Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VIII. évfolyam 01. szám, 2014. január

Sikerekben gazdag új esztendőt kíván
Veresegyház Város Önkormányzata

A hónap eseménye

a hónap eseménye
Részletek a december 31-én, a szilveszteri fogadáson elhangzott polgármesteri összefoglalóból, és a
szerkesztőségünknek néhány nappal korábban, hasonló témában adott polgármesteri interjúból.

P

Veresegyház 2013-ban és 2014-ben

ásztor Béla polgármester az óévbúcsúztató beszédét - az előtte meghallgatott előadások minőségét kiemelve azzal kezdte, mennyire gazdag város Veresegyház,- kulturális területen is. Megemlítette továbbá a decemberben
tartott Lisznyay Szabó Gábor emlékkoncertet is, melyet a zeneiskola alapítójának 100. születésnapja alkalmából
szerveztek. Polgármester úr a 2013-as esztendőt ismét sikeres évként értékelte, melyben a város működése minden
tekintetben kiegyensúlyozott volt. A fejlődés nem állt meg, töretlenül folytatódott, sőt többet sikerült beruházásra
költeni, mint az előző időszakokban.
• A város 8 milliárd Ft-tal
rendelkezett 2013-ban. Ebből 1,3 milliárdot fordított
beruházásra.
• Veresegyház lakóinak száma kerekítve 16.600 fő, az
ideiglenesen itt lakókat is
beszámítva 18.000 fővel
számolhatunk.
• 2000 gyermek tanul az
általános iskolákban, az
óvodákban 1200 gyermeket
nevelnek, 200 fő tanul esti
gimnáziumban, a zeneiskola 5 kihelyezett tagozatával
együtt összesen 560 növen-

dék végzi tanulmányait.
• A képviselő-testület az év során 45 ülést tartott, majdnem minden
hétre jutott egy, de volt olyan hét, amikor háromszor is össze kellett
jönniük. Ülésezéseik során 230 határozatot hoztak, és 30 rendeletet
alkottak.
• 2013-ban a beruházások közül a legjelentősebbek az útépítések
voltak. 20 utca épült meg, s erre a feladatra a város 300 millió Ft-ot
fordított. Járda azonban még mindig kevés épült.
• Megtörtént a Mézesvölgyi Iskola festése az alsó szinten. Az iskola
központi épületében pedig a villamos vezetékek, a világítási rendszer
korszerűsítése zajlott le.
• Elkészült a Váci Mihály Művelődési Ház felújítása.
• Az év során folyt csatornaépítés, készültek új buszmegállók.
• Elkezdődött a katolikus templom belső felújítása, azonban a fellelt
történelmi emlékek miatt régészeti kutatások kezdődtek, s a felújítás
megállt. A templom jövőjéről az egyház dönt majd.
• A város jelentős számban vásárolt házakat későbbi építkezéseihez,
valamint a földek vásárlása is folyamatosan történik a határban.
• Megtörtént a Mézes patak medrének majdnem teljes burkolása.
• Tovább bővült a bölcsőde, így a lakosságszám és a bölcsődei igények növekedése ellenére változatlanul föl tudnak venni minden
gyermeket.
• Folyik a református temető kerítésének építése, s 2014-ben hozzákezdenek a katolikus temetőéhez is.
• Március 14-én zajlott a kibővített és korszerűsített szennyvíztisztító mű ünnepélyes átadása, több mint 200 vendég jelenlétében.
A szennyvíztisztító olyan fokú tisztítást végez, hogy inni is lehet a
végtermékből. Erről a vendégek túlnyomó többsége személyesen is
meggyőződött, kortyolva a vízből. Ez a nagyberuházás 4 milliárd Ftba került.
• A város sportéletének egyre növekvő igényei szerint elkészült egy
szabványos méretű műfüves focipálya, korszerű világítással, valamint
kettő db 20x40 m-es műfüves kispálya. Az önkormányzat a sportpálya
környékén vásárolt házakat, hogy a későbbi sportcélú fejlesztésekhez is
legyen tér. Továbbá egy 300 férőhelyes parkoló tervei készülnek.
• Bővült a hévízhasznosítás területe. Bekapcsolták a hévízfűtést a
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sportpálya öltözőjébe és a református templomba, valamint folyik
a hévízvezeték fektetése, hogy a Széchenyi téri óvodát is elláthassák
ezzel az olcsó fűtési megoldással.
• Nem városi beruházásban fektettek gázvezetéket a határban, amely
a magyar és a szlovák gázvezeték rendszer összekapcsolását hivatott
bővíteni.
• A MOL pedig földgázkitermelési céllal fúr két kutat a Gőbölyösök
területén, a mogyoródi határ mentén. A két 800-900 méter mélyre
készített gázkútból nyert földgázt kezdetben tartálykocsikkal, később, ha érdemes, kiépített csővezetéken tervezik eljuttatni az országos földgáz hálózatba.
• Nappali melegedőt alakítottak ki rászorulóknak, otthontalanoknak, a régi Városháza melletti épületben.
• Közműveket építenek ki a Százszorszép utcában, későbbi vállalkozói lehetőségek növelése érdekében.
• Összesen 26 lakást tartalmazó társasházat vásárolt az önkormányzat, amelyet rászorult családokon túl bárki bérelhet. Egyre nagyobb
az igény a bérlakásokra nálunk is, ezért ezt a fajta beruházást jövőre
is folytatni kívánják.
• Komoly munkát és beruházást jelent a későbbi időkre tervezett
fejlesztésekhez történő tervek készítése.
• Veresegyház segítséget nyújtott Kárpátalján, Erdélyben és a Felvidéken lévő magyarlakta települések gondjainak megoldásához, elsősorban az anyanyelvi oktatás támogatásához.
• Ugyancsak segítséget nyújtott városunk a csődközeli helyzetbe került
Kiskunlacházának. Ez a veszélybe került város egyedül Veresegyháztól
kapott segítséget, 150 millió forintot, amit időközben vissza is tudtak
utalni. Ilyen megoldásra nincs példa az országban, pedig erkölcsi kötelességünk a segítség a bajbajutottaknak, ha segíteni tudunk.
• A városban különböző szakosztályokban, egyesületekben több
mint 800 fiatal sportol. A sportban elért kimagasló eredményeket
fölsorolni itt nem is lehet. Megköszönte a sportvezetők, edzők és pedagógusok e téren kifejtett áldozatos munkáját. Ide sorolható például a veresi katonai hagyományőrző lovasok idei részvétele a „Népek
Csatájában”, Lipcsében.
• Új testvérvárossal erősödött Veresegyház az idén. Dél-Kelet Kína
egy rendkívül gyorsan fejlődő tartománya keresett magyarországi
kapcsolatot távlati terveihez. Több alkalommal jöttek küldöttségek,
egyre magasabb rangú személyekkel, míg végül a 3,7 millió lakosú Xianning várossal testvér-települési szerződés kötöttünk, a jelen
lévő 57 millió fős tartomány pártfőtitkára jelenlétében. Az igen erős
gazdasági háttérrel rendelkező város és vállalkozói elsősorban a kínai
gyógyítás és a hévízhasznosítás témájához kerestek kapcsolatot.
• Ezen a télen sem kell fázni a veresi rászorulóknak, a város biztosított számukra tűzifát. A több mint 200 ha saját erdő ad ehhez
elegendő tüzelőanyagot.
• Megvásárolta a város a Praxis Házat, melyet a tulajdonosok kezdeményeztek. Az önkormányzatnak kötelessége biztosítani az egészségügyi ellátást. Nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy bármilyen ok
miatt egy magántársaság azt mondja, hogy nem tudja üzemeltetni az
épületet. A Praxis Ház továbbra is ellátja a körzeti orvosok rendelőit,
semmiféle változás nem várható a lakosság szempontjából.

2014. január

• A kulturális életre jellemző többek közt, hogy a Művelődési Ház
szervezésében480 fő vesz részt különböző csoportokban.
• A város szépségéhez, hangulatához hozzá tartoznak a szépen
gondozott porták, amit a Virágos Porta mozgalomban sikerült
népszerűsíteni.
• Kialakult az összetartás az egymás kisegítése a településen az egyházak között is. Amíg a katolikusok temploma nem használható,
példamutató módon a reformátusok biztosítanak számukra helyet
a misékhez. Köszönetet mondott ezért a nagylelkű felajánlásért, s

megköszönte mindegyik egyház tevékenységét, amivel hozzájárulnak a város lelkületének építéséhez. Végül megköszönte a képviselő-testület munkáját, amire mindig számítani lehet, a rendőrség és
a polgárőrség közbiztonságot javító szolgálatát, az adófizetőknek a
kommunális adót, amiből az év során 140 millió Ft folyt be a város
kasszájába, a vállalkozóknak pedig az iparűzési adót, amellyel jelentősen hozzájárultak a város fejlesztési lehetőségeinek bővítéséhez.
Mindent összevetve Veresegyház egy vonzó város, ahová szívesen
jönnek látogatók és lakók.

Mit tervezünk 2014-re?

• Elsődlegesek a nevelő-oktató intézmények fejlesztései. A Református Általános Iskolát bővítjük 4 tanteremmel. Ez a második ütem,
de várhatóan lesz majd 3. és 4. ütem is. Ez a munka önkormányzati
beruházás, ami előre láthatóan 120 millió Ft-ba kerül. Az állam nem
adott hozzá pénzt. Készen van a kiviteli terv, befejeződött a közbeszerzési eljárás, kiválasztották a kivitelező céget, megkötötték vele a
szerződést, így a munka máris megkezdődhet. Úgy számolnak, hogy
az iskola új szárnya június végére el is készül, így lesz elegendő idő a
tantermek felszerelésére.
• Hasonlóan fontos a központi iskola bővítése. Itt a még meglévő
lapostetős részre készül 8 új tanterem. Ez a bővítés lehetőséget ad,
hogy a 4. évfolyam teljes egészében átkerüljön a Mézesvölgyi épületből a központi iskolába. A Mézesvölgyi épületben ugyanis szeptemberben 300 új elsős gyermek fogadását kell biztosítani. Ez a beruházás áfával együtt meghaladja az 500 millió Ft-ot. Számítanak
az állam szerepvállalására, egyelőre azonban a város pénzével indul
a fejlesztés.
• A katolikus egyház megkereste a várost, hogy szívesen létesítenének
egy középiskolát Veresegyházon. Mi ezt szívesen fogadtuk. Területet
biztosítunk hozzá a Misszió fölötti valamikori TSZ tanya területéből
1-2 hektár területet biztosítunk hozzá. Elindult az előkészítés arra az
esetre, ha az állam biztosítja a beruházás költségét. Természetesen az
egyháznak és Veresegyháznak is lesz ezzel költsége. A teljes bekerülési összeg 2 milliárd Ft körül lehet.
• A másik nagyberuházás a hévízfürdő építés. A lassú és nehézkes
hatósági engedélyeztetési eljárás miatt a beruházás megkezdésére várhatóan csak augusztusban számíthatunk. Az itteni első ütem
költsége 1,5 milliárd Ft. A tervek szerint 2015 őszén fürödhetünk
először benne.
• Az útépítések folytatódnak 2014-ben.
• Az Álomhegyi tó felduzzasztása az év második felében kezdődhet.
A tó 12-13 ha területű és átlagosan 3,5 m mély lesz. Elkészülte után
alkalmas lesz a vízisportok számára. Emellet, mint a város víztartaléka is hasznosítható. Tisztítás után ismét ivóvizet lehet nyerni belőle,
s ez olcsóbb lesz, mint amit a DMRV- től vásárolhatunk. Ez azonban
még csak távlati terv, nem 2014-ben valósul meg.
• Sportcsarnokot is építünk 2014-ben, mégpedig társadalmi munkában. Örvendetesen sok a sportolni vágyó gyerek és felnőtt, szükséges
a fedett sportolási lehetőség megteremtése. Egy sportcsarnok épül
a Mézesvölgyi iskola mellé és egy edzéseket szolgáló sportcsarnok a

jelenlegi sportpálya területén. Ehhez a pénz egy részét szeretnénk az
államtól megszerezni a többit a város teszi majd hozzá. A Mézesvölgyi iskola mellé tervezett sportcsarnok kétszintes lesz, amely lábakon
áll majd, a bekerülési költsége 800 millió Ft-ban tervezhető.
• Fedett jégpályát is kell építenünk. A helye még nem dőlt el, szóba
jöhet a Mézesvölgyi Iskola környéke és a volt TSz tanya területe,
ahová a gimnáziumot is tervezzük.
• Uszoda építését a stranddal együtt tervezzük. Ennek építése nem
készül el 2014-ben, áthúzódik 2015-re.
• Új katolikus templom épül a parókia mellé. A tervek elkészültek.
Kapcsolódik majd a templomhoz egy 1000 úrnahelyes temetkezési hely is. 2014-ben 200 millió Ft-ot tervezünk erre a feladatra, a
templom azonban csak 2015-ben készül el.
• Tervezik a körforgalmat a Csomádi és a Budapesti út csatlakozásánál. Itt is elhúzódtak az engedélyezések, emiatt nem kezdődhetett
el a munka 2013-ban. A közelben épül egy 10.000 m2 alapterületű
üzletközpont, ennek megközelítése érdekében is fontos a csomópont
rendezése. Az ígéretek szerint végre valóban felújítja az állam a Csomádtól, Erdőkertesig vezető közutat. Ennek elkészülte a feltétele az
Andrássy úti járda építésének is.
• Ivacson, ha van igény rá, épülhet egy élelmiszer bolt.
• Elkészül az év során még három 20x40 méteres műfüves pálya.
• Az adók nem emelkednek 2014-ben, de városfejlesztési hozzájárulást vár az önkormányzat. Nem kötelező jelleggel, hanem önkéntesen lehet majd hozzájárulni a város további fejlesztéséhez, és szolidaritási alapot is terveznek létesíteni.
• Az önkormányzati bérleti díjak is a tavalyi áron maradnak.
• Rendezni kell 2014-ben az utcatáblák és házszámozások helyzetét.
Végezetül polgármester úr kérte, hogy továbbra is fogjunk össze, legyen ez a város jó közösség mindannyiunk érdekében és hasznára.
Legyen olyan emberséges és kulturált légkör a városban, hogy azt az
ide látogatók is megérezzék.
Végül nagyon boldog új esztendőt, erőt és egészséget kívánt mindnyájunknak, hogy ilyen szép eredményekkel büszkélkedhessünk a
2014. év lezárásakor is, amikor Veresegyház várossá alakulásának 15.
évfordulóját fogjuk ünnepelni.
Isten éltesse ezt a várost, Isten éltessen bennünket! – fejezte be
beszédét.
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Önkormányzat

Önkormányzat
határozatai

193/2013.(XI.25.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület biztosítja a Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány részére az
1.250.000,- Ft-ot a Veresegyházi Rendőrőrs
részére történő gépkocsi megvásárlásához,
melynek összege 3.183.900 Ft.
2.) A támogatási összeg kifizetése Veresegyház
Város Önkormányzata 2013. évi tartalékkerete terhére történik.
194/2013.(XI.25.) Kt. határozat:
A Fabriczius József Általános Iskola sportlétesítményeinek bérbeadási rendje:
1.) A jelenleg érvényben lévő bérleti szerződéseket 2014. augusztus 1-i határnappal – 30
napos felmondási idő figyelembe vételével 2014. augusztus 31-ére fel kell bontani.
2.) Az új bérleti szerződéseket 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig, majd folyamatosan egy-egy tanév időtartamára az alábbi
szempontok alapján kell megkötni:
a.) Elsőbbséget élveznek a gyerekcsoportok,
ezen belül:
• a városi sportegyesület szakosztályai,
• a városban versenyszerűen működő más
sportcsoportok,
• az egész évben teremhez kötött sportágak.
b.) 20 óra előtt felnőtt csapatok, cégek csak
abban az esetben kaphatnak lehetőséget, ha
a beérkezett igények alapján marad erre lehetőség.
c.) A terembérlés alkalmankénti maximális
időtartama sportágtól függően 1-2 óra. Ennél
hosszabb ideig történő bérlésre alkalmanként
csak akkor van lehetőség, ha a beérkezett igények ezt lehetővé teszik.
d.) A heti alkalmak száma sportágtól függően
kerül meghatározásra.
e.) Kis létszámú sportcsoportokat kisebb vagy
fél tornaterembe kell beosztani.
3.) A következő időtartamra (tanévre) szóló
bérleti igényeket tárgy év június 15-ig kell eljuttatni a létesítményvezető címére.
4.) A képviselő-testület felkéri a Művelődési,
Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságot,
valamint Szakmáry Sándor sportért felelős
alpolgármestert, hogy a jelenleg érvényben
lévő bérleti szerződéseket vizsgálják felül, és
a 2014. szeptemberében kötendő szerződések
időbeosztását a létesítményvezetővel közösen
határozzák meg. A 2014. június 15-ig benyújtott igényeket szintén ez a grémium fogja
beosztani.
195/2013.(XI.25.) Kt. határozat:
1.) Képviselő-testület megvásárolja a Privát
Termál Kft-től az 5785/140 hrsz-ú ingatlanon
épült 13 lakásos épületet a hozzá tartozó telek-
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kel és gépkocsi parkolókkal együtt. A vételár
összege: bruttó 169.895.520 forint – a melléklet szerinti lakásoknál egyenként feltüntetve - melyet két részletben kell megfizetni,
közvetlenül a Veresegyház és vidéke Takarékszövetkezet a hitel és járulékok törlesztésére
fenntartott óvadéki számlára kell fizetni.
- 1. részlet: 2013. november 25. 85.000.000
forint
- 2. részlet: 2014. február 1-jéig: 84.895.520
forint
2.) A Képviselő-testület megvásárolja a Termalimmo Zrt-től az 5785/139 hrsz-ú ingatlanon
épülő 13 lakásos épületet a hozzá tartozó telekkel és gépkocsi parkolókkal együtt. A vételár
összege: bruttó 170.017.440 forint – a melléklet szerinti lakásoknál egyenként feltüntetve melyet két részletben kell megfizetni:
- 1. részlet: 120.000.000 forint 2013. november 25.
- 2. részlet: 50.017.440 forint 2014. január
15-ig
3.) A határozati javaslat 1-2. pontjának elfogadásával egy időben hatályon kívül kerül a
korábban meghozott – a bérlakások építéséhez kapcsolódó – 113/2013. (VII.30.) és
154/2013. (X.22.) Kt. határozatokat.
4.) A kiadások fedezete 2013-ban a helyi adóból származó többletbevétel, 2014-ben pedig a
költségvetés tartalékkeretében a bérlakás programra tervezett keretösszeg.
5.) Felhatalmazták a polgármestert, hogy fentiekkel kapcsolatos iratokat, szerződéseket aláírja.
196/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület 9 MFt támogatást
nyújt a MISSZIÓ Egészségügyi Központ
részére ultrahang diagnosztikai eszközök beszerzéséhez.
2.) A 2013. december 15-ig kifizetésre kerülő
4 MFt-ot a 2013. évi költségvetés tartalékkerete terhére, a 2014. január 15-ig kifizetésre
kerülő 5 MFt-ot a 2014. évi költségvetés eredeti előirányzataként tervezi biztosítani.
197/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
1.) Képviselő-testület az Erdőkertes-Szada-Veresegyház települések közös beruházásá-

ban 2009-2013 között épült szennyvízcsatorna hálózat és tisztító pénzügyi elszámolásának
befejezéséül nyilvántartásába veszi a fenti
beruházás Veresegyház tulajdoni hányadát
képező értéket.
2.) A képviselő-testület a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulástól a szennyvízcsatorna hálózatot 27.606.150,- Ft bruttó
értékkel veszi át.
3.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a
közös tulajdonban maradó szennyvíz-tisztítómű tulajdona a célpályázat szerinti %-os
arányban oszlik meg a települések között, Erdőkertes 29,9%, Szada 18,2%, Veresegyház
51,9%.
A szennyvíztisztító jelen beruházásának bruttó
értéke 1.613.282.000,- Ft. Az aktiválás után
Veresegyház Önkormányzatának könyveiben
kerül kimutatásra.
4.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2./
és 3./ szerinti aktiválás a vagyoni értéket növeli.
A változás összege 27.606.150,- Ft bruttó érték, valamint a szennyvíztisztító beruházási értéke 1.613.282.000,- Ft. Az értékcsökkenést a
mellékelt táblázat szerinti %-os kimutatásban
kell lekönyvelni.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szennyvízcsatorna hálózat és
tisztító építésével kapcsolatos fenti elszámolásokat végezze el, a nyilvántartásokban a változásokat vezesse át, a Társulás részére az átvétel
és nyilvántartásba vétel igazolását adja ki.
6.) Jelen határozata a társtelepülések képviselő-testületeinek elfogadó nyilatkozatával lép
hatályba.
198/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház és Vidéke
Takarékszövetkezetnél fennálló, 2013. december 31-i visszafizetési határidejű 155.330.632,Ft összegű likvidhitelt és a Travill Invest Zrt.nél fennálló 2013. december 31-i visszafizetési
határidejű 300.000.000,- Ft összegű likvidhitelt éven túli hosszúlejáratú hitellé változtatja
át, melyek visszafizetési határideje: 2014. szeptember 30.
2. A képviselő-testület kezdeményezi a Kormánynál az 1. pontban részletezett hosszúlejáratú hitelek visszafizetési határidejének módosítását.
3. Felhatalmazza a polgármestert a hitelek vis�szafizetési határidejének módosításával kapcsolatos dokumentumok aláírására.
199/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület a veresegyházi
5785/142 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant, mint helyi közutat, elnevezi Kertész
utcának.

2014. január

2.) A képviselő-testület felszólítja Veresegyház Város jegyzőjét, hogy a közterületnév
megállapításáról a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, illetve hivatalos
úton az illetékes katasztrófavédelmi, rendvédelmi, közlekedési és az ingatlan-nyilvántartást vezető szerveket, a Magyar Postát valamint a közüzemi szolgáltatókat.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elnevezett közterülettel határos
ingatlanokra (építési telkekre) megfelelő házszámozást állapítson meg.
200/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy az
előterjesztés 1. számú mellékletében lévő térképvázlat szerinti városi fürdő részére egy új
telek kerüljön kialakításra, valamint a Találkozók útja 544 m2-rel bővüljön.
Az új telkek az alábbiak szerint alakulnak ki:
Eredeti telek
elnevezés

hrsz.

Eredeti telkek
forgalomképessége

201/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület, az érvényes Településszerkezeti és Szabályozási Tervben foglaltakkal összhangban, „kivett beépítetlen
terület” megnevezéssel belterületbe vonja az
alábbi helyrajzi számú ingatlanokat: Veresegyház külterület 087/15; 087/17; 087/18;
087/19 hrsz.-ok.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gödöllői Járási Földhivatal
felé fenti ingatlanok tekintetében belterületbe
csatolási kérelmet nyújtson be. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy fenti belterületbe csatolásból keletkező változásokat a
vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
202/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul az Őrbottyán külterület, 096/5 hrsz.-ú, gyümölEredeti
telkek
területe

Az új
telekhez
kerülő rész

Búcsú tér

2298/3 forgalomképtelen

13 028 m2 4 700 m2

Termálfürdő

1869

forgalomképes

9 805 m2

Patak utca

3695

forgalomképtelen

10 781 m2 1 439 m2

Strandfürdő

2294/1 forgalomképes

1 998 m2

1 998 m2

Mézes patak

2321/1 forgalomképtelen

1 192 m2

768 m2

Strandfürdő és
egyéb épület

2294/2 forgalomképes

4 097 m2

4 097 m2

Tópart és
Találkozók
útja

2292/7 forgalomképtelen

18 129 m2 2 135 m2

beépítetlen
terület

2322

2 965 m2

Strandfürdő és
Öreg tó

2293/2 forgalomképes

forgalomképes

Új telek
forgalomképessége

2 965 m2

43 089 m2 3 169 m2

Új terület
nagysága

203/2013.(XII.5.) Kt. határozat:
A képviselő-testület „A Kálvin téri Református Általános Iskola 4 tanteremmel történő
bővítése- 2. ütem” tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. és
Veresmester Kft. valamint az ÉPVILLSZER
Kft. benyújtott ajánlatát érvényesnek, a Sasad Építő Kft. ajánlatát pedig érvénytelennek
minősíti, a lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a JUKO Építőipari
és Szolgáltató Kft. és Veresmester Kft. ajánlatát hirdeti ki nettó 81.452.668,--Ft + 5%
tartalékkeret, azaz nettó 85.525.301,- Ft +
27 % Áfa ajánlati árral.
3. A képviselő-testület az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójában a
beruházás jövő évi finanszírozásához bruttó
120 MFt fedezetet biztosított.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az
eredményhirdetést követően a jogszabályban
meghatározott határidők betartásával kösse
meg a szerződést.

3 260 m2

forgalomképes

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy
Veresegyház településen a
kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatási feladatokat
2014. január 1-től a
gödöllői kirendeltség látja
el.
Cím: 2100 Gödöllő, Remsey krt. 12.
Tel.: 06 40 918-025/233 mell.

24 531 m2

e-mail: godollo@magyarkemeny.hu

Eredeti telek
elnevezés

hrsz.

Eredeti telkek
forgalomképessége

Eredeti
telkek
területe

Az új telek
mérete

Új telek forgalomképessége

Találkozók
útja

1870

forgalomképtelen

1 550 m2

2 094 m2

forgalomképtelen

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárással összefüggő dokumentumok aláírására.
3.) A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy
a telekalakítási eljárás lezárását követően a vagyonkataszteri nyilvántartásban a változásokat
vezesse át.
4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás lezárását követően a fürdő építési engedélyezési eljárását
indítsa el, a szükséges dokumentumokat írja
alá.

www.decens.eu • folyóirataink

ügyfélfogadás:
hétfő: 12,00 - 16,00
szerda: 10,00 - 16,00
péntek: 8,00 - 11,00

csös művelési ágú ingatlan (1 ha 9.999 m2)
megvásárlásához Klement Jánostól 300,- Ft/
m2, összesen 5.999.700,- Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2014. évi költségvetés terhére történik.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a földvásárlással kapcsolatos
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.
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Kitüntetettjeink

BELLAI JÁNOS TESTNEVELÉS ÉS SPORT DÍJ

A 2013. december 31-én tartott szilveszteri fogadáson, a képviselő-testület határozata alapján kitüntetéseket
adott át Pásztor Béla polgármester és Garai Tamás jegyző, valamint többen polgármesteri elismerésben is
részesültek.

VERESEGYHÁZÉRT DÍJASOK

GAUDEAMUS KÓRUS
A kórus 1998-ban alakult Kovács Katalin karnagy vezetésével. Elsősorban
pedagógusokból szerveződött, de zenekedvelő, énekelni szerető szülők és volt
diákok is találhatók a tagok között. Állandó fellépői a városi ünnepeknek, kórustalálkozóknak, iskolai rendezvényeknek. Szoros kapcsolatot ápolnak más
kórusokkal határon innen és túl egyaránt. Repertoárjukat elsősorban magyar
zeneszerzők művei alkotják, de a zeneirodalom más remekei is szerepelnek
műsorukban. E kiváló alkotóművészeti csoport mozgatórugója a kórus vezetője, aki közösségteremtő személyiségével és a muzsika iránti alázatával, példaértékű elhivatottsággal tartja össze az énekkart.
Fennállásuk 15. évfordulója alkalmából magas színvonalú munkájuk elismeréseként a város zenei értékeinek őrzéséért, az egyedi élményt nyújtó, emlékezetes koncertekért és Veresegyház kulturális életében betöltött önzetlen szerepükért részesültek kitüntetésben. A Díjat Kovács Katalin karnagy vette át.

TÓTH GÁBORNÉ intézményvezető
1999-től tevékenykedik az önkormányzat által fenntartott Idősek
Otthonának vezetőjeként. Példaértékű hivatástudattal és magas
szakértelemmel irányítja munkatársait. A mindennapok során
megkülönböztetett figyelmet fordít a jó munkahelyi légkör biztosítására. Vezetése alatt intézménye mind a városi, mind a kistérségi
feladatellátásban megőrizte jó hírét, népszerűségét. Az otthon lakóival szemben tanúsított figyelmessége, türelme és segítőkészsége
követendő példaként szolgál kollégái számára. Munkáját a tisztesség, az emberség és a lelkiismeretesség jellemzi. Szociális érzékenysége, szakma iránti alázata és hivatástudata elismerésre méltó. A
kitüntetés odaítélésével személyében az idősek iránti szeretet és a
város iránti szolgálat kap elismerést

VANKÓ ISTVÁN KISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁÉRT DÍJ
SÁNDORNÉ RAB ÁGNES és KISS GYÖRGYNÉ ifjúsági ház vezetők
Családjuk Veresegyházra érkezését követően a kisgyermekes szülők közösségét fogták össze. Először a Gerbera utcai játszótér kialakítását szorgalmazták, majd kétkezi munkájukkal maguk is segítették annak megvalósulását.
Ezt követően az Iskolaszék munkáját koordinálták számtalan hasznos ötlettel, tettel és eredménnyel. Többek között a Mézesvölgyi iskolaépület új
főzőkonyhájának kialakításában vállaltak szerepet, kezdeményezve ezzel a
gyermekek legoptimálisabb táplálkozási szokásainak bevezetését. Továbbá a
már nagy múltú iskolabálok újszerű - letűnt korokat felelevenítő – jelmezes
mulatságát vezették be városunkba.
Később a fiatalok felkarolása, szabadidejük hasznos eltöltése került tevékenységük középpontjába. Alapítóként a KÖZ-PONT Ifjúsági ház kialakítása fűződik a nevükhöz, ahol a tizenéves kamaszok számára biztosítanak
programokat, elfoglaltságokat. Minden városi rendezvényen jelen vannak
a fiatalok által készített portékákkal, melyeknek bevételét a ház hasznos
működésére fordítják. Megírt és elnyert pályázataik minden esetben a város
javát szolgálták. Kitüntetésüket közösségformáló személyiségük, Veresegyházhoz való hűségük és szeretetük elismeréséül kapták.
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PÁSZTOR ATTILA egyesületi elnök
Öt évvel ezelőtt élesztette újra a vízilabda sportágat Veresegyházon. Jelenleg
már három korcsoportban versenyeznek tanítványai, akik szép sikerekkel
gazdagították a város hírnevét. Érdemei között szerepelnek olyan nagyszerű
kezdeményezések, mint a veresegyházi tóvizilabda tornasorozat vagy a víz
alatti karácsonyfa állítás, melyek nagy érdeklődésről adtak számot. Meghatározó szerepet töltött be a város sport koncepciójának összeállításában,
illetve a Közművelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság sportot
érintő döntés-előkészítő munkájában. Kiváló sportvezetői munkájáért,
sportágújító szelleméért, Veresegyház szeretetéért és hírnevének öregbítéséért érdemelte ki a város kitüntetését.

SALLAI ATTILA szakosztályvezető
A Veresegyházi Vívó Szakosztály 2005-ben kezdte meg működését a
Városi Sportkör égisze alatt, melynek jegyzett alapító tagja. A sportág rövid idő alatt nagy érdeklődésre és népszerűségre tett szert, üde
színfoltjává vált a város sportéletének. Az évek alatt megvalósult következetes és kitartó munka, a sportág kiváló elsajátításáért végzett
erőfeszítések meghozták a várt eredményeket. A szakosztály tagjai ma
már számos megyei és országos bajnoki cím boldog tulajdonosai. A
rendíthetetlen akaratért, a gyermekek sportszeretetre és egészséges
életmódra neveléséért és a városnak szerzett dicsőséges szereplésekért
részesült a városi kitüntetésben.

SZAKMÁRY NÁNDOR vívó
Öt éve képviselteti magát a vívás sportágban. Pályája szépen ível, a mindennapos, erőt próbáló edzések kimagasló eredményeket hoznak a számára. Évek óta a diákolimpiák dobogós helyezettje, az egyéni és csoportos
versenyekről rendszerint éremmel tér haza, öregbítve ezzel iskolája és városa jó hírét. Az idei év sikerei megkoronázták eddigi tevékenységét, hiszen
korosztályában ő végzett az országos ranglista élén. Májusban az Olimpici
Grand Prix, majd júniusban az Inter-Európai Olimpici Grand Prix első
helyezettje lett. Emellett kategóriájában megszerezte az Országos Magyar
Bajnoki és a Vidékbajnoka címet is. Biztató eredményei alkalmat és lehetőséget adnak arra, hogy ezzel az elismeréssel tisztelegjünk a sportágban
nyújtott személyes küzdelme és kitartása előtt.
SZALAY ZSOLT egyesületi elnök
A Veresegyházi Karate Sport Egyesület alapító tagja. A 2006-tól működő egyesület mára közel 70 tagot számlál az óvodástól a felnőtt korúig. Hitvallásuk szerint e sportág a test fizikai fejlesztésén túl egy sajátos
életformát takar. A küzdés, az ellenfél tisztelete, a kitartás, az akaraterő
és a fájdalomtűrés meghatározó elvárásai e tevékenységnek. Az évente
kétszer szervezett edzőtábor és a folyamatos edzések szép eredményeket
hoztak a Fortuna Házibajnokságon és a Szigethalom Kupán. Ezeken túl
megtisztelő felkérést kaptak az idei felnőtt Európa Bajnokság szervezői
feladatainak ellátására. A karate gyermekekkel történő megszerettetéséért, az utánpótlás neveléséért és az odaadással végzett kiváló sportvezetői
munkájáért városi kitüntetésben részesült. Szalay Zsolt külföldi tartózkodása miatt a díjat Kőváry Péter alelnök vette át.

2014. január

www.decens.eu • folyóirataink

7

Önkormányzat

Önkormányzat
Polgármesteri Elismerések
A római katolikus egyház veresegyházi
egyházközségében
végzett lelkes közösségi szolgálatáért, elkötelezett, sokrétű és
áldozatkész munkájáért polgármesteri elismerésben részesült
FENDLER OSZKÁR plébániai
munkatárs

A falugazdász feladatok három járásra kiterjedő teljes körű és precíz
ellátásáért, a szakma kiváló ismeretéért, az ügyfelek szeretetéért és
megelégedéssel végzett munkájáért polgármesteri elismerésben
részesült KURUCZ ISTVÁN falugazdász.

A református egyház veresegyházi gyülekezetének, iskolájának gyermek és felnőtt kórusai
vezetéséért, különleges élményt
nyújtó hangversenyeiért és a város szeretetéért polgármesteri elismerésben részesült FUKKNÉ
FUKÁSZ ENIKŐ kórusvezető

A Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szervezet példás vezetéséért, az
állandó készenlétért, a város teljes
odaadással végzett üzemeltetéséért
Veresegyház iránti szolgálatáért és
hűségéért polgármesteri elismerésben részesült NAGY JÓZSEF
ATTILA intézményvezető.

A református egyház veresegyházi gyülekezetében végzett sokrétű munkájáért, a felekezetek közötti nyitottságáért és az idősek
önzetlen támogatásáért polgármesteri elismerésben részesült
GRÓF ILONA presbiter

A veresegyházi Medveotthonban
végzett hűséges és megbízható
pénztári munkájáért, az állandó
készenlétért és lelkiismeretes
helytállásáért
polgármesteri
elismerésben részesült OLÁH
SZABÓ GÁBOR pénztáros.
Díját távollétében felettese, Hibó
Józsefné vette át.

A
Polgármesteri
Hivatal
Pénzügyi Osztályának szakszerű,
fegyelmezett és felelősségteljes
vezetéséért, időt és fáradtságot
nem kímélő helytállásáért,
hivatástudattal
végzett
munkájáért és Veresegyház iránti
elkötelezettségéért polgármesteri
elismerésben részesült JÁGER
ÁGNES osztályvezető
A veresegyházi Medveotthonban
végzett hűséges és megbízható
pénztári munkájáért, az állandó készenlétért és lelkiismeretes helytállásáért polgármesteri
elismerésben részesült KIRÁLY
ZOLTÁN pénztáros.

Négyszegletkő Apostoli Hit Egyház
rendezésében

Konferencia
az átalakulásról, az egységről, a szolgálatra kész szívről a Biblia
tanítása szerint.
Várunk vezetőket, pásztorokat és mindazokat az istenfélő embereket,
akikkel együtt, egy akarattal tudunk imádkozni: Magyarországért,
Veresegyházért és a környező falvakban élő emberekért.
Máté 18,19 „Ismét mondom néktek, hogyha ketten közületek egy akaraton
lesznek a földön minden dolog felöl, amit csak kérnek, megadja nékik az én
mennyei Atyám”.
Jakab 2,26 „Mert amint halott a test szellem nélkül, úgy halott a hit is
cselekedetek nélkül”.

ISTEN MA IS MEGTEHETI

Gyere el és láss csodákat, tapasztald meg Isten szeretetét és csodálatos
gyógyító erejét.
E zenés igehirdetési alkalmon a szolgáló pásztorok imádkoznak
szabadulásért, lelki, testi gyógyulásokért.

JÉZUS ÉL
„Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. Zsid. lev. 13,8

„Az Úr meggyógyítja minden betegségedet”. Zsolt 103,2-4
Ha betegen jössz, legyen hited, hogy gyógyultan távozol, Isten ezt akarja!
Csodálatos dolog Isten természetfölötti gyógyító erejének megtapasztalása.
Ez hit által ma is átélhető.
Szolgálók: A konferenciát megnyitja: Pásztor Béla polgármester,
az egyház támogatója: Dudás László,
az egyház vezető lelkésze: Németh Tihamér,
ny. pásztor, középiskolai tanár: Pánczél János,
a veresegyházi gyülekezet pásztora: Tóth Tibor,
(várhatóan) Rácz Lajos ref. lelkész

Mindenkit szeretettel várunk, a részvétel ingyenes.
Helyszín: Veresegyház, Szadai út 2. (az OMV benzinkút mellett)
Időpont: 2014. február 1. (szombat) 14 óra
(Bővebb információ: Tóth Tibor tel.: 0620 494 2029)

A város védőnői szolgálatában
végzett kimagasló szakmai munkájáért, az ellátandó feladatokon
túl is önzetlenül és alázattal vállalt szolgálatáért, polgármesteri
elismerésben részesült PÉNZES
LÁSZLÓ TAMÁSNÉ védőnő.

Virágos Tiszta Porta
Veresegyház szépül, nemcsak középületei és
közterei, a lakosság is igen nagy számban csatlakozott az önkormányzat által meghirdetett
Virágos Tiszta Porta mozgalomhoz.
Sokszáz veresi család döntött úgy, hogy nemcsak várja, hanem tesz is a kertek, előkertek,
utcafrontok, járdák rendben tartásával, gondozásával a város szépítéséhez.
Az elismerések nem maradtak el. December 22-én, délután, a székelykapunál adták át a művészi kerámia táblákat és az okleveleket azoknak,
akik ezzel a tevékenységükkel is hozzájárultak városunk közhangulatának
javításához.
Képünkön az egyik család veszi örömmel át a kitüntető címet jelentő oklevelet.

Az általános iskola ének-zene tagozatán végzett színvonalas munkájáért, szakmai igényességéért,
kórusainak a város kulturális eseményein történő számtalan szép
fellépéséért és a gyermekek szeretetéért polgármesteri elismerésben
részesült TEMPLOM ERIKA kórusvezető.

A Váci Mihály Művelődési Ház és az
Innovációs Központ januári rendezvényei
Január 17-én, 10 órakor Mese balett előadás, a Tizenkét letáncolt
cipellő a Váci Mihály Művelődési Házban.
Január 24-én 18 órakor a Magyar Kultúra Napja a Szabadidős és
Innovációs Centrumban. Lásd a fenti plakátot!
Február 1-2-én és 8-9-én AGYKONTROLL tanfolyam
Február 10. 17 óra: Bálint gazda (Bálint György előadása),
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciaterem, ingyenes előadás.
Csoportjaink továbbra is várják az érdeklődők jelentkezését,
http://www.veresmuvhaz.hu/kozossegeink/csoportok-klubok

Köszönet a jólelkű, önzetlen embereknek!
Amikor a váratlanul erős vihar a város felállított
karácsonyfáját kitörte, Tóth Árpád, Hold utcai lakos
azonnal a város segítségére sietett és felajánlotta a
maga fáját.
Ezt láttuk feldíszítve a Városháza előtti téren.
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Tájékoztatás
Határidős változások a lakossági szennyvízátemelőkkel
kapcsolatban

A december elején elfogadott 458/2013 (XII. 02) kormányrendelet szabályozza a házi szennyvízátemelő berendezések kiépítésével és
működtetésével kapcsolatos feladatokat. A rendelkezés új feladatokat írt elő az üzemeltető és fenntartó részére, ami a lakosság számára
könnyebbséget jelent, azaz átadhatják a házi szennyvízátemelőket a víziközmű szolgáltatónak.
Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról a Veresegyház térségét ellátó víziközmű szolgáltató, a DMRV kívánja értesíteni az Önkormányzat útján is
a lakosságot, ugyanis az átadással kapcsolatos bejelentési kötelezettséget a kormányrendelet február 28-ig írta elő.
Az alábbiakban közöljük a DMRV önkormányzat és a lakossági felhasználók számára írt tájékoztatását.

A bejelentéshez szükséges tájékoztató adatlap a www.veresegyhaz.hu honlapról letölthető.

Tárgy: Házi szennyvízátemelők kiépítését, működtetését érintő
jogszabályváltozás és a felhasználók tájékoztatása
Tisztelt Önkormányzat!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a nemrég megjelent 458/2013.
(XII.2.) Korm. rendelet (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet módosításáról; hatályos:
2013.12.03-tól) a szennyvíz házi beemelőkkel kapcsolatban új feladatokat ír elő az Üzemeltető, Felhasználó és Ellátásért felelős (Önkormányzat, Magyar Állam) részére.
A változásokról összeállítottunk egy Felhasználói tájékoztatót, mely
alapján a szennyvízcsatorna felhasználók kezdeményezhetik az ingatlanukon lévő házi szennyvízátemelő átadását a víziközműszolgáltató részére. Az átvételeket 2014. febr. 28-ig kell lefolytatni, de
az erről szóló érintett felhasználók részére történő tájékoztatásra a
jogszabály 2013. december 31-i határidőt írt elő Társaságunknak.
A DMRV Zrt. az általunk ismert házi szennyvízátemelős felhasználói kör egyenkénti kiértesítését megkezdi, de a minél teljesebb körű
tájékoztatás érdekében szükségesnek tartjuk az Önkormányzat közreműködésének megkérését.
A problémát az érintett felhasználói kör megállapítása jelenti, mert
ennek meghatározása nem egyértelmű és nem feltétlenül szűkíthető
le kizárólag a szolgáltatói tudomásra. Ezért keressük meg most a települések Polgármesteri Hivatalait, hogy a közigazgatási eljárásról szóló
2004. évi CXL. törvény 80.§ szerinti hirdetményi úton, a helyben
szokásos módon a JEGYZŐ 2013. december 31-ig tegye közzé a
felhasználóknak címzett víziközmű-szolgáltatói mellékelt felhívást
(Felhasználói tájékoztató és Igény bejelentő lap).
Ezúton is megköszönjük a fogyasztók érdekeit szolgáló tájékoztatásban segítő közreműködésüket.
Tisztelettel:
BALOGH ZSOLT
műszaki igazgató

PÁLMAI GÁBOR
szolgáltatási osztályvezető

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ!
a házi szennyvíz beemelők létesítésével, közszolgáltatói
üzemeltetésével kapcsolatban
Amennyiben Ön nem rendelkezik szennyvízátemelővel, ilyen
berendezés ingatlanán nem üzemel, úgy jelen tájékoztatásunkat tekintse tárgytalannak!
Tisztelt Felhasználónk!
A 458/2013. (XII.2.) Korm. rendelet (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet módosításáról;
hatályos: 2013.12.03-tól) a szennyvíz házi beemelőkkel kapcsolatban új feladatokat ír elő az Üzemeltető, Felhasználó és Ellátásért
felelős (Önkormányzat, Magyar Állam) részére.
A jogszabály alapján:
- a házi szennyvíz beemelők működtetése, működőképességének
és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata. Ezen feladatának teljesítéséhez FELHASZNÁLÓ biztosítja a szennyvíz beemelő megközelítését és korlátozásmentes hozzáférését, valamint - eltérő műszaki
kialakítás, vagy megállapodás hiányában - a szennyvíz beemelő
folyamatos energiaellátását.
- az utcai gerinc-csatornával egyidejű kiépítés esetén a házi szennyvíz beemelők létesítése az Ellátásért felelős (Önkormányzat, vagy
Magyar Állam) feladata.
A korábban már kiépült, illetőleg az ezt követően a Felhasználó
által kiépített szennyvíz beemelőknél az üzemeltetési feladat átvételekor a víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó átadás-átvételi
jegyzőkönyvet kell felvegyen, a jogszabály által előírt tartalommal
(pl. beemelő helye, jellemző műszaki paraméterei, vázrajz, vagy
terv megléte, stb.).
A szennyvízrendszerhez korábban csatlakoztatott szennyvíz beemelő esetében a fent leírt átadás-átvételi eljárást legkésőbb 2014.
február 28-ig le kell folytatni.
Ehhez szükséges a Felhasználók igénybejelentése a víziközmű-szolgáltató felé!
Igénybejelentését a mellékelt bejelentőlap kitöltésével teheti meg,
melyet kérünk, hogy Társaságunk részére visszajuttatni szíveskedjen.
Társaságunk az igénybejelentés igazolt átvételét követő 15 napon
belül az átadás-átvételi eljárás időpontjáról tértivevényes levélben,
vagy egyéb igazolható módon értesíti önt - természetesen az időpont egyeztetés lehetőségének fenntartásával.
További információt honlapunkon (www.dmrvzrt.hu) olvashat.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
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A másik fele ajándék

Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt
Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 5490 Ft, de mi
a 36 tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt
fél évig csak 2745 Ft havi díjat számlázunk!

Fél évig

-50%

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont : Gödöllő, Dózsa Gy. út 1–3.
Értékesítőnk: Mikula János Tel.: +36 70 671 1637

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek
számára. A 15M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége
7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű,
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!
140101-F

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS
VIZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MUKODO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

A hónap eseménye

a hónap eseménye
Decemberi rendezvényeink,
események az

Adventi és Karácsonyi Ünnepkörben

Mikulás december 6.

A műsor a váci Harmónia kórus gyertyás bejövetelével kezdődött,
melyben énekelt Benda Éva főnővér is, majd folytatódott Újvári
Norbert és Ella Gabriella előadásával, később zongorázott Szentgáli
Tóth Áron és Túri Péter, az otthon lakói közül Nemes Béla mondott
verset, s szó szerint fellépett Kovács Luca 5 éves kislány is, akinek
énekét igazi tapsorkán kísérte, továbbá saját, alkalomhoz illő versét
szavalta el Horváth Ferenc veresegyházi költő.
A karácsonyhoz kapcsolódva nem maradt el az ajándékozás sem.
Az Alapítvány jóvoltából 674.000 Ft gyűlt össze, melyért hálás köszönet jár. Végül az ünnepi vacsora tett pontot ennek a meghitt
délutánnak a végére.

Bár a Mikulás lényegét tekintve nem tartozik a Jézus születésére
várakozó adventi lelkülethez, időben mégis egybeesik azzal, s szerte
a világon a gyermekek örömünnepe. Így városunkban is évről évre
megjelenik a Mikulás és kedveskedik a kicsiknek.
Karácsonyváró ünnepség a Kistérségi Idősek Otthonában,
december 19.

Nemes Béla

Kovács Luca

világosság és a sötétség harcában
való részvétel érdekében gyújtottak tüzeket eleink. Ez volt a
kerecsen röptetés napja is, hogy
jelképesen szent madarunk, a kerecsen sólyom, amely a leggyorsabb és a legmagasabbra szálló
madár, hozza le nekünk a fényt
a földre. Természetesen kapcsolódik mindez a napba öltözött
boldogasszony jelképünkön keresztül a keresztény hitvilághoz,
a karácsonyhoz. A karácsony és a
kerecsen szavunk egyezése napnál világosabb.
Az utóbbi években felelevenedett a legsötétebb éjszakai tűzrakás
szokása szerte a magyarlakta vidékeken. Lehetőleg szent helyeken,
dombokon gyújtanak máglyát, ahonnét csodálatos látvány, amikor
a sötétségben a messzire látszó tüzek fénye felragyog, s körbe nézve a
szomszédos települések tüzei mutatják, hogy nem vagyunk egyedül a
sötétségben. Ez a fénylánc.
Veresegyházon évről évre összejönnek az ezt a szép hagyományt éltetők, a Veresegyház Jobb Jövőjéért Egyesület szervezésében, s hatalmas
tüzet raknak a Margitán, a kereszt mellett. Nem maradt el most sem
ez a nem csak a hideg miatt hátborzongatóan szép hitvallás.
Agóra Betlehem, december 22.

Mindenki Karácsonya, december 21.

Családi karácsonyt szervezett az otthon lakóinak az intézmény és az
őket támogató Őszi Napsugár Közhasznú Alapítvány. A sok fellépő igazi kellemes ünnepi hangulatot oltott a gondozottak szívébe.
Olyanok léptek föl, akik valamilyen módon, akár rokoni szálakkal
maguk is kötődnek az intézményhez, így vált valóban családiassá a
rendezvény, melyen természetesen Pásztor Béla polgármester úr is
részt vett.
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Szeretem ezt a rendezvényt. Amikor
az első felállított Betlehemet megláttam, 11 évvel ezelőtt - útban a
pék felé -, nagyon megmelengette a
szívemet. Mintha pásztorok csinálták volna. Fa, kukoricaszár, zsákvászon, szalma... Olyan igazi, természetes... és szívvel teli.
Vonzott a kérdés: kik építették,
hogy van ez? Aztán lassan megismertem az építőket, a helyi művészeket, az Agora kört. Amikor már a
párom is ment kukoricaszárat vágni,
segíteni az építésben, nagyon büszke voltam rá. Milyen szép a közös
munka, építész, kőműves mester,
művészek, barátok, együtt készítik
a hajlékot. A nők pedig, melyik évben hogy van rá szükség, leporolják,
felújítják a bábukat, időnként új báránykák születnek Tóth Lívia kezei
közül. Vagy összejárunk, szép új díszítést nemezelni a köpenyek szélére, koronákra, vagy éppen plakátot
készíteni, hogy tudják az emberek,
mikor lesz maga a Betlehemezés.
Idén megkímélt minket az időjárás,
se hatalmas mínuszok, se sár nem
nehezítette dolgunkat.
A Veresegyházi Népdalkör gyönyörű viseletében, citeraszóval kísérve
énekelt. A Kéz a kézben Óvoda
gyermekei nagyon kedvesen adták
elő Betlehemes játékukat.
Minden évben van valami újdonság, hol élő állatok, hol angyalszárnyak a kicsi gyerekekre, muzsikások
spontán zenélve a tűz körül, beöltözött szereplők, vagy épp báránykák. Idén a Hagyományőrző Népi
Együttes új pásztorjátékkal készült. Mindenkinek tetszett. Utána
még meglepetést is hoztak - ami talán még nem volt -, a regölést.
Bent, az összegyűlt emberek között köszöntötték a házigazdákat, és
a háttérben dolgozókat is, mert a háttérben már rotyogtak az üstök,
készült a forralt bor, tea, zsíroskenyér, és sürögtek-forogtak a kedves
vendégül-látók, az Agora kör tagjai, szimpatizánsai.
Szépek, kellenek ezek az ünnepek, amikor együtt vagyunk, mintha
eleink is ott lennének és mosolyognának: de jó, hogy folytatjátok a
hagyományainkat!
mgy

A Város Fő terén immár második alkalommal megrendezésre került
Minkenki Karácsonyát számtalan veresegyházi cég és egyéni vállalkozó támogatta. A gazdag és színvonalas műsor több száz érdeklődőt csalogatott a helyszínre.
Fénylánc december 21.
A karácsony egykor egybe eshetett a téli napfordulóval. December
21-e a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka napja. Ekkor a
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közélet

a hónap eseménye
Szeretetkonyha, december 23.
Bármilyen szép is a karácsony, a fénynek mindig van árnyoldala.
Bizony Veresegyházon is akadnak rászorulók, nélkülözők, akiknek
nem jut karácsonyfa, nem jut ünnepi ebéd, kalács, bejgli, halászlé és
ajándék. Ezeknek az embereknek igyekeznek többen évről évre egy
kis melegséget varázsolni a gyomrukba és a szívükbe. Szép és igazán
keresztényi tett az elesettek segítése, függetlenül attól, hogy milyen
módon kerültek ilyen helyzetbe.

Mi is arra haladunk, csak gyertek még párok, lányok és bizony fiúk
is, mert Ti kicsit mindig kevesebben vagytok. Hozzatok barátokat,
úgy talán könnyebb belépni, de ha nem, itt lesznek, akik szívesen
fogadnak. Tánccal úgy meg lehet szerelmesíteni a lányokat! Érezni,
hogy ki vagy, ki ő, mennyire illetek össze... Nem véletlenül jártak
régen sem táncházba a fiatalok. Lehetőség találkozásra.
Öröm a fejlődés, hogy egyre több táncfigurát ismerünk, egyre több
forgást bírunk, egyre pontosabban dobbant a lábunk.
A tapasztaltabb fiúk, férfiak, kiállnak és bemutatják, hol tartanak.
Táncolunk székit, mezőségit, moldvait... Annál annyira nagy kört
csinálunk, hogy kitöltjük a termet. Tanulunk dalokat, citeraszóra
Galgamentit, hiszen itt lakunk.
Jó együtt lenni, olyan szépek a táncaink! Gyertek minél többen!
Györgyi

VÉKA évbúcsúztató táncház, december 28.
Már három év óta járhatunk, szinte havi rendszerességgel, a VÉKA
táncházakba, melyeket a Váci Mihály Művelődési Ház és a Veresegyházért Kulturális Alapítvány együtt szervez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az év végi eseményt hagyományosan a fóti
„Zeng a Lélek”táncházzal közösen rendezzük.
Ez alkalommal a Buda Folk Band zenészei muzsikáltak, közre működött Jakab Csongor és a Regenyés Együttes. A táncokat Benedek
Krisztina, Széphalmi Palkó és Bajzát Miklós tanította. A hangulatról
az alábbi sorok adnak ízelítőt.

alkalmából

December 8-án emlékeztek meg a Zeneiskola alapító tanárának,
Lisznyay Szabó Gábor zeneszerző születésének 100. évfordulójáról.
A rendezvény délután a Zeneiskola épületében kezdődött, ahol
Lisznyai-művek hangzottak el a zeneiskola tanárainak és a 8. osztályos kórus tolmácsolásában, majd lányai jelenlétében megkoszorúzták a művész emléktábláját is.
Ezt követően a Mézesvölgyi iskolában folytatódott a zenei műsor
Ella István karnagy vezetésével a Cantemus Kórus, a Gaudeamus
Kórus, a Budapesti Bach Kórus és a székesfehérvári Alba Regia
Szimfonikus Zenekar fellépésével, valamint Horváth Gábor Levente közreműködésével.

Esti koncert a Mézesvölgyi Iskolában

Lisznyay Szabó Mária és Lisznyay Szabó Anna helyez el koszorút
édesapjuk emléktábláján.

Dr. Drótos Edina igazgató asszony megnyitja a rendezvényt
a Zeneiskola aulájában

Az 50 éve végzett osztály
Kedves ünnepre került sor 2013.december 7-én. Az általános iskolában, 1963ban végzett fiú osztály (VIII. A) diákjai jöttek össze az „50 éves” találkozóra. Az
osztálytársakon túl nagy szeretettel köszöntöttük az akkori lány osztály képviseletében Rádi Jánosné Marikát valamint a vegyes osztály képviseletében Dr.
Sturcz Zoltánt és Barna Sándort.
Hál’Istennek a mi osztályfőnökünk, Czene János még velünk van, így most
is megtarthatta a rendkívüli osztályfőnöki órát. Valamikori tanáraink és tanítóink közül már csak ketten lehetnek velünk: Czene János és Kozák Miklós.
Az Ő egészsége azonban sajnos nem engedte, hogy velünk ünnepeljen. Az
osztályfőnöki órán megemlékeztünk a már az „égi iskolában dolgozó” tanárainkról és az időközben „elköltözött” diáktársainkról. Sajnos a jelentésnél már
11 hiányzót kellett felsorolni.
Egykori osztálytársaink közel fele ugyan még itt lakik helyben, de milyen az élet,
mégis van, akivel sok-sok év óta nem találkoztunk. A rég nem látott cimborákra
nézve láthattuk, hogy mások felett is eljárt az idő. A deres vagy már hiányos
kobakokat látva, igazán ide illett a véndiák kifejezés. Az iskolában tett rövid séta
után a szemben lévő étteremben folyt tovább a beszámoló. Mindenki elmondta
röviden, merre vitte a sorsa, milyen dolgok történtek vele, és hogyan peregnek
a már mindnyájunk életében eljött nyugdíjas napok. Az este végén arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezentúl gyakrabban találkozzunk, amíg még minél
többen megtehetjük. Lehet, hogy a következő alkalom már tavasszal eljön, egy
hajókirándulással egybekötve. A múltat és a kellemes perceket idéző este végén
további boldog, nyugalmas éveket kívánva váltunk el az újabb találkozás reményében egymástól. Búcsúzóul kívánok én is még sok örömteli és hasznos
munkálkodást a családokban és a nagyobb családban, a városban is. Mindehhez jó egészséget és minden jót! Tisztelettel és szeretettel:
Ács András
Az 50 utáni találkozón a tanári kart Czene János osztályfőnök, a diákokat Ács András, Balogh Lajos, Csapó István, Cservenka Aurél, Darabos András, Kálnai András, Kecskés Gyula, Koller István, Matyóka Ferenc, Mravik Pál, Pádár József, Szilágyi László, Tamás Vendel, Zsigó
Zoltán és felesége, Barna Sándor, Kmetty Mária és Dr. Sturcz Zoltán képviselte. A fényképeket Kecskés Gyula fia, Krisztián készítette.
Szervezők: Ács András és Kálnai András.

Mi a táncház? Öröm, barátok, találkozások.
Tanulás, megélése a kultúránknak, újratanulása vagy megtanulása
eleink táncainak, hagyományainak. A párod ölelése, szédülés, csillogás a szemekben. Ritmus, dallam, testmozgás. Rámosolygások: de
jó, hogy te is itt vagy!
Hol tartunk? Hogy csinálják a fótiak? Milyen összeszokott társaság!
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Bemutatkozik a Karotinfood

M

egalakulásának 15. évfordulóját, a Gaudeamus Kórus 2013. május 4-én, a Fabriczius József Általános Iskola aulájában ünnepelte. A meghívottak közt volt a Musica Aurea Énekegyüttes /Ipolyság/ és a
Canzonetta Nőikar /Váchartyán/. A kórustalálkozó fénypontján - mintegy tündöklő koronaként - a
résztvevők közös tolmácsolásában felcsendült a dal: „Van három jó barátom” (Friderici: Baráti kör).
Igen, a Gaudeamus Kórusnak van három jó barátja. Az egyik az
együtt éneklés felemelő érzése, a másik a közösség szeretete, míg a
harmadik a dal maga. Városunk méltán büszke a zenét szerető, döntő többségében pedagógusokból álló kórusára. A megalakulásukat
követően rövid időn belül, széles körben ismerté váltak. Találkozhatunk velük nemzeti ünnepeinken, városi rendezvényeken, minden évben a gyermekkórusok mellett szereplői az iskolai karácsonyi
hangversenynek, és még számos ünnepi műsornak. A kórus alapítója és vezetője Kovács Katalin karvezető. Őt kértem, beszéljünk
megalakulásuk körülményeiről, élményeikről, céljaikról. Így került
sor egy közös beszélgetésre: Duba Ildikó, Dr. Elekesné Bellai Klára
és Újváriné Császár Éva kórustagok társaságában. Volt mire visszaemlékezni. Mint a mesében: hol volt, hol nem volt, volt egyszer...,
de majd szépen, sorjában.
Kovács Katalin magyar-ének-zene szakos tanár, 1977-től tanít a Fabriczius József Általános Iskolában. Az Ő neve fémjelzi az iskolai gyermekkórusok töretlen sikereit, az évente megrendezett Éneklő Ifjúság
minősítő kórustalálkozón elért kimagasló eredményeiket. Tanári pályafutása alatt számtalan tehetséges fiatal került ki a keze közül, akik
az itt tanultakat egy életre a magukénak tudhatják. Kovács Katalin
tanárnőnek az énekszó, a zene maga az élet. Igaz rá a mondás: „Nem
élhetek muzsikaszó - énekszó - nélkül”. Muzsikaszó veszi körül az
iskolában, otthon, a családban.
„Emlékszem - kezdte a visszaemlékezést Kovács Katalin - 1997-ben
kirándulni voltunk a tantestülettel, szinte az egész busz utat végigéne-
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keltük. Nagyon meglepődtem, hogy milyen sok jó hangú tanár van itt az
iskolában. Korábban is felmerült már a közös éneklés gondolata, de nem
nagyon akartam, mondván: van nekünk elég dolgunk így is, itt vannak
nekem a gyermekkórusok. Az akkori élmény viszont annyira meggyőző
volt, hogy 1998-ban megalakultunk. Elsősorban az iskolai tantestület
tagjai, és a település óvodapedagógusai alkották a kórust. 2002-ig vegyes
karként működtünk. Igen, voltak itt férfiak is, az elején még nagyon
lelkesen jártak a próbákra, de sajnos nem bírtak lépést tartani a többiekkel. Nem akarom Őket bántani, de el kell, hogy mondjam: a nők
zeneileg is képzettebbek voltak.
A kezdetekben még nem volt eléggé kiforrott a kórus. Ennek ellenére a
fellépéseinken nagyon jó volt a hangulat, óriási élmény volt számunkra a közös szereplés. Úgy éreztük, hogy jók vagyunk, sikeresek. Most
így visszaemlékezve, már látjuk a hibákat is, az eltelt évek során sokat
tanultunk azokból. Nem könnyű, de úgy kell a kritikai észrevételekkel
szembenézni, hogy az a további munkától senkinek ne vegye el a kedvét.
Nem szabad megállni, mindig egy kicsivel magasabbra kell tenni a mércét. Csak így érhetünk el eredményeket, csak így lehetünk jók.
Jelenleg a kórus létszáma 35-40 fő, életkor szerint 17 és 62 év közöttiek vagyunk. Sorainkban, nem kis örömömre fellelhetők az ének- zene
tagozaton végzett diákok is. Az eltelt 15 év alatt soha nem kellett tagokat verbuválnunk, mindenki önszántából jött. Az utóbbi évek során,
a Váchartyáni Canzonetta Nőikarral számos alkalommal tartottunk
közös hangversenyt. Farkas Pál - zeneiskola igazgató, karmester, a
nőikar alapítója és vezetője nagyon jó menedzser, általa több kiemelt
szerepléshez juthattunk. Megkaptuk azt a sikerélményt is, hogy a Váci
Szimfonikus Zenekarral
- énekelhettünk. Óriási
dolog az együtt éneklés, a közös szereplés,
de szeretném megőrizni
a kórus függetlenségét,
azt az érzést ami végső
soron összetart minket,
mert mi így érezzük jól
magunkat.
További terveink között szerepel, a fokozott
kihívások
teljesítése,
meg tudunk felelni magasabb elvárásoknak,
gyönyörűen kialakult a
kórus hangterjedelme, a
szoprán, az alt magasan
csillog, a mezzoról nem
is beszélve.”
Veréb József

2014. január

Igazi hiánypótló és egyedi vállalkozást indított Veresegyházon és környékén a Karotin
ételkiszállítás csapata. Ételallergiásoknak kínál napi menüt, házhoz szállítva. Ezzel
kapcsolatban kérdeztük a tulajdonosokat, Farkas Tamást és Terebesi Csabát.
Cégünket a tavalyi év végén indítottuk, azzal a szándékkal, hogy a környék lakosságát ellássuk normál és diétás ételekkel. Mivel mindketten évek óta a vendéglátás területén dolgozunk, azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb érdeklődés
mutatkozik az allergiás és alacsony kalóriatartalmú ételek iránt. Ezért úgy gondoltuk, hogy a sok nagy ételkiszállítással foglalkozó cég mellett hiánypótlásként beindítjuk ezt a vállalkozást.
Valljuk, hogy az ételallergia miatt nem kell elzárkózni sem a hagyományos, sem a modern ételek fogyasztásától. Természetesen gondoltunk a normál, nem diétás ételeket fogyasztókra is, ezért étlapunkon
szerepel naponta két normál menü is. Emellett vegetáriánus és alacsony kalóriatartalmú menüsorok is
szerepelnek kínálatunkban. Újdonságként januártól bevettük a napi salátát, amely a saláta mellett tartalmaz valamilyen teljes értékű fehérjét adó feltétet is (hús, hal, sajt, vagy tojás).
Jelenleg a következő diéta típusok szerepelnek kínálatunkban a normál menükön felül:

gluténmentes, laktózmentes, tojásmentes, cukormentes, vegetáriánus, energiaszegény.
Ezeken felül, előzetes egyeztetés alapján, lehetőség van egyedi diéták, és keresztallergiás ételek megrendelésére.
Kedvezményekkel vállaljuk teljes cégek és intézmények étkeztetését is.
A kiszállítás egyedi gépi fóliázású dobozokban történik, Veresegyház, Szada, és Gödöllő területére.
Az étel ára tartalmazza a csomagolás és a kiszállítás költségeit.

Elérhetőségeink:
www.karotinfood.hu
szállítás és megrendelés 0620/292-8365
ételekkel, diétával kapcsolatban 0620/348-0065

Szja bevallás elkészítése
küldje el fax, mailben munkáltatói igazolásait,
másnapra mailben megkaphatja a beküldendő bevallást.

Ár: 2.000 Ft/db -tól

Forrás Italdiszkont

Több mint 700 féle termék
mindig kedvező áron!

2112 Veresegyház, Szadai út 1.

( Munkáltatói igazolások száma és elszámolás bonyolultság
függvényében az árak változnak.
Árlista és megrendelés a weblapon.)

Vizek, üdítők, minőségi borok, szeszes italok
széles választéka, hetente változó akciókkal!

e-mail: info@partneraudit.hu
fax: 06-28-589-391
web: www.partneraudit.hu

Altenbrau üveges sör: 95 Ft (190 Ft/l)

Kiemelt ajánlataink:
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)

Esküvők és más családi
események fotózása,
azonnali
képkészítéssel is.
06-30-335-9050,
windhager@decens.eu
www.decens.eu • folyóirataink

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

Heti akciónkért érdeklődjön üzletünkben!
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Veresegyházra került a Fehérasztal Lovagrend vándorserlege
Lábszár leves házi finom metélttel, fokhagymás paradicsomos szaftban
párolt pecsenye knédli cipóval és párolt káposztával, végül desszertként
herőke – ezzel a menüvel nyerte a veresegyházi Dédi Vendégháza az idei
Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Versenyt, mellyel a Fehérasztal Lovagrend vándorserlege, valamint az Andromeda Travel Kft által 3
fő részére felajánlott - a 2014. évi nyári szezonban, 7 éjszakára érvényes - a
görögországi Makrygialos üdülőhelyen, stúdiós elhelyezéssel igénybe vehető
szálláshely is járt.
Idén 12. alkalommal rendezte meg a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai
Egyesület (GKRTE) a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi-, Vendéglátóipari- és Idegenforgalmi Karának védnökségével évadzáró szakmai konferenciáját, és a Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Versenyt. A
mogyoródi Csíkvölgyi Pipacsárdában rendezett gasztronómiai megmérettetésre
12 turisztikai szolgáltató, civil szervezet és települési önkormányzat nevezett
hazánk tájegységeire jellemző ünnepi ételkülönlegességekkel.
A zsűri elnöke, Benke László olimpiai bajnok mesterszakács által felajánlott
„Első Magyar Fehérasztal Lovagrend” vándorserleget, valamint az I. helyezést a
veresegyházi Dédi Vendégháza csapata nyerte, a második helyezett jászberényi
Vincellér Étterem, valamint a harmadik és egyben közönségdíjas isaszegi Dózsa
György Művelődési Otthon csapata előtt. A IV. helyen a Budapesti Gazdasági
Főiskola Kereskedelmi-, Vendéglátóipari- és Idegenforgalmi Karának csapata
végzett.
Bartha Melinda, a Dédi Vendégháza főszakácsa
A verseny zsűrije
munka közben a versenyen
Elnök: Benke László olimpiai bajnok mesterszakács. A zsűri tagjai: dr. Sándor Dénes a Budapesti Gazdasági Főiskola docense, Szabó Pál a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség képviselője, a gasztronómia nagykövete, Gombás András a budapesti Gombás Étterem tulajdonosa, a Magyar
Vendéglátók Régiós Szövetségének alapítója, ifj. Gombás András sommelier, Károvits Tamás a Magyar Vendéglátók Ipartestületének tiszteletbeli elnöke, Gundel Gábor gasztronómiai szakértő. A zsűri titkára Csaba Ágnes a Budapesti Gazdasági Főiskola vendéglátó- szálloda
szakos hallgatója.

KOBALT INGATLAN
1132 Budapest Victor Hugo u. 32
www.kobalt.hu

VERESEGYHÁZI ÉS KÖRNYÉKI INGATLAN
TULAJDONOSOK
Terebesi Andreának hívnak, születésem óta ebben
a dinamikusan fejlődő városban élek és dolgozom.
2002-től a bp-i székhelyű Kobalt
Ingatlanforgalmazó Kft ingatlanreferense
vagyok. 12 évnyi felhalmozott tudásomat
kiváló helyi és budapesti helyismeretemet
szeretném felajánlani az engem még nem ismerő
ingatlantulajdonosoknak, illetve ingatlant vásárolni
szándékozóknak.
Biztos vagyok benne, hogy ha találkozunk,
megismernek, megismerik szolgáltatásaimat
eredményes lehet együttműködésünk.
Addig is látogassa meg honlapunkat
www.kobalt.hu vagy ingatlanegyszer.com
Telefonszámom: +36 70 6312368
Ezúton szeretnék eredményekben gazdag boldog
új évet kívánni meglévő és majdani ügyfeleimnek!
Terebesi Andrea

Hirdetés

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!
RENDEL JEN
AN
KÖNNYEN, GYORS
L!
RÓ
OKOSTELEFONJÁ

PRÉMIUM
5 000,–
FT
T / MÁZ
MÁZSA

*

ECO
4 200,–

FT
T / MÁZSA

*

MÁNIA
4 600,–

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

Felvételt hirdet

14 éves kortól – 50 éves korig
Klubnapok 2 hetente, évente 3-4 alkalommal kiállítások
Állandó kiállításunk Veresegyházon a Mézesvölgyi
Általános Iskolában
Versenyeken való részvétel a klub színeiben s egyénileg is.
Elérhetőségeink
www.terepasztal.shp.hu
baranyaimodell@citromail.hu
baranyaimodell@indamail.hu

FT / MÁZSA*
F

...aa hatékony és tiszta tüzelőanyag!

Legyen a klubtagunk!

Klubvezető: Gombos István 06 30 324 16 03

+36 30 549 3232 WWW.UNIBRIKETT.HU
2014. január

www.decens.eu • folyóirataink
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olvasói levél
A másik pénztár

Egészséges életmód

Senki nem szeret sorban állni. Egy felmérés azt bizonygatja, hogy tétlenül legfeljebb 20 másodpercig vagyunk
képesek várni, utána elfog minket a hév, mocorgunk,
megoldást keresünk. Ez érvényes a piros lámpa előtti várakozásra épp
úgy, mint sorban állni egy hivatalban vagy egy bolt pénztáránál. Ez
utóbbi adta az ötletet ehhez az íráshoz.

Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

Mentovics Éva

Ismét eltelt egy év. Ilyenkor az ember ösztönösen
vagy tudatosan, de számÚjévi köszöntő
vetést készít: visszatekint
az elmúlt hónapokra,
Szeretetben, egészségben
emlékezik jóra, rosszra.
legyen részed egész évben.
Azonban ami elmúlt, elLégy szerencsés, vidám, boldog,
múlt, az új évre tisztán,
felejtsd el a bút, és gondot.
bizakodva érdemes nézni.
Kezdődjön hát egy új élet:
Mi elhatároztuk, hogy jalegyen békés, boldog éved!
nuárban a régi dolgokra is
új szemüvegen keresztül
tekintünk. Megpróbáljuk megfogni a pillanatokat, amelyek a mai
stresszel teli világban már olyan fontosak egy ember életében. Minden egyes napot ismét egy „köszönöm”-mel fogunk kezdeni, amely
365 hála az évben. Hálásak vagyunk azokért a dolgokért, amelyeket
sokszor magától értetődőnek veszünk: hogy lélegzünk, hogy van két
kezünk és két lábunk, egészségünk, családunk, van mit ennünk és
innunk, van hol álomra hajtani a fejünket. Ezekért minden nap hálásak lehetünk! A boldogságunk rajtunk múlik, azon, amit gondolunk!
Mi az év végén nem fogadalmakat szoktunk tenni, hanem célokat
határozunk meg az elkövetkező évre. Tartsanak velünk Önök is, és
tűzzünk ki nemes célokat, majd vállaljuk bátran a megmérettetéseket! Aki például elhatározza, hogy sportosabb, fittebb életet szeretne
élni, vagy egészségesebben próbálna meg étkezni, azok számára itt
vagyunk, segítünk! 2014-ben is megszervezzük INGYENES, KALÓRIA-FALÓ városi edzéseinket az Innovációs Központban, az alábbi
időpontokban: január 18., február 15., március 22., április 12., május
17., szombatonként, délután 5 órától.
A Veresi Krónika hasábjain pedig örömmel folytatjuk az Egészséges Életmód rovatunkat, amelyben az idén is sok-sok érdekes témát
érintünk, szó lesz benne a fehér mérgekről, vagy hogy miért érdemes
mozogni, hogyan fogjunk hozzá az életmódváltáshoz, miben segíthet
egy személyi edző, járjunk-e csoportos órákra, mire jó a pulzusmérés.
Ezeken kívül, továbbra is szeretnénk megosztani Önökkel kedvenc,
fitt receptjeinket.
Most januárban fogadják szeretettel Rita receptjét!

Szezámmagos csirke
15 dkg csirkemell filét feldarabolunk. 10 dkg metélőhagymát, fél cső piros chilipaprikát
felaprítunk. A húst 1 kk forró
kókuszzsírban mindkét felén
megpirítjuk, a metélőhagymát
és a chilit pár percig együtt
pároljuk vele. 1 ek szójaszószt
2 ek zöldség lével elkeverünk,
hozzáadunk 15 dkg zöldborsót. Még 2-3 percig együtt pároljuk az
egészet. Sózzuk, borsozzuk. Megszórjuk 2 ek pirított szezámmaggal.
Az étel: 435 kcal.

Mustáros lencse

6 dkg vöröslencsét megmosunk, 2 fej hagymát megtisztítunk, apróra vágunk. 1 ek
forró olajban (kókuszzsírban)
megpároljuk a hagymát, hozzáadjuk a lencsét és fölengedjük fél csésze zöldséglével, 8
percig főzzük. Beleteszünk egy
kisebb fölkockázott almát, 2
percig még főzzük. Fél csokor metélőhagymát fölaprítunk. 2 ek tejfölt
2 kk magos mustárral, sóval, borssal összekeverünk és a metélőhagymával a lencséhez keverjük. Az étel: 495 kcal
Tiszta szívből kívánunk minden Kedves Olvasónknak az új évben: kitartást, örömöt, jókedvet, bizalmat és reménységet, optimizmust és jó
egészséget sok-sok mozgással! Mert aki nem mozog, berozsdásodik...
Rita és Merci
FittenVeresen.hu
info@fittenveresen.hu
70/311-09-55

Ismered-e gyermeked?
Új cikksorozatot indít a Gyermekliget Általános Iskola
A szülőket érintő kérdésekre keressük a válaszokat az iskola pedagógusaival és
szakembereivel együtt a következő hónapokban.
1. Hogyan válnak az óvodások iskolaéretté?
2. Vannak a diszlexia veszélyeztetettségnek óvodáskori tünetei?
3. Hogyan lehet „beválni” az iskolában?
4. Tanulási problémák és/vagy „elnevelés”?
5. Épülhet-e alternatív módszerekre az iskolai oktatás?
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Hirdetés

Egészséges életmód

Csak egy pénztár működött a város egyik nagyobb áruházában. Nem
volt sok vevő, de egy idő után az alkalmi sor kétszeres kanyart vett.
Egy hangos szó nem volt, csak csendben tologatták kocsijukat a vásárlók, legalább nem mozdulatlanul, merev tekintettel előre nézve
kellett várakozniuk.
Egyszerre megjelent egy másik pénztáros hölgy és kedvesen odaszól:
Tessék jönni hozzám! Diadalt érezve kanyarodtam elé és gyorsan kipakoltam a vásárolt holmikat a szalagra. Még most is világosan bennem van, hogy milyen érzések kerítettek a hatalmukba.
Egyrészt a csillapíthatatlan öröm, hogy a várakozás lenullázódott, pillanatok múlva fizethetek és gyerünk haza. Ha már kipakolhattam,
megelőzni engem nem fog senki. A másik pénztárnál már percek óta
nem mozdult a sor, azok aztán jól megjárták. Akik mögöttem várakoztak, biztosan hamarabb kijutnak a boltból, mint a másik sorban
állók.
De felrémlett egy másik érzés is bennem. Ausztriában vásároltunk,
sorba álltunk, amikor a boltban megnyitott egy másik pénztár. Zsigeri reakció volt, hogy mint a sorban utolsók, könnyen átsoroljunk,
hogy mi lehessünk ott az elsők. A pénztáros azonban átmutatott a
másik sorba és megkérte a harmadik-negyedikként várakozót, hogy
ő jöjjön. A mögötte állók csendben hátrébb tolták a kocsikat és utat
nyitottak a helycserének. Ez elképesztett. Mert annyira logikus. És
annyira emberi.
Miért vagyunk képtelenek arra, hogy egy ilyen, nálunk szokatlan dolgon ne lepődjünk meg? Miért tűnik hihetetlennek? Megtanulhatatlannak? Kivitelezhetetlennek?
Mert át nem adnánk a helyünket, ha már ilyen rafkósan szerencsések
vagyunk? Mert a pénztáros sem hiszi el, hogy a másik sorból kiveheti
a következő vásárlót? Mert sohasem tanítottak meg rá? Mert a többi
vásárló nem is értené, ha magam hívnám az egyik előttem várakozót,
hogy jöjjön csak elém, mert ő következik, hiszen előttem állt be a sorba? Mi élelmes nép vagyunk. Nagyon élelmesek. Ezért minden nap,
minden esetben győzni akarunk. Minden áron. A másik meg lessen és
irigykedjen, mert attól nekünk biztosan még jobb lesz.
Dr. Mohai Imre
Hirdetés

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

SZJA bevallás készítése
küldje el faxon, e-mailen munkáltatói igazolásait és másnap
e-mailben megkaphatja a beküldendő bevallást.

mail: info@partneraudit.hu
Tel: 06-30-215-9850 Fax: 06-28-589-391
web: www.partneraudit.hu
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sport
Ez idáig 431 alkalommal szólítottak veresi judost a dobogóra szerte az országban, és ebből 167
alkalommal állhatott versenyzőnk a dobogó tetejére!

Túl a 400. érmen!

A Veresi Küzdősport Egyesület idei karácsonyi ünnepségén sok-sok ifjú judoka, szülő és hozzátartozó vett részt, mely
hagyományosan remek hangulatban zajlott. Nézzük, mi is történt szeptembertől az Egyesületünkben.

•
•
•
•
•

•

•
•
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• Mindjárt szeptember első napjaiban a
Mozdulj Veresegyház (városi sportág választó) rendezvényen voltunk érdekeltek.
Örömmel jelenthetjük, hogy az idén is,
mi voltunk a legkeresettebb harcművészeti
sátor, és a bemutatónk is remekül sikerült.
Még a „konkurencia” is elismerte, hogy a
legösszeszedettebb bemutató a miénk volt.
• Taglétszámunk a tavalyi évhez képest
Ílyés Gyula
több mint 20%-kal nőtt, határozott léptekkel haladunk a 150 sportoló felé!
Csoportjaink száma a tavalyi 5-ről, 7-re nőtt, melyet Gyuszi
bácsi, Czibula Matyi és Lukács Krisztián irányít.
Eseményekben és versenyekben az idén sem volt és 2014-ben
sem is lesz hiány.
A prioritás továbbra is az iskoláé. Remekül működnek a létrehozott tanulókörök, ugrásszerű javulást hozva judokáink tanulmányi előmenetelében.
Továbbra is működik a könyvtárunk, ami egyre népszerűbb.
Szeptemberben együttműködési megállapodást írtunk alá a
KSI-vel (Központi Sport Iskola), melynek értelmében azok a
versenyzőink akik kinövik, kinőtték Egyesületünk kereteit, a
jövőben Budapesten készülhetnek a KSI központi edzőtermében. Ez egyben egy sportolói életpálya modell első lépéseként is
felfogható. Az első versenyzőnk, aki távozott közülünk, egyesületünk legeredményesebb judosa, Hegyi Dávid.
Meg tudtuk tartani, és továbbra is rendszeresen megjelenítjük
hírlevelünket, melyben beszámolunk mindarról, ami velünk
történik. Következő számunk (a nyolcadik!) megjelenése januárban várható.
Az idén is lesz egyesületi, judos naptárunk, közel 150 fényképpel.
Örömmel jelenthetjük, hogy ma már három erős lábon áll
Egyesületünk. A gerinc az nem más, mind a judo, de markánsan jelen van a cross – training, illetve a kempo is.
• Hála a velünk együtt
Hirdetés
gondolkozó szülőknek,
létrehoztunk egy az egyesületi munkát segítő szülői munkaközösséget.
• Néhány helyen „szigorítani” voltunk kénytelenek, így a betegségből eredő hiányzást, nem
a tagdíj csökkentésével
kompenzáljuk, hanem
lehetőséget adunk más
csoportokban a hiányzó
edzések pótlására.
• A téli szünet utáni edzésrend a honlapunkon, illetve a Facebook-on olvasható.
Versenyek
A versenyzés továbbra is
opcionális. Nem kötelező, de nem is jár alanyi

jogon. A versenyzési szándékot edzés munkával kell megerősíteni.
Övvizsgák
Az övvizsga a technikai felkészültség visszaigazolása, ki mikor éri el
a kívánt szintet. Az elmúlt négy hónapban közel ötvenen tettek sikeres vizsgát, ezzel bizonyítva felkészültségüket. Legutóbbi vizsgánk
díszvendége Ledényi Levente, többszörös országos bajnok, csapat
Európa Bajnok volt. Ö a Ledényi Judo Team elnöke, aki szintén
elismerően szólt judokáinkról.
Eredményeink
• A tavalyi iskolaévről „áthozott” érmek száma: 333 , amiből
122 arany.
• Szeptembertől – decemberig 10 versenyen vettünk részt, amelyek közt két országos bajnokság volt! E négy hónap alatt 98 érmet gyűjtöttünk, amiből 45 arany! Megszületett Egyesületünk
400-dik érme, mely Németh Szabolcs aranyérme volt. Egyesületünk hét és fél éve működik a városban, négy éve versenyzünk
a gyerekekkel. Ez idáig 431 alkalommal szólítottak veresi judost
a dobogóra szerte az országban, és ebből 167 alkalommal állhatót versenyzőnk a dobogó tetejére!
• Egyesületünk folyamatosan fejlődik, motivációs rendszerünk az
országban egyedülálló. Rengetek innováció indult tőlünk, melyek ma már országos méretűre nőttek. Egyre több egyesület alakul „veresi mintára”, követve az általunk mutatott irányvonalat.
• Egyre többen „vesznek észre” bennünket, így megnövekedett a
Média érdeklődése is irányunkban. Ez helyi és országos szinten
is igaz.
Versenyzői magatartás, a fiatalok nevelése
• Kiemelendő versenyzőink magatartása téthelyzetben, versenykörülmények között. A gyengébb képességűt legyőzik, de
véletlenül sem bántják, alázzák meg! Ha pedig kell szikrázó
mérkőzéseken aratnak gyönyörű győzelmeket, bizonyítva rátermettségüket. Bármerre megyünk az országban a veresi judos
csapatról mindenki szuperlativuszokban beszél.
• Edzéseinken valódi személyiség fejlesztés folyik. Rengeteg mindent megtanítunk a hozzánk járó ifjaknak, amiből későbbi életükben profitálhatnak. Megtanulnak kiscsoportot vezetni, vezetve lenni, csapatban dolgozni, egyéni érdekeiket alárendelni a
csapat érdekeinek, felelősséget vállalni, …
Célok 2014-re
• Több országos versenyen, bajnokságon indulunk. Beérett egy
nemzedék, akikkel nekivágunk a nagy kalandnak. Áprilisban
a Kempo válogatottba delegálunk versenyzőket a Budapesten
megrendezésre kerülő világbajnokságra. Érmeket akarunk nyerni a VB-n!!!
A 2013/14 ELSŐ FÉL ÉV VERESI JUDOSA kitüntetést kapták:
Gelle Panna, Kiss Patricia, Zoltán Dávid, Homoki Márton, Kerecseny Attila, Németh Szabolcs, Tibenszki Milán, Molnár Balázs, Parádi Barnabás, Fülöp László, Kiss Viktória, Mándi Vince.
Végezetül itt is szeretnék köszönetet mondani feleségemnek, Dorkának, akinek munkája nélkül mindez nem sikerülhetett volna. Az
egész csapat nevében: köszönet érte!
Szívből gratulálunk minden judokánknak!
Ilyés Gyula vezetőedző, elnök
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