
Ilyen lesz az új katolikus templom
Kapcsolódó írásunkat lásd a 7. oldalon!
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A hónap eseménye

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.

„A címer egy település számára azt jelenti, mint Magyarországnak a Szent Korona, múltjának, 
kultúrájának, az ott élők identitásának, összetartozásának szimbóluma” 

Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke 

Magyarország települései beköltöztek a Westendbe 
Ezzel a jelmondattal nyílt meg 2014. február 20-án a Te-
lepülések Címerkiállítása Budapesten. A WestEnd City 
Center és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által 
közösen rendezett interaktív kiállítás több mint 1,5 km 
hosszú falszakaszon 259 város, község és kerület címerét 
sorakoztatja fel. A bevásárlóközpont folyosóinak falain 
feltüntetett színes és impozáns címerek sajátos üzeneteket 
hordoznak, szinte mozaikszerűen megismerhető belőlük 
Magyarország történelme. 
A rendezvény egyedülálló bemutatkozási lehetőséget biz-
tosít a résztvevő települések számára, hiszen a címerek kö-
zelében egy-egy okostelefonnal leolvasható QR kód van 
elhelyezve, melynek segítéségével rövid bemutatkozást 
kaphatunk a település múltjáról, jelenéről, látványosságai-
ról, kulturális életéről.
Pest megye települései között természetesen Veresegyház is 
megjelenik. Címerünk történetét, városunk nevezetességeit, 
hagyományait és értékeit az érdeklődők a helyszínen letölt-
hetik saját telefonjukra. 

Walch Ottó, a kiállítás ötletgazdája és projektvezetője elárulta, hogy a tárlathoz számos kísérő rendezvény – például címer-
felismerő játék, rendhagyó történelemóra, tematikus barangolás, illetve jótékony célú címerszépségverseny – kapcsolódik 
majd, továbbá a kiállító települések részt vehetnek a WestEnd idei kórus és néptánc találkozóin, borfesztiváljain, illetve 
kézműves termékek bemutatóin is. A kiállítást 2015 januárjáig tekinthetik meg az érdeklődők. Egy hétvégi program kere-
tében érdemes néhány kellemes percet szánni erre a különleges tárlatra. 

2014. március 15. 
(szombat) 10 órakor  
 - Petőfi tér - 
az 1848/49-es forradalom és  
szabadságharc évfordulóján  

VÁROSI ÜNNEPSÉG 
 
Ünnepi beszédet mond: 
Csáky Pál 
szlovákiai magyar mérnök, író 
 
Közreműködik: 
Veresegyház Város Fúvószenekara 
karmester: Szellinger Tamás 
Veresegyházi Népdalkör 
művészeti vezető: Kovács László 
 
A „Tavasz hangjai” c. zenés műsor  
szereplői: 
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes,  
Ezerkincs Tánccsoport, Veresi Balett,  
Szerep Elek Diákszínpad, a F. J. Általános  
Iskola színjátszói, Vankó István 
Rendező: Paár Tibor 
 
Kapcsolódó programok: Kapcsolódó programok: Kapcsolódó programok:    
9.30 órakor koszorúzás a Honvéd síroknál,9.30 órakor koszorúzás a Honvéd síroknál,9.30 órakor koszorúzás a Honvéd síroknál,    
   a katolikus temetőben. a katolikus temetőben. a katolikus temetőben.    
15 órától: 15 órától: 15 órától: Családi futóverseny 1848 méteren. Családi futóverseny 1848 méteren. Családi futóverseny 1848 méteren.    
Indulás a Váci Mihály Művelődési Ház elől Indulás a Váci Mihály Művelődési Ház elől Indulás a Váci Mihály Művelődési Ház elől    
(Köves u. 14.)(Köves u. 14.)(Köves u. 14.)   

a közeljövő 
eseMényei

Március 21. 18.00
Kárpátia Koncert 
Váci Mihály Művelődési Ház 

Március 22. (szombat) 10.00 
Öko-Klub
(nyilvános alakuló összejövetel) 
Szabadidős Központ
 
Március 28. 11.00 és 13.00 
Filharmónia előadás 
Váci Mihály Művelődési Ház 

Április 4. 15.00
Ki mit Tud? Elődöntő 
Váci Mihály Művelődési Ház 

Április 7. 14.30
A Tavaszi Hadjárat korhű hadijáték 
huszár csapatai érkeznek Isaszeg – 
Gödöllő felől Veresegyházra, a Petőfi 
térre, ahol a veresi Katonai Hagyo-
mányőrzők Károlyi huszárai fogadják 
őket, majd ünnepség keretében közö-
sen koszorúznak. 
Ezt követően frissítővel látják el a csa-
patot a Bokréta dűlőben, majd vonul 
tovább a zászlóalj Sződ – Vác irányába. 

Képünk még 2013-ban készült az ak-
kori eseményen.

Április 11. 15.00 
Ki Mit Tud? Döntő 
Váci Mihály Művelődési Ház 
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veresegyház város önkorMányzat
képviselő-testületének határozatai

214/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1. A projekt megnevezése: Az elektro-
nikus helyi közigazgatási infrastruk-
túra fejlesztése a Veresegyházi Polgár-
mesteri Hivatalban
2.  A pályázat megvalósítási helyszíné-
nek pontos címe: 2112 Veresegyház, 
Fő út 35.
 3. A pályázat megvalósítási helyszíné-
nek helyrajzi számai: Veresegyház bel-
terület 1547/2 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: 
KMOP-4.7.1.-13
5. A tervezett beruházás teljes költsége: 
maximum bruttó 10.000.000.- Ft
6. A tervezett beruházásnak a támoga-
tás szempontjából elismerhető bekerü-
lési költsége:  maximum bruttó 
10.000.000.- Ft
7. A KMOP forrásból származó támo-
gatás igényelhető összege:  
maximum bruttó 10.000.000- Ft

215/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előterjesztésben 
megismert tartalommal elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal 2014. évi Belső 
ellenőrzési tervét.
2.) A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy az év közben 
indokolttá váló, az ellenőrzési tervben 
nem nevesített vizsgálatok jegyző útján 
történő elrendelésére javaslatot tegyen.

216/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, 
650.000,- Ft-tal támogatja Zoboralji 
Kulturális és Információs Központ fű-
tési rendszerének felújítását.  
2.) A támogatás kifizetése az önkor-
mányzat 2013. évi tartalékkerete ter-
hére történik.

217/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatal 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.

218/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
Képviselő-testület a Pénzügyi Bizott-
ság 2013. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja.

219/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 2013. évben 

végzett munkájáról szóló beszámo-
lót elfogadja.

220/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági  Bizottság 2013. év-
ben végzett munkájáról szóló beszá-
molót elfogadja.

221/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Művelődési, 
Ifjúsági, Informatikai  és Sport  Bizott-
ság 2013. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja.

222/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület dr. Csécsyné dr. 
Drótos Edina alpolgármester 2013. 
évben végzett munkájáról szóló beszá-
molót elfogadja.

223/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kosik József alpol-
gármester 2013. évben végzett mun-
kájáról szóló beszámolót elfogadja.

224/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Szakmáry Sándor 
alpolgármester 2013. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

225/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló be-
számolót elfogadja.

226/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2013. évben 
Veresegyházért Díjat a GAUDEA-
MUS Kórusnak és Tóth Gáborné in-
tézményvezetőnek adományoz.
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, 
hogy a díjhoz tartozó műtárgyak elké-
szítéséről intézkedjen.

227/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2013. évben 
Vankó István Kisközösség Létreho-
zásáért Díjat Sándorné Rab Ágnes és 
Kiss Györgyné közösségi szereplőknek 
adományoz.
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, 
hogy a díjhoz tartozó plakett elkészíté-
séről intézkedjen.

228/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2013. évben Bel-

lai János Testnevelési és Sport Díjat az 
alábbi személyeknek adományoz:
Szalay Zsolt, Veresi Karate SE vezetője
Pásztor Attila, OCTOPUS BVSE vezetője 
Sallai Attila, Veresegyházi Vívó Szak-
osztály vezetője 
Szakmáry Nándor vívó, magyar bajnok
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, 
hogy a díjhoz tartozó plakettek elké-
szítéséről intézkedjen.

229/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1.)  A Képviselő-testület hozzájárul a 
Veresegyház belterület, 1550 hrsz-ú, 
(természetben: Veresegyház, Kálvin 
utca 21.) kivett lakóház, udvar meg-
nevezésű, 984 m2 alapterületű ingat-
lan megvásárlásához Pohl Nándorné, 
Margit Scherer és Pintér Ibolya tulaj-
donosoktól, összesen 18.000.000,-Ft, 
azaz Tizennyolcmillió forint vételáron. 
A vételár kifizetése a 2014- évi költség-
vetés terhére történik meg.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert az ingatlan adásvé-
teli szerződésének aláírására, egyben 
felhívja a jegyzőt, hogy a fenti ingat-
lanvételből keletkező változást a va-
gyon-nyilvántartásban és a földhivatali 
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.

230/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1.) Képviselő-testület hozzájárul a 
Veresegyház belterület, 3537 hrsz-ú, 
(természetben: Veresegyház Mogyo-
ródi utca 11.) kivett lakóház, udvar és 
gazdasági épület megnevezésű, 2.375 
m2 alapterületű ingatlan megvásárlá-
sához dr. Tóth Gézáné tulajdonostól 
összesen 22.000.000,-Ft, azaz Hu-
szonkettőmillió forint vételáron. A vé-
telár kifizetése a 2014. évi költségvetés 
terhére történik meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ingatlan adásvéte-
li szerződésének aláírására, egyben 
felhívja a jegyzőt, hogy a fenti ingat-
lanvételből keletkező változást a va-
gyon-nyilvántartásban és a földhivatali 
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
231/2013.(XII.17.) Kt. határozat:
1.) Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
megvásárolja a Veres-Praxis Kft-től a 
Veresegyház Szent-Györgyi A. u. 2. sz. 
alatti Praxis-házat  125.000.000,- Ft + 
ÁFA, összesen 158.750.000,- Ft össze-
gért. Az egyes külön hrsz-on nyilván-
tartott ingatlanok árát a teljes összeg 

felbontásával a melléklet tartalmazza. 
2.) Veresegyház Város Önkormányzata 
a vételár fedezetét a 2013. évi költség-
vetés tartalékkerete terhére biztosítja.
3.) Az épület üzemeltetésével az ön-
kormányzat a Veres-Praxis Kft-t bízza 
meg. Az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségeket a kft viseli.  
4.)   Veresegyház Város Önkormányza-
ta az ingatlant továbbra is mindenben 
eredeti funkciója szerinti egészségügyi 
intézményként kívánja hasznosítani.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a fentiekkel kapcsolatos 
adásvételi és bérleti szerződések megkö-
tésére, valamint a tulajdonban történt 
változás ingatlan-nyilvántartáson – va-
lamint az önkormányzati vagyon-nyil-
vántartáson történő átvezettetésére.

232/2013.(XII.18.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület a 143/2012.
(IX.18.) Kt. számú határozatában 
lévő fedezetként felajánlott ingatlanok 
közül az Őrbottyán 0130/47 hrsz-ú 
ingatlan helyett, a jogerősen befeje-
zett megosztás után kialakított, 1/1 
önkormányzati tulajdonú Őrbottyán 
0103/49 hrsz-ú ingatlant ajánlja fel. 
Egyben kéri a képviselő-testület, hogy 
ezen határozata alapján, melyet közjegyzői 
okiratba is foglaltat - az eredeti közjegy-
zői okirat kiegészítéseként – a Váci Járási 
Hivatal Járási Földhivatala az Őrbottyán 
külterület 0103/49 hrsz-ú ingatlanra az 
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság javára, első 
zálogjogi ranghelyre egyetemleges jelzá-
logjogot jegyezzen be 464.776.860,-Ft 
járulékai és költségei erejéig, kölcsön jog-
címén. A képviselő-testület kéri az eljáró 
Váci Járási Hivatal Járási Földhivatalát, 
hogy jelzálog bejegyzési eljárását sürgős-
séggel folytassa le.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a kapcsolódó okiratok aláírására.

1/2014.(I.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a 2014. 
évre szóló munkatervét.

2/2014.(I.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy a Gábor-Ingatlan Kft.-nek Veres-
egyház Város Önkormányzatával 2012. 
december hó 20. napján kötött tartozás 
átvállalási szerződés alapján még fennál-
ló tartozás megfizetésének biztosítására 
Gábor Csaba Ferenc, valamint Gábor-
né dr. Garamvölgyi Henrietta készfi-
zető kezességet vállaljon és a készfizető 
kezességi szerződésben a tőketartozás 

megfizetésének ütemezése az alábbiak 
szerint  kerüljön meghatározásra:
2013. november hó 25. napjáig 
20.000.000,- Ft-ot, azaz Húszmillió 
forintot, (e részlet Gábor Csaba Ferenc 
által megfizetésre került)
2014. március hó 15. napjáig további 
20.000.000,- Ft-ot, azaz Húszmillió 
forintot, valamint 
2014. április hó 15. napjáig további 
20.000.000,- Ft-ot, azaz Húszmillió 
forintot, valamint
2014. április hó 30. napjáig további 
20.000.000,- Ft-ot, azaz Húszmillió 
forintot, valamint
2014. május hó 15. napjáig további 
20.000.000,- Ft-ot, azaz Húszmillió 
forintot ás végül
2014. június hó 15. napjáig további 
50.421.907,- Ft-ot, azaz Ötvenmillió- 
négyszázhuszonegyezer-kilencszázhét 
forintot tőketartozás jogcímén az ön-
kormányzat részére kell megfizetni.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz 
és egyben felhatalmazza a polgármes-
tert arra, hogy a Gábor-Ingatlan Kft.-
vel szembeni követelés megfizetésének 
biztosítására, az Önkormányzat nevé-
ben, Gábor Csaba Ferenccel, valamint 
Gáborné dr. Garamvölgyi Henriettával 
külön-külön okiratba foglaltan, készfi-
zető kezességi szerződést kössön. 
Amennyiben a tőkekövetelés határidő-
re a kezesek által megfizetésre kerül, 
akkor a Képviselő-testület a tőke után 
számított kamatok elengedésének mér-
tékéről, esetleges elengedéséről dönt. A 
részletek megfizetése csak pénzintéze-
ten keresztül történhet.
Mindkét szerződés esetében Gábor 
Csaba Ferenc, valamint Gáborné Ga-
ramvölgyi dr. Garamvölgyi Henrietta, 
mint kezesek, kötelesek az általuk az 
Önkormányzattal megkötött szerződé-
seket az aláírástól számított 8 napon be-
lül, a kötelezettek költségén végrehajt-
ható közjegyzői okiratba foglaltatni. 

3/2014.(I.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az előző testüle-
ti ülés óta eltelt időszak eseményeiről 
szóló tájékoztatót elfogadja.

4/2014.(I.21.) Kt. határozat:
A képviselő – testület „A veresegyhá-
zi Fabriczius József Általános Iskola 
emeletráépítésének és felújításának (II. 
ütem) kivitelezése”  tárgyú  közbeszer-
zési eljárásban az alábbi döntést hozza: 
 Az eljárás nyertesének a PRIM Épí-
tő Kft. ajánlatát hirdeti ki nettó 
371.927.812,-Ft + 10% tartalékkeret, 

azaz nettó 409.120.593,-Ft + 27 % 
ÁFA ajánlati árral.
A második, összességében legelő-
nyösebb ajánlatot benyújtó aján-
lattevő a Laterex Építő Kft. nettó 
386.998.000,-Ft + 10% tartalékkeret, 
azaz nettó 425.697.800,-Ft + 27 % 
ÁFA ajánlati árral.
A képviselő-testület az önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepciójában 
a beruházás finanszírozásához bruttó 
530 millió Ft fedezetet tervezett, mely 
összeget a 2014. évi költségvetés eredeti 
előirányzataként szükséges biztosítani.

5/2014.(I.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 166/2013.
(X.31.) számú határozatát visszavonja, 
valamint a 36/2013.(III.28.) számú ha-
tározatát módosítja az alábbiak szerint:
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
Veresegyház külterület 068/14 hrsz-ú, 
21 ha 691 m2 alapterületű, kivett te-
lephely besorolású ingatlanból összesen 
71.020 m2 területrész önálló helyrajzi 
számmal leválasztásra kerüljön. 
A képviselő-testület hozzájárul, a Ve-
resegyház külterület 068/14 hrsz-ú, 21 
ha 691 m2 alapterületű, kivett telephely 
besorolású ingatlanból leválasztandó, 
önálló helyrajzi számú, összesen 71.020 
m2 területrészre vonatkozó hosszú távú 
területbérleti szerződés megkötéséhez a 
Garden Invest Halas Kft-vel, valamint a 
Garden Invest Zsana Kft-vel már megkö-
tött hosszú távú területbérleti szerződés 
módosításához az alábbi feltételekkel:
a Garden Invest Zsana Kft-vel megkö-
tött 2,5 ha-os területbérleti szerződés 
módosításához, bérelt terület növelése 
3,551 ha-ra;
a Garden Invest Zsana Kft-vel megkö-
tött területbérleti szerződésbe foglalt 
bérleti díj módosításához, a megnöve-
kedett terület után járó bérleti díj ösz-
szege miatt;
a Garden Invest Zsana Kft-vel megkö-
tött területbérleti szerződés időtartamá-
nak (2033. december 31-ig) módosí-
tásához 2034. december 31-ig, hogy a 
két Kft. területbérleti szerződése azonos 
bérleti idejű legyen;
megadott tulajdonosi hozzájárulás mó-
dosításához a megnövelt összterületre 
vonatkozóan;
a Garden Invest Halas Kft-vel új hosszú 
távú területbérleti szerződés megkö-
téséhez 2014. február 1-től a második 
3,551 ha-os terület bérletére, teljesen 
megegyezően a Garden Invest Zsana 
Kft. eredeti szerződésében foglalt alap-
feltételekkel.
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Új katolikus templom építése kezdődik meg idén. Már önmagában ez is óriási esemény egy település 
életében, azonban ez az építkezés túlmutat a liturgikus célokon. Veresegyház új ikonikus épülete, 
térsége jön létre az építész elképzelése szerint. Az építkezés okairól, a megvalósuló templomról és 

a távlati tervekről beszélgettünk Nagy László építésszel.

„több lesz a hit Megélésére alkalMas helynél”
Egy templom építése mindig mérföldkő az adott település 
életében. Mi az oka annak, hogy városunkban idén új ka-
tolikus templom építése kezdődik meg?
A templom építésének szándéka már régen megfogalmazó-
dott. Évek óta beszélgetünk arról Pásztor Béla polgármester 
úrral és Molnár Zsolt plébános atyával, hogy elkerülhetetlen 
egy új, a jelenleginél nagyobb befogadó képességű katolikus 
templom építése városunkban. Az 1776-77-ben épült, copf 
stílusú templomot kinőtte a közösség, ahogy Veresegyház 
lakossága a többszörösére duzzadt. amivel párhuzamosan 
nőtt a vallásukat gyakorló 
római katolikus hívek száma 
is. Ráadásul a régi temp-
lom felújítása közben, nagy 
örömünkre, olyan régészeti 
leletek kerültek felszínre, 
amelyek meghatározónak 
számítanak a templom épí-
téstörténetének és a városnak 
a szempontjából, és amelye-
ket a jövőben a látogatóknak 
is meg kívánunk mutatni. 
Hol találtak ehhez megfe-
lelő területet?
Abból indultunk ki, hogy a 
megfelelő térnek minden-
képpen Veresegyház tör-
ténelmi központjában kell 
lennie, hiszen ez az a liturgi-
kus hely, ahol az első temp-
lom is épült, itt keletkezett 
a község. Elképzelésem 
szerint a két templomnak 
„beszélni” is kell egymással, olyan formában, hogy az egyik 
ne törpüljön el a másik mellett. Ezzel megjelenítve a jelen 
lévő folytonosságot és az új iránti nyitottságot. Ezért esett 
a választás a Fő út olyan részére, amely egyszerre tud szer-
vesen kapcsolódni a régi templomhoz, a város mindennapi 
nyüzsgő szövetéhez, de hátsó zöld területei révén teret adhat 
a csendes elmélyülésnek is. Ehhez elbontásra kerül néhány 
ház, így a korábbi Erzsébet iskola épülete, régi Kapitány-ház 
és egy, az önkormányzat által megvásárolt korábbi magán-
ház, hogy egy egybefüggő tér álljon rendelkezésünkre.
Építkezési térről, vagy egy új köztérről beszélhetünk?
Városi térről, területről. Török Péter tájépítésszel dolgozunk 
azon, hogy létrejöjjön a két templom közötti városi tér, amihez 
szervesen csatlakozik majd a plébánia, a Szent Pio Otthon, és a 
majdan a megújuló Tájház épülete is. Egyfajta egybefüggő kor-
zó jönne létre elképzelésem szerint, padokkal, zöld felületekkel 
és a település keletkezésében meghatározó szerepet játszó víz 
csendes jelenlétével. Első lépcsőben azonban a templom és a 
templom előtti kis tér kialakítása történik meg.
Milyen lesz a templom?
Nem csak egy templomhajó lesz szentéllyel. Nyitott, világos, 
befogadó, hívó templomot képzeltem el. Két épületszárny 
fogja majd közre a kupolás templomteret. A két épületszárny 

„csuklóján” lesz a tornyos bejárat, kis árkáddal. Nagyon fon-
tos, hogy egy különálló szentségtartó kápolna is csatlakozik a 
nagy kupolateremhez, ami nem csak az oltári szentségeknek 
ad otthont, de a magányos, elmélyültebb meditációnak is 
helyszínt adhat. A nagytermet viszont úgy alakítjuk ki, hogy 
igény esetén megrendezhetők legyenek benne a helyhez illő 
zenei események, vagy akár konferencia is. Az épületszárnyak 
földszinti és emeleti részén is kialakítunk közösségi tereket, 
helyiségeket, amelyek összejövetelekhez alkalmasak. A föld-
szinten, a zöldfelületre néző részén kialakítható egy olyan 

találkozóhely az ottani na-
gyobb teremben, amely egy-
szerre nyitott a környezet, 
és a templomhajó irányába 
is, akár egyfajta keresztény 
kávézóként, könyvekkel, 
kényelmes fotelekkel. Ter-
mészetesen a torony is láto-
gatható lesz, mintegy városi 
kilátóként. 
A belső mennyiben lesz 
díszített?
Nem cél az 500 főt befogad-
ni képes templomtér túldí-
szítése. Az épület lélekemelő 
hatását a fény, a letisztult 
formák, a természetközeli 
faanyagok, a nyitottság adja 
majd. Ugyanakkor a ku-
polát tizenkét oszlop fogja 
tartani, amelyek a tizenkét 
apostolra utalnak, az apos-
tolokat az oszlopokon ábrá-

zolva is megjelenítve. A szentélyhez színes üvegablakokat 
tervezünk és folynak egyeztetések arról is, hogy a kötelező 
liturgikus elemek kellő művészi minőségben készüljenek el. 
Úgy tudom, egy urnatemető is tartozik majd a templomhoz.
Így van. Egyrészt a templom alatt kerül kialakításra, más-
részt a templom hátsó, csendes területét vesszük erre igény-
be. A közel 1500 helyes urnatemető a templom nyitvatartá-
si rendjétől függetlenül is látogatható lesz.
Mikorra várható a templom elkészülte?
Jelenleg az építési engedély megszerzése folyik, ezzel párhuza-
mosan készülnek a kiviteli tervek. Reményeim szerint május 
elején már kiírható lesz a közbeszerzési eljárás és nyár köze-
pén el is indulhat a kivitelezés. Maga az építés megközelítőleg 
egy évet vesz igénybe, így 2015 nyarára várható a befejezése. 
A terveket látva Veresegyház új büszkesége lesz az épület.
A hitéleti igény is más már mint volt akár csak pár évti-
zeddel ezelőtt. Reményeim szerint a tervezett templom 
nem csak a katolikus liturgia szerinti hitélet megélésére lesz 
alkalmas, hanem lehetőséget biztosít minden veresegyhá-
zi lakos számára, aki a családjával egy csendes sétára, egy 
beszélgetésre, egy koncertre, vagy akár csak egy elmélyült 
gondolkodásra vágyik.

Kovács Péter

Templom a Szentlélek tiszteletére
Ismereteink szerint az épülő templomot a Szentlélek tiszteletére 
fogják felszentelni. Ahogy kérdésünkre Molnár Zsolt plébános 
atya kifejtette, ennek üzenete a Szentírásban keresendő, hiszen 
„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által” (Róm 5,5).  
Molnár Zsolt atya szerint, „amikor templomot építünk, szeretet 
közösséget is építünk, amelynek szeretnénk, ha az új templom 
az otthona lenne. A templomépítés formál bennünket is, mint 
közösséget, hordozzuk ennek az ügyét, és ebben a folyamatban a 
jó Isten számtalan ajándékát tapasztaljuk.” 
A Szentlélek tiszteletére felszentelt templomnak ökumenikus 
üzenete is lesz, hiszen ahogy a plébános is kiemelte, a katolikus 
hívek jelenleg is sok segítséget kapnak református testvéreiktől, 
„akik lehetővé tették, hogy vasárnaponként a 8 órás szentmisét a 
református templomban tartsuk, amíg fel nem épül az új temp-
lomunk. Végezetül Molnár Zsolt atya kiemelte, hogy „Kérjük a 
Szentlelket, hogy mindannyian tudjunk a szeretetben növeked-
ni, és az új templom szolgálja az Istennel és az emberekkel való 
közösséget!”

a tervezett veresegyházi új hévízfürdő beMutatása

Társadalmi vitára bocsátotta Pásztor Béla polgármester úr a 
gyógyászati résszel kiegészített hévízfürdő terveit február 12-
én. A Polgármesteri Hivatal tanácsterme megtelt a tervezésben, 
kivitelezésben, s majdan az üzemeltetésben résztvevő szakem-
berekkel és érdeklődőkkel, ahol Zsigmond László főépítész 
bemutatta és indokolta a korábbi elképzelésekhez képest je-
lentősen kibővült tervet. Egy, a gyógyfürdők működtetésében 
gyakorlott üzemeltető szakembert is felkértek, hogy tanácsaival 
segítse a fürdő gazdaságos működtetési feltételeinek tervezését. 
A város számára nagyon fontos, hogy a fürdő mielőbb nullszal-
dós legyen és idővel nyereséget is termeljen. Többek közt ez 
az elvárás is indokolja, hogy gyógyászati résszel is bővüljön a 
létesítmény, amely ezáltal nem csak nagyobb látogatottságnak 
örvendhet majd, hanem az állam által a gyógyításra fordított 
összegekből is részesedhetünk. Ráadásul a gyógykezelésre érke-
zőkre, beutaltakra azokban az időszakokban is számíthatunk, 
amikor egyébként egy ilyen szolgáltatással nem rendelkező für-
dőben alig találhatók vendégek.
Természetesen az új részleg kiszolgáló területeivel jelentősen 
bővült az alaprajz, s még az egészségesek számára tervezett léte-
sítmények,  szaunák, a különböző korcsoporthoz tartozó gyer-
mekek szórakozási terei, medencéi is bővültek, és a kényelmi 
szolgáltatások is javultak ezáltal.
A jelenlévők közül többen hozzászóltak, további igényeket 
fogalmaztak meg, elemezték a kilátásokat. Abban mindenki 
egyetértett, hogy nem csak látványos, de hasznos is lesz meg-
épülte után ez a létesítmény, mely 50-60 főnek munkalehető-
séget is teremt a városban.

Úgy tűnik „jó lóra tesz” a város, amikor a hévízkincs adta 
lehetőség minél teljesebb körű kihasználására törekszik. Ezt 
erősítik meg a napokban nyilvánosságra hozott statisztikai 
adatok. A turisztikai szempontból legnépszerűbb magyar 
városok közt az első helyeken a fürdővárosok szerepeltek 
2013-ban. Az első három helyen már évek óta Budapest, 
Hévíz és Hajdúszoboszló áll, 2013-ban az 5. a szintén a 
fürdőjéről ismert Bük, majd hetedikként követi Sárvár, 
nyolcadikként Zalakaros, s következik Eger, Győr és Gyula.
Mindez azt jelzi, hogy Veresegyházon is szép jövő állhat 
előttünk, ha megépül az új hévízfürdő, hiszen mi itt, Buda-
pest tőszomszédságában, igazán sok hévízre vágyó embert, 
családot szólíthatunk meg egy sikeres marketing tervvel.

A képviselő-testület sem tétlenkedik, tapasztalatgyűjtés cél-
jából fürdőlátogatásra indultak. 2014. február 26-án reggel 
buszra szállt a képviselő-testület és a pénzügyi bizottság né-

hány tagja valamint a Polgármesteri Hivatal – a fürdő-be-
ruházásában érintett - dolgozói, hogy megtekintsenek két 
gyógyfürdőt. A küldöttséget elkísérte Zsigmond László 
főépítész és a város hévíz kutakkal foglalkozó munkatársa 
is. Útjuk célja az volt, hogy az újonnan épülő veresegyházi 
fürdőhöz olyan tervezési, kivitelezési és működtetési tapasz-
talatokat, ismereteket gyűjtsenek, melyek segíthetik a város 
ilyen irányú beruházását.  
Első állomásuk Makó volt. 
Dr. Buzás Péter polgármester 
szeretettel fogadta a küldött-
séget a fürdők templomában 
- ahogyan ők nevezik -, a 
Hagymatikumban. A Ma-
kovecz Imre által tervezett 
fürdő 2012-ben készült el. 
Az épület kívül – belül hor-
dozza a tervező sajátos épí-
tészeti stílusát, az organikus 
építészet jellegzetes jegyeit.  
A 100% -ban önkormány-
zati tulajdonban lévő fürdőt 
2013-ban már 341 ezer em-
ber látogatta és vette igénybe 
gyógyászati szolgáltatásait. A 
10 ezer négyzetméteren elterülő impozáns fürdőkomplexum 
18 medencével és 9 féle szaunával biztosít lehetőséget a kikap-
csolódásra, regenerálódásra.
Délután Mórahalomra érkezett a küldöttség, ahol szintén 
a polgármester, Nógrádi Zoltán várta a veresegyháziakat. A 
6000 lelket számláló kisváros fürdője dominóelv szerint épül, 
bővül immár 15 éve. Lehetőségeikhez mérten minden évben 
gazdagítják, bővítik szolgáltatásaikat. A látogatók száma a ta-
valyi évben elérte a 420 ezer főt, akiknek közel fele – lásd az 
országhatár közelségét – Szerbiából érkezett. A 6000 négyzet-
méteres zárt-fedett fürdőhöz további 1,5 hektár zöldfelület és 
szabadtéri medencék tartoznak. A térség kedvelt és keresett 
fürdője minden korosztály számára.

A kirándulás igen hasznos tapasztalatokkal zárult. Mind-
két fürdő vezetése átfogó és részletes tájékoztatást nyújtott 
a küldöttség számára. Betekintést engedtek az üzemeltetés 
költségeibe, a gazdaságos működtetés hatékony módsze-
reibe. Természetesen Veresegyház nem lehet versenytárs 
számukra - már csak a városaink egymástól való távolságát 
tekintve sem – így beruházásunkkal és a tőlük kapott ta-
pasztalatokkal nem sértjük üzleti érdekeiket. A számtalan 
hasznos és nélkülözhetetlen ismeretanyagért köszönettel 
tartozunk. Az általuk megélt tapasztalatokból, pozitív és 
negatív élethelyzetekből nekünk már csak okulnunk kell. 

Móré László önkormányzati tanácsadó fejti ki véleményét az 
gazdaságosság vonatkozásában

A makói Hagymatikum csarnoka

Mórahalom egyik szabadtéri medencéje
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a veresegyházi 
általános iskolák 
felvételi körzete 
a 2014/2015. tanévben

Fabriczius József Általános Iskola
2112 Veresegyház, Fő út 77-79.
Felvételi körzet: Veresegyház város közigazgatási területe

Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény
2112 Veresegyház, Kálvin út 6.
Felvételi körzet: Veresegyház Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása
(Veresegyház város, Csornád község, Erdőkertes község, 
Galgamácsa község, Vácduka község, Vácegres község, 
Váckisújfalu község, Vácrátót község közigazgatási terü-
lete)

Montessori Általános Iskola
2112 Veresegyház, Gyermekliget 1.
Felvételi körzet: Veresegyház város közigazgatási területe

Kálvin Téri Református Általános Iskola
2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
Felvételi körzet: Veresegyház város közigazgatási területe

Veresegyházi Waldorf Általános Iskola
2112 Veresegyház, Sportföld utca 1.
Felvételi körzet: Veresegyház város közigazgatási területe

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
– kapcsolódva az ORFK-OBB által kiírt rajzversenyhez 

– pályázatot hirdet

„Biztonságos közlekedés gyerekszemmel”
címmel

óvodás (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és 
felső tagozatos (11-15 éves) gyermekek részére. A 
pályamunkák témájának kapcsolódnia kell a biztonságos 

közlekedéshez, illetve népszerűsítenie kell azt.

Alkotások mérete: A/3 vagy A/4

Alkalmazható technikák: grafit, színes ceruza, 
zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

Az elkészült munkákat a Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság címére (1139 Budapest, Teve 
u. 4-6.) kell megküldeni az alkotó adatainak (név, 

életkor, lakcím, óvoda/iskola címe) feltüntetésével.

A pályamunkák beküldési határideje: 2014. április 15.

Az értékelés során kiválasztásra kerülő munkák részt 
vesznek az országos megmérettetésen, az alkotókat 
pedig értékes díjakkal jutalmazza a Pest Megyei 

Baleset-megelőzési Bizottság.

A rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

PEST MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

„isMered-e gyerMeked?”
címmel új cikksorozatot indított a Gyermekliget Általános Iskola A szülőket érintő kérdésekre keressük a válaszokat 

az iskola pedagógusaival és szakembereivel együtt az elkövetkező hónapokban.

Hogyan válik egy óvodás iskolaéretté?
Milyen játékot szokott Ön játszani gyermekével? Szoktak együtt biciklizni, 
labdázni, építeni, festeni, rajzolni, énekelni, zenélni esetleg társasjátékozni?
Mindezek a közös tevékenységek sokban hozzájárulnak az iskolaérettség-
hez szükséges idegrendszeri érettség eléréséhez. 
A játékos mozgás során információkat szerez a gyermek a saját testéről 
illetve annak tudatos irányításáról, a tér pontos észleléséről, az ismétlődő 
mozgásritmusok sorrendjéről egyaránt.
A szabályok és az összefüggések felismerésével és betartásával a logikus 
gondolkodást segítjük elő.
A festés és rajzolás végzésével a kéz ügyessége fejlődik, a szem és a kéz 
harmonikusabban működik együtt, pontosabbá válnak a látás útján szer-
zett ismeretek.
Az éneklés, zenélés, verselés során a ritmusérzék és a hallási figyelem 
fejlődik, finomodik. A mesélés nemcsak a gyermeki képzeletet fejleszti, 

hanem a meséken keresztül a gyermek ismereteket szerez a világról, annak működéséről. Fejlődik a szókincse, emléke-
zete. A meséről történő beszélgetéssel, bábozással könnyebbé válik a szóbeli kifejező készsége is.
Ezt a tudást játékosan, szinte „észrevétlenül” szerezheti meg az említett játékok során.



Hirdetés Hirdetés

10 2014. március www.decens.eu • folyóirataink  11

ECO
   4 200,–
FT / MÁZSA*FT /T /

PRÉMIUM
   5 000,–
FT / MÁZSA*

MÁNIA
   4 600,–
FT / MÁZSA*

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232   WWW.UNIBRIKETT.HU

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

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

FT / MÁZT / MÁZ

F

a hatékony és tiszta tüzelőanyag!

** A feltüntete
brikettet tarta
100,- Ft - 20,-100 F 20, ,

RENDELJEN

KÖNNYEN, GYORSAN

OKOSTELEFONJÁRÓL!

Forrás
ItaldIszkont

Kedvező árakkal,
folyamatos akciókkal várjuk!

korrupciómentes magyar kisvállalkozás

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: 179 Ft (358 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: 270 Ft/l ártól

A készlet erejéig, az árváltozás jogát

fenntartjuk.

nyitvatartás:
hétfő - szombat: 6:00-22.00

vasárnap: 8:00-16:00

Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digi-
tális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól visz-
szavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,  
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

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

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak

14
03

12
-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_VeresiKronik_186x268_140312-A.indd   1 2/14/14   10:14 AM
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Egészséges életmód

Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

az arany páros: Megfelelő Mennyiségű Mozgás, és 
helyes, Mértékletes táplálkozás = egészség ii. rész

Mint ahogy már a februári cikkünkben is említettük, az étkezés és a testmozgás egymástól elválaszthatatlan, 
arany páros. Mindenképp mozogjunk minden nap legalább 30 percet és étkezzünk mértékletesen, lehetőség 
szerint odafigyelve a mit-mikor-mennyit hármas szabályra is.

Mostanság, talán egy éve, ha bármilyen egészséggel foglalkozó újságot fellapozok, vagy éppen a neten keresgélek, mindenhol 
azt olvasom, hogy a fehér liszttel készült pékáruktól és süteményektől óva intenek minket a hozzáértők, de akkor milyen lisztet 
válasszunk helyette?

A gabonaféléket kezdetben az emberek 
szemes formában, nyersen fogyasztot-
ták. A búzaszemekben, nem kevesebb, 
mint 16 féle értékes alkotóelem van. 
A kenyerünk azonban ennek már csak 
a töredékét tartalmazza. Sajnálatos 
módon a gabona legértékesebb része 
romlik meg először, vagyis a csíra és 
a korpa. Mivel az ember olyan lisztet 
akar előállítani, ami fehér és hosszan 
eltartható, eltávolítja ezeket, a legérté-
kesebb alkotórészeket.
Az 1870-es években Széchenyi állít-
tatta fel az első olyan ipari malmot 
Magyarországon, amely képes volt a 
korpát a gabonaszem többi részétől el-
távolítani. A lakosság addig kizárólag 
teljes őrlésű gabonából készült kenye-
ret fogyasztott. A teljes őrlésű liszt csak 
rövid ideig volt tárolható a korpa zsír-
tartalmának avasodása miatt. A mo-
dern hengermalmi technológia, a gaz-
daságosság feltételeit helyezi előtérbe. 
Így azután egy nagy energiatartalmú, 
egyoldalú, elhízáshoz, és más hiánybe-
tegségekhez vezető, de nagy tömegben 
értékesíthető terméket kapunk, a fehér 
lisztet. A korpa szükséges lenne a jó 
emésztéshez, a csírában pedig benne 
van a búza életereje. Az ilyen feldol-
gozásnál elvész a B1-vitamin 86%-a, a 
kalcium 60%-a, a foszfor 70%-a és a 
vastartalom 84%-a, az értékes fehérjék 
és zsírban oldódó vitaminok. A gabo-
naszemek héjában és héj alatti részé-
ben B- vitaminok, a csírájukban pedig 
zsírban oldódó E-vitamin található. 
Különbség a finomított liszt és a teljes 
kiőrlésű liszt között:
A finomított liszt nem tartalmazza 
a gabonaszem héját és a csírakezde-
ményt, amelyek az emésztéshez fontos 

és hasznos tápanyagokat tartalmaznak. 
Helyette bőven tartalmaz fehérjét és 
szénhidrátot. Emiatt a fehér lisztből 
készült táplálék egyoldalú, ami hosszú 
távon káros az egészségre, és kifeje-
zetten hizlaló. Ezzel szemben a teljes 
kiőrlésű lisztből készült kenyér élelmi 
rostokban gazdag, ezek pedig elősegí-
tik az emésztést, csökkentik a zsír ko-
leszterinszintjét.
Mit használjunk fehér liszt helyett?
Teljes kiőrlésű liszteket, tönkölybúza-, 
vagy zablisztet, hajdina-, vagy rizslisz-
tet. Kísérletezzünk a „bogyós- vagy 
maglisztekkel” is: mandula, gesztenye, 
szezámmag, borsó liszt. Mindezekről 
részletesebben következő havi írásunk-
ban olvashatnak. 
Szeretettel ajánljuk mindenkinek Fit-
tenVeresen Menünket, amelyet feb-
ruár közepétől kapható/rendelhető a 
veresegyházi Dédi Vendégháza Étte-
remben. A FittenVeresen Menü kiala-
kításakor figyeltünk arra, hogy a fehér 
cukor és fehér liszt helyett más, termé-
szetes édesítőszereket és teljes kiőrlésű 
lisztet, durum tésztát használjanak. Ez 
a menü azoknak javasolt, akik  kedvet 
éreznek olyan ételek fogyasztására, 
melyek egészségesek és hosszú távon 
testsúlycsökkenést eredményezhetnek. 
Ezen eredmény nélkülözhetetlen felté-
tele azonban a címben említett arany 
párossal való szoros barátság: a napon-
kénti helyes és mértékletes, többszöri, 
kisebb mennyiségű étkezés a megfele-
lő szintű és mennyiségű testmozgással 
párosítva. 
Bartha Melinda, a Dédi Vendégháza 
séfje az alábbiakban megosztja Önök-
kel a március 14-i FittenVeresen Menü 
receptjét, fogyasszák jó ízűen:

Ananászos pulyka kebab vitamin 
salátával
A húst levágjuk egyfor-
ma, 2,5cm-es kockák-
ra. Ezután elkészítjük a 
páclevet: összekeverjük 
a citromlevet az olajat, 
a vágott friss bazsaliko-
mot a zúzott fokhagy-
mát, valamint sót és 
borsot adunk hozzá. A 
húskockákat a pácba 
forgatjuk, és 2-4 órán 
át többször átforgatva 
érleljük. Közben elké-
szítjük a zöldségeket. 
A cukkínit, az ananászt 
pedig negyed karikára 
daraboljuk. A lilahagy-
mát is leveleire szedjük 
a nagyobbakat félbe 
illetve négybe vágjuk. 
A húsdarabokat kivesz-
szük a pácból, jól lecsö-
pögtetjük és a páclét 
félretesszük. Felváltva 
nyársra tűzzük a húst 
a cukkínit  az ananászt 
és a cikkekre vágott li-
lahagymát. Közepes lángon grillezzük a 
kebabot közben megfordítjuk egyszer, és 
sütés közben pedig többször is bekenjük 
a leszűrt páclével. A kebab mellé friss 
vitamin salátát kínálunk. A zöldségeket 
megmossuk, megpucoljuk, összevágjuk 
szálára, julienne-re, illetve vékony sze-
letre. Összekeverjük, kedvünk szerint 
ízesítjük a balzsamecettel, illetve meg-
locsoljuk olívaolajjal.
www.fittenveresen.hu 
Info@fittenveresen.hu
70/311-09-55

Hozzávalók: 
4 vastag szelet

pulykamell
2 fej lilahagyma
3 gerezd zúzott

fokhagyma
1/2citrom leve

3 evőkanál olíva olaj
2 közepes cukkíni

1 db ananász
1 csokor friss
bazsalikom

őrölt fehér bors
só

8 db nyárs

Friss vitamin saláta
hozzávalói:

1 db kígyóuborka
6 darab paradicsom

2 fej lilahagyma
2 db sárgarépa

1 szép fej jégsaláta
balzsamecet

olívaolaj

veresiek a „népek Csatájában!”

A Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület eddigi 
történelmének legnagyobb csatájában vett részt „győzte-
sen”. Az Egyesület 2006-ban alakult, az 1848-as Károlyi 
huszár ezred nevét és ruháit viselik, először a 2007-es már-
cius 15-i műsorban mutatták meg magukat egyenruhában. 
2010-ben szereztek be gyalogos egyenruhát, amit a sorgya-
log ezredekben használtak. Az osztrákok fehér nadrágot, a 
magyar sorgyalogok kék, zsinórkötéses nadrágot viseltek. 
Van azóta már tüzérségük is, ami két ágyút jelent.
 
Rendszeresen részt vesznek hazai mellett, erdélyi, felvidéki 
rendezvényeken, katonai hadijátékokon, 2013. őszén azon-
ban messzebbre merészkedtek, beneveztek a Népek Csatájá-
nak nevezett, Lipcse melletti ütközetbe, ahol Napóleon első, 
döntő vereségét elszenvedte. A háromnapos küzdelem után 
100.000 holttest maradt a csatatéren. Most volt az 1813. 
október 17-19-én lezajlott csata 200. évfordulója.Nem volt 
egyszerű a részvétel a gyalogosaink számára, mert az ismert 
német precizitás miatt csak tökéletesen korhű egyenruhá-
ban és fegyverekkel lehetett részt venni, ilyennel pedig alig 
rendelkeznek. Végül 1 dobosból, 3 puskásból, és 1 markotá-
nyosból álló őrssel utaztak Lipcsébe. Szerencsére volt kikhez 
csatlakozni, a Budapestről érkező 32-esekkel és a váci sor-
gyalogokkal együtt alkották a magyar szakaszt, amit a jóval 
nagyobb létszámú csehek mellé sorolt be a hadvezetés. A cse-
hek egyenruhája ugyanis hasonló, de csákójuk miatt jól meg-
különböztethetők. A németek nagyon szigorú kikötésekkel 
engedték meg a részvételt minden jelentkezőnek, mindössze 
sátorhelyet tűzifát és szalmát biztosítottak és ragaszkodtak 
a minden tekintetben korhű felszereléshez, azaz tilos volt a 
polifóm és a hálózsák, stb. Nem volt egyszerű az esők miatt 
sáros környezetben, a vizes fával tüzet rakni és azon főzni ma-
guknak. Ilyen volt egykor is a katonaélet.
Mindent kárpótolt azonban az a színpompás látványosság, 
ami körülvette a veresieket. Európa majd minden országá-
ból érkeztek harcra éhes hagyományőrzők, sőt még Auszt-
ráliából és Kanadából is akadtak résztvevők. Elképzelhető 
milyen látványt jelentettek a többezer különböző, színes 
egyenruhákban vonuló lovasok, tüzérek, gránátosok, gya-
logosok. A skótok például skótszoknyában, skótdudások 
vezetésével mentek a csatába, az oroszok hozták magukkal a 
tatár lovasíjászaikat, stb. A szövetségesek oldalán harcoltak 
az osztrákok és a magyarok, a csehekkel, a poroszokkal, a 

svédekkel, a skótokkal, az oroszokkal, az olaszokkal, stb., 
míg a Napóleon vezette seregben a franciákon kívül a len-
gyelek harcoltak. Mindez az egykori harcászati feljegyzések 
szerinti rendben, lekövetve az akkori csapatmozgásokat. 

500 fős táborokban éltek a katonák, s gyakorolták a harci 
rendben történő felsorakozást, a vonulásokat. A veresi sor-
gyalogok a középső törzsben helyezkedtek el Antal József 
szakaszparancsnok (a harminckettesektől) vezetésével. Az 
ezredparancsnokuk egy cseh tábornok volt, az osztrák fő-
parancsnok pedig Horák altábornagy. Az óriási, több száz 
hektáros csatatéren egy domb és egy patak nehezítette a 
harci cselekmények végrehajtását. A hadtestek az eredeti 
hadmozdulatoknak megfelelően mozogtak, mindkét olda-
lon 50-50 ágyú tüzelt. A csata előtt közösen mondtak imát, 
letérdelve, csákót kézben tartva, majd kezdődött a roham 
tüzérségi előkészítése. A gyalogosok vonultak, kovás, elöl-
töltős puskákkal lőtték egymást, majd közelharcban tették 
próbára egymás képzettségét. Vastag András, a veresi őrs 
parancsnoka büszkén számolt be róla, hogy a puskáik bír-
ták a három órán keresztül történő szakadatlan lövöldözést, 
amiből persze a lőportöltés, a fojtás és a golyó elhelyezése a 
mai sorozatlövő fegyverekhez szokottak számára rendkívül 
lassúnak tűnne. A váci tüzérek az ágyúikkal ez idő alatt 50-
50 ágyúlövést adtak le. A látványosságot erre a célra épített 
emelvényekről, több mint 15.000 néző szurkolta végig.

Mindezzel nem értek véget hagyományőrzőink harci cse-
lekményei, november végén részt vettek az austerlitzi csatá-
ban is 7 fővel. Februárban pedig Franciaországba is kaptak 
meghívást, Napóleon Waterloo előtti utolsó csatájában har-
coltak, szintén a győztesek oldalán.

Vastag András tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a hazai 
eseményeken is helyt állnak, Itt lesznek a március 15-i ünnep-
ségen, a tavaszi hadjáraton, s terveznek egy megemlékezést 
az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. 
Szeretnének egy világháborús kiállítást is létrehozni, amely 
nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is igen érdekesnek 
ígérkezik. Össze akarnak gyűjteni egy kiállításra való I. VH-
ból fennmaradt emléket: fegyvereket, katonai felszereléseket, 
katonaruhákat, fényképeket, katonakönyveket, kitüntetése-
ket, levelezéseket, stb. Kérik, hogy aki ilyennel rendelkezik, 
juttassa el azt hozzájuk a Portájukra a kiállítás idejére. Termé-
szetesen megóvják a kapott emlékeket és a kiállítást követően 
épségben visszaszolgáltatják azokat a tulajdonosának.
Elérhetőségük: Vastag András +36/30-950-6623.

Veresiek 1813-ban rendszeresített magyar sorgyalog felszerelésben
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közélet
jótékony Célú konCert a nappali Melegedőért

Kis híján szűknek bizonyult 
a Szabadidős Központ ha-
talmas előadóterme február 
utolsó napján. Ennyien már 
nagyon régen nem voltunk 
a konferenciateremben, s az 
emberek csak jöttek, jöttek, 
Megmozdult a város, sőt a 
kistérség is. Bár remek mű-
sort élvezhettünk az önkén-
tes és önzetlen előadóknak 
köszönhetően, de valószínű-
leg még sem csak a várható 
zenei élmény vonzotta a 
résztvevőket, mindenkin-
ben benne volt a segíteni 
akarás. Ez a hangulat uralta 
a nézőteret végig, s jó volt látni a sok ismerős és a még több 
ismeretlen arcot, akikkel minden bizonnyal azonos érté-
keket képviseltünk. A rászorulók érdekében mozdultunk 
meg, mert sajnos vannak nehéz sorsok a mai magyar társa-
dalomban, s még itt a településünkön is. 
Erre az estre mindenki önzetlenül, jó szándékkal érkezett, 
beleértve az összes fellépő művészt, akik nem fogadtak el 
fellépti díjat. További értéknek tarthatjuk, hogy nem volt 
szükség távolról, vagy a fővárosból fellépőket hívni, itt hely-
ben a térségben is „teremnek” rendkívül színvonalas műsort 
adni tudó művészek. Csupa veresegyházi, erdőkertesi és gö-
döllői előadót hallgathattunk.
A bejárat előtti szabad téren pedig asszonyok kedveskedtek ott-
hon sütött, különböző finom sütemények garmadával, hogy 
még inkább felemelő legyen a hangulat.
Az estet Pásztor Béla polgármester úr nyitotta meg. Elmon-
dott gondolatai közül a legfontosabb talán az volt, hogy ezt a 
nappali melegedőt a város egyedül is ki tudta volna alakítani, 
de a sok jótékony felajánlás azért fontos, mert aki valamivel is 
hozzájárult ennek a közösségi helynek az elkészítéséhez, az a 
magáénak is érezheti. Így leszünk részesei egy közös alkotás-
nak, közünk van hozzá, a miénk is, mert tettünk érte. Sok a 
jó szándékú, segítőkész ember, csak meg kellett őket szólítani.

Ez a megszólítás Nagyné Gódor Csilla intéz-
ményvezető feladata volt, aki ezt az estét is 
megszervezte. Igazgató asszony bejelentette, 
hogy a munkálatok rendben folynak Nagy 
László építész tervei szerint. A létesítmény 
befejezése a nyáron várható. Kiemelte, mek-
kora támogatást kaptak Orosz Ritától, aki-
nek a lelkes segítségével 6 pályázatot írtak 
különböző GE üzemeknek, akadtak köztük 
tengeren túliak is. Mindegyik pályázatuk 
nyert, összesen 5,8 millió Ft-ot kaptak ilyen 
módon. Veresegyház Önkormányzata 5 mil-
lió Ft-tal, és az épületrész átengedésével já-
rult hozzá a beruházáshoz. 

A fellépő művészek
• a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tanárai és növendékei 
több komolyzenei művet szólaltattak meg
• a Sideroad zenekar Erdőkertesről, akik blues és rock szá-

mokat adtak elő saját feldolgozásban 
• Kis Gergely Gödöllőről érkezett, virtuóz zongoradarabo-
kat játszott, köztük saját szerzeményét
• a Kertesi Kamarakórus énekével járult hozzá az est szín-
vonalához
• a SOKKOS Zenekar jazz-re hangszerelt népdalokat szó-
laltatott meg ének kísérettel
• Jóföldi Balázs előadóművész operett részleteket adott elő

A legfontosabb tájékoztató adatokat Nagyné Gódor 
Csilla, a Veresegyház Kistérség ESÉLY SZOCIÁLIS 

Alapellátási Központ vezetője az alábbiakban foglalta 
össze kérdésünkre

A nappali melegedőt a régi polgármesteri hivatal 
hátsó épületrészében alakították ki 68 m2-en, 

amelynek a Családsegítő épülete felől lesz a bejárata. 
Lesz benne zuhanyozó, mellékhelyiség, mosókonyha, 

rendes konyha, ruharaktár, és egy tágas nappali, 
közösségi tér. Természetesen ezeket a helyiségeket is 

hévízzel fűtik majd. A működési engedélyt 20-25 főre 
kérik meg.

Az est bevétele a támogatójegyekkel együtt 
meghaladta a 400.000 Ft-ot.

15 éves a gaudeaMus kórus

Dr. Elekesné Bellai Klára: „Én el sem tudtam volna képzelni más hívatást, mint azt, hogy 
pedagógus legyek.” Minden év decemberében, a karácsonyvárás jegyében megrendezik a 
Fabriczius József Általános Iskola aulájában az iskola tanulóinak adventi hangversenyét. 
Hosszú éveken keresztül Bellai Klára tanárnő vezeti az ünnepi műsort. Konferál, szaval, és 
persze a Gaudeamus Kórusban alapító tagként mind a mai napig énekel. 
Tősgyökeres veresegyházi, már az anyai nagyapja is itt, mint kántortanító oktatta a nebu-
lókat. Édesapja és édesanyja is tanár volt, innen az általános iskolai tantestületből mentek 
nyugdíjba. A családban kérdésként sem merült fel, hogy Klárika az érettségit követően hol 
fog tovább tanulni. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
hallgatója lett. 1976 őszétől a veresegyházi általános iskola tanáraként, magyar és orosz 
nyelvet oktatott. Amikor megszűnt az orosz nyelv tanítása, átváltott az angolra, majd ké-
sőbb Horváth Ferenc tanár úrral oktatták az iskola növendékeit - mint képzett sakkoktatók 
- a sakkozás elmés fortélyaira. Bellai Klára tanárnő, a tanítás iránti példaértékű elhivatottságáért, 2004-ben „Testnevelési 
és Sportdíj” kitüntetésben részesült. 39 évnyi pedagógusi pályafutása alatt megszámlálhatatlan gyereknek volt a tanítója. 
Tette mindezt szeretettel, a szakma iránti alázattal és odaadással.

Dr. Elekesné Bellai Klára énekkari története, az 1990-es évekre nyúlik vissza. „A volt osztályommal, a Zene Világnapján, 
valamikor 1997-ben, egy fellépésen láttuk és hallottuk a Kertesi Kamarakórust énekelni. Ekkor tettem egy nem teljesen 
átgondolt kijelentést, hogy: „ilyet mi, veresegyházi tanárok is tudnánk csinálni.” A tantestület többi tagja mintha csak erre 
várt volna… Elkezdtünk szervezkedni, megnyertük magunknak Kovács Katalin énektanárt és megalakultunk. Ő lett a 
karnagyunk, aki a mai napig is szívvel, lélekkel igazgatja a kórust. Maradandó élmény számomra az a történet, ami az er-
délyi kis zsákfaluban, Veresegyház testvértelepülésén, Atyhá-n tartott hangversenyükhöz kapcsolódik.. Meghívást kaptunk 
az ottani búcsúra. A falu templomában énekeltünk a település apraja, nagyja előtt. Erre a fellépésre velünk jöttek az akkor 
végzős zenei nyolcadikosok is. Nagyon mélyen megérintett mindnyájunkat, az a szeretetteljes fogadtatás, amiben része-
sültünk. A gyerekek még soha nem jártak Erdélyben, még soha nem kerültek ilyen közvetlen közelségbe számukra akkor 
még vadidegen emberekkel. Biztosra veszem, az Erdélyben ért hatások még sokáig éltek bennük, megváltoztatta korábbi 
életfelfogásukat, a határainkon kívül élő magyarokkal szemben. Marosvásárhelyen volt a szállásunk, busszal kirándultunk 
Segesvárra, végigjártuk a Maros-mentét, voltunk a Gyilkos Tónál, a Parajdi Sóbányában, a Petőfi Múzeumban. Hatalmas 
élmény volt ez a kirándulás mindannyiunk számára! Még küldetésünk legelején, az Atyha felé vezető úton látjuk ám, hogy 
egy nagybajszú bácsika, olyan mesebéli, bűbájos, öreg székely ácsorog az útpadkánál. Megálltunk, és mivel Ő is a falubú-
csúra igyekezett, hát velünk tartott. Végig énekelte a kórussal azt a rövid utat, egy kis üveg „pájinkás butykossal”. Ahogy 
beszélt, olyan ízesen, mondanom sem kell, hogy mennyire élvezték a fiatalok, mi is, szinte ittuk a szavait. Dolga végeztével 
a visszafelé vezető úton is velünk tartott, nagy örömünkre. Bizony, addigra már rendesen elfogyasztotta a hazait. Vidám jó 
kedvében, miután felfedezte Katalint, elkezdett neki udvarolgatni, valami tüneményes módon. 

Visszaemlékezve, el kell mondanom: ahhoz, hogy így megéltük ezt a 15 évet, kellett egy Kovács Katalin, akiben a zene 
iránt olyan nagy adag alázat van, ami mindenki számára lenyűgöző! A kórusban ennyi nő együtt, nem egyszerű eset. Első-
sorban, az Ő munkájának gyümölcse, hogy megmaradt a közösség.
Tanári pályafutásom alatt találkoztam több tehetséggel. Amikor az ember felfedezi a kiemelkedően teljesítő fiatalt, igyek-
szik segíteni, irányítani. Egyik volt tanítványom, aki mellesleg nagyon szépen énekel, Asiama Evelyn középiskolás korában, 
a „Szép magyar beszéd” versenyen, Kazinczy Emlékérmes lett. Erre büszkén gondolok még most is! László Gergelyt, kar-
nagyunk fiát egészen kis korától kezdve ismerem, tanítványom is volt. Horváth Ferenc: Szegény anyám, soha nem zongo-
rázott című versét Gergő zenésítette meg. Átírta kórusra, ettől kezdve lett a házi zeneszerzőnk. Nem csak zongorán kíséri 
a kórust, hanem a hangversenyeinkre készülvén különböző zenei feldolgozásokkal is gazdagítja a repertoárunkat. Nem is 
tudom, hogy mikor és hol tanult meg zongorázni? Talán így született! Ha tehetséges emberről beszélünk, akkor Gergő 
biztosan az. Kétunokás nagymama vagyok, a nagyobbik most kezdi ősszel az általános iskolát. Kislányként önmagamat 
látom benne, és remélem az unokáim majd egyszer folytatják mindazt, amit én elkezdtem.” 
Köszönöm dr. Elekesné Bellai Klára nyugalmazott tanárnőnek a beszélgetést, a sok élményt, amit megosztott velünk.

Veréb József

Dr. Elekesné Bellai Klára

Konkoly Kinga hegedűn játszik

SOKKOS Együttes 

Nagyné Gódor Csilla 
intézményvezető



www.decens.eu • folyóirataink 17

sportközélet

16  2014. március

NCTA-2013-1975-D. számú

„SZEDER (Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen)

Közhasznú Egyesület ifjúsági és gyermekvédelmi feladatainak támogatása”

program

Csillagfény Tehetségkutató Vetélkedő Veresegyházon 
 

Kedves Gyerekek és Szülők! 

 

A SZEDER Egyesület és a Gyermekjóléti Szolgálat idén ismét megrendezi a Csillagfény 
Tehetségkutató Vetélkedőt. 

A veresegyházi elődöntő 2014. április 4-én, pénteken 15 órakor lesz Veresegyházon a Váci 
Mihály Művelődési Házban. 

A versenyre a következő kategóriákban lehet jelentkezni:  

• Vers és próza 
• Tánc  
• Ének 
• Zene 
• Egyéb 

Jelentkezni egyéni és csoportos formában is lehet.  

Jelentkezhetnek a 6 és 15 év közötti Veresegyházon élő vagy Veresegyházon tanuló 
gyermekek. Mivel a versenyt Veresegyházon kívül Erdőkertesen, Csomádon, Vácrátóton, 
Vácegresen, Galgamácsán, Váckisújfalun, és Csörögben is megszervezzük, ezért ha 
Veresegyházon tanuló gyermek az említett települést szeretné képviselni, az ottani 
gyermekjóléti szolgálat munkatársainál adja le jelentkezési lapját.  

Egyesületünk a Norvég Civil Alap pályázati rendszerében 11. 110 Eurót átszámítva körülbelül 
2. 907. 000,- Ft-ot nyert prevenciós programjainak lebonyolításához. Ennek a támogatásnak 
köszönhetően értékes ajándékokat fogunk kiosztani.  

Programjainkról részletesebben a www.szederegyesulet.hu honlapon tájékozódhat.   

 

                                                                                                                           Nagyné Gódor Csilla 

                                                                                                                                 programvezető 

 

Talált tárgy fogalma alatt értjük mindazon használati tárgyainkat, melyeket akaratla-
nul, vagy tudat alatt, de akarva elhagyunk. 

a göMb alkotóCsoport „talált tárgy” Művészeti 
kiállítása

Talált tárgy 
k i á l l í t á s t 
2 0 1 1 - b e n 
Budapesten, 
a BKV mú-
z e u m á b a n 
láthatott a 
nagyközön-
ség. Mond-
h a t o m , 
nagy siker-
rel. Nem 
is gondol-
nánk, hogy 
mi mindent 
e lhagyunk 
buszon, vil-
lamoson, a 
metróban, 
mi veres-
egyháziak a 
vonaton. Egy ilyen kiállítás görbe tükör a ma emberének, 
először megmosolyogtat, majd aztán megdöbbentett. A 
művészet sem maradt ki a talált tárgyak világából. Nemrég 
Párizsban jártam, valahol a Marché aux Fleurs hires virágpia-
cán, rátaláltam egy csoportnyi művészre, akik „talált tárgyai-
kat” mutatták be az érdeklődőknek. Nagy hatással volt rám a 
láthatóan elnyűtt, több bicikli darabokból álló képkompozí-
ció, az alkotás művészi megjelenítése. 

Most itt Veresegyházon, az Udvarház Galériában 2014. 
február 7-től március 2-ig volt látható, a gödöllői Gömb 
Alkotócsoport művészei és meghívott barátainak közös 
kiállítása. Egy igazi párizsi hangulatot idéző, de a magyar 
hagyományokra épülő „talált tárgyak” újraértelmezésében.
Varga Zoltán Zsolt szobrászművész megnyitón elhangzott 
szavai: „A készen talált tárgyakkal nem kell mást tenni, csak 
be kell keretezni, posztamenst - oszlopszéket - kell alájuk 
rakni, vagy ha nem szakíthatók ki a környezetükből, egy-
szerűen le kell fényképezni. Művész társaim azonban haté-
konyabbnak bizonyultak a „talált tárgy” értelmezésében,... 
nem elégedtek meg azzal, amit a talált tárgy nyújtott szá-
mukra, kisebb-nagyobb mértékben, sokszor hagyományos 
művészi eljárásokkal átalakították azokat. Balla Vera plaszti-
kus - formálható - festő vászonként használja talált tárgyait, 
például szárnyas oltárrá változtatott tolltartót. Szentiványi 
Székely Enikő szövéssel gazdagítja a törött szemüveget. Bíró 
János, MÉH-ben gyűjtött különböző vastárgyakat épített 
össze szoborrá. Klement Zoltánnak az ősei adták kezébe 
azokat a tárgyakat, amelyekkel kollázsát - ragasztott részek-
ből álló képét - létrehozta. Amikor Marcel Duchamp - fran-
cia festő 1917-ben - bevitte „talált tárgy”-át, még hozzá egy 
piszoárt a párizsi kiállításra, ki akarta provokálni a vitát ar-
ról, hogy milyen ismérvek alapján tartunk valamit műal-
kotásnak. Vajon attól a gesztustól, hogy valamit beviszünk 

és kiállítunk 
a galériá-
ban, auto-
mat ikusan 
képzőművé-
szeti alko-
tássá válik? 
Én azt fe-
lelem erre, 
hogy nem, a 
talált tárgy-
nak azon 
túl, hogy pi-
edesztálra - 
talapzatra - 
emelik, kell, 
hogy legyen 
olyan plusz 
e s z t é t i k a i 
vagy gon-
dolati ér-

téke, amitől műalkotássá válik. Szerintem a talált tárgy 
műalkotásnak a jelentősége az, hogy ha az idézőjelbe tett 
„nyers-anyag” művé való átalakulásának misztériuma vil-
lámcsapás szerűen jön létre a művész és a néző számára 
egyaránt...” 

Marcel Duchamp annak idején egy valódi porcelán wc csé-
szét, a férfi mosdó királyát nevezte be a párizsi kiállításra, 
előrelátóan nem a saját neve alatt. A döbbenet hatása leírha-
tatlan volt, melynek eredményeként kizárták a „művet”, az 
art exhibition - művészeti kiállítás - soraiból. A kísérletezé-
seiről híres festő következményképpen azonnal lemondott 
a kiállítás szervezői megbízatásáról. Pedig ha jól belegondo-
lunk, az alkotásnak hiteles művészi értelmezése is lehetett, 
vagyis a mű: melynek magyar címe: Forrás. Duchamp ko-
rának egyik legsokoldalúbb egyénisége volt, szerinte a mű-
vész egy speciális dolgozó. Mindenki művész, minden tárgy 
lehet műtárgy - mondta. 

A Gömb Alkotócsoport 2004-ben, hét fővel Varga Zoltán 
Zsolt szervezésével alakult meg. Első bemutatkozásként 
a gödöllői Művelődési Központban öt szobrász kiállítá-
sát láthatta a közönség. Később, új alkotók csatlakoztak 
a csoporthoz, melynek eredményeképpen felvállaltak ki-
állítás-rendezési feladatokat, és elkezdték a tematikus ki-
állítások megrendezését is. A csoport Gödöllőn nagyon 
népszerű, a városi Frederic Chopin Zeneiskolában évek 
óta meghívott kiállítók. Veresegyházon első alkalommal, a 
mostani tematikus kiállításukkal lepték meg a város lakóit, 
egy hamisíthatatlan „ready made art”-al. A kiállítás megnyi-
tón közreműködött: Klimászné Varga Zsófia fuvolaművész. 
A műalkotásokat a nagyközönség elé rendezte: Klement 
Zoltán és Varga Zoltán Zsolt. 

Veréb József

FELHÍVÁS 
A „VERESEGYHÁZ VÁROS LEGSPORTOSABB 

KÖZÖSSÉGE 2014-BEN” CÍM ELNYERÉSÉRE

Veresegyház Város Önkormányzata a település várossá 
nyilvánításának 15 éves évfordulója alkalmából az alábbi 
sporteseményekre hívja és várja a lakosság valamint 
iskolai, munkahelyi, családi, baráti, civil, lakóhelyi, 
sport és egyéb közösségek csapatainak jelentkezését. Az 
összesített pontverseny győztese elnyeri a „Veresegyház város 

legsportosabb közössége 2014-ben” címet.

MÁRCIUS 15. (szombat) 
• Utcai futóverseny egyéni és váltó versenyszámokban
RAJT: 15.00-óra, Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegy-
ház, Köves u. 14. NEVEZÉS A HELYSZÍNEN!
A már hagyományos versenyen a kijelölt távot (1848 m) a 
résztvevők egyénileg vagy 3 fős csapatban, egymást váltva 
is teljesíthetik! A váltó első tagjának eredménye - amennyi-
ben váltás után végigfutja a távot - az egyéni versenyben is 
értékelhető! A váltót alkotó futók összeadott életkora alap-
ján a váltófutásban az eredményeket három kategóriában 
hirdetjük:  
összeadott életkor 50 éves korig, 50 év fölött és 100 év fölött.
ÁPRILIS 16. (szerda)
• Városi Amatőr Kispályás Műfüves Férfi és Női Labda-
rúgó Bajnokság I. forduló.
Nevezhetnek: 12 fős női és férfi csapatok. Nevezési díjas!
Helyszín: a Veresegyház Városi SK műfüves pályái.
Játéknapok: szerda, péntek 18.00-tól. 
Nevezési határidő: 2014. március 28. 16.00-óra.
ÁPRILIS 26-27. (szombat-vasárnap)
• Játékos ügyességi sorverseny 
Helyszín: Mézesvölgyi Iskola tornaterme.
Résztvevők: cégek, közösségek 10 fős (vegyes) csapatai. 
Játék, móka, kacagás! Speciális felkészülést nem igényel. 
A feladatok leírását a benevezett csapatoknak a rendezvény 
előtt megküldjük.
Nevezési határidő: 2014. március 31. 16.00-óra
MÁJUS 10-11. (szombat-vasárnap)
• X. Jubileumi Triatlonverseny és sportos családi hétvége
Május 10.: Veresegyházi iskolák alsó tagozatos évfolyamainak 
aquatlon (úszik-fut) és játékos atlétikai csapatversenye.
Május 11. X. Veresegyházi Nyílt Triatlonverseny és Regio-
nális Diákolimpia Döntő.
„ÉN-TE-Ő”- triatlon váltó és cégek közötti verseny. 
Bővebben a www.vertri.hu és a www.veresatletika.hu web-
oldalakon.
JÚNIUS 28-29. (szombat-vasárnap)
• „VÁROSAVATÓ KUPA” Kispályás női és férfi labda-
rúgó verseny.
Nevezési határidő: 2014. június 20. 16.00-óra

Várjuk jelentkezéseiket!
Bővebb információ:

Baranyó Csaba, 20-9749-686,
e-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu 

A versenyekkel kapcsolatos részletes versenykiírásokat vala-
mint a NEVEZÉSI LAPOKAT folyamatosan töltjük fel a 

www.veresegyhaz.hu weboldal SPORT menüpontjára
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sport
kosárlabda diákoliMpia

2014. február 19-én, hazai pályán rendeztük meg a diáko-
limpia keretében III. korcsoportos fiú kosárlabda kerületi 
döntőt. Első mérkőzésünket Kerepes lelkes csapata ellen 
játszottuk. Az első félidő végén 41-4-re vezettünk. A sza-
bályok előírják, hogy 40 pontos különbség esetén a mérkő-
zést le kell fújni. A második félidő 4. percében, a második 
kosarunk után, 45-4 eredménnyel a mérkőzést befejeztük. 
A másik ágon Szada ügyes csapata szerezte meg a győzelmet 
hasonló különbséggel. A döntő mérkőzést kisebb- nagyobb 
hibákkal, sokszor nagyon szép játékkal 46-25-re megnyer-
tük. Játékunkat a lelkes haza közönség is segítette. 

Az aranyérem mellé elnyertük a jogot, hogy március 27-
én a területi döntőn is képviseljük iskolánkat. Sok sikert 
kívánunk a fiúknak! A csapat tagjai: Borsodi Máté József, 
Dömötör Márton, Fehér Botond, Horváth Márton, Kocsis 
Gergő, Kubicza Bálint,  Molnár Máté, Molnár Milán, Orsó 
Márk, Papp Bence. Kolrus Márk Patrik és Stefán Máté be-
tegség miatt nem léphetett pályára. 

2014. február 18-án iskolánk kosarasai Kerepesre utaztak, 
hogy a IV. korcsoportban körzeti döntőn játszhassanak. A 
házigazda ellen kezdtük meg a versenyzést. Az ellenfél né-
hány játékosának kiemelkedő teljesítménye miatt sajnos az 
első mérkőzést elveszítettük 45-66-ra. Bár a mieink min-
dent megpróbáltak, ügyes játékot, szép kosarakat láthat-
tunk, a mai napon Kerepes csapata volt a jobb.
Gratuláltunk nekik. A harmadik helyért egy másik veresi isko-
la, a Kálvin téri Református Általános Iskola csapata lett volna 
az ellenfelünk, ezt a mérkőzést játék nélkül nyertük meg. 
A nap végén a bronzéremnek örülhettünk. A csapat tag-
jai: Borsodi Máté József, Dömötör Márton, Fehér Botond, 
Horváth Márton, Kocsis Olivér, Kurdi Károly, Molnár 
Máté, Papp Bence, Stefán Máté, Szabó Tamás, Szix Tamás. 
Kolrus Márk Patrik betegség miatt nem léphetett pályára. 
Edzők: Gaálné Szendefy Ágnes és Erdiczky Krisztina”
Erdiczky Krisztina

aikido sikerek a 
ContiteCh kupán

A veresegyházi Ki Művészetek Egyesülete (KiME) gyermek 
Aikido csoportjának tagjai részt vettek a Makón megrendezett 
ContiTech Kupán. A versenyzők az aikido elsajátítása mellett 
már hónapok óta nagy lelkesedéssel készültek a rendezvényre. 
Mint edzőjüktől, Pintérné Gazdag Anett 5. danos Aikido 
mestertől, a KiME elnökétől megtudtuk, az aikido szelle-
misége eltér az ismertebb harcművészetektől: itt a kölcsönös 
együttműködést tekintik az elérendő célok egyikének, nem 
az ellenfél legyőzését. Emiatt a küzdelmek, a versenyekre 
való felkészülés általában nem képezik egy aikido edzés 
szerves részét. Náluk azonban a gyerekek megismerkedhet-
nek más harcművészeti irányzatokkal és küzdősportokkal 
is. A versenyek alkalmat adnak számukra, hogy kipróbál-
hassák az edzések során megszerzett tudásukat. Emellett 
karatét, kick-boxot, ökölvívást és taekwondot gyakorló kis 
harcművészek ellen is megmérettethetik magukat.
A gyerekek a három menetes, úgynevezett „Budokumite” 
versenyszámban indultak. Ez háromszor egy perces küzdel-
met jelent, melynek első harmadában az ütő-rúgó techni-
kájukat kell, hogy alkalmazzák; a másodikban, a grundbir-
kózás során az ellenfelüket kell állásban kiemelniük, vagy a 
küzdőtérről kitolniuk; a harmadikban pedig a birkózáshoz 
hasonló földharcban kell jeleskedniük. A bírók az össztelje-
sítményt figyelembe véve hozzák meg döntésüket.
Volt versenyző, aki felnőtt ellenféllel is szembenézett, volt, 
aki megrendítő pofonok ellenére is visszatért a hosszabbí-
tásra. A derekas helytállást mi sem bizonyítja jobban, mint 
a megszerzett három arany (Gyarmati Zsolt, Kese Márton, 
Nagy Bálint Attila), három ezüst (Cseri Gergely, Müncz 
Gábor Áron, Szijj Dániel) és nem utolsó sorban egy bron-
zérem (Templom Botond). 
A hazaindulás előtt mesterük külön köszönetet mondott a gye-
rekeknek a felkészülés és a verseny során végzett szép munká-
ért, a szülők és edzőtársak segítségéért és támogatásáért.
Kedves olvasóink a versenyről és az edzésekről az egyesület 
honlapján további információt találhatnak: www.ki-me.hu.

Szja bevalláS elkéSzítéSe
küldje el fax, mailben munkáltatói igazolásait, másnapra mailben 

megkaphatja a beküldendő bevallást.

Ár:   2.000 Ft/db -tól
(Munkáltatói igazolások száma és elszámolás bonyolultság függvényében 

az árak változnak. Árlista és megrendelés a weblapon.)

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

web: www.partneraudit.hu

Hirdetés

vajkoviCs ferenC, 
veresegyház első országos 

bajnoka atlétika sportágban

2014. február 8-án és 9-én a budapesti SYMA csarnokban 
rendezett Országos Atlétikai Bajnokságon a Veresegyházi 
Városi Sportkör Atlétika Szakosztály fiatal tehetséges ver-
senyzői csodálatos eredményeket értek el.
Vajkovics Ferenc (újonc kategória) 600 m-es síkfutásban 
1.44.07-es időeredménnyel országos bajnoki címet nyert. 
Az örömöt fokozza, hogy ebben a versenyszámban Ferencz 
Domonkos 1.45.93-as idővel harmadik helyezést ért el.
2000 m-en hatalmas küzdelemben Vajkovics Ferenc bron-
zérmesként, Ferencz Domonkos - egy tömegbukást követő-
en – pedig hetedikként ért célba.
További helyezéseink: 
Ferencz Ábel (serdülő kategória) 1500 m-en 7.helyezést, 
a Kovács Réka - Tomes Noémi – Mihály Slomit - Lengyel 
Rebeka összeállítású 4 x 200 m-es  újonc váltónk pedig 
5.helyezést ért el. Edző: Szalma Róbert
Helyezéstől függetlenül gratulálunk valamennyi versenyzőnek 
és edzőnek, akik részesei voltak az elért szép teljesítménynek. 
További eredményes és kitartó munkát!  
Ezen eredmények tudatában újult erővel kezdhetjük meg 
a szabadtéri szezonra való felkészülésünket a téli „szürke” 
tornatermi edzések után, március 17-től a GE atlétikai pá-
lyáján, ahová szeretettel várjuk az atlétika sportág után ér-
deklődő gyerekeket.
Bővebb tájékoztatás az edzésekről, eredményekről: Szalma 
Róbert 06-20-373-9596 telefonszámon, Weboldal: www.
veresatletika.hu

HAJRÁ VERES!

a fabriCzius józsef általános 
iskola legfrissebb 

eredMényei úszás sportágban

MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 
2014. január 25-én, szombaton, Százhalombattán a 
Kiss László Sportuszodában került megrendezésre a 
Pest Megyei Úszó Diákolimpia döntője.
 A megye 88 általános és középiskolájából, 428 diák 
nevezett az egyéni számokban. A váltószámokban to-
vábbi 70 versenyző állt rajtkőre. Nagy volt a nyomás 
a szervezőkön, és az uszoda üzemeltetőin, hiszen a 
versenyre rekordszámú résztvevő érkezett, soha nem 
indultak még ennyien a megyei döntőn. A Magyar Di-
áksport Szövetség kiírása szerint két kategóriában és öt 
korosztályban kellett értékelni a versenyzőket.
A tét nagy volt, hiszen a versenyszámok első helyezett-
jei jutottak tovább az országos döntőbe, amely 2014. 
február 28 és március 1 között Kecskeméten kerül 
megrendezésre. A dobogós helyezetteknek az érmeket 
Büki Sarolta a Pest Megyei Diáksport Szövetség elnök-
ségi tagja és Vizi Csaba a MUSZ Közép-magyarországi 
Régiójának vezetője adta át.
Iskolánk az alábbi „terméssel” tért haza a versenyről:
TIZENKETTŐ  ARANYÉREM:
1. II. KCS., 4X50 M FIÚ GYORSVÁLTÓ
 (IZSÁK BELIÁN, LAKI GÁBOR, TÓTH MÁR-
TON, MOLNÁR ERIK)
2. III. KCS. OLÁH ZSÓFIA 100 M GYORSÚSZÁS
3. III. KCS. OLÁH ZSÓFIA 100 M HÁTÚSZÁS
4. III. KCS. KISS DOMINIK  50 M MELLÚSZÁS
5. III. KCS. SZELÉNYI DÓRA  50 M MELLÚSZÁS
6. 4X50 M „B” FIÚ GYORSVÁLTÓ  
(SINKÓ DÁVID, ALMÁSI SEBESTYÉN  LEVEN-
TE, KISS DOMINIK)
7. 4X50 M LÁNY „B” GYORSVÁLTÓ  
(OLÁH ZSÓFIA, SZELÉNYI DÓRA, DALANICS 
FANNI, MOLNÁR KINGA)
8. 4X50  M FIÚ „B” GYORSVÁLTÓ  
(KAPITÁNY CSONGOR, KÁDÁR MÁTÉ, VAJKO-
VICS FERENC, KISS LEVENTE)
9. IV. KCS  LAKATOS DÁVID „A”100 M GYORSÚSZÁS
10. HORVÁTH MÁTYÁS  „B” 100 M GYORSÚSZÁS
11. HORVÁTH MÁTYÁS  „B” 100 M HÁTÚSZÁS
12.  4X50 M  „B” LÁNY  GYORSVÁLTÓ  
(JAKOB OLÍVIA, HAJDU ANNA, TROMBITÁS 
KITTI, CSÁNYI ORSOLYA)
NÉGY   EZÜSTÉREM:
1. III. KCS. LÁNY”A” GYORSVÁLTÓ  
(KOVÁCS RÉKA, LENGYEL REBEKA, TOMES 
NOÉMI, KELEMEN DORKA)
2.  IV. KCS.  TROMBITÁS  KITTI  100 M GYORSÚSZÁS
3.  IV. KCS.  JAKOB OLÍVIA    100 M MELLÚSZÁS
4. IV. KCS.  LAKATOS DÁVID  „A” 100 M PIL-
LANGÓ ÚSZÁS
KETTŐ  BRONZÉREM:
1. II.KCS.  MOLNÁR ERIK  50 M  HÁTÚSZÁS
2. II.KCS   4X50 M LÁNY GYORSVÁLTÓ  
(BUNDA BÍBORKA, KAPITÁNY ZSÓFIA, CSÁ-
NYI ZSÓFIA,  LŐRINCZ VERA)
Gratulálunk a szép eredményekhez és további sikereket 
kívánunk!
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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

KOBALT INGATLAN
Terebesi Andrea
+3670/631-2368

andrea.terebesi@gmail.com

KEDVES INGATLAN TULAJDONOSOK!
Ígéretemhez híven újra jelentkezem.

E havi témánk : MILYEN HIBÁT KÖVETHET EL  AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSNÉL- 
TULAJDONOSKÉNT ?

1. Mi történhet, ha nem megfelelően tájékozódik a megbízási szerződés 
aláírása előtt.:
• Bizonyára mindenki családjában vagy ismerősénél megtörtént az elmúlt 
években, hogy hitelt vettek fel és ezért komoly anyagi hátrányt szenvedtek 
illetve nem tudnak kibújni az aláírt szerződés karmaiból. Ez előfordulhat, és 
sajnos elő is fordul akkor is, ha nem elég körültekintően köt szerződést  egy 
ingatlanirodával. Hogy ez ÖnnelL ne forduljon elő egypár jó tanáccsal szeretném 
ellátni Önöket.
• Nagyon figyeljen arra, hogy  ha olyan szerződést mutatnak Önnek, ami olyan 
apró betüs, hogy olvasni se lehet, azt ne írja alá azonnal,  inkább szánjon rá időt 
és olvassa el nyugodtan ha nem érti KÉREM NE SZERZŐDJÖN !
• Nagyon figyeljen arra, hogy olyan szerződést írjon csak alá, ami az Ön számára 
egyértelmű. Ne írja alá,,ne szerződjön, ha Ön számára nem egyértelmű a 
szerződés kitöltése
• Kérdezzen bátran az üzletkötőtől! Nagyon figyeljen arra hogy olyan szerződést 
írjon csak alá, ahol az üzletkötő egyértelmű választ adott kérdéseire
• Nagyon figyeljen arra, hogy olyan szerződést írjon csak alá, ahol a szerződés 
pontjait definiálják vagyis a szerződésben lévő jogi pontokat értelmezik az Ön 
számára
• Ne álljon szóba olyan ingatlanossal, aki csak hirdetni szeretné ingatlanát, azt 
Ön is tudja.
• Ha a határozott idejű szerződésben nincs szolgáltatási csomag  és ahol  az 
ingatlanos cég esetleges szerződés szegése esetén Önnek nincs  felmondási 
lehetősége  NE IRJA ALÁ.
Ennyit a mai alkalommal. A következő számban felhívjuk figyelmét,  mire kell 
figyelnie és milyen buktatók lehetnek ha az Ön hirdetésére jelentkezik egy 
érdeklődő.
Április végén Veresegyházon  szerenénk Önöknek személyesen is 
bemutatkozni. Ezt a találkozót  támogatja a KOBALT Ingatlan Iroda tulajdonosa 
illetve irodánk jogásza is. A pontos időpontról és helyszínről az áprilisi 
számban tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt. Ha részt szeretne venni 
a személyes találkozón, kérem jelezze az info@kobalt.hu e-mail címünkre 
név, telefonszám és Önt érdeklő  téma témák leírásával. A részvétel ingyenes!

szép sikerek az asztalitenisz diákoliMpia versenyein

2014. február 2-án, Nagykőrösön rendezték a Magyar Di-
ákolimpiai Pest megyei asztalitenisz döntőjét, amelyen ott 
voltak a veresegyházi Galaxis Asztalitenisz Klub versenyzői is 
a veresegyházi és erdőkertesi iskolákat képviselve. A megyei 
döntőben a Fabriczius József Általános Iskolából Letanóczki 
Dalma, Csányi Orsolya és Szabó Tamás, a Kálvin Téri Refor-
mátus Általános Iskolából Cserey Bálint tanulók vettek részt. 
Délelőtt 10-től este 18 óráig tartottak a küzdelmek. El-
lentétben más sportágakkal itt „csak” két korcsoportban 
zajlottak a versengések, azaz helyenként több év eltérés is 
lehetett a gyerekek között. Annak ellenére, hogy életükben 
először képviselték iskolájukat megyei szintű asztalitenisz 
diákolimpián, nagyszerűen szerepeltek. Megannyi dobo-
gós helyezést, valamint egy országos döntőbe jutást jelentő 
első helyet szereztek. Megtapasztalta mindenki, hogy még a 
vesztes mérkőzésekért is alaposan meg kell küzdeni. 
A Galaxis Asztalitenisz Klub versenyzői nem csak a veres-
egyházi iskolákat, hanem az erdőkertesi Neumann János 
Általános Iskolát, a budapesti Könyves Kálmán Gimnáziu-
mot, valamint a Gödöllői Református Líceumot is képvise-
leték a diákolimpia különböző versenyein.

Eredmények
Lányok
2003 – 2006 korcsoport
1. Letanóczki Dalma (2005) Veresegyház, Fabriczius József 
Általános Iskola 
1999 – 2002 korcsoport
7-8. Csányi Orsolya (2000) Veresegyház, Fabriczius József 
Általános Iskola 
Fiúk
2003 – 2006 korcsoport
3. Cserey Bálint (2003) Veresegyház, Kálvin téri Református 
Iskola 
7-8. Ignátz Levente (2004) Erdőkertes, Neumann János 
Általános Iskola 
10. Schmeisel Zoltán (2004) Erdőkertes, Neumann János 
Általános Iskola 
1999 – 2002 korcsoport
3. Szabó Tamás (1999) Veresegyház, Fabriczius József 
Általános Iskola 
7-8. Balázs István (1999) Erdőkertes, Neumann János 
Általános Iskola 
10. Balázs Bálint (2002) Erdőkertes, Neumann János 
Általános Iskola 
Csapat
Lányok összevont korcsoport
3. Fabriczius József Általános Iskola Veresegyház (Csányi 
Orsolya, Letanóczki Dalma) 
Fiúk összevont korcsoport
3. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes (Balázs Bá-
lint, Ignátz Levente) 
Budapest Diákolimpia:
Fiú 1999 – 2002 korcsoport
3. Lőrincz János (2000) Veresegyház, (Könyves Kálmán 
Gimnázium, Budapest) 
Gödöllő város Diákolimpia:
3. Drozd Balázs (2001) a Gödöllői Református Líceum 
Edző: Letanóczki István
Szívből gratulálunk mindenkinek!

A megnyitó

Letanóczki Dalma

Lapzárta utáni hírünk

újabb szép eredMények 
atlétáinktól!

A 2014. március 1-2-án rendezett Junior és Ifjúsági Fe-
dettpályás Atlétikai Országos Bajnokságon 
Palkovics Áron 1500 méteres síkfutásban nagy küzde-
lemben 4.18.86-os egyéni csúccsal a 7. helyet szerezte 
meg, 
Ferencz Anna 800 méteren - betegséggel küzdve - 9. 
lett.
Edző: Szalma Róbert

Szalma Szabolcs – veresegyháziként, de a KARC szí-
neiben versenyezve - egyéni csúcsokkal 800 méteren 
1.58.04-el bronzérmes, 400 méteren 50.94-el hatodik 
helyen végzett!

Gratulálunk az elért eredményekhez.
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Köszönet nyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik mély fájdal-
munkban együttérzésüket fejezték ki  és drága gyermekünket,

Sándor Jánost utolsó útjára elkísérték. 
Köszönettel: Sándor Lajos és családja 

                  MEDITÁCIÓ ÉS 
STRESSZKEZELŐ TANFOLYAM

indul az Ezerkincs Életmód Centrumban!
                    

                    Egyensúly a változásban
A tanfolyam (4X2 óra) során megtanulhatod:
- stresszoldó légzéstechnikák, 
- kontempláció, relaxáció, koncentráció, 
- álló, ülő, járó meditációs gyakorlati alapok
Időpont: 2014 március 20.-tól csütörtökönként 18:00 – 20: 00 óráig
Továbbá: 03.27, 04.03, 04.10
A tanfolyamot vezeti: Faragó István Integrál pszichológiai tanácsadó, 
Jelentkezés és bővebb információ: 06 70 9 678 110

Tanfolyam díja: 9 900 Ft
A kupon felmutatásával 1 000 Ft kedvezményt biztosítunk 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RADIESZTÉZIA:
FÖLDSUGÁRZÁS,              

VIZÉR KIMÉRÉSE
A mai világban nagyon fontos a földsugárzás, az ember érzékenységi szint 

feletti terhelésének megszüntetése. 
A földsugárzás lehet hasznos is, de lehet káros is. Mivel az ember naponta 

6-9 órát általában ágyban tölt, ezért rendkívül fontos, hogy az ágy 
földsugárzás mentes helyen legyen.

Hívjon bizalommal: Számpor Attila radiesztéta 06 30 958 22 05
www.ezerkincs.hu
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