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Veresi
Krónika

A „NAgy Háború” emlékezete

Pontosan száz évvel ezelőtt, 1914. június 28-
án, az Osztrák-Magyar Monarchia által frissen 
bekebelezett tartomány, Bosznia fővárosában, 
Szarajevóban, egy szerb diák, Gavrilo Prin-
cip agyonlőtte a Monarchia hadgyakorlatát 
megtekintő trónörökösét, Ferenc Ferdinán-
dot. Bár az öreg uralkodó, Ferenc József kö-
zel egy hónapot töprengett rajta „mindent 
meggondolva és megfontolva”, a Monarchia, 
ha meg kívánta őrizni nagyhatalmi rangját, 
nem tehetett mást, mint német támogatással 
hadat üzenni Szerbiának. Augusztusra az ösz-
szes nagyhatalom háborúban állt a szövetség-
esi rendszereknek megfelelően. Bár a háború 

a gyarmati- és érdekeltségi rendszer újraelosztásáért indult és mindenki biztos 
volt benne, hogy pár hónap alatt, „mire a falevelek lehullnak” véget ér, egy 
addig soha nem látott, világméretű, négy éves öldökléssé fajult. Kitört a világ-
háború, amit a kortársak csak „Nagy Háborúnak” neveztek, és amely később 
megkapta az első világháború nevet, hiszen alig húsz év „tűzszünet” után belőle 
következett a második világégés is. A több mint 15 millió ember halálát jelentő 
első világháború kitörésével eltűnt egy kor és egy korszellem is. A „hosszú 19. 
század”, vagy máshogy nevezve a „boldog békeidők” embere hitt a tudomány 
és a polgárosodás civilizációjában, a történelmi fejlődésben. A világháború után 
azonban a „diktatúrák évszázada”, a véres 20. század jött el. Sok száz éves biro-
dalmak, hagyományok süllyedtek el és illúziók vesztek oda. A magyar katonák 
mindenhol ott voltak, ahol a Monarchia a legsúlyosabb harcokat viselte. Több 
millió, addig a saját faluját el sem hagyó férfi került hazájától teljesen idegen, 
távoli környezetbe, az Alpok szikláitól az orosz mocsarakig. Nem akadt köz-
ség, város az országban, amely ne küldte volna fiait településenként százasával 
a hadszínterekre. Veresegyház sem kivétel, 320-an vonultak be, akik közül 48-
an haltak meg, 12 hadiözvegyet és két árva gyereket hagyva maguk után. Ott 
maradtak fiaink az orosz-lengyel síkságokon, a doberdói hegyekben és a szerb 
folyóknál. Sokan a galíciai Przemysl erődjének eleste után szibériai hadifogság-
ba hajtattak, hogy onnan egy életre szóló betegséggel kerüljenek haza hosszú 
évek múltán. Ha valaha is visszatérhettek. A nagyszámú elesettről már a háború 
éveiben megemlékeztek a hozzátartozók, hogy aztán nemzeti ünneppé emel-
kedjen 1925-re május utolsó vasárnapja, a Hősök Emlékünnepe. A települé-
seken, Veresegyházon is, emlékszobrok emelkedtek, ahol a hazáért életükkel 
adózó katonák előtt tisztelegtek a helyi lakosok. A gyászünnep szomorú mó-
don nyert újabb értelmet a második világháború veszteségeinek és a Hősök 
Napját megünnepelni is tiltó diktatúrák áldozatainak tükrében. Ma, 100 év-

vel Princip lövései után szabadon lehet és illik 
is fejet hajtani a „Nagy Háború” és ebből, a 
„20. század őskatasztrófájából” fakadó többi 
konfliktus áldozatainak emléke előtt. Váro-
sunk május 25-én, Hősök Napja megemléke-
zésével méltó módon tette ezt. A műsorban 
közreműködők (Illésfalvi Péter hadtörté-
nész, Veresegyházi Katonai Hagyományőrző 
Egyesület, Veresegyház Város Fúvószeneka-
ra, Földvári Sándor énekes, Kovacsics Imre 
versmondó, Veresegyházi Borvirág Dalárda) 
átérezték és átadták a lövészárkok, az itthon 

síró hozzátartozók, az akkor letűnt régi, és feltűnő új kor minden fájdalmát. 
Veresegyház áldozatai előtt mindannyiunk nevében azi Önkormányzat és az 
alkalomra a Monarchia egyenruháját felöltő Veresegyházi Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület hajtott fejet az emlékezés koszorúival a világháborús 
szobroknál. Mert bár eltelt 100 év, soha nem feledhetjük az örökre ott maradt 
Czenék, Hajdik, Csapók és a többiek emlékét!

Kovács Péter

eseméNyNAptár

Június 14. 15.00
Tanévzáró buli – Miénk itt a fő tér 

Főtér

Június 14.
Ivacsi tó- nyitó és horgászverseny

Június 15. 11.00
Mazsola és Tádé bábelőadás

Művelődési Ház

Június 20. 18.00
Ferenczi János fotóművész kiállítása 

Szabadidős Központ 

Június 21., napnyugtakor
Fénykorona szertartás misztérium játék

Margitán, a Keresztnél

Június 27-28-29.
Városünnep 

vasútmodell kiállítás
focibajnokság

Június 28.
III. Veresi Gasztrofesztivál

Július 12.
Korai Öröm koncert

Főtér

Nyári táborok
Június 16-20.

Kerámia tábor 
Szabadidős Központ

Június 23- 27., 8-16 óráig
Acél Focisuli 

Sportpálya

Június 23 - 27.
Rajz tábor

Gyermekliget

Június 30. – július 04. 8-16 óráig
Acél Focisuli 

Sportpálya

Július 7 – 11.
Botorka hagyományismereti 

tánctábor

Július 7-11.
Kerámia tábor

Szabadidős Központ 

Július 14- 18.
Színjátszó tábor

Gyermekliget

Július 28- augusztus 1.
Kézműves tábor

Szabadidős Központ

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA és szakmai elődei a „Magyar Kórus”, 
valamint a „Bartók Szövetség” 1934 óta szervezi az „Éneklő Ifjúság” hangversenyeket, amely élő mozgalommá 
terebélyesedett. 2014 tavaszán az Éneklő Ifjúság 80. évfordulóját ünnepeltük. A Szövetség Ifjúsági és Zenepeda-
gógiai Szakbizottsága fontosnak tartja, hogy az első Éneklő Ifjúság hangverseny (április 28.) emlékére kialakult 
hagyomány folytatódjék. 

éNeklő ifjúság kórusverseNy

Idén is Veresegyház adott otthont a Pest megyei Éneklő Ifjúság minősítő kórustalálkozónak május 17-én a Mézesvölgyi 
Iskolában. Igazi élményt jelentett, ahogy a 16 kórus közel 600 tagja betöltötte az aulát, s a sok tehetséges tanuló torkából  
egyszerre csendült föl egy Pest megyei népdal.

Vélemények a kórustalálkozóról
Fekete Zoltán karvezető Csepelről, a Herman Ottó Általános Iskolából
Már kétszer voltam itt Veresegyházon, korábban kunhegyesi gyerekekkel 
jöttem, mert ott dolgoztam. Maradandó élményt jelentett a gyönyörű hely 
és a remek szervezés. A szülők teljesen meghatódva mentek el, hogy milyen 
szeretettel fogadták őket. Törődtek velünk, biztattak minket, nagyon jóleső 
élményekkel távoztunk, nem is beszélve erről a gyönyörű épületről. Az idén 
átkerültem ebbe a csepeli iskolába, s természetes volt, hogy őket is benevezem 
erre a kórusversenyre. Ez az esemény az egész éves munkánknak a célja, végál-
lomása, hogy lássunk másokat, és hogy megmérjük a teljesítményünket. Most 
egészen picike gyerekeket hoztam, I., II. és III. osztályosak. Autókkal jöttünk, 
szülőkkel, nagymamákkal. Majdnem kétszer annyian vagyunk, mint a sze-
replők. Emiatt is családias a rendezvény.
Somogyiné Kovács Andrea, a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola 
kórusvezetője
Természetesen minden évben itt vagyunk. Színvonalas a verseny, nagyon lelkesen 
készülnek rá a gyerekek, fontos szerepet tölt be a kórus és a gyerekek életében ez a 
fellépés. Megyei szinten kiemelkedő ez az esemény. Két kórussal érkeztem. A kicsi-
nyek kórusával XX. századi és kortárs zeneszerzők műveit énekeljük. A 8. osztály 
kamara kórusa pedig modernebb darabot is előad.
Az egyik veresi kórus, a Szinkópa fellépőinek hozzátartozói közül vé-
letlenszerűen szólítottunk meg egy anyukát, Zelei Zsuzsannát
Szerintem fantasztikus volt. Úgy gondolom, hogy III. osztályos létükre a maxi-
málist tudták kihozni magukból a gyerekek, gyönyörűen énekeltek, összhangban 
voltak. Én abszolút csak dicséretet tudok mondani. A gyerekek folyamatosan ké-
szültek. Nekik hétfőnként is van karénekük, ahol a III. a és a III. b osztály együtt 
énekel. Nagyobb számban van énekórájuk és folyamatosan gyakoroltak. Fontos 
az ilyen megmérettetés a kórusok között, ez a mai világban már szinte kötelező, 
önmagában véve abszolút pozitív dolog. De még fontosabb, hogy az ének szeretete 
beépül a gyerekek életébe, a mindennapjaiba. Ez csak pozitív lehet, és hogy ezt ők 
ilyen ünnepélyes keretek között is meg tudják mutatni, az szerintem nagyon jó!

A veresegyházi kórusok eredményei
Napraforgó (2. osztályos tanulók) - 

ezüst.
Karnagy: Templom Erika

Szinkópa (3. osztályos tanulók) - 
ezüst.

Karnagy:  Kovács Katalin

Fülemüle (4-5. osztályos tanulók) - 
arany.

Karnagy: Templom Erika 

Pacsirta (6-7. osztályos tanulók) - 
ezüst.

Karnagy: Templom Erika

Kabóca (8. osztályos tanulók) - 
arany, diplomával.

A kórus a „Zöld erdőben” előadásáért 
megkapta a különdíjat is.
Karnagy: Kovács Katalin.

A Pest megyei minősítő zsűri
Zakariás Anikó

nyugalmazott főiskolai tanársegéd
Györe Zoltán zeneszerző 

Újvári Gézáné
nyugalmazott általános iskolai tanár

Az ünneplő ruhába öltözött fellépő gyerekek betöltötték még a karzatot is

Illésfalvi Péter hadtörténész előadása a 
rendezvényen

A Borvirág Dalárda katonanótákat 
énekel
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veresegyHáz város ÖNkormáNyzAt
képviselő-testületéNek HAtározAtAi

60/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2013. évről szó-
ló összefoglaló éves jelentést megtár-
gyalta és a belső ellenőrzési beszámolót 
elfogadja.

61/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a 2013. 
évi vagyonkezelői tevékenységről szóló 
beszámolót.

62/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
Képviselő-testület a 2013.12.31-i tár-
gyi eszközök állományának alakulásáról 
szóló tájékoztatást elfogadja.
A képviselő-testület Veresegyház Város 
Önkormányzat gazdasági társaságainak 
2013. december 31-i kötelezettségállo-
mányáról szóló tájékoztatást az alábbi-
ak szerint fogadja el:
Misszió-Health Egészségügyi Rendszer-
fejlesztő Kft 330.121,-  Ft, Veresegyház 
és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft 
2.935.940,-  Ft, Veresegyházi Városfej-
lesztő Kft 1.460.317,- Ft
A képviselő-testület elfogadja a Veres-
egyház Város Önkormányzat 2014. év-
ben esedékes fizetési kötelezettségeinek 
forrásáról szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület Veresegyház Város 
Önkormányzatának 2013. december 
31-ei szállítói állományáról szóló tájé-
koztatást elfogadja

63/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veres-
egyház Városi Önkormányzat Idősek 
Otthona módosított Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát.

64/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
Képviselő-testület a Zöld Híd Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatát elfogadja.

65/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a „Hosszúlejáratú fejlesztési 
célú hitelfelvétel 1,2 milliárd Ft érték-
ben” tárgyú közbeszerzési eljárás meg-
indítására és lefolytatására, és kijelöli a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szava-
zati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, 
Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető, 
Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető, 

Ladjánszkiné Könczöl Margit pénz-
ügyi csoportvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság ta-
nácskozási jogú tagjai: Nagy István, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sán-
dor, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke, Szalontai Boldizsár 
képviselő-
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegy-
zőkönyvezetője: Dr. Andriska Szilvia 
közbeszerzési referens

66/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
Képviselő-testület a Budapesti út - 
Könyves Kálmán utcai körforgalom 
kivitelezési munkáihoz a 2014. évi 
költségvetés tartalékkerete terhére net-
tó 122 millió Ft + ÁFA összeg felhasz-
nálását jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Budapesti ú - Könyves 
Kálmán utcai körforgalom kivitelezé-
sére, és a Budapesti út – Könyves Kál-
mán utcai körforgalom és autóbuszöb-
lök kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására és lefolytatására, 
és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizott-
ság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szava-
zati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, 
Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető, 
Székely János beruházási szakreferens, 
Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság ta-
nácskozási jogú tagjai:
Nagy István, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, Tóth Sándor, a Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke, Sza-
lontai Boldizsár képviselő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegy-
zőkönyvezetője: Dr. Andriska Szilvia 
közbeszerzési referens.

67/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
Képviselő-testület a református ra-
vatalozó épületbővítésének munká-
ihoz a 2014. évi költségvetés felhal-
mozási tartalékkerete terhére bruttó 
15.240.000,- Ft összeg felhasználását 
jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert „A református ravatalozó 
épületbővítése” tárgyú közbeszerzési el-
járás megindítására és lefolytatására, és 
kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság 
tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati 
jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, Cser-
háti Ferenc  PBVO osztályvezető, Jova-
novic Dragutin építésügyi főmunkatárs, 
Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácsko-
zási jogú tagjai: Nagy István, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke, Tóth Sándor, a Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság el-
nöke, Szalontai Boldizsár képviselő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző-
könyvezetője: Dr. Andriska Szilvia, köz-
beszerzési referens.

68/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul 
„településfejlesztési céllal” - a terve-
zett elkerülő út létesítéséhez szükséges 
terület biztosítása érdekében – a Ve-
resegyház külterület, 065/34 hrsz.-ú, 
szántó művelési ágú ingatlan 28/112 
hányadrészének (386 m2) megvásárlá-
sához Tréfás Istvánnétól 300,- Ft/m2, 
összesen 115.800,- Ft vételáron.

69/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testülete hozzájárul a 
Veresegyház belterület, 734 hrsz.-ú, 
(természetben: Veresegyház, Petőfi 
utca 21.) kivett lakóház, udvar meg-
nevezésű, 1.512 m2 alapterületű in-
gatlan megvásárlásához Ványi István-
né 1/6 + 1/6; Petrik István 1/6 + 1/6; 
Petrik József 1/6 + 1/6 tulajdonosok-
tól, összesen 13.900.000,- Ft, azaz Ti-
zenhárommillió-kilencszázezer forint 
vételáron. A vételár kifizetése a 2014. 
évi költségvetésben ingatlanvásárlásra 
elkülönített 500 MFt-os keret 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.

70/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
1.) Képviselő-testület a Veresegyház 
belterület, 221/2 hrsz.-ú, 1.863 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület 
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besorolású, Magyar Állam tulajdonát 
képező ingatlan ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adásának kérelmével 
fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkez-
elő Zrt. felé.
2./ A Képviselő-testület fenti kérelmét 
az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. tv. 36. § (2)  bekezdésének c. 
pontjában; a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. tv. 13. §-ban; az 
önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 2. 
pontjában; az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) 
Korm. rendelet 50-51. §-ban foglal-
takra alapozza.
3.) Veresegyház Város Önkormányzata 
az ingyenesen tulajdonába kerülő in-
gatlan felhasználásával az érintett terü-
leten egybefüggő zöldterületet szeretne 
kialakítani, melyben helyet kaphat-
nának közösségi célú tankertek, min-
tagyümölcsösök, játszóterek és parkok. 
4.) A Képviselő-testület hozzájárul az 
ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adással kapcsolatban felmerülő összes 
költség átvállalásához.

71/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 250.000,- Ft ösz-
szegű támogatást biztosít a Katonai 
Hagyományőrző Egyesület számára 
sátrak vásárlásához. 

72/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló be-
számolót elfogadta.

73/2014. (IV.29.) Kt. határozat:
Képviselő-testülete a két ülés között 
eltelt eseményekről szóló beszámolót 
elfogadta.

74/2014. (V.13.) Kt. sz. határozat:
Képviselő-testület a fizetési számlave-
zető pénzintézet megváltoztatásáról 
döntött, melynek alapján Veresegyház 
Város Önkormányzat és valamennyi 
intézménye fizetési számláját 2014. 
július 1-től a K & H Bank Zrt. vezeti. 
A Képviselő-testület 600.000.000 Ft 
keretösszegű likvid hitel igénybevéte-
léről dönt az alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: fizetési számlaválto-
zást megelőzően, Hitel lejárata:2014. 
07. 02., Hitel célja: korábbi folyó-
számlahitel kiváltása, Kamat:1 havi 
BUBOR+2,30, Rendelkezésre tartási 
jutalék:0 Ft, Szerződéskötési díj: 0 Ft.
A Képviselő-testület a fizetési szám-
lához kapcsolódó 600.000.000 Ft 

keretösszegű folyószámlahitel igény-
bevételéről, döntött az alábbi felté-
telekkel: Futamidő:2014.07.01-től 
2014.12.30-ig, majd ezt követően 
minden év első munkanapjától az 
utolsó előtti munkanapig. Kamat:1 
havi BUBOR+2,30, Rendelkezésre 
tartási jutalék:0,10%. Szerződéskötési 
díj: egyszeri 0,75%.
A Képviselő-testület a 100.000.000 
Ft egyéb likvid hitel igénybevételéről 
döntött az alábbi feltételekkel:
F u t a m i d ő : 2 0 1 4 . 0 7 . 0 1 - t ő l 
2014.12.31-ig, Kamat:1 havi BU-
BOR+2,30. Rendelkezésre tartási ju-
talék:0,10%
Szerződéskötési díj: egyszeri 0,75%. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a fizetési számlaszerződés 
megkötésére a K & H Bank Zrt.-vel és 
a kapcsolódó hitelszerződések aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.-
nél a fizetési számla vezetésére vonatkozó 
szerződést felbontsa, és külön megálla-
podást kössön az OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett fizetési számlák meghatározott 
ideig történő fenntartásáról.

75/2014. (V.13.) Kt. sz. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul, 
hogy Veresegyház belterület 9617/127 
hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” be-
sorolású ingatlan „kivett közterület”-té 
történő átvezetéséhez a földhivatali in-
gatlan-nyilvántartásban.

76/2014. (V.13.) Kt. sz. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájá-
rul - az érvényes Településszerkezeti 
és Szabályozási Tervben foglaltak-
kal összhangban - Pillmann Georg 
és Rózsai Szilvia tulajdonát képező 
Veresegyház 6265 hrsz.-ú zártkerti 
ingatlant belterületbe vonásához. A 
belterületbe csatolás minden egyéb 
kötelezettsége és teljes költsége a Tu-
lajdonosokat terheli.

77/2014. (V.13.) Kt. sz. határozat:
1.) Képviselő-testülete hozzájárul - az 
„elfogadott Rendezési Terv szerinti 
településfejlesztési (temetőbővítés) 
céllal” - a Veresegyház belterület, 291 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület meg-
nevezésű, 1.688 m2 alapterületű in-
gatlan megvásárlásához Oláh Lászlóné 
(4/16); Mészáros Károlyné (4/16); 
Hajdi Ferenc (1/16); Hajdi Ferenc-
né (1/16); Pillmann Henriett (1/16); 
Bagyánszkyné Fekete Katinka (1/16); 
Hajdi György (2/16); Szlovák Lajos-

né (2/16) tulajdonosoktól, összesen 
5.064.000,- Ft, azaz Ötmillió-hatvan-
négyezer forint vételáron. A vételár 
kifizetése a 2014. évi költségvetésben 
ingatlanvásárlásra elkülönített 500M 
Ft-os keret 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.

78/2014.(V.20.) Kt. határozat:
1.) Képviselő-testülete elfogadja a ren-
dőrség, a városőrség, a polgárőrség, a 
mezőőrség, a közterület-felügyelet és a 
VKEF Veresegyház város közbiztonsá-
gi helyzetéről szóló beszámolóját.
2.) A Képviselő-testület köszönetét 
fejezi ki a rendőrség, a városőrség, a 
polgárőrség, a mezőőrség, a közterü-
let-felügyelet és a VKEF vezetői és tag-
jai felé a város biztonságának megőrzé-
se érdekében végzett munkájukért.
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy a Városőrség részére 1 darab 
Suzuki Ignis típusú gépkocsit vásárol 
bruttó 900.000,- Ft értékben. A gép-
kocsi megvásárlása az önkormányzat 
2014. évi felhalmozási tartalékkerete 
terhére történik.

79/2014.(V.20.) Kt. határozat:
Képviselő-testülete a gyermekvédelem 
helyzetéről, a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2013. évi ellá-
tásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület a Veresegyház 
Kistérség Esély Szociális Alapellátási 
Központ 2013. évi szakmai munkájá-
ról szóló beszámolót elfogadja. 

80/2014.(V.20.) Kt. határozat:
Képviselő-testülete a Veresegyházi Vá-
rosfejlesztő Kft. 2013. évi beszámoló-
ját és 2014. évi üzleti tervét elfogadja.

81/2014.(V.20.) Kt. határozat:
1.) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Veresegyház és Környéke Közbiz-
tonságáért Kiemelkedően Közhasznú 
Közalapítvány részére 1.000.000 Ft-
ot biztosít a Veresegyházi Rendőrőrs 
részére történő rendőrségi járőrautó 
megvásárlásához. A gépkocsi bruttó 
vételára 3.300.000 Ft.
2.) A támogatási összeg kifizetése 
Veresegyház Város Önkormányzat 
2014. évi felhalmozási tartalékkerete 
terhére történik.
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Értesítem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a

Polgármesteri Hivatalban

 igazgatási szünet lesz július 
14-18-ig.

A Hivatal ez idő alatt ügyeletet tart.
Tisztelettel:
Garai Tamás

jegyző

Nyári szüNet Az óvodákbAN

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

Veresegyház, 2014. március 14.

Harcos Györgyné óvodavezető

kíNAi veNdégek 
veresegyHázoN

A kapcsolat erősítése céljából május 9-én ismét ellátogatott 
városunkba egy 15 tagú kínai befektető csoport, – köztük 
többen már korábban is jártak városunkban. A kapcsolat 
további elmélyítése érdekében szorgalmazták a látogatásaik 
viszonzását, várják a veresegyházi küldöttséget Kínában. 

gyermekNAp A feNyvesbeN

Régi hagyomány már, hogy 
az ÉVÖGY (Élhető Vidékért 
és Összefogás a Gyermeke-
kért Egyesület) részt vesz a 
város közéletében, különö-
sen, ha gyermekekről vagy 
rászorulókról van szó. Ez al-
kalommal is megtelt a Feny-
ves gyermekes családokkal, 
akik a délelőtti, koradélutáni 
időben jól szórakoztak, ehet-
tek palacsintát, részt vehettek játékos vetélkedőkön, íjász-
kodhattak, lovagolhattak, nézhették a színpadon fellépőket, 
kifestethették az arcukat, élvezhették a körhintát, stb., s ami a 
lényeg, mindezt ingyen tehette minden gyermek.

Az ÉVÖGY vezetőjét, a rendezvény főszervezőjét, Leviczki 
Tamást kérdeztük, aki ausztriai munkáját szakította meg öt 
napra, hogy ezt a gyermeknapot levezényelhesse:

„A Gyermeknapot már 9. éve bonyolítja az ÉVÖGY, és amint 
látható, egyre népszerűbb. Attól függetlenül, hogy fülledt meleg 
van és ebédidő, még mindig itt van rengeteg ember, pedig az 
előrejelzések folyamatosan esőt, vihart emlegettek. Igyekszünk 
mindig valami újat is beleszervezni, hogy minél élvezetesebb, 
minél szerethetőbb legyen. Most egy körhintával bővült a vá-
laszték, és nagyon szigorúan határoztuk meg, hogy az árusok 
mit és mennyiért árulhatnak, hogy a családok pénztárcáját kí-
mélhessük. Minden évben árulnak itt epret is, hála Istennek, 
ez hozzá tartozik Veresegyházhoz. Kitelepítettük a Darts Klu-
bunkat, ami nagyon népszerű sportággá vált a telephelyünkön.

A várostól 600 ezer forintot kapunk, mert ez egyben a Városi 
Gyereknap is. Büszkék vagyunk, hogy megtisztel minket az ön-
kormányzat azzal, hogy mi szervezhetjük ezt az eseményt.
Csak olyan eseményeket rendezünk, amiért a szülőknek nem 
kell egy fillért sem fizetni. Ez a küldetésünk, nem véletlenül 
szerepel a nevünkben Gyermekekért kifejezés”. 

WK

foto: Ferenczi János

foto: Ferenczi János

„A pedAgógus A legfoNtosAbb ember!”
Május utolsó szombat délutánján köszönte meg a város ne-
vében a pedagógusok munkáját Pásztor Béla polgármester, 
szokás szerint a Mézesvölgyi épületben rendezett hangula-
tos Pedagógusnapon. Egy gondolat polgármester úr beszé-
déből: „A pedagógus munka a legfontosabb. Küldetés, hivatás, 
amit csak elkötelezetten lehet végezni. Ezért kell megbecsülni a 
pedagógusokat, a tanítókat.”

Polgármester úr kifejtette, hogy még hiányzik ennek a leg-
fontosabb hivatásnak a szobra. Még senki sem tudta meg-
alkotni a TANÍTÓ szobrát. Senkire sem hasonlíthat, mert 
nem egy embernek akarunk emléket állítani, ugyan akkor 
minden tanárra, tanítóra hasonlítania kell, hogy felismer-
jük a szoborban a tanítót. Reméljük, hogy a közeljövőben 
sikerül egy – ehhez a hivatáshoz méltó – szobrot állítani 
valahol. Jelen volt, s szintén kifejtette nézeteit a pedagógus 
felelősségteljes munkájáról, Pánczél János, a Gödöllői Tan-
kerület igazgatója.
Az ünnepségen adták át a KLIK dicsérő emléklapjait is öt 
munkatársnak: Pappné Csordás Évának, Udvard Gizellának, 
Farkas Tajti Margitnak, Liptai Bélánénak és Müller Annának.

Ugyancsak ezen az alkalmon köszöntötték a nyugdíjbavo-
nulókat: Czene Jánosnét, Bíróné Petrucz Gyöngyit, Szodo-
rai Zoltánnét, Vajda Lászlónét és Papp Gábornét.

Itt került bejelentésre az a város számára igen fontos elis-
merés is, miszerint Balogh Zoltán miniszter úr Pedagógus-
nap alkalmából Apáczai Csere János Díjat adományozott 
Maráczi Ernő nyugalmazott intézményvezetőnek. A díjhoz 
gratulálunk és jó egészséget kívánunk.

            Nyári Ifjúsági Tábor 

                             a  

  Veresegyházi Kistérségben 
 

A SZEDER Közhasznú Egyesület és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális 
Alapellátási Központ közös szervezésében idén megszervezi nyári táborait.  

A táborok időpontja:  

2014. 06. 30.-07. 04.-ig:  

• Erdőkertes: „Kincses bödön hét” (1-4. osztályosoknak) 
• Vácrátót: „Barátunk a természet hét” (6-12 éveseknek) 

2014. 07. 07.-07. 11.-ig: 

• Erdőkertes: „Kulisszák mögött hét” (7-14 éveseknek) 
• Veresegyház: „Pimasz kamasz hét” (12-16 éveseknek) 

2014. 07. 14.-07. 18.-ig: 

• Veresegyház: „Indián tábor” (7-10 éveseknek) 
• Vácduka: „Barátunk a természet” (6-12 éveseknek) 

2014. 07. 21.-07. 25.-ig: 

• Erdőkertes: „Bice Bóca mesehét” (1.-4. osztályosoknak) 
• Csörög: „Mindent bele hét” (7-14 éveseknek) 

2014. 07. 28.-08. 01.-ig: 

• Erdőkertes: „Mindent bele hét” (5.-8. osztályosoknak) 
• Veresegyház: „Mindent bele hét” (5.-8. osztályosoknak) 

2014. 08. 04.-08. 08.-ig: 

• Váchartyán: „Mindent bele hét” (6-14 éveseknek) 
• Csomád: „Barátunk a természet hét” (6-12 éveseknek) 

 

2014. 08. 04.-08. 08.-ig: 

• Váchartyán: „Mindent bele hét” (6-14 éveseknek) 
• Csomád: „Barátunk a természet hét” (6-12 éveseknek) 

 

2014. 08. 11.- 08. 15.-ig: 

• Erdőkertes: „Ki nevet a végén hét” (5.-8. osztályosoknak) 
• Vácegres, Galgamácsa, Váckisújfalu: „Ki nevet a végén” (5.-8. 

osztályosoknak) 

 

Táborainkra 2014. június 2.-tól lehet az adott település gyermekjóléti 
szolgálatában lehet beiratkozni.  

Táboraink díja 7500,-Ft/ 5nap  

A tábor díját az adott tábor előtti héten szerda délig előre kell befizetni.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi 440,-Ft 
kedvezményt kapnak.  

Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeiket a lakhely szerinti táborokba 
írassák be, mert egy másik településre csak abban az esetben lehet jelentkezni, 
ha ott a jelentkezők száma nem éri el a 25 főt.  

25 fő felett nem áll módunkban a gyermekeket fogadni.  

A tábor ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítunk. A napi program 8,00-
16,30-ig tart.  

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy táboraink programjához és az 
étkezéshez a SZEDER Közhasznú Egyesület Norvég Civil Alap pályázata, az 
Egyesület jótékonysági bevétele, illetve Veresegyházi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása nyújt anyagi támogatást.  

         

                                                                                                      Nagyné Gódor Csilla 

                                                                                                           programvezető 

 

 

Nyári Ifjúsági Tábor a Veresegyházi Kistérségben
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Tájékoztatás
III. VERESI GASZTROFESZTIVÁL    

FELHÍVÁS 
(Veresegyház várossá nyilvánításának 15 évfordulóján) 

2014. június 28. 
VÁROSÜNNEP 

Bográcsban, vagy szabadtűzön 
készült tájjellegű ételek főzése 

2014. június 28-án a Váci Mihály Művelődési Ház  meghirdeti 
a  szabadtűzön készült ételek főző versenyét a város főterén. 
•	 minimum 10 adag, de az ajánlott mennyiség inkább 

20 adag (hadd kóstolják mások is) 
•	 Az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokról, főzőedé-

nyekről, kellékekről minden csapat maga gondoskodik. 
•	 Tűzifát, 1 db. asztalt a szervezők biztosítanak 
A szervezők várják: 
•	 a veresegyházi településrészeken élők benevezését 

egymással való nemes vetélkedés céljából 
•	 a kistérség településeinek, önkormányzatainak képvi-

seletét és csapatait 
•	 Civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok, gazda-

sági egységek, munkahelyek jelentkezését 
•	 Közel és távol élő szabadtüzű főzést, bográcsolást, 

szerető csapatokat, családokat 
A főzőverseny menete: 
•	 14 órától regisztráció, előkészületek 
•	 14.30-18.00 óráig főzés 
•	 18.30 órakor ételminta leadása zsűrizésre 
•	 19.30 eredményhirdetés 
Nevezési díj: 3.000,- Ft csapatonként  
Várunk minden érdeklődőt Veresegyház fő utcáján zajló 
rendezvényre. A gasztronómiai élményeken túl kulturális 
programok, előadások szórakoztatják a benevező csapato-
kat, a város programjára érkezőket. 
Részvételi szándékát kérjük a következő címen jelezze 
2014. június 20-ig: 
Kelemenné Boross Zsuzsa vmmuvhaz@veresegyhaz.hu 

III.  VERESI GASZTROFESZTIVÁL
FELHÍVÁS 

(Veresegyház várossá nyilvánításának 15 évfordulóján) 
2014. június 28. 
VÁROSÜNNEP 

Veresegyház város csemegéi 
2014. június 28-án a Váci Mihály Művelődési Ház meg-
hirdeti a házi sütemények versenyét. 
A nevezéseket legkésőbb június 23-ig kérjük névvel, 
telefonszámmal, e-mail címmel és a sütemény nevével 
leadni a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Cent-
rum”A” recepcióján. 
A rendezvényen a hagyományos házi sütemények bemu-
tatása és megismertetése, a nagymamák féltve őrzött re-
ceptjeinek felfedezése mellett szeretnénk bemutatni az új 
otthoni ízeket, karaktereket is, látvány és kóstolás útján. 
A versenyre kizárólag házi készítésű süteményeket vá-
runk felszeletelve, legízletesebb, kulináris élmény a dön-
tő szempont. Mennyiség: legalább egy. 50 x 30 cm-es 
tálcával. Más kritérium nincs
Ötletek: meghitt ünnepek varázslatos süteményei; Fil-
léres finomságok; Uzsonnasütemények; Vendégváró sü-
temények; Kelt kalács és kőttes és Magyar királyok cse-
megéje kategóriákban lehet.
(Kérjük, kerüljék a romlandó alapanyagok hőkezelés nélkü-
li felhasználását! )
A szervezők várják mindazok benevezését, akik: 
•	 a veresegyházi településrészeken élő asszonyok, lá-

nyok (vagy akár férfiak) benevezését különleges, 
saját recept alapján készült, vagy hagyományos mó-
don készített süteményeket készítenek.

•	 a kistérség településein élő sütő asszonyok, lányok 
benevezését. 

•	 civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok, gazdasági 
egységek, képviseltében különleges süteményt sütőket.

A sütemények versenyének menete: 
•	 15 órától sütemények átvétele
•	 16.00 sütemény kiállítás (mindent a szemnek, sem-

mit a szájnak) 
•	 17.00 órakor a zsűri értékelése,
•	 19.30 eredményhirdetés, díjak kiosztása  
•	 20.00 kínálgatás, kóstoló 

Nevezési díj: nincs   
Zsűri tagjai: 
•	 Sulyán Pál 
•	 Gombai Gábor 
•	 Hajdi Józsefné Margit néni 

A verseny anonim, a zsűri csak az alkotások nevét ismeri, 
és az alapján választja ki a díjazott süteményeket!

Várunk minden érdeklődőt Veresegyház fő utcáján zajló 
rendezvényre. A gasztronómiai élményeken túl kulturá-
lis programok, előadások szórakoztatják a résztvevőket. 
Részvételi szándékát kérjük a következő címen jelezze 
2014. június 23-ig: 
Kelemenné Boross Zsuzsa vmmuvhaz@veresegyhaz.hu 
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A Gyermekliget Általános Iskola 
„Ismered-e gyermeked?” sorozat

HogyAN leHet „beválNi” Az 
iskolábAN?

Az iskolakezdés minden kisgyermek életében fontos pilla-
nat. Ennek egyik pozitív jelzése az, hogy a gyermek már 
nagycsoportban várja az iskolakezdést, nem szorongva gon-
dol rá. Iskolától függően nagyon különbözőek lehetnek az 
elvárások a gyermekkel szemben. Legfontosabb az, hogy
•	 Minden gyermek akkor kezdje az első osztályt, amikor 

iskolaéretté válik. Általános szabály – a hatályos törvé-
nyek szerint- a 6. életévet augusztus 31-ig betöltő gyer-
meknek iskolába kell mennie. Ez legkésőbb 8 éves korig 
halasztható szakértői bizottság írásos véleménye alapján.

•	 A gyermek személyiségének és képességeinek meg-
felelő iskola típus kiválasztása. Akkor lesz sikeres és 
örömmel végzett az iskolai munka, ha a képességekhez 
mérten kapja a gyermek a feladatokat, azokat sikeresen 
meg tudja oldani és ez újabb, örömmel vállalt felada-
tok végzésére sarkallja.

•	 Támogató, segítő szülői háttér. A fenti munkában a 
szülőknek is nagy szerep jut, a pozitív megerősítés mel-
lett fontos az elfogadó, reális kép a gyermekükről.

•	 A pedagógus személyisége és az oktatási módszerek 
sem elhanyagolhatóak ebben a folyamatban! Optimá-
lis esetben az előzőekben említett feltételek harmoni-
zálnak a gyermek személyiségével és segítik őt.

Az Őszi Napsugár Közhasznú Alapítvány számlájára a szemé-
lyi jövedelemadó 1 %- ának felajánlásából 151 927 Ft érkezett.
Az alapítvány a támogatást az Idősek Otthonában élő idő-
sek kulturális programjaira, kirándulásaira költötte.

Köszönjük a támogatást és a jövőben is várjuk azok felaján-
lását, akik az idős emberek gondozását támogatni szeretnék.
 

Az alapítvány kuratóriuma

kerüljük el A kÖzlekedési 
bírságokAt

Értesítés
Veresegyház Polgármesteri Hivatalának Közterület-fel-
ügyelete felhívja a gépjárművel közlekedő lakosok figyel-
mét néhány, közlekedési jogszabályok megsértésével 
kapcsolatos problémára. A közlekedési szabálysértések, 
szabályszegések bírságtételeinek nagy része a kormány-
rendeletben meghatározott fix összegűek. A Közterü-
let-felügyelő a helyszínen ezekben az esetekben nem 
mérlegelhet. 
A leggyakrabban elkövetett szabálysértések, szabálysze-
gések, és a rendeletekben szereplő /410/2007.(XII.29.) 
Korm. Rendelet, 63/2012.(IV.2.) Korm. Rendelet/- a hoz-
zájuk rendelt büntetési tételek a következők: 
megállni tilos: fix 10.000 Ft, 
várakozni tilos: fix 10.000 Ft, 
járdán parkolás: fix 10.000 Ft, 
menetiránnyal szemben történő parkolás: fix 10.000 Ft, 
mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen engedély 
nélküli parkolás: fix 50.000 Ft, 
behajtani tilos: fix 30.000 Ft, 
gyalogátkelőhelyen, valamint az előtte 5 méteren belüli 
megállás: fix 25.000 Ft.
Veresegyházon gyakori a járdán való megállás:/ KRESZ 40.§. 
8. bek. a. pont./, pedig járdán megállni tilos. Közlekedési 
tábla nem kell, hogy jelezze a tiltást, mert ez alapvető KRESZ 
szabály. 
Járdán – részben, vagy teljes terjedelemben - csak akkor sza-
bad megállni, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi. 
Mozgáskorlátozott igazolvánnyal járdán meg lehet állni, de 
csak úgy, hogy a fal vagy a járda széle és a gépjármű között 
minimum 1,5 méter távolság megmaradjon.
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a vasúti átjá-
rótól a Temető utcáig a Fő úton a gyalogjárdán nincs kijelölt 
kerékpárút. Ezen a szakaszon kerékpárral közlekedni tilos, 
kivéve a kiskorúakra vonatkozó rendeletet. Ennek figyelmen 
kívül hagyása szabálysértési bírságot von maga után.
A jelenlegi hatályos jogszabályok a jogszerűen intézkedő 
közterület-felügyelő részére nem teszik lehetővé az elköve-
tett szabálysértések esetén a méltányosságot. A kiszabott 
bírság összegét megváltoztatni nem lehet, részletfizetésre 
sincs lehetőség. Méltányossági jogkörrel sem a város pol-
gármestere, sem a város jegyzője nem rendelkezik.
Amennyiben a Közterület-felügyelet intézkedésével szem-
ben panasszal kíván élni a megbírságolt személy, a panasz 
elbírálása a területileg illetékes első fokú szabálysértési 
hatóság, a Rendőrség hatáskörébe tartozik.
A Közterület-felügyelet kiemelt hangsúlyt fektet arra, 
hogy rend legyen a közterületen.
Kérem Önöket, segítsék a munkánkat és figyeljenek a 
közlekedési szabályok betartására.

Garai Tamás jegyző megbízásából Hlinka József 
közterület-felügyelő

A Várhelyi Vilmos Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 
2013. évre vonatkozó beszámolója elérhető a veresegyházi 
római katolikus plébánia honlapján:

http://veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu/varhelyi-vilmos/

A „veresegyHázi lAkodAlom” NAgykállóN

2012-ben, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség szervezésében, a hagyományőrző együttesek országos minősítő ver-
senyének házigazdája Veresegyház volt. Mint megtudtam, a Kállai Lakodalmas Egyesület táncosai, a mai napig jó szívvel 
gondolnak az itt töltött időre. Veresegyház számukra nemcsak egy sikeres szereplés helyszíne, hanem sokkal több ennél. 
A mostani meghívásukkal kívánták viszonozni a vendéglátást és élményt, amiben itt volt részük. Így került 2014. május 
17-én, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes a Nagykállói Városi Sportcsarnokba, az „I. Lakodalmas Fesztivál” 
hagyományőrző találkozóra. 

A veresiek 32 fős csapattal indultak a rendezvényre, ahol nagy sikerrel mutatták be a „Veresegyházi lakodalom” című 
koreográfiájukat. A táncjáték főbb szerepeit: Badics Lajos - násznagy, Csengődi Klaudia - menyasszony, Kudor Csaba - 
vőlegény, Ujvári Lászlóné - örömanya, Fekete Ferenc és Fekete Ferencné - örömszülők alakították. Az együttes állandó 
tagjai mellett a műsorban fellépett: Fülöp Veronika, Tőke Zoltán és Kudor Csaba. Közreműködött: a Garaboly Zenekar. 
Az együttes fellépését a szervezők oklevéllel, és a helyi OTP Bank különdíjával ismerték el. Gratulálunk az együttesnek az 
elismeréshez! 

Veréb József

Ál-arc címen nyílt május elején kiállítás az Udvarház Galériában 
Fazakas-Koszta Tibor műveiből

A Veresegyházi Nyugdíjas Klub vendégül látta a Szadai Nyugdíjas 
Klubot, s a közös műsor alatt jól szórakoztunk

Népdalkörünk a Néptánc és Népzenei Gálán, május 31-én,
a Váci Mihály Művelődési Házban
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„S így szólt a Mester: mindenik gyerek kis antennája legyen a zenének, maga is hangszer, síp, húr és vonó, mit föl-
zenget az ének... (Vészi Endre)

zeNe A város szívébeN

Közel egy évtizeden keresztül rendszeres látogatója voltam a városi zeneiskolának. Ott 
voltam, mint minden „rendes” apuka, a karácsonyi koncerteken, a kamara- és vizs-
gahangversenyeken. 2008 áprilisában a legelső „Jótékonysági Tanári Hangverseny” 

előadását követően, minden évben a művésztanárok további előadásain. Szeretem a zenét, 
mert: „a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.”

Városunk zeneiskolájának múltja egészen 
az 1950-es évekre tekint vissza. A kezde-
tekben munkaközösségi, később a váci és 
a gödöllői zeneiskolák kihelyezett tagoza-
taként működött. Az 1980-as években, 
a „község zeneiskolája”, a helyi művelő-
dési ház alagsori termeiben lelt otthonra. 
Nem voltak ezek könnyű évek, de végül 
felvirradt a nagy nap. Ahogy fejlődött a 
település, a megnövekedett igények dik-
tálta szükségszerűség gyümölcseként, 
az oktatási intézmény önállóvá vált, és 
Önkormányzati Zeneiskola néven kezdte meg 1993-ban a 
tevékenységét. 2004. április 24-től, Lisznyay Szabó Gábor 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven 
működik, időközben a régi ifjúsági ház felújított épületében, 
napjainkra egy színvonalas, igényes oktatási létesítményben 
fogadja a növendékeket. Mindezt megkívánta Veresegyház 
várossá válása, a lakosság és az iskolás korú gyerekek létszá-
mának gyarapodása. Sikerként könyvelheti el a város az is-
kolában folyó művészeti oktatást, melynek eredményeként a 
növendékek számos helyi rendezvény rendszeres fellépői. Az 
évek során nem múlt el olyan tanév, hogy Veresegyház szí-
neiben ne szerepelt volna eredményesen zeneiskolás növen-
dék a különböző területi, megyei és országos versenyeken. A 
végzettek közül - évről évre többen - hivatásul választják 
a zenei pályát, és művészeti szakközépiskolában, majd ké-
sőbb felsőfokú intézményben folytatják tanulmányaikat. 
Nem beszélve azokról a volt növendékekről, akik felnőtt-
ként gyermekeiknek énekelve, vagy éppen a családi, baráti 
összejöveteleken kedveskednek hangszeres tudásukkal. Igaz 
a mondás: „Felemelkedni, sikereket elérni csak kiművelt 
emberfőkkel lehet.” Ennek tesz eleget az intézmény, Ve-
resegyházon kívül további öt kihelyezett tagozaton. Ilyen 
tagozat működik: Erdőkertes, Mogyoród, Szada, Vácrátót 
és Vácduka településeken. 
A zenei oktatás legkedveltebb hangszerein - zongora, gitár, 
ütős, fuvola... - kívül számos fúvós, vonós vagy éppen a népi 
hangszerek - brácsa, hegedű, koboz, furulya, citera - is megta-
lálhatók a tanszakoknál. Nem beszélve a magánének nyújtot-
ta lehetőségekről. A kezdeti időszakban, az iskola növendéke-
inek száma általában 40-50 fő volt, ez a létszám folyamatosan 
növekedett, a 2008-2009- es tanévre, a kihelyezett tagozato-
kéval együtt elérte az 550 főt. Jelenleg 537 növendéke van 
az intézménynek. Az iskola, Lisznyay Szabó Gábor zeneszer-
ző nevét, fennállásának 10. évfordulóján vette fel. Lisznyay 
Szabó Gábor, az 1950-es években a váci zeneiskola veres-
egyházi tagozatának tanáraként dolgozott. Zenepedagógusi 
feladatai mellett fáradhatatlan karmestere volt az első veres-
egyházi zeneiskolai vegyeskarnak. Zeneszerzői munkásságát 
1981-ben bekövetkezett haláláig mindvégig folytatta. Kórus- és 
orgonaműveit Európa szerte, Japánban és Kínában is ismeri a 

zeneszerető közönség. A veresegyházi ön-
álló zeneiskola megalakulását követően, az 
igazgatói feladatokat Spera Ágnes tanárnő, 
ahogy a mai felnőttek visszaemlékeznek, Ági 
néni töltötte be egészen 2008-ig. Jelenleg az 
intézmény igazgatója Csécsyné dr. Drótos 
Edina zenetanár, jogász. Irányítása alatt, a 
2007-2008-as tanévtől kezdődően számos 
változás állt be az iskola életében. Ilyen új-
szerű kezdeményezés az évente rendszeresen 
megrendezett tanári hangverseny. Ennek 
jelentősége abban rejlik, hogy a gyerekek és 

a szüleik is részesei lehetnek egy színvonalas hangversenysoro-
zatnak, ahol „a tanár muzsikál a tanulóknak”. Többek közt, 
erről kérdeztük igazgató asszonyt. 
„A feladatom ellátásában igyekeztem a város által támasztott 
követelményeknek megfelelően fejleszteni az intézményt szak-
mailag és emberileg egyaránt. A korábbi években számos városi 
rendezvényen vállaltak szereplést a kollégák és a növendékek, ezt 
igény szerint tovább folytattuk. Nem volt viszont olyan jellegű 
fellépési lehetőség, ahol kifejezetten a tanári kar mutathatta vol-
na be a tudását. A helyi sajátságokat kihasználva már 2008. 
áprilisában megtartottuk az első jótékonysági hangversenyünket. 
Az előadások nyilvánosak voltak, a város részéről minden érdek-
lődő jelen lehetett. Értékelésem szerint az előadások sikeresek és 
igen színvonalasak voltak. A jövőben is szeretnénk folytatni ezt 
a gyakorlatot. Nagyon örülök, hogy egy ilyen jó tanári testülettel 
dolgozhatom, melynek eredményeként az elmúlt évek során is 
több tehetséges diákunk nyert felvételt középfokú oktatási in-
tézménybe. Most végzős továbbtanuló növendékeink: Konkoly 
Enéh Kinga és Gelle Hunor a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolába nyert felvételt. Krámer Fanni, a Váci Piké-
thy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola tanulójaként kezdi a 
következő tanévet. Iskolánk növendékei közül, ketten kimagasló 
eredményt értek el a III. Demecseri Országos Rézfúvós Feszti-
válon: Sajó Attila-tenorkürt „arany minősítést”, Nagy Ágos-
ton-trombita „ezüst minősítést” kapott. A Dunán innen, Tiszán 
túl Kárpát-medencei tehetségkutató versenyen Dobos Lilla népi 
ének kategóriában „különdíjat” szerzett, Farkas Ágnes-népi 
furulya „II. helyezettként” végzett. 
Veresegyház és környéke zenei életének támogatására, az okta-
tás fejlesztésére létrehozott Szinkópa Alapítvány, évek óta tá-
masza a művészeti képzés színvonalának emelésében végzett 
munkának. A város és a környező települések lakói ál-
tal, jövedelemadójuk 1%- nak felajánlását továbbra is 
köszönettel fogadjuk. A Szinkópa Alapítvány adószáma: 
18669615-1-13„
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola 2007- ben elnyerte a 
„Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatás” címet. 
Városunk méltán büszke a zeneiskolájára, mert itt van: a 
zene, a város szívében! 

Veréb József 

Csécsyné dr. Drótos Edina

tűztestvérek és tűzmAdArAk

Ifjú színjátszósok vették birtokba 
2014. május 16-án a Váci Mihály 
Művelődési Ház színháztermét. 
Ők, a Fabriczius József Általános 
Iskola „Tűztestvérei és Tűzmada-
rai”. Előadásukban láthattuk a 
„Van közöm hozzám” és a „Világ-
szám” című színdarabjukat.

Ácsné Csáki Ildikó pedagógus, a 
gyerekek tánc- és drámaoktatója, 
a következők szerint mutatta be a 
színjátszó szakkört:
„2002 óta tanítok az iskolában, az 
első foglalkozásra egy diák, Csom-
bor Renáta jött el, - ma már rendezőtársam, a középiskolás 
közösséget vezeti -, nem adtuk fel és egyre többen csatlakoz-
tak. Volt olyan év, hogy három csoportunk volt, közel hetven 
tanulóval. 2008-ban indultunk először a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Találkozón, a következő évben 
az „arany minősítés” mellett bejutottunk a döntőbe az or-
szág húsz legjobb csoportja közé. A versenyekről mindig sok 
szép emlékkel és tapasztalattal tértünk haza. 

Próbálom saját élményeimet és a gyerekek érdeklődési köré-
be tartozó témákat úgy összehangolni, hogy mindnyájunk 
számára hasznos értékeket építsünk be a színdarabokba. 
Közösen alakítjuk ki az előadást, együtt alkotunk, ren-

dezünk. Többnyire a kamaszok prob-
lémáit állítjuk a középpontba. Most 
az ötödikes és hatodikos fiúkból és lá-
nyokból álló Tűztestvérek csoporttal, 
az „énkeresés” útjait vizsgáltuk, a 
mai magyar költők verseinek felhasz-
nálásával. Persze, itt is megjelentek 
a saját gondolatok, improvizációk, 
hol önkritikusan, hol vidáman vagy 
éppen komolyan. A „Van közöm hoz-
zám” című előadásunkkal nemcsak az 
„arany minősítést” szereztük meg, ha-
nem meghívást kaptunk az országos 
döntőre, Szegedre, a legjobbak közé. 

A Tűzmadarak, egy különleges közösség, tagjai hetedikes és 
nyolcadikos tanulók. A most bemutatott „Világszám” című 
színdarabunkat Lázár Ervin novellái ihlették. Fókuszban a 
különleges ember és a tömeg áll, az ő konfliktusuk az élet 
cirkuszában.” 

Az iskolai színjátszók rendszeres szereplői a városi rendez-
vényeknek. A mostani előadás is azt bizonyította, hogy 
színvonalas, lelket építő közösségi munka folyik ezen a 
területen, az előadás a szó szoros értelmében elkápráztatta 
a közönséget. 

Veréb József

Ácsné Csáki Ildikó
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Egészséges életmód
Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

Májusi cikkünkben írtunk a mozgás fontossá-
gáról és említettük, hogy aki mozog, az jobban 
is alszik. De miért fontos az alvás, hogyan kap-
csolódik ez a „tevékenység” mindennapi egész-
ségünkhöz?

Habár a kisbabák esetében teljesen termé-
szetes, hogy aludniuk kell és a szülők min-
dent megtesznek azért, hogy ez így is legyen 
(a növekedés, fejlődés fokozott alvásigény-
nyel jár), a mai modern felnőtt-létben már 
küzdenünk kell azért, hogy jól aludjunk, 
egyáltalán, hogy el tudjunk aludni minden 
este. A kialvatlanság következményei: de-
koncentráltság, ingerlékenység, csökken a 
fizikai teljesítőképességünk és immunrend-
szerünk védekező képessége, pszichés prob-
lémák is adódhatnak. Tíz emberből egy az, 
aki azt mondja: jól alszik minden éjjel. Ez 
a mai világ túlhajszolt, eredményorientált: 
sokszor a nap 24 órája sem elég a teendőink 
elvégzésére és az estéből csípünk le, amikor 
aludhatnánk. A jó alvásnak megszámlál-
hatatlan előnye van, de csak az optimális 
mély-alvás időszakban, nem mindegy, hogy 
mennyit és milyen minőségben alszunk!

Amikor alszunk, számtalan regenerációs 
folyamat megy végbe testünkben: izma-
ink, szöveteink, idegrendszerünk, agyunk 
ekkor pihen, regenerálódik, méregtelenít a 
szervezet és szépségünk megőrzésében segít. 
A felnőttek többségének 7-9 óra pihentető 
alvásra van szüksége, természetesen egyé-
ne válogatja, ez lehet 5, de akár10 óra is. 
Az alváshoz csendes, aránylag hűvös, sötét 
környezet az optimális. Fontos, hogy nagy-
jából ugyan abban az időpontban feküd-

jünk le (lehetőleg este 10 óra előtt, mert az 
éjfél előtti alvást tartják a legpihentetőbb-
nek) és mindig ugyankkor keljünk is fel 
(hétvégén is!). Koffein tartalmú italokat a 
késő délutáni időszakban már ne vegyünk 
magunkhoz és ne tévézzünk, számítógépez-
zünk közvetlenül lefekvés előtt: a villódzó 
képernyő megzavarja a melatonin termelő-
dését, amely az alvási ciklust irányító hor-
mone. Ez sötétben keletkezik, és a nyugodt 
alvásért, a bioritmus kialakításáért felelős. A 
melatonin javítja a vérkeringés hatásfokát, 
jó hatással van a szexuális életre, csökken-
ti a hangulatingadozásokat, befolyásolja az 
anyagcserét. Erős antioxidáns tulajdonsága 
feltételezhető, így csökkenti az egyes daga-
natos betegségek kialakulásának kockázatát. 
A melatonin csak éjjel termelődik: ez újabb 
indok arra, miért ne hanyagoljuk el az al-
vást. Az elalváshoz segít még a rendszeres 
testmozgás, ami „kifáraszt” és a lefekvéssel 
kapcsolatos meghitt, befelé forduló szo-
kásrend (olvasás, meleg tej kortyolgatása, 
nyugodt zene hallgatása). Lefekvés előtt 
2-3 órával fejezzük be az étkezést, mert dél-
után 5-6 óra körül már kezdenek lelassulni 
létfontosságú szerveink, anyagcserénk is. 
Hagyjuk pihenni szervezetünket.

FittenVeresen.hu 

Recept ajánlat

Zsályás gyömbéres csirkemell,
grill zöldségekkel (4személyre)

Hozzávalók: 
80 dkg. csirkemell 
3 db. lilahagyma
3 szál sárgarépa

1 db. kaliforniai paprika
1 db padlizsán
1 db. cukkini

4 db. gomba (csiperke)
1 dl. oliva olaj

1 kis db.(3-5 gr.) friss pucolt gyömbér
5 szép zsálya levél, apróra vágva

2 evőkanál méz
1 dl száraz fehér bor

1 evőkanál worchester szósz
só, bors

A csirkemellet vékonyabb szeletekre 
vágom, ízlés szerint sóval, borssal 

fűszerezem.
A hússzeleteket ½ dl. olajban pirosra 
sütöm (3-4 perc oldalanként), majd 
a tepsiben sütés közben rászórom az 
apróra vágott gyömbért, zsályát és 

ráöntöm a mézet.
Átforgatom, majd felöntöm a borral és 
kiforralom. Rálocsolom a worchester 
szószt. A sárgarépát, paprikát, cukkinit 
és a padlizsánt kb. 0,5 cm széles és 
5 cm hosszú hasábokra vágom. A 
lilahagymát és a gombát felcikkezem.
Felhevítek egy serpenyőt a maradék 
olajjal és az összevágott zöldségeket 
addig sütöm (5-6 perc), amíg szép 
színt kapnak. Ízlés szerint tovább 
ízesíthetjük egy gerezd fokhagymával, 

sóval és borssal.
A pirosra sült csirkemell filét grill 

zöldség ágyon tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok!

egészségüNkAlAppillérei - Alvás

Tájékoztatjuk a szívükben érintetteket, hogy a nyári napforduló alkalmából 2014. június 21-én (szombaton), 
napnyugtakor FÉNYKORONA SZERTARTÁS misztériumjátékot mutatunk be 

Veresegyházon a Trianon emlékműnél
A Magyar Szent Korona, magyarságunkat megtartó, számunkra cselekvési programot adó nemzeti ereklye, szakrá-
lis hagyománykincsünk legmagasabb rendű szimbóluma. A Magyar Szent Korona fénye bevilágítja a Kárpát-me-
dencét és összeköti az eget a földdel. Várjuk mindazon honfitársainkat, akik az ünnep méltóságával azonosulni 
tudnak. Ráhangolódás kezdete: napnyugtakor (20 óra 38 perckor). Megközelítés: Szada Szőlővirág utca felől 
(GPS: 47.648494, 19.319456). Kérjük, hozzanak magukkal gyertyát, zászlót és énekeljék velünk együtt az el-
hangzó énekeket! További tudnivalók: www.emberfiaalapitvany.hu 

Veresen
fi en

„Varrtam nekik a gyönyörű ruhákat, amerre csak mentünk mindenhol megcsodálták őket. Most is abban a viseletben 
járnak, amit én készítettem, nagyon vigyáznak rája...” (Puskás Andrásné)

A veresegyHázi HAgyomáNyőrző Népi együttes NyomábAN 
2. rész

Városunk kulturális életéhez kapcsolódó történetünk, a 
XX. század elejéig nyúlik vissza. Napjainkban, a köztünk 
élő „dédanyáink” elbeszélése szerint, a hagyományos öl-
tözködési mód, a népviselet volt. A régi ruházatot tartós 
anyagból, házilag készítették, hogy akár több nemzedéket 
kiszolgálhasson. A Kárpát-medencében élő magyarság pa-
rasztruhái tájegységenként változtak. A veresegyházi nép-
viselet kialakulását alapvetően a délpalóc ruházat határoz-
ta meg. Az öltözetek, a környező települések viseleteinek 
hatására az idő múltával sokféleképpen változtak.

A veresegyházi lányok és asszonyok mindig gazdag ru-
határral rendelkeztek, melyek mai szemmel nézve is igen 
szépek, mutatósak. „Egy népnek csak akkor lehet jövő-
je, ha őrizve van a múltja is!”- mondják sokan, és vallják 
magukénak a mondást a Hagyományőrző Népi Együttes 
tagjai. Ez a gondolat, a megalakulásuk óta viszi előre az 
együttest, a település hagyományainak ápolása, megőrzése 
útján. Fellépéseiken mindig sikert arattak, mert a színpa-
don, amikor megjelentek minden szem odafordult a szép 
népviseleti ruhában pompázó asszonyok és lányok láttán.

Szólnunk kell azokról a szorgos kezű asszonyokról, akik 
hosszú évtizedek alatt végzett munkával alakították, for-
málták, a település hagyományainak megőrzéséhez, a ve-
resi népviseletet. Kik Ők valójában? Három veresegyházi 
- a régi paraszti viselet készítésben jártas - asszony, név 
szerint: Balázs Pálné, Pásztorné Boros Mária és Puskás 
Andrásné. Az életük összefonódott Veresegyházzal, itt 
születtek az 1900-as évek hajnalán. Gyermekkorukat, 
fiatalságukat és felnőtt éveiket itt élték családjuk köré-
ben. Ami közös bennük, egész életükben a veresegyházi 
asszonyok szoknyáit varrták és ráncolták. Ők azok, akik 
„megteremtették” és továbbvitték, a ma ismert, szép ve-
resi viseleti hagyományt. 

Balázs Pálné 1919-ben szüle-
tett Veresegyházon. Már egé-
szen fiatal lányként, beava-
tottá vált a paraszti szoknyák 
készítésének és ráncolásának 
„tudományába”. A gyermek-
nevelés és a család ellátása 
mellett, a női ruha készítés 
volt az „élete”. Ellátták mun-
kával a veresi asszonyok és lá-
nyok, „batyuszámra” kapott 
megrendeléseket a környező települések néptáncosaitól is. 
Az 1970-es években hat évig állt alkalmazásban a Kézműipa-
ri Vállalatnál, az ott tanultakat, tapasztalatait hazahozta és 
varrt, ráncolt rendületlenül. Négy lány gyermeket nevelt fel, 
tisztességben, becsületben. Hat unokával és két dédunokával 
büszkélkedhet.
Találkozásunkkor a következő szavakkal fogadott: „Szerettem 
az életet, mulatni, táncolni és ráncolni...” 

Pásztorné Boros Mari néni, az ottho-
nában mesélt az életéről, munkájáról és 
családjáról. „1923-ban születtem, hatan 
voltunk testvérek, én voltam a negyedik 
gyerek. Édesapám kereste egyedül a kenye-
ret, nagyon sokat kellett dolgozni, nap-
számba járni, harmados földben dolgoz-
tunk, hogy megélhessünk... „ Boros Mari 
néni nagyon fiatalon megözvegyült, 
1944-ben egyedül maradt a kisfiával, nehéz, küzdelmes 
évek vártak rá. Van egy dédunokája, „tündéri kislány”, aki 
mindig nagy szeretettel öleli magához a mamát. „Most jó 
sorom van, nem bánt senki...” A Veresegyházi Női Kör meg-
alakulása gyökerestől megváltoztatta az életét, rendszeresen 
eljárt a rendezvényekre. Megtanulta a népviseleti szoknyák 
ráncolását, így az egyéb varrás mellett sok asszonynak készí-
tett szebbnél szebb ruhákat. „A Női Kör az nagyon jó volt, 
Hajdiné Huszai Margit jól össze tudta tartani a népet. So-
kan voltunk: lányok, fiúk, menyecske- és asszony csoportok. 
Nagyon szerettem varrni és ráncolni. Margit is sok munkát 
hozott, Ő varrt, én meg ráncoltam. Szépek voltak a Mári-
ás lányok, még babát is készítettem, vitték ajándékba. Most 
már nincs semmi bajom, csak az , hogy nem tudok úgy csi-
nálni semmit, amit kellene...” 

Puskás Andrásné, Manci néni 1926-
ban született, az édesapja szabómester, 
édesanyja varrónő volt. Gyermekkorára, 
fiatal éveire a következők szerint gondol 
vissza: „Veresegyházon nőttem fel, a szüle-
im csinosan, szépen öltöztettek, én voltam 
nekik a mintapéldány. Gyermekkoromtól 
kezdve tőlük tanultam a mesterséget, a 
varrást, a szép népviseleti ruhák készíté-
sét. Nagylány lettem, férjhez mentem, az 
uram hentes és mészáros volt. Sajnos a há-
zasságom nem sikerült, a kislányunk nagyon korán meghalt, 
a férjem Ausztráliában kötött ki, soha többet nem láttam. A 
rokonságomból sokan elmentek, kint élnek, de én azt mond-
tam: itt születtem, én itt akarok majd meghalni. A fiam is itt 
él a családjával Budapesten. A katolikus templom végében, 
a kézimunkázó női alakot a szobrászmester rólam mintázta 
meg. Az én vagyok! Tagja voltam a Veresegyházi Asszonykó-
rusnak, a ruháink mind az én két kezem alól kerültek ki. 
Amerre mentünk, megcsodáltak minket, híresek voltunk, szé-
pek, gyönyörűen öltözöttek. Ahogy a nóta mondja: Minden 
elmúlik egyszer, minden a végéhez ér, és minden december 
egy új májust ígér...” 

Az évek elszállnak, de mindaz, amit Ők hárman itt Veres-
egyházon létrehoztak, még sokáig élni fog. A jövő nemze-
dék feladata, az örökölt értékek megtartása és továbbvitele. 
A jelen emberé pedig az ápolása, legyen az egy szép zsinóros 
pruszlik, vagy egy tulipános láda, az értékeink kincsestára. 

Veréb József
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veresegyHáz sportélete egy új kick-boksz 
edzőteremmel gAzdAgodott

A Veresegyházi Kick-Box Egyesület az általa rendbe tett és felszerelt, illetve az önkormányzat által bérelt Budapesti úti 
termének ünnepélyes megnyitását május 11-én tartotta. A megnyitón jelen volt Pásztor Béla polgármester, dr. Leyrer 
Richárd, Magyarország Kick-Box Szövetségének elnöke (Ő egyben a Világ Kick-Box szövetségének alelnöke is), Katona 
Barnabás többszörös kickbox világ- és Európa bajnok, edző, a veresi fiatalok vizsgáztatója, Szabó Árpád világbajnok, a 
sportág veresegyházi honosítója, az önkormányzati képviselők közül dr. Marik György és Szalontai Boldizsár. Papp Attila 
elnök a közel 100 fős vendégsereg előtt meghatódva, csak röviden méltatta az elért eredményt, kiemelte, hogy az egyesület 
célja a fiatalok tiszteletre, fegyelemre és jóra nevelése, amihez ez a sport egy kiváló eszköz. Megszívlelendőek dr. Leyrer Ri-
chard szavai is: „Látom, Himnuszban nem vagyunk még elég jók, (nehezen ment az éneklése – a szerk.). Ez számomra is feladott 
lecke, hogy megmutassuk ennek a kiváló városnak, milyen sikeres sportág ez. A tatamin Magyarország a 3., a ring küzdelmekben 
az első 10 között tartanak számon bennünket a világban. … Azon leszek, hogy hozzunk ide nemzetközi eseményt, s ezeken a 
nemzetközi versenyeken  tanuljuk meg a magyar siker örömére énekelni közösen - úgy Isten igazából - a magyar Himnuszt.”

gAlAxisok AsztAliteNisz eredméNyei tárNokoN

2014. május 11-én, Tárnokon rendezett asztalitenisz versenyen a Galaxisok csapatából Cserey 
Bálint és Ignátz Levente vett részt. Négy csoportban küzdöttek egymással a fiúk. Jó játékkal 
az egyenes kiesés és végjáték után Cserey Bálint első, Ignátz Levente harmadik helyen végzett! 
Nagyszerű eredmény a szezon vége felé és külön gratuláció a szüleiknek, hogy vasárnapjukat 
rááldozva ott voltak ezen a rendezvényen is. 

Letanoczki István edző

kArAtésAiNk sikerei A mAjális kupáN

A kupát 2014. május 1-jén a XV. kerületi Ifjúsági Központban a Fortuna Karate Sportegyesület rendezte. A versenyen öt 
egyesület közel kétszáz fős tanítványa mérte össze tudását. 

Eredményeink:
Koplányi Emil: siko dachi 2. hely, szivacs kumite 3. hely,
Koplányi Emma: siko dachi 3. hely, szivacs kumita 3. hely,
Zombor Dávid: szivacs kumite 3. hely, kata 3. hely,
Zombor Bence: kata 3. hely, Kumite 3. hely,
Butyka Balázs: kumite 2. hely,
Ritter Csaba: kumite 1. hely,
Csósza Zalán: kata 2. hely,
Pleva Bence: siko dachi 3. hely,
Pleva Marci: siko dachi 3. hely,
Alpár Ádám: siko dachi 2. hely,
Végh Zétény: kata 2. hely,
Végh Zsombor: sikodachi 3. hely, kata 3. hely.

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Edző Szalay Zsolt, 2 dan

A veresi küzdősport egyesület Hírei

Szenzációs siker a Girja (Kettlebell) Sport Országos Bajnokságon!
Május 10-én a Pécs melletti Görcsöny adott otthont a Girja Sport Országos Bajnokságnak. Az évkönyvekbe Nyílt Magyar 
Giri Sport Bajnokság néven vonul be a viadal, melyet szerb versenyzők tettek nemzetközivé.
A Veresi Küzdősport Egyesület 9 versenyzővel volt jelen, versenyzőink 22(!) számban mérették meg magukat. A 
végeredmény 21 arany,és 1 ezüstérem!
 Tolvaj Donát 3 arany, Torsa Erzsébet 2 aranyérem, Torsa Dániel 1 bajnoki cím, Kuhár Adrienn 3 győzelem, Czibula 
Mátyás 2 első helyezés, Burányi Viktor 4(!) bajnoki cím, Ilyés Zita 3 első helyezés, Ilyés Gyula szintén 3 bajnoki címet 
szerzett! Ezüstérmes lett : Bondor Kata.
Nagyszerű versenyen vagyunk túl, olyan eredményekkel sikerült győzni, amire bizony a szakma is felkapta a fejét. Érdekes-
ség,hogy csapatunkból Torsa Erzsi és fia Dani, illetve Ilyés Gyula és lánya Zita is együtt versenyzett.
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

Egy nap, két verseny, ezúttal Miskolcon!
Május 17-én, Miskolcon rendezték meg a Grappling országos bajnokságot,és vele együtt a Baranta 
(hagyományos magyar harcművészet) világkupát.
Egyesületünket a nehézsúlyú Kerstner Róbert képviselte mindkét viadalon. De hogyan!? Előbb az 
egyik, majd a másik sportágban győzött magabiztosan,így egy ugyanazon a napon lett ORSZÁGOS 
BAJNOK,illetve VILÁGKUPA GYŐZTES!
Gratulálunk Robi! Szép munka volt!

Cross-Training tábor Agárdon!
Május 16-18-ig Egyesületünk Cross-Training szakosztálya Agárdon edzőtáborozott. Az időjárás ugyan nem fogadta kegye-
ibe a résztvevőket, de a tábor maga pompásan sikerült. A húsz résztvevőt két remek edző, Ílyés Gyula(Gyuszi bácsi), és Zala 
György trenírozta. Három nap, remek edzések, jó hangulat. Ezek voltak a legfőbb jellemzők. Minden résztvevő megtette 
a magáét! Kiválóan teljesítették az olykor embert próbáló feladatokat.

Gyermeknapi judo gála két helyszínen!
Május 25-én, Budaörsön rendezték a VI. Budaörs kupát, amelyre 467!!! ifjú judos nevezett. A német és szerb csapatok 
miatt nemzetközinek minősült viadalon a Veresi Küzdősport Egyesületet hét harcos képviselte. Az új városi sportcsarnok 
teljesen megtelt. A küzdelmeket hat szőnyegen bonyolították le. Nagyszerű csatáknak lehettünk a szemtanúi.
Versenyzőink nagyszerű teljesítményt nyújtottak, minden elismerés megilleti őket. A mérlegünk két ezüst, egy bronzé-
rem,egy negyedik,két ötödik,és egy hetedik helyezés. 
Ezüstérmeseink: Parádi Barnabás, Molnár Balázs, bronzérmes: Homoki Marci, negyedik: Jakab Kata, ötödik: Kerecseny 
Attila és Fülöp László, hetedik Fodor Balázs. Gratulálunk sikeres versenyzőinknek.
 
Ugyanezen a napon a csapat másik felét Czibula Matyi edző az ÉVÖGY által szervezett veresi városi gyermeknapi ren-
dezvényre vezette, ahol nagysikerű bemutatót tartottak a jelenlévőknek. Reményeink szerint sok ifjúnak sikerült kedvet 
csinálni ehhez a nagyszerű sporthoz.

JÚNIUS 28-29.
 (szombat-vasárnap) 

„VÁROSAVATÓ KUPA”

Kispályás női és férfi labdarúgó verseny

Nevezési határidő: 
2014. június 20. 16.00 óra

Érdeklődés, benevezés:
www.veresegyhaz.hu

06-20-9749-686 Baranyó Csaba szervezőnél

A Veresegyházi Kézilabda 
Jövőjéért Alapítvány

MeghívóJa
a VI. Kucsa Tamás Nosztalgia 

Kézilabda Napra
2014. június 14. szombat 13.30 óra;

Veresegyház Sportpálya
Szeretettel vár régi/új csapatod egy jó 
játékra, találkozásra, nosztalgiázásra, 

kikapcsolódásra.
Várjuk családodat és hozzátartozódat is. A jó 

idő garantált, a cipődre szükséged lesz!
Büfével, vacsorával és szeretettel várunk!
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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.

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!

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

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

Minden  
csomag havi

1288 Ft

IN_33012163_1288_VeresiKronika_186x268.indd   1 4/11/14   10:29 AM

LÁSZLÓ MARGIT és RIBAI BÉLA

50.
házassági évfordulójára!

Szeretettel köszöntünk benneteket.
Kívánunk hosszú boldog életet és 

jó egészséget.

A CSALÁD
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Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:

V e r e s F i t t     V e r e s e g y h á z ,  M o g y o r ó d i  u .  6 .
alakformáló szalon     0 6  2 0  9 5 5  1 5 4 5     v e r e s f i t t . h u

KOBALT INGATLAN
Terebesi Andrea
+3670/631-2368

andrea.terebesi@gmail.com

KEDVES INGATLAN TULAJDONOSOK ÉS INGATLANT KERESŐK!
Ismét néhány gyöngyszem a kínálatomból. Amennyiben Ön is szeretné 
itt látni ingatlanát, kérem keressen a fenti elérhetőségeken.

Veresegyházán, a Kútfő lakóparkban, ÚJSZERŰ, belső-kétszintes, 106 
nm-es, amerikai-konyhás nappali + 4 szobás , DUPLA KOMFORTOS, 
rendkivül GAZDASÁGOS fenntartású otthon, 279 nm-es gyönyörű 
parkosított telekkel , medencével eladó. Irányár: 19.700.000.- Ft. 

Veresegyház Laposok területen 4 lakásos társasház földszintjén kínálok 
megvételre 65 nm-es kiváló elosztású különnyíló 2 szobás lakást 
saját 100 nm-es kerttel. A lakás teljes körűen felújított, nyílászárók is 
kicserélésre kerültek, kiváló elosztású. Irány ára : 15,7 M. 

ÖSSZEKÖLTÖZŐK, figyelem! 
Veresegyház központ közeli Laposok részén kínálok 964 nm-es telken 
160 nm-es összesen 6 szobás , 2 fürdős. 2 konyhás egy lakó szintes 
családi házat megvételre 20,9 M-s áron. Kisebb lakás vagy ház csere is 
lehetséges.
A lakások külön bejárattal rendelkeznek és almérőkkel is felszereltek. 

Veresegyház Ivacsi vasút közelében csendes utcában téglából épült 
dryvittal szigetelt 49 nm-es 1,5 szobás felújított gázfűtésű családi házat 
kínálok megvételre 500 nm-es gondozott összközműves telken. Tartozik 
hozzá 35 nm-es terasz, illetve udvari tároló is.Irány ára: 10,9 M. 

Veresegyház legszebb részén a Széchenyi-dombon 616 nm-es 
parkosított összközműves sarok telken 80 nm-es 2,5 szobás átlagos 
állapotú családi ház eladó. A telken található még szerelőaknával is 
ellátott nagy méretű garázs és mellékhelyiségek. Irányára: 13,5 M

További kínálatunkat tekintse meg a honlapunkon www.kobalt.lc.hu.

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

T I K K U R I LA  F e s t é k  A K C I Ó!
Vékonylazúr

0,9 l 2.190,- Ft
2,5 l 5.890,- Ft

   5 l        10.790,- Ft
Zománcfesték

0,9 l 1.990,- Ft
Diszperziós  Falfesték

12 l 3990,- ft
L A T E X,  mo s h a t ó  Falfesték

2,5 l 3.380,- ft
Lamella  Kerítés    1,8 x 1,83.990,- ft

Ágyásszegély    20 cm x 2 m  1.290,- ft
Gipszkarton,Rigips,Akril,Ecset,Élvédő

Nagyobb mennyiség esetén: + kedvezményt adunk!

Bérelj ugrálóvárat! 
Születésnapra, névnapra minden különleges alkalomra kiváló 
szórakozást nyújt a gyerekeknek! Nagyszerű élmény, a siker a 

gyerekek körében garantált! 

 

Hétköznapi ár: 13000Ft./nap                                                                   

Hétvégi ár: 16000Ft./nap 

 info@ugralovar.eu 

tel:0630/440-6291 

   ACZÉL FOCISULI     
 

NYÁRI TÁBOR 

Nyári Focitábor indul Veresegyházon, a Városi 

Sportkör Támogatásával!!!

Aczél Zoltán UEFA PRO Licences edző vezetésével, és Balogh Csaba UEFA B 

licences edző irányításával, napi két edzéssel, és színes programokkal várjuk a 

futball profi és amatőr szerelmeseit, fiúkat és lányokat egyaránt.

Minden nap az edzések között játékos angol nyelvtanulás!!!

Napi 3x-i étkezés, korlátlan ásványvízfogyasztás.

A tábor időpontjai, turnusai:

- 2014.06.23-06.27-ig. 08-16 óráig

- 2014.06.30-07.04-ig. Ügyelet: reggel: 07:30-tól

délután: 16:30-ig

Az egyhetes tábor ára 25.000-Ft. A sportkör igazolt versenyzőinek 

kedvezményes ár 20.000.-Ft /Igény szerint ÁFÁ-s számlával/ 

Jelentkezés és érdeklődés telefonon: Aczél Zoltán: 06-70-606-8386

Balogh Csaba: 06-30-924-6405

Jelentkezési határidő: 2014.06.17.

Csoportos és testvéri kedvezmények!

Szeretettel várunk Mindenkit!!!
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