Vendégünk volt német testvérvárosunk,
Schneeberg küldöttsége

Ajánló
VERESEGYHÁZ VÁROS
2014. ÉVI SZENT ISTVÁN NAPI
ÜNNEPSÉGSOROZATA
Augusztus 19. (kedd)
Éjszakai túra:
19.00
A csapatok indításakor karaoke a fiataloknak a Fő téren
20.00
Indulás a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ
„B” recepciójáról
Augusztus 20. (szerda)

9.00

Vízparti Torna 2014
(Kajak-kenu, vízilabda, ügyességi versenyek)

9.30

Kenyérszentelő Ünnepi Szentmise
a református templomban

10.30
10.45

Kézműves foglalkozások a strandon
Könyvbemutató a Kálvin Téri Református Iskolában
– Szabó Ferencné Vank Erzsébet: Eleink derűje
(Veresegyházi fotóalbum)
Gyermekszínházi előadás a strandon
A Budapesti Bach Kórus hangversenye
a református templomban

11.30
18.00

Búcsú tér:
20.00 Térzene: Veresegyház város Fúvószenekara
20.30 Ünnepi köszöntő
20.45 Duna Művészegyüttes: Magyar Táncrapszódia
21.30 Tűzijáték

Eseménynaptár
augusztus 16-17.
Octopus tóvízilabda torna
•
augusztus 17. 14 óra
Mentsük meg a Föld Anyát!
Játékos környezetvédelmi vetélkedő
a Pamutligetben
•
augusztus 25-29
Nemzetközi Vízilabdatábor
az Octopus szervezésében,
edzőtábor német- és
magyarországi vízilabdásoknak
•
augusztus 31. 16 óra
Kálvin Téri Református
Általános Iskola ünnepélyes
tanévnyitó istentisztelete
•
augusztus 31. 18 óra
Fabriczius József Általános Iskola
alsó tagozat tanévnyitója
•
szeptember 5. 18 óra
A budapesti MAMÜ Galéria
művészeinek kiállításmegnyitója
a Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrumban
•
szeptember 13.
Orgonakoncert
a református templomban,
Közreműködik
Molnár Ottó (Szlovákia),
az Officina Mariae Kamarakórus
Déry András vezényletével
•
szeptember 13.
Alapítványi nap
a Gyermekliget óvodában,
•
szeptember 28. 13 órától
Szüreti felvonulás- és vigalom
(Búcsú tér - Fő tér)

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER.
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831
Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER • Fotó: LETHENYEI LÁSZLÓ • Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető
Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Nyomda: BEREI ÉS TSA. KFT.
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Ahónap témája
Tisztelt Olvasó!
E hónaptól megújul a nyolcadik évfolyamát élő Veresi
Krónika. Eljött az ideje, hogy városunk újsága több legyen, mint egy eseményeket a jövőnek dokumentáló,
archiválandó anyag. A városi újság eddigi értékeinek
megőrzése mellett az élő, lüktető város szerves részévé
kíván válni, mely egy modern, 6000 példányban kiadott, dinamikus városi lap. Ehhez jelenleg minden feltétel adott. Felgyorsult világunkban szoros együttműködésben, összehangoltan tudunk hírt adni a város
Facebook oldalán, a rövidesen megújuló honlapon, továbbá a városi tv segítségével mozgóképben is dokumentáljuk az eseményeket. Ebbe a sorba kíván
beilleszkedni és a hírközlés alappillérévé válni a Veresi
Krónika, megtartva azokat az értékeket, amelyek
nyomtatott és havi megjelenésű mivoltából adódnak.
Itt kapnak teret az elmélyültebb olvasmányok, az események mögé pillantások, miközben kiterjesztjük a jelenlétünket, hogy minél több dologról tudjunk hírt
adni és történéseinket megörökíteni.
A város felé nyitott újság szeretnénk lenni. Mindenki
lapja. A szerkesztést egy újságírásban jártas, helyi csapat veszi át, amelynek minden tagja a veresegyházi közélet aktív résztvevője. A stáb nem zárt, szeretettel
várja mindazokat, akik bármilyen formában segíteni
tudják céljainkat. Nem pusztán dokumentálunk,
hanem körbejárunk témákat, amikre kíváncsi a város.
Fokozni és láthatóvá kívánjuk tenni a lap jelenlétét a
történéseknél. Ott akarunk lenni mindenhol és hírt
akarunk adni Önöknek mindenről.

Nyitni kívánunk újabb témák és ezáltal újabb olvasók
felé is. Városunk lakosságának jelentős része fiatal.
Róluk, velük együtt, nekik is írni szeretnénk. Eközben
nem feledjük egyetlen olvasói rétegünket sem. Helye
lesz az újságban tehetségeinknek, alkotásainknak,
műhelyeinknek. Úgy szólunk múltról, jövőről, hogy a
mindennapok része maradunk. Terveink szerint fokozatosan új rovatokat vezetünk be, megtartva és megújítva a régiek értékeit. Csak pár terv a fejünkben lévő
ötletekből: Ifjúság, Városlakó, Helyi érték, Múltidéző.
Az újság külsejében is megújul. Dinamikusabb tördeléssel, arculattal tálaljuk az írásokat. Több fotóval, időnként poszterszerű oldalakkal kívánjuk átélhetőbbé tenni
az eseményeket. Ám dacolva a korszellemmel, mi nem
leszünk bulvár. Igényes, informatív, a mában és a jövőben is Önök által büszkén vállalható havi hírmagazin
leszünk. Méltóak kívánunk lenni Veresegyházhoz. Tudjuk, hogy nem könnyű feladat, ami Önök nélkül nem is
fog sikerülni.
Kérjük, segítsék munkánkat véleményükkel, ötleteikkel, esetleg írásaikkal vagy akár hirdetéseikkel. Olvassák, vigyék hírét, szeressék ezt az újságot. Mi nagy
lelkesedéssel és alázattal készítjük. Veresegyház Város
Lapja Önökért van, az Önöké, mindannyiunké.
Tisztelettel köszönjük Windhager Károly főszerkesztő
többéves lelkiismeretes munkáját, Veresegyház iránti
elkötelezettségét és szolgálatát.
KOVÁCS PÉTER FŐSZERKESZTŐ

ISMÉT VENDÉGÜNK VOLT SCHNEEBERG
1996 óta testvérvárosunk Schneeberg. Az elmúlt esztendők során úgy
adódott, hogy évente találkozhattak
a két település képviselői, lakói. Idén
városunk adott otthont a német látogatóknak, akik július 11-én érkeztek
Veresegyházra Frieder Stimpel polgármester úr vezetésével. Egy busznyi fiatal sportoló élvezte három
napon át vendégszeretetünket, akik
polgármesterük elmondása szerint a
tartományi futball bajnokságon elért
szép helyezésükkel érdemelték ki a
magyarországi kirándulást. A találkozás apropója a Schneeberg – Veresegyház baráti futballmérkőzés volt,
ahol 12-én, szombaton az ifi csapat
és a felnőtt együttes egyaránt össze-

mérhette tudását a házigazdacsapatokkal. Ehhez a különleges programhoz kapcsolódva ünnepélyes keretek
között került átadásra a műfüves pálya és az új lelátó is. Mindkét mérkőzés igen izgalmas és gólokban gazdag
volt. S bár a meccseket Veresegyház
nyerte (6-4, illetve 3-0 arányban), a
vereség vendégeinknek nem szegte
kedvét. Itt tartózkodásuk alatt ellátogattak a Visegrádi Palotajátékokra,
megnézték Budapest nevezetességeit
és persze megismerkedtek Veresegyházzal. Az, hogy végül Németország
játszotta a vb döntőt, csak tovább
emelte a hangulatot, hiszen ezt a
meccset még nálunk drukkolhatták
végig. A győzelem pedig felszabadult

2014. augusztus

Fotó: Lethenyei

Izgalmas testvérvárosi mérkőzésekkel
avattuk az új lelátókat és a műfüves pályákat

ünneplésbe torkollott, mely megkoronázta itt tartózkodásuk élményeit.
Bízunk benne, hogy szép emlékekkel
tértek haza.
KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ

3

Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
97/2014.(VI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a közalkalmazotti
törvény 1992. évi XXXIII. 23. §-a alapján
2014. szeptember 1-jétől 5 évre megbízza Harcos Györgyné, Veresegyház,
Kölcsey u. 8. szám alatti lakost a Kéz a
Kézben Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával.

102/2014.(VII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete jóváhagyja a „Veresegyház – a 15 éves város” című kiadvány 2000 Ft/db vásárlói áron történő
értékesítését.

104/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kálvin Téri Refor98/2014.(VI.30.) Kt. határozat:
mátus Általános Iskola 2013/2014. tanévi
A Képviselő-testület a közalkalmazotti munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
törvény 1992. évi XXXIII. 23. §-a alapján
2014. július 1-jétől 5 évre megbízza Ber- 105/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
ze Lajost a Kölcsey Ferenc Városi Könyv- A Képviselő-testület felhatalmazza a Poltár igazgatói feladatainak ellátásával.
gármestert, hogy a Veresegyházi Református Egyházközséggel a Kálvin téri Refor99/2014.(VI.30.) Kt. határozat:
mátus Általános Iskola építése tárgyában
A Képviselő-testülete elfogadja a 2112 2013. év december hónap 13. napján megVeresegyház, Fő út 106. alatti volt Pol- kötött megállapodást a tulajdoni hányadok
gármesteri Hivatal épületének ingyenes változásának megfelelően újrakösse.
használatba adását Kormányablak kiala- A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az
kítása céljából az alábbi feltételekkel:
1. pontban hivatkozott megállapodással
• a korábban átadott Fő út 45-47. szám az Önkormányzat részére megfizetendő
alatti irodahelyiségek használati jogát 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint táa Pest Megyei Kormányhivatal az újon- mogatás arányában a Veresegyházi Renan kialakítandó intézmény működé- formátus Egyházközség 357/10000 tusének megkezdésével egy időben Ve- lajdoni hányadban tulajdonjogot szerezresegyház Város Önkormányzatának zen az I. ütemben megépült és a II. ütemvisszaadja,
ben megvalósuló új iskolaépületben, azaz
• a Pest Megyei Kormányhivatal vizs- a megnövekedett alapterületű Veresegygálja felül a döntését, mivel ez jelentős ház belterület 1572/A helyrajzi számú
ellátásbeli színvonal-csökkenést ered- felépítményi egyéb önálló ingatlanban.
ményezhet.
106/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
100/2014.(VII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 500 000 000 Ft likA Képviselő-testülete 200 000 000 Ft vid hitel felvételéről dönt a Travill Invest
likvid hitel felvételéről dönt a Travill In- Zrt-től az alábbi feltételekkel:
vest Zrt-től az alábbi feltételekkel:
• folyósítás időpontja: testületi döntést
• folyósítás időpontja: 2014. július 3.
követően.
• lejárat időpontja: 2014. szeptember 20. • lejárat időpontja: 2014. december 1.
• hitel kamata: évi 12 %
• hitel kamata: évi 10%
• a hitel visszafizetésének forrása:
• a hitel visszafizetésének forrása: a váa 2014. szeptember 15-ei adóbevétel
rosi 2014. évi adó- és költségvetési be• a hitel biztosítéka: a jelenleg is érvényvétele
ben lévő 1,4 Mrd Ft-ra vonatkozó ke- • a hitel biztosítéka: a jelenleg is érvényretbiztosítéki jelzálogszerződés.
ben lévő 1,4 Mrd Ft-ra vonatkozó keretbiztosítéki jelzálogszerződés.
101/2014.(VII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. évi költség- 107/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
vetésben elkülönített 50 M Ft szolidari- A Képviselő-testület megvásárolja a Tertási alap terhére Erdőkertes Község Ön- malimmo Zrt-től az 5785/145 hrsz-ú inkormányzatának 40 M Ft, Galgamácsa gatlanon épülő 13 lakásos épületet a
Község Önkormányzatának 4 M Ft, Vác- hozzá tartozó telekkel és gépkocsi paregres Község Önkormányzatának 2 M Ft kolókkal együtt. A vételár összege bruttó
vissza nem térítendő, államháztartáson 170 017 440 Ft, melyet két részletben kell
belüli fejlesztési támogatás nyújt.
megfizetni: 1. részlet: 165 000 000 Ft
A támogatott településeknek a támoga- (2014. július 28-ig), 2. részlet: 5 017 440 Ft
tás összegével 2014. december 15-ig el (a jogerős használatba vételi engedély
kell számolni.
megszerzésekor).
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A kiadások fedezete a 2014. évi költségvetésben, a beruházási kiadásokon
belül, az ingatlanvásárlásra – ezen belül
bérlakás vásárlásra – megtervezett összeg.
108/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 580/1 hrsz-ú 538 m2
területnagyságú, „kivett étterem, udvar”
besorolású, és a Veresegyház belterület
580/2 hrsz-ú 358 m2 területnagyságú, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanok megvásárlásához, nettó 63 000 000
Ft + 17 010 000 Ft (27% áfa) = bruttó 80
010 000 Ft vételáron. A vételár kifizetése a
2014. évi költségvetésünk tartalékkerete
terhére történik meg, a teljes vételár kifizetésére a végleges adásvételi szerződést követő két napon belül kerül sor.
109/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a veresegyházi termál- és gyógyfürdő megvalósításához
szükséges tanácsadói szolgáltatás beszerzéséhez szükséges nettó 185 M Ft felhasználását az alábbiak szerint jóváhagyja:
• nettó 100 M Ft-ot az Önkormányzat
2014. évi költségvetése beruházási tartalékkerete terhére biztosítja,
• nettó 70 M Ft-ot az Önkormányzat
2015. évi költségvetésében eredeti
beruházási előirányzatként tervez,
• nettó 15 M Ft-ot az Önkormányzat
2016. évi költségvetésében eredeti beruházási előirányzatként tervez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert „A veresegyházi termál- és
gyógyfürdő megvalósításához szükséges
tanácsadói szolgáltatás beszerzése” –
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző,
Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető,
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
110/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő- testület a „Kertészeti nagyfogyasztó bekapcsolása a veresegyházi
termálfűtési rendszerbe” tárgyú beszer-

Önkormányzat
zéshez a 2014. évi költségvetés beruházási tartalékkerete terhére nettó 75 M Ft
+ áfa összeg felhasználását jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Kertészeti nagyfogyasztó
bekapcsolása a veresegyházi termálfűtési rendszerbe” – tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és kijelöli a
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző,
Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető,
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
111/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ELMŰ Hálózati Kftvel vállalkozási szerződést kössön a
Kertész utca közcélú villamosenergiahálózat létesítése tárgyában.
Az 1. pontban hivatkozott szerződésben
foglalt hálózat fejlesztési díja 18 483 600
Ft +áfa, azaz bruttó 23 474 172 Ft, amely
összeget a Képviselő-testület az Önkormányzata 2014. évi költségvetésének felhalmozási tartalékkerete terhére biztosít.
112/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör részére nyújtandó 9 492 869
Ft fejlesztési célú támogatásról döntött,
melyet az alábbi célokra használhat fel:
• 2×154 férőhelyes mobil lelátó gyártása,
leszállítása, felépítése a sportpálya
mellett: 8 483 600 Ft
• A mobil lelátó betonozási munkálatai:
439 039 Ft
• A sportpálya locsolórendszerének védőcsövezése, vízvezeték építése:
570 230 Ft
113/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben elkülönített 50 M Ft szolidaritási alap terhére Vácrátót Község Önkormányzatának 4 M Ft vissza nem térítendő államháztartáson belüli fejlesztési támogatás nyújt.
A támogatott településnek a támogatás
összegével 2014. december 31-ig el kell
számolni.
114/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 500 000 Ft-tal támo-

gatja a sárói református parókia József
Házzá történő átalakítási munkálatait.
A támogatás kifizetése az Önkormányzat
2014. évi fejlesztési tartalékkerete terhére történik.
115/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat
intézményeiben dolgozókat a 2014. évi
bérkeret 5%-ának megfelelő anyagi juttatásban részesíti, melynek járulékkal
növelt összege nem haladhatja meg a
79 090 E Ft-ot.
Az anyagi juttatás elosztásnál figyelembe
kell venni az állam által és az önkormányzat által az elmúlt időszakban (20132014.) már megkapott fizetésemeléseket.
Az anyagi juttatás személyenkénti elosztása az önkormányzat pénzügyi osztályának vezetésével az intézményvezetők
bevonásával történik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az anyagi juttatás két részletben történő kifizetésére: 1. részlet: 2014.
augusztus 15-ig, 2. részlet: 2014. december 20-ig
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tervezésekor fenti célra magasabb összeget különít el.
116/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
Meister-Trans 2001. Kft-vel 10 évre szóló
területhasználati szerződés kerüljön
megkötésre a Veresegyház 1103/30 és
1103/31 hrsz-ú ingatlanokból a használatba adási eljárás során átadott 6000 m2es területrészre 2014. augusztus 1-jével,
havi 42 000 Ft-os bérleti díjjal.
A Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Meister-Trans 2001 Kft., mint területhasználó által 2014. augusztus 1. után
megfizetett havi bérleti díjak az újonnan
kialakítandó 6000 m2-es ipari ingatlan
teljes vételárába betudásra kerüljenek.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
Meister-Trans 2001 Kft. (mint területhasználó) teljes költségviselése mellett a
Veresegyház 1103/30 és 1103/31 hrsz-ú
ingatlanokból egy új 6000 m2-es ingatlan
telekalakítási eljárása megkezdődjön.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
telekalakítással kapcsolatos összes költség megfizetése a Meister-Trans 2001
Kft., mint Területhasználó részéről a telekalakítási eljárás jogerős befejezésekor, az Önkormányzatunk által kibocsátott számla ellenében, egy összegben
történjen meg.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
telekalakítási eljárás során kialakuló új,

2014. augusztus

6000 m2-es ipari ingatlan vételára 5000
Ft/m2 + 27% áfa ár = bruttó 38 100 000
Ft, azaz Harmincnyolcmillió-egyszázezer forint legyen.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
Meister-Trans 2001 Kft-vel, mint Vevővel
a telekalakítási eljárás során kialakuló új,
önálló helyrajzi számú, 6000 m2 területű
ingatlanra adásvételi szerződés kerüljön
megkötésre, (5000 Ft/m2 + 27% áfa ár figyelembevételével) nettó 30 000 000 Ft
+ 8 100 000 Ft áfa = bruttó 38 100 000 Ftos vételáron.
117/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Fábián Anita 2112
Veresegyház, Tinódi Lantos Sebestyén
utca 2. szám alatti lakos kártérítési igényét jogosnak tartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 288 644 Ft összeg
kártérítés címén történő kifizetéséről intézkedjen.
118/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az Ivacsitó üzemeltető váltásával kapcsolatos tájékoztatást.
119/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a város
egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki
az egészségügyben dolgozók munkájáért.
120/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – a tervezett elkerülő
út létesítéséhez szükséges terület biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület, 065/122 hrsz-ú, gyümölcsös
művelési ágú ingatlan megvásárlásához
dr. Kakuszi Istvánnétól 300 Ft/m2, összesen 264 300 Ft vételáron.
121/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – a tervezett elkerülő
út létesítéséhez szükséges terület biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület, 065/123 hrsz-ú, gyümölcsös
művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Nacsa Ernő Ferenctől 300 Ft/m2, összesen 176 100 Ft vételáron.
122/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul Krizsán
Mihályné Őrbottyán külterület, 0103/48
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlanban lévő 543/3061 tulajdoni hányadá-
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Önkormányzat
nak (2984 m2) elcseréléséhez Önkormányzatunk Veresegyház külterület
078/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanban lévő 2984/19997 tulajdoni
hányadával (2984 m2).
A Képviselő-testület hozzájárul Matejka
Mártonné (szül.: Lucsán Judit) Őrbottyán
külterület, 0103/48 hrsz-ú, gyümölcsös
művelési ágú ingatlanban lévő 300/3061
tulajdoni hányadának (1648 m2) elcseréléséhez Önkormányzatunk Veresegyház külterület 078/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanban lévő 1648/19997
tulajdoni hányadával (1648 m2).
A Képviselő-testület hozzájárul Matejka
Mártonné (szül.: Koreny Judit) Őrbottyán külterület, 0103/48 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlanban lévő
300/3061 tulajdoni hányadának (1648
m2) elcseréléséhez Önkormányzatunk
Veresegyház külterület 078/5 hrsz-ú,
szántó művelési ágú ingatlanban lévő
1648/19997 tulajdoni hányadával (1648 m2).
A Képviselő-testület hozzájárul Matejka
Mártonné (szül.: Koreny Judit) Őrbottyán
külterület, 0103/48 hrsz-ú, gyümölcsös
művelési ágú ingatlanban lévő 244/3061
tulajdoni hányadának (1341 m2) elcseréléséhez Önkormányzatunk Veresegyház külterület 078/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanban lévő 1341/19997
tulajdoni hányadával (1341 m2).
A Képviselő-testület hozzájárul Koreny
Jánosné Őrbottyán külterület, 0103/48
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlanban lévő 300/3061 tulajdoni hányadának (1648 m2) elcseréléséhez Önkormányzatunk Veresegyház külterület
078/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanban lévő 1648/19997 tulajdoni hányadával (1648 m2).

A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzatunk Veresegyház külterület
078/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanban fennmaradó 703/19997 tulajdoni hányadának (703 m2) értékesítéséhez Matejka Mártonné (szül.: Koreny
Judit) részére 210 900 Ft-os vételáron.
123/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a Kéz a Kézben Óvoda 11 csoportjában 20 %-os, 16 csoportjában 10%-os
maximális létszám túllépést engedélyez.
124/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2014. július 1-jétől
2014. szeptember 3-ig Halmosi-Varga Józsefet bízza meg a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával.
125/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Veresegyház Város 2015.
évi villamos energia beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására és
lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző,
Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető, Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási jogú tagjai: Nagy István, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, a Jogi,
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
elnöke, Szalontai Boldizsár képviselő,
Sourcing Hungary Kft. által delegált szakértők
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvezetője: Dr. Andriska Szilvia

közbeszerzési referens
126/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület az „Útalap építéshez szükséges zúzottkő beszerzése a
2014-2015. évre” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban:
Az „Útalap építéshez szükséges zúzottkő
beszerzése a 2014-2015. évre” tárgyú
keretszerződéshez a 2014. évi beruházási
tartalékkerete terhére bruttó 63 500 000 Ft
felhasználását jóváhagyja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy fenti keretszerződéshez a 2015. évi költségvetésben
bruttó 94 957 900 Ft-ot eredeti beruházási
előirányzatként fog tervezni.
A Prototyp-7690 Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott
közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének a Prototyp-7690
Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki az
ajánlatban szereplő egységárakkal számolva nettó 124 770 000 Ft +áfa, azaz
bruttó 158 457 900 Ft-os ajánlati árral.
127/2014.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Veresegyházi
Fabriczius József Általános Iskola részére eszközbeszerzés” tárgyú hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárásban:
Az Iroda Megoldás Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A) és az Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u.
21-23.) ajánlattevők benyújtott ajánlatát
érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének az Alex Fémbútor
Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki nettó
24 508 680 Ft + 27% áfa ajánlati árral.

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON A FABRICZIUS JÓZSEF ESTI GIMNÁZIUMBAN!!
INGYENES OKTATÁS
Általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 4 év
Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 2 év
Tanítási napok: hétfő, kedd, szerda • Tanítási órák: 16:30 – 20:55-ig
Tanulóbérletre, utazási kedvezményre, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére jogosító diákigazolvány!
BEIRATKOZÁS:
2014. augusztus 25-től, hétfőtől csütörtökig 14-18 óra között • 2112 Veresegyház, Fő út 77–79., I. emelet
A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával korábbi iskolai bizonyítványait!
Kérjük, hogy kiskorú jelentkező a beiratkozásra szülői kísérettel jelenjen meg!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

Túriné Szabó Éva igazgatónő: 20 356 3111 • Sulyán Katalin iskolatitkár: 20 478 6688
estigimnazium@veresegyhaz.hu, http://estigimnazium.veresegyhaz.hu

Várunk minden 16. életévét betöltött, tanulni vágyó fiatalt, felnőttet!
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Közlemény
AKTUALITÁSOK A MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE ÉLETÉBŐL
Korszerű, európai színvonalú intézményünk már hat éve gondozza-neveli a
jövő nemzedékének töredékét. Veresegyház központjától kicsit távol, de jól
megközelíthető, csendes helyen található. Ideális környezet a kisgyermekek
számára.
Három ütemben, sikeres pályázatoknak
köszönhetően folyamatosan bővültünk
az elmúlt évek alatt. Jelenleg 130 alapellátási férőhellyel, időszakos gyermekfelügyelettel és játszócsoporttal működünk.
Öt egységben, kilenc csoportban klasszikus bölcsődei ellátást biztosítunk.
Büszkék vagyunk a kis hidroterápiás medencénkre is, ahol a kisgyermeknevelők
vízhez szoktatást végeznek. Munkanapokon 6-18 óráig tartunk nyitva.
Élelmezés: A korszerű élelmezés biztosítását fontosnak tartjuk. Napi négyszeri
étkezést, igény szerint diétás étkezést is
biztosítunk saját főzőkonyhánkról.
További szolgáltatásaink:
Egy csoportszoba áll rendelkezésre az
időszakos gyermekfelügyeletet igénylők
számára. Az alapellátást igénybe venni
nem tudó, még kisebb gyermekkel ott-

hon lévő, munkahellyel nem rendelkező
szülők elfoglaltságuk idején kérhetik
gyermekük elhelyezését hetente egy-öt
napon. Itt a gyermekek napirendje megegyezik az alapellátásban gondozottakéval. Naponta 7-től 17 óráig fogadjuk napi
fix térítési díj ellenében az érdeklődőket.
Nagy öröm számunkra, hogy az ősszel
beindított új szolgáltatásunknak, a Játszócsoportnak hallatlan sikere van. Jelenleg szerda, csütörtök, péntek délelőtt
9-11.30-ig ad lehetőséget a gyermekeknek
szüleikkel együtt, szakemberek segítségével a közös játékra, igény esetén ebédre.
Célunk, hogy elősegítsük a társas kapcsolatok alakulását. A szülők segítséget, támogatást, megerősítést kapjanak gyermeknevelési gondjaik megoldásához. A bensőséges hangulat kialakítása miatt nagy
gondot fordítunk a megfelelő létszámra.
Sószoba, „somokozó”. A bölcsődés gyermekek rendszeresen használják, élvezik
a parajdi só gyógyító hatását. Hozzájárul
a jó közérzet, a jó egészségi állapot fenntartásához. A légúti betegségben szenvedők közérzetét jobbá teszi, életminőségüket jelentősen javítja.

A fenti szolgáltatásokat külsős érdeklődők is igénybe vehetik a helyi önkormányzati rendeletben megállapított
térítési díj ellenében.
Szeretnénk intézményünkben továbbra
is megvalósítani a jó színvonalú ellátást,
melyben az ellátottak és az ellátók is jól
érzik magukat.
Boldogok és büszkék vagyunk, hogy egy
ilyen csodálatos intézményben dolgozhatunk. Ez még nagyobb felelősséget,
odafigyelést, odaadó munkát kíván minden munkatársunktól.
A 2014/2015-ös gondozási évre még rendelkezésre áll néhány üres férőhely.
Szeretettel várjuk az érdeklődő kisgyermekes családokat!
Bölcsődénk 2014. július 28-tól augusztus
22-ig zárva tart.
Érdeklődni 2014. augusztus 25-től lehet
a 28/588-800, 588-801-es telefonszámon,
vagy a vigh.eleonora@veresegyhaz.hu
email címen.
VIGH ELEONÓRA, bölcsődevezető

Kedves Véradó!

FELHÍVJUK
a lakosság figyelmét,

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,
vegyen részt véradó napunkon.

hogy a hulladéklerakó szigeteken csak az üveghulladék elhelyezésére van lehetőség, ezért
kérjük, hogy az ott elhelyezett konténerekbe
csak az üveghulladékot vigyék.
Valamennyi egyéb lakossági hulladék – a kommunális hulladék, a szelektív hulladék és a
zöldhulladék – elszállítását a Zöld Híd Kft. végzi az eddig szokásos módon és napokon, az
alábbiak szerint:

Lehetőségei szerint kérjük, segítsen
az új véradók toborzásában,
a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében
azért, hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.

• a kommunális hulladék elszállítása minden hétfőn, a hulladéktároló edényekből
történik
• a zöldhulladék elszállítása minden páros
hét hétfőjén történik, a lakosság által megvásárolt zsákokban

VÉRADÁS HELYE:
Veresegyház, Művelődési Ház (Köves u 4.)
VÉRADÁS IDEJE:

2014. augusztus 27. szerda
09:00—17:00 óráig
Önzetlen segítségét
minden beteg nevében köszönjük!

• a szelektív hulladék elszállítása minden
páratlan hét hétfőjén történik, a szolgáltató
által ingyenesen biztosított zsákokban.

2014. augusztus

Személyi igazolványát,
lakcím ig. kártyáját,
a TB kártyáját
és véradó igazolványát
FELTÉTLENÜL
HOZZA MAGÁVAL!
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Közélet
Varga Kálmán a veresegyházi múzeumért

„A GONDOLATTÓL A MALTEROS VÖDÖRIG”
Dr. Varga Kálmán történész-muzeológus júniusban két nagy sikerű
előadásban ismertette terveit a Városi Múzeum létrehozására.
Ismerkedjünk kicsit meg a neves szakemberrel és elképzelésével.
– Önt elsősorban a gödöllői királyi kastély megújítása kapcsán
ismeri a közvélemény, kevesen
tudják, hogy múlhatatlan érdemei vannak a műemlékvédelem
olyan nagy sikereiben is, mint a
Fotó: Lethenyei
fertődi kastély fejlesztése, vagy
akár a pesti zsidónegyed megóvása.
– Egész életemben múzeumi pályára szerettem volna
menni, és mint mindenki e területen én is mindenfélét
(régi pénzeket például) gyűjtöttem már gyerekkoromban is. Szerencsére teljesült az álmom és a debreceni
egyetem elvégzése után sikerült a szakmában elhelyezkedni. Gödöllőre a 80-as években kerültem, mondhatni az alapoktól kellett mindent elkezdeni az addigra
szinte romossá vált, korábban orosz laktanyaként használt kastélyban. Szó szerint a szemét átrostálásával és a
lakosságnál lévő bútorok visszavásárlásával kezdtük.
Ebből nőtte ki magát az a folyamat, aminek eredményeképpen ma már az épületegyüttes nagy részét régi pompájában csodálhatjuk. Kétségkívül a szívügyem volt,
hogy mindezt tervezhettem, vezethettem miniszteri biztosként is, és végigvihettem a koncepciómat. Közben természetesen rengeteget publikáltam és írok ma is Gödöllő
helytörténetéről. Alighanem a gödöllői sikerek hatására is
volt lehetősségem segíteni Fertőd rehabilitációját, és mint
örökségvédelmi szakembernek, többek közt a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal elnökeként is, erkölcsi kötelességem volt minden jó örökségvédelmi ügyet, így a pesti
zsidónegyed megmentését, vagy a határon túli magyar
műemlékvédelmi program létrehozását támogatni.
– És most Veresegyházon „álmodik nagyot”.
– Pásztor Béla polgármester úrral régóta jó kapcsolatot
ápolok. Többször segítettem a városnak már különféle
programok, például kiállítások kapcsán. Magam is éltem
pár évig ebben a csodálatos városban. Most arra kért fel a
polgármester úr, hogy tervezzek és valósítsak meg egy
olyan múzeumot a városnak, amely miközben közvetíti
Veresegyház értékeit hagyományos városi múzeum gyanánt, ennél többet is ad. Egyediségével, színvonalával
messziről idevonzza a látogatókat, a Medveotthonhoz hasonlóan „hívószava” lesz a városnak. Ahogy fogalmazott,
„a gondolattól a malteros vödörig” vigyem el ezt az ügyet.
– Sokan feltették a kérdést: mennyiben lesz több a
Gyermekmúzeum, mint egy nagy játszóház?
– Ma már más egy jó múzeum, mint volt pár évtizede.
Játszó, felfedező típusú, interaktív, de nem digitális, átél-
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hető, mondhatni, megfogható kiállításokkal tudjuk igazán bemutatni, amit szeretnénk. Élményt kell adni és az
élményben adagolva a tudást. Nem lesz játszóház, mert
lesznek gyűjteményei, miközben állandó és folyamatosan
megújuló programoknak, kiállításoknak is helye van benne.
A több funkcióhoz természetesen több, kicsit más funkciójú
épület is tartozhat, ideértve természetesen a Tájház megújulását is.
– Segítheti a megvalósulást, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett szakember koordinálja?
– Nem ez lesz a döntő, hanem a veresegyháziak lelkesedése, tenni akarása és az, hogy mennyire fogják az ügyet
sajátjuknak érezni. Eddig, örömmel mondhatom, nagy a
lelkesedés, sorra kapom a kiváló ötleteket. Én hiszem,
hogy mindez megvalósul.
KOVÁCS PÉTER

ISMÉT NYÍLT NAP

a veresegyházi General Electric-nél
A tavalyi nagy sikerre és érdeklődésre
való tekintettel, a General Electric
veresegyházi egysége, a Power&Water
üzletág ismét kitárja kapuit a környék
lakossága felé.
A General Electric 12 gyárat üzemeltet és számos üzletágban képviselteti
magát hazánkban, emellett idén ünnepli magyarországi fenállásának 25. évfordulóját, melyet a GE telephelyek által rendezett eseménysorozat tesz majd emlékezetessé az ősz
folyamán. A Power&Water veresegyházi egysége jelenleg több mint 1500
főnek biztosít munkahelyet.
A vállalat célja, hogy növelje ismertségét a térségben és megismerkedjen
a környékbeli potenciális munkavállalókkal. A GE tavaly novemberben,
egy szombat délután rendezett első
ízben Nyílt Napot, melynek alkalmával közel 400 fő nyert betekintést a
gyár életébe, működésébe a vezetők
és az ott dolgozók által tartott
előadások, ill. gyárlátogatás során.
A vállalat idén is szeretne legalább
ennyi tehetségnek bemutatkozni, az
október 4-én, szombaton megrendezésre kerülő eseményen, a Kisrét
utcában. A vállalat egyaránt várja azoknak a szakmunkásoknak, és azoknak az angolul beszélő tapasztalt vagy pályakezdő diplomásoknak, ill.
gyakornok hallgatóknak a regisztrálását, akik egy dinamikusan fejlődő,
hosszú távú lehetőséget kínáló, globális vállalatnál képzelik el a jövőjüket.
A regisztráció kötelező, melyet már most megtehet a következő oldalon:

https://supportcentral.ge.com/esurvey/takesurvey.asp?p=167554&d=3844974
További információkért keresse
a Veresi Krónika következő számában megjelenő hirdetésünket!
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Közélet
Veresegyház Önkormányzata kiadásában újabb helyi vonatkozású
könyv jelenik meg az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából:

Szabó Ferencné Vank Erzsébet évtizedek óta gyűjti Veresegyház helytörténeti emlékeit és a településről, az ott
élőkről készült fotográfiákat. Utóbbiak közel száz esztendőt ölelnek át,
s közülük válogatva több mint félszáz
képcsoportban mintegy 400 archív
fénykép szerepel a képeskönyvben.
Hivatásos fotográfus beállított, műtermi felvételei éppúgy megtalálhatók
közöttük, mint családi és egyéb amatőr képek. Míg a beállított képek fő

jellemzője az információgazdagság,
az amatőröké az életszerűség, mely
közelebb hozza eleink világát jelenünk mindennapjaihoz.
Az összeállítás alapgondolata a derű,
a vidámság, amelyet a csoportokba
rendezett fotográfiák ún. vezérképe
képvisel. A vezérképek mindig valamilyen jóízű, mosolyra késztető pillanatot idéznek fel elődeink életéből,
s a hozzájuk válogatott többi kép –
olykor dokumentum ábrázolásával
kiegészülve – különböző szálakkal
kapcsolódik ezekhez, tematikus egységet alkotva. Az anyag sorrendisége
sem esetleges és a képaláírások adatain túl a fotókhoz többnyire kis is-

mertetések is tartoznak. Vank Erzsébet képeskönyve igazi lapozgatásra és böngészésre késztető fotóalbum, melyet „csupán” az különböztet meg a családi albumoktól, hogy
egy nagyobb közösség, egy egész település életét idézi meg az Olvasónak.
Bemutató és dedikálás: Augusztus
20-án 11 órakor a Kálvin Téri Református Általános Iskolában.
A kötetet bemutatja és szeretettel
ajánlja Pásztor Béla polgármester.
A könyv megvásárolható a Vargabetű (Fő út 45-47.) és a Veresi (Fő út
69.) könyvesboltokban.
VARGA KÁLMÁN

Egy reprezentatív kötet:

VERESEGYHÁZ – A 15 ÉVES VÁROS
BARANYÓ CSABA: tanárember, sportszervező, újságíró. Városunkban elsősorban az általa szerkesztett kiadványok által lett ismert. Családjával, feleségével és két apró gyermekével
1996-ban költözött Veresegyházra, ahol
rövid idő alatt beilleszkedett a település
életébe. Az ő tevékenységét fémjelzi a
Veresegyház várossá válásához szükséges pályázati anyag sikeres előkészítése. „Rengeteg adatot gyűjtöttem a
településről...” – mondta erről egy alkalommal. Nem csak a pályázati anyag
elkészítéséhez, hanem a település életének, fejlődésének bemutatásához.
Ennek eredményeként 2003-ban jelent
meg, a „Veresegyház 2003 – tények és
adatok” című, színes ábrákkal, feketefehér és színes fotókkal gazdagon illusztrált könyve, majd 2013-ban a város
állatkertjének „Veresegyházi Medveotthon” címet viselő bemutatása. Idén
az ő szerkesztésében, Veresegyház Város Önkormányzatának kiadásában, a
várossá válás 15. évfordulójára, „Veresegyház – a 15 éves város” címmel, 396
fényképpel illusztrált, igényesen összeállított, szép kivitelű, városunk dinamikus fejlődését bemutató reprezentatív
kötete látott napvilágot. A szerző alaposságára utal az archív fotók és a ma-

gyarázó szövegek egymásra épültsége,
különösen tetszik a fényképfelvételek
beválogatásának átgondoltsága. Azon
túl, hogy a képek jól hangsúlyozzák
Veresegyház építészeti megoldásait, a
város természeti kincseit és azok szépségeit, jutott hely az embernek is. A kiadványban egyaránt helyet kapott a
kultúra, a sport és a település hagyományaira épülő csoportok tevékenységének bemutatása. Igaz, az album
terjedelménél fogva nem térhetett ki a
város életét befolyásoló összes tényezőre, így mindent és mindenkit nem
tárhatott elénk, gondoljunk csak az ismertetett kulturális csoportokon kívül
hány tanulmányi, művészeti szerveződés és egyéb hagyományőrző csoportosulás működik még a településen.
Számtalan archív és szép színes fénykép lehet még az építkezésekről, a
hagyományőrző csoportok munkájáról, a település mindennapjairól a lakosság birtokában. A kiadvány nem
vált sablonossá, nem vált az eddig látott képfelvételek „gyűjteményes” kivonatává. A könyvet, mint egy gyönyörű
„mesekönyvet” lapozgatva, elénk tárul
Veresegyház arculata, újkori fejlődési
szakaszainak tényekkel erősített illusztrálása, természeti adottságainak
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Fotó: Veréb

szépsége, az itt élő emberek hagyománytisztelete, a sport és a művészet
iránti fogékonysága. Baranyó Csaba a
kötet létrejöttével kapcsolatban a következőket mondta: „Hosszú időn keresztül foglalkoztatott a gondolat, hogy
egy szép, igényes kiadvány formájában
be kellene mutatni városunk „újkori
képét”, az utat, ami elvezetett minket
egy élhetőbb európai kisvárosi létbe.
Városunk jelenkori arculata, sok munka és erőfeszítés árán jöhetett csak létre,
a kiadvány szerkesztésénél mindezt
megpróbáltam szem előtt tartani.
Köszönöm minden közreműködőnek –
akik valamilyen formában részesei
voltak a könyv elkészültének – a segítségét. Külön öröm, hogy a szándékom
találkozott az olvasók ízlésével.
Kívánom, hogy legyen benne sok öröme
mindenkinek, aki lapozgatja.” VERÉB J.
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Közélet
„Tehetséged belülről, a szívedből fakad...”
(Nicholas Sparks)

VERESEGYHÁZ HANGJA – KARAOKE DALVERSENY
Sokáig, pontosabban 2014. július 26-ig abban a hitben
voltam, hogy a karaoke (japán eredetű, jelentése: „üres
színpad”), nem több egy bulizós történetnél, házibulik
velejárója, ahol a fellépők sztár attitűdként tetszeleghetnek önmaguknak. Sok esetben elviselhetetlen hamis
hangokat hallatván. Bár hozzá kell tennem, napjainkban
a karaoke felkapott szórakoztatási forma, bizonyos helyzetekben, oldott állapotban, bárki, aki elég bátor mikrofon közelbe kerülhet.
Napokkal korábban kezembe akadt a Váci Mihály Művelődési Ház felhívása, a „Veresegyház Hangja karaoke
dalverseny” tehetségkutató döntőjére, gyanússá vált a
történet. Kizárt, hogy Pásztor Ildikó, a Művelődési Ház
helyettes vezetője, csak és kizárólag egy bulizós megmérettetéshez, – mint szervező – adná a nevét. Nem is
beszélve a zsűri tagjairól. (Szakcsi Lakatos Béla – Kossuth-díjas zongoraművész; Csík Sándor énektanár és
Lantos Lyka Antal jazz zenész.) A versengés legelején,
Szakcsi Lakatos Béla zsűrielnök, a következő, számomra
megnyugtató kijelentést tette. „Ha az ember bárhol színpadra kerül, legyen szó amatőrről vagy hivatásos énekesről, nem engedheti meg magának, hogy hamisan énekeljen. Ha zongorázom, én sem engedhetem meg magamnak a hamis hangokat.” Nagy igazság rejlik ebben!
Olyannyira, hogy a színpadra került pályázók egyike
sem arról lett híres, hogy hamis a hangja.
Végeredményben egy színvonalas programnak lettünk a
részesei, ahol egy csokorra való tehetséges fiatal ejtette
ámulatba a közönséget. Lantos Lyka Antal szavaival:
„A zenész szakmának egyetlen egy nagy titka van, a
gyakorlás, a mindennapos gyakorlás.” Persze azért hozzá kell hogy tegyem, a titok másik oldala a tehetség, a
szorgalom, egy kis szerencse, de mindenekelőtt a kitartó
munka. A zsűrit nehéz döntés elé állították a fellépők,

Fotó: Veréb

ennek egyenes következményeként, a legjobb öt versenyző egy második énekléssel is bizonyíthatta tudását.
Alapos megfontolást követően, a helyezettek: Veresegyház Hangja 2014-ben: Walter Bianka, II. helyezett:
Huszai Zsuzsanna, III. helyezést ért el: Héjas Barbara.
Különdíjasok: Selmeczi Dóra, Ferenczi Renáta, Orbán
Gábor, Polyhos Szandi és Szabó Brigitta. Walter Bianka
bemutatkozás gyanánt, szerényen magáról a következőket írta: „Szadán lakom, Veresegyházra járok iskolába, a
gimnáziumba. Kedvenc hobbim és időtöltésem az éneklés...”
Úgy gondolom, ez a verseny egy újabb, színvonalában
hasonló dalverseny után kiált, mert sikeres és minden
szempontból gazdag programnak adott helyet. Köszönet
érte elsősorban a fellépőknek, a „Fecó és Zsuzsa Karaoke
Teamnek”, a program szervezőinek. A műsort, a tőlük
megszokott nagy lendülettel vezető Pásztor Ildikó és
Vankó István párosnak. A versenyt követően, a színpad
előtti tér éjszakába torkollóan biztosította a hamisíthatatlan karaoke party megtartását. Éltek is a lehetőséggel
a „dalnokok”.
VERÉB JÓZSEF

KOVÁCS SZILÁRD
ORGONAMŰVÉSZ FELLÉPÉSE
Orgonakoncert volt július 19-én a református templomban.
Kovács Szilárd orgonaművész, zeneszerzőről tudnunk kell, hogy 1976ban született Karcagon. Szolnokon végezte alapfokú zenei tanulmányait
majd Debrecenben szerzett orgonaművész diplomát.
2011-ben Finnországban doktorált. Az 1999-es budapesti Nemzetközi
Liszt Ferenc Orgonaversenyen harmadik lett, s egyben a legjobb magyar
induló. 2007-ben megkapta a Debrecen Kultúrájáért Díjat. Másfél évtizede koncertezik szerte az országban. Zeneelméletet, liturgikus improvizációt, hangszeres játékot tanít egyházzenei hallgatóknak a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán.
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Közélet
SZÍNHÁZ VERESEGYHÁZON
A VERES1 SZÍNHÁZ TÁRSULATÁVAL
A Veresi Krónika 2014. júliusi száma
már részletesen beszámolt a városunkba települt Venyige Sándor, Zorgel Enikő házaspár színház alakítási tervéről.
A házaspárral és a színház leendő társulatával az első alapító olvasópróbán,
július 21-én találkoztunk.
Kertvárosi környezetben, a házaspár
jelenlegi bérleményében gyülekeztek
a színészek, mind ismert, napjainkban
is aktív művész. Ők a Veres1 Színház
társulata. Sajtónyilvános olvasópróbán, az október 4-i premierre készültek, Ray Cooney John Chapman kitűnő vígjátékának, a „Ne most, drágám!”
címűnek a veresegyházi előadására.
Megismételhetetlen pillanat ez, mint
minden szerelem, ha az első. Az előzetes egyeztetések alapján a város sokat tud segíteni a munkában. Venyige
Sándor művész úr kérdésünkre elmondta, ígéretet kapott a művelődési
ház igénybevételén túl, egy megfelelő
kellékraktárra és a GAMESZ munkájára. Pásztor Béla polgármester biztató szavaival: „Csináljanak színházat,
bátran merjenek álmodni és hosszú
távra tervezni.” Venyige Sándor a tettek embere, határozott és célratörő.
Színházat álmodott Veresegyházra,
sok munkával és áldozattal, egy igazi
kisvárosi színházat. Igazi, mert kitűnő

Fotó: Veréb

színészekből áll a társulat, kisvárosi,
mert belsőséges, családias. Mint elmondta, tervei közt szerepel a helyi fiataloknak és az amatőröknek is a
bevonása a színházi életbe, hadd érezzék magukénak a színházat. Jöjjenek
el a próbákra, bejárhatják a színpadot,
a második évadtól kezdve pedig lehetőség lesz pl. a „Vidám kísértet”
című Noel Coward darab általuk történő bemutatására. Addig még nagyon
sok a teendő.

Ki kell alakítani, alkalmassá kell tenni a Váci Mihály Művelődési Házat a
színjátszásra, és a közönség fogadására. Olyan megoldással, hogy a ház
az eredeti funkcióját is megtarthassa,
de aki majd ide belép, már az előcsarnokban azonnal tudja, itt egy igazi
színházba került. Céljuk, hogy a
színháznak nevet és rangot szerezzenek a magyar színi világban.
VERÉB JÓZSEF

AMIKOR AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK
„Amíg igazán adni tudunk, nem érezzük áldozatnak,
mert öröm számunkra a másik öröme.”
Az összefogás jegyében elkezdődött a Kéz a Kézben
5 sz. Tagóvoda történetében a legnagyobb változás.
A GE Hungary Kft. Engine Services (Veresegyház, Lévai
utca 33.) önkéntes csapatának a kezdeményezésére,
2014. július 5-re nemcsak az óvoda játszótere újult meg,
hanem sportpálya is épült, továbbá az óvoda épülete is
át lesz alakítva a közeljövőben. Minderről részletes
képes krónikával hamarosan jelentkezünk.

2014. augusztus
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Visszatekintő
A pénteki est nagy bulija: IRIE MAFFIA

Polgármesteri elismerésben részesült a 15 éves
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub is
a Városünnep megnyitóján

Fotó: Veréb József

Veresegyház dala Ambrus Rita és Bozsik Patrik
előadásában

Moldvai táncház a Regenyések zenéjére

Látványos show: a Hip-Hop Tánccsoport előadásában

Pásztor Ildikó, Vankó István és Széplaki Géza
közös produkciója

Több ezer ember előtt: színpadon a CSÍK ZENEKAR
A Veresi Balett kecses balerinái

Fotó: Veréb József

Az óvodások előadásában fellépett az Árnyas ovi is

Zenél Veresegyház Város Fúvószenekara

A Veresegyházi Népi Hagyományőrző Együttes

Veresegyházi Népdalkör

A Veresi Bokréta Néptáncegyüttes
méltán kapott nagy tapsot

Fotó: Lethenyei László

Az én városom című fotókiállítás
a Veresegyháziak Veresegyházról
Facebook oldal képeiből

Kultúra
A VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI
EGYÜTTES NYOMÁBAN (4. rész)
A Hagyományőrző Népi Együttes talok, a Tücsök Zenekar kísérte a fel- szándéka, a néptáncpedagógus szaktagjai, döntő többségben az idősebb lépéseinket. Karacs Gyuszi, most irányú végzettség megszerzése.
korosztályból kerülnek ki. Nem volt már az Állami Népi Együttes brácsá- „Célom, hogy néptáncot is oktathasez mindig így, de az évek teltek és sa, Ő is Tücsök volt. A gyermekeim sak az általános iskolai korosztálymúltak. Sorozatunkban most meg- születésével egy időszak kimaradt, nak. Fontosnak tartom a népi kultúra
ápolását, megőrzését, de legfőszólalnak azok a táncosok, akik je- nagy hassal nem tudtam a színképpen az ismeretek továbblenleg a fiatalokat képviselik. Név padon szerepelni, de azért
adását. Nagyon sok leheszerint: Czene Jánosné, Petrik Zsófia mindig mentem velük
tőség rejlik abban, ahogy
és Csengödi Klaudia. Mindhármuk ahova lehetett. Szerenőseink éltek, táncoltak.
közös tulajdonsága: az utolérhetet- csére a visszatérésemTulajdonképpen a tánc,
len fiatalos lendület, a néptánc sze- kor nagy örömmel foegy sor képességfejretete és hagyományaink, az idős gadtak.”
lesztésre
alkalmas,
emberek tisztelete. Ági egészen kis- Beszélgetésünk során
ezért oktatása kiemellányként kezdte a néptánccal való is- egy csokorra való kelkedő helyet kell, hogy
merkedést. Nem volt meglepő, ami- lemes emléket sorolt,
betöltsön az általános
idézek:
kor az alig tizenhét éves lány, Fülöp ízelítőként
Csengödi Klaudia
iskolai tanrendben.” TestFerenc Díjat kapott. Mindenki örült „1996-ban, Tarnóczai Zolvére, a Gödöllői Táncegyütennek a sikernek. Egy fiatal lány az tán vezetésével megalakult a
tesbe egy alkalommal elvitte a
együttesben. A mai napig is büszkén Bokréta Néptáncegyüttes, nyolc
mondják, „Ági volt az első köztünk, éven át én is aktív tagja voltam a cso- kishúgát. „Mondhatom azt, hogy elportnak. 17 évesen, Margit néni- varázsolt az egész légkör, a táncház
aki megkapta a díjat.”
ék, az akkori táncos párom- hangulata, a bátyám példája.
Az iskolában néma a csend,
mal, a Barsi Lacival el- A veresegyházi csoporthoz ismecsak az irón sercent, dolküldtek egy versenyre, retség alapján 2007-ben kerültem, az
gozatot írnak a gyeremég álmomban sem eltelt hét év folyamatos tanulással és
kek. Az első padsorban
gondoltam volna, hogy fellépésekkel telt el. Jó érzés megegy copfos kislány bajaz elsők között díjat mutatni a helyi népi hagyományolódik a szöveggel, gonkapok. Galgamácsáról kat, azt a kultúrát melyet örököldolatai már máshol
2002-ben
felkértek, két hettünk elődeinktől.”
kalandoznak. „Milyen jó
Czene Jánosné Ági
éven át néptáncot tanítot- CSENGÖDI KLAUDIA, veresegyházi
lesz majd, este jönnek a
születésű. A Fabriczius József Áltam az ottani fiataloknak.
fiúk, táncpróbát tartunk...”
CZENE JÁNOSNÉ ÁGI, ma már két- 2012-ben tanfolyami formában elin- talános Iskola ének-zene tagozatán
gyermekes anyuka, de a tánc, a kö- dult Veresen egy merőben új kezde- kezdte iskolai tanulmányait, majd a
zösség, a néphagyományaink szere- ményezés, a felnőtt néptáncoktatás, 6. évfolyamtól a Gödöllői Református
Líceumban tanult tovább. Felsőtete már hat éves korától kezdődően szívesen veszek részt ebben a
fokú tanítói diplomát, a
elvarázsolta, ma is aktív táncos és munkában is.”
Pázmány Péter Katolikus
hagyományőrző. Példaképe a mai ti- PETRIK ZSÓFIA, egy igaEgyetemen, 2014-ben
zenéveseknek. „A tánccal 1985-ben is- zi tanítónéni, felsőfokú
Esztergomban szerzett.
merkedtem meg, először tiltakoz- diplomáját 2014-ben
Elmondta, úgy érzi öntam, de az anyukám elvitt, beléptünk Vácon, az Apor Vilmos
magára lelt, mert a
a terembe és meghallottam a zenét. Katolikus Főiskolán
gyerekekkel való fogAz ifjúsági csoportban Széphalminé kapta kézhez. Tanító
lalkozás, a tanítás száIglói Éva volt az első tanárom. Mi- nénisége, személyisémára maga az élet, a
után megalakult a Női Kör, az egyik gének természetes vegyerekek között nagyon
alkalommal Hajdi Józsefné, Margit lejárója, kedves, türeljól érzi magát. Kisgyernéni elhívott minket, a felnőttek kö- mes, nyugalmat sugárzó.
Petrik ZSófia
mekkorában a szüleivel, a
zé. Visszagondolva, a mai napig na- Beszélgetésünk során eldédmamánál lakott, a nagyi sogyon hálás vagyok, mert annyi mondta, hogy szakdolgozatát a
szeretetet ami ott volt, én még közös- „Néptánc szerepe az általános iskolai kat mesélt a fiatalságáról, az akkori
ségben nem tapasztaltam. Helyi fia- oktatásban” címmel írta. Nem titkolt paraszti világról, a háborúról és
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Kultúra
békeidőről, az eltelt évtizedekről.
„Sokat tanultam az elmondottakból,
megismerhettem egy számomra távoli, régi világot.”
A Hagyományőrző Népi Együtteshez
a barátnője által, középiskolásként
került. „A közösség nem az én korosztályomnak megfelelő, de életszerű tapasztalatokat tudtam szerezni,
megismerhettem, hogy valójában mi-

lyenek az idősebbek. A próbákon
nemcsak egy tag vagyok, a körülöttem lévők érdeklődők, kíváncsiak
rám, meghallgatnak, tanácsokkal látnak el. Az eltelt évek során baráti
kapcsolat alakult ki köztünk. 2014ben, a Nagykállói Lakodalmas Fesztiválon, a Veresegyházi Lakodalmas
koreográfiánkban személyesíthettem
meg először a táncjáték menyasz-

szony szerepét. Ha jól belegondolok,
a népviseleti ruhák azontúl, hogy
szépek, különlegesek, egy bizonyos
értelemben varázslatosak is, van egy
jellegzetes illatuk, mintha itt lenne
most is a dédmama, rá emlékeztetnek. Mikor fent lehetek a színpadon,
olyan ez akár egy álom, visszarepít a
múltba, egy régi világba.”
VERÉB JÓZSEF

SZOMBAT ESTI TÁNCHÁZ
Ha táncház, akkor Regenye Zoli. Több
évre visszamenőleg a Veresegyházért
Kulturális Alapítvány égisze alatt rendszeresen kerül megszervezésre a
VÉKA táncház. Erről kérdeztem Regenye Zoltánt, a rendezvény egyik fő
mozgatóját. „Az eltelt három év táncházas múltja is bizonyítja, hogy itt
Veresegyházon van jövője ennek a
programnak. Táncházas sorozatunkat,
a Váci Mihály Művelődési Ház és a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
tudjuk megvalósítani. Első rendezvényünk 2011 júniusában került megszervezésre. Most ott tartunk, hogy a
2014. július 26-i rendezvényünk már a
25. alkalom. Jubileumi szám, büszkék
is vagyunk rá! Szervezett formában,
élő zenekari kísérettel, képzett oktatók
bevonásával várjuk a néptánc szerelmeseit, a gyermekeket és felnőtteket,
egészen a kezdő szinttől, a haladókig.
A mostani alkalommal erdélyi és dunántúli táncokat tanulunk, Balázs Péter táncpedagógus tanítása mellett, a
Tarsoly Zenekar kíséretével.”
A szünetben lehetőségem volt Balázs
Péterrel és a Tarsoly Zenekar prímásával, Bence Mátyással egy pár szót váltani. Mint kiderült, számukra a VÉKA
táncház nem új keletű. Amikor vonós
kíséretet igényel az oktatás, a zenekar
is részt vesz a programban. Balázs Péter
elmondta: „A mostani foglalkozáson, a
gyermektáncház keretében, népi gyermekjátékokat, párválasztó lányjátékokat és polgári táncokat tanítottam.
A gyerekek egy idő után a kézműves sarokban kezdtek ügyeskedni, addig a
szülők sem tétlenkedtek, széki csárdás-

sal frissülhettek. A felnőtt táncház este
20 órától 23 óráig tart, itt már bizony
keményebb a tánctanítás. Kezdetnek somogyi lassú és friss-csárdást vettünk, ezt
követte a mezőségi táncrend, majd a
szünetet követően befejezésül kalotaszegi csárdás és szapora lesz a programunk.” Bence Mátyás és zenekara
Regenye Zoltán megkeresése alapján
került a programba. A zenekarvezető
szerint akkor ideális a tánctanítás, ha a
résztvevők egy kisebb térben – mint itt
Veresegyházon – tudnak érvényesülni.
„Minél kisebb a tér, annál jobb a
hangulat, így lesz családias jellegű.”
A világon korábban nem volt ilyen –
élőzenével, tánccal és viselettel – egybekötött tánctanítás, mint a Kárpátmedencei magyarság körében. Az
1970-es években Budapestről elindított táncházas mozgalom az eltelt évtizedek alatt átlépte országhatárainkat
és a világ számos országában követőkre talált. Nem lehet véletlen, hogy
a tánctanítás magyar módszere 2011ben a világörökség részévé vált.
VERÉB JÓZSEF
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HELYESBÍTÉS
Lapunk 2014. 07. számában tévesen jelent meg a 2014. június 28án a „Város született” ünnepi
műsorban elhangzott idézet egy
részlete. A pontos változat:
„Ki lenne hát méltóbb, hogy nyitányául e mai ünnepi seregszemlének, hol a város kultúrájának
hírvivői összegyülekezének, főterünkön megjelenjen, s énekével
szívünknek üzenjen.
Czene Lászlóné Margit, szeretteinek Mancika, – s ki ne szeretné
itt ma már – a legendás asszonykórus tagja. Ki városunk jó hírét
a világban körbeszalajtatta.
Szálljon fel hát most, ahogy egykoron, ajkáról az ének, amit az
ünneplő sokaság tagjai, tapssal
köszöntének.”
A tévedésért a korábbi főszerkesztő nevében is elnézést kérünk.
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Ifjúság
„Hálás közönség előtt öröm a muzsikálás”

KORAI ÖRÖM KONCERT VERESEGYHÁZON
Hallottátok? Jön a Korai Öröm! Mit
mond ez a gyerek? Mi az, hogy
„koraiöröm”? Ugyan nagyi, neked ezt
tudnod kell, az énekes úgy ugrálja
végig a koncertet mint egy gumilabda, a dobos pedig fergeteges.
Az együttes, a fellépés előtti napon
még Csehországban koncertezett, de
időben hazaértek, és irány Veresegyház. Azon a szombat estén mi is ott
voltunk, igazi „pszichedelikus muzsikát” hallhattunk. Valami olyat
mint ifjú koromban, mégis újat, fülbemászót, magával ragadót, aminek
a ritmusa ugyan monoton, de erőteljes és metálos. Másnap elhatároztam, utánanézek az együttesnek. Kik
is ők valójában? Mondanom se kell,
egy 1990-ben alakult magyar zenekarról van szó, akik azóta bejárták a
„félvilágot”, koncertjeik nagy részét
külföldön adták, voltak már szinte
mindenhol, „Koppenhágától Genováig, Dublintól Koszovón át Szentpétervárig...” Az együttes menedzsere,
aki egyben a csapat basszusgitárosa
és egyik legrégebbi, alapító tagja.
Kilián Zoltán, a feltett kérdéseimre –
láthatóan rutinos interjú alanyként –
szinte azonnal válaszolt.
Miért pont Korai Öröm az együttes
neve?
Megalakulásunk óta ez a nevünk,
nem sokat gondolkodtunk rajta. Egy
akkori barátunk javasolta, mondván:
fiúk mit töprengtek, hát nem a Joy
Division az okés nálatok! (Az említett
példakép, egy 1970-es évekbeli rendkívül sikeres angol rockegyüttes volt.)
Az eltelt évtizedek alatt, a zenekar
műfaji besorolását, zenei irányzatát különböző módon körülírták.
Volt itt szó: pszichedelikus etno,
progresszív rock vagy éppen „világzenei” stílusra utalásról. A zenekar saját magát, a jelenlegi
felállásban hova sorolja?
Őszintén megvallva, ezzel a kérdéssel mindig bajban vagyunk, de talán
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Fotó: Veréb

Vécsi Tibor, énekes

a pszichedelikus etno-metál tribaltrance a megfelelő meghatározás.
A zenénket átitatja az etno (fuyara,
doromb, khöömei ének), az erőteljes
tribal dobok és percussionok.
Az időnként retro, általában acid
hangzású keyboard-ok, valamint az
erőteljesen monoton, minimál baszszusgitár játék. (A pszichedelikus
zene egy gyűjtőfogalom, azok a zenei
stílusok tartoznak ide, melyekre
hatással van – vagy volt – a pszichedelikus rock és a hippimozgalom.)
A zenekarra megalakulása óta jellemző az állandó változás, értendő
ez a tagcserékre és a repertoárra.
Mennyiben befolyásolja ez a közös
munkát, illetve milyen hatással
van a zenekar stílusára?
A stíluson sohasem gondolkodtunk,
viszont mivel mindenki a saját egyéniségét, érzéseit teszi bele a közös
munkába, ezért a tagcserékkel
együtt mindig változott valamennyire a zene. Alapvetően instrumentális, szándékosan szöveg nélküli
számokat játszunk, némi improvizációval.
Az együttes tagjai „civilben” mivel
foglalkoznak? Főállásban zenéltek?
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Amennyiben nem te vezeted a slágerlistákat és a rádió is ritkán adja le
a dalaidat, viszonylag kevés szerzői
bevételed akad. A koncertekből befolyó pénzből – főleg egy ekkora
létszámú, jelenleg 13 fős zenekarnál
– nehéz megélni. Vannak köztünk
pedagógusok, civil szférában dolgozók, amatőr színész, hangosítási
munkákat is végző csempekereskedő, hangstúdió vezető, ásatásokon
dolgozó rajzoló...
Mint veresegyházi kíváncsi vagyok, vajon hogyan kerültetek ide?
Tudomásom szerint, Regenye Zolit
már régóta ismeritek, és valamelyik zenekari tagnak az édesanyja
is itt lakik a környéken.
Regenye (Regi) Zolival a barátságunk
és a munkakapcsolatunk az 1990-es
évek elejére nyúlik vissza. A korai lemezeink hangzása – a 90-es évek
elejétől 2006-ig – az ő hozzáértését
dicséri. Erdőkertesen lakik a dobosunk édesanyja, így Veresegyház
nem ismeretlen a számunkra. Klement Zoli megkeresésére, meghívására jöttünk Veresegyházra.
Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, bár igaz, egy kicsit szoros volt a
programunk. Nagyon sokat játszunk
Európa szerte, klubokban és fesztiválokon. Mindenhol kicsit más a
hangulat, de ezek a kisebb rendezvények számunkra sokkal emberközelibbek, ezért szeretjük.
Veresegyházon jól éreztük magunkat, egy szép kisváros, ahol hálás
közönség előtt öröm a muzsikálás.
Máskor is szívesen eljövünk, köszönjük az érdeklődést és a fellépési
lehetőséget.
Klement Zoltán festőművész, a következőket tette hozzá mindehhez:
„Korai Öröm, ifjúkorom bohém életéhez kapcsolódik, kedvelem a zenéjüket, gondoltam, ismerje meg őket
Veresegyház is.”
VERÉB JÓZSEF

Egészséges életmód

Győri Rita és Vigh Mercédesz rovata

„Ha fáj az ujjad, a fájdalmaidat
az egészséges tagok is megérzik”.
William Shakespeare
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A STRESSZ ÉS A KIKAPCSOLÓDÁS FONTOSSÁGA
Javában tombol a nyár, sokan épp
most élvezik a szabadságukat, vagy
csak tervezik, de ebben a kánikulában szinte mindenki a vízpartra
vágyik. A természetközeliség valahogy megnyugtatja az ember idegrendszerét, és feltölti a lelkét.
Felgyorsult világunk törvényszerű
velejárói a stresszes mindennapok. A
stressz nem betegség, hanem egész
betegség sorozatot elindító tényező,
a stressz nem csak lelki egészségünket veszélyezteti. A tartósan fennálló
ideges, feszült állapot előbb-utóbb
testi tünetekben is megmutatkozik.
Leggyakoribb tünetek: magas vérnyomás, felgyorsult szívverés, növekvő verejtékezés, gyomor-bélrendszeri problémák, bőrbetegségek,
hajhullás.
Tudatosan keressük meg a stressz
okát. Ha megvan az ok, akkor jöhet a
megoldás. Ha nem akarjuk, hogy a
stressz végleg eluralkodjon rajtunk,
változtassunk szemléletünkön, vagy
iktassuk ki ezeket a tényezőket.

Éljünk egészségesebben, mozogjunk, (ne kocsival menjünk a sarki
boltba), heti 2-3-szor sportoljunk,
keressük meg a számunkra legmegfelelőbb kikapcsolódási formát!
Beszéljük meg a kollégáinkkal, ki milyen részfeladatot vesz át, és mik a
teendők a távollétünkben. Sajnos
megeshet, hogy a szabadság előtti
napokban emiatt az átlagosnál többet kell dolgoznunk, de megéri, ha a
tengerparton nem akarunk azon idegeskedni, hogy minden rendben
megy-e az irodában. Ha mégis nélkülözhetetlen a kapcsolattartás a nyaralás alatt is, határozzunk meg egy
bizonyos idősávot, amikor elérhetőek vagyunk a kollégák számára: például délelőtt egy órára kapcsoljuk be
a mobilunkat. A levelezőrendszerünkben állítsunk be automatikus
üzenetet, amely értesíti a levélírót
arról, hogy üzenetét csak a szabadságunk után tudjuk megnézni.
És ha már nyaralunk, akkor tényleg
kapcsolódjunk ki! Adjuk át magun-
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kat a – szabadnak érzem magam – érzésnek. Játszunk-futkározzunk a gyerekekkel, nézzük a vonuló felhőket,
lebegjünk a vízen, tanuljunk meg
újból lélegezni, és fontos, hogy a
nyaralás idején ne a megszokott edzésünket végezzük, hanem próbáljuk ki olyan sportokat, amit „tanulni
kell”, és nem rutinból megy.

MIT NYERÜNK MINDEZZEL?
• javul az oxigénszállítás,
• a jó vérellátás meghatározó
hatást gyakorol szellemi és
testi teljesítőképességünkre,
• csökken az izomfeszültség,
• javul a koncentráció és a hangulatunk,
• csökkenti a fáradtságot,
• növeli a vitalitást.

FittenVeresen.hu
info@fittenveresen.hu
70 311 0955
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Sport
KAJAK-KENU

Az aranyérmes csapat és a „mester”

Beérett a sok munka, a kitartás!
2014. július 4–6-án a Sukorón rendezett Országos Vidék Bajnokságon
a C1 Férfi Kölyök III. 3×200m váltóban a Prehoda Levente–Juhász András–Bagyinszki Kristóf összetételű
csapat, 3:14.750-es idővel a dobogó
legfelső fokára állhatott. „Én nem
vasembereket akarok nevelni, a fo-

A VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CSAPAT
ELSŐ ORSZÁGOS ARANYÉRME!
kozatos építkezésnek vagyok a híve”
– mondta Frohner Ferenc edző, aki
feltárta a sikerig vezető rögös utat.
„Sohasem a problémákat, az akadályokat, hanem azok megoldását kell
a középpontba helyezni, ha nem ezt
tettük volna, ez az eredmény nem
születhetett volna meg.
Felkészülésünket Veresegyházon az
adottságok miatt nem tudjuk maradéktalanul elvégezni, ezért többször
is edzőtáboroztunk Tokajban és Tason, ahol mindenben segítették
munkánkat a helyiek. Sohasem panaszkodtunk, próbáltuk a meglévő
lehetőségeinket kihasználni. A szülők maximálisan a csapat mögé álltak és ez nagyon sok erőt és támaszt
ad. Az ilyen eredmények, mint ez az
aranyérem, az Országos Vidék Bajnokságon és korábban az Országos
Diákolimpián, valamint az Országos
Eszkimó és Indián Bajnokságokon
TRIATLON

TRIATLONISTÁINK KIMAGASLÓ EREDMÉNYEI
A PALÓC TRIATLONVERSENYEN!
Július 5-én és 6-án Balassagyarmaton rendezték a XXVIII. Palóc Triatlon rendezvénysorozatát. Szombaton a triatlon ranglista versenyen, vasárnap pedig a Nyíltvízi Aquatlon Országos Bajnokságon
álltak rajthoz versenyzőink. Az ÉN-TE-Ő váltó fergeteges győzelme
mellett további szép eredményeket értünk el.
TRIATLON RANGLISTA VERSENY EREDMÉNYEI
Vajkovics Ferenc, gyermek korcsoport, 2. helyezés;
Palkovics Áron, junior korosztály, 4. helyezés
A nap záróeseménye egy szupersprint (100 méter úszás, 4 km kerékpár, 1 km futás) ÉN-TE-Ő váltóverseny volt, ahol a Katona Ádám–Varró Bálint–Palkovics Áron összeállítású veresegyházi váltó toronymagasan győzött. Ádám harmadik helyen jött ki a vízből, Bálint a váltás
utáni emelkedőn már átvette a kerékpáros vezetést, majd a négy kilométeres távon egy perc fölötti (!) előnyt szerzett a második helyen
érkező csapat előtt. A depóba 60 km/h körüli tempóval száguldott be
a sebességtől szemmel láthatóan kissé megilletődött felvezető motoros mögött, aki nem győzte a visszapillantó tükrét figyelni. Áron
ezer méteres sprintje ezután már igazi örömfutás volt, a csapat 10:38al (!) győzött, a második helyezett 12:04-gyel követte a fiúkat.
A NYÍLTVÍZI AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON ELÉRT EREDMÉNYEK
Újonc korcsoportban: Ferencz Janka 2. helyezés, Portik Boglárka
3. helyezés, Gyermek korcsoportban: Vajkovics Ferenc 1. helyezés
A csapatversenyen szerzett helyezéseink Újonc korcsoport:
Ferencz Janka–Portik Boglárka–Batizi Emese 1. helyezés
Tóth Márton–Kárpáti Ákos–Bálványos Szilárd 4. helyezés
Gyermek korcsoport: Vajkovics Ferenc–Ferencz Domonkos–
Kaposi Márton 3. helyezés, Kovács Réka–Lengyel Rebeka–Katona
Dalma 3. helyezés, Serdülő korcsoport: Ferencz Ábel–Katona
Ádám–Jankov Máté 3. helyezés
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elért dobogós és egyéb helyezéseink,
feledtetik raktározási és hajó gondjainkat, hogy a vízfelületért néha a
horgászokkal meg kellett küzdenünk, és hogy télen nem jutunk tornatermi lehetőséghez.
Lelkesedéssel sok mindent meg tudok oldani csak azt nem, hogy az általam kinevelt és felkészített gyerekeket a jobb feltételek ígéretével
elcsábítják nagyobb sportegyesületek. Pedig azok a gyerekek, ha nem
mennének el, néhány éven belül Veresegyháznak szállítanák a sikereket.
Ezeknek a jövőbeli sikereknek az előszele a most megnyert aranyérem is”.
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT:

A vidékbajnok kenu váltó
július 26-27-én, a Sukorón rendezett
MAGYAR BAJNOKSÁGON 2. lett!

ATLÉTIKA

ATLÉTÁINK JÚLIUSI LEGJOBB EREDMÉNYEI
Tatabánya, serdülő és újonc Atlétikai Országos Bajnokság
Serdülő korcsoport:
Ferencz Ábel
1500 m
4.34-perc
7. helyezés
Újoncok:
Vajkovics Ferenc
2000 m
6.42-perc
4. helyezés
Ferencz Domonkos
2000 m
6.46-perc
5. helyezés
Mindketten egyéni csúcsukat futották!
Bécs, a Katolikus Iskolák Világversenye
Ferencz Anna ifjúsági versenyző 300 m gáton 49.70 másodperces idővel
4., 400 m síkfutásban 61.92 másodperces idővel az 5. helyet érte el!
Debrecen, Országos Junior Bajnokság
Palkovics Áron 1500 m síkfutás
4.11.88 mp, 9. helyezés
Zalaegerszeg, Országos Ifjúsági Bajnokság
Ferencz Anna 400 m gátfutás
77.00 mp,
11. helyezés
Budapest, Paulínyi - Főző emlékverseny
60 m fiú gyermek 2004-2005-ben születettek:
Bálványos Szilárd
9.66
3. helyezés
60 m fiú gyermek 2002-2003-ban születettek:
Kaposi Márton
9.12
4. helyezés
60 m lány gyermek 2004-2005-ben születettek:
Varga Dóra
10.03
1. helyezés
Batizi Emese
10.57
3. helyezés
60 m lány gyermek 2002-2003-ben születettek:
Bunda Biborka
9.87
6. helyezés
600 m fiú gyermek 2004-2005-ben születettek:
Lesták Ármin
2.04.20
2. helyezés
Bálványos Szilárd
2.06.98
3. helyezés
600 m fiú gyermek 2002-2003-ban születettek:
Kaposi Márton
1.56.30
1. helyezés
600 m lány gyermek 2004-2005-ben születettek:
Ferencz Janka
2.03.18
2. helyezés
600 m lány gyermek 2002-2003-ban születettek:
Pataki Anna
2.04.32
5. helyezés
400 gát lány ifjúsági 1996-1997-ben születettek:
Ferencz Anna
1.09.64
2. helyezés
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Sport
A SZEZON VÉGÉRE IS MARADTAK
KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK A VÍVÓK HÁZA TÁJÁN…
A 2013/2014-es szezonban számtalan szebbnél-szebb eredménnyel
büszkélkedhetett a veresegyházi vívó
szakosztály. Ez nem volt másképp az
„év” végén sem, hiszen a május 16-18án megrendezésre került 5. Olimpici
Gran Prix versenyen 3 döntős helyezést is sikerült szereznünk: Végh
Domokos a Törpici korosztályban ért
el 8. helyezést, míg a nála két évvel
idősebb Sárosdi Soma ugyancsak 8.
helyezést ért el a gyermek fiúk mezőnyében, a legszebb eredmény
azonban Nagy Boldizsár nevéhez fűződik, aki az újoncok közt 7. lett.
Június 7-én kadet válogatót rendeztek
Bükön, ahol a korábbi Országos Bajnokunk, Bánsági Barnabás, a dobogó 3. fokára állhatott fel. Ezzel egy
időben Budapesten a kisebbek számára is rendeztek versenyt, ahol a Törpici
korcsoportban, nagy örömünkre Nagy
Benedek győzött és Nagy Nándor is
döntős helyen végzett.
Június 14-19-én Balatonfüreden rendezték az utolsó (6.) Olimpici Gran
Prix versenyt, ami egyben Országos
Bajnokság is volt. Sárosdi Soma reVÍZILABDA

V. MEGHÍVÁSOS
NEMZETKÖZI OCTOPUS
TÓVÍZILABDA TORNA
Időpont: 2014. augusztus 16–17.
Helyszín: Veresegyház, Tóstrand
Megnyitó: 2014. aug. 16. 10.00 óra
A Veresegyházi OCTOPUS Búvár- és
Vízilabda Egyesület 2014. augusztus
16-17-én Veresegyházon a Tőstrandon rendezi az ötödik nemzetközi
felnőtt meghívásos vízilabda tornáját. A magyar csapatok mellett, –Tatabánya, Cegléd, TIPO Budapest,
OCTOPUS Veresegyház – érkezik
csapat Ukrajnából és Németországból is. Játékidő 20 perc.
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a rendezők.

mek vívást követően a 6. helyet szerezte meg, Szakmáry Nándor pedig
annak ellenére, hogy sérülés miatt
1,5 hónap kihagyásra kényszerült az
elődöntőig menetelt, és végül 3. lett.
Az eddig nyújtott teljesítmények alapján összeállított ranglistán, – 6 versenyt követően – Végh Domokos a 4.,
Szakmáry Nándor pedig sérülése ellenére (egy versenyt ki is kellett hagynia) a dobogó tetején állva ünnepelhetett. A vívó szakosztályunk egy
különdíjjal is büszkélkedhet, mégpedig az „Olimpici 2013/2014 szezonjának felfedezettje” címről van szó,
amit szintén Szakmáry Nándor érdemelt ki az egész éves kimagasló teljesítménye alapján (edzője Laborc
Izabella és Szakmáry Sándor).
Ráadásul az idén már nemzetközi
eredménnyel is büszkélkedhetnek a
veresi vívók. Májusban Szakmáry
Sándor a veterán magyar párbajtőr
válogatott tagjaként a Poreč-ben megrendezett Európa Bajnokságon a
népes mezőnyben a 6. helyen végzett.
FORRÁS: VERESEGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR
VÍVÓ SZAKOSZTÁLY

VÍVÁS

A veterán párbajtőr csapat az Európa
Bajnokságon

Szakmáry Nándornak Rédli András Európa Bajnok adta át a díjat!

TÁJÉKOZTATÁS
A MŰFÜVES LABDARÚGÓ KISPÁLYÁK HASZNÁLATÁRÓL
A VERESEGYHÁZ VSK SPORTTELEPÉN
Információ, helyfoglalás 8.00-tól 19.00 óráig.
Ella Ferenc elnök, telefon: 06 20 967 2123,
vagy munkanapokon a 06 28 631 751-es
telefonszámon.
Lakossági használatra kijelölt időszak
hétköznap 17.00 órától 19.00 óráig.
A LIGETEK ÉS A LÉVAI ÚTI ÓVODÁK
TERÜLETÉN
Információ, helyfoglalás:
hétköznap: 8.00-tól 16.00 óráig.
Harcos Györgyné óvodavezető, telefon:
06 20 438 7272
• Lakossági használatra kijelölt időszak a
Ligetek Óvoda területén: szeptember 1-jéig minden nap délelőtt 10.00 órától 12.00
óráig és délután 16.00 órától 18.00 óráig.
Ezen a helyszínen egy bitumenes pálya is
a rendelkezésre áll!
• Lévai úti óvoda területén csak előre egyeztetett időpontban érkező csoportokat tudunk fogadni, lakossági használata nem
lehetséges!
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BÉRLETI DÍJ:
Foglalás esetén: 5000 Ft/óra,
világítással 5200 Ft/óra
Lakossági használatra
kijelölt időkeretben: díjtalan!

A PÁLYAHASZNÁLAT RENDJE:
• Csak tiszta, műfűre kialakított vagy teremben használatos sportcipőben használható!
• A pálya területére háziállatokat, ételt, italt
kérjük, ne vigyenek be!
• A helyszíneken a dohányzás és a nyílt
láng használata tilos!
• A pálya felszínére semmiféle guruló eszközzel, játékkal ne menjenek!
• A pályákat mindenki saját felelősségére és
az esetlegesen okozott kár megtérítése
mellett használja!
• Bérelt időpontban a pályahasználatot bérleti szerződés szabályozza!
• A pályák használatát „pályagondnokok”
segítik.
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Sport
LABDARÚGÁS

Ünnepélyes keretek között július 10én a Nyugati pályaudvar királyi várója előtt avatták fel Albert Flórián, a
„Császár” nevét viselő étkezőkocsit,
melynek első útja – 150 fő utasával,
köztük a volt Ferencváros labdarúgókkal erősített Magyar Újságírók és
Színész Válogatott vegyes csapat tagjaival – Veresegyházra vezetett.
A vasútállomáson szép számú érdeklődő valamint a Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjai közül – Vastag András és fia – stílusosan császári egyenruhában fogadták a „Császár” vonatát.
Vendégeinket a vasútállomásról gyönyörűen felújított Ikarus 311-es és
egy Prága típusú autóbusz, valamint
a gumikerekes „Veresi Gőzös” kisvonat szállította a sportpályára, ahol
először Pásztor Béla polgármester úr
a város nevében üdvözölte a vendégeket, majd Záránd György a MÁV
Nosztalgia Kft. igazgatója mondott

AZ ALBERT FLÓRIÁN NOSZTALGIA VONAT
ELSŐ MEGÁLLÓJA VERESEGYHÁZ VOLT!
köszönetet a fogadtatásért. A „Császár” sportnagyságát, elért eredményeit Kopeczky Lajos sportriporter
méltatta. A rövid köszöntők és a
megemlékezés után Eged Sándor a
Városi Sportkör társadalmi elnöke és
Seres László vállalkozó látta vendégül a vonat utasait. A sportpályát Ella
Ferenc sportköri elnök és munkatársai kiváló állapotban bocsátották a
mérkőző felek rendelkezésére, a nézők pedig először használhatták az
elkészült mobil lelátót.
A vendéglátást követően 14 órai kezdettel, rekkenő hőségben vette kezdetét a Magyar Újságírók és Színész
Válogatott vegyes-, valamint a Veresegyház öregfiúk csapatai közötti rangadó. A kezdőrúgást Albert Flórián
unokája végezte el. A szurkolók barátságos hangulatú, tetszetős mérkőzést
és hat gólt láthattak igazságosan, felefele arányban elosztva a két csapat kö-

zött. A játékot Kopeczky Lajos a helyszínen kommentálta szórakoztató stílusban a nézők felé.
A mérkőzés ideje alatt a vasútállomáson várakozó vonatban az érdeklődők
megtekinthették a mozgó Albert-kiállítást, az Európa legjobb játékosának
járó Aranylabdát, amit Albert 1967-ben
érdemelt ki, az 1960-as római olimpián
nyakába akasztott bronzérmét, az
1965-ben az FTC-vel elnyert Vásárvárosok Kupáját, ahol a döntőben a Juventus ellen diadalmaskodtak, valamint az Aranycipőt is. A kiállításon
látható gazdag képanyagban sportpályafutása jelenik meg.
A baráti találkozó Kuli Bálint vendéglátásával a Medveotthon éttermében
ért véget.
Veresegyház egy ritka sportélménnyel
lett gazdagabb, köszönöm mindenkinek, aki a rendezvényt támogatta.
SZLOVÁK ZSOLT, SZERVEZŐ

EXTRÉM SPORT

BAJNOKI RAJT ELŐTT
AZ NB III-AS FOCICSAPATUNK
Július 7-én megkezdte felkészülését
az NB III Keleti csoportjában szereplő focicsapatunk 22 fős kerete Balogh
Csaba és Aczél Zoltán edzők vezetésével. A cél a biztos bent maradás,
a tisztességes helytállás. A bajnoki
rajt az augusztus 16-17-i hétvégén
kezdődik, addig még az átigazolási
időszak lejárta előtt néhány igazolással szeretnék a keretet megerősíteni. Jelenleg a csapat edzésekkel és
edzőmérkőzésekkel készül a bajnoki
rajtra. Ellenfeleiket az NB III Nyugati
és Középső csoportjaiból választották. Hajrá Veres!
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VERESEGYHÁZIAK A LA MARMOTTE
FRANCIA AMATŐR KERÉKPÁROS NAGYTÚRÁN!
2014. július 5-én a Hotel Le Cairn-t üzemeltető Roth János meghívására a
francia Alpokba érkezett Dr. Szász László és Orosz Zoltán, hogy tízezer fő
amatőr kerékpáros társaságában teljesítse az emberpróbáló szintkülönbséggel tarkított pályát. Az Európa szerte nagy érdeklődés oka, hogy ez a
pályaszakasz az egyik legkeményebb része a
Tour d’ France profi kerékpárversenynek is.
A táv hossza 174 km, de a pályaszakaszon
összességében 5100 méteres szintkülönbséget
kell „le-fel tekerni”. Fiaink a Bourg d’Oisans-i rajt
után hősiesen „mászták” meg a hágókat. Az
Alpe d” Huez-i célba a veresegyházi különítményből ebben az évben Dr. Szász Lászlónak
sikerült feljutnia, időeredménye: 9 óra 13 perc
57,71 század másodperc!!!
Gratulálunk mindkettőjüknek!
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Gyász
„Amikor még anyám dalolt, szép mesékkel fölém hajolt,
gyermekkorom boldog idejében...”

KOVÁCS FERENCRE
EMLÉKEZÜNK
A színpad varázsa magával ragadta a táncosokat. Ezen a
napon minden egyes lépésnek a helyén kell lenni, ma, a
Városünnepen.
„Amikor felléptem a Fő téren felállított deszkákra, minden olyan csendes és magával ragadó volt. Nem gondoltam másra csak a táncra, az előadásunkra. Köztünk volt
Feri is, nagy lendülettel dolgozott, mintha most mindent
beleadna. Mikor lejöttünk a színpadról, még ő segítette
le az asszonyokat. Hozzám fordult, és azt mondta:
„gyere pajtás, most már iszunk egy sört.” De nem mentünk mi már sehova, Feri megtántorodott, és ami ezután
következett, azt elmondani nem lehet, harc egy ember,
egy barát, egy társ életéért. Mindhiába, Feri már nem
táncol többé!
1998-ban eljött közénk mint régi katonacimbora, és itt
ragadt. Az első időben a feleségével járt a próbákra,
később már egyedül. Összejártunk baráti körbe családostól, hosszú éveken keresztül együtt nótáztunk, barátok lettünk. Fiatalkorában kántorkodott, nagyon szeretett énekelni. Mindig csodáltam a tenni akarását, a nagy
munkabírását. Erős ember volt, szerette a sportot, a focit, kerékpározott, súlyzózott. Nagyon szerette a famunkát, barkácsolt, sokat dolgozott. Az ő keze munkáját
dicsérik városszerte a játszóterek és a kihelyezett
virágládák. Úgy érzem, mintha itt lenne most is köztünk,
ő nem ment el, nem vesztettük el, itt van velünk. Az a
sok fénykép, filmfelvétel, a közös emlékek, az együttesben eltöltött közös 16 év nem múlik el nyomtalanul, Feri

itt marad velünk, amíg mi így együtt vagyunk.” – emlékezik vissza Kovács Ferenc barátjára az egyik táncos a
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttesből.
Kovács Ferenc Mendén született, második házassága
révén 1998-ban került az együtteshez. A csendes, alkalmazkodásra képes új táncos hamar beilleszkedett a
közösségbe, barátokra lelt. Fóton nyomdászként dolgozott, majd később, nyugállományba vonulásáig Veresegyházon. A GAMESZ-nél mindenki szerette a szorgalmas munkatársat, megbízhatóságáért, lelkiismeretes
munkájáért. Kovács Ferenc a városi ünnepen rosszul
lett, szívroham következtében kómába került. A mentő
kiérkezéséig a helyszínen lévők küzdöttek az életéért,
majd kórházba szállítását követően az orvosok. A remény száll el utoljára. Kovács Ferenc, a családapa, a társ,
64 éves korában elhunyt. „Teste után a lelke is feladta a
földi létért való küzdelmet.” Végső búcsúztatásán Mendén, 2014. július 30-án, ott volt mindenki, aki szerette és
tisztelte Kovács Ferencet, az embert.
(LEJEGYEZTE: VERÉB JÓZSEF)

LÁNG GYÖRGY EMLÉKÉRE
Ismét gyászolnak a Fabriczius József esti középiskola tanárai és diákjai.
Sajnos elvesztettük kedves kollégánkat, barátunkat, én az osztálytársamat
is, tanítványaink pedig szeretett Gyuri bácsijukat. Hihetetlen, felfoghatatlan, érthetetlen, és még sokáig nem tudunk belenyugodni a megváltoztathatatlanba. Abba, hogy már nem jön többé szembe velünk az utcán, nem
szól bele a telefonba, nem láthatjuk mosolygós, mindent megbocsátó tekintetét. Reméljük, hisszük és kérjük a Mindenhatót, hogy ahová eltávozott: a másik dimenzióban, az égi pályán legyen nyugalma, és „az örök
világosság fényeskedjék neki.”
NAGYNÉ VOGL MAGDOLNA
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Boneker MBNK Kft.

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

KERÍTÉS CENTRUM

Tisztelt Veresegyháziak!
Mint Önök előtt már ismert 13 éve dolgozom a budapesti székhelyű
KOBALT Ingatlanforglamazó Kft.-nél, ingatlan referensként.

Keresek
dolgozni és pénzt keresni akaró embereket
veresegyházi munkavégzésre,
szakmai képzés biztosításával.
Amennyiben Ön rendelkezik érettségivel,
jó kommunikációs készséggel,
empatikus személynek tartja magát
és hajlandó tanulni és sokat dolgozni a céljaiért,
várom önéletrajzát az alábbi elérhetőségen.
Terebesi Andrea
ingatlan szakértő
KOBALT Ingatlan Kft.
+36 70 631 2368
andrea.terebesi@gmail.com

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben)
Telefon: 06 20 429 1235 06 20 444 0020
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 szombat 7–13
AKCIÓS TERMÉKEINK!
Lamella kerítés
1,8 x 1,8
3500 Ft
Fagyálló Csemperagasztó
1000 Ft
Flexibilis Csemperagasztó
2000 Ft
T IKKURILA FE S T É KE K F OLYAMATOS AKCI ÓJA!
Vékonylazúr 0,9 l
2000 Ft
Vastaglazúr Vizes bázisú 0,75 l több tipus
3200 Ft-tól
Egyrétegű, Beltéri Színezett Falfesték, Mosható,
több színben)
2,5 l
3400 Ft
5l
5990 Ft
Fonott, Hegesztett - Táblás Kerítések, Oszlopok, Lamellás kerítés,
Ágyásszegély,Vadászkerítés stb. Nádszövet, Nádpadló, Sörpad, Hinta
Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,
Festékek (zománc,lazúr, kül – beltéri falfesték,stb.) Színkeverés
Homlokzati Szigetelő Rendszer, XPS lap, Nehézlemez
Üveg - Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek
Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó– Vakolóhabarcs
Kivitelezői és Vásárlói kedvezmények, törzsvásárlói kártya.
Kedvező áron, rugalmas és gyors kiszállítás, akár INGYEN is!

Rendeljen
BRIKETTET
alkalmazásunkon
keresztül

10%
kedvezménnyel
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:

+36 30 549 3232

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag!
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A feltöltés alatt álló Álomhegyi tó
Fotó: Lethenyei

Július 31-én a Kapolcsi Művészetek
Völgye Fesztiválon közös műsort adott
a Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes és a Gödöllő Táncegyüttes

Esős, sőt jégesős volt a július
Fotó: Veréb

Fotó: Ladjánszki Máté
(Facebook -Veresegyház Város Hivatalos Oldalán megosztva)

Részlegesen átadásra került a Csomádi út-Budapesti út
kereszteződésének új körforgalma
Fotó: Lethenyei

