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Boldog, sikeres és egészséges
új esztendőt kíván
Veresegyház Város Önkormányzata!

A Veresi Krónika ezentúl 32 oldal terjedelemben tájékoztatja olvasóit.
Fotók: Veréb

Ajánló
SZÍNHÁZI KVÍZ!!!
a Veres 1 Színház
és a Veresi Krónika közös játéka

január 29. 19.00 óra
A padlás
•
február 9. 19.00 óra
Minden kezdet nehéz – hát még a
versenyzongora
(a Váci Dunakanyar Színház
vendégjátéka)
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JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838
veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat

Az egérfogó – egy krimi színházi története
1. Hány éve játsszák megállás nélkül Londonban ugyanabban a színházban Agatha
Christie krimijét?
2. Mi a színház neve?
3. Ki volt az angol miniszterelnök Az egérfogó
bemutatójakor?
A helyes válaszokat a Veres 1 Színház
Facebook oldalának –
www.facebook.com/veres1szinhaztarsulat –
„Az egérfogó – egy krimi színházi története”
című jegyzete rejti.
A helyes megfejtők között a darab
március 28-i veresegyházi premierjére
2 db tiszteletjegyet sorsolunk ki.
A válaszokat a veresikronika@veresegyhaz.hu
címre, vagy a www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala Facebook oldalon
privát üzenetben szíveskedjenek elküldeni.
A győztes nevét a Veresi Krónika februári számában, illetve a színház Facebook oldalán
hozzuk nyilvánosságra.
Beküldési határidő: 2015. január 31.

Eseménynaptár

január 17. 19 óra
Menyecskebál a Hagyományőrző Népi
Együttessel a Váci Mihály Művelődési Házban
•
január 23. 18 óra
Magyar Kultúra Napja a Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Centrumban
•
január 24. 19 óra
Fabriczius Iskolaszék bálja (Veresi vigalom)
a Mézesvölgyi Iskolában
•
január 31.
Csonkás Óvoda bálja a Művelődési Házban
•
február 6. 18 óra
Olasz Tamás fotográfus kiállításmegnyitója
az Udvarház Galériában (Szabadidős
és Gazdasági Innovációs Centrumban)
•
február 7.
Liget Óvoda bálja a Művelődési Házban
•
február 14. 18:30
Ezerkincs Tavaszcsalogató Bál
a Váci Mihály Művelődési Házban
•
február 15. 16 óra
Kolompos családi táncház
a Váci Mihály Művelődési Házban
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Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Nyomda: BEREI ÉS TSA. KFT.
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2015. január

Ahónap témája
INTERJÚ PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTERREL A 2015-ÖS TERVEKRŐL

„VAN EBBEN A VÁROSBAN ERŐ”
Sok szempontból meghatározó évnek tartja Pásztor Béla polgármester a 2015-ös évet. Véleménye szerint olyan
beruházások előtt áll Veresegyház, amelyek hosszú távon kijelölhetik a város fejlődését. A tervezett nagy
építkezésekről, további 2015-ös feladatokról, városunk pénzügyi helyzetéről és egy álomról is beszélt lapunknak.
Tisztelt polgármester úr!
2015 egy olyan önkormányzati ciklus első teljes
éve, amelynek tervezett
nagy beruházásai hosszú
távon meghatározhatják
Veresegyház fejlődését. Az
embereket különösen a
fürdőberuházás érdekli,
amely az utóbbi időben
kívülről nézve lelassulni
látszik.
Az állampolgárok jól látják.
Az építés megkezdése még
várat magára. A tervek elkészültek, folyik a szakhatóságokkal az egyeztetés, a szükséges
szakhatósági engedélyek megszerzése.
Ezek átfutási ideje több hónap. Magára
az épületre vonatkozóan építési engedéllyel rendelkezünk. Az építkezésre
szóló közbeszerzési kiírás a jelenlegi
készültségi fok alapján márciusban, a
kiviteli szerződés megkötése pedig augusztus hónapban várható. Szeretnénk
próbaüzemmel még a 2016-os nyári szezonban megnyitni a fürdőt. Természetesen a fürdő környezetének teljes rendezése át fog nyúlni 2017-re. Körforgalmak kerülnek kialakításra a Mogyoródi
úton, rendezni kell a Patak utcát és a
Találkozók útját, továbbá megfelelő parkolási lehetőségeket kell biztosítani a látogatóknak. Ugyanakkor az építéssel
összefüggő csatornafővezeték és vízvezeték áthelyezési munkálatai előbb is
megkezdődnek. A fürdő és környéke nagyon komoly, mintegy 5 milliárd forintos
beruházása a városnak.
A fürdőn kívül a város fejlődése felvetett más igényeket is. Egyre sürgetőbb
például egy középiskola és egy sportcsarnok építése.
Teljesen jogosak az elvárások. A középiskolát a Budapesti útnál lévő körforgalomnál, a volt TSZ-tanya térségében helyezzük el. Ennek építése 2016. januárfebruárban fog elkezdődni és terveink
szerint 2016 szeptemberében négy osztályteremmel és a hozzá kapcsolódó
helyiségekkel el fog indulni a tanítás. Az
államtól támogatást kérünk, reméljük,

megkapjuk. Az iskola szükséges, Veresegyház meg fogja valósítani a gimnáziumot.
A másik kérdésre válaszolva, ugyanezen
a területen, a volt öntöde épületéből egy
tornacsarnokot alakítunk ki még idén,
amely 24×48 méteres méretével már alkalmas lesz akár bajnoki kézilabda mérkőzések megrendezésére is. A nagyobb
tor nacsarnok 2017-nél előbb nem várható. Ennek helye a Mézesvölgyi Iskola
mellett lesz, nem titkoltan azzal a céllal,
hogy a sporton túl kiszolgálja a körülötte
lévő iskolákat is.
A Fabriczius Iskolánál új ebédlő és konyha kialakítása is szükséges a tornacsarnokkal párhuzamosan. De más is kell a
városban: templomot építünk és múzeumot is tervezünk.
Rengeteg utat újított fel, aszfaltozott
2014-ben az önkormányzat. Folytatódik idén is ez a program?
Természetesen. 2015 végére Veresegyházon az összes út aszfaltozott lesz.
Ezen túlmutatóan nagyon erős programunk, hogy a ciklus végére a város
közvetlenül felkapcsolódjon az autópályára. Pályázunk erre, tervezünk, természetesen a magunk pénzét is felhasználjuk, de ez sok tényezőtől függ, ezért
erre időpontot nem merek még mondani. De indokolja, sürgeti ezt a fürdőberuházás és az ipari üzemeink igénye
is. Amelyek nagy örömünkre tovább
bővülnek, miközben új üzemek, munkahelyek is létrejönnek.

2015. január

Országosan is egyedülálló
vállalkozásként intenzív
bérlakásépítés zajlik a városban.
Valóban. Ilyen mértékben
ennek a programnak jelenleg nincs párja az országban. Közel egymilliárd forintot kívánunk fordítani
2017-től a felépült bérlakások megvételére. 56 lakásról beszélhetünk, amelyek
városi megléte egyszerre
szolgál szociális és gazdasági célokat is.
A beruházások volumenét
tekintve nagyon komoly költségekről
beszélhetünk.
Veresegyház pénzügyi helyzete stabil.
Ahogy az évér tékelő beszédemben is elmondtam, leegyszerűsítve 8 milliárd forintból gazdálkodtunk 2014-ben, amiből
4 milliárdot tudtunk fejlesztésekre fordítani. Ez az arányszám megmarad idén is.
De most annyi beruházási igény sürget
minket, amit máshogy nem tudunk megoldani, csak hitelfelvétellel és a bevételek
növelésével. Terveink szerint a ciklus első felében beruházunk ily módon, a ciklus második fele pedig arra fog szolgálni,
hogy az első felében elköltött beruházási
összegek fedezetét biztosítsa. Ez most a
stratégiánk, tulajdonképpen a legnehezebb forgatókönyv. Ha ezt pályázati úton,
állami szerepvállalással pótolni, kiegészíteni tudjuk, akkor természetesen könnyebb az életünk.
Menet közben is felbukkanhatnak
olyan újabb igények, mint például egy
színházépület.
(Nevet.) Végtelenül boldog vagyok, hogy
ilyen sikeres ez az új kezdeményezés.
A ciklus végére álomként persze meg
lehet fogalmazni egy sokrétűen használható színházépületet is, de ez még álmodozás. Ráadásul ez is komplex probléma, mint az életünk általában. Hiszen
összefügg a Művelődési Ház és a Zeneiskola helyigényével is. De én azt mondom,
van ebben a városban annyi erő, hogy ez
az álmunk is esetleg valóra válhasson!
KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat

Szilveszteri koccintás
Meghitt ünnepséggel búcsúzott a 2014-es évtől Veresegyház
december 31-én. A Mézesvölgyi Iskolában megtartott évbúcsúztatón színvonalas műsornak tapsolhatott a szép számú
vendégsereg. Előbb Fritschéné Ambrus Gabriella és Nagy
Dorottya lépett fel, akiknek csodálatos fuvolajátékát zongorán
Ella Gabriella kísérte, majd Horváth Ferenc veresegyházi költő
öntötte rímekbe mindannyiunk legfőbb vágyát, miszerint a
jövendő év sorsa a jókat segítse és támogassa. Gáspár Benedek
és Gáspár Márton vidám zongorajátéka után pedig a 2014-ben
igazi veresegyházivá váló színész házaspár, Zorgel Enikő és
Venyige Sándor énekelt szívhez szólóan a barátságról. A fellépők sorát Tóth Simon harsonajátéka zárta.
Ahogy évről-évre megszoktuk, városunk polgármestere évértékelő, összefoglaló beszédben számolt be Veresegyház 2014-es
eredményeiről. Hangsúlyozta azon túl, hogy az önkormányzat teljesítette legfőbb küldetését, a lakosság szolgálatát, Veresegyház
anyagi és szellemi javakban is gyarapodott a mögöttünk hagyott
évben. A teljesség igénye nélkül pár adat a 8 milliárd forintos költségvetésből közel 4 milliárdnyi fejlesztést megvalósító városról: az
országban is páratlan módon megépült 104 bérlakás, elkészült két
új körforgalom és 26 kilométernyi út, bővült a bölcsőde, továbbá
a Fabriczius és a Református iskola, korszerűsödött a térfigyelő
kamerarendszer. Nappali melegedő létesült a városban és tűzifa
akcióval is segítő kezet adtak a rászorulóknak. Tovább folytatódott az Álomhegyi tározó kialakítása, új kerítéssel megszépült a
református temető, a föld-, és ingatlanvásárlásokkal, a 4. ter-

Kvaka Ferenc és Kosik József alpolgármeter urak koccintanak az új
évre Garai Tamás jegyző úrral

málkút fúrásával a jövőbeli fejlesztések alapjai teremtődtek meg.
Előkészítésre került a fürdőberuházás, a leendő tornacsarnok és
az új katolikus templom építése. Lelkiekben is gyarapodott a város:
új köztéri szobor, színház és jól működő közösségek jelzik ezt.
Veresegyház lakossága 18 ezer fő, amely népességnek 25%-a 18
év alatti, a város átlagéletkora 36 év! Mint a beszámolóból megtudtuk, 2014-ben 79 építési engedélyt adtak ki és 101 esküvőt tartottak Veresegyházon. Ahol 110 ipartelep és 502 üzlet működik.
A termálfűtésbe bekötött 50 hely pedig annyi m3-nyi földgáz elégetésével nem szennyezi a környezetet, amennyi egy 1500 fős
település teljes szükséglete. 2014 tehát eredményes esztendő volt,
zárta beszédét a polgármester, a cél az, hogy két év múlva bármely európai, hasonló lélekszámú és adottságú településsel állja
az összehasonlítást városunk.
KOVÁCS PÉTER

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
F EL HÍVÁ SA I
FELHÍVÁS TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉRE
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Veresegyház Város Önkormányzata a lakosság részére felajánlja az
önkormányzat által végzett fakivágások során keletkezett fatuskókat, ingyenesen.
Az igénylőknek kell vállalniuk – saját költségen és saját felelősségre
– a fatuskók szállítható méretűre történő aprítását, a fatuskók adott
területen történő összeszedését, valamint annak hazaszállítását,
valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy azokat saját részre kívánják
felhasználni.
A jelentkezéseket írásban, az adatlap kitöltésével lehet eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal Pályázati, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztályára. • Postacím: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail:
murinko.balazs@veresegyhaz.hu • Személyesen a Városháza recepcióján (Fő út 35.) adható le az igénylőlap.
Az igénylőlap a Városháza recepcióján elérhető, illetve a város
www.veresegyhaz.hu honlapjáról letölthető.
•

FELHÍVÁS BONTOTT ÉPÍTŐANYAGOK HASZNOSÍTÁSÁRA

Az Önkormányzat a város több területén vásárolt meg olyan ingatlanokat, amelyeknek a helyén városfejlesztést kíván megvalósítani.
Ezeknek a házaknak a bontását felajánlja azok részére, akik a lehetőséggel élni kívánnak. A kikerülő anyagok (cserép, gerenda, ajtó,
ablak stb.) hasznosíthatóak a jelentkezők számára. Igénylőlap a Városháza recepcióján kérhető és letölthető a város www.veresegyhaz.hu honlapjáról. Kérjük az igénylőlap kitöltését és annak mielőbbi visszajuttatását a recepcióra.
•

TÁJÉKOZTATÁS AZ UTCAI LÁMPÁK JAVÍTÁSÁRÓL
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház egyes területein azért világítanak nappal is az utcai lámpák, mert a decemberi jegesedés következményeként olyan meghibásodások következtek be az ELMÜ hálózatában, amelyeknek javítása speciális berendezések cseréjét igényli. Ezek megtörténtéig a szakemberek, az éjszakai világítás biztosítása érdekében, a folyamatos üzemeltetés
mellett döntöttek. Városunkat ebből anyagi kár nem éri. A javítás
megtörténtéig megértésüket és szíves türelmüket kérjük.

2015. január

Önkormányzat
AZ ÉV VÉGI ÜNNEPSÉG KITÜNTETETTJEI
UWE MARKERT hivatalvezető részére Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
VERESEGYHÁZÉRT DÍJ kitüntetést adományozott. A díjat hivatalvezető úr későbbi időpontban veszi át,
ahogy a szintén távol lévő KEREKES ILDIKÓ is, aki polgármesteri elismerésben részesült.

Dr Mohainé
Dr. Mravik Ágota

Vastag András

egyesület vezető
(Vankó István Kisközösség Teremtéséért Díj)

jogász
(Vankó István Kisközösség Teremtéséért Díj)

Frohner Ferenc

egyesület vezető
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Letanóczki István

klubvezető
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Jakab Sándorné

Czene Jánosné

tagóvodavezető
(Veresegyházért Díj)

Sallay Bence

sportoló
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Kazup Dávid

(Polgármesteri elismerés)

(Polgármesteri elismerés)

Sárhegyi Károly

Léberné Fehér Klára

(Polgármesteri elismerés)

(Polgármesteri elismerés)

Győri Rita

(Polgármesteri elismerés)

Kovács Zsuzsanna

(Polgármesteri elismerés)

Lakatos Józsefné

(Polgármesteri elismerés)

2015. január

Kővári Péter

egyesület vezető
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Vígh Mercédesz

(Polgármesteri elismerés)

Németh Ferencné

(Polgármesteri elismerés)

Omelka Csilla

(Polgármesteri elismerés)
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VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

228/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés
háromnegyed éves számadatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
229/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen ingatlanok árát
2015. évre az alábbiakban állapítja meg:
a) lakóterületek és a lakosságot közvetlenül
szolgáló kisebb üzleti, kereskedelmi célra
értékesített területek – Veresegyház belterületén egy összegű illetve halasztott fizetés
esetén: 9000 Ft/m2 +27% áfa
A 2011. év folyamán a Magyar Külkereskedelmi Banktól visszavásárlásra került többlakásos ház építésére alkalmas ingatlanok
(Csonkás, Szent Erzsébet tér; Ligetek, Sportföld és Bartók Béla utca) értékesítése (figyelemmel a visszavásárlási árukra) 9450 Ft/m2
+ 27% áfa eladási áron történhet meg.
b) kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi területek esetében: 5000 Ft–14 000 Ft/m2 + 27% áfa
Értékesítési területek:
- Kisrét utcai iparterület,
- Lévai utcai iparterület,
- Szadai út–Sport utca–Dózsa György utca–
Hajó utca által bezárt iparterület,
- egyéb ipari és gazdasági tevékenység végzésére alkalmas terület (Gip, Gksz, stb.)
230/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Travill Invest Zrt-től
2014. március 21-én felvett 300 000 000 Ft
likvid kölcsön lejárati határidejét 2014. szeptember 20-ról 2014. december 31-re, a kölcsön kamatát 2014. november 1-jétől évi
12%-ról évi 10%-ra módosítja.
2. A Képviselő-testület a Travill Invest Zrt-től
2014. július 3-án felvett 200 000 000 Ft likvid
kölcsön lejárati határidejét 2014. szeptember
20-ról 2014. december 31-re, a kölcsön kamatát 2014. november 1-jétől évi 12%-ról évi
10%-ra módosítja.
3. A Képviselő-testület a Travill Invest Zrt-től
2014. július 24-én felvett 500 000 000 Ft likvid
kölcsön lejárati határidejét 2014. december
1-jéről 2014. december 31-re módosítja.
4. A Képviselő-testülete a Travill Invest Zrt-től
2014. augusztus 28-án felvett 110 000 000 Ft
likvid kölcsön lejárati határidejét 2014. szeptember 20-ról 2014. december 31-re módosítja.
231/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Garden
Invest Zsana Kft-t és a Garden Invest Halas
Kft-t terhelő 1 420 000 Ft – 1 420 000 Ft 2014.
évre érvényes területbérleti díjfizetési kötelezettségének méltányosságból történő elengedéséhez.
232/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 5785/132 hrsz-ú, (természetben:
Veresegyház, Kertész utca 2.) kivett beépítetlen
terület megnevezésű, 3118 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat
kiírásához, meghívásos eljárással. A Képviselőtestület a zártkörű pályázatra a TP Komplex
ZRt-t és a BLOGÉK Kft-t hívja fel ajánlattételre,
az elfogadott pályázati kiírás alapján.
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2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai:
Pásztor Béla polgármester, Kvaka Ferenc
alpolgármester és Nagy István a Pénzügyi Bizottság elnöke legyenek.

egyház belterület, 1545 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Hajdi utca 3.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű,
755 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Mihály Péter tulajdonostól összesen
12 300 000 Ft, azaz Tizenkettőmillió-három233/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
százezer forint vételáron. A vételár kifizetése
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8520 a 2015. évi költségvetésben ingatlanvásárhrsz-ú, természetben: Veresegyház, Szent lásra elkülönítendő keret terhére történik
István tér 2. sz. alatt épült 29 lakásos tár- meg 2015. március 31-ig.
sasházban lévő 8520/A/8 hrsz, természetben
a B/4 cím alatti, bérleti szerződés szerint 237/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
53,38 m2-es lakást eladja a jelenlegi bérlő A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2014.
elővásárlási jogának lemondása mellett két évről szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.
gyermeke Csécsy Andrea és Csécsy Róbert
részére 1/2- 1/2 arányban, bruttó 13 345 000 238/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
Ft vételáron.
A Képviselő-testület elfogadja a Kölcsey Ferenc Könyvtár Alapító Okiratának módosí234/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
tását és az egységes szerkezetű Alapító
1. A Képviselő-testület a Veresegyház bel- okiratot.
terület 691 hrsz-ú (természetben: Veresegyház, Ráday utca 36./a szám alatti) ingatlan 1/2 239/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
tulajdoni részének térítésmentes önkormány- A Képviselő-testület elfogadja a Kéz a Kézben
zati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. Óvoda Alapító Okiratának módosítását és az
(III.10.) számú Kormányhatározatban foglal- egységes szerkezetű Alapító okiratot.
takat tudomásul vette, a részére térítésmentesen átadott 1/2 ingatlanhányadot elfogadta.
240/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
2. A Képviselő-testület a Veresegyház 691 A Képviselő-testület Pásztor Béla polgármeshrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni részének térí- ternek az alpolgármesterek részletes feladatésmentes önkormányzati tulajdonba adásá- tait, a feladat- és munkamegosztást, valamint
ról szóló, 2011. május 20-án aláírt „Meg- a helyettesítés rendjét tartalmazó tájékozállapodás”-ban vállalt kötelezettségének tatását elfogadja.
megfelelően nyilatkozik.
241/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
235/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület „A Mézesvölgyi Alköz1. A Képviselőtestület hozzájárul „település- pont Fejlesztése során szükséges szennyvízvefejlesztési céllal” a Veresegyház külterület, zeték kiváltása” tárgyú közbeszerzési eljárás
065/150 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú in- bruttó 38,1 millió Ft-os becsült értékét a 2015.
gatlan megvásárlásához Jakubecz Ferenctől évi költségvetési keret terhére biztosítja.
300 Ft/m2, összesen 89 100 Ft vételáron, 2. A Képviselő- testület felhatalmazza a pol2015. március 31-ig történő kifizetéssel.
gármestert „A Mézesvölgyi Alközpont Fej2. A Képviselő-testület hozzájárul „település- lesztése során szükséges szennyvízvezeték
fejlesztési céllal” a Veresegyház külterület, kiváltása” tárgyú közbeszerzési eljárás meg065/151 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú in- indítására és lefolytatására, és kijelöli a Közgatlan megvásárlásához Jakubecz Zoltántól beszerzési Bírálóbizottság tagjait:
300 Ft/m2, összesen 89 100 Ft vételáron, A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
2015. március 31-ig történő kifizetéssel.
jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, Cserháti Fe3. A Képviselő-testület hozzájárul „település- renc PBVO osztályvezető, Jáger Ágnes pénzfejlesztési céllal” a Veresegyház külterület, ügyi osztályvezető
065/152 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú in- A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőgatlan megvásárlásához Marcsó Károlynétól könyvvezetője: Dr. Andriska Szilvia közbe300 Ft/m2, összesen 177 000 Ft vételáron, szerzési referens
2015. március 31-ig történő kifizetéssel.
4. A Képviselő-testület hozzájárul „település- 242/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
fejlesztési céllal” a Veresegyház külterület, A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű tá065/153 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú in- mogatást nyújt a Medicopter Alapítvány
gatlan megvásárlásához Hegedűs Lászlónétól részére.
300 Ft/m2, összesen 263 400 Ft vételáron,
243/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
2015. március 31-ig történő kifizetéssel.
5. A Képviselő-testület hozzájárul „település- A Képviselő-testület a lejárt határidejű
fejlesztési céllal” a Veresegyház külterület, határozatokról készült beszámolót elfogadja.
065/154 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásárlásához Marcsó Mihálynétól 244/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
300 Ft/m2, összesen 177 300 Ft vételáron, Veresegyház Város Önkormányzatának Kép2015. március 31-ig történő kifizetéssel.
viselő-testülete a Veresegyházi Református
Az adásvételek fedezetét a 2015. évi költ- Egyházközséggel a Kálvin Téri Református
ségvetésben ingatlanvásárlásra elkülönítendő Általános Iskola II. ütemben megvalósuló
keret fogja biztosítani.
négy osztályteremmel történő bővítésére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges megállapodást a melléklet szerint
236/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veres- jóváhagyja.

2015. január

Önkormányzat

245/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul – a református köztemető előtti parkoló terület kialakítása céljából – a Veresegyház belterület,
784/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1403 m2 alapterületű és a Veresegyház belterület, 784/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2826 m alapterületű ingatlanok megvásárlásához Hajdi
Imre tulajdonostól, összesen 12 687 000 Ft
vételáron. A vételár kifizetése a 2015. évi költségvetésben ingatlanvásárlásra elkülönítendő
keret terhére történik meg, legkésőbb 2015.
március 31-ig.

2. A beruházás költsége bruttó 25 100 240 Ft, munkái” tárgyú hirdetmény közzététele nélmelynek kifizetése az Önkormányzat 2014. küli közbeszerzési eljárásban:
1. A Verestransz 2008 Szállítási és Szolgáltató
évi tartalékkerete terhére történik.
Kft., a Metzger Trió Fuvarozó Szolgáltató és
252/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
Kereskedelmi Kft. és a Scorpio-Trans Kft.
1. A Képviselő-testület 2015. január hó 1. nap- benyújtott ajánlatát egyaránt érvényesnek, a
jától 50 000 Ft +áfa/hó összegben átvállalja lefolytatott közbeszerzési eljárást eredannak a háziorvosnak a rezsi költségét, aki ön- ményesnek nyilvánítja.
ként vállalja a Misszió beosztása szerinti orvosi 2. Az eljárás nyertesének a Verestransz 2008
ügyelet biztosításában való részvételt.
Szállítási és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát
2. A háziorvosok önkormányzattal meglévő hirdeti ki nettó 34 720 000 Ft + 10% tartalék
szerződésének felülvizsgálatát elrendeli a keret, azaz 38 192 000 Ft + 27% áfa ajánlati árral.
megváltozott orvosi ügyeleti ellátás miatt.
257/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
253/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testülete a Veres1 Színház mű246/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Illésfalvi ködéséhez 3 500 000 Ft támogatást biztosít a
1. A Képviselő-testület 2014. évben Veresegy- Hajna Ilona 23. Cserkész Világdzsemborin 2014. évi költségvetési tartalékkeret terhére.
házért Díjat az alábbi személyeknek adomá- történő részvételéhez 150 000 Ft támogatást 2. A színház a támogatás felhasználásáról
nyoz: Uwe Markert hivatalvezető (Schneeberg), biztosít a 2015. évi költségvetés terhére.
2015. január 31-ig köteles elszámolni.
Czene Jánosné tagóvoda vezető
2. A Képviselő-testület 2014. évben Vankó 254/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
258/2014.(XII.30.) Kt. határozat:
István Kisközösség Létrehozásáért Díjat az A Képviselő-testület – tekintettel Szalontai A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház
alábbi személyeknek adományoz: Dr. Mo- Boldizsár képviselő beadványára – a belterület, 5785/132 hrsz-ú, (természetben:
hainé Dr. Mravik Ágota közösségi szereplő, 227/2014.(XI.18.) Kt. határozatban foglal- Veresegyház, Kertész utca 2.) kivett beépíVastag András, a Veresegyházi Katonai Ha- takat megerősíti.
tetlen terület megnevezésű, 3118 m2 alaptegyományőrző Egyesület vezetője
rületű ingatlan értékesítésére kiírt pályázat
3. A Képviselő-testület 2014. évben Bellai 255/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
nyerteseként a TP Komplex Zrt-t. A KépviselőJános Testnevelési és Sport Díjat az alábbi A Képviselő-testület „A veresegyházi termál- testület hozzájárul a TP Komplex Zrt-vel az inszemélyeknek adományoz: Sallay Bence fürdő komplex ivóvízkezelő berendezésének gatlan adásvételi szerződés megkötéséhez.
kick-box magyar bajnok, Kővári Péter karate vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli teredző, Letanóczki István asztalitenisz klub veinek elkészítése” tárgyú hirdetmény köz- 259/2014.(XII.30.) Kt. határozat:
vezető, Frohner Ferenc kajak-kenu edző.
zététele nélküli közbeszerzési eljárásban:
A tárgyban hozott korábbi határozat a követ1. A Kristály Tervező, Szolgáltató és Keres- kezők szerint kerül kijavításra:
247/2014.(XII.10.) Kt. határozat:
kedelmi Kft., a Hidrokomplex Mérnökszol- A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8520
A Képviselő-testület „Az EGYMI Iskola építési gálati Kft. és az Aqua Dotis Kft. benyújtott hrsz-ú, Veresegyház, Szent István tér 2. sz.
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíté- ajánlatát egyaránt érvényesnek nyilvánítja.
alatt épült 29 lakásos társasházban lévő
se” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli 2. A közbeszerzési eljárást a Kbt. 66. § (1) 8520/B/4 hrsz-ú, természetben a B épület
közbeszerzési eljárásban:
bekezdése alapján eredménytelennek nyil- fszt. 4. cím alatti, bérleti szerződés szerint
A Kvadrum Építész Kft., az Axis Építész iroda vánítja.
53,38 m2 nagyságú lakást eladja a jelenlegi
Kft. és a Triskell Épülettervező Kft. benyújtott
bérlő elővásárlási jogának lemondása mellett
ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolytatott 256/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
két gyermeke Csécsy Andrea és Csécsy Róbert
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyil- A Képviselő–testület a „Veresegyház külte- részére 1/2-1/2 arányban, bruttó 13 345 000
vánítja.
rület 054/15 hrsz-ú terület földfeltöltési Ft vételáron.
Az eljárás nyertesének a Kvadrum Építész
Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki nettó
18 400 000 Ft + 27% áfa ajánlati árral.
TÁJÉKOZTATÓ
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248/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi
Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetője, Tóth Gáborné megbízatását 2015.
május 31-ig – illetményének változatlanul
hagyásával – meghosszabbítja.
249/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Tervének végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. július 1-jéig érvényes.
250/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának fentiekkel
történő módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást.
251/2014.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Református Egyházközség tulajdonában lévő, Andrássy út 50. szám alatti református temető
utcafronti kerítésének megépítésével egyetért.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
2015. január 1-jétől módosításra került.
A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetében változik.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő
15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben a nevet, lakcímet,
adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell
megadni, továbbá a berendezés tárolásának,
használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a
magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év
átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel

2015. január

együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell
megtenni, illetve teljesíteni az Adóügyi irodához.
A bevallási nyomtatványon nyilatkozni kell a
lepárlásra előkészített gyümölcs eredetéről.
Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik
adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a
vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal
egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az
átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés
bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági
igazolás igazolja a párlat eredetét.
A bejelentés, az adóbevallás letölthető a
www.veresegyhaz.hu oldalról. (Polgármesteri
Hivatal/Letölthető dokumentumok/Adóbevalláshoz szükséges formanyomtatványok)
GARAI TAMÁS JEGYZŐ
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Közélet
Egy doboznyi szeretet

„Egy ajándék éppen annyit ér,
amennyi szeretettel kiválasztották”
(Thyde Monnier)

Adventi jótékonysági hangversenyt adott
a Református Iskola énekkara és a gyülekezet kórusa

MÚLTIDÉZŐ

A FARSANG JEGYÉBEN

Bál a régi Kultúrházban, 1960-ban.
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
Izgatottan, lelkesen, sok szeretettel készültek a Hangvár
Alapítványi Óvoda óvodásai, a Gyermekliget Általános
Iskola és a Fabriczius József Esti Gimnázium diákjai,
tanárai, valamint a szülői közösség tagjai a társadalmi felelősségvállalás keretében immár második alkalommal megrendezett „Egy doboznyi szeretet” című jótékonysági estre
november végén. 105 veresegyházi és környékbeli településen élő rászoruló gyermeknek, összesen 43 családnak készültek karácsonyi műsorral és ajándékokkal a szervezők. A
rendezvényt Pásztor Béla polgármester úr méltatta, majd a
műsor során felléppett Walter Bianka, a 2014-es év „Veresegyház hangja” énekverseny győztese, akit Szentgáli-Tóth
Áron kísért zongorán, majd Tóth Krisztina a „Karácsony esti
felismerés” című történetet adta elő, mindhárman az Esti
Gimnázium tanulói. A doboknál a Gyermekliget Általános
Iskola ifjú növendéke, Rizzo Dárió ügyeskedett. Az est végén
a Mikulás is megjelent, akit a Karinthy Frigyes Színház Apolló
Szinháza hozott el magával. Ezt követően osztották szét az
ajándékokat és még ruhabörzét is tartottak a meghívott,
hátrányos helyzetű családok számára.
VIMER

Karácsony a Nappali Melegedőben
A 2014-ben megnyílt Nappali Melegedő épületében, meghitt
hangulatban kerültek átadásra ajándékcsomagok a rászorulók
részére. A különböző szervezetek, többek között a Képviselőtestület tagjainak önkéntes felajánlásaiból vásárolt tartós élelmiszerek lehetővé tették, hogy a későbbiek folyamán is bőséges ellátásban
részesüljenek az intézmény szolgáltatását igénybevevők.

Bölcsődei
beiratkozás
Minden érdelkődő szülőnek
tanácsadással állunk rendelkezésére.
Érdeklődjön személyesen.
Jelentkezés és bővebb információ:
információ:
Karsai Veronika, 20/317-6691

ÁRNYAS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
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Austerlitz után Waterloora készülnek katonai hagyományőrzőink
Igazán sokrétűek a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjai. A 2006-ban alakult egyesületet először az 1849-es
honvéd Károlyi huszárság, majd az 1848-49-es honvéd gyalogság
és tüzérség egyenruhájában láttuk feltűnni a városi ünnepségeken. 2014-ben az első világháború kitörésének centenáriumára
a Monarchia haderejének egyenruháját is felöltötték. 2010 óta
azonban van még egy uniformisuk: a császári hadsereg egyenruhájában, német vezényszóra masírozva, avatatlan szemnek úgy
tűnnek, mintha az egykori ellenséget jelenítenék meg.
Hogy is van ez? Megérdeklődtük Vastag Andrástól és Dánieltől, az
egyesület vezetőitől.
Az kétségtelen tény, hogy a magyarországi hagyományőrző
csatákban szinte mindig mi játszuk el a császári katonaságot, de
valójában másról van szó. Megalakulásunk óta rendszeresen
képviseltetjük magunkat a hazai rendezvényeken és 2010-ben elhatároztuk, hogy bekapcsolódunk a külföldi csatákba is, és
egyúttal nyitunk egy új korszak, a napóleoni háborúk kora felé is.
Ami másnak osztrák egyenruhának tűnik, az a korabeli – a
császári hadseregben különállóan megjelenő – magyar sorgyalogezred, azon belül a 34. Davidovich ezred katonáinak hadviselete. Egyértelműen magyar katonáról van szó, a magyar sorgyalogezredek zsinóros kék nadrágot, míg az osztrákok fehér
nadrágot viseltek a hasonló zubbonyhoz. Az egyenruhát Szlovákiában, a puskákat Csehországban tudjuk elkészíttetni. Ugyanis
a külföldi rendezvényeken nem lehetnek anakronizmusok. A
legutolsó gombig egyeznie kell a felszerelésnek a korabelivel.
2010-óta a magyar sorgyalogságunk 10 főre gyarapodott, és bejártuk egész Európát. Minden évben eljárunk Csehországba
nemzetközi rendezvényekre. Jártunk Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Ausztriában, ahol a magyar sorgyalogság egyenruháiban újravívtuk a történelmi nagy csatákat.
Eddigi legnagyobb élményünk a 2013-ban újrajátszott 1813-as
lipcsei csata, ahol 5000 katona vívta újra a Népek csatáját.
Hogyan kell elképzelni egy ilyen ütközetet, létezik valamiféle
forgatókönyv?
Természetesen. A legfontosabb forgatókönyv az eredeti csata, a
szervezők azt játszatják újra, minden csapategységet egyeztetett
módon mozgatva. Az eredeti időponthoz és a helyszínekhez a

Ajándékozni jó!
Mindannyian ismerjük az ajándékozás örömét. A megajándékozott
kikérdezése, kifaggatása, a terepszemle, a vásárlás és csomagolás
öröme, a remélt öröm víziója minden fáradozást megér. A kérésre
vagy önkéntesen küldött adomány függetlenül az összeg nagyságától
békés nyugalmat ad az önzetlen küldőnek. (Bizonyára sokan ismerik
az ösztönös vagy igencsak tudatos visszautasítást, amit az év vége
felé özönnel érkező támogatást kérő levelek olvasása kelt bennünk.
De írásomnak nem az effajta hangulat keltése a célja.)
Egy barátom keresett meg 2014-ben, aki évek óta sok segélyezésben
vett részt, sokat maga szervezett és bonyolított le. Az ajándékok vagy
pénzek gyűjtését folyamatosan dokumentálta, maga vitte le a borsodi zsákfalvakba saját járművével a csomagokat és fotókkal illusztrálta azok fogadtatását mindannyiunk örömére és megnyugtatására.
Most újabb ötlettel állt elő. Közvetlen környezetünkből, a fővárosból
és külföldről is gyűjtött személyre szóló csomagokat. Több száz
szívecskére írt nevet osztott szét. Az ajándékozó csak egy nevet és az
érintett korát ismerte. A cipős doboznyira szabott csomagokat mindenki saját belátása, megérzése alapján állította össze és csomagolta
be. A terjedelmes szobát megtöltő ajándék halmazt barátom aztán
ismét saját maga szállította le még karácsony előtt a támogatásra
kiszemelt falvak gyermekei részére, akikről okkal volt feltételezhető,

lehetőségekig ragaszkodva, de természetesen hétvégén, figyelembe véve, hogy mind a katonák, mind a nézők dolgoznak
hétköznap. De nekünk és a nézőknek is páratlan élmény egy
ilyen nagy rendezvény. Ehhez az is kell, hogy a korabeli kiképzési
rend szerint gyakoroljunk és természetesen egységes, korhű felszerelésünk legyen. Ebben idén nagyot léphetünk előre, ugyanis
reményeink szerint 10 puskával gyarapodhat a felszerelésünk,
továbbá mint minden igazi haderő, természetesen mi is toborzunk katonákat. Aki komoly elhivatottságot érez e hagyományőrzés iránt, elmúlt 17 éves és 180 cm-nél alacsonyabb, azokat
szívesen várjuk a sorainkba.
Kell is a haderő, mert nagy csatába mennek.
2015-ben lesz 200 éves évfordulója a waterlooi csatának. Ilyen
csak egyszer van az ember életében. Nagy élmény volt 2013-ban
Lipcse, 2014-ben Austerlitz, de az igazi Waterloo lesz. Teljes
szívvel készülünk, hogy méltón képviseljük Magyarországot és
természetesen Veresegyház városát is a rendezvényen.
KOVÁCS PÉTER
A Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület az alábbi
elérhetőségeken várja új tagok és támogatók jelentkezését:
Vastag Dániel corporal • 30 6371 006
Vastag András gemainer • 30 95 06623

hogy a karácsonyuk egyébként valószínűleg ajándék nélkül telne el.
A hír még mindig csak egy lehetne az ilyenkor szokásos, szívet
melengető történetek között. A személyes érintettség azonban egy
kicsit többre jogosít fel. Kaptam egy nevet és a hozzá tartozó életkort.
Kamasz fiúét. Rögtön magam elé képzeltem egy csillogó szemű srácot. Magamban kérdezgettem: mit szeretnél? Aztán egy-egy alkalmasnak látszó dolog kapcsán fontolgattam: akarod? Játszanál vele?
Szívesen olvasnád? Büszke lennél rá?
Egy napra a családom része lett az ismeretlen fiatal. Egy napig folyton azon gondolkodtam, hogy minek örülne még? Csillogó dolgot
szeretne, vagy hasznosat? Egyszer örülne neki, vagy naponta használná? Egyáltalán mekkora lehet? Amit küldök az jó-e még neki, vagy
talán kell egy kis idő, hogy belenőjön? Csomagolás közben úgy
pakoltam, hogy apró meglepetéseket szerezzek. Eldugtam apróságokat, hogy fokozzam a kicsomagolás örömét.
Remélni szeretném, hogy a küldemény jókor, jó kézbe került. A csomag névtelenül jutott a megajándékozott kezébe. Nem kell hálásnak
lennie egy távol élő ismeretlennek. A csomagokat összeállítók nem
várnak meghatott könnyeket, köszönő szavakat, reszketeg betűkkel
írt üdvözletet.
Nekünk az ajándékozás öröme az ajándékunk. Az elképzelt ragyogás
a szemekben, az öröm az arcokon. Mindenkinek nem segíthetünk.
De a karácsonyunk, és nem csak a miénk, egy cseppet melegebb lett.
DR. MOHAI IMRE
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A Veresi Betlehem

A veresi élőképszerű betlehemi istálló,
mely az idén immár a 14.(!), a maga nemében egyedülálló. Állításomat igazolandó leírom az idei „istállóállítás” menetét, amely szinte minden évben
ugyanígy zajlott és zajlik.
Az előkészítő, bonyolító és utómunkálatokat egyetlen civil szervezet, az Agora
Kör végzi, ill. szervezi a támogató és
adományozó szervezetek segítségével.
Már novemberben levágják az akáccal
együtt adományként kapott kukoricaszárat, amellyel később az akácfából készített istállóvázat borítják. Advent második vasárnapján felépítik a szalmabálák által határolt udvart és az istállót,
majd Advent negyedik vasárnapjának
reggelén elhelyezik a csoport által évekkel ezelőtt kézműves munkával elkészített, szalmával tömött, zsákvászon borí-

tású, ember nagyságú figurákat: Máriát
a Kisdeddel, Józsefet, a Háromkirályokat
és az állatokat. Délután kettő órakor adják
át a városnak a Betlehemet. Ekkor mutatják be az „ajándékozó” csoportok a műsoraikat, amelyekkel köszöntik a Kis Jézust, és megajándékozzák a vendégeket.
Az idei évben a Veresi Népdalkör már
jóval kettő óra előtt élőzenével és karácsonyi népénekekkel fogadta az érkező
vendégeket. Pásztor Béla polgármester
köszöntőjében méltatta ennek a rendezvénynek a közösségformáló szerepét,
majd a keresztény egyház papi áldásával
szakrális térré nyilvánították ezt a helyet.
A Kéz a Kézben óvoda gyermekei egyszerű, de nagyon kedves, míg a Hagyományőrző Népi Együttes komoly, felnőtt
betlehemes játékot adott elő. Idén Dóra
Áron népi furulyás néprajzkutató és

Mikulások
a Fő téren

FVERONA

Sláger a kisvonat

Idén két Mikulás is volt
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népzenetanár, a Fölszállott a páva döntőse kápráztatta el a hallgatóságot autentikus és virtuóz zenélésével.
Az előadások szünetében és azok végeztével élénk, jókedvű beszélgetések
zajlottak, főleg a „szalmabála pultoknál”, ahol zsíros kenyérrel, forralt borral,
forró teával és forró fokhagymás pirítóssal kínálják a vendégsereget. A pultokra
tették ki a vendégek a batyuikban hozott
finomságokat is: ki-ki kedvére kóstolgathasson. A harapni- és kortyolnivalók
költségei a Kör tagjaitól, szimpatizánsaitól és jótékony adományozóitól valók.
Végül, de nem utolsósorban, meg kell
említeni a bontási munkálatokat: a Vízkereszt utáni vasárnap lebontják az építményt, „beraktározzák” a kellékeket, eszközöket, egyéves „csipkerózsika álomba
szenderül” Mária, József, a kis Jézus és
a többiek.
Az Agora Kör következetesen ragaszkodik az évek során kialakított alapelveihez, szokásaihoz: az evangéliumi egyszerűséghez és a hagyományok tiszteletéhez. A városban felállított székely kapu
adta a helyszínt, ez lett a Betlehem kapuja, annak hagyományos megáldó formulájával. Az udvart körülvevő szalmabálák behatárolják a teret, míg a földre
szórt szalma utal a Kis Jézust körülvevő,
melengető állatok táplálékára, mintegy
kibővítve az istállót, az ott szereplők és
nézők annak mintegy részeivé válnak.
Autentikus, hagyományos és emberi
léptékű – ezért is sikeres minden évben,
s remélhetően az lesz még sokáig.

Színpadon a Veres 1
Színház művészei

Állatsimogató
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MINDENKI KARÁCSONYA 2014.

Közös éneklés a Gaudeamus Kórussal

A Kincs-Tár iskolások bemutatója

Színpadon Veresegyház Város Fúvószenekara

Az Ezerkincs tánccsoport produkciója

A Maros-Karacs Duó előadása

Jól estek a támogatók által felajánlott ételek-italok

2015. január

Valóban mindenki karácsonya
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Veresi jégvarázs

2014. december 18-án, a Mézesvölgyi Általános Iskola aulája zsúfolásig megtelt. Érezni lehetett a feszültséget, úgy a színfalak mögött, mint a közönség sorai között. A sok lelkes kisdiák izgalmát,
ahogy a pódiumon állva elénekelték a sokszor begyakorolt dallamokat, örömet szerezve ezzel mindenkinek. A közös szereplés
izgalma engem is áthatott, amikor felcsendültek az ismert dalok.
A karácsonyi hangversenyt évek óta hatalmas érdeklődés övezi,
megszépítve a karácsony előtti várakozás hangulatát. Hisz ki ne
várná a karácsonyt? A faállítás örömteli pillanataitól kezdve, a
Szentestén elfogyasztott finom étkeken át, a jóízű, kiadós beszélgetésekig. A zene azonban egyfajta kötelék ember és ünnep
között, oly nagy szerepet játszva mindennapi életünkben.
Az est főszereplői, az ének-zene tagozatos tanulókból álló kórusok,
2. osztálytól 8-ig. Felkészítő tanáraik Kovács Katalin és Templom
Erika, akik munkájuk során mindent elkövetnek, hogy a gyerekek
átérezzék, szeressék a dalt, amelyet előadnak. Nagy hangsúlyt
helyezve arra, hogy ezt tiszta hangon énekelve, a hallgatóság
számára szórakoztatóan, valódi élményt nyújtóan tegyék meg.
A 7-8. osztályos tanulók vegyes karának műsora egy igazán
tradicionális dallal kezdődött. A „Deck the halls” remek kezdésnek bizonyult, a közönség nagy tapsviharral jutalmazta.
Az alsóbb osztályosok népi hangszereket is megszólaltattak.
A német karácsonyi énekeket zongorakísérettel adták elő,
megmutatva ezzel a már oly sokszor bizonyított tehetségüket.
Az adventi koncertet – mint minden évben – a Gaudeamus
kórus zárta, idén Thompson: Alleluja c. művével.

Fotók: Klement

Karácsonyi koncert az általános iskolában

Egy színvonalas műsor összeállítása mindig nagy feladat. Sok
türelmet és munkát igényel mindkét részről. De a siker gyümölcse beérik, amikor az előadók a színpadon állva meghajolnak,
megköszönve az elhúzódó tapsot. A közönség arcán pedig a
mostani karácsonyi hangversenyen is látszott, sikerült a tanulók
küldetése: átadták a zene szeretetét. Templom Erika tanárnővel
az ünnepek után futottam össze, kihasználva az alkalmat megkérdeztem: mi volt számára az idén a legszebb ajándék? Erika
kis gondolkodás után elmesélte, hogy az utolsó tanítási napon
milyen meglepetéssel készültek a kisdiákjai. Kedvenc Disney
mesefilmjének betétdalát adták elő. A „Jégvarázs” dala telitalálat
volt! Amikor egy zenetanárnő saját diákjai énekén elérzékenyül,
annál nincs is szebb ajándék. Nem kell messzire menni, hogy
mindnyájan részesei lehessünk a csodának.
BARTHA CSILLA (GAUDEAMUS KÓRUS)

Ünnepre hangoló
2014. december 16-án, a Lisznyay Szabó
Gábor Zeneiskola növendékei és tanárai
nagy sikerű és a hagyományokhoz híven, magas színvonalú hangversennyel
tették emlékezetessé a karácsonyváró
időszak hangulatát.
A zeneiskola falain belül koncerten ritkán hallható, ennek a koncertnek ez alkalommal keretet adó orgonaszó emelkedett hangulatot teremtett a következő
órákra. A műsort konferáló Mihálydeák
Barna tanár úr megszokott közvetlen-

ségével, informatív, máskor személyes
történeteivel könnyedén fűzte össze a
műsorszámokat, keltette fel a hallgatóság érdeklődését. A zsúfolásig megtelt
koncertteremben és az iskolai előtérben,
a közönség: növendékek, szülők, hozzátartozók, tanárok, érdeklődők, városunk
vezetői nagy érdeklődéssel hallgatták a
szóló és duó produkciókat. A zeneiskola
nagyszerű vonós és rézfúvós kamaraegyütteseit, végül a növendékekből álló és
tanáraikkal kiegészült zeneiskolai fúvós-

zenekar előadását. A jelenlevők óriási
tapssal ismerték el és jutalmazták a szereplők, közreműködők és felkészítő tanárok munkáját! Az ünnepre hangolódást,
meghitt orgonaszó kíséretében három
közismert karácsonyi dal közös eléneklése tette teljessé.
Ez a szűk másfél óra nagyszerű alkalom
volt, hogy kicsit megállítsuk az ünnepek
előtti megnövekedett tennivalók és felfokozott készülődés lendületét.
Testünk, lelkünk megpihenjen és a közelgő ünnep lényegére, a szeretetre hangolódjon! Köszönjük és gratulálunk!
BACSA GABRIELLA

Fotók: Veréb
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VERESEGYHÁZ SZERETLEK VETÉLKEDŐ

Ismét megrendezésre került a vidám, szórakoztató vetélkedő. A játékos feladatok végén az Ifjúsági Ház szervezte
csapat örülhetett jobban.

Közélet

EGYRE NÉPSZERŰBB
A VIRÁGOS PORTA MOZGALOM!
2014-ben rekordszámú, 2207 ingatlantulajdonos nyerte el a címet, ebből közel 1400 porta volt az, amelyik első alkalommal
került be a díjazottak közé és lett jogosult az egyre több épület
és telek igényességét hirdető plakettre. 2014-ben egyetlen bizottság járta végig az utcákat és ítélte oda a kitüntető címet azoknak
a részére, akik úgy teremtettek értéket a városnak, hogy rendben, tisztán, gondozottan tartották lakóházukat és környezetét.
Ahogy a Mindenki Karácsonya ünnepséget megelőző átadáson
Pásztor Béla polgármester úr is fogalmazott, ez a munka is pénzben kifejezhető, de azon túlmutató értéket teremt Veresegyház
számára. Egyúttal kért mindenkit, hogy biztassa szomszédait is
a mozgalomhoz történő csatlakozásra, mert így lesz városunk
még élhetőbb, még szebb, még emberibb.
KOVÁCS PÉTER

Újra Veresegyházra hozta
a Fehérasztal Lovagrend
vándorserlegét a Dédi Vendégháza

A 2013-as diadal után 2014-ben is a Dédi Vendégháza étterem
nyerte a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület
és a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi-, Vendéglátóipari-, és Idegenforgalmi Karának védnökségével, immár
13. alkalommal megrendezett Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Versenyt. A Budapesten december 10-én megtartott nívós versenyt három kategóriában
(„hagyományőrző civilek”, „főiskolai hallgatók” és „szakemberek”) hirdették meg. Az utóbbiban induló Dédi versenymenüjét ítélte a Benke László olimpiai bajnok mesterszakács
által vezetett zsűri a verseny fődíjasának.
A különleges ételsorról Bartha Melindától, az étterem konyhavezetőjétől a következőket tudtuk meg: „Abszolút családi
kötődésű, tradicionális erdélyi ételsorral nyertünk. Gyermekkoromban, Erdélyben a főételt, a hájszélyest rakott székely káposztával főképp a disznóvágás és a karácsony közötti
időszakban fogyasztottuk, máskor is tipikusan csak a disznótorok után, mivel a sertés hájának speciális részéből, az
úgynevezett sertéshálóból készült egyedi füstöléses technikával és rakott káposztával, tejföllel, házi kenyérrel tálalva. A szabógallér levest is anyai nagymamámtól, Székely Emmától lestem
el, egykori alapanyaga a székelyek körében ma is szólásként
használt „kicsi, de tömött somosdi tojás” volt. A desszert, a diós
és ízes szalon kifli pedig apai nagymamám Ó-Dellőről származó
receptje volt. Nagyon boldog vagyok, hogy díjat érően tudtuk felidézni gyermekkorom karácsonyi ízvilágát!”
KOVÁCS PÉTER
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INGATLANJOG: 1. rész

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése legtöbbször átruházással, azon belül pedig adásvétellel történik.
Átruházással főszabályként csak az ingatlan tulajdonosától lehet megszerezni
a tulajdonjogot (kivétel például a várt
örökségről szóló rendelkezés, amikor az
örökhagyó leszármazói egymás között
az örökhagyó életében kötnek szerződést a várt örökségük tárgyában).
Az ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződésen
vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.
Az adásvételen alapuló tulajdonjog-átruházáshoz adásvételi szerződés szükséges, amely alapján az eladó köteles a
dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a
dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő
pedig köteles a vételárat megfizetni.
Az ingatlan adásvételének érvényességéhez a szerződés lényeges tartalmát
írásba kell foglalni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Ptk. szerint érvényesen létrejön az az adásvételi szerződés is,
amelyet csupán egyszerű magánokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltak. A dolog azonban nem
ilyen egyszerű. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény ugyanis előírja, hogy
milyen okiratok alkalmasak a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére.
Márpedig a tulajdonjog megszerzéséhez nem elég az érvényes adásvételi

MIT KELL TUDNI AZ
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSRŐL?
szerződés, szükség van a tulajdonjog
földhivatali bejegyzésére is. Erre azonban csak a közokirat, illetve az ügyvéd
által ellenjegyzett magánokirat alkalmas.
Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Az ellenjegyzéssel ellátott
magánokirat fogadható el a bejegyzés
alapjául akkor, ha az tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést.
Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés
érvényességének további feltétele a szárazbélyegző lenyomata.
Itt említjük meg, hogy a Ptk. szerint, ha
jogszabály a szerződés érvényességét
megszabott alakhoz köti, az ilyen alakban kötött szerződés megszüntetése
vagy felbontása is csak a megszabott
alakban érvényes.
Az adásvételi szerződést képviselő útján
is meg lehet kötni, hiszen a képviselő
cselekménye által a képviselt válik jogosítottá, illetőleg kötelezetté. A képviselő
nem járhat el, ha a szemben álló vagy ellentétesen érdekelt fél ő maga, vagy olyan személy, akit ugyancsak ő képvisel.
Az adásvételi szerződés lényeges tartalmi eleme a felek megjelölése, az adásvé-

HÉTKÖZNAPI TÖRTÉNET
Az idős asszony hátrament a kertjébe, hogy friss vizet vigyen
a baromfiudvar lakóinak. A töredezett járdán naponta többször végigballagott, hiszen számára örömet már nem az erdei
séta vagy a kirakatok villódzó fényei okoztak, hanem a rendszeres törődés az apró jószágokkal.
Az ismerős járda ezúttal mégis nehezen megoldható feladatnak bizonyult, mert megbotlott és elesett. Az esés ugyan nem
okozott súlyos sérülést, de az idős, egyébként is gyenge testével segítség nélkül képtelen volt felállni. Az eset kora délután
történt. Kétségbeesett jajveszékelését a nyárvégi városi zaj elnyomta. A sikertelen próbálkozásoktól erejét vesztve tehetetlenül feküdt a járdát szegélyező virágok között. Szerencséjére
akkor még jó idő volt. Segítséget családjától ezúttal nem remélhetett, mert éppen nem tartózkodtak otthon.
Környezetében idős emberek, kicsit távolabb egy kedves család lakott. A szomszédok naponta beköszöntek, hogyléte felől
érdeklődtek, tudakolták, hogy van-e szüksége valamire? A délután azonban látogató nélkül telt el. Reményt veszítve, víz és
takaró nélkül bizonyára teljesen feladta, hogy az estét fedél
alatt töltheti. Talán el is szenderedett. A csendesedő városi zajt
kihasználva többször segítségért szólt, de hangja testéhez hasonlóan egyre erőtlenebbé vált.
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tel tárgyául szolgáló ingatlan körülírása,
valamint a vételár meghatározása.
Ahhoz, hogy az okirat alkalmas legyen a
vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére, az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell magánszemélyeknél a felek nevét, leánykori nevét,
születési helyét, idejét, anyja nevét és
lakcímét, valamint a személyi azonosítóját és adóazonosító számát. A gazdasági
társaságok által kötött adásvételi szerződésben fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét, statisztikai törzsszámát, valamint
a cégjegyzékszámát és adószámát.
A szerződésben pontosan meg kell jelölni, hogy az eladott ingatlan melyik településen található, s hogy mi a helyrajzi
száma. A szerződésnek természetesen
tartalmaznia kell azt, hogy az eladó az
ingatlan tulajdonjogát adja el a vevőnek,
aki azt megvásárolja. Ezek mellett a szerződésben az eladónak nyilatkoznia kell
arról, hogy engedélyezi a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését.
További tartalmi követelmény, hogy a
szerződésben fel kell tüntetni a felek állampolgárságát.
(Folytatjuk)
DR. HORVÁTH ISTVÁN
ÜGYVÉD, BIZTOSÍTÁSI SZAKJOGÁSZ

Beesteledett, eleredt az eső. Az idős asszony teljesen kiszolgáltatott állapotában megadóan várta, hogy valami csoda történjen.
Az óra elhagyta az éjfélt is, amikor hangokat hallott. Ismét segítségért próbált kiáltani, de hangja beleveszett a sötét éjszakába. Ő legalábbis azt hitte! A szomszédos család leány
gyermeke a késői vonattól hazafelé tartva meghallotta az erőtlen jajgatást és riasztotta szüleit. Legelőször a szomszédos házakban élő idős emberekhez zörgettek be és megnyugodva
hallották a szobákból érkező válaszokat. Az egyik házból,
amikor nem jött válasz, átmásztak a magas kerítésen és lámpákkal módszeresen kezdték felderíteni a kertet, a hátulsó udvart. Így találtak rá a teljesen kimerült idős asszonyra, akihez
gyorsan orvost hívtak. Az idejében érkezett segítség és a gondos ápolás az idős asszonyt hamarosan talpra állította.
Az eset a város közepén, a Kemény Kálmán utcában történt.
A segítséget nyújtó család Kiss József családja. Az ügyes kezű
iparosként dolgozó fiatalember szüleitől megtanulta a család
szeretetét, a tiszteletet, a segítőkészséget és ezeket gyermekeinek is átadta.
Nem csoda történt, hanem egy hétköznapi eset, amelynek hallatán élhet bennünk a remény, hogy vannak, akik önzetlenül
ápolják és tovább is adják a segítségnyújtást, a szolidaritást,
mint pótolhatatlan emberi értékeket.
DR. MOHAI IMRE
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MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

OZSVÁR ZSANETT tanácsai

MUNKAKÖZI SZÜNET

NAPI PIHENŐIDŐ

AZ UTASÍTÁS TELJESÍTÉSÉA Munka Törvénykönyve alapján a mun- A Munka Törvénykönyve alapján a mun- NEK MEGTAGADÁSA
kavállaló részére, ha a beosztás alapján a
napi munkaidő meghaladja a 6 órát, 20
perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Ha a napi munkaidő a 9 órát is meghaladja, újabb 25 perc munkaközi szünet jár a munkavállalónak. A beosztás
szerinti napi munkaidőbe a munkaidőbeosztástól eltérő rendkívüli munkaidő
tartamát is bele kell számítani. Kollektív
szerződés, vagy a felek megállapodása
alapján a munkáltató a munkavállalónak
legfeljebb 60 perc munkaközi szünetet is
biztosíthat.
A munkaközi szünetet a munkavégzés
megszakításával kell kiadni legalább 3,
de legfeljebb 6 óra munkavégzést követően. A munkáltató jogosult több részletre felosztani, ebben az esetben a 60
perces munkaközi szünet szabályaitól
eltérhet.
Beosztás szerinti napi munkaidő: a
munkanapra elrendelt rendes munkaidő.

kavállalónak a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés
között legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani. Az osztott munkaidőben-, a megszakítás nélküli-, a több
műszakos-, az idényjellegű tevékenység
keretében-, valamint a készenléti jellegű
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében legalább napi 8 óra pihenőidőt kell biztosítani. Ha a napi pihenőidő
a nyári időszámítás kezdetének időpontjára esik, legalább 7 órának kell lennie.
A munkavállalót nem illeti meg pihenőidő a készenlétet követően, ha ez alatt
munkát nem végzett. Készenlétben áll a
munkavállaló, ha a beosztás szerinti
napi munkaidején kívül a saját maga
által meghatározott helyen tartózkodik,
de a munkáltató utasítása esetén haladéktalanul rendelkezésre tud állni.

AZ ÚJ ÉV HAJNALÁN
A VERES 1 SZÍNHÁZ 2015-ÖS TERVEI

Fotó: Veréb

A Táncdalfesztivál Anno – retro érzés szereplői

A Veres 1 Színház 2014-ben mint üstökös robbant a város életébe. Az
év utolsó, december 30-i előadásuk egy igazi retrobulis csemege volt.
Mondhatnánk úgy is: élőzenés időutazás az 1960-as évek Magyarországára. Még nem volt színes a televízió, internetről és az okostelefonról nem is beszélve, de volt egy igen lelkes, nagyszámú fiatal beat
társadalmi réteg. Úgy hívták őket, hogy „Ezek a fiatalok”. Nos,
ezekről a fiatalokról szólt a színház legújabb produkciója, a „Táncdalfesztivál Anno”, sok zenével, dallal, tánccal és nagy sikerrel.
Az év vége a visszatekintésen túl alkalmat kínált a tervek számbavételére is. Vajon mit tartogat számunkra a veresi színház 2015ben? Erről kérdeztük Venyige Sándor színművészt.
Mint elmondta, terveik szerint havonta egy alkalommal, igény és
lehetőség szerint vasárnaponként lejátszanák mesematinéban az

A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás
teljesítését, ha annak végrehajtása más
személy egészségét vagy a környezetet
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
Nem köteles, de megtagadhatja az utasítás teljesítését, amennyiben annak végrehajtása a saját életét, testi épségét vagy
egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Megtagadhatja az utasítást
akkor is, ha végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén
is köteles rendelkezésre állni, nem mentesül a munkavégzés alól.
Egy másik szabály alapján a munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha a munkáltató károsodásától
való megóvás ezt feltétlenül megköveteli, és a munkáltató értesítésére nincs
mód. Erről a munkáltatót haladéktalanul
tájékoztatni kell.
OZSVÁR ZSANETT

„Eltüsszentett birodalom” című játékot.
Január 10-én kerül bemutatásra a „Padlás”
című musical, a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete és a Veres 1 Színház közös produkciójaként. A szereplők közt található
egy fiatal veresegyházi tehetség is, név szerint: Monori Dominik.
Februárban látható majd a „Minden kezdet nehéz, hát még a versenyzongora” című új magyar vígjáték a Váci Dunakanyar Színház vendégelőadásaként Vándor Évával és a veresegyházi Mohai
Tamással a főszerepben.
Márciusi terveik közt szerepel a „Stílusgyakorlatok” bemutatása,
valamint Agatha Christie műve(i) nyomán készült „Az egérfogó”
című bűnügyi játék. Áprilisban kerül színre a „Mr. és Mrs.” vígjáték, valamint a Költészet Napján egy 24 órás felolvasás, ahol
bárki felolvashatja majd a kedvenc verseit. Bejelentkezik és olvas.
Persze tudni kell, hogy az irodalmi produkció kamerával rögzítésre kerül. Színpadra szeretnék állítani Noel Coward: „Vidám
kísértet” című komédiáját. Az elképzelések szerint teret engedve
a helyi amatőr színjátszóknak. A próbák már januárban elkezdődhetnek. Annyit sikerült előzetesben megtudnunk, hogy a szereposztásban Pásztor Ildikó neve is felmerült, Mme. Arcati, az
ütődött boszorkány megszemélyesítőjeként. Várhatóan a darab
májusban kerülhet bemutatásra.
Júniusi tervekben szerepel egy nagyszabású „Évadzáró gálaműsor”
megrendezése. A nyári időszak sem maradhat ki a programból, az
előzetes szerint egy „Tavirevű” megrendezése van a tarsolyban, hisz
Veresegyház vízben, tóban gazdag város, ki kell használni a természet adta lehetőségeket. Szeptember már a nyári szezont követő
időszak, egy új évad kezdete. Terv erre az időszakra is akad bőven:
a színházak éjszakáján szeretnének egy időben, különböző színházi csemegékkel, több helyszínen megjelenni. Venyige Sándor búcsúzóul annyit tett még hozzá: „Millió és egy ilyen ötlet van még!”
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
KIÁLLÍTÁS: „Együttállás” kiállítás 2014. (A víz)

A teremtés közege
Az „Együttállás” művészeti kiállítás
2014. évi meghirdetett tematikája a víz
volt. A kiállításmegnyitóra, a Szabadidős
és Gazdasági Innovációs Centrumban
található Udvarház Galériában december
12-én került sor. Az évente megrendezésre kerülő csoportos kiállítás jelentősége abban rejlik, hogy teret biztosít,
képzettségtől és felkészültségtől függetlenül a képző- és iparművészet útját járó
alkotóknak. Nem a művészi képzésben
eltöltött évek száma, nem a hazai vagy a
nemzetközi elismertség a mérce foka,
hanem a tematikus irányultság, a szemléletmód és alkotókészség volt a meghatározója a kiállításon való részvételnek.
Az Udvarház Galéria kurátori közösségének felhívására, a víz témakörében, a
Veresegyházon és vonzáskörzetében élő
alkotók közül harmincöten adták be
munkájukat a tárlatra. Már önmagában
is beszédes ez a szám, harmincöt tematikus alkotás, a maga üdeségében, frissességével. Mert friss az a festmény,
amin alighogy megszáradt a festék, üde
az a szobor, amelyen még két nappal a
megnyitó előtt a művész vésője szántott.
Az alkotások elhelyezésénél az egymást
erősítő hatások, az ízlésesség került elő-

térbe. Nem az elfogultság beszél, de kikívánkozik belőlem a csodálat mindazok
iránt akik elszántsággal és akarattal, tehetséggel megáldva dolgoztak ezért a kiállításért. Ahogy Szabó Emma Zsófia
művészettörténész fogalmazott a megnyitón: „A víz a kezdetek, a teremtés közege, a különböző kultúrák teremtés
mítoszának alapeleme. A kiállítók közül
sokan reflektáltak a víz szimbolikus jelentőségére, kulturális szerepére.

Összességében véve, ez egy nagyon szép,
rendezett kiállítás. Azt remélem, hogy ez
a közösség nemcsak évente egy alkalommal tárgyakat bemutató emberek csoportja, hanem a nagyon sokféle, életkor
és képzettség szerinti művészből, a különböző művészeti területekből adódóan
egy olyan közösség, akik a továbbiakban
szakmailag is hatással tudnak lenni
egymásra.”
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

hatjuk, szinte minden igényt kielégítően.
Decemberben az advent időszakában, a
karácsonyváró koncertek egyike volt a
Veresegyházi Cantemus Kórus „Karácsonyi muzsika” című hangversenye. Az Innovációs Centrum konferenciatermében
december 14-én megtartott előadáson, a

Fotó: Veréb

16

(Klement Zoltán
képzőművész, kiállításrendező)

A víz témakörben megtartott csoportos kiállítás alkotóközössége

´
Karacsonyi
muzsika
A Váci Mihály Művelődési Ház 2014. évi
kulturális zenei programjai bő kinálattal
kedveskedtek a muzsika szerelmeseinek.
A városban az év folyamán számos rendezvényen találkozhattunk ifjúsági előadókkal, zenekarokkal, a könnyű- és a
komolyzene jeles képviselőivel. Elmond-

„Különösen számítunk az Udvarház
Galériához kötődő, a térségben élő
művészek részvételére.”

2015. január

„Sejtes Vendel-díjas” kórus, Vadász Ágnes
karnagy vezényletével, Kodály Zoltán,
Szokolay Sándor, Bárdos Lajos, Caccini,
Bach, Charpentier műveiből egy gyönyörű csokorral köszöntötte az ünnepet.
Zongorán közreműködött: Elláné Papp
Katalin, Konferált: dr. Fehér Anikó néprajzkutató.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
„Gyerekkorom nem a padban ülő mintagyerekek példája, mi csibészkedtünk eleget. Egyik
alkalommal a fűben ülve, a barátommal farigcsáltunk. Idővel az utcán játszó gyerekek
között is elterjedt ez a hobbi. Volt egy időszak amikor mindenkinek, a lakótelepi gyerekek
mindegyikének kezében bicska volt és fadarab.”
(MEGYERI LÁSZLÓ)

MŰVÉSZPORTRÉ:

Megyeri László szobrász

Fotó: Veréb

Bicska és fadarab
MEGYERI LÁSZLÓ azon művészek egyike, aki alkotásaiban az emberi érzések és
lelkiállapotok szokatlan helyzetben való megfoghatóságát „meséli” el. Szobrai
nem elvont térelemek, hanem az ember maga, alakok és figurák. Elgondolkodtató,
tartalommal teli alkotások. Gyermekkorát az Árpád-híd pesti hídfőjénél, az 1960as évek lakótelepén élte meg. Elmondása alapján szeretett itt lakni, a többi sráccal az utcán játszani. Volt egy hasonszőrű barátja, akivel a fűben ülve naphosszat
a legnagyobb egyetértésben alkottak. Ő a törött, rozsdás bicskájával farigcsált. Már
kora ifjúságában kibontakozott a tehetsége, egyenes út a művészpálya felé – gondolhatnánk – pedig nem így történt. Az édesapja indíttatására egy gépészeti
középiskolában kezdte tanulmányait, de már az érettségit nem itt tette le.
Tudomásom szerint a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban végeztél.
Hogyan alakult mindez?
Szegény jó apám akkor azt gondolta,
hogy majd a Landler Jenő Gépipari Technikumban lesz belőlem valami jó gépész, ezzel tudok majd valamit kezdeni,
de én átjelentkeztem a képzőművészetire. A rajztanárunk egy nagyon lelkiismeretes ember volt, egyszer megtörtént,
hogy az órán nem jelent meg a modell,
aktot rajzolni pedig nélküle nem lehetett. A tanár úr ezt is megoldotta volna,
de a Rákóczi térről a rendőr vitte el őt.

MEGYERI LÁSZLÓ szobrász
1955-ben Budapesten született.
Középiskolai tanulmányait a Képző- és
Iparművészeti Gimnázium faszobrász restaurátori szakán fejezte be.
1977-től, a Képzőművészeti Vállalatnál
dolgozott, 15 éven át restaurátorként. Járta
az országot, szinte megfordult valamennyi
kastélyában és templomában, így Fertődön, Keszthelyen, Budapesten a Szent
Anna és a Rendház templomban.
Családjával 1992-ben költöztek Veresegyházra, azóta is itt él, és alkot.
A városban számos képzőművészeti
munkájával találkozhatunk, többek közt:
1956-os emlékmű, Dessewffy Arisztid mellszobra, Bagoly-flamenco térmeghatározó
faszobra, Utcazenész című kopjafája, Einstein virág című domborműve, továbbá a
Medveotthon területén található faszobrai
a játékos medvebocsokról.
Rendszeres kiállítója a helyi csoportos rendezvényeknek.
Kimagasló művészeti tevékenységéért
több alkalommal részesült a város vezetésétől elismerésben és dícséretben.

Vártunk rá, de nem jött a modell, így
másnap pótoltuk be az elmaradt rajzórát. Nekünk ez az iskola egy színvonal
volt, nagyon szerettünk ide járni.
Az érettségi után jelentkeztél a Képzőművészeti Főiskolára, mi történt ezt követően?
Többször is felvételiztem a főiskolára, de
sajnos nem vettek fel. A Képzőművészeti
Vállalatnál dolgoztam, így bekerültem egy
faszobrász-restaurátori csoportba, jártuk
az ország műemlékeit, nagyon sokat tanultam. A Műemlék Felügyelet ebben az
időszakban már kikért személyesen egyes
munkákhoz. A fertődi Esterházy-kastély
zenetermében tanultam aranyozni, a kínai teremben a pótlásokat faragni. Másfél
évtizednyi templomi és kastély restaurátori munka megtanította velem, hogy a
pótlásoknál, mint például egy angyalfejnél nem szabad látszani a korábbi XVI.
századbéli mester és az én munkám közötti különbségnek. Nekem ez volt a főiskolám, az élet maga.
Hogyan látod saját alkotótevékenységedet?
A mai napig is mondják a munkáimról,
hogy restaurátori szakmából jöttem,
mert akármennyire is modernkedni akarnék, mindig egy kicsit archaikus amit
csinálok. Ez bizonyos értelemben véve
tudatos is, mert szeretném ha „megnézné” egy régen, több száz évvel korábban
élt mester, vagy jövőbeli alkotó a munkámat és ha ez mindkettőnek elfogadható,
akkor mondhatom majd el, hogy nem
csináltam olyan rossz szobrot.
Veresegyház mit jelent számodra? Miért
költöztetek ki a nagyvárosból vidékre?
Család és gyerek mellett hosszú távon
nem megoldás a csavargó élet. Sokat
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voltam távol, hetekig vidéken. Családommal 1992-ben költöztünk a településre, egy darabig visszajártam Pestre
restaurátori munkákért. Lassan kezdtek
az emberek itt is megismerni, kaptam
apróbb megrendeléseket, előbb kisebb
díszmunkákat, majd egyre komolyabbakat. Rendszeresen eljártam az akkori galériába, ahol egyben volt a könyvtár és a
kiállítóterem, szinte klubélet folyt ezen a
területen. Kezdtem igazából otthon érezni
magam, nemcsak a művészeti közösséget
ismerhettem meg, hanem a település belső rendjét, hierarchiáját, a családokat. Veresegyházon a művészek rendszeresen
foglalkoztatva vannak. Csak körül kell
nézni, kevés hasonló település található
hazánkban, ahol ennyi köztéri szobor és
műalkotás található a helyi alkotóktól.
A mostani „Együttállás” kiállítás tematikája, a víz volt. Kíváncsian vártam,
vajon Megyeri László hogyan közelíti
meg a víz csodáját, magát az életet?
Egy körtefából faragott emberalakos
kompozícióval készültem. A Csónak című munkám, a víz témájában nagyon
átvitt értelmezésű. Hogy mit akarok kifejezni? Ha az ember laza énje szabadon
engedi magát, ettől kibillenhet az egyensúlyból. Egy idő után a realitás újra megpróbálja felvetetni vele az evezőt, de ha
nagyon kibillent a csónak, akkor már
nem érjük el a vizet. A kompozíció a pillanatnyi ingadozást, az egyensúlyra törekvő helyzetet próbálja formailag megfogalmazni.
A beszélgetés a művész otthonában, alkotás közben történt, saját magam láthattam a készülő Csónakot, a véső és
kalapács békés összhangját.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
NÉPDALKÖR: „Jövőnk és létünk, a fiatalok kezében”
Veresegyház egyik legismertebb hagyományőrző csoportja a Népdalkör. A csoport tagjai között jelenleg is fellelhetőek
azok az asszonyok, akik az 1960-as években alakult Veresegyházi Asszonykórusban is énekeltek. Ki ne emlékezne a Z'
Zi Labor és a veresi asszonyok átütő sikerére, a közösen előadott Honky Tonk
Woman című számra. Elszállt az idő és
magával ragadta a múltat, erről beszélgettünk a Népdalkör jelenlegi művészeti
vezetőjével, KOVÁCS LÁSZLÓ népzenésszel.
Hangszerkészítő népzenészként hogyan került kapcsolatba az együttessel?
A csoport előző vezetője Pataky István
citerás és nótaénekes volt, sajnálatos elhalálozása miatt került sor a vezetői felkérésre. 1982-ben a Táborfalvi Népzenei
Együttes tagjaként szereztem meg a citerazenekar vezetői működési engedélyemet, a nyolcvanas évek közepétől már
több helyen is vezettem együtteseket,
népdalköröket. 2007-ben, a táborfalvi
együttesek vezetője Birinyi József javaslatára kerültem a Népdalkörhöz.
A hagyományőrző népzenei csoportok
számára, ma két szervezet rendez országosan is elismert magas színvonalú
versenyeket. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA), továbbá a Vass Lajos
Népzenei Szövetség. Kérem beszéljen
az együttes sikereiről és eredményeiről?

Fotó: Veréb

Népdalkör a Fenyvesben, 2014. május 1-jén

Vezetésem alatt két alkalommal kaptunk
„ezüst”, majd 2010-ben „arany” minősítést, 2012-ben KÓTA Országos Minősítőn „Aranypáva díjat”. A Vass Lajos
Népzenei Szövetség Kárpát-medencei
népzenei versenyén 2011-ben és 2012ben „arany oklevéllel” értékelték műsorunkat. 2011-ben Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
által „Vankó István Kisközösség Létrehozásért Díj” kitüntetésben részesültünk. 2013-ban pedig elnyertük a „Hegedűs András Vándordíjat”.
A csoport tagjainak életkora viszonylag magas, hogyan látja a csoport utánpótlását és jövőjét?
A csoport jelenlegi létszáma 18 fő, ebből
4 fő hangszeres kísérő. Az együttes jövőjének záloga a fiatalokban rejlik, sajnos
a mai napig is nehéz kérdés az után-

Karácsony éjjelén

A „Szentkarácsony eljött, az Ég a Földre
szállt. Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán.”, dallamára zárult a Veresi Balett
Tündérkék tánccsoport „Karácsony éjjelén”című mesebalettjének utolsó, negyedik előadása.
Óriási siker volt! Negyvennégyen a színpadon, tündérkék és tündérek, szépek,
bájosak és ügyesek. A szülők, nagymamák
és nagyapák könnyes szemmel a nézőtéren. Hazafelé menet büszkén újságolták:
a kislányom, az én unokám is ott volt a
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pótlás. Az énekeseink közé folyamatosan hirdetjük a jelentkezési lehetőséget,
sajnos nem nagy eredménnyel. Az új tagok inkább a korábbi ismerőseink köréből kerülnek ki. Terveink között szerepel egy férfikórus megalapítása, külön
repertoárral. Októberben alakítottuk
meg a kezdő citerás csoportunkat, jelenleg 5 fő általános iskolással dolgozunk
együtt. A gyerekek első bemutatkozó fellépése a december 21-i Betlehemes jászolnál volt, véleményem szerint szép
sikerrel.
A Népdalkör a városi rendezvények
rendszeres fellépője, láthatjuk és hallhatjuk őket színpadon és köztéren, vagy
éppen kint a Fenyvesben.
Az évek telnek és múlnak... jövőnk és
létünk, a fiatalok kezében.
VERÉB JÓZSEF

színpadon. Bojsza Andrea, a tánccsoport
művészeti vezetője korábban egy beszélgetés alkalmával a következőket mondta:
„A gyerekek kitartása és a szülők segítsége
nélkül én csak félember lehetnék, nekik
köszönhető minden.” Anyukák varrták és
igazították a ruhákat, sürögtek, forogtak,
segítették a felkészülést. Decemberben
négy alkalommal került a Váci Mihály Művelődési Ház színpadára a mesebalett,
minden egyes előadás egy külön ünnep
volt. A gyerekek hercegnők, tündérek le-
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Fiataloknak, fiatalokról
Sajó Kinga, Horváth Márton

FIATAL TEHETSÉGEINK 4.

végzős tanulója a budapesti Piarista GimMindkét fiatal régi ismerősöm. Kingát ban fejezte be. Kitűnő eredményei alap- názium hatodik osztályának. Készül az
az általános iskola első osztályától, ján első helyen került felvételre a Nem- érettségire, és tervei szerint az Eötvös LoMarcit a Bokréta Néptáncegyüttes pró- zeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás ránd Tudományegyetem Bölcsészettudobáiról, és persze mindkettejüket egé- Tudományi Karára. Jelenleg az első
mányi Karára. Akárhogyan is lesz, a
szen kicsi koruktól, a Lisznyay Szabó évfolyamot végzi. Mit jelenthet
zenélést nem adja fel. Hatéves koGábor Zeneiskola hangversenyeiről, számára a zene? 2014 nyarán
rában kapta az első gitárját, óvovárosi rendezvények, művészeti kiál- saját elhatározásból csatlakodásként már ismerkedett a
lítások hangszeres fellépői soraiból is- zott egy ifjúsági művészenépzenével, majd kisiskomerem. Szorgalmas, tehetséges fiata- ti csoporthoz, hangszelásként a hegedű lett a
lok, olyannyira, hogy a szív beledobban res tudású fiatalt kefő hangszere. 2011ha hallja őket muzsikálni. Hangszerük restek, ifjúsági
ben alapfokú műa hegedű, klasszikusokat játszanak.
csereprogram kevészeti vizsgát tett,
Minden akkor kezdődött, amikor a két fia- retében, egy kéthetes
de továbbra is heti két
tal egészen kisgyerekként megismerkedett franciaországi útra. Táralkalommal jár a zeneisa Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola mű- saival bejárta Bretagne körkolába, felkészítőtanára Novésztanárával, Novák Gyulánéval. Saci néni nyékét. Csodás élményekkel
vák Gyuláné. „Ami az életemet
Fotó: Veréb
évtizedek óta a vonós tanszak tanszakve- gazdagodva tért haza. A hegedű
kitölti, az a zene. Mindig lehet tazető tanáraként oktatja a nővendékeit. Az számára egy olyan hangszer, ami
nulni. Az él bennem, hogy egyszer
iskola kapuját számos általa indított fiatal megnyitotta előtte a világot, általa kömajd én is zenész leszek. Gitározni Pesttehetség hagyta már el, kezükben saját
zelebb került az emberekhez. Tervei re járok, egy magántanárhoz. A gimnázihangszerükkel, hátuk mögött csodás
közt szerepel a társadalomtudomá- umban, a szalagavatóra egy 10 fős
évekkel, amit a közös hegedülés
nyokon belül az emberrel, az produkciót hoztunk létre, én doboltam, de
adhatott.
emberi társadalommal való a brácsa, gitár, zongora és az ének is szeSAJÓ KINGA tanárnőjére
foglalkozás, nyelvtanulás, repelt a műsorban. Az egyik alkalommal,
így emlékezik vissza:
utazás, más kultúrák és március 15-i ünnepségre, másodmagam„Saci néni 7 éves konépek megismerése, mal egy szatmári verbunkot húztunk, egy
romtól, az általáés persze a mu- harmadik osztálytársunk táncolt rá, nagy
nos iskola első oszzsika, az általa sikere volt a szereplésünknek.”
tályától kezdve a tanákeltett hegedű hang- Mindkét fiatal veresegyházi kötődésű, a
rom. Különleges ember, ő
ja. Novák Gyuláné, ami- várost tekintik otthonuknak. Kinga Erdőnem csak zeneileg tanítja,
kor annak idején a zeneis- kertesen lakik ugyan, de ha megkérdezik
hanem emberileg is neveli a nökolai felvételin meghallgatta a tőle, hogy hová való, gondolkodás nélkül
Fotó: Veréb
vendékeit. Valamiért nagyon meg
cseperedő kislányt, valamit már mondja a választ: Veresegyházra. Hogy
tudja szerettetni a hangszert. Tizenakkor láthatott: tehetséget, szorgal- mi lehet az oka? Talán az általános iskokét évig voltam hivatalosan a tanítvámat és kitar tást.
lai kezdetek vagy a zeneiskolai évtized,
nya, de a mai napig is tartjuk a kapcso- HORVÁTH MÁRTON rendkívül érdekes esetleg a muzsika hangja, a közös fellatot.”
egyéniség, igazi művészalkat, már első lépések élménygazdagsága.
Kinga középiskolai tanulmányait a Gö- ránézésre is gondolhatnánk: zenész vagy
döllői Református Líceum Gimnázium- táncos, esetleg mindkettő. Marci jelenleg
VERÉB JÓZSEF

Karácsony éjjelén című mesebalett szereplői

hettek, átélhették a csodát, a színpad varázsát. Kiknek köszönhetjük mindezt?
Elsősorban Andreának, kitartó türelmének, odaadásának, szakmai hozzáér tésének. Gémes Nórának, aki nemcsak mint
ötletgazda és jelmeztervező volt jelen,
hanem teljes figyelemmel kísérte végig a
próbákat, egészen az utolsó percig. Sárhegyi Károly mint édesapa, már második éve
végzi, nyugodtan mondhatjuk profi szinten a hang- és fénytechnikusi teendőket. A
gálaműsor végén kértem, hogy avasson be
a titkába. Elmondása alapján, számára
szakmailag nem volt idegen a feladat, korábban dolgozott hasonló munkakörökben. Az eszközök egy részét viszont baráti
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segítségként kölcsön kapták, illetve bérelték. Vajna Erika készítette a gyerekek ruháit, ő volt a varrónők egyike. Hack
Istvánnál jobb királyi személyt nem is lehetett volna találni, nagy átéléssel játszotta a szerepét. Mint minden jeles városi
rendezvényen, itt is Vankó István konferált, bár most mindezt bölcsen, „láthatatlanul” tette.
Az utókor számára a fotográfusi teendőket
Fejes Katalin látta el. Gyönyörű képeket
alkotván az előadás pillanatairól, a tündérekről és hópihékről. Veresegyházon,
2014. decemberében.
VERÉB JÓZSEF
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Életmód

VÁLTOZNI AKARÁS,
A ROSSZ SÉMÁK LEVETKŐZÉSE
• ÚJ, JÓ SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA 2015-BEN •

Nagy igazság, hogy ha nincs erőnk változtatni, akkor a sors fog rákényszeríteni. Edzőként sokszor tapasztaljuk ezt.
Jönnek a kérdések: Nem érzem jól magam a bőrömben. Szeretnék változtatni,
csak nem tudom, hogyan fogjak hozzá.
Nagy a súlyfeleslegem, mit egyek? Fáradékony vagyok, gyakran kínoz a stressz,
mit csináljak? Nincs időm, mit sportoljak? Mi elmondjuk, átbeszéljük, a gyakorlatba helyezzük, majd talán tart 2
hétig a lelkesedés, aztán feladják. És jön
a sors. Egy példa: a férj cukorbeteg lett,
így szigorúan be kell tartani az öt étkezést a megadott szénhidrát adagokkal, és
a könnyebbség kedvéért a feleség is követi a „diétát” és megindul a fogyás.
Megoldás a 21 napos rögzítés.
Brian Tracy, a Maximális Teljesítmény
című könyvében erről a törvényről is
hosszasan ír, és szokás törvényének,
ezen belül pedig gyakorlás törvényének
hívja. Két zseniális mondata: „Ne feledjük, nagyon könnyű rossz szokásokra
szert tenni, de nehéz velük együtt élni.
Jó szokásokra nehéz szert tenni, de
könnyű velük élni.” A felnőttek általában
14-21 nap alatt tudnak maradandóan
kialakítani egy új szokást. Ennyi idő kell
ahhoz, hogy az agyban kialakuljanak az
új szokásminták, amelyek aztán automatizálódnak és a jellemünk részévé válnak. Eldönteni (egyik alapkő), változtatni (másik alapkő), és kezdjük el a

szokást kialakítani, de egyszerre csak
egyet. A belső irányítás a gondolatainkkal kezdődik. Érdekes, hogy a gondolataink – amire és ahogy gondolunk –
meghatározzák érzéseinket és azt is,
hogy mi megy végbe bennünk: pl. hogy
boldogok vagy boldogtalanok vagyunk-e,
esetleg félünk vagy bízunk magunkban.
A gondolataink irányítják érzéseinket,
azok pedig a tetteinket, és ne feledjék:
mindig a tetteink határozzák meg sikerünket vagy sikertelenségünket.
A fentiekkel kapcsolatban egy játékra
hívunk mindenkit. Ebben az évben minden hónapra jut egy rögzíteni való. Elhagyunk egy rossz szokást és kialakítunk

Aranyérmes szaloncukor Veresegyházról
Ha december, akkor Karácsony, ha Karácsony, akkor szaloncukor. Legalábbis
Magyarországon. Ennek a magyar specialitásnak – amely lassan belép a Hungarikumok sorába – szer veztek idén első
alkalommal, de hagyományteremtő céllal országos megmérettetést Nagytétényben. A versenyre 26 féle szaloncukor
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érkezett az ország minden tájáról – és
Veresegyházról is.
Egy héttel a rendezvény előtt szerzett tudomást a Sulyán házaspár az országos
szaloncukor versenyről, amelyre három
finomsággal neveztek.
A szakmai zsűri az ízvilág, textúra (puhaság, roppanóság, lágyság), csomagolás, minőség (alapanyagok) és különlegesség alapján díjazott. Az eredmény
a vártnál is kedvesebb: a Veresegyházon 33 éve működő
Sulyán Cukrászda
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GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
egy jót. Ehhez szükség van két befőttesüvegre: az egyikre piros szalagot kötünk,
ez a RÖGZÍTENI való; míg a másikra barna szalagot kötünk, ez lesz az ELHAGYNI való. Fogunk 2 db cetlit, leírjuk mindkét célt dátummal együtt és bedobjuk az
üvegbe, hogy a 2015-ös év végére érve a
12-12 cédulát megnézve nyugtázhassuk,
mennyire erős akaratúak vagyunk. Hiszen az erős önkontrollal rendelkező emberek sokkal sikeresebbek, elégedettebbek, önállóbbak és boldogabbak is.
Fontos azonban: apró szokásokat alakítsunk ki, ne akarjunk gyorsan sokat, mert
az nem fog menni! Mindenki gondolhat
bármilyen szokásra, amit el szeretne
hagyni és bármilyen új, jó szokásra, amelyet szeretne kialakítani. A mi januári javaslatunk az új szokásra a MOSOLY. Egy
mosoly elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. Ez,
bár nem kötődik a testmozgáshoz, mégis, a lelki fitneszben van fontos szerepe,
ezért kezdjük a sort ezzel az egyszerű dologgal. Mosolyogni nem csak az ismerősökre, családtagokra, hanem idegen emberekre is lehet! Higgyék el, egy mosolytól megváltozik minden. Próbálják ki!
Egészségben gazdag, sportosan boldog
Új Évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
Mindezekről bővebben:

info@fittenveresen.hu • 70 311 0955
Facebook/Fitten Veresen
két aranyérmet is kapott: az Év Szaloncukra díjat a karamellás-mandulás belgacsokoládés trüffel nyerte, és első helyezett lett a cukormentes aszalt szilvás-diósmarcipános édesség. A cukormentes termékekkel úttörő szerepet tölt
be egyébként a cukrászda, immár 5 éve
próbálnak az igényeknek eleget tenni, a
korral haladni és azoknak a vendégeknek, akiknek bármilyen problémájuk
van a fehér cukorral vagy csak tudatosan
étkeznek, egészséges alternatívákat kínálni. Sajnos, már december 23-án nagyon kevés cukorka maradt az üzletben
és többet gyártani már nem is fognak,
kénytelenek vagyunk várni jövő Karácsonyig.
VIMER

Sport
Doki, az EXTRÉM!
Veresegyházi hegymászó az indiai Himalája Mount Nun csúcsának megmászására készül!
Volt szerencsém már régebb óta megismerni a Revetekben élő Dr. Szász László
állatorvost. Rálátásom volt eddigi sportteljesítményeire, tudtam, hogy szereti a
kihívásokat, hiszen több hosszú távú triatlon versenyen is indult már. Teljesítette
a francia Alpokban a 174 km hosszú
összességében 5100 méteres szintkülönbségű La Marmotte kerékpáros nagytúrát,
amely a Tour d’ France profi kerékpáros
versenynek is az egyik legkeményebb
szakasza. Hallottam lelkes beszámolóit
sziklamászásairól, a környező országok
magas hegyeiben teljesített hegymászó
túráiról, és a számára szakmailag eddig
legjelentősebb kaukázusi túrájáról is,
ahol már 5600 m magasságig mászott. De
ez, amire többedmagával most készül, az
összes eddiginél nagyobb falat!
Hogy jött a gondolat?
Már régóta tervezgettem hegymászó barátaimmal egy „komolyabb” expedíciót,
aminek – családom beleegyezése után –
most jött el az ideje. Választásunk az indiai Himalája Jammu és Kashmir régiójában található – és magyarok által még
nem mászott – Mount Nun (7135 m)
csúcsra esett.
Mikorra tervezitek az expedíciót?
Az expedíciót – figyelembe véve az ottani
időjárási viszonyokat is – 2015. július 28tól szeptember 2-ig tervezzük. Ebben már

benne van az akklimatizációs túránk tervezett egy hete is. A
szervezéssel jól állunk. A leghosszabb
része az Indiai Hegymászó Szövetség engedélyének a beszerzése
volt. A megfelelő összeget
átutaltuk, az engedély megérkezett. A csúcshódításra – újbóli kérésünkre – augusztus 11-től 25-ig kaptunk engedélyt, mivel az első engedély
csak tíz napra szólt volna.
Hány főből áll a csapat és hogyan készültök?
Az expedíció 8 fő magyar hegymászóból
áll. Csapaton belül ketten alkotunk egy
hegymászó partit Markos Hubával. Mi
alpesi stílusban tervezzük a csúcs megmászását, ami kevesebb felszerelés „cipelésével” jár. Hubának évtizedekre
visszanyúló magashegyi tapasztalata
van, több 8000-es expedícióban is részt
vett. Ezen kívül komoly sziklamászó
eredményei vannak. Hegyi vezető, síoktató. A világ számos hegymászó területén
megfordult és teljesített.
Az én eredményeim igaz egy kicsit eltörpülnek a Hubáé mellett, magashegyen is
még csak 5600 m-es magasságig másztam, viszont az utóbbi években intenzíven gyakoroltam a nyári és a téli hegymászás minden válfaját sok tapasztalt
hegymászó társaságában. Érettnek érzem
TRIMEDVÉK és VERESI FUTÓKÖR

„Medvekocogtatás” az ó év
utolsó napján!

Az előző évben kezdődött! Jankov István
a „Trimedvék” oszlopos tagja és még jónéhányan a triatlonosok közül úgy gondolták, hogy az évet egy laza közös futóedzéssel fejezik be.
Meghirdették és sokan el is mentek. Ezt az
évet sem szerették volna máshogy zárni.

Újra közzétették felhívásukat és a Veresi
Futókör tagjaival közösen kikocogtak a
Medveotthonba. Most még többen voltak.
Kiváló hangulatban futottak kicsik és
nagyok, nők és férfiak. Nagyon jó a kezdeményezés! Legyen belőle hagyomány!
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HEGYMÁSZÁS
magam a magasabb hegyek mászásához.
Kik támogatják az expedíciótokat?
A túránk saját szervezésű és önerőből indított.
Természetesen minden
támogatást szívesen fogadunk. Én magam is sporttámogatási pályázatot nyújtottam be Veresegyház Város Önkormányzatához, mert az egy főre eső
költségek közel 800 000 forintra rúgnak.
Természetesen a támogatást viszonozzuk,
megjelentetünk reklámot ruházatunkon,
felszerelésünkön. Támogatói zászlóval fotókat készítünk a csúcson, és ott elhelyezzük akár Veresegyház város zászlaját is.
Az út minden mozzanatáról fotókat és
mozgófilmet készítünk. De az expedíció
előtt nem szeretnénk nagy nyilvánosságra
hozni az eseményt az utóbbi évek balszerencsés hegymászásai miatt. Az expedíció
után viszont – a támogató kérésére – szívesen megjelenünk a médiában. A készített
fotókból, videókból előadást szervezünk,
amit több helyen bemutatunk, valamint
számos hegymászó portálon, országos
médiában is szerepelni fogunk.
Jó felkészülést és szerencsés „csúcshódítást” kívánok. Érdeklődéssel várjuk a
túráról készült beszámolót.
Köszönöm! Természetesen örömmel
vesszük, ha a Veresi Krónika hasábjain is
lehet majd a túráról olvasni.
BARANYÓ CSABA
SÚLYEMELÉS

ELHUNYT TAKÁCS ISTVÁN
SÚLYEMELŐ MESTEREDZŐ
Kiemelkedő szerepe volt nemcsak a magyar női súlyemelés megteremtésében és a
szakág sikereiben, hanem Veresegyház
nevének megismertetésében mind országunkon belül, mind pedig a nagyvilágban.
Lányaiból – Máriából és Erikából – rendkívül eredményes, sokszoros magyar bajnok versenyzőket nevelt. Az idősebbik
testvér, Mária – aki jelenleg a Magyar
Súlyemelő Szövetség igazgatója – 65 érmet
nyert világ – és Európa-bajnokságokon.
Teljesítményéért a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség 2005-ben az előző évszázad
legjobb női súlyemelőjévé választotta.
Húga, Erika 33 érmet nyert világ- és Európa-bajnokságokon. Ő az első és eddig
egyetlen magyar női súlyemelő, aki
összetett világbajnoki címet szerzett.
Takács István 74 éves volt, nagyot és maradandót alkotott. Nyugodjon békében!
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TRIATLON

Évértékelés a triatlon szakosztályban
November 29-én tartotta a triatlon szakosztály a szokásos évzáró rendezvényét a
Váci Mihály Művelődési Házban. A szép
számban megjelent versenyzők és családtagjaik teljesen megtöltötték a nézőteret.
Szegedi Attila szakosztályi elnök köszöntötte a megjelenteket és elkezdődött a korcsoportonkénti értékelés. Oklevelet, kupát
és tárgyjutalmakat kaptak a gyerekek, ki-

ki az elért eredményei alapján. Az egész
éves teljesítményt figyelembe véve az év
legeredményesebb leány versenyzője Ferencz Janka, míg a legeredményesebb fiú
versenyzője Vajkovics Ferenc lett.
A rendezvényen megjelent Pásztor Béla
polgármester úr is, aki megköszönte és
méltatta a szakosztály elért eredményeit.

Pest megye elismerése a Fabriczius József
Általános Iskolának és Vajkovics Ferencnek!
2014. december 12-én a Pest Megyei Önkormányzat által alapított Év Sportolója
díjak átadására került sor. Veresegyház
két kategóriában is érintett volt.
Az „Év legeredményesebb általános
iskolája” kategóriában a Fabriczius József Általános Iskola a diákolimpiai versenyeken elért eredmények alapján a második helyen végzett. A megyében csak
Abony előzte meg!
Szintén második helyen végzett a „Pest
megye legjobb általános iskolás sportolója” kategóriában Vajkovics Ferenc a
Fabriczius József Általános Iskola 8. osztályos tanulója, aki a Veresegyház Városi
Sportkör triatlon és atlétikai szakosztályaiban sportol.

Kiváló képességeit atlétikában, aquatlonban, duatlonban és triatlonban is bebizonyította.
Sporttörténelmet írt amikor a 2014. évi fedett pályás országos bajnokságon 600 mes síkfutásban megszerezte Veresegyház
első atlétika országos bajnoki címét. De
nem talált legyőzőre a MOB Sport XXI.
Aquatlon Országos Bajnokságon Budapesten, majd Balassagyarmaton sem.
Megnyerte a Triatlon Diákolimpiát Egerben, a Duatlon Országos Bajnokságon pedig második helyezést ért el.
Teljesítményével a 2014. évi duatlon ranglistán első, míg a triatlon országos ranglistán második helyen áll, ezzel mindkét
sportágban Aranyjelvényes minősítést
KÉZILABDA ÉS LABDARÚGÁS

érdemelt ki. Tagja a Magyar Olimpiai Bizottság által működtetett Héraklész Bajnok programnak, ami a legtehetségesebb
14-18 éves sportolók eredményes, hosszú
távú pályafutásának kezdeti szakaszát
segíti.
A város 2014. évzáró ünnepségén polgármesteri dicséretben részesült.
Edzői: Hegedűs Gabriella, Szalma Róbert,
Csombor Zoltán

ÚSZÁS

Befejezték az őszi idényt a labdarúgó és a kézilabda szakosztályokban játszó XXIII. Mikulás Kupa
Kerepes
csapataink. Az alábbiakban közöljük a november végén, december elején leA
tradicionális
sporteseményen hagyojátszott mérkőzéseik eredményeit, valamint a bajnoki tabellán jelenleg elfoglalt
má
nyosan
jól
szerepelnek
a veresegyháhelyezéseiket.
zi úszópalánták. Nem volt ez másképpen most sem. Eredmények:
KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
FÉRFI FELNŐTT (Megyei bajnokság)
2014.11.22. Veresegyház VSK – Domony KSE
29-30
2014.11.27. Mogyoród KSK – Veresegyház VSK 32-27
2014.12.06. Üllő VKSK – Veresegyház VSK
28-24
Jelenlegi helyezés a 12 csapatos tabellán: 6. HELY
FÉRFI JUNIOR (Megyei bajnokság)
2014.11.22. Veresegyház VSK – Domony KSE
26-23
2014.11.27. Mogyoród KSK – Veresegyház VSK 26-27
2014.12.06. Üllő VKSK – Veresegyház VSK
22-28
Jelenlegi helyezés a 9 csapatos tabellán:
2. HELY
FIÚ U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest Megyei Régió)
2014.11.29. Pilisvörösvári KSK – Veresegyház VSK 33-9
Veresegyház VSK – Mogyoród KSK 17-22
Jelenlegi helyezés a 10 csapatos tabellán: 4. HELY
FIÚ U14 (Országos Gyerek bajnokság Pest Megyei Régió)
2014.12.07. Szentendrei KC – Veresegyház VSK 17-19
Gyömrő VSK – Veresegyház VSK
23-13
Jelenlegi helyezés a 7 csapatos tabellán:
6. HELY
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FELNŐTT (NB.III. Keleti csoport)
2014.11.23. Veresegyház VSK – Fortress Felsőtárkány 1-2
A bajnokság állása: 16 csapatos csoport 14. HELY
U21 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Középkeleti csoport)
A bajnokság állása: 15 csapatos csoport 2. HELY
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Középkeleti csoport)
2014.11.22. Veresegyház VSK – FFC UPSE U16
0-6
A bajnokság állása: 15 csapatos csoport 10. HELY
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Középkeleti csoport)
2014.11.22. Tápiószecső FC – Veresegyház VSK
3-0
2014.11.29. Szanda Focisuli SE – Veresegyház VSK 3-1
A bajnokság állása: 16 csapatos csoport 15. HELY
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Középkeleti csoport)
2014.11.22. Tápiószecső FC – Veresegyház VSK 6-0
A bajnokság állása: 16 csapatos csoport 13. HELY
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25M FIÚ GYORS
1. Kárpáti Máté (2008), 2. Nemes Márton
(2007), 3. Bálványos Szilárd (2004)
25M LEÁNY GYORS
1. Kovács Réka (2009), 1. Cseh Zsófia (2006),
1. Elekes Tamara (2007), 2. Batizi Emese
(2005), 3. Kálmán Dorka (2006)
25M FIÚ HÁT
2. Kárpáti Máté (2008), 2. Nemes Márton (2007)
25M LÁNY HÁT
1. Cseh Zsófia (2006), 2. Nemes Zsófia
(2008), 2. Kovács Réka (2009), 2. Kálmán
Dorka (2006), 2. Elekes Tamara (2007), 3.
Kovács Enikő (2007), 3. Batizi Emese (2005)
25M FIÚ MELL
2. Nemes Márton (2007), 3. Kárpáti Máté
(2008), 3. Erdélyi Gergely Máté (2006)
25M LEÁNY MELL
1. Elekes Tamara (2007), 2. Cseh Zsófia
(2006), 2. Kovács Enikő (2007)
25M LEÁNY PILLANGÓ
2. Batizi Emese (2005)

12 ÓRÁS ÉJSZAKAI ÚSZÁS ÉS FOCI
2014. december 5-én 20 órától december 6-án 8 óráig ismét
hangos volt a Mézesvölgyi Iskola uszodája és tornaterme.
A második alkalommal megrendezett „embert próbáló”
sportesemény nem csak a városunk és a környező települések sportszerető közönsége körében lett népszerű, hanem tőlünk távolabb is kezd ismertté válni. Ebben az évben már érkeztek csapatok Budapestről, Pilisről, Százhalombattáról, és Isaszegről is.
A focira 14, az úszásra pedig 9 csapat adta le nevezését. Fociban a cél az volt, hogy minél több mérkőzést játszanak a
résztvevő csapatok és minél tovább legyenek érdekeltek a
végső győzelem megszerzésében. Ennek megfelelően
körmérkőzéses rendszerben játszottak. Annak ellenére, hogy
sajnos voltak csapatok, akik mérkőzéseiket a hajnali órákban
már nem játszották le, mert idő előtt hazamentek, sikerült
megtartani az időrendet és kialakítani a végső sorrendet.
Az éjszakai foci győztese a veresegyházi B.A.T csapata lett,
akik a döntőben szoros küzdelemben 2:1 arányban nyertek
az FC. Zeus csapata ellen. 3. helyezett a Húzó Fanok,
4. helyezett pedig VSK legénysége lett. A torna gólkirálya
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Balogh
Bence
(Húzó Fanok csapata) 18 lőtt góllal.
Az úszók 12 fős
csapatokkal vágtak neki az éjszakának. Városunk
triatlon szakosztályát TRIMACKÓK,
TRIBOCSOK
és
TRIMEDVÉK néven három, az OCTOPUS vízilabdásait pedig kettő
csapat képviselte. Versenytársaik voltak még a nemes küzdelemben a VUK triatlonistái Százhalombattáról, a „Veresi
Bikák”, a budapesti Edzés Online és a Pilisi Gyermekotthon
csapatai. A leúszott távot számláló emberek jegyezték. Voltak
csapatok, ahol a csapattagok egyenlően felosztva egymás között az időt, egy-egy órát úsztak, voltak, akik rövidebb időszakonként, de voltak olyanok is, akik minden hossz után váltották egymást. Így mindig pihent ember úszhatott és erősebb
tempóban.
A számlálók eredményei alapján az éjszaka legtöbbet úszó
csapata és ezzel a verseny győztese az OCTOPUS I. csapata
lett. Teljesítménye: 1870 hossz, ami 46.750 métert jelent a 25
méteres uszodában. Második a VUK Triatlon Százhalombattáról 1800 hosszal 45.000 leúszott méterrel, és harmadiknak
érkezett a TRIMACKÓK csapata 1793 hosszal 44.825 leúszott
méterrel.
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OSZTÁLYOK KÖZÖTTI ÚSZÓVERSENY
A december utolsó tanítási napján hagyományosan Fabriczius Napot tartanak az iskolában a gyerekek nagy
örömére, hiszen ekkor nincs tanítás.
Van viszont sok program és ebben az
évben a programok között úszóverseny
is szerepelt. Minden évfolyam különkülön versenyzett. Az elsősök még deszkával úsztak, a másodikosok háton,
harmadiktól viszont gyorsúszásban kellett ügyességüket megmutatni. Osztályok csapatainak jelentkezését várták a
szervezők. Jöttek is szép számmal. Hatvan csapat nevezett. A csapat hat főből
állt, vegyesen lányokból és fiúkból. Mindenkinek 25 métert kellett úsznia. Óriási
volt a hangulat, pezsgett a víz, hatalmas
volt a hangzavar a lelkes buzdítástól. A
helyezettek érmet kaptak, aminek nagyon örültek, akiknek most nem sikerült,
semmi baj, jövőre lehet javítani. A verseny végeztével finom sütemények várták a gyerekeket.
Köszönet Veresegyház Város Önkormányzata és a Smaragd SE és Kutyaiskola támogatásáért.

ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK!
Budainé Gyarmati Éva és lánya Budai Boglárka évek óta foglalkoznak a veresegyházi
3-14 éves korú lányok ritmikus sportgimnasztika és fitnesz edzéseinek szakedzői
szinten történő megtartásával. Eredményeik önmagukért beszélnek, Budainé
Gyar mati Éva két évtizedes munkájára
visszatekintve, büszkén vallja, hogy sok tanítványa tanult tovább a sport, vagy a balettművészet világában. A mostani, december 19-én megtartott karácsonyi rendezvényen, a lányok hihetetlen hajlékonysággal
mutatták be a gyakorlatokat. Hetven fiatal
lány, a Mézesvölgyi Általános Iskola tornatermében gyors egymásutánban a szőnyegen. Bámulatos ügyességről és fegyelemről tettek tanúbizonyságot.
VERÉB JÓZSEF
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Jól kezdték az évet vívóink!
BRONZÉREM A VÍVÓ KADET ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON!
Az ünnepek alatt is edzettek vívóink, aktívan készültek az új év első hétvégéjén
megrendezett Vívó Kadet Országos Bajnokságra. Megérte a sok munka, szombaton, az egyéni versenyen Bánsági
Barnabás a rendkívül értékes III. helyezést érte el.
A döntőbe jutásért, szoros asszóban a
későbbi győztestől szenvedett vereséget.
Vasárnap a csapatversennyel folytatódott
az OB. Két fiatalabb korosztályú serdülő
versenyzővel felálló csapatunk – Bánsági
Barnabás, Sallay Zsombor, Sándor Dávid, Szakmáry Nándor – a népes mezőnyben a 7. helyezést szerezte meg,
olyan patinás vívó egyesületeket meg-

előzve, mint a Budapesti Honvéd, Debreceni-, és Pécsi Vívó Egyesületek.
További jó hír és elismerése a vívószakosztályon belül végzett kiváló szakmai
munkának, hogy a ranglista elején álló
versenyzőink, Bánsági Barnabás és Szakmáry Nándor januárban Pozsonyban
Kadet Európa Kupán képviselik hazánkat.
A Veresegyházi Vívó Szakosztály edzői
és sportolói Boldog Új Évet Kívánnak
minden kedves olvasónak és továbbra is
várják a vívás iránt érdeklődők jelentkezését.
TEL.: 20 665 3374, 30 487 4916
SZAKMÁRY SÁNDOR Bánsági Barnabás

JUDO

A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET
600. ARANYÉRMÉT NYERTE!
November 23. Biatorbágy
Aranyérmesek: Kerecseny Attila, Fülöp
László, Paulik Barnabás és Pálfalvi Ábel
Ezüstnek örülhetett: Homoki Márton és
Csernák Dominik. Harmadik helyen végzett: Ballon Andrea és Maros Pálma.
Kerecseny Attila (a képen edzője karjaiban) nyerte a Veresi Küzdősport Egyesület 600. aranyérmét!
Felnőtt III. Osztályú Nemzeti Bajnokság Budapest
A Huszti András kapitány által vezette
felnőtt csapatból a még középiskolás
Gaál Bendegúz a 66 kg-os súlycsoportban döntőig menetelt, végül ezüstérmes
lett, míg Dr. Szigetvári József az előkelő
5. helyen végzett a 81 kg-os mezőnyben.

3. helyezettek: Csernák Dominik, Kerecseny Attila és Pálfalvi Ábel
4. helyezettek: Homoki Márton, Maros
Levente, Maros Pálma.
5. helyezettek: Kiss Patrícia és Fóthi András.
A CSAPAT minden tagja megtette a magáét. Sokszor küzdöttek láthatóan nagyobb, erősebb ellenfelekkel. Bátrak
voltak, vállalták a harcot még az oly szokatlan lebonyolítási mód ellenére is.

Hanshi Kupa Nagykáta • december 6.
Egyesületünket Kerstner Róbert képviselte, aki földharc kategóriában bronzérmet vehetett át.
Négy mérkőzéséből hármat megnyert, Attila, Molnár Balázs, Pauli Barnabás,
Gaál Bendegúz.
ismét erős mezőnyben bizonyított.
2. helyezettek: Homoki Márton, Gelle
Rétság Nógrád Megye Nyílt Judo Baj- Panna, Maros Pálma, Valkay Balázs,
Fülöp László.
noksága • december 20.
Isaszeg Kupa • november 29.
Eredmények: 1. helyezettek: Paulik Bar- Judokáink remekül szerepeltek. Öt arany, 3. helyezettek: Benke Krisztián, Maros
nabás, Parádi Barna és Fülöp László
öt ezüst és hét bronzérmet megszerezve a Levente, Kiss Patrícia, Mihály Benjámin,
2. helyezettek: Gelle Panna, Ballon And- csapatverseny harmadik helyén végeztek. Németh Szabolcs, Marx Károly valamint
rea, Kiss Bence és Surin Zsolt
1. helyezettek: Parádi Barna, Kerecseny Dudás Ádám.
KARATE
II. Újbuda Utánpótlás Karate Kupa
A Veresi Karate SE. 2014. december 7-én
a „II. Újbuda Utánpótlás Karate Kupán
vett részt. A közel 250 versenyző 5 küzdőtéren harcolt a győzelemért. Versenyzőink a népes mezőny- ben megállták a
helyüket és az alábbi eredményeket érték el: Zombor Dávid (7 éves) kata I.
hely, szivacs kumite I. hely, Butyka Ba-
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lázs (13 éves) kumite I. hely, kata III.
hely, Egervári Tamás (14 éves) kata I.
hely, kumite II. hely,Zombor Csaba
Bence (13 éves kata III. hely, kumite III.
hely, Márton Samu (9 éves) kata III.
hely, Pleva Bence (10 éves) kata III. hely,
Pleva Marci. (6 éves) kihon III. hely.
Övvizsgával egybekötött téli edzőtábor
A Magyar Shitokia szövetség téli edző-
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tábort tartott 2014. 12. 19-21 között Budapesten. A táborban jelen volt a Veresi
Karate SE 29 tanítványa is.
A táborban három nagy egyesület képviseltette magát: a Fortuna Karate SE, a Rákosmenti Karate SE és a Veresi Karate
SE. A tábor övvizsgával zárult.
Mindenki sikeresen teljesítette ezt a nehéz
feladatot és előreléphetett egy fokozatot.

Sport

DARTS

Steel Páros Magyar Kupa
2014. december 6-án, szombaton Veresegyházon a Tavi Panzió és Pizzéria adott
otthont a Steel Páros Magyar Kupa küzdelmeinek, ahol kellemes környezetben
és jó hangulatban versenyezett egymással az ország különböző területéről
érkezett 52 férfi és 7 női páros.
A versenyzők az 501 dupla kiszállós játékot 3-4 fős csoportokban kezdték. A
csoportokból az első két helyezett páros
jutott tovább a 32-es főtáblára. Innen 6
nyert leg egyenes kieséssel folytatódtak
a küzdelmek a végső győzelemig.

Az eredmények: Férfi páros
1. Nagy Csaba–Székely Pál
2. Mészáros Zsolt–Németh Zoltán
3. Balogh Béla–Piroska Roland
3. Kozmor József–Pálos Tamás
Női páros
1. Varga-Horváth Klaudia–Kovács Csilla
2. Ihász Veronika–Wachter Nikolett
3. Szarka Zsuzsanna–Cserpes Ágnes
3. Kiss Viktória–Czipó Vivien
Vasárnap az amatőrök versenyét rendezték. Erre 21 fő – köztük öt veresegyházi
játékos – nevezése érkezett. A küzdele-

mek 32-es táblán, 3 nyert leg, 501 sima
kiszálló, vigaszágas rendszerben került
lebonyolításra.
Amatőr verseny helyezettjei: 1. Katona
Dániel, 2. Zsolnai Imre, 3. Majoros Zoltán

ASZTALITENISZ
Mozgalmas volt a GALAXIS Asztalitenisz
Klub tagjainak a december hónap. A sok
verseny mellett a bajnokságban is helyt
kellett állniuk, hogy az őszi idény befejeztével dobogón, vagy dobogó közeli helyen maradjanak a tabellán. Ez remekül
sikerült, hiszen a Budapest Bajnokság XI.
kerület I. osztály második csoportjában
a harmadik helyen, a II. osztály első csoportjában a negyedik, míg a II. osztály
második csoportjában a harmadik helyen
zártak. További eredmények:
MIKULÁS KUPA • 2014. dec. 6. Szada
Gyermek, fiú I. korosztály (2004 és után
születtettek): 1. helyezett egyben abszolút fiú győztes: Cserey Bálint (Erdőkertes, Galaxis AK).
Gyermek, leány I. korosztály (2004 és
után születettek): 1. helyezett egyben
abszolút leány győztes: Letanóczki Dalma (Veresegyház. Galaxis AK).

Gyermek, leány II. korosztály (20002003 születettek): 2. helyezett: Csányi
Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK).
Férfi, senior kategória (1962 és előtt
születettek): 1.helyezett: Mókus Miklós
(Vácduka, Galaxis VSE); 3. helyezett: Szuhanyik György (Veresegyház, Galaxis VSE).
Férfi, Junior kategória (1963 és után
születettek): 2. helyezett: Hiriczkó Ede
(Veresegyház, Galaxis VSE).
Férfi páros: 3. helyezett: Bohus Pál–Becsei László (Veresegyház, Galaxis VSEObcse).

„CSALÁDI PING-PONG” VERSENY,
december 14. Budapest
A Galaxis AK indulói közül a Letanóczki
Dalma – Letanóczki István alkotta csapat
az I. kategóriában a 3. helyen végzett,
míg a Cserey Bálint – Cserey Zoltán összetételű családi csapat a vigaszágban 2. helyezést ért el.
A verseny előtt adták át Cserey Bálintnak az idei 2014-es év összesített egyéni
3. helyéért járó kupát és érmet, valamint
a páros érmét is.

GÖDÖLLŐ VÁROS DIÁKOLIMPIAI
KÖRZETI VERSENY
Cserey Bálint a hozzá tartozó körzetben
harcolt a megyei döntőbe jutásért, idén
már a „nagyok” között. Nagyszerűen
játszva 1. helyezettként jutott be a Nagykőrösi megyei döntőbe a 16 főből.

KÉZILABDA

Handbear Kézisuli
eredményei
A Handbear Kézisuli fiúcsapata 2014. december 7-én a mogyoródi Mikulás kupán második helyezést ért el, és a torna
legjobb kapusának a Handbear fiúcsapat
kapusát, Kutrovics Kornélt választották.
2014. december 14-én végre a Handbear
lányok is szerepelhettek kézilabda tornán!
Alsónémediben 3 csapat ellen játszottak
a Pest megyei kupasorozat I. fordulójában, ahol egy győzelemmel és két vereséggel zárták a napot. A profi Érd csapata ellen nem igazán volt esélyük, de egyáltalán nem vallottak szégyent!
Megilletődötten játszottak, de így is 8
gólt szereztek a szervezettebb ellenféllel
szemben. A második mérkőzésükön Tö-

köl csapatát jó véghajrával, 5 góllal sikerült legyőzniük. Az utolsó meccsre Bugyi község csapat ellen sajnos elfáradtak,
sérülések vetették vissza a csapatot és az
ellenfél termetes beállósát nem tudták
megtartani. Ez döntőnek bizonyult!
Viszont igen örvendetes, hogy ezen a
meccsen végre minden játékos vállalkozott lövésre, belátták, enélkül nem lehet
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eredményesen felvenni a küzdelmet az
ellenféllel!
Külön öröm, hogy a szülők mellett a fiúcsapat mérkőzéseire a lányok, míg a lányok meccseire a fiúk is elmentek szurkolni, segítették és buzdították egymást.
Nagyon jó, összetartó közösség kezd kialakulni és ez talán minden győzelemnél
többet ér!
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Rendeljen
BRIKETTET
alkalmazásunkon
keresztül

10%
kedvezménnyel
ked
vezménnyel
Bővebb infor
információ az alábbi telef
elefonszámon:
onszámon:

+36 30 549 3232

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag!
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2015. január 2-tól
rendkívüli, meghosszabbított nyitva tartással és
(hétfő, szerda, péntek 16 és 20 óra között)

INGYENES HITELTANÁCSADÁSSAL
állunk az Önök rendelkezésére!

Veresegyházi jépálya

boneker Mbnk kft.

kerÍtÉs CentruM

veresegYháZ sZadai út 17/b
(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
telefon: 06 20 429 1235 • 06 20 444 0020
nyitva tartás: hétfő–péntek 8–16 szombat 8–13
2015-ben is
a legjobb árakkal várjuk ÖnÖket!
visszatérő vásárlóink még olcsóbb áron vásárolhatnak!

akCiÓs terMÉkeink!

Fagyálló csemperagasztó
Flexibilis csemperagasztó

999 Ft
2290 Ft

tikkurila FestÉkek FolYaMatos a k C i Ó j a !
Egyrétegű, beltéri színezett falfesték, mosható (több színben)
2,5 l

3890 Ft

sZÍnkeverÉs
Fonott-, Hegesztett-, Táblás kerítések, Oszlopok, Lamellás kerítés,
Ágyásszegély, Vadászkerítés stb. Nádszövet, Nádpadló, Sörpad, Hinta
Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,
Homlokzati szigetelő rendszer, XPS lap, Nehézlemez
Üveg-, Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek
Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs

kedvező áron, rugalmas és gyors kiszállítás, akár ingYen is!
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kobalt ingatlan
1132 Budapest, Victor Hugo u. 32.
www.kobalt.lc.hu
Veresegyház új építésű részén igényesen felújított nappali + 3 szobás,
étkezős, dupla komfortos sorházi családi ház garázzsal 21,5 M-s
irányáron eladó.

•

Veresegyház Széchenyi dombon 3 szobás EGYSZINTES családi
ház hatalmas garázzsal alternatív fűtési lehetőségekkel 680 m2-es
telken 18,9 M-s irányáron eladó.

•

Veresegyház központban 959 m2-es telken üzlet és lakás besorolású ingatlan eladó 19,9 M-s irányáron.

•

Veresegyházon 680 nm-es összközműves telken 53 m2-es téglából
épült családi ház 6,5 M-ért!!!!! eladó.

Továbbra is várjuk megkereséseiket,
akár eladni, akár vásárolni szeretnének.
Terebesi Andrea

ingatlan szakértő
KOBALT Ingatlan Kft.
+36 70 631 2368
andrea.terebesi@gmail.com

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos
Mozgásszervi betegségek kezelése
Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása
Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák
hegmentes eltávolítása
• Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
• Ízületi ultrahang vizsgálat
• Sportorvosi ellátás
• Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
• Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése
•
•
•

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő
Rendelési idő: kedd: 16–20 óráig, szombat: 9–14 óráig
2132 Göd, Jósika u. 29.• Bejelentkezés: 06 20 493 1593, 06 27 331 818

www.drstraub.hu
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A Veresi Pálinkaházban tartotta
évzáróját a Civil Kör

A Népművelők Napja alkalmából
a közművelődési dolgozókat köszöntötte
az Önkormányzat

12. alkalommal tartott évzáróestet
a Sway Tánciskola

Márta Júlia hegedül
a Bachtól Brahmsig elnevezésű koncerten

Rudolfné Tünde kiállítása az Ezerkincs Napok keretében

Háromnapos fesztivált rendezett
az Ezerkincs Egyesület.
Fellépett Marosfalvi Imre „Enrico”
hegedűművész is

Ingyenes, közös koncerten léptek fel
ifjú zenekaraink

Jól szólt a rock a Lord együttes koncertjén

