Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VII. évfolyam 12. szám, 2013. december

Áldott, békés karácsonyt és eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánunk Veresegyház
minden lakosának!
Veresegyház Város Önkormányzata,
a Polgármesteri Hivatal dolgozói,
lapunk szerkesztősége

A hónap eseménye

a hónap eseménye
A város karácsonyfája
Minden évben akad valaki, aki felajánlja a városnak a karácsonyfát.
Ez évben a főtéren felállított, rendkívül szép fenyőfát Homok Istvántól kaptuk. Mint megtudtuk, az ezüstfenyő csemetét arasznyi
korában kapták egy ismerősüktől, aki Somogy megyéből hozta. A
kis fácska jó helyre került, megerősödött itt a veresi homokon, hatalmasra nőt.
Ez lett a veszte, mert gazdája úgy találta, hogy kinőtte a kertet, túlzottan beárnyékolta a környezetét, egyre nagyobb terület vált használhatatlanná miatta. Így, közeledve élete 4. évtizede felé, az amúgy
teljesen egészséges, látványos ezüstfenyő sorsa megpecsételődött.
Persze egy ekkora méretű, súlyra több tonnás fát nem egyszerű kivágni, főleg úgy, hogy a kert többi növényét ne zúzza közben ös�sze, s persze a lakóházban se tegyen kárt. Ehhez profi munkára van
szükség. Ezt a feladatot nagy körültekintéssel és elővigyázatossággal
a GAMESZ emberei végezték, Gyetván Nándor irányítása mellett.
Előbb kötelekkel rögzítették a fát, amit daruskocsi tartott, miközben a fűrész dolgozott. A kivágott fa levegőben úszva, megdöntve
került egy hatalmas pótkocsira, óvatosan kerülve a villanyvezetékeket. Így, fekve szállították el felállítása helyére. A túlságosan vastag
törzset ekkor még meg kellett faragni, majd a kívánt átmérő elérését
követően beállították a tartóba, s biztonságosan rögzítették.
Végül, utolsó simításként felkerültek rá a díszek is, hogy egy hónapon keresztül szolgálja karácsonyfaként Veresegyházat, a város népe
örömére.
Köszönjük a felajánlónak a fát, a GAMESZ-nek pedig a szakszerű
munkát.
Windhager

A szépen elhelyezett, feldíszített karácsonyfát azonban a december
6-án érkezett óriási vihar sajnos kidöntötte, ágai letörtek, a díszítés
tönkrement, így ezt a fát már csak a lenti képünkön csodálhatjuk.
Természetesen a város gondoskodik másik fáról, de lapzártánkkor az
még nem került a helyére.

Homok István a kivágott fa tönkjénél

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: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testületének határozatai
176/2013.(XI.08.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés
háromnegyed éves számadatairól szóló tájékoztatást elfogadja.
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja azzal, hogy a
költségvetési koncepcióban tervezett felhalmozási bevételek összegét 200 MFt-ra módosítja, s ezzel egyidejűleg a dologi kiadásokat valamint a működési tartalékra tervezett
kiadásokat 100-100 MFt-tal csökkenti.
177/2013.(XI.08.) Kt. határozat:
A képviselő-testület Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény alapján a város településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal összhangban az alábbi döntéseket
hozza:
1.) Veresegyház város teljes közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a
177/2013.(X.08.) (m=1:10.000 méretarányú) számú településszerkezeti tervet, valamint a településszerkezeti terv e határozat
M-1 jelű mellékletében rögzített leírását.
A177/2013.(X.08.).számú településszerkezeti tervet és az e határozat M-1 jelű
mellékletében rögzített leírást azok módosításáig együtt kell alkalmazni.
2.) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt,
hogy a településszerkezeti tervvel összhangban a város teljes igazgatási területére
kiterjedően módosíttassa a város helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét.
3.) A határozat 2013. december 2-án lép
hatályba. E határozat hatálybalépésével
egyidejűleg a város településszerkezeti
tervéről szóló 2/2008. (I.29.) számú határozat, valamint a településszerkezeti terv
módosításáról szóló 8/2010.(II.16.) és
33/2010. (IV.27.) számú határozatok érvényüket vesztik.
4.) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt,
hogy a terv közzétételéről az SZMSZ-ben
meghatározott módon gondoskodjon.
178/2013.(XI.08.) Kt. határozat:
A testület hozzájárul 180 MFt rulírozó
(likvid) hitel – 2014. január 2. napján –
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezettől történő felvételéhez.
A hitel visszafizetési időpontja: 2014. december 29. A hitelfelvétellel kapcsolatos
kiadások (kamat és egyéb járulékok) fedezete az önkormányzat 2014. évi tartalékkerete. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a hitel felvételéhez szükséges
iratok és a szerződés aláírására.
179/2013.(XI.08.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul a Ve-

4

resegyház belterület, 651 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház Hársfa utca 10.)
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű, 1.691 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Horváth Mihály és
Horváth Zoltán tulajdonosoktól, összesen
18.000.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió forint vételáron.
2.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy
tulajdonosok részére előszerződés formájában 1,5 – 1,5 MFt vételárrészlet kerüljön
kifizetésre, melyből a Polgármesteri Hivatal Adóirodáját illető 231.402,- Ft 50 – 50
%-ban megosztva levonásra kerül. A végleges adásvételi szerződés megkötésére és a
vételárhátralék kifizetésére azután kerülhet
sor, amennyiben a jogerős hagyatéki végzés
alapján tulajdonjogukat a Járási Földhivatal
az ingatlan nyilvántartásba bejegyzi öröklés
jogcímén.
3.) A képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő ingatlan adásvételi szerződések aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy a
fenti ingatlanvételből keletkező változást a
vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
180/2013.(XI.08.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul az Őrbottyán külterület, 0110/3 hrsz-ú, szántó,
erdő, gyümölcsös művelési ágú ingatlan (3
ha 7.191 m2) megvásárlásához Miklecz Pálnétól 300,-Ft/m2, összesen 11.157.300,-Ft
vételáron.
2.) A képviselő-testület hozzájárul az Őrbottyán külterület, 0110/4 hrsz-ú, szántó,
gyümölcsös művelési ágú ingatlan (3.943
m2) megvásárlásához Miklecz Pálnétól
300,-Ft/m2, összesen 1.182.900,-Ft vételáron.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földvásárlással kapcsolatos iratok és a földvásárlási adásvételi szerződések
aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy a
fenti ingatlanvételekből keletkezett változást
a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
181/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület, 078/7 hrsz.-ú, szántó
művelési ágú ingatlan (3.696 m2) megvásárlásához Jakab Sándornétól 300,- Ft/m2,

összesen 1.108.800,- Ft vételáron.
2.) A képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület, 078/8 hrsz.-ú, szántó
művelési ágú ingatlan (3.694 m2) megvásárlásához Miklecz Páltól 300,- Ft/m2, ös�szesen 1.108.200,- Ft vételáron.
3.) A képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület, 078/9 hrsz.-ú, szántó
művelési ágú ingatlan (3.695 m2) megvásárlásához Miklecz Pálnétól 300,- Ft/m2,
összesen 1.108.500,- Ft vételáron.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földvásárlással kapcsolatos iratok és a földvásárlási adásvételi szerződések
aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy a
fenti ingatlanvételekből keletkezett változást
a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
182/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója,
hozzájárul a Veresegyház belterület, 1520
hrsz-ú, kivett templom megnevezésű ingatlan (1.678 m2) és a Veresegyház belterület 1521/5 hrsz-ú, kivett közút, lakóház
és 2 e. épület megnevezésű ingatlan a Parcella GM. Kft. 228/2012 munkaszámú,
a Földhivatal által 2013. 01. 09-én záradékolt vázrajz ingatlan nyilvántartási átvezetéséhez telekhatár-rendezés jogcímen.
2.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy
a megosztás után kialakuló Veresegyház
belterület 1520/2 hrsz-ú ingatlanra kivett köztér megnevezéssel, a Veresegyház
belterület 1520/3 hrsz-ú ingatlanra kivett
közút, lakóház és 2 e. épület megnevezéssel kerüljön átvezetésre Veresegyház Város
Önkormányzatának tulajdonjoga, a tulajdonszerzés eredeti jogcímét nem érintve.
3.) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a fenti megosztásból és ingatlanrész cseréből keletkezett változást a
vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
183/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő–testület elfogadja a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az 1 sz. melléklet
szerint.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi
eljáráshoz szükséges intézkedést tegye meg.
184/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Laczó
Zoltán részére 50.000,- Ft támogatás nyújt
első szerzői cd-je kiadásához. A támogatás
kifizetése az önkormányzat 2013. évi tartalékkerete terhére történik.
185/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület támogatja a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízjogi
üzemeltetési engedélyében (KTVF:5620-

2013. december

8/2013; Vízkönyvi szám: 6.2/E/81;
6.2/E/116) részletezett termálvagyonnak
vagyonkezelésbe adását a GAMESZ részére.
Továbbá hozzájárul a képviselő-testület az
alábbi helyrajzi számok esetében a vagyonkezelői jog GAMESZ részére történő földhivatali bejegyzéséhez:
Vagyontárgy

HRSZ

Helyszín

B-15 termelő
termálkút

2298/4

Búcsú tér

K-25 termelő
termálkút

087/9

Gyermekliget utca

K-23 visszasajtoló
termálkút

5786/3

Budapesti út

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a vagyonkezelői szerződések elkészítésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett GAMESZ-szal a
vagyonkezelői szerződést 2013. december
1-i hatállyal az Önkormányzat nevében
megkösse.
A vagyonkezelői szerződés megkötését követő 30 napon belül intézkedni kell a földhivatali nyilvántartásban a vagyonkezelői
jog bejegyzéséről és az ingatlanvagyon-kataszterben a változás átvezetéséről.
186/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul Veresegyház város 2014-15. évi gázévre vonatkozó csoportos önkormányzati földgázenergia
közbeszerzési eljárásban való részvételéhez.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014-15. évi gázév csoportos
önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljárásban való részvételhez szükséges
szindikátusi szerződés aláírására a csoport
gesztor önkormányzatával.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a
jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évi
Közbeszerzési Tervében - Veresegyház város
2014-15. gázévi csoportos önkormányzati
földgázenergia közbeszerzési eljárásban való
részvétele – szerepeltesse az eljárást és a honlapon tegye közzé azt.

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
Azok a kedves ingatlantulajdonosok,
akik a „Virágos porta 2013” mozgalomban idén először részesülnek elismerésben, az előző évekhez hasonlóan Kun
Éva keramikus művész mintája alapján
Bujdosó Tamás által készített, házfalra
erősíthető emlékplakett kapnak.
Akik a tavalyi évben is díjazottak voltak,
2013-ban emléklapot vehetnek át.
Kérjük, hogy aki teheti, jelenjen meg a
december 22-i díjátadón. Akinek nem
tudjuk ott átadni az elismerést, az 2014.
január 6-tól január 17-ig a Veresegyházi
Polgármesteri Hivatal (Fő út 35.) recepcióján is átveheti.
Veresegyház, 2013. december 2.
Sipos Zsuzsanna szervező

www.decens.eu • folyóirataink

187/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő- testülete az „Útalap építéshez szükséges zúzottkő beszerzése a 2014.
évre” nettó 54 millió Ft + ÁFA összegű
költségét a 2014. évi költségvetés eredeti
beruházási előirányzataként biztosítja.
2.) A képviselő- testület felhatalmazza a
polgármestert az „Útalap építéshez szükséges zúzottkő beszerzése a 2014. évre”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására, lefolytatására és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai:
Garai Tamás jegyző, Cserháti Ferenc
PBVO osztályvezető Székely János beruházási és környezetvédelmi szakreferens, Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási jogú tagjai: Nagy István a Pénzügyi
Bizottság elnöke, Tóth Sándor a Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, Szalontai Boldizsár
képviselő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvezetője: Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a
jegyzőt az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési tervének - Útalap építéshez szükséges zúzottkő beszerzése a 2014. évre – módosítására, és a módosított Közbeszerzési
tervnek a honlapon való közzétételére.
188/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a „Veresegyház Város Fenntartható Fejlődésének Programja (2013-2015)” című dokumentumot.
189/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
A képviselő-testület jóváhagyta Veresegyház
Város III. Környezetvédelmi Programját
(2013-2015).

190/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület elfogadja a Kéz a Kézben Óvoda Alapító Okiratának módosítását
az 1 sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljáráshoz
szükséges intézkedést tegye meg.
191/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a két ülés között eltelt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót jóváhagyta.
192/2013.(XI.22.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület a „Veresegyház Város 2014. évi villamos energia beszerzése”
tárgyú nemzeti eljárásrendben lefolytatott
nyílt, elektronikus árlejtést is tartalmazó
közbeszerzési eljárásban:
1.) A Magyar Telekom Távközlési Nyrt., az
MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., a
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt., az E.ON Energiaszolgáltató Kft., valamint a Budapest Elektromos Művek NYrt.
benyújtott ajánlatát egyaránt érvényesnek,
a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2.) Az eljárás nyertesének a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. ajánlatát hirdeti ki
nettó 16,43 (HUF/kWh) ajánlati árral.
3.) Az eljárásban második legkedvezőbb
ajánlattevőként az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.-t hirdeti ki, nettó 16,47
(HUF/kWh) ajánlati árral.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az
eredményhirdetést követően a jogszabályban meghatározott határidők betartásával
kösse meg a szerződést.

Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

MEGHÍVÓ
2013. december 22-én, vasárnap
13 órai kezdettel tartjuk
a „Virágos, tiszta Veresegyházért 2013”mozgalom

„Virágos, tiszta porta 2013”
díjkiosztó ünnepségét.

Helyszín: Veresegyház, Hősök parkja, Fő út 82-84.
Az ünnepségre szeretettel várjuk az elismerésben részesülő
porták képviselőit, kedves ismerőseiket és minden érdeklődőt!
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük munkájukat, melyet
városunk szépítésére fordítottak.
Veresegyház, 2013. november 28.
Üdvözlettel:

Pásztor Béla
polgármester
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A képviselő-testület 2013. november 8-án elfogadta a 2014. évi
költségvetés alapelveit és elképzeléseit tartalmazó „koncepciót”

A

Veresegyház gazdálkodása 2014-ben

koncepciót a jelenleg már rendelkezésre álló adatok, ismeretek alapján állították össze. Az előre
nem látható adatok és hatások miatt természetesen - különösen a számadatok - menet közben
módosulhatnak.

Bíztató elemek a költségvetés tervezetében
•
adóemelést az önkormányzat nem tervezett
•
ugyancsak nem terveztek hitelfelvételt sem
•
emelkedik az óvodapedagógusok munkabére
•
emelkedik a minimálbér összege
•
dolgozói létszámleépítés nem várható
•
a város kamatfizetési kötelezettségei jelentősen csökkennek az állami adósságátvállalás miatt
Kevésbé örömteli elem
•
várhatóan emelkednek 2014-ben a város szociális
kiadásai
Bevételi oldal
Veresegyház 2014-re tervezett bevételei között legnagyobb súllyal a
helyi adókból, az átengedett gépjárműadóból és más adójellegű befizetésekből származó összegek szerepelnek. Ezek együttes tervezett
összege 3,7 milliárd Ft.
Adóemelést a testület 2014-re nem tervez. Az állami, ún. központi
költségvetési adatok még nem ismertek. A törvénytervezet alapján
jelentős változtatás nem várható. Az önkormányzatok támogatása
továbbra is a feladatfinanszírozás rendszerében működik. A koncepció 650 millió Ft állami támogatással számol.
A működési támogatásokat és a működésre átvett pénzeket 55 m
Ft-ra tervezik. A felhalmozási bevételek területén a telekértékesítés
bevételét magasabban tervezték az idei teljesítési szintnél, várva,
hogy az ingatlanforgalom megindul a gazdasági élénkülés hatására.
Pályázati támogatásból származó bevételt és hitelfelvételt nem tartalmaz a koncepció.
Kiadási oldal
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedést mutat. Ennek oka, hogy az óvodában a pedagógiai munkát
végzők munkabére a jogszabály alapján emelkedett, ami a járulékok
emelkedését is maga után vonja. Ennek mértéke 64 m Ft. További
béremelést okoz a minimálbér emelkedése. A koncepció létszám leépítéssel nem számol.
A dologi kiadásokat és egyéb működési kiadásokat a korábbi évek
tapasztalatai alapján tervezték. Kamatfizetési kötelezettségeinket az
adósságátvállalással csökkentett mértékben számoltuk. A szociális
kiadások területén enyhe növekedéssel számoltunk. Adott kölcsönt
(vállalkozóknak, költségvetési szerveknek) nem terveztünk a 2014.
költségvetési évben.
Az intézményfinanszírozás összege 1.758,2 m Ft, amely tartalmazza
a Szociális Otthon támogatását is.
Alapítványok, sportszervezetek, egyéb egyesületek támogatására
2014-ben 75 m Ft-ot terveztünk. A Többcélú Kistérségi Társulás
részére átadott támogatás összege 100 m Ft. Ebből az állami támogatás összege 60 m Ft.
A 2014-re tervezett beruházások
iskola felújítás, emeletráépítés
530 m Ft
református iskola bővítése
120 m Ft
útépítések
300 m Ft
telek, földvásárlás (TSZ tanya)
200 m Ft
Álomhegyi víztározó tó építése, fejlesztése
150 m Ft
tájház
20 m Ft
tereprendezés TSZ tanya környékén
30 m Ft
erdőtelepítés
15 m Ft
Római katolikus műemléktemplom átalakítása
20 m Ft
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A felhalmozási célú támogatások tervezett összege 78 m Ft, mely a
Szennyvízközmű Társulásnak átadásra kerülő DMRV-től származó
bevétel engedményezését és a GAMESZ termálfűtés bevételének
átadását foglalja magában.
Finanszírozási kiadásokat a hitelszerződéseknek megfelelően terveztük. Kötvények visszafizetésére 227 m Ft, egyéb működési hitelre
235 m Ft, fejlesztési célú hitelre 8,5 m Ft kiadással számoltunk.
A tervezésnél azzal számoltunk, hogy valamennyi 2013. évi likvid
hitelünket vissza tudjuk fizetni.
Működési tartalékra 200m Ft-ot, felhalmozási tartalékra 384 m
Ft-ot terveztünk. A felhalmozási tartalék összege tartalmazza a TP
Komplex Kft. részére biztosított lakásvásárlási kötelezettségünket
(amennyiben a Kft. nem tudja a felvett hitelt visszafizetni) 348 m Ft
összegben. Mivel a tényleges tartalékkeret meglehetősen szűkös (36
m Ft), ezért újabb beruházások vállalása előtt meg kell teremteni
azok valós forrását. A 2. számú mellékletben összegeztük az önkormányzat 2014-re vonatkozó fejlesztési elképzeléseit.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet lesz,
mely a munkanap átrendezések miatt
az alábbi napokat érinti:
december 21. szombat,
december 23. hétfő,
december 30. hétfő,
december 31. kedd
A Hivatal ez idő alatt ügyeletet tart.
Tisztelettel:
Garai Tamás jegyző

ADVENTI KIÁLLÍTÁS
Értesítjük a város apraját és nagyját, hogy az ünnepek
közeledtével adventi kiállítás nyílik a Városháza
földszintjén.
A kiállítás megtekinthető 2013. december 9-től
december 20-ig, 8 és 16 óra között.
Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a kiállítás
alkotói:

AZ USZODA DECEMBERI
RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁSA:
DECEMBER 18. SZERDA: MÁR
16.00 ÓRÁTÓL
DECEMBER 20. PÉNTEK: MÁR
16.00 ÓRÁTÓL
DECEMBER 21.: 6.00-21.15
DECEMBER 22: VASÁRNAPI
NYITVA TARTÁS SZERINT
DECEMBER 23: 6.00-21.15
DECEMBER 24., 25., 26.: ZÁRVA
DECEMBER 27., 28., 29., 30:
6.00-21.15
DECEMBER 31.: ZÁRVA
JANUÁR 1.: ZÁRVA
JANUÁR 2., 3., 4.: 6.00-21.15
JANUÁR 5-TŐL (VASÁRNAP): A
SZOKÁSOS REND SZERINT

a Széchenyi téri óvoda gyermekei és dolgozói
2013. novemberben megtörtént beruházások
• Keszeg utca útalap építés 370m - 1880 m2
• Harcsa utca útalap építés 383m - 1950 m2
• Baross utca járdaépítés 135 fm/2m szélességben
• Százszorszép utca útalapépítés 490fm x 6m szélességben
• Százszorszép utca útalapépítés többlet munkák
• Polgármesteri Hivatal melletti kerékpártároló térburkolása
• Búzavirág utca burkolatjavítás előkészítő munkái 238 m2
• Fő út és Mogyoródi út kereszteződésénél buszmegálló bővítése
• Művelődési Ház - Köves u 14 - lambériaburkolat cseréje
• Művelődési ház hátsó bejárat - építőmesteri munkák
• Lévai utca termál gerincvezeték kiépítése
• Sportpálya mellett termál gerincvezeték kiépítése
• Lévai utcai óvoda termál rendszerének kiépítése
• Lévai utcai óvoda gázkazán és segédberendezéseinek cseréje
• Sportöltöző termál rendszerének kivitelezése
• Református templom termál rendszerének kivitelezése
• Bánóczi utca közvilágítási lámpa szerelés

Földgáz kitermelés a határban

A MOL újabb kutakat fúr földgáz kitermelés céljából Mogyoród
és Veresegyház határán. A három kút a „Mogyoród mezőfejlesztés”
nevű projekt keretéhez tartozik. A kutak közül a Mogyoród-1 nevű,
készen van, ezt csak termelésbe kell állítani. A projekt elnevezése
miatt mindhárom kút Mogyoród nevét viseli (Mogyoród-1, Mogyoród-2, Mogyoród-3) annak ellenére, hogy csak a Mogyoród-1
fekszik Mogyoród közigazgatási területén, a másik kettő már Veresegyházhoz tartozik.
A munkálatok szeptemberben kezdődtek és várhatóan 2014. év végéig fejeződnek be.
A három kút által felszínre hozott földgázt a Mogyoród-2 egységnél gyűjtik össze és a szükséges kezeléssel alkalmassá teszik
fogyasztói felhasználásra, majd rácsatlakoztatják a TIGÁZ gázelosztó távvezetékére.
A gyűjtővezetékek kereszteznek a határban földutakat, sőt a Bp –
Veresegyház – Vác vasútvonal alatt is áthaladnak.
Természetesen a vezetékek nyomvonalában a műtárgytól és a művelési ágtól függően 5-20 méter védőtávolságot is kijelölnek. Mindez
szolgalmi jog bejegyzéssel és azzal arányos kárpótlással jár. A bányavállalkozó ugyancsak megtéríti az okozott zöldkárt és a taposási kárt is.
A tervezett földgáz kitermelési adatai:
Mogyoród-1: 8,9 MNm3/év, Mogyoród-2 és Mogyoród-3: 6,7
MNm3/év

Lezajlott a Lakossági Fórum a
tervezett távközlési tornyok
ügyében

A képviselő-testület úgy döntött, hogy kikéri a lakosság véleményét
ez ügyben, ezért került sor erre az eseményre november végén.
Alábbi két képünk a Váci Mihály Művelődési Házban megtartott
fórumon készült.

Jól haladnak a magyar-szlovák gázvezeték munkálatai

2013. december

www.decens.eu • folyóirataink
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Veres
páros hét

Változások Veresegyház Város területén ellátandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban!
Tisztelt Ügyfelünk!
A Zöld Híd Régió Kft., mint Veresegyház Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója,
szolgáltatási területének bvülése miatt a gyjtési rendje idszakos változtatására kényszerül,
mely az Önök lakóterületét is érinti. A gyjtési rendünk változtatásának részletes szakmai
indokait honlapunkon tekinthetik meg.
Az Ön által a megszokott SZELEKTÍV hulladékgyjtési idpont megváltozik!

VÁLTOZÁS: 2013. DECEMBER 1. – 2014. MÁRCIUS 30.

A háztartásonkénti szelektív hulladék az eddig megszokott páratlan hét hétf helyett
PÁROS HÉT HÉTF-i napon 8.00 – 16.00 óra között kerül begyjtésre.
A zöldhulladék begyjtése december 1-tl március 30-ig tartó idszakban szünetel!
2014. április 1-tl november 30-ig tartó idszakban a település teljes területén visszaáll a
megszokott gyjtési rend, amelyrl külön értesítést nem küldünk.
GYJTÉSI REND 2014. április 1. – november 30.
SZELEKTÍV HULLADÉK: minden páratlan hét HÉTF 6.00 – 22.00 óra
ZÖLDHULLADÉK: minden páros hét HÉTF 6.00 – 22.00 óra
Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!
Zöld Híd Régió Kft. Csapata
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 llomás utca
Á
Andrássy út

Gyöngyvirág utca
Hajnal utca

Öreghegy sor
Páskom utca

Temető utca
Templom utca

Arany János utca

Hajó utca

Pázmány utca

Tétényi utca

Aranyforint utca

Harangkút utca

Peterdy Gábor utca

Tompa Mihály köz

Árnyas utca

Harangvirág utca

Petőfi utca

Tompa Mihály utca

Árpád utca
Attila utca

Hármaskút utca
Harmat utca

Pipacs utca
Présház utca

Tövis utca
Tulipán utca

Baragödör utca
Barázda utca
Barka utca
Batthyány utca
Bem utca
Berkenye utca
Bokréta utca
Borsika utca
Bölcsöde utca
Búzavirág utca
Cserje utca
Csibaj utca
Csillagfürt utca
Csipkebogyó utca
Csobolyó utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Dénár utca
Dézsa utca
Dobó István utca
Donga utca
Dózsa György utca
Döbrentei Gábor utca
Dukát utca
Eötvös utca
Eresztvény utca

Hársas utca
Hársfa utca
Határ utca
Hegyalja utca
Hegyláb utca
Hold utca
Honvéd utca
Hópehely utca
Hordó utca
Hóvirág utca
Ivacs utca
Jácint utca
Kakukkfű utca
Karacs Teréz utca
Kemény Kálmán utca
Kertesi utca
Kilátó utca
Kinizsi utca
Kisgyöngyös utca
Klapka utca
Kökény utca
Kölcsey utca
Krajcár utca
Kútfő utca
Labda utca
Levendula utca

Ráday utca
Rege utca
Repce utca
Repkény utca
Rét utca
Revetek utca
Rózsa köz
Sáfrány utca
Somkóró utca
Sport utca
Szabadság utca
Szadai út
Szadai utca
Szalmarózsa utca
Szánkozó utca
Széchenyi tér
Szedres utca
Szegfű utca
Szemere Pál utca
Szent Imre utca
Szent István tér
Szent István utca
Szent Jakab utca
Szent László utca
Szivárvány utca
Szondy utca

Újiskola utca
Újtelep utca
Vadrózsa utca
Vásárhelyi Pál utca
Vásártér utca
Vasút utca
Vasvári Pál utca
Viczián út
Wesselényi utca

Fagyöngy utca
Fáy utca
Fenyves utca
Fillér utca
Fürdő utca
Galagonya utca
Garai utca

Lugas utca
Luther utca
Majális utca
Margaréta utca
Móricz Zsigmond utca
Nefelejcs utca
Nemzetőr utca

Szőlőfürt utca
Szőlőhegy utca
Szurdok utca
Szurokfű utca
Szüret utca
Találkozók útja
Tallér utca

Garas utca
Gödöllői utca
Gyömbér utca

Nyíres utca
Orgona utca
Óvoda utca

Táncsics utca
Tárkony utca
Temető köz

www.decens.eu • folyóirataink

Hirdetés

Bejegyzett mérlegképes könyvelő,
okleveles könyvvizsgáló 25 éves szakmai
tapasztalattal cégek teljes körű számviteli,
adózási ügyintézését vállalja.
Tel: +36-20/288-3082

Esküvők és más családi események
fotózását vállalom.
06-30-335-9050
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Járási-megyei hírek
Veresegyház jövőképe Pest megyében
Elfogadta Pest Megye Közgyűlése a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, valamint döntöttek az úgynevezett Duna-stratégia végrehajtásáról. A 194 oldalas területfejlesztési elképzelést nem
áll módunkban újságunkban közzé tenni, ajánljuk, hogy Pest megye
honlapján keressenek rá az érdeklődők. Az ugyancsak igen terjedelmes Duna Stratégiát is javasoljuk áttanulmányozni, számos érdekes
adatra bukkanhatunk ebben is.
Veresegyház és térsége szerepel többek közt a hévíz hasznosítás kapcsán:
„Geotermikus energia-hasznosítás: Pest megye geológiai adottságai
lehetővé teszik több településen is a geotermikus energia kihasználását. A talajszondás hőszivattyú jelenleg a legelterjedtebb típus. A
megye egyes területei jó földtani adottságokkal bírnak a termálvíz
kitermelésének szempontjából – ami alkalmas geotermikus erőmű
létesítésére (Veresegyház, Újszilvás, Gödöllő), egy település távhőellátására, vagy kapcsoltan hő- és villamosenergia-termelésre is – Pest
megyében jellemzően a kitermelt geotermikus energiát nem hasznosítják komplexen. „
A jövőre vonatkozó elképzelésekhez bemutatjuk a koncepció egyik
tanulságos „Kihívások és távlatok” c. térképét. A lila színű terület
vállalkozási térség, a sötétkék a gazdasági pólustérség nevet viseli.

Új hévízfürdő épül
A korábbi elhatározások szerint halad a hévízfürdő építés előkészítése. Amint arról már régebben beszámoltunk, a fürdő a város
belsejében, a jelenlegi létesítmény helyén, de jóval nagyobb területen helyezkedik majd el, s közvetlen kapcsolata lesz az Öreg tóval.
A helyszín jó megközelíthetősége érdekében a környező területek
és utak is új kiképzést kapnak. – ismertette, sőt térképvázlaton be
is mutatta Zsigmond László főépítész az elképzeléseket november
21-én, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Az új létesítmény tehát a Búcsú tér és a tó közötti 2,4 hektáros
területre kerül, parkosított térrel, pihenőterülettel, nyugatról a
patakkal határolva.
A korábbi tervekben felvázolt sokféle létesítményből (élményfürdő, strandmedencék, tavi fürdési lehetőség, uszoda, hévízfürdő),
most, első lépcsőként a hévízfürdő épül meg, a meglévő, gyógyhatású hévízre alapozva. A hévízfürdő mellett idővel épülhet gyógyszálló, illetve más egészségügyi ellátást biztosító intézmény(fizikoterápia, balneológia, stb.), terület ezekhez adott, illetve maga
a hévízfürdő is terjeszkedhet tovább, ha ez látszik szükségesnek.
Jelenleg egy 125x90 méteres területet építenek be, látványos háromszintes épülettel.
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Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság közleménye
Pest megye felkészült a veszettség elleni védekezésre
Budapest, 2013. november 14. – Három év után ismét felütötte a fejét a veszettség Magyarországon vörös rókákban: szeptember
közepe óta már 18 állatnál igazolták a fertőzést. A Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megyei esetek után 2013. november 7-én
a Pest megyei Kőröstetétlen közigazgatási területén lévő tanya közelébe tévedő róka hullájából is kimutatták a veszettség vírusát.

Az épület nem csak szép lesz, hanem korszerű és a fürdőt látogatók
számára minden kényelmi lehetőséggel el lesz látva. Lesznek kabinos öltözők, lift a fölső szintre, tágas, nagymedence, kis medence,
babamedence, babapihenő, szauna merülő-medencével és jakuzzival, talpmasszírozó kavicsággyal, masszázs, pihenőágyak, zuhanyozók, télen fűtött galéria,büfé, stb. Mindez látványos, igényesen kialakított környezetben. Lesz lehetőség a belső térből kiúszni
a szabadtéri medencébe, és gondoltak a mozgáskorlátozottakra is.
A tervek készítésekor fontos szempont volt a természetes világítás,
azaz a napfény beengedése a belső terekbe, persze a nyári forróságban árnyékolókkal kizárva a hőséget. Az épületből remek kilátás
nyílik a tó felé. Mindemellett gondoltak a gépészeti és kiszolgáló
helyiségekre is , hiszen szükségesek a vízcserélők, szűrők, szivat�tyúk, légcserélők, a gépeknek gépház, illetve a dolgozóknak személyzeti létesítmények, személyzeti bejárók, stb.
Az épület 3800 m2 hasznos felülettel bír majd, az üveg torony 18
méter magas lesz. Mindennek a bekerülési költsége becsült árakon
összesen 1,2 milliárd forint.
A tervek szerint az új fürdő használatbevételére hozzávetőlegesen
másfél év múlva, 2015-ben számíthatunk. Érdekes, hogy nem
maga az építés időszaka a hosszú, hanem az engedélyes és kiviteli
tervek beszerzése a számos állami hivataltól a leghosszadalmasabb.

2013. december

Magyarországon 2010. óta nem, azonban 2013 szeptemberében és októberében elvégzett laboratóriumi vizsgálatok során először
Bács-Kiskun, majd Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről mutattak ki veszettséget vörös rókában.
2013. november 7-én a Pest megyei Kőröstetétlen közigazgatási területén lévő tanyára merészkedett és ott kutyával összemarakodó róka teteméből is kimutatták a veszettség vírusát. A szükséges helyi járványügyi intézkedések: a rókával érintkező oltatlan
eb leölése, a tanyán található másik három oltott kutya, két macska és egy ló 90 napos megfigyelésének elrendelése, a veszettség
humán-egészségügyi vonatkozásáról az érintettek értesítése megtörtént. Kőröstetétlen község közigazgatási területén ebzárlat érvényes. Elrendelésre került továbbá a községben az oltatlan kutyák és macskák veszettség elleni azonnali védőoltása is.
Felhívjuk az állampolgárok figyelmét a veszettséggel kapcsolatban az alábbiakra:
- A természetellenesen viselkedő (barátságos, vagy támadó magatartást mutató) vadon élő emlősállattal (róka, aranysakál, kóbor
eb) ne érintkezzen!
- Ha jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemet talál, ne érintse meg!
- Mindkét fenti esetben értesítse az állategészségügyi hatóságot!
- Ha veszettségre gyanús állattal érintkezett, sürgősen keresse fel háziorvosát.
- Ha házi kedvence a megszokottól eltérően viselkedik, vagy harapás nyomait véli felfedezni rajta, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát!
- Ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni oltásáról!
- Tekintettel a veszettség esetekre, kijáró házimacskák esetében is javasoljuk a veszettség elleni oltás beadatását a főváros és Pest
megye területén.
A veszettség, vírus okozta fertőző járványos betegség, amely az agyvelő gyulladását okozza. Valamennyi emlősállat fogékony rá.
A mai ismeretek szerint a klinikai tünetek megjelenése esetén a betegség minden esetben gyógyíthatatlan. Védekezés megelőző
vakcinázással lehetséges. Az említett esetek miatt az idén október 5. és 20. között végrehajtott őszi kampány során a határsávi
szórás kiegészült az első veszettség eset körüli 50 km-es körzetben történő gócvakcinázással. A gócoltás Pest megyében 2480 km2
nagyságú - a Monori, Ceglédi, Dabasi, Ráckevei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok területét érinti.
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Hitélet

Hirdetés

Adventi

Jótékonysági Vásár
és Véradás !

„ Készítsétek az
Úr útját, tegyétek
egyenessé ösvényeit ”

&

Modellezés

design

A cbA üzletHázbAn (tRiAngolo)

(Mk.1,3)

RC-

- Helikopterek
- Quadcopterek(drone)
- Repülôgépek
- Autók
- FPV rendszer
- Alkatrészek

A Római Katolikus Egyházközség szeretettel hív
mindenkit az idei
ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRRA,
melynek bevételét a
Református Iskola
új részének berendezésére ajánljuk fel .

Kreatív, személyre
szóló ajándékok
design és
lakberendezési
tárgyak

www.flyingmodels.eu

Lézervágás és
gravírozás

kreatív ötletek megvalósítása

DecembeR 24-én is nyitvA!

Időpont: december 14-e, szombat, 8-tól 14 óráig
Helyszín: az Innovációs Centrum hátsó,

90x130.indd 3

Kellemes Ünnepeket kíván Önnek a

2-es recepció mögötti udvara

A hagyományos VÉRADÁSRA a vásárral
párhuzamosan kerül sor, melyet a Magyar
Vöröskereszt segítségével szervezünk
az Innovációs Centrumban.
GYERTEK EL, KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT
SZERETETBEN A KARÁCSONYRA!

Amennyiben lehetősége van pénzbeni adományra, hozzájárulását az alábbi számlaszámra várjuk:

Várhelyi Vilmos Kiemelten Közhasznú Alapítvány
66000011-11024240

Forrás
Italdiszkont
nyitvatartás:
hétfő - szombat: 6:00-22.00
vasárnap: 8:00-16:00
ünnepnapokon: 10:00-16:00

Decemberi pezsgő akció!
Orosz pezsgők: 599 Ft (799 Ft/l)
BB pezsgők: 779 Ft (1039 Ft/l)
Törley pezsgők: 879 Ft (1172 Ft/l)
Korrupciómentes magyar kisvállalkozás

2013.12.03. 21:20:25

Forrás Italdiszkont

Több mint 700 féle termék
mindig kedvező áron!

2112 Veresegyház, Szadai út 1.
Vizek, üdítők, minőségi borok, szeszes italok
széles választéka, hetente változó akciókkal!

Kiemelt ajánlataink:
Altenbrau üveges sör: 95 Ft (190 Ft/l)
Rocky Cellar dobozos sör: 129 Ft (258 Ft/l)
Arany Fácán dobozos sör: 135 Ft (270 Ft/l)
Löwenbräu dobozos sör: 165 Ft (330/l)
Arany Ászok dobozos sör: 169 Ft (338 Ft/l)
Arany Ászok üveges sör: 169 Ft (338 Ft/l)
Kozel dobozos sör: 179 Ft (358 Ft/l)
Budweiser dobozos sör: 198 Ft (396 Ft/l)
Rézmíves 0,5l ágyas pálinkák: 2530 Ft (5060 Ft/l)
Kistermelői borok: 295 Ft/l ártól
NaturAqua 1,5 l ásványvíz: 89 Ft (60 Ft/l)

Heti akciónkért érdeklődjön üzletünkben!

Kérjük a közleményben feltüntetni: “Iskola”

12

2013. december
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Nevelés-Oktatás

A

Nevelés-Oktatás
Egy doboznyi Szeretet...

társadalmi felelősségvállalás keretében, hagyományteremtő céllal szervezett Jótékonysági
Karácsonyi Estet a Hangvár Alapítványi Óvoda, a Gyermekliget Általános Iskola és a
Fabriczius József Esti Gimnázium, az Innovációs Központban. November utolsó szombatján
31 veresegyházi és kistérségi rászoruló családot hívtak meg a Karácsony meghitt hangulatát idéző
rendezvényre.

Az Év Legeredményesebb Iskolái közt második helyen a
Fabriczius József Általános Iskola
A Megyenap Pest megye egyik legfontosabb
eseménye – a közösség ünnepe, amikor az
ország legnépesebb megyéjéből, a 187 városból és településről százak érkeznek a
Megyeházára. Ezen a napon köszönti a
közgyűlés mindazokat, akik a hivatásukban, vagy a mindennapokban képesek
voltak a példamutató tettekre, az átlagon
felüli teljesítményekre. Az idei év különleges, mert idén az ünnepség része volt a Pest
megyei Sportkarácsony is, a megye amatőr
és professzionális sportolóinak találkozója.

Pest-Pilis-Solt vármegye 353 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye
Közgyűlése 1999-ben ezt az évfordulót Megyenappá nyilvánította, mely alkalomból
évente ünnepi közgyűlés tart, amikor átadásra kerülnek a megyei kitüntető díjak, elismerve a közművelődés, a tudomány és a kultúra, az építészet, a környezetvédelem,
valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket.
2013. december 4-én a Megyenap és a Sportkarácsony alkalmából köszöntötte a közgyűlés Pest megye kiválóságait. Köztük a Veresegyházi Fabriczius József Általános Iskolát, amely elnyerte a megye második legeredményesebb általános iskolája kitüntető
címet.
A tőszomszédságunkban található Erdőkertes ez alkalommal megkapta a Kulturált
Települési Környezet Díjat.
Gratulálunk a Fabriczius József Általános Iskola vezetőinek és nevelő-testületének, valamint Erdőkertes önkormányzatának.

Fabriczius siker az őszi vers- és prózamondó versenyen
Megyeri Zsuzsa igazgató asszony gondolatait hallgatják az egybegyűltek
A keresztény világ Jézus Krisztus, a Megváltó születését ünnepli Karácsonykor, mások számára a szeretet ünnepét jelenti ez a nap. Minden ember készül rá, hogy ajándékot adjon, mert adni öröm. Ha
lehetőségünk engedi, többnyire vásárolt dolgokkal kedveskedünk
szeretteinknek. De a becsomagolható tárgyakat is csak az őszinte
törődés, odafigyelés emeli az igazi érték szintjére. A szervező intézmények óvodásai, általános- és középiskolásai, valamint szüleik és
pedagógusaik is nagy szeretettel készültek a jótékony estre, amelyet
Megyeri Zsuzsanna igazgató asszony, a Hangvár Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitott meg. Köszöntőjében elmondta, hogy
már több mint két hónapja készülnek erre a rendezvényre, amelyet
hagyományteremtő céllal szerveztek meg. A kezdeményezést a város
részéről is pozitívan fogadták. Ezt követően Pásztor Béla polgármester méltatta az eseményt és az adományozás jelentőségét. Hiszen
adni a legnemesebb dolog a világon, mert az jelenti az igaz szeretetet. Az adakozás, adományozás egyenlő azzal, hogy elfogadom a
másikat, egyenrangúnak tartom a másikat magammal. A város lelke
is attól lesz gazdagabb, ha a sok ember egymást szereti.

Áron előadásában. A program az Irgalmas szamaritánus című jelenettel folytatódott, amelyet a Gyermekliget Általános Iskola tanulói
adtak elő, majd Szentgáli-Tóth Áron Karácsony című saját szerzeményét játszotta el zongorán. Hankó László, az Esti Gimnázium

A műsor az ovisok és általános iskolások Pötty-énekével folytatódott, majd az ovisok köszöntötték a jelenlévőket. Az általános iskolások saját maguk fogalmazták meg pár mondatban, mit is jelent
számukra a szeretet. Ezt követően szeretetről szóló gondolatokat osztott meg a közönséggel Blattny Judit és Tóth Krisztina, a Fabriczius
József Esti Gimnázium két tanulója. Közben részletek csendültek
fel Schubert: Gesz-dúr Impromptu című művéből Szentgáli-Tóth

tanulója pedig Ady Endre: Karácsony című versét szavalta el. Az
est az Apolló Színház fergeteges Mikulás-műsorával zárult, majd az
előadás végeztével a színészek maguk adták át a csomagokat a jelenlévő családoknak: összesen 60 veresegyágyzi és 10 más, környékbeli
településen élő rászoruló gyermek kapott így ajándékot. A műsor
után ruhabörze várta a családokat.

A Gyermekliget Általános Iskola diákjai

A veresegyházi helyezettek
5-6. évfolyam versmondás
Jakó Eszter 		
Rinyu Noémi Jázmin
7-8. évfolyam versmondás
Nagy Borbála 		
Tolnai Fanni 		
Gál Szonja 		
Dömötör Dorottya

6. évf.
6. évf.

1. helyezett
6. helyezett

8. évf.
8. évf.
8. évf.
8. évf.

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
6. helyezett

Szent Mártonnak Ünnepén égő lámpást viszek én….

Az est szervezésében és megvalósításában köszönet illeti a támogatókat: a veresegyhái Váci Mihály Művelődési Házat, a Hangvár
Alapítványt, a Gyermelyi Tésztagyárat, az Apolló Színházat, az
Etsberger Kft-t, amely két db fenyő gyermekágyat szállított ki a nap
folyamán két család részére, illetve külön köszönetet mondunk egy
magánszemélynek, aki 60.000.-Ft értékben ajánlott fel tisztálkodószer csomagot, továbbá köszönjük minden családnak, akik önzetlenül tettek egyéb felajánlásaikat.
A rászoruló családok listáját a Nagycsaládosok Egyesületétől, a
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központtól, a
Keresztény Karitasztól, Gamesztól és Veresegyház Önkormányzat
Igazgatási Osztályának Szociális és Egészségügyi Csoportjától kapták a szervezők, ez úton is köszönjük a segítséget. Bízunk benne,
hogy mindenki jól érezte magát, és jövő ilyenkor újra megrendezhetjük az „Egy doboznyi szeretet” jótékonysági estet!
ViMer
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2013. november 16-án immár 45. alkalommal rendezte meg a Fóti Németh Kálmán
Általános Iskola a Fóti Ősz Vers- és Prózamondó Versenyt, melyre a térség iskolái
küldik el tehetséges tanulóikat megmérettetni tudásukat.
Most ősszel hat iskola közel nyolcvan diákja vett részt a versenyen. A Fabriczius csapatnak ezúttal sem kellett szégyenkeznie, fiataljaink kimagasló eredményeket értek el
ebben a nemes versengésben. Gratulálunk a gyerekeknek és tanáraiknak!

2013. december

Márton Napi Fesztivált szervezett a veresegyházi Waldorf Iskola november 10-én. Az egésznapos esemény rendkívül jól sikerült, számos
kellemes és változatos elfoglaltság várta a gyerekeket és a szülőket egyaránt, s jöttek is meglepően sokan. Volt hívó dobolás tűz mellett, tánctanítás, különböző kézműves foglalkozások, íjászkodás, játékok a színpadon, tombola, táncbemutató, szamuráj bemutató, Nordic Walking
bemutató, fogorvosi bemutató, az iskola harmadikos növendékei pedig előadták Márton napi műsorukat. A népszokásoknak megfelelően
ludaskása volt ebédre, amit a Marika konyhája étterem adományozott az eseményre.
Szerveztek előadást a szülők számára „digitális bennszülöttek” címszóval, s tartottak tanári bemutatót.
Végül lámpás felvonulás zárta az eseménydús napot. Közben Vanda Marianntól, az iskola egyik nevelőjétől kértünk felvilágosítást az iskoláról és a Waldorf nevelési módszerről:
Waldorf = A fej, a kéz, és a szív iskolája
Iskolánkban jelenleg egy első és egy harmadik osztályunk van. Az épület nem a miénk,
ezt csak béreljük. Bízunk benne, hogy egyre több gyermeket hoznak hozzánk és lassan
majd kinőjük ezt a helyet. Kapcsolatban állunk más települések Waldorf iskoláival,
most a kispestiek és a fóti Waldorf Gimnázium jöttek látogatóba.
Ha nagyon tömören akarjuk jellemezni a Waldorf módszert, azt mondhatjuk, hogy
a fej, a kéz, és a szív iskolája vagyunk. Nálunk minden gyermek már az első osztályban furulyázik, kézműveskedik. Azt akarjuk, hogy a saját kezükkel tapasztalják meg
a világot. Emiatt lassabban haladunk, ki-ki a maga képességei és érdeklődése szerint
halad a tanulmányokban. Az azonban tévedés, hogy a gyenge képességű gyermekeknek találták ki ezt a módszert. Az átjárhatóságot az iskolák közt a törvény előírja,
3., 6. és 8. évfolyamon a mi gyermekeinknek is hasonló tudással kell rendelkezniük,
mint a többi iskolásnak. Az iskolarendszerünk azonban 13 éves, amiből a 13. tanév
az érettségi tárgyakra összpontosít. Nem vagyunk felekezethez kötött iskola, azonban
a keresztény ünnepeket mi is megtartjuk itt az iskolában, mint a Márton napot, az
Adventet, a Húsvétot, stb.
Január-februárban tartunk szülők akadémiája sorozatot. Ide bárki eljöhet, aki érdeklődik, illetve többet szeretne tudni a Waldorf módszerről. Szívesen várjuk az érdeklődőket: vandamariann@gmail.com, 06-20/397-7529.
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közélet

Művelődés
December havi

Ígéretet tettem Polgármester úrnak, hogy a fenntartást és a karbantartást a közösségünk vállalja!

rendezvények

A

A Pamut tó rendezésének ötlete
és ennek kivitelezése - természetesen támogatói segítséggel
- tavaly kezdődött. Miután a
Polgármester úr rábólintott a
tervekre megkezdődött a munka a 800 méteres szakaszon. A
dzsungel kiirtása és a terep kiegyenlítése után kezdhettünk
hozzá a parkosításhoz. Támogatást kaptunk a GE-től és Bobál Imrénére, Klárira, a körzet
önkormányzati képviselőjére
is mindig számíthattunk. KiFülöpné Szerényi Hermina helyeztünk 6 darab díszpadot,
elültettünk 6 darab díszfát, és
virágágyásokat
készítettünk.
Ígéretet tettem Polgármester
úrnak, hogy a fenntartást és a karbantartást a közösségünk vállalja.
Azért ehhez is kaptunk segítséget, az év során a Gamesz nyírta a
füvet.

metet, kikapáltuk a gazt, még a sínek közül is és virágokat ültettünk.
A virágokkal kapcsoltban mindig fölmerült a kérdés, hogy ez szép,
de ki fogja locsolni. Erre mondtam, hogy biztosan lesz olyan közelben lakó, jó szándékú ember, aki látva a belefektetett munkát kijön
és meglocsolja. Szerencsére igazam lett.
Magát a megállót is szeretnénk újrafesteni, felvetődött az az ötlet is,
hogy nem egy sima felülettel próbálkozzunk, hanem eleve fessünk
rá valamit a falra, ne várjuk meg amíg grafitik kerülnek rá.
Fontos megemlíteni a nemrégiben elkészült aszfaltos utat. Ez már
régóta esedékes volt, hiszen eddig aszfaltozott út csak a sínek túloldalán volt, s a kis híd alatt a mentő és a tűzoltó nem tudott átjönni.
Mire megtalálták a megoldást, 10-15 perccel később érkeztek a beteghez. Most, hogy elkészült az aszfaltút, reméljük frissítik a GPS
adataikat, s jóval gyorsabbak lesznek.
Az új útnak köszönhetően, már a városi busz is kijár Ivacsra,
Hirdetés

A virágágyásokat a helyi családok kapálják és locsolják, természetesen önkéntesen. „Szerencsére az itt lakók a magukénak érzik ezt
a területet. „Miénk a tó, magunknak csináljuk!” – vezettük be a
mottónkat. A szkeptikusok ellenére az eredmény felülmúlta a várakozásokat, hiszen tényleg folyamatosan, mindig rendes és tiszta
volt a környék.
Az első meglepetést követően, a Pamut Horgászegyesület is csatlakozott a körhöz. Azóta ők is rendszeresen felszedik a szemetet és
összehúzzák a letört gallyakat. Hetente, kéthetente kijöttem szemetet szedni, de általában üres zsákkal kellett végigbattyognom, nem
volt mivel megtölteni. Mindnyájunk hozzáállása megváltozott, hiszen egy tiszta, rendezett területen az ide érkező turista sem fogja
eldobálni a szemetet.
A tó mellett az Ivacsi Játszóteret is magukénak érzik a baráti kör
tagjai. Az elmúlt félévben új játékokat telepítettünk, elkezdtük a
karbantartást, a festést, információs táblákat állítottunk, és kialakítottunk egy bográcsozó helyet. Nagyon kedvelt lett ez a játszótér,
már messzebbről is járnak ide, nem csak az ivacsiak. Az egyik szülői
értekezleten az iskolában amikor az osztályfőnök feltette a kérdést,
hogy hová vigyék egynapos kirándulásra a gyerekeket, az egyik szülő
mondta, hogy Ivacson van egy remek játszótér, ahol még főzőcskézni is lehet. Végül ide szavazták meg a kirándulást.
Évente kétszer tartunk nagytakarítást, tavasszal és nyár végén. Az
idei Szedd Magad akciót szeptember 14-ére hirdették, s ugyan ezen
a napon alakult meg a Pamut tó Baráti Kör is. A szakadó eső miatt
nem számítottam résztvevőkre, de amikor a megbeszélt időpontban kisétáltam a tópartra, nagyjából 100 emberrel találtam szembe
magam. A rossz idő ellenére remekül éreztük magunkat, bográcsoztunk, szemetet szedtünk és virágokat ültettünk. Szóval összességében remekül sikerült a nap.

Január 2-án 18.00 CSE’MESE
Kisvakond és társai…
avagy találjuk ki /?/, kik laknak a jicsinyi erdőben?
A mesében Bohémia legnépszerűbb mesekarakterei elevenednek
meg, felcsendülnek a legnépszerűbb cseh dallamok, művek, továbbá
a mesehősök eredeti dalai, magyar nyelven.
Helyszín: Szabadidős és gazdasági Innovációs Centrum konferenciaterme
Január 17-én 10.00
A tizenkét eltáncolt cipellő Mesebalett
A Tündérkék Tánccsoport előadásában
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
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Pamut tó Baráti Kör

társaság alapítója Fülöpné Szerényi Hermina. Tőle kértünk beszámolót az eddig történtekről.
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December 16-án, 10.00 és 14.00
Vargánya apó csodái
a Honvéd Táncegyüttes előadásában
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
(bérletes előadás)
December 19. 11 óra és 13 óra
A tizenkét eltáncolt cipellő
Mesebalett
A Tündérkék Tánccsoport előadásában
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
December 20-án 10.00
A tizenkét eltáncolt cipellő
Mesebalett
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
December 21-én 16.00
A tizenkét eltáncolt cipellő
Mesebalett
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
December 21. 11.00 órától:
Karácsonyi szeretet –ebéd
December 22.
Gyertek velünk Betlehembe
Helyszín: az i. világháborús emlékmű mellett a Székely kapu mellett
Betlehemes műsor kicsiktől és nagyoktól
Várják Önöket az AGORA tagjai, s aki tud, járuljon hozzá a közös
szeret –vendéglátáshoz a jászol mellett.
December 27. 19.00
LORD koncert
kapunyitás: 19.00
a koncert kezdete: 20.00 óra
Elővételi jegy olcsóbban vásárolható az innovációs központ „A”
recepcióján
December 28. 15.00
Nyugdíjas előszilveszter
Váci Mihály Művelődési Ház
December 28. ÉVBÚCSÚZTATÓ TÁNCHÁZ
18.00- 19.30 gyermektáncház
19.30-24.00 felnőtt táncház
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum Veresegyház, Fő u.
45-47
SZÉKI - MEZŐSÉGI, MOLDVAI TÁNCOK
Táncot tanít
Benedek Krisztina és
Széphalmi Palkó
Muzsikálnak a
Buda Folk Band zenészei
Szervezők
Zeng a Lélek Kulturális Egyesület, Fót
Veresegyházért Kulturális Alapítvány
Batyubál - azt eszünk-iszunk, amit hozunk
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Tervünk szerint egészen a vasútállomásig szeretnénk terjeszkedni,
hiszen egyre többen látogatnak el a Pamut Ligetnek elkeresztelt tópartra, viszont egy gazos, szemetes állomásra megérkezni nem túl
bizalomgerjesztő. Éppen ezért a tagjainkkal összeszedtük ott is a sze-
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közélet

közélet
Családbarát munkahely

A

z elmúlt években egyre többet foglalkozunk azzal, hogy a gyermeket váró és nevelő anyák a GE-nél családbarát környezetre leljenek, és ezáltal ugyan olyan
eséllyel tudják építeni karrierjüket, mint bármelyik másik munkavállalónk.
Az újonnan gyermeket vállaló pároknak fel kell készülniük a gyermekgondozási feladatok
egyenlő elosztására, a szerepek megváltozására. Ennek érdekében kismamáink munkáját rugalmasan szervezzük, az otthonról való munkavégzés a munkaidő egy részében biztosított.
Az otthon tartózkodó szülők megkapják a nyitott állásainkról szóló heti tájékoztatót elektronikusan, küldünk nekik egy-egy példányt a céges újságból, meghívjuk őket a családi és sportnapra, a karácsonyi ünnepségre, ezzel biztosítva számukra a folyamatos kapcsolattartást.
Az idei év újításai közé tartozik az újonnan kialakított kismama parkoló, a kismama mentoring, illetve a kismamáknak szervezett programok.
Kismama parkoló
A főbejáratnál kialakítottunk három olyan parkolóhelyet, melyet kifejezetten előrehaladott várandós állapotú kismamáinknak szánunk, megkönnyítve számukra a telephely főbejáratának
megközelítését. Bármely kismama, aki szeretne
élni a parkolóhely használatának lehetőségével,
egyedi parkolási kártyát kap ehhez.
Kismama mentoring
A program célja, hogy a munkába visszatérő kisgyermekes szülők újra-beilleszkedését támogassa,
a szülő ezt a folyamatot akár már a munkába állás
előtt elkezdhesse. A program során a szülők felmérik saját képességeiket, kompetenciáikat, felkészülnek rá, hogy tudatosan kezeljék a változást,
felkészüljenek a munkavállalói szerepre, és megismerjék a velük szemben támasztott elvárásokat

Kismama-nap
Az otthon tartózkodók számára szervezett program, melyre
meghívót küldünk minden
kismamánknak. A cél, hogy
megismerjék a cég életében
bekövetkezett változásokat, az
aktuális szervezeti felépítést, a
nyitott pozíciókat, illetve lehetőségeiket.
Gyermeküket magukkal hozhatják, és a tájékoztató mellett
biztosítunk helyet az ő számukra is

Hirdetés

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!
RENDEL JEN
SAN
KÖNNYEN, GYOR
RÓL!
OKOSTELEFONJÁ

PRÉMIUM
5 000,–
FT
T / MÁZ
MÁZSA*

ECO
4 200,–

FT
T / MÁZSA*

MÁNIA
4 600,–

FT / MÁZSA*
F

* A feltüntete
feltüntetett árak az ÁFÁt nem tartalmazzák. 1 zsák 20 kg
A zsákok visszaválthatóak (mázsánként
brikettet tartalmaz.
tarta
100,100
, FFt - 20
20,, Ft /zsák). Az árak visszavonásig érvényesek.

...aa hatékony és tiszta tüzelőanyag!
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Nyílt Napot rendeztek a veresegyházi
GE Power & Water üzletágában

cég fennállása (2000) óta ez az első ilyen jellegű rendezvény, amelyet 2013. november
16-án, szombaton szerveztek a veresegyházi, Kisrét utcai „nagy GE”-ben. A részletekről Szabó Letícia HR vezetővel és Bárdos Judit toborzási menedzserrel beszélgettünk.

Mi volt a célja a Nyílt Napnak?
Gyárunk jelentősnek mondható a régióban, nagy munkáltatók
vagyunk, több mint 1500 embert foglalkoztatunk. Azonban rájöttünk, hogy nem sokat tudnak rólunk a környék lakosai. Az elmúlt
évek alatt bővültünk is, hol intenzívebb mértékben, hol lassabban,
de még mindig elég jó kilátásaink vannak, ezért szerettünk volna
megismertetni magunkat és körbenézni, hogy milyen tehetségek
laknak a környéken, akiknek a háttere és érdeklődése egyezik a miénkkel. Célunk volt többek között az is, hogy adatbázisunkat feltöltsük és a jelenlegi nyitott pozíciókat minél hamarabb be tudjuk
tölteni. A Nyílt Nap regisztrációhoz volt kötve: diplomásokat és
szakmunkásokat is kerestünk.
Hány potenciális munkavállaló regisztrált?
Összesen több mint 650 regisztrálónk volt, akik közül ki kellett választanunk azt a kétszer 180 főt, akiket fogadni tudtunk. Sajnos a
konferencia-termeink befogadó képessége véges, ezért kellett meghúzni egy határvonalat.
Mi alapján döntöttek, kik vehettek részt a rendezvényen?
A végzettség és a releváns szakmai tapasztalat, diplomásoknál ezen
kívül még az angol nyelvtudás megléte voltak a fő szempontok.
Mit gondolnak, hány olyan jelentkezőt sikerült azonosítani,
akiknek esetlegesen állást is tudnak ajánlani?
Erre nagyon nehéz még válaszolni. Az anyagok feldolgozása folya
matban van, a nyitott pozíciókra már interjúztatunk. Több, mint
200 konkrét jelentkezést kaptunk, amelyeket feldolgozunk. Azokkal, akik megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek - amennyiben
nekik megfelelő nyitott pozíciónk lesz -, felvesszük a kapcsolatot.
Hogyan zajlott a Nyílt Nap? Milyen programokon vettek részt
az érdeklődők?
Belső recepciónkon fogadtuk a jelentkezőket, ahol az előzetesen jóváhagyott regisztráltak névkitűzőt kaptak és megbízott kollégáink
vezették őket fel az előadó termekbe. A rendezvény házigazdája Szabó Letícia HR vezető volt. A rendezvényt Lencsés Gergő vezérigazgató nyitotta meg, beszélt a GE-ről és adott átfogó prezentációt a
Power&Water veresegyházi gyáráról. Utána Piller Péter, szolgáltatási
üzletágunk egyik regionális vezetője mutatta be ezt az üzletágunkat.
A szervezeteinket a szakterületek vezetői ismertették, és ők beszéltek
azokról a munkakörökről is, amelyekre a leggyakrabban keresünk
házon kívül munkaerőt. A vendégek ezáltal megismerhették a gyári
részlegen a termelést, a mérnökséget, a beszerzési- és pénzügyi osztályt, a karbantartást, és a logisztika területét. A szolgáltatási területről pedig a pénzügyet, mérnökséget, vevőszolgálatot és logisztikát, a
beszerzési és informatika osztályt. A résztvevőknek lehetőségük volt
kérdések feltevésére, amelyeket a vezetők rögtön meg is válaszoltak.
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A közel kétórás prezentációt követően gyárlátogatást szerveztünk,
amelyen 25 fős csapatokban vehettek részt az érdeklődők.
Hogyan látják, sikeres volt a nap?
Mindenképpen sikeresnek értékeljük a napot az érdeklődők nagy
száma, a sok beérkezett releváns önéletrajz, valamint a 95%-ban
pozitív visszajelzés miatt, amelyek közül az alábbiakban szeretnénk
közzéteni párat:
“Rendkívül jól szervezett, újszerű, nagyon élvezetes délután volt. Csak
gratulálni tudok az ötlethez és a profi kivitlezéshez!!!!”
“Csak gratulálni tudunk a rendkívül jól szervezett, profizmusról árulkodó, életszerű, óriási tömeget megmozgató, mégis emberközeli esemény
megszervezéséhez, kivitelezéséhez! Újszerűnek , nagyon jó ötletnek tartjuk ezt a megmozdulást, amely nemcsak betekintést engedett a Kisrét
utcában működő gyár életébe, hanem eredeti célján túllépve - kínált
munkalehetőségek megismertetésén túl – motiválta, ösztönözte a jelenlévő közönséget saját céljainak megújítására, átgondolására.
Hihetetlen lelkesedés, elhivatottság és odaadás tükröződött az embereken keresztül, ami különlegessé tette ezt a napot! Köszönjük szépen, hogy
részesei lehettünk!”
“Gratulálok a szervezéshez, a jól kialakított menetrendhez, a prezentációkhoz és az előadóknak! Mindenkinek köszönöm a szombati munkáját, jól éreztem magam Önöknél!”
“Köszönöm a résztvevő GEs kollégák mosolyát és közvetlenségét!”
“Meglepett a vendéglátás (pogácsa, ásványvíz) és az ajándék mindenkinek. Jó ötlet, és a gyárlátogatás is nagyon korrekt volt.”
“Gyönyörű szép a gyár iroda része, tárgyalója, udvariasak az emberrel
nagyon stb.… További sok sikert a toborzáshoz, szép volt nagyon és
köszönöm a lehetőséget, hogy itt lettem!”
“Összességében a rendezvény jó volt, jól éreztem magam. Örömmel dolgoznék ebben a gyárban, mert itt lehetőséget látok arra, hogy az ember
tudása tovább fejlődjön a munka során.”
Az idei évi sikert alapul véve, mit gondolnak, hagyománnyá válik a Nyílt Nap a gyár életében?
Úgy gondoljuk, igen! Már a jövő évi terveink között szerepel egy hasonló nyílt nap lebonyolítása, habár, annak pontos időpontját még
nem határoztuk meg.
Sokan voltak olyanok, akik szerettek volna részt venni, de lemaradtak a rendezvényről...
Folyamatosan várjuk az önéletrajzokat.
A diplomás és felsőfokú tanulmányokat folytató valamint a diákmunka lehetőségre a toborzas@ge.com, a szakmunkások pedig a
hrjobs@ge.com címen jelentkezhetnek.
Köszönöm a beszélgetést.
ViMer
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Egészséges életmód
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FittenVeresen Karácsony

K

arácsony havába értünk, Jézus születésének
megünneplésére készülünk ebben a
hónapban. Úgy gondoltuk, hogy idén,
decemberben kivételesen nem cikket írunk,
hanem egy kicsit bepillantást engedünk a Kedves
Olvasóknak az életünkbe és leírjuk, mi hogyan
készülünk erre a csodálatos Ünnepre.

Rita gondolatai, receptjei
Én szeretek Karácsonykor a konyhában sürögni-forogni. Az illatok, az ADVENT átélése, a lecsendesedés után jön a vendégek
várása és a tudat, hogy 2-3 napra úgymond „átjáróházzá” alakul a
családi fészek, ami engem nagyon feldob. Mi minden nap korán
kelünk, legyen az hétköznap, hétvége, vagy ünnepnap. A reggelt
egy nagy gyaloglással kezdjük a tavakhoz és vissza. Legyen akármilyen zord az idő, mi megyünk! Visszaérve jön a reggeli a szépen
megterített asztalnál, és végre nincs sietés, kapkodás. Mindenre
ráérünk. A decemberi hétvégeken mindig sütök, illetve közösen
sütünk. Egyik hétvége az Anyósomé, a másik az Anyukámé, és a
Barátnőmre is jut egy sütis nap. Mindent eldobozolok, és amikor
eljön az ünnep, csak tálalnom kell. Több menüsorom is van az ünnepnapokra, de mindig az alapján döntök, kit várok vendégségbe.
Nehéz volt a döntés, melyiket is írjam meg a kedves Olvasóknak,
de az alábbiak mellett döntöttem:
Aszalt szilva leves pörkölt mandulával
Hozzávalók: 20 dkg magozott aszalt szilva, 8-10 szem szegfűszeg,
2-3 szem szegfűbors, 1 kis darab fahéj, 4 dkg tisztított mandula
vagy dió, 6 dkg nád cukor, 1 dl vörösbor, 1 teáskanál étkezési
keményítő, 1 dl tejszín
Az aszalt szilvát kis darabokra vágom, a fűszereket egy teatojásba
teszem. 1 liter vizet felteszek forrni a cukorral és egy csipet sóval.
Amikor forrni kezd, beleteszem a fűszereket tartalmazó teatojást.
A borral együtt a szilvákat is a forró fűszeres vízbe teszem, és kíméletesen főzöm 10 percen át. Közben a keményítőt elkeverem
pici vízzel, és besűrítem vele a levest. Ezt követően, még 5-6 percig
főzöm, majd eltávolítom a fűszerekkel teli teatojást, belekeverem
finom mozdulatokkal a tejszínt, és tálalom. A tetejét megszórom a
közben megpirított mandulával vagy dióval.
Töltött pulykamell áfonya mártással
Hozzávalók: 6 nagy kiklopfolt pulykamell filé szelet, 1 nagy fej
apróra vágott vöröshagyma, 6 vékony szelet bacon, vágott friss petrezselyem, só, bors, 5dkg örölt mandula, 1 tk. aprított zsályalevél, 1
tk. kakukkfű, 1 tojás, 3db alma gerezd, 3db édeskömény szeletekre
vágva, 5 dkg aszalt vörös áfonya, 1 ek. libazsír (kókusz zsír)
Áfonya szószhoz: 50 dkg aszalt (friss) vörös áfonya, 1 ek. reszelt narancshéj, 1,5 dl narancs leve és víz keveréke, ízlés szerint xylit
Bekapcsolom a sütőt, hogy felmelegedjen mire elkészítem a pulykatekercseket. Összekeverem a tojást az őrölt mandulával, a fűszerekkel, sóval, borssal, aszalt áfonyával és a libazsíron (kókusz zsír)
megfutatott hagymát. A pulykamell szeleteket sózom, borsozom
és a töltelékből egy-egy evőkanálnyival töltöm. Feltekerem, majd a
bacon szeletekbe csavarom. Kizsírozott tepsiben, az alma és az édeskömény szeletekkel együtt szép pirosra sütjük.
A szószhoz az aszalt (friss) áfonyát a narancsos-vízzel, xylittel és narancshéjjal felteszem főni. Mikor a szemek megpuhultak és kicsit
kipattognak és besűrűsödik, leveszem a tűzhelyről. Hagyom kicsit
hűlni és a bot-mixerrel krémesítem. Ha a pulyka tekercsek megsültek, a sült almával és az édesköménnyel tányérra szedem, és a
szósszal díszítem. Párolt zöldséget is kínálhatunk mellé.
Desszert:
Én nagymamámtól átörökítve gesztenyepürét tálalok édességnek,
vagy kimegyünk a kertbe és a jó hidegben gesztenyét sütünk forralt bort iszogatva, miközben mennek a nagy mesélések.
Mindig natúr, cukrozatlan gesztenye masszát veszek, és a tejszínhabot is mindig frissen, habverővel készítem. A tökéletes tejszínhabhoz elengedhetetlen az alaposan lehűtött, valódi habtejszín.
Célszerű legalább 3-4 órára, de még jobb egy egész éjszakára
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hűtőszekrénybe tenni. A titok a jó minőségű alapanyagban és az
alapos hűtésben rejlik.
Merciék Karácsonya
December 24-én kora reggel (egy kis könnyű reggelit követően)
előkeressük kisfiammal az előző évi díszeket a dobozból és minden
alkalommal színes papírból készítünk új girlandot a fára. Sokan ellenzik, de én – több okból is – inkább a műfenyő híve vagyok. Évek
óta megvan a kis műfánk, amelyet közösen díszítünk fel, karácsonyi dalokat hallgatva közben. Amint ezzel megvagyunk, elkészítem
az ebédünket. Sokan ilyenkor a hagyományos karácsonyi menüket
részesítik előnyben, én azonban szeretem, ha általában gyors és hatékony lehetek a konyhában. Dolgozó nőként, 24 órás anyaként és
feleségként szeretem a Karácsonyt én is szeretteim körében megülni,
ezért, felzárkózván a mai rohanó világ kihívásihoz, inkább gyors és
egyszerű, de nagyszerű, 15-20 perces recepteket használok.A mézeskalácsot már novemberben meg szoktuk sütni, fémdobozban sokáig
eláll és jól át is puhul.
Kedvenc karácsonyi receptjeimet az évek során különféle konyhai
magazinokból, internetről gyűjtöttem össze saját otthoni kis szakácskönyvembe. Ezért nem tudom a receptek forrását megjelölni,
de fogadják a kiválasztottakat jó szívvel.
Mézes borleves
Hozzávalók: 8dl fehérbor, fél biocitrom héja, fahéj, szegfűszeg, 3
tojás sárgája, 8 dkg méz
A fehérbor háromnegyed részét a citromhéjjal, fahéjjal és szegfűszeggel felforraljuk. A tojások sárgáját a maradék kevéske borral és
a mézzel elkeverjük, és habverővel szüntelenül verve a forralt bort
rászűrjük. Mielőtt forrni kezdene, a tűzről lehúzzuk és leveses csészékbe tálaljuk. Elkészítési idő: 15 perc
Aszalt szilvával töltött pulykamell
Hozzávalók:4 db pulykamell szelet (tenyérnyi nagyságú), 1 cs aszalt
szilva, 8 szelet bacon szalonna, őrőlt fekete bors, só, kakukkfű, 2 ek
olivaolaj
Kapcsoljuk be a sütőt 190 fokra. Mire elkészülünk a husikkal, felmelegszik a sütőnk. A pulykamellet klopfolóval ütögessük meg (ezt
kisfiam püföli nagy élvezettel). Megcsorgatjuk olivaolajjal, megszórjuk fekete borssal és kakukkfűvel. Mindegyik szelet közepébe
egymás mellé tegyünk 4 szem aszalt szilvát, göngyöljük fel és tekerjük be a bacon szalonnával. Ezeket a göngyölegeket tegyük tepsibe
(sütőpapírra) majd előmelegített sütőben süssük 190 fokon 15-18
percig. Elkészítési idő 15 perc + a sütés. Tálalhatjuk burgonyapürével vagy rozmaringos sült körtével vagy egyszerűen csak salátával.
Én most tepsis burgonyát tervezek készíteni: egy tepsi aljára tes�szük a felkarikázott burgonyát (kb 1 kg), megsózzuk, terítünk rá
ugyancsak felszeletelt vöröshagymát (2 fej). Szórunk még rá fokhagymát, meglocsoljuk hidegen sajtolt olajjal. 220 fokos sütőben
puhára sütjük.
Desszertként réptarotát fitt csokiöntettel, sült almákat vagy máktortát készítek.

Sok Szeretettel Kívánunk Kellemes és Meghitt
Karácsonyi Ünnepeket!
Rita és Merci info@fittenveresen.hu
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Kifőzdéje

KERÜLJE AZ ELADÓSODOTT ÜGYFELEKET!
Világíttassa át új üzleti partnereit!
Aki másnak tartozik, az Önt sem fogja kifizetni.
Cégkivonat, beszámolók és egyéb nyilvános és előfizetéses
adatbázisok alapján rövid értékelést készítünk partnere, vagy
jövőbeli partnere vállalkozásáról, van-e tulajdonosnak egyéb
vállalkozása, illetve arról, hogy áll-e végrehajtás vagy egyéb
ismert szankció alatt.

10

24 órán belül válaszolunk kérdésére
www.partneraudit.hu
www.partnerminosites.hu

www.decens.eu • folyóirataink

21

Hirdetés
Huszárkonyha
Karácsonyi mézes-mákos guba vaníliás öntettel

KÖNYVELÉS INGYEN ?
Sajnos erre nem tudunk vállalkozni, de mérsékelt, korrekt áron
közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő munkatársaink
szívesen állnak az Ön rendelkezésére.

Több mint 10 év szakmai tapasztalat.
Távkönyvelés, távügyviteli megoldások
Bérszámfejtés , TB ügyintézés külön is
Munkavégzés az Ön telephelyén
( Fót, Szada, Mogyoród, Veresegyház, Örbottyán, Gödöllő, Budapest)
Együttműködö partnereink:
Adótanácsadók Egyesülete, Saldo Zrt, Opten Kft.
Felelősségbiztosítással rendelkezünk.
mail: info@partneraudit.hu
Tel: 06-30-215-9850

web: www.partneraudit.hu

A téli napforduló, december 21-e - amikor a sötétség terjeszkedése
megszűnik és az ezt követő napokban az északi félteke a fény felé
fordul - évezredeken keresztül az év kezdetének napja volt. Magyar
őseink idejében a tűztisztelet és a kerecsensólyom röptetésének is ez
volt a napja, a kerecsenünnep.
A kerecsensólyom, vagyis a turulmadár röptetése, királyi, fejedelmi
szertartás volt. A Turul fia, a Turul-nemzetség leszármazottja volt az,
aki a napfordulón, sólyomröptetésével égre segítette az újjászülető
Napot, minden földi élet nélkülözhetetlen csillagát.
A kerecsensólyom a magyarság fénymadara, a legügyesebb és a
leggyorsabb madár, amelyik a legmagasabbra repül, legközelebb a
Naphoz. Talán nem közismert, de a korszakkal és az adott témakörrel behatóan foglalkozó történészek egy tekintélyes köre vallja, hogy
a kerecsen (kerecseny) szóból eredeztetjük karácsony szavunkat.
Tiszta szívvel készüljünk hát – ha eljön az ideje - a fény ünnepre, a
kerecsenünnepre, s a rá következő karácsonyra, Jézus Krisztus születésnapjára! Tiszta szívvel és karácsonyi finomságokkal, s ne feledkezzünk meg gyerekeinkről sem, akikben önmagunk újjászületését
élhetjük át!
Az ételt ajánlja Fülöp Sólyom Zoltán huszár-hagyományőrző és mákos guba szakértő
Egynapos kifliket, úgy 8 db-ot karikára vágunk. Mintegy 6 dl tejet,
5 dkg vajjal és 1 csomag vaníliás cukorral összekeverünk, majd felforralunk. Ha felforrt, ráöntjük a kiflikarikákra, és az azokat magában foglaló tálat enyhén rázogatva felitatjuk a tejet. Úgy 15 dkg darált mákot 3 db finomra összetört szegfűszeggel, reszelt citromhéjjal
és 2 dkg porcukorral összekeverünk. Rászórjuk a kiflikarikákra, ös�szerázzuk, és az egészet tűzálló tálba tesszük. Mézzel megöntözzük
és forró sütőben kissé megsütjük. Ha kész, vaníliás öntettel körítjük.
Jó melegen tálaljuk! A gyerekek rajonganak érte!

Az ajándéknak is kitűnő, fényképekkel gazdagon illusztrált könyv
ára 4800 Ft. Megvásárolható a
Líra, a Szkíta és az Alexandra
könyvesbolthálózatokban, valamint
Gödöllőn, a Bagoly könyvesboltban
(Petőfi tér 14.)
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