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REMEK RENDEZVÉNY ZAJLOTT A MAJÁLISON,
MELY SOKAKAT KICSALT A FENYVESBE

A hónap eseménye

a hónap eseménye
A Föld Napja

Eseménynaptár

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Ez az április végi esemény régóta városünnep jelleget kapott Veresegyházon.
Az idén már 13 civil szervezet jelentkezett a környezetünk megtisztítására, ami több száz önkéntest jelent. Ezek az emberek általában baráti társaságokban, családi körben, zsákokkal felszerelkezve vágnak neki az útszéli
bozótosoknak, hogy a környezetüket rontó és rondító galád emberek által
kiszórt vagy kiszállított mindenféle szemetet összegyűjtsék.
A félnapos sétát és hajlongást követően egy közös ebédre hívják meg a résztvevőket a Malom-tavi horgásztanyára. Itt szintén önkéntesek serénykednek, hogy
az éhesen, fáradtan beérkező csoportok megpihenhessenek és egy finom ebédet
elkölthessenek. Az idén 80 kg pontyból készült a halászlé Pásztor József keze
nyomán, s aki a halat nem kedveli, azt egy másik hatalmas üstben főtt babgulyással vendégelték meg, a csodás tóparti környezetben. A beérkezőket természetesen egy pohárka ital is várta, erről évről évre Pásztor Béla polgármester úr
gondoskodik, aki a kapuban boros kannával fogadja a betérőket.
Egy rövid élménybeszámolót dr. Mohai Imrétől, a Civil Kör vezetőjétől kértünk:
Hogy készültek erre a napra, és igaz-e, hogy kevesebb a szemét, mint a
korábbi években?
Mi 12 éve veszünk rész ebben várostakarítási programban, amely a Civil Köri
kezdeményezésből nőtte ki magát. Szívet melengető az az érzés, hogy évről évre
egyre többen veszünk részt rajra. Jó az észrevétel, a környezet terhelése, a szemétterhelés valóban lényegesen csökkent. Szinte meghökkentem, amikor két nappal
korábban körbejártam a szokott területet. Kiderült, hogy a Gamesz dolgozói,
a közmunkások, rendszeresen gyűjtik a szemetet, sőt a mezőőrök terepjáróval
járják a határt és a frissiben lerakott szeméthalmokat tüstént eltakaríttatják. Ez
rendkívül fontos, mert köztudott, hogy a szemét szemetet szül.
Hogy sikerült a mai nap?
A mai napra ajándékba kaptunk egy elképesztően remek időt. Az pedig valami
gyönyörű volt, hogy reggel 30 ember állt készenlétben, örömmel, felfokozott
tettvággyal. Ilyenkor egy picit még vissza is tartom őket, adjuk meg a módját.
Ellátom őket óvintézkedésekkel indulás előtt. Figyelni kell, mert a magas fűben
okozhatnak sérüléseket a kevésbé észre vehető idegen tárgyak, és a kullancs-veszélyre is felhívtam a figyelmet. Felosztottam a területünket, amit a Civil Kör
rendszeresen gondoz. Az Ivacs, és a Fenyves egész területét átfésüljük ilyenkor,
egészen a szadai határútig, sőt az ivacsi lakóházak mögötti erdőt is. Sikerült a
területet úgy felosztani a csoportok közt, hogy szinte egyszerre érkeztek vissza,
sőt hozták magukkal az összegyűjtött szemetet is, így a kisvártatva megérkező
gépkocsinak nem volt sok dolga. Mindez erősítette a bizakodásunkat. Ha egyszer, már nem lesz semmi szemét a határban, akkor is megtartjuk ezt a kellemes
kétórás sétát. Én bízom benne, hogy megérjük még ezt a helyzetet.
Kérem, vázolja föl doktor úr a kullancsokkal való teendőket!
A kullancs, ha az embert megcsípi, azt észre sem vesszük, mert mielőtt vért
szívna, előbb fájdalomcsillapítót juttat a sebbe. Így nem érzünk fájdalmat.
Célszerű azonban a kullancsot minél előbb eltávolítani. Nem kell szesszel vagy
kenőccsel kenegetni, egy kisebb csipesszel néhány félfordulatos mozdulattal kiszedhetjük. Ha azonban a kullancs feje véletlenül beleszakad, akkor forduljunk
orvoshoz, mert az már magától nem jön ki. A kullancs mielőbbi eltávolítása
rendkívül fontos, mert sajnos az emberre veszélyes betegségeknek is a vektora,
amitől szerencsétlen esetben nagyon súlyos megbetegedés is kialakulhat.

Május 15. 18.30
Élet az élet urán- R. Kárpáti Péter
színművész filmvetítése és beszélgetés.
Szabadidős Központ
Belépőjegy elővételben: 850,- Ft-ért
kaphatók az A portán

Tájékoztató adatok PEST megye 05.számú egyéni választókerület
(Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd, Veresegyház) eredményéről
(forrás: a Nemzeti Választási Iroda honlapja, április 7-én)

Május 17. 18 óra
Moldvai Táncház gyermekeknek és
felnőtteknek
Szabadidős Központ
Május 17. 19 óra
Orgonakoncert a református
templomban
Előadók: Sápi Viktor – tuba,
Ella István – orgona
Elővételben kedvezményes
jegyek vásárolhatók a Szabadidős
Központban:
nyugdíjas- és diákjegy: 600,- Ft,
felnőttjegy: 800,- Ft
Az előadás előtti jegyárak: 800,- és
1.000,- Ft
Május 25.
Hősök Napja
Megemlékezés az I. és a II. világháború
emlékművénél
Városi Gyereknap
Május 28. 9 – 17 óráig
Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
Váci Mihály Művelődési Ház
Május 31.
Pedagógus nap
Június 1.
Gyereknap a Medveotthonban
Június 4. 17 óra
A trianoni diktátum gyásznapja
Margitán, a keresztnél

2014. április. 6.

A választópolgárok száma összesen: 86.237
A szavazó választópolgárok száma összesen: 57.544 fő, azaz 66.73 %
Érvényes szavazólapok száma: 57.065

A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes szavazat

%

NEMZETI ÉRDEKÉRT

93

0.16 %

FIDESZ-KDNP

23 620

41.39 %

4K!

213

0.37 %

JESZ

270

0.47 %

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

237

0.42 %

Juhász Péter

LMP

4 326

7.58 %

Méri László

SEM

508

0.89 %

Kovacsics Imre

A HAZA NEM ELADÓ

627

1.1 %

Nyiri Márton

JOBBIK

9 331

16.35 %

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

17 607

30.85 %

KTI

233

0.41 %

Pokriva Nándor
Dr. Tuzson Bence Balázs
Nagy Nándor
Budainé Kelemen Erzsébet
Fazekas Attila

Szabó Imre
Horváth Ferenc

A választás eredményeként országgyűlési képviselőnk dr. Tuzson Bence Balázs.
Dr. Tuzson Bence április 17-én vette át a megbízólevelét, melyet követően elmondta elképzeléseit leendő feladatáról:
„Én magam a választásokkal kapcsolatban a legeslegfontosabb dolognak azt tartom, hogy bármilyen cselekedetünk van, bármit
teszünk országgyűlési képviselőként, azt mindig az ország és a nemzet érdekeinek figyelembe vételével tegyük. Ebben a kérdésben
nem lehet kompromisszumot kötni. Azt kell az embernek maga előtt látnia, hogy mi az országnak és a nemzetnek az érdeke, ezt
a célt kell felvázolni, és minden lépéssel abba az irányba kell menni, hogy ez a cél megvalósuljon.
Az eszközök, azok, amelyekben már lehet kompromisszumot kötni, hogy megtaláljuk a legjobb eszközt, hogy egyről a kettőre
jusson az ország. Én magam az eszközök tekintetében a legfontosabbnak a nemzeti termelő ipar fejlesztését tartom, … a legfontosabb az, hogy értéket teremtsünk Magyarországon. Ha értéket hozunk létre – erre ez a választókerület tökéletesen alkalmas
– fejlesztünk, olyan beruházásokat támogatunk, amelyek amellett, hogy termelnek, munkahelyeket teremtenek…., Ebből a
szempontból mindegy az, hogy kiről, akár külföldi vállalkozásokról van szó, amelyek ide jönnek Magyarországra termelni, mert
ha értéket hoznak itt létre, akkor azok már magyar termékek lesznek. Természetesen minél nagyobb a magyar beszállítói hányad,
annál több lesz a magyar munkahely, annál jobban tud fejlődni az ország. Ha Magyarország és a magyar nemzet fejlődik, az
nem csak a belföldi magyaroknak lesz jó. Akkor leszünk erős nemzet és tudjuk a határon túliaknak is ezt megmutatni és húzni
őket magunkkal. Nekünk egy erős országot kell létre hozni, azt akarjuk, hogy Magyarország egy innovatív ország legyen, ahol
az értéktermelés mellett fejlődjön a magyar kultúra is. Ez a másik dolog, amit nagyon
fontosnak tartok, a kultúra támogatását, hiszen kisközösségekre épül ez az ország.
A legkisebb közösség a család, s ezen felül önszerveződő közösségek is vannak, amelyek magukban hordozzák az ország kultúráját, beleértve az egyházakat is. A magyar
államnak, a magyar kormányzatnak az egyik legfontosabb feladata, hogy ezeket a
szervezeteket segítse és támogassa, mert ezekből a szervezetekből épül fel Magyarország és a legnagyobb közösség, a magyar nemzet. Akkor jut egyről a kettőre az ország,
ha egyrészt az ipari fejlődést támogatjuk, a másik oldalon pedig a kultúrát emeljük föl.
Ebből a kettőből egy erős nemzet tud megszületni, amely képes Európában tényezővé
válni. A jövőnket Európában képzeljük el, de nem Európa vazallusaként, hanem Európa cselekvő részeként, alakítójaként. Én, a magam részéről, ezért szeretnék dolgozni….”
Dr. Tuzson Bence átveszi megbízó levelét
Windhager Károly
Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Szerkesztőség: 2111 Szada, Dózsa György út 166. I. em 6. iroda
(VIDAutó autószervíz emeletén) • Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108
• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly • Fotó: Lethenyei László
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzat

Képviselő-testületének határozatai
16/2014.(II.21.) Kt. határozat:
1.) A képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Társulás tagjainak összetételében bekövetkezett változás miatt szükségessé váló Társulási megállapodás
módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást
elfogadja.
2.) A képviselő-testület a döntésről
szóló határozatot legkésőbb 2014. február 28-ig eljuttatja a Társulás részére.
17/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testülete elfogadja a Veresegyház város 2013. évi sportéletéről
szóló beszámolót.
18/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testülete elfogadja a
Medveotthon és a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően
Közhasznú Alapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámolót.
19/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az építendő katolikus
templom kiviteli terveinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és kijelöli a Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető, Jovanovic Dragutin építésügyi csoportvezető,
Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási jogú tagjai: Nagy István, Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, Szalontai Boldizsár képviselő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvezetője: Dr. Andriska Szilvia
közbeszerzési referens.
20/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület elfogadja a jelen
határozathoz mellékelt, az alapítvány
Alapító okirata módosítását tartalmazó alapítványrendelést módosító nyilatkozatát, valamint a Cnytv. 38. § (2)
bekezdése szerint egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát. A módosítások
2014. év február hónap 21. napján
lépnek hatályba.
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért
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Közhasznú Alapítvány Kuratóriumában és Felügyelő Bizottságában történő alábbi személyi változásokat tudomásul veszi a Kuratórium tagjainak
és az Ellenőrző Bizottság tagjainak lemondását 2014. év február hónap 20.
napjával, és 2014. év február hónap
21. napjával kezdődő hatállyal 2019.
év február hónap 20. napjáig öt (5)
éves határozott időre megválasztja az
alábbi személyeket az alapítvány Kuratóriuma tagjainak és Felügyelő Bizottsága tagjainak és elnökének:
távozó kuratóriumi tagok: Kovács
Péter, Szalai Béla, Szilágyi István, rr.
Stasszel Márta, távozó ellenőrző bizottsági tagok és elnök: Knapp Károly,
Kosik József és Nagy László,
belépő kuratóriumi tagok: Annusné
Pálfy Katalin, Zám Zoltán, dr. Gaál
Csaba, Ruzsa Antal, Baranyó Csaba,
belépő felügyelő bizottsági tagok és elnök: Varga Imréné, dr. Stasszel Márta,
Szalai Béla Levente.
Az alapító megválasztja és kijelöli Lovas Évát és Kucsa Tamásnét az alapítvány elnökének és titkárának 2014. év
február hónap 21. napjával kezdődő
hatállyal 2019. év február hónap 20.
napjáig öt (5) éves határozott időre.
Az alapítvány kuratóriumának új névsora: A kuratórium elnöke: Lovas Éva.
A kuratórium titkára: Kucsa Tamásné.
A kuratórium tagjai (5 fő) Annusné
Pálfy Katalin, Zám Zoltán, dr. Gaál
Csaba, Ruzsa Antal, Baranyó Csaba.
Az alapítvány Felügyelő Bizottságának
új névsora: A Felügyelő Bizottságának
elnöke: Varga Imréné. A Felügyelő Bizottság tagjai:
dr. Stasszel Márta, Szalai Béla Levente.
Arra tekintettel, hogy a korábbi
71/2009. (VI.16.) Kt. számú határozat szerint a Kuratóriumi tagok
megbízatása 2012. év június hónap
30. napján, az alapító okirat jelenleg
hatályos rendelkezése szerint a Kuratórium elnökének megbízatása pedig
2012. év december hónap 31. napján
lejárt, továbbá a 71/2009. (VI.16.)

Kt. számú határozat nem rendelkezett
az Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztásáról, ezért Alapító akként dönt,
hogy a Kuratórium tagjainak és elnökének a 2012. év július hónap 01.
napjától, illetve 2013. év január hónap
01. napjától 2014. év február hónap
20. napjáig végzett tevékenységét, valamint az Ellenőrző Bizottság korábbi
tagjainak 2014. év február hónap 20.
napjáig végzett korábbi tevékenységét
az Alapító elfogadja.
Figyelemmel a Cnytv. 53. § (1) bekezdésében foglaltakra a Képviselő-testület, mint az alapító Veresegyház Város
Önkormányzatának az Mötv. 41. §
(2) bekezdése szerint az önkormányzati feladatokat ellátó testülete megbízza
dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet
(1203 Budapest, Bíró Mihály utca
20. V/34., nyilvántartási száma: 01005820), hogy képviselje Veresegyház
Város Önkormányzatát, mint kérelmezőt az alapítvány Ectv. 75. § (5) bekezdésében előírt és a Cnytv. 44. § (6)
bekezdése szerinti változásbejegyzési
eljárásban.
21/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület figyelemmel az
Ectv. 75. § (5) bekezdésében foglalt
átmeneti szabályra, amelynek alapján
a Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú
Közalapítvány (új nevén: Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért
Közhasznú Alapítvány) közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó
kérelmet kell benyújtson, elfogadja a
jelen határozathoz mellékelt, az alapítvány Alapító okirata módosítását
tartalmazó alapítványrendelést módosító nyilatkozatát, valamint a Cnytv.
38. § (2) bekezdése szerint egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A
módosítások 2014. év február hónap
21. napján lépnek hatályba.
Figyelemmel a Cnytv. 53. § (1) bekezdésében foglaltakra a Képviselő-testület, mint az alapító Veresegyház Város
Önkormányzatának az Mötv. 41. §
(2) bekezdése szerint az önkormányzati feladatokat ellátó testülete megbízza
dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet
(1203 Budapest, Bíró Mihály utca
20. V/34., nyilvántartási száma: 01005820), hogy képviselje Veresegyház
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Város Önkormányzatát, mint kérelmezőt az alapítvány Ectv. 75. § (5) bekezdésében előírt és a Cnytv. 44. § (6)
bekezdése szerinti változásbejegyzési
eljárásban.

bruttó 7 990 000,- Ft.
A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a felhasználói szerződést a fentiek szerint módosítsa és annak kifizetéséről intézkedjen.

22/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a 213/2013
(XII.17.) Kt. számú határozatát visszavonja és az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert” A veresegyházi termálfürdő engedélyes terveihez kapcsolódó
– a kibővülő műszaki tartalom miatti kiegészítő tervezési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
megindítására és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető, Jovanovic
Dragutin építésügyi csoportvezető, Jáger
Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási jogú tagjai: Nagy István, a Pénzügyi
Bizottság elnöke, Tóth Sándor, a Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, Szalontai Boldizsár, képviselő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvezetője: dr. Andriska Szilvia,
közbeszerzési referens.

25/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a két ülés között
történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

23/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert A veresegyházi IV. számú termálkút (Patak utca) fúrásának
kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző,
Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető,
Csikós István ügyvezető Veresegyházi
Városfejlesztő Kft., Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási jogú tagjai: Nagy István, a
Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság elnöke, Szalontai Boldizsár,
képviselő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvezetője: dr. Andriska Szilvia
közbeszerzési referens.
24/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a 114/2012.
(VII.19.) Kt. számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Veresegyház története 1945-től
napjainkig című könyv szerzőpárosát megillető tiszteletdíj teljes összege

www.decens.eu • folyóirataink

26/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a „Veresegyház,
körforgalmú csomópont építése a Budapesti út-Csomádi út csomópontjában” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:a Penta
Általános Építőipari Kft. és a „B és M
Építő” Bt. és a Strabag Általános Építő
Kft. közös ajánlattevő benyújtott ajánlatát érvényesnek, a Térkő Gép Kft.
ajánlatát pedig érvénytelennek minősíti, a lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének a „B és M Építő” Bt. és a Strabag Általános Építő
Kft. közös ajánlattevő ajánlatát hirdeti
ki nettó 132.483.724,- Ft + 10% tartalékkeret, azaz nettó 145.732.097,Ft + 27 % ÁFA ajánlati árral.
27/2014.(III.4.) Kt. határozat:
1.)
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Parcella GM Kft. által
készített határrendezéssel a Veresegyház belterület 9617/155 hrsz-ú kivett
beépítetlen területből összesen 278
m2 a Veresegyház belterület 9617/154
hrsz-ú kivett autómosó és udvar ingatlanhoz kerüljön hozzácsatolásra.
2.)
A képviselő-testület elfogadja, hogy a közművek nélküli 278 m2es területrész vételára 5.000,- Ft/m2
+ 27% ÁFA ár = bruttó 1.765.300,Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanötezer-háromszáz forint legyen. A képviselő-testület kiköti, hogy a csökkentett
vételár fejében Vevő (Plastic 2000
Kft.) kötelezettsége a határrendezési
eljárással kapcsolatos minden költség
megfizetése is.
3.)
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a teljes vételár és a határrendezéssel kapcsolatos költségek megfizetése a Plastic 2000 Kft. tulajdonos
részéről a határrendezési eljárás jogerős befejezésekor, a területvásárlással
kapcsolatban megkötendő adásvételi
szerződés aláírásakor egy összegben
történjen meg.
4.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határrendezé-

si eljárás megindítására és az adásvételi
szerződés aláírására, egyben felhívja a
jegyzőt, hogy a határrendezésből keletkező változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
28/2014.(III. 4.) Kt. határozat:
1.)
A képviselő-testület az általa 120/2009. (IX.15.) és 121/2009.
(IX.15.) Kt. számon hozott határozatait az alábbiakkal kiegészítve aktualizálja:
Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
a Veresegyház külterület 0116 és
0117/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatban
a birtokbavételi eljárás során felmerülő
költségeket (a területen talált kutyák
befogása és eb-rendészeti telepre történő szállítása, levágott lakatok és láncok
cseréje, stb.) átvállalja;
vállalja a terület 24 órás őrzésének biztosítását a Városőrség által;
vállalja az ingyenesen önkormányzati
tulajdonba kerülő ingatlanok kitakarításának, az esetlegesen szennyezett
talaj eltávolításának költségeit;
vállalja, hogy az MNV Zrt. helyett
helyt áll Zakor Gyula által bizonyítottan teljesített vételár-részletek, valamint a Zakor Gyula által bizonyítottan, a vételárral kapcsolatba hozható
egyéb költségek megfizetéséért;
vállalja, hogy a Magyar Állam helyett
helyt áll, az ingatlanok átvételét követően előálló jogos követelések megfizetése tekintetében is.
2.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos dokumentumok aláírására, egyben felhívja
a jegyzőt, hogy a létrejövő ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásból
keletkező változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
29/2014. (III.18.) Kt. határozat:
A képviselő-testület elfogadja az intézményvezető beszámolóját a Meseliget
Bölcsőde 2013. évi munkájáról.
30/2014. (III.18.) Kt. határozat:
A képviselő-testület elfogadja az intézményvezető beszámolóját a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek
Otthona 2013. évi munkájáról.

A képviselő-testületi határozatok indoklásához és magyarázatához tartozó előterjesztések és egyéb mellékletek megtekinthetők
a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat honlapján: www.veresegyhaz.hu

Önkormányzat
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Önkormányzat
Beruházásaink
Veresegyházi beruházások 2014. március folyamán
• Ivacsok vasúti megálló elektronikus utastájékoztató
energiaellátásának kiépítése
• Szabadság utca járdaépítési munkák a Baross utcai saroktól
a Kis utca sarkáig 110 fm hosszban, 2,6 m szélességben,
10x20x6 cm-es térkő burkolattal
• Kertész utca útalap és szegélyépítési munkák 275 fm
hosszban, 6 m szélességben, egy oldal kiemelt és egy oldal
süllyesztett szegéllyel
• Kertész utca csapadékvíz elvezetési munkák, átvezetve az
Óvoda udvarán, bekötve a Szentgyörgyi utcai 800-as rendszerbe
• Szurokfű utca útalapjának építési munkái, 5 m
szélességben, süllyesztett illetve ferde szegély beépítésével,
Ilyen az elkészített útalap
235 m hosszban 1200 m2-en
• Fő út 95. szám alatti épület helyi értékvédelmi vizsgálata
• Ligetek városrészben 52 lakásos társasház termál
távvezetékének kiépítése
• Református ravatalozó bővítése és védőtető építése
• Zsálya utca - útalap építési munkák
• Fodormenta utca útalapjának építése a Levendula és
Revetek utcák között 133 fm hosszban, 5m szélességben,
665 m2 területen
• Pipacs utca útalapjának építése a Kútfő és Csillagfürt utcák
között 172 fm hosszban, 6 m szélességben, 1032 m2 területen
• Repce utca útalapjának építése a Kútfő és Csillagfürt utcák
között 135 fm hosszban, 6 m szélességben, 810 m2 területen
• Somkóró utca útalapjának építése a Levendula és Revetek utcák
között 122 fm hosszban, 4 m szélességben, 498 m2 területen
azhelyén
elkészített
útalap
A volt TSZIlyen
tanya
készül
a körforgalom
• Veresegyház IV. számú termálkút fúrása - tárgyban,
közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Veresegyház 2014. április havi beruházásai
• Tavasz és Anonymus utcák aszfaltozása
• A Veresegyházra beérkező főútvonalak figyelésére rendszám felismerő rendszer telepítése, számítástechnikai eszközök
beszállítása a Veresegyházi Önkormányzat vagyonvédelmi rendszerekhez, a veresegyházi térfigyelő rendszerének bővítése
• Kertész - Gyömbér utcák, valamint a Bölcsőde utcai parkoló és járda aszfaltozása
• Búzavirág - Majális és Hópehely utcák aszfaltozása
Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Tel: 28-588-600 Fax: 28-588-646

FELHÍVÁS

„Virágos, tiszta porta 2014” mozgalomban való részvételre
Veresegyház Város Önkormányzata az elmúlt három évben meghirdette a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
2011-2013 közötti években több mint ezer-hatszáz ingatlant és környékét találta elismerésre érdemesnek a várost bejáró, és a porták
tisztaságát, rendezettségét értékelő bizottság.
Annak érdekében, hogy városunk még szebb, még virágosabb, még rendezettebb legyen, ebben az évben is meghirdetjük a „Virágos,
tiszta porta” mozgalmat, melyben részt vehet valamennyi veresegyházi lakos, akinek szép, tiszta és rendezett a portája. Önkormányzati
képviselőkből, lelkes önkéntesekből és a város főkertészéből kialakított bizottság járja be az egész várost, és egységes elvek alapján kiválasztja az elismerésre érdemes portákat.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt évek során már részesültek elismerésben és 2014-ben is virágos, tiszta a portájuk, ebben az
évben oklevelet vehetnek át a záró¬ünnepségen munkájuk elismeréséül.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik 2014 évben először kerülnek díjazásra, az előző évekhez hasonlóan egy - Kun Éva keramikus művész mintája alapján készült - házfalra erősíthető emlékplakettet és elismerő oklevelet vehetnek át.
Az értékelő bizottság május - szeptember közötti időszakban a város bejárása alkalmával írja össze az elismerésre érdemes portákat, ingatlanokat. Az elismerések átadására várhatóan az év végén kerül sor. A pontos időpontról minden érintettet külön értesítünk.
Veresegyház, 2014. április 16.

Pásztor Béla
polgármester

6

2014. május

Veresegyház Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kéz a Kézben Óvoda
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Az Óvoda intézményvezetői feladatainak szakszerű ellátása 6 tagóvodában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
• Óvodapedagógus-munkakörben szerzett - Legalább
5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Óvodavezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2014. szept. 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kisné Takács Ildikó művelődési referens nyújt, a +36 20
415-8111 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ-71/2014 ,
valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.veresegyhaz.hu
Kéz a Kézben Óvoda (Veresegyház, Széchenyi tér 2.)

É R T E S Í TÉ S
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai nyári zárás az
alábbi időpontokban lesz.
1.sz. óvoda Béke u.31-33.
2014. július 21 – augusztus 15.-ig
2.sz. óvoda Széchenyi tér 2. 2014. június 23. – július 18.-ig
3.sz. óvoda Béke u.30
2014. június 23. – július 18.-ig
4.sz. óvoda Liget u. 32.
2014. június 23. - július 18.-ig
5.sz.óvoda Lévai u.11.
2014. július 21. – augusztus 15.-ig
6.sz.óvoda hétvezér u. 6
2014. július 21 – augusztus 15.-ig
Széchenyi téri konyha
2014. június 23. – július 18.-ig
Hétvezér u. 6. konyha
2014. július 21 – augusztus 15.-ig

Harcos Györgyné óvodavezető

www.decens.eu • folyóirataink

Veresegyház Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvtár igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
A Könyvtár igazgató feladatainak ellátása, az intézmény
szakszerű vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával,
• felsőfokú közművelődési végzettségének megfelelő feladatkörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kisné Takács Ildikó művelődési referens nyújt, a +36 20
415-8111 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ-70/2014 ,
valamint a munkakör megnevezését: Könyvtárvezető
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.veresegyhaz.hu
Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó
mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen
az életmentő, pótolhatatlan vér.

Véradás helye: Veresegyház
Művelődési Ház Köves u 4.
Véradás ideje: 2014. május 28 szerda
09:00-17:00 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó igazolványát
feltétlenül hozza magával!
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Vágányzári információ
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2014. május 1-től 2014. május 16-ig és 2014. június 2-től 2014. június 12-ig
Vác állomás átépítése miatt a Budapest – Vácrátót – Vác-Alsóváros [– Vác –
Kisvác] vasútvonalon az alábbi módosított menetrend szerint közlekednek a
vonatok.
Vácrátót – Kisvác állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló
autóbuszok közlekednek a kijelölt viszonylaton, a sötétített alappal jelölt
menetrend szerint.
71 Budapest — Vácrátót — Vác-Alsóváros [— Vác — Kisvác]
Érvényes: 2014.V.1. — 2014.V.16. és 2014.VI.2. — 2014.VI.12.
Km
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Játszócsoport a
Bölcsődében
A Veresegyház Város Önkormányzatának fenntartásában
működő Meseliget Bölcsőde új szolgáltatást indított 2013.
novemberétől. Ez a Játszócsoport.
Kinek hoztuk létre? 0-3 éves kisgyermekeknek, testvéreiknek, akik a Gyes-en, Gyed-en lévő anyukájukkal, apukájukkal, vagy nagyszülővel jöhetnek el egy-egy vidám, közös
délelőttre.
A játszócsoport célja, hogy a kisgyermek a szülőjével együtt,
olyan hasznos időtöltésre kapjon lehetőséget, amely segít
elmélyíteni a szülő-gyermek kapcsolatot. A játszócsoport
támogatást nyújt azoknak a szülőknek, akik saját gyermeküket közösségi helyzetben szeretnék látni.
A másként fejlődő gyermek megfigyelésére is jó lehetőséget
nyújt. Van olyan szülő, aki azért jön a játszóba, hogy
a mindennapi monotóniából kizökkenjen, vagy mert
elbizonytalanodott a nevelési, gondozási, egészségügyi
kérdésekben. Ilyenkor is segítséget kaphatnak a
kisgyermeknevelőktől, hiszen személyes tapasztalatuk
egyaránt van, ők is családanyaként élnek. Láthatatlan
segítség a szülőben lévő önerő előhívására, segítő
beszélgetésekkel!

Előnyei a gyermek számára
• biztonságos és családias környezet, első lépések a hasonló
korú társak felé,
• közösséget biztosít anélkül, hogy rendszeresen bölcsödébe
kellene járnia,
• ismerkedés a többiekkel, társas kapcsolatok alakulása,
• a játszócsoportban az édesanyától, szülőtől sem kell elszakadni,
• zenei nevelés, közös éneklés hangszerekkel, mondókázás a
nap fénypontja (minden alkalommal),
• nagymozgásos játékeszközök használata, ami a szórakozáson kívül lehetőséget nyújt a kisgyermek mozgásfejlődésének elősegítésére.
Előnyei a szülő számára
• kimozdulási lehetőséget biztosít,
• tapasztalatokat cserélhet más szülővel,
• szakember tanácsát kérheti nevelési, gondozási, egészségügyi és egyéb kérdésekben,
• a bölcsődei alapellátás felvétele előtt jó lehetőség az előkészítésre, illetve hasznos tudnivalókat, tanácsokat kaphatnak
a szülők (napirend, beszoktatás, étkezési szokások stb.)
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Hogyan működik?
Jelenleg minden héten, szerdán és pénteken 9-12 óráig, de a
nagy érdeklődésre tekintettel még egy napot tervezünk beiktatni a szülői igények szerint. Alapszolgáltatás: 9-11.30-ig,
alkalmanként 1000 Ft. Testvér kedvezmény: 6 hónapos korig
ingyenes, egyébként 20%-os kedvezményre van lehetőség.
A kisgyermekek számára igény szerint ebédet is tudunk biztosítani, ami előzetes bejelentés alapján történik. Az étrend,
a közétkeztetésben előírt táplálkozás egészségügyi szempontok szerint (0-3 éves korú) kisgyermekek számára. Az ebéd
tartalmazza a főételt, a feltétet, és hozzá a gyümölcsöt is.
Ára: 225 Ft/adag
Elérhetőségeink
Meseliget Bölcsőde Tel.: 28/588-800
Takács Ildikó élelmezésvezető: takacs.ildiko@veresegyhaz.hu
Háziasszonyaink
Kapuváriné Budai Erzsébet Böbe: 06/70 410 5732
Tóth Krisztina: 06/20 462 3883
Szeretettel várunk minden érdeklődőt munkatársaim és a
magam nevében. Vidám, játszós napokat kívánok!
Vígh Eleonóra bölcsődevezető

„Ismered-e gyermeked?”
A címben jelzett cikksorozatában a szülőket érintő kérdésekre keresik a válaszokat a Gyermekliget Általános Iskola
pedagógusai és szakemberei: Vannak-e a diszlexia veszélyeztetettségnek óvodáskori tünetei?
A tanulás alapvető feltétele az ép érzékszervi funkciók működése és a megfelelő fizikai és pszichés állapot. Amennyiben ezeknél működésbeli vagy értékbeli eltérés van, akkor
fennállhat a diszlexia veszélyeztetettség.
Legszembetűnőbb jelek:
• A gyermek a környezet ingereire nem reagál megfelelő
módon (pl.: nem szeret mesét hallgatni; szóbeli utasításokat nem, vagy nehezen ért meg).
• Környezete számára beszéde nehezen érthető, beszédhibás (nehezen fejezi ki gondolatait szóban, keresi a
szavakat. Verset nehezen tanul meg).
• Játéka során alakokat, formákat nehezen különböztet meg.
• Egyszerű sorozatokban a szabályt nem tudja betartani
(pl.: színek váltakozása).
• Jobb és bal irányokat, ill. téri és időbeli fogalmakat
gyakran téveszti (pl.: napszakok, évszakok, napok,
stb.). Nem alakult ki a kéz dominanciája.
• Mozgása ügyetlen, sok baleset éri (elesik, leesik, egyensúlya bizonytalan, (pl.: nem szeret labdázni, nehezen
tanul meg biciklizni).
• Nem szeret rajzolni, gyurmázni és a finom mozgásos
feladatokat (pl.: fűzés).
• Feladattudata, feladattartása nem biztos, nem stabil.
Gyakran vált feladatokat.
Ha ezek közül a tünetek közül kettő egyidejűleg fennáll,
szakember segítségére van szükség a sikeres iskolakezdéshez.
www.gyermekligetsuli.hu
2112 Veresegyház , Gyermekliget B/1.
Telefon: (28) 559-655, (30) 500-24-57,
(30) 500-77-91
E-mail: gyermekliget.veres@gmail.com
Facebook: Gyermekliget Általános Iskola
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Csillagfényben

Vendégek az Idősügyi Tanács ülésén

2014. április 11-én került megrendezésre az Esély Szociális
Alapellátási Központ és a Szeder Egyesület szervezésében a
kistérségi Ki Mit Tud? döntője. A megmérettetés a Váci Mihály Művelődési Ház színháztermében, hat fős szakmai zsűri
előtt történt. Már kora délután gyermekzsivajtól volt hangos
a terem, jöttek a szereplők, a szülők, érkeztek az iskolatársak
és a barátok. Nagyné Gódor Csilla intézményvezető bevezető szavaival vette kezdetét a vetélkedő. Az öt elődöntő több
mint száz versenyszámából, a legjobbak, összesen 29 produkció került a döntőbe. Volt vers- és prózamondás, énekszó és
tánc. A győztesek vásárlási utalványt és egyéb ajándéktárgyakat nyertek. A zsűri egybehangzó javaslatára, Karacs Miklós
zsűri elnök, a XV. kerületi Csomópont Tehetséggondozás felajánlása alapján, a legjobb szereplőket különböző programjaikon való részvételi lehetőséggel is jutalmazta.
A 2014. évi Csillagfény Tehetségkutató Vetélkedő győztesei:
Tánc kategóriában: A Csőrögi kislányok - 1. helyezést értek
el, a Diamond Steps - 2. helyezett, Happy Teams - 3. helyezett lett. Vers- és prózamondásban: Bancsók Anna - 1. hely,
Futó Bence - 2. hely, Fábián Stella Donatella - 3. helyezett.
Éneklésben: Balogh Flóra - 1. hely, Kertész Karina - 2. hely,
„Négyen népdalokkal” - 3. hely. Egyéb kategóriában a zsűri
különdíjasa: A harmadik osztály. Vers és próza kategória közönségdíjasa: Nagy Réka. A Magyar Dal napján fellépési lehetőséget nyert: Kertész Karina és Csajági Angelika. A XV.
kerület Majális Sport és Kulturális rendezvényen fellépést
nyert: a Happy Teams és a Diamond Steps táncformáció.
Végeredményben egy mindvégig izgalmas, a versenyzők
életkorának megfelelően színvonalas vetélkedőnek lehettünk a részesei. Az idei verseny is azt bizonyította, hogy
Veresegyház Kistérségében a fiatalok nemcsak tehetségesek,
hanem a mostani szereplésükben is megmutatkozott a tánc
és a próza sokszínű világa. Érdemes tovább folytatni a tehetséggondozás helyi formáját, ahol a kistérségi településeken
belül is lehetőséget kaphatnak a fiatalok, képességeik kibontakoztatására. Karacs Miklós szavaival: „A Csomópont Tehetséggondozás programja olyan fiatalokról szól, akik tehetségesek,
de mégsem felelnek meg bizonyos kritériumoknak. Kiszorulnak a
színpad világából... Mi felkészítjük a fiatalokat, táboroztatjuk, tehetségfejlesztő tanárokhoz közvetítjük ki őket, részeseivé válhatnak
egy aktív közösségnek, ahol saját útjukat járhatják.”
A veresegyházi kistérségben 2007-től kerül rendszeresen
megrendezésre kerül ezt a vetélkedőt, melyen az itt élő fiatalok örömmel vesznek részt.
Veréb József

A Veresegyházi Kistérség Idősügyi Tanácsa a június 30-ra
tervezett „Idősek Juniálisa” rendezvényt készíti elő. A tanácsülésen meghívottként részt vett a hajdúszoboszlói Hőforrás Szálloda ügyvezető igazgatója és értékesítési igazgatója.
A vendégek elmondták idősbarát gyógyszállójukról, hogy
a Társadalom Biztosítás (TB) által támogatott gyógyászati vizsgálatokra és kezelésekre van lehetőségük. Ehhez
csoportok számára az elő- és az utószezonban nagy kedvezményeket tudnak nyújtani. Bővebb felvilágosítást - településenként - az Idősügyi Tanács tagjai tudnak adni a
gyógykezelésekről és az üdültetésről.
Az esemény zárásaként Pásztor Béla polgármester úr, a Többcélú Kistérségi Társulás elnöke és Bobál Imréné önkormányzati képviselő asszony bemutatta Veresegyházat a vendégeknek.
A találkozó hasznosnak bizonyult mind a vendégek, mind a Tanács tagjai számára. Kívánom, hogy a leírt kedvezményes üdülést a kistérség településeiről minél többen igénybe tudják venni.
Nagy Miklós, az Idősügyi Tanács elnöke

www.decens.eu • folyóirataink

Közlemény

A Veresegyházon megjelent, az általam felelős kiadóként megjelentetett Ébresztő című lap 2010. szeptemberi számában valótlanul híreszteltem, hogy Tatár Sándor, a Veresegyház Város
Önkormányzata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága elnökeként a Tavirózsa Egyesületet érintő pályázatot elbírálta, értékelte. Szintén valótlanul híreszteltem, hogy a Tavirózsa Egyesület a 2009. évi pályázathoz kötődő ÖKO-LOGIKA
társasjátékért trükkös teljesítésigazolással jutott az önkormányzati támogatáshoz. Valótlanul híreszteltem, hogy Rekvényi
László tagja volt a BM III-as főcsoportfőnökségének, és mint
III/III-as ügynök annak működésében részt vett. A valótlan és
sérelmes állítások miatt Tatár Sándortól, Rekvényi Lászlótól és
a Tavirózsa Egyesülettől elnézést kérek.
Szalontai Boldizsár
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Visszatekintés
„A hazámtól távol eltöltött fél évszázad hosszú időnek, de egy pillanatnak is mondható. Hogy mit csináltam? Majd
eldönti a jövő, de azt nem lehet mondani, hogy tétlenkedtem.”
(Mitsui Sen)

Mitsui Sen
Mitsui Sen
szobrászművész közép
és felsőfokú
tanulmányait Tokióban végezte.
1969.
és
1976. között Olaszországban
élt,
majd
ezt követően 37 éves
korában telepedett le
Budapesten.
Kezdetekben, a szülőhazájától távol nem lehetett könnyű az
élete, érhették csalódások, egyes emberek részéről meg nem
értések, vagy bizonyos esetekben a közömbösség és irigység
sárga szelleme. Mitsui Sen erős ember lévén Magyarországon is otthonra lelt. Olaszországban ismerte meg későbbi
feleségét, egy szép magyar lány személyében, akit egészen
Veresegyházig „haza kísért”.
Szobrokat és grafikákat készít, műalkotásaira jellemző a japánok ősi hite szerinti felfogás, miszerint minden természeti tárgynak van saját szelleme. Így sajátságos grafikáiban és
mesterien „sematizált” portrészobraiban is fellelhető a tradicionális megközelítés, az anyagban - fában, kőben - rejtező szellem gyengéd megjelenítése.
Életútja során számos egyéni és csoportos kiállításon mutatta be műveit. Több alkotása található közgyűjteményekben,
pl.: a Janus Pannonius Múzeum - Pécs, Ferenczy Múzeum
- Szentendre, Katona József Múzeum - Kecskemét, vagy a
Szombathelyi Képtár. Köztéri művei Tokióban az Olimpiai emlékmű, Budapesten a Japánkőkert, vagy Veresegyház
legismertebb kőszobrai közé tartozik az Ivacs- és a Pamut-tó
környezetében található Japán Szoborpark. Kevés azon emberek száma, kik jártukban nem állnának meg egy rövid átszellemülésre a veresegyházi Sen szoboregyüttesnél. Mitsui
Sen művészete, a lelke mélyén rejtőző természet szeretetből
táplálkozik. Ennek tanúbizonysága, a japánkert-tervezésről:
„A japánkert titkai” című, 1987-ben magyarul megjelent
könyve, de említhetjük a Veresegyházon, 2011-ben bemutatott saját nevelésű bonsai fáit is.
Mitsui Sen 75 éves születésnapját ünnepeltük, ebből az alkalomból egy igen szép kiállítást láthattunk, melynek megnyitójára 2014. április 12-én, az Udvarház Galériában került
sor. A kiállítás találó módon a „Visszatekintés” címet kapta.
Visszatekintés egy alkotó ember életútjára, munkásságának
állomásaira. A bemutatott grafikai munkák mellett, láthattuk plasztikáit, melyek anyaga többségében márvány, ahol a
színek és a törésvonalak felhasználásával - hasonlóan a fához
- tette egyedivé a márványból készült szobrait a mester. Veresegyházi otthonának kertjében is számos alkotása került
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elhelyezésre, ahol a bronz és a kő csodás formái bontakoznak ki a gondosan ápolt bonsai fák sorai közt. Felejthetetlen
ez a tárlat, elénk tárja Mitsui Sen művészetének világát, azt
a megközelítését az anyagnak, amely semmi máshoz nem
foghatóan jellemzi az alkotó szellemiségét, gondolatvilágát.
Pásztor Béla polgármester, a kiállítást megnyitó beszédében
a következők szerint méltatta az idős mestert: „1985-ben a
posta előtti téren került felállításra Sen első veresegyházi alkotása,
a Kapcsolat. Már ezzel a munkájával Sen jóval előbbre tartott,
mint a körülötte levő világ. Mi abban hittünk, hogy majd egyszer
felnövünk az alkotáshoz... Különös esztendő volt az 1996-os, ekkor került felállításra a Millecentenáriumi emlékmű, az avatásra japán vendégek is ellátogattak hozzánk. Sen az alkotásaival
nemcsak a környezet szépítését érte el. A diplomácia emberei,
akik ellátogattak Veresegyházra, ide tartozónak érezhették magukat,- és a műalkotások által közelebb kerülhettünk egymáshoz.
Megkülönböztetett tisztelettel köszönjük Mitsui Sen magyarországi, ezen belül a veresegyházi alkotó munkáját. Nagyrabecsülésünket fejezzük ki a városunk köztereit, épületeit ékesítő jellegzetes
képzőművészeti alkotásaiért. Köszönjük a Japán Szoborpark és
a Millecentenáriumi emlékmű megvalósítását, mely Veresegyház
páratlan szépségű büszkesége.”
75. születésnapja alkalmából Veresegyház Város Önkormányzata „Elismerő Oklevéllel” tisztelgett a Michelangelo-aranyérmes szobrász előtt. Az Udvarház Galéria kiemelt figyelmet fordít a kiállításokon bemutatott alkotások
gondos, minden szempontból megfelelő rendezésére. A
„Visszatekintés” c. kiállítás szervezési feladatai Klement
Zoltán festőművész munkáját dicsérik. A megnyitó ünnepi
hangulatát a Veresegyházi Cantemus Kórus közös énekhangja tette teljessé. Vezényelt: Vadász Ágnes karnagy. A kiállítás megnyitót követően a művészt otthonában, családja
és barátai körében, egy igazi bográcsos menü mellett ünnepelhették a meghívottak. Megkérdeztem Sent, hogy miért
szeret Magyarországon élni? A válasza tömör, de lényegre
törő volt: „Szeretek itt élni, mert kicsi ország és békés.”
A Veresi Krónika ezúton köszönti Sent, a családapát, a művészt, a természetszerető alkotó embert!
Veréb József

Polgármester úr, a művész és családja a díszoklevéllel
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közélet

közélet
„Nagyon nagy tisztelettel gondolok elődeinkre, azokra a veresegyházi asszonyokra, akik már nincsenek közöttünk,
Leszák Vilmos szóvivőnkre... Nélkülük nem tudtam volna megvalósítani álmaimat!” (Hajdi Józsefné)

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
nyomában /1. rész/
A Veresi Krónika szerkesztőségének
régi
elképzelése a település kulturális életében
kimagasló
szerepet
vállaló csoportok, a
lelkiismeretes, önzetlen
közéleti munkát végzők bemutatása. Sorozatunkban a Veresegyházi Hagyományőrző
Népi Együttest, az
Hajdi Józsefné, Margit néni
alapító tagok életútján
keresztül - a teljesség
igénye nélkül - ismerhetjük meg. Az első részben Hajdi Józsefné, Margit néni, az együttes megálmodója és alapítója mesél az
együttesben végzett munkájáról, Veresegyházról.
Margit néni 1932-ben született, egy veresi család első gyermekeként. Anyai nagyszülei egyszerű dolgos emberként
élték mindennapjaikat. Nagyapja férfiszabó mesterként,
nagymamája a veresi asszonyok fejre valóit, csipkés kendőit és más népviseleti ruházatait drukkolta. Margit néni a
nagyszüleire így emlékszik vissza: „Nagy szeretettel gondolok
rájuk, mert tőlük tanultam a népviselet készítését, az öltözetek
színessé tételét, hímzését.”
Szülei gazdálkodtak, a föld jelentette számukra az életet.
Margit néni már kislányként megbarátkozott a „dologgal”, a családot rávitte a szükség, hogy az alig hétéves gyerek az iskola mellett részt vállaljon a felnőttek életéből.
Mint mondta, először teheneket őrzött, majd édesanyjával
dolgozott folyamatosan. „Bejött a háború”, édesapját minden évben a legnagyobb dolog idején behívták katonának,
az otthon maradottakra jutott a megélhetés megteremtése.
„Először gyakorlatokra, később egészen Németországig vitték
ki őket, 1946-ban jött haza.” Veresegyház közösségi élete, az
1910-es évektől kezdődően igen gazdag volt. Itt leírni szinte lehetetlen azt a sok önszerveződő csoportot, melyek által
még a mai napig is él - dalban, táncban és néprajzában - a
veresegyházi néphagyomány. Bár tagadhatatlan, hogy a két
világháború, majd 1945. után az ország újjáépítésének időszakában, a közművelődés, a hagyományápolás időről időre
megtorpant. A veresegyháziak azonban nem ismertek akadályt. „1953-tól, mint szülői munkaközösség néven kezdtük
újra éleszteni - fiatal asszonyok és házaspárok - a hagyományápolást, népdalgyűjtést, amiből egyik napról a másikra kiestünk.
Énekeltünk, táncoltunk!” Az évek teltek és múltak, a gyerekek
felnőttek, családot alapítottak. A régiek „elmentek”, de itt
hagyták maguk után örökségül a veresegyházi népszokásokat, mindazt a szép hagyományt, ami nélkül a ma embere
szegényebb lenne. Margit néni szavaival: „1989-ben már
annyira forgott az agyamban, hogy nekünk asszonyoknak
össze kellene jönnünk. Ha elmentem a piacra, többen megkérdezték: „Margit! Nem megyünk valahova, nem csinálunk
valamit? Olyan jó lenne együtt lenni!” Egykoron a veresegyházi kisbíró nem tudta volna olyan gyorsan kidobolni a hírt,
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mint az a pár asszony, hogy mi van születőben. Úton útfélen
kaptam a visszajelzést, hogy szóljatok, engem ki ne hagyjatok!
1990. december 6-án volt az első összejövetelünk, a kiküldött
180 meghívóra 159-en jelentek meg. Így született meg a Veresegyházi Keresztény Női Kör. Januárban már teaestet
rendeztünk, meghívott helyi előadókkal. Arra gondolni sem
mertünk, hogy mi még egyszer majd színpadon táncolunk és
dalolunk. A heti találkozások alkalmával később felmerültek
olyan igények, hogy folytassuk azokat a hagyományőrző tevékenységeinket, amit évekkel korábban abbahagytunk. Ahogy
múltak a hónapok, több fiatalasszony jött közénk, 1993-ban
már minden asszony a férjével járta a menyecskebálon a veresegyházi csárdást. Bővült az együttes, nagyobbak lettek az igények, többet, szebbet és kidolgozottabb táncokat, énekeket szerettünk volna tanulni. Így került szóba Széphalminé Iglói Éva
táncpedagógus, akit személyesen kerestem fel és kértem, hogy
ha érdemesnek találja, a hagyományos menyecskebál megnyitó
táncát tanítsa be a fiataljainknak. Mi, az idősebbek, és a pár
nélküli asszonyok, népdalcsokrot állítottunk össze. Nagyon jól
sikerült a bál, tudtunk annyi év kihagyás után a közönségnek
valami újat adni, valami szépet és megnyugtatót. 1994-ben
kerültünk kapcsolatba Széphalmi Zoltán táncos-koreográfussal.
Kérésünkre elvállalta az együttes tánctanári feladatait. Ősszel, a
bagi népzenei fesztiválon léptünk fel először, Veresegyházi lakodalmas című koreográfiánkkal. Mérföldkő volt ez számunkra,
megmutatta fejlődésünk további irányát, feltárta hibáinkat és
lehetőségeinket. Innen kezdődően az együttes nevét Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttesre változtattuk. Beléptünk
a Muharai Elemér Hagyományőrző Népművészeti Szövetségbe,
így alakult ki, hogy a továbbiakban elsődleges feladatunknak
tudtuk be Veresegyház népi hagyományainak, táncainak és
szokásainak ápolását és megőrzését. Egyik emlékezetes külföldi
szereplésünk az 1998-as Müncheni Sörfesztiválhoz kapcsolódik,
ahol mi veresiek képviselhettük Magyarországot. A kétnapos ünnep alatt, három fellépésünk során hangos köszöntés és éljenzés
fogadta csoportunkat, mint később megtudtuk, a népviseleti ruháink a divattervezők körében óriási sikert aratott. Mindnyájunk számára nagy élményt és kihívást jelentett ez a fellépés.”
Hajdi Józsefné azon veresi asszonyok közé tartozik, akinek
az élete összefonódott a népi hagyományok szeretetével, elődeink tiszteletével. Elegendő bepillantani a hétköznapjaiba
és láthatjuk, minden, ami körülveszi Veresegyház múltja és
jelene, a népi kultúra és a közösség szeretete. A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes munkájának szervezését
2006-ig, egészségének megromlásáig nagy odaadással végezte. Tevékenységét számos elismerés és dicséret övezi, többek
között, eredményes munkásságának elismeréseként a Magyar
Köztársaság Elnöke: A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. Az Ő nevéhez fűződik a
Veresegyházi Tájház létrehozása. Fáradságot nem kímélve
szervezte a település múltjához kapcsolódó népművészeti
emlékek és a paraszti élet savát, borsát jelentő tárgyak felkutatását, gyűjtését és ápolását. Mindezt a jövő nemzedékre
hagyván bizalommal és nagy szeretettel.
Veréb József
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Tavaszi Hadjárat Emléktúra

Pásztor Béla polgármester úr a Civil Körben a város hosszú távú
terveit is ismertette

Nálunk tartotta éves közgyűlését a Gödöllő Környéki Regionális
Turisztikai Egyesület, melyen polgármester úron kívül a Dédi
Vendégház üzemeltetője is bemutatkozhatott

Megtörtént a tavaszi virágosítás Ivacson, a Pamut tó Baráti
Társaság szervezésében, melyhez gépi segítséget a Gamesz nyújtott.

Nagy érdeklődés övezte a Zeneiskola Tanári hangversenyét

Nem maradt el az idén sem a Rinya Túra

Megnyílt a Money & More biztosítási iroda a Városháza tövében

Orbán Viktor és Robert Ficó húzta meg az utolsó csavart a
Veresegyházon is áthaladó, magyar és a szlovák földgázrendszert
összekötő vezetéken, a szadai tranzitállomáson
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sport
500 érem, ebből 200 aranyérem, 10 világkupa érem, 1 világbajnoki bronzérem

Győri Rita és Vigh Mercédesz rovata

fi

Egészséges életmód

en

Veresen

Egészségünk alappillérei
Modern, 21-ik századi életünk leginkább az autóülés, a mozgólépcsők,
az irodai szék és az otthoni fotel köré
szerveződik. Mi, emberek, természetes mozgásokra és természetes
ételek fogyasztására teremtettünk,
de a kényelmes élet elkényelmesített
bennünket. Modern életünk során
kihasználjuk a közlekedési eszközöket, lifteket és mozgólépcsőket,
így könnyen és gyorsan elérünk
uticélunkhoz. De ez nem mozgás!
Hogyan éljünk ebben a korban, amikor a számítógép és a különböző
kényelmi eszközök próbálják komfortosabbá tenni mindennapi életünket, de ezzel egyidejűleg nem biztos,
hogy jobbá is?
Rövid cikk-sorozatunkban most
egészségünk hat alappilléréről szeretnénk írni, melyek a következők:
mindennapi mozgás, megfelelő
mennyiségű alvás és pihenés, pozitív
gondolkodás, természetes ételek fogyasztása, kikapcsolódás és napfény.
A fentiek közül többet már érintettünk előző írásainkban is, mint például a mozgás. Úgy gondoljuk azonban, nem lehet elégszer felhívni a
figyelmet a napi legalább 30 perces
testmozgásra, melynek legegysze-

rűbb és legolcsóbb formája a séta. A
séta nem kerül semmibe, egyszerű
és elérhető minden ember számára.
30 perc alatt nagyjából 2-2,5 km-t
tehetünk meg és mintegy 125 kalóriát égethetünk el. Ez első pillantásra
nem tűnik soknak, de ha egy év alatt
heti öt napon keresztül sétálunk, akkor több mint 32.000 kalóriát égethetünk el és ezáltal több mint 5 kg
zsírt! A rendszeres séta jótékony
hatással van a szív- és ér- valamint
mozgásszervrendszerünkre, csökkenti a koszorúér-betegség, stroke
kockázatát, csökkenti a vérnyomást
és a koleszterin szintjét a vérben. A
séta kiváló a csontritkulás megelőzésére, a csontsűrűség növelésére és
enyhíti a hátfájást is. Lehet végezni
egyedül, baráttal, gyerekkel, kutyával, csapatban, ezáltal a depresszióra,
szorongásra való hajlamot is csökkenti. A rendszeres sétálók általában
jól is alszanak – az alvás fontosságára következő cikkünkben térünk ki.
FittenVeresen.hu
info@fittenveresen.hu
70/311-09-55
Városi Ingyenes Edzésünk:
május 17. délután 5 óra,
Innovációs Központ.

FittenVeresen menü a
Dédi Vendégháza
ajánlásával:
Grillezett tengeri hal filé:
Hozzávalók:
1 kg tengeri halfilé
2 dl oliva olaj
kevés finom só, fehérbors
1 fej vöröshagyma
1 csokor petrezselyem zöld
1 diónyi vaj
1/ 2 citrom
200 gr kapribogyó
A tengeri halszeleteket kenjük
be olajjal és hintsük meg ízlés
szerint sóval (ügyeljünk a sóra,
a hal önmagában is sós egy
kicsit)és borssal. Forró platnin
süssük kb. 3-5 percig, készre.
Kapri mártást készítünk. Serpenyőben olajon átpirítjuk a
finomra vágott vöröshagymát,
beleöntjük a kapribogyót, ízlés
szerint fehérborsot,1 dl vizet,
finomra vágott petrezselyemzöldet és egy gerezd citrom
levét. Forraljuk 5 percig és a
végén belekeverjük a diónyi
teavajat.
A halfilét félig leöntjük a kapri
mártással és párolt rizzsel tálaljuk, citromgerezddel díszítjük.
Jó étvágyat kívánunk!

Robog a „VERESI JUDO EXPRESS”
Bár mindössze néhány éve alakult meg a Veresi Küzdősport Egyesület Ílyés Gyula irányítása és keze alatt,
rövid időn belül kinőtték a Szabadidős Központban bérelt edzőtermet, s jelenleg a Triangoló-ban nevelik,
mozgatják, edzik 150 tagjukat, amelyek túlnyomó többsége iskoláskorú.
Ebben a tanévben az első félévben 10 versenyen indultak fiataljaik és 98 érmet szereztek, ami közt 45 aranyérem csillog. A második félévben folytatódott a hihetetlen sikersorozat. Április 27-ig 16 versenyen vettek részt
és újabb 91 érmet hoztak haza.
Ebben az iskolaévben szerezték meg a 400. érmüket, amit Németh Szabolcs érdemelt ki. Még ebben a tanévben elhozták az 500. érmet is, amit Gesztelyi-Nagy Barnabás kapott. A 200. aranyérem Németh Levente
nevéhez fűződik, aki azt a II. Bakony Kupán, Pápán, április 27-én kapta. A tavaszi sikerekhez tartozik a 10.
Világkupa érem, amit Gaál Bendegúz szerzett Százhalombattán, a Kempo– Karate viadalon.Április 24-én
pedig elérték vágyukat, sikerült egy világbajnoki érmet is hazahozni. Ezt a judos Gaál Bendegúz nyerte Kempo
Karatéban, Budapesten.Ebben az iskolaévben eddig 189 érmet nyertek a különböző versenyeken (regionális
versenyek, diákolimpiák, országos viadalok, nemzeti bajnokságok, világkupa és világbajnokság), s még nincs vége a tanévnek.
Érmeik száma összesítve 522, ebből 203 aranyérem pedig az Egyesületben a versenyzés nem is kötelező, a hangsúly a lélekben és testben egyaránt egészséges fiatal nevelésén van, a becsület és a sportszerűség a legfőbb követelmény.
Ilyés Gyula vezetőedzőnek sikerült olyan páratlan motivációs rendszer kialakítani, ami után más egyesületek is – érthető
módon – érdeklődnek. Ma már saját tanítványaiból kinevelt segédedzők segítik a munkáját, s már saját nevelésű országos
bírókkal is büszkélkedhet. Ugyancsak egyedülálló kezdeményezést indított el Ílyés Gyula a magyar judó sportágban, földharc versenyt szervezett, melyhez a szabályrendszert is ő készítette el. Az általa életre hívott földharc bajnokság ma már
Közép-Európa legnagyobb ilyen versenye. Vezető edzőnket a szakma is nagyra becsüli, többek közt Coaching a személyi
edzésben előadásra kérték föl Budapesten a Fitness Akadémián.
A nyolc éve működő egyesület fennállásának eddigi legeredményesebb évét zárhatják a tanév végén, miközben Veresegyháznak szereznek ma már nemzetközi szinten is elismerést.

Világbajnoki bronzérem
Idén április 0406-án,
Hódmezővásárhelyen
rendezték meg az
Európai
Aikido
Szövetség (EAF)
éves kongresszusát, melynek fő
szervezője a Nemzeti Aikido Szövetség–Magyarország
(NASZM) volt.
A háromnapos rendezvényen részt vettek az EAF vezetői
és nagymesterei ezzel képviselve országaikat (Franciaország,
Svájc, Portugália, Hollandia, Szerbia, Montenegró, Horvátország, Spanyolország és Belgium). A három nap során az aikidoról szóló előadásokat magában foglaló konferencia és aikido
edzések zajlottak. A kongresszus különlegességeként a péntek
esti edzést Mutsuko Minegishi 7. danos hölgy tartotta. Szombaton a francia Claud Perrelin (7. dan, EAF technikai vezető),
vasárnap pedig Mirko Jovandich (6. dan, EAF technikai vezető) mesterek vezették az edzéseket.
Veresegyház több oldalról is képviseltette magát a rendezvényen. Egyrészt az ellátogató KiME aikidokák révén az edzéseken mint résztvevők, és Pintérné Gazdag Anett „Az aikido

és a versenyszerű
harcművészetek
személyiségfejlődésre tett hatásának összefoglaló
elemzése” című
előadásával, valamint a gyermek
edzés (melyen 75
sportoló vett részt)
levezetésével, mint
szervező is szerepet vállalt. A veresi gyerekek nagy lelkesedéssel mutatták
meg társaiknak tudásukat és büszkén segédkeztek mesterük
instrukcióinak továbbadásában. A KiME-s gyerekek emellett
még a Márton Imre sensei (NASZM technikai igazgató) által vezetett edzésekre is bealhattak, mellyel lehetőségük nyílt
arra, hogy 3.,4.,5. danos mesterekkel edzhettek.
Egyesületünk hálás azért, hogy ezen a rangos eseményen
szerepet vállalhatott, melyért ez úton is szeretne köszönetet
mondani a NASZM számára. Továbbá köszönet Veresegyház Város Önkormányzat számára, amely segített abban,
hogy aikidokáink eljussanak a fenti eseményre.
Pintérné Gazdag Anett

Városavató Labdarúgó Kupa
A „VERESEGYHÁZ VÁROS LEGSPORTOSABB KÖZÖSSÉGE 2014-BEN” versenysorozat június utolsó hétvégéjén a
VÁROSAVATÓ KUPA női, férfi kispályás labdarúgó versennyel folytatódik, melyre várjuk a csapatok jelentkezését.
Érdeklődés, benevezés: www.veresegyhaz.hu, 06-20-9749-686 Baranyó Csaba szervező
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sport
Triatlonostáink szombaton a festői Balaton-felvidéki Káptalantótiban rendezett rövid távú Duatlon OB- és ranglistaversenyen ismét nagyszerű eredményeket értek el. A futás - kerékpár - futásból
álló versenyszámokban az alábbi szép helyezéseket érték el.
Újonc kategória: 1km – 4km- 0,5km
1. helyezett Ferencz Janka
Újonc 2. kategória: 1km – 4km- 0,5km
3. Csányi Zsófia
Gyermek kategória: 2km –8km-1km
2. Vajkovics Ferenc
Serdülő kategória: 3km- 12km- 1.5 km
5. Ferenc Ábel.
Ifjusági Kategória: 5km-20km-2.5km, Sprint táv
4. Dávid Alexandra
Junior kategória: 5km-20km-2.5km, Sprint táv
1. Palkovics Áron
Az aranyéremmel Áron nem csak saját korosztályát utasította maga mögé, hanem a felnőttek között is az első
helyen végzett, így ő lett az ABSZOLÚT győztes is!
Felnőttek: 5km-20km-2.5km, Sprint Táv
34. Tóth Zoltán
Felnőttek: 10km-40km-5km, Rövid Táv
33. Jankov István
Rövid távon volt csapatverseny, amin a három „gladiátor” Jankov-Nagy-Lesták - csapat az 5. helyen végzett.
Gratulálunk versenyzőinknek!
Edzők: Hegedűs Gabriella- Szalma Róbert- Varró Bálint

Kodomo karate utánpótlás verseny
Karatéseink 2014. április 12-13-án, Budapesten megrendezett versenyen nagyon szép szerepeltek.
Egervári Tamás, kumite 1. hely. Zombor Bence, kumite 1.
hely.Zombor Dávid, kata 2. hely, szivacskumite 2. hely. Koplányi Emil, kata 3. hely, szivacskumite 3. hely. Farkas Jonatán, kumite 3. hely. Butyka Balázs, kumite 3. hely. Koczfán
Gergő, kumite 3. hely. Koczfán Martina, kumite 2. hely.

Karatéseink az Üröm Kupán
Március utolsó hétvégéjén a Veresi Karate Sportegyesületet
az Ürömön megrendezett Goju-ryu karate versenyen Koczfán Martina és Koczfán Gergő képviselte. Mind a ketten
kumite versenyszámban versenyeztek. Martina a 12-13 éves
lányok versenyében, míg Gergő a 14-15 éves fiúk között ért
el második helyezést. A verseny legtechnikásabb versenyzője különdíjat Koczfán Martina érdemelte ki.
Edző: Kővári Péter.

Játékos ügyességi sorverseny

Veresegyház várossá nyilvánításának 15 éves évfordulójára rendezett versenysorozat egyik állomása az április 26-án rendezett
Játékos ügyességi sorverseny volt.. A versenyre az alábbi intézmények, munkahelyek, baráti és sportközösségek nevezték 10
fős csapataikat: a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet, a
Meseliget Bölcsőde, a Városháza, a Handbear Kézisuli, a FittenVeresen és a Trimackók.
A jó hangulatú verseny közös bemelegítéssel kezdődött, amit a
FittenVeresen csapat tagjai vezényeltek, majd következett a verseny. Tíz feladatot kellett teljesíteni a csapatoknak, elsősorban
az ügyességre volt szükség. Fej-fej melletti küzdelem alakult ki
a Takarékszövetkezet és a Városháza csapatai között, míg végül
az utolsó versenyszám döntött a Városháza csapata számára.
Hirdetés

VERESEGYHÁZON IS!

Multicég CO2 hegesztőket (lemez
minősítéssel), illetve rajzról olvasni tudó
szerkezetlakatosokat keres budapesti
munkahelyre.
Szállás, utazás biztosított.

telefon: 06-20-538-1032
email: office@industrypower.hu
CO-2 hegesztőket keresünk vastag
anyagok hegesztésére Gödöllő környéki
munkahelyre.
(tűzvédelmi vizsga + minősítés előny).
Tel: 06-20/970-3461
E-mail: velexi100@gmail.com

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt –
négy hónapig akciós áron

Minden
csomag havi

1288 Ft

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz
tartozó havi díjat számlázzuk.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Nagyszerű siker a Mezei Futás
Diákolimpia Országos döntőjén

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1–3. Tel.: (06) 28 536 596
Értékesítőnk: Mikula János Tel.: +36 70 671 1637

A gödöllői repülőtéren megrendezett országos döntőn Vajkovics Ferenc, a Fabriczius József Általános Iskola tanulója a
2001-2002-es születésűek korosztályban, 2.5 km távon, 222
induló között 8 perc 14 másodperces idővel a harmadik helyen végzett! Gratulálunk a nagyszerű eredményhez!
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A junior Palkovics Áron abszolút
első Káptalantótiban

Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. 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.
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KOBALT INGATLAN
Terebesi Andrea
+3670/631-2368
andrea.terebesi@gmail.com

KEDVES INGATLAN TULAJDONOSOK!
Néhány ingatlan a kínálatomból. Amennyiben Ön is szeretné itt látni
ingatlanát, kérem keressen a fenti elérhetőségeken.
Veresegyházon kis forgalmú, csendes utcában 436 nm-es telken lévő,
jelenleg nyaralóként használt kiváló állapotú 1,5 szobás 44 nm-es tégla
házzal eladó. Az épület jól karbantartott , tetője 2 éve volt kicserélve. Fűtése
fatüzelésű cserépkályhával megoldott.
Irányára: 10,6 M.
Veresegyház Széchenyi dombon 1040 nm-es saroktelken nappali + 4
hálószobás dupla komfortos 20 éves családi ház eladó.
Fűtése gáz és vegyes tüzelésű kazánnal is megoldott, tetőn 10 cm-s
kőzetgyapot falakon pedig perlit hőszigetelő vakolat van. Két állásos
szerelőaknás garázsában biztonságosan parkolhat. A város legkeresettebb
területe, mégis közel a központhoz.
Irány ára: 21,9 M.
Veresegyházon ÚJSZERŰ állapotú nappali + 3 szobás 94 nm-es családi ház
452 nm-es összközműves telken vasút állomás közelében, tavaktól, erdőtől
néhány percre, csendes utcában eladó.
Tetőn 20 cm-es kőzetgyapot szigetelésének és téglából egy éve épített
rusztikus jellegű kályhájának köszönhetően rendkívül GAZDASÁGOS
fenntartású ingatlan.
Irányára: 18,9 M.
Veresegyház Hegyekben 930 n-es gyönyörű telken 130 nm-es nappali + 3
szobás dupla komfortos családi házat ajánlok figyelmébe. Ez a 1994-ben 30
-as porothermből épült, majd 8 cm-es dryvittal szigetelt épület rendkívül kedvező
fenntartású, cirkó fűtéssel és kandallóval is ellátott. Szobáiból kellemes kilátás
tárul elénk. Hangulatos téli kertje is kellemes kikapcsolódást nyújt.
Irányára: 24,9 M.
További kínálatunkat tekintse meg a honlapunkon.
Terebesi Andrea
70/631-2368

KÖNYVELÉS INGYEN ?
Sajnos erre nem tudunk vállalkozni, de mérsékelt, korrekt áron
közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő munkatársaink
szívesen állnak az Ön rendelkezésére.
Több mint 10 év szakmai tapasztalat.

Távkönyvelés, távügyviteli megoldások
Bérszámfejtés, TB ügyintézés külön is.
Munkavégzés az Ön telephelyén is.
(Fót, Szada, Mogyoród, Veresegyház, Őrbottyán, Gödöllő, Budapest)
Együttműködő partnereink:
Adótanácsadók Egyesülete, Saldo Zrt., Opten Kft.
Felelősségbiztosítással rendelkezünk.

mail: info@partneraudit.hu
Tel: 06-30-215-9850 Fax: 06-28-589-391
web: www.partneraudit.hu
Boneker MBNK Kft. (Kerítés Centrum)
Veresegyház, Szadai út 17/B.
Tel: 0620/4291235 v. 0620/4440020
Nyitva tartás: Hétfő–Péntek 7–17 / Szombat 7–13
Fonott, Hegesztett - Táblás Kerítések, Oszlopok,
Lamellás kerítés, Ágyásszegély,Vadászkerítés stb.
Nádszövet, Nádpadló, Sörpad, Hinta
Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab,
Szilo, Akril,
Festékek (zománc,lazúr, kül–beltéri falfesték stb.)
Színkeverés
Homlokzati Szigetelő Rendszer, XPS lap,
Nehézlemez
Üveg - Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok,
Gipszek
Terméskő, Esztrichbeton, Falazó - Vakolóhabarcs

Folyamatos akciók! Kivitelezői és Vásárlói kedvezmények!
Kedvező áron, rugalmas és gyors kiszállítás.

ÖNKORMÁNYZAT

Delfin Magyar–Angol Kétnyelvű Óvoda
– Delfin Uszoda

Ayurvédikus masszázs
Frissítő talpmasszázs
Svédmasszázs
Bejelentkezés :
hétköznapokon 9 és 19 óra
között
06 70 77 38 226
2151 Fót, Nagy László u. 2.

www.vedakert.hu
https://www.facebook.com/vedakert

Ha meghalljuk Csömör nevét, sokunk számára egyenlő
a Delfin gyermek uszodával,
legalább is a kisgyermekes
családok számára.
Az immáron 17. éve működő magán létesítményben
úszásoktatás, egyéni és csoportos, babaúszás Zenés Vizi
torna, Finn és infra szauna,
Barlang jacuzzi működik, sőt
még születésnapi partikra is
kibérelhetők a helységek.
Az elsőként tanuló csemeték ma már azonban bizonyára beléptek a felnőtt
korba, s lehet, lassan saját
kis csecsemőjüket hozzák a
csecsemő úszás, baba- mama
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úszás s egyéb lehetőségek
megismerése, gyakorlása céljából.
A nagyszámú megelégedettség hatására az uszoda
tulajdonosa Barviczné Csilla
mert álmodni, mert továbblépni s ma már az uszoda
mögötti épületben egy gyermekparadicsomnak is beillő
magyar - angol kétnyelvű sport óvodát alapított.
Az óvoda szellemisége
családias, a vegyes életkorú
gyermekek csoportjában éli
közösen minden napi életét, 2 amerikai – californiai
(magyarul nem beszélő) és
magyar óvodapedagógusok,

www.decens.eu • folyóirataink

így a nyelvtanulás természetes folyamat.
A kis óvodások életét
átszövi az úszás, a sok szabad játék, az érdekfeszítő
projekt témák, melyeket
a péntekenkénti külszíni
programok tesznek életszerűvé, valós átélt élményekké. Mind e mellett jelentős
szerep jut az egyéni bánásmódnak, az egyéni képességekhez mért fejlesztésnek,
s nem különben a nemzeti
köznevelési
törvényben
előírt iskola előkészítő feladataik maradéktalan ellátásának.
Ebben az óvodában nincs
kis,- középső,- nagy csoportos gyermek., de van számtalan ügyes és ügyesebb;
kisebb és nagyobb; gyorsabb
és még gyorsabb; okos és
még okosabb; szelíd és még
szelídebb; érdeklődő és még
érdeklődőbb óvodás, akik
esetleges rejtett tehetségét
segítheti felszínre hozni az
óvoda által lehetőségként
felkínált sakk oktatás, síelés, korcsolyázás, lovaglás
és számtalan egyéb élményszerzés.

Folyamatosan szerveznek
táborokat nem csak óvodás
korúak részére, mint például: úszótáborok a nyári hónapokban, angol tábor - 3
hét Angliában, californiai
anyanyelvi tanárral; német
tábor - 5 hetes turnusban
Németországban élő családoknál.
Amennyiben nem mindennapi élményeket szeretne biztosítani csemetéjének,
nem egy hétköznapi életet
kíván megalapozni gyermeke számára, akkor jöjjön
el hozzánk, tekintsen bele
napi életünkbe, terveinkbe,
ismerjen meg minket. (X)
Várva vár a Delfin ovi
minden apróságot!!!
Csömör,
Petőfi Sándor u. 29.
Tel: 06-30-539-0883
WEB: www.delfinuszoda.hu
FACEBOOK:
www.facebook.com/
DelfinSportOvi
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Árréssel:

Szépségsziget Szalon

Veresegyház, Fő út 96.

Hagyományos
MASSZÁZStechnikák és
21. századi kezelésformák
az Ön problémáinak
megoldására.
Kedvező árakkal,
nyugdíjas-kedvezménnyel:
-fájdalomcsillapító
-lazító
-aromaolajos méz-só-iszaplávaköves masszázs.
Oxigén, fény, mágnes terápiák.
Szeretettel várom hívását!
Bejelentkezés
hétfő és péntek:
Cselédes Katalin
gyógymasszõr
06-30-66-32-343

Márka
Márka:
Taurus
Taurus
Taurus
Taurus
Taurus
Taurus
Barum
Barum
Barum
Barum
Barum
Hankook
Hankook
Hankook
Hankook
Hankook
Hankook
Hankook
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Vredestein
Vredestein
Vredestein
Vredestein
Vredestein
Vredestein
Michelin
Michelin
Michelin
Michelin
Michelin
Michelin

Rendeljen
BRIKETTET
alkalmazásunkon
keresztül

CS

a gumicsere 990 Ft-tól
+ ajándék
72 pontos átvizsgálás

Futóműállítás 2990 Ft-tól!

06 30 907 1329

www.vidauto.hu
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Azonnali műszaki vizsga 18.000 Ft-tól

Bővebb információ az alábbi telefonszámon:
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Gumivásárlás és csere esetén

TAVASZI-NYÁRI AKCIÓ!

10%
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag!

Bruttó ár áréssel:
SIZE
Méret:
Ár:
175/65 R14
9 900 Ft
195/65 R15
12 489 Ft
205/55 R16
14 890 Ft
225/45 ZR17
17 500 Ft
215/70 R 15C
23 500 Ft
195/70 R15C
18 236 Ft
175/65 R 14
10 700 Ft
195/65 R 15
13 500 Ft
205/55 R 16
18 158 Ft
225/45 R 17
22 496 Ft
215/70 R 15
25 400 Ft
195/65R15H
14 600 Ft
205/55R16V
18 700 Ft
195/65R15T
14 500 Ft
175/65R14T
13 500 Ft
215/70R15
28 000 Ft
195/70R15C
23 700 Ft
225/45R17V
27 300 Ft
175/65 R 14
10 400 Ft
195/65 R 15
13 300 Ft
205/55 R 16
16 700 Ft
225/45 R 17
21 830 Ft
215/70 R 15
25 538 Ft
175/65 R 14
13 400 Ft
195/65 R 15
15 900 Ft
205/55 R 16
19 114 Ft
225/45 R 17
27 330 Ft
195/70R15C
24 500 Ft
215/70 R 15
32 700 Ft
175/65 R 14
15 700 Ft
195/65 R 15
19 069 Ft
205/55 R 16
23 785 Ft
225/45 R 17
33 647 Ft
215/70 R 15
37 400 Ft
195/70 R 15C
26 264 Ft

Mintázat Mintázat:
301
401
401
401
101
101
Brillantis 2
Brillantis 2
Bravuris 3HM
Bravuris 3HM
Vanis 2
KINERGY eco (K425)
KINERGY eco (K425)
KINERGY eco (K425)
KINERGY eco (K425)
Vantra LT (RA18)
Vantra LT (RA18)
Ventus Prime2 (K115)
MP 16 STELLA 2
MP 44 ELITE 3
MP 44 ELITE 3
MP 46 HECTORRA 2
MPS 330 MAXILLA 2
T-Trac 2
Sportrac 5
Sportrac 5
Ultrac Cento
Comtrac
Comtrac
ENERGY SAVER+ GRNX
ENERGY SAVER+ GRNX
ENERGY SAVER+ GRNX
PRIMACY 3 GRNX
AGILIS+ GRNX
AGILIS+ GRNX

+36 30 549 3232
2014. május

www.vidauto.hu
2111 Szada, Dózsa Gy. út 166. I
www.decens.eu • folyóirataink

06 30 907 1329
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