak rendszeres
edzéstől várható! Ahhoz, hogy látványos eredmény mutatkozzék,
nem napokban, hetekben, hanem inkább hónapokban, években
kell mérni a ráfordított időt. A fejlődésre és átváltozásra heti 3
edzésszám ajánlott. Heti két edzés már „meglátszik”, de jó eredményt inkább heti 3 edzés ad. Érdemes mindig ugyanazokat a
napokat választani, és így egy heti ciklust kialakítani (például hétfő- szerda-péntek, vagy kedd- csütörtök-szombat). Legalább egy
pihenőnap legyen minden edzés között.

„A tavasz eleje jól kezdődött. Sok esővel. Megmozdult a vetések és rétek világa, zsendültek a füvek és fák, sárgult a gólyahír,
és a békanemzettség zenekara már összetanult muzsikával köszöntötte Szent György havát… „
(Fekete István: Április (részlet)

Hasznos holmik fillérekért!

G A R Á Z S VÁ S Á R

A cikket lejegyezte: Győri Rita személyi edző, TRX trainer
www.fittenveresen.hu rita@fittenveresen.hu

2013. május 4-én, szombaton 10-14 óráig.
Veresegyház, Ráday u.120.
Néhány baráti család összeadott pár feleslegesnek tartott olyan
holmit, amit mások talán használni tudnak.
Biztosan megtaláljuk a közös nevezőt!

Sajnos ilyen is előfordul. Egyik kedves olvasónk küldött
be jónéhány hasonló állapotokat mutató képet a Ligetek
térségéből.
Érthetetlen, milyen gondolatok vezérelhetik azokat, akik
arra vetemednek, hogy a szemetüket titokban kihordják a
természetbe. Jó lenne, ha ezek az illetők is részt vennének
a Föld Napján szokásos össznépi szemétszedésen.
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Osztrák cég keres ausztriai munkára
minősített hegesztőket,
csőszerelőket,
lakatosokat,
CNC forgácsolókat
és villanyszerelőket.

jelentkezés:

www.industrypower.hu
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Kálvin Téri Napok
Negyedik alkalommal tartottunk iskolánkban bibliai ismeretekhez
kapcsolódó versenyt. Három délután adtak számot tanulóink
felkészültségükről: bibliai történetmondás, zsoltár- és népdaléneklés
kategóriákban. A rendezvényt megelőzte egy rajzpályázat „Bibliai
történetek képekben” címmel. A Gilvádi Fordító- és Tolmácsiroda
hirdette meg ebben a tanévben is, s gondoskodott a díjakról. A
rajzokat Mezősi Eszter üvegművész bírálta, értékelte. Közel 150 rajz
készült. Szebbnél szebb formában jelenítették meg a gyerekek a
bibliai történeteket. Méltóan tükrözik ezt az eredmények!
Komoly, kitartó munkát kívánt a történetmondó verseny. Két
délután hallgatták a zsűritagok a bátor, lelkes tanulók előadásait.
Nehéz feladat elé állították a döntéshozókat. A 4-5-6. évfolyamon
Sipos Bulcsu Kadosa esperes úr, az 1-2-3. évfolyamon Szabó Gábor
Ferenc lelkipásztor vezetésével, gyülekezetünk lelkipásztorai és
tanáraink részvételével állított fel sorrendet a zsűri. A jól felkészült
tanulók között alig-alig volt különbség. Dicséret illet mindenkit, aki
vállalta a megmérettetést.
Tanulóink csoportosan is szerepeltek, színpadi jelenetet adtak elő,
ezzel tettek bizonyságot. 11 csoport készült fel, és jelenített meg
egy-egy történetet. Valamennyi csoportot elismerésben részesítette
a zsűri, kiemelve az 5. a és az 1. b osztályok előadását.
A Zsoltár- és népdaléneklést választották a tanulók közül a legtöbben,
109-en vettek részt ezen a versenyen. Az Istent dicsőítő énekek
hallgatása szívet-lelket melengető, kellemes délutánt nyújtott a
jelenlévőknek, a zsűrinek pedig hosszú töprengést, nehéz döntést.
Dr. Szeifert György zsűri elnökletével, Tóth Sándor, Farkas-Tajti
Margit és iskolánk ének-zene szakos tanárai voltak a bíráló bizottság
tagjai. A magas színvonalú előadások szinte nem engedtek rangsort
felállítani. Ezért születtek több esetben megosztott helyezések.
Második alkalommal kapcsolódik versenyünkhöz a Damaszkuszi
Út Alapítvány. Általuk került meghirdetésre - családok számára internetes rejtvényfejtés. A beérkezett megoldások megfejtői közül
a díjkiosztó ünnepségen sorsolással jutalmaztak egy családot.
Iskolánk igazgatójaként köszönetemet szeretném kifejezni a
gyerekeknek, hogy komoly felkészülésről, hitről és odaszánt
életről tettek tanú-bizonyságot. Köszönöm a tanítók, tanárok
munkáját, mellyel hozzásegítették a tanulókat az eredményes
szerepléshez, köszönöm a családoknak a bíztatást, a támogatást,
az otthon nyújtott segítséget, a zsűri munkáját, és köszönjük együtt
a Mindenható Istennek kegyelmét, áldásait. Legyen mindenért
Istenünké a dicsőség!

Az egyik sikeres
diák átveszi oklevelét

Rajzpályázat: „Bibliai Történetek Képekben”
1. osztály
1.hely: Horváth Vitéz
1.a
„Noé bárkája”
2.hely: Medveczki Sára
1.b
„Jézus lecsendesíti a tengert”
3.hely: Somody Szonja
1.b
„Noé bárkája”
2. osztály
1.hely: Bíró Sebestyén
2.b
„A fáraó álma”
2.hely: Rozsályi Roland
2.b
„A fáraó álma”
3.hely: Somody Hanna
2.a
„Jákób becsapja apját”
Különdíj: Mátrabérci Sarolta 2.a
„Józsefet eladják testvérei”
Lehoczky Rebeka 2.a
„Jákób becsapja apját”
Lapu Orsolya
2.b
„József Egyiptom kormányzója”
3. osztály
1.hely: Homok Lili Boglárka 3.b
„Dániel az oroszlánok közt”
2.hely: Soós Kitti Panna
3.b
„Isten hatalmas tüzet ad”
4. osztály
1.hely: Szekér Zita
4.a
„Jósiás páska ünnepe”
1.hely: Igert Míra Dorina 4.a
„Salamon bölcs ítélete”
2.hely: Berkó Domonkos 4.c
„Salamon templomépítése”
Különdíj: Kurja Szilvia
4.c
„Dávid és Góliát”
Lénárt Richárd
4.c
„Dávid és Góliát”
Ágotai Zsuzsanna 4.c
„Salamon bölcsessége”
Lászlóffy Emma
4.c
„Dávid és Góliát”
Szóbeli dicséretben részesül:
Unyi Péter 4.c, Holhos Fruzsina 4.a, Turcsik Diána 4.c, Petrák Natália 4.c
5. osztály
1.hely: Komjáti Blanka Zsófia 5.a
„Nagycsütörtök”
1. hely: Lehoczky Anna
5.a
„Virágvasárnap”
2.hely: Fukk Sára		
5.a
„Nagypéntek”
6. osztály:
1.hely: Medveczki Luca
6.a
„Jézus megkeresztelkedése”
2.hely: Gondos Luca
6.b
„Jézus megkeresztelkedése”
HIRDETÉS

Kiadó

Távfelügyelettel védett 100 m2-es
épület raktárnak vagy műhelynek kiadó.
Érdeklődni: 06 20/9329-445
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