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Oroszlánokkal bővült a Medveotthon állatállománya!
(Írásunk a 7. oldalon, fotó: Veréb József.)

Ajánló
Eseménynaptár
augusztus 19–20.
ÁLLAMALAPÍTÁS – ÜNNEPI PROGRAMOK
•

augusztus 21. 8.00–18.00 óra
VÉRADÁS (Magyar Vöröskereszt)
Váci Mihály Művelődési Ház
•

szeptember 1. 16.00 óra
Tanévnyitó szentmise
a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban
szeptember 1. 17.00 óra
Gimnázium ünnepélyes átadása és megáldása
Mindkét helyszín az új gimnázium belső udvara
(Fő út 117–125.)
•

szeptember 6. péntek, 18.00 óra
UTOLSÓ RÉTEG – kiállításmegnyitó
budapesti MAMŰ Galéria csoportos kiállítása
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
– Udvarház Galéria
szeptember 7. 10.00 óra

Kézilabda munkacsarnok alapkő letétel
Újiskola utca
•

szeptember 8.
Mozdulj, Veresegyház! – sportágválasztó
Mézesvölgyi Iskola
•

szeptember 8. 8.00 óra
Pamut-tó családi nap
Pamut-tó

MÉZESVÖLGYI NYÁR
BÚCSÚ TÉR

augusztus 11. • Ne most, drágám!
augusztus 14. • Oscar
augusztus 17. • Pletykafészek
augusztus 24.
Mi vagyunk a Grund!
Dés László koncert

•

szeptember 25. 18.00 óra
Dr. Csernus Imre előadása
Váci Mihály Művelődési Ház
•

szeptember 28–29.
Szüreti mulatság

•

FŐ ÚTI JEGYIRODA:
Innovációs Központ „B” recepció
Veresegyház, Fő út 45.•Tel.: +36 70 3717 838
LIGETEK JEGYIRODA:
Erkel Üzletház•Veresegyház, Budapesti u. 1/B
Tel.: +36 70 907 2229
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A hónap témája
ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ

– SZÍVBARÁT TÚRAÖSVÉNY ÁTADÁSA VERESEGYHÁZON
2019. július 4-én adták át az „Út az Egészséghez” elnevezésű országos program
legújabb állomását Veresegyházon.
A veresegyházival együtt immár öt helyen
állnak speciális túraösvények a gyógyulásra,
egészségük megőrzésére vágyók rendelkezésére Magyarországon, akik közül sokan az
életüket köszönhetik a négy évvel ezelőtt
elindult kezdeményezésnek. A túraösvényeken rendszeresen tartott gyorsszűrések révén eddig a magukat egészségesnek gondoló
túrázók 3 százalékáról derült ki, hogy mielőbbi szakorvosi vizsgálatra szorulnak valamilyen komolyabb kardiovaszkuláris megbetegedés miatt. A szív- és érrendszeri betegségek csak az Európai Unióban 1,9 millió
ember halálát okozzák évente, ahogyan – a
cukorbetegséggel, a kóros elhízással és ezek
következményeivel kiegészülve – Magyarországon is ezek felelősek a halálozások több
mint feléért.
A túraösvények természetesen másra is alkalmasak: a súlyfelesleggel rendelkezőknél
lényegesen több esetben jött felszínre olyan
enyhébb, műtét nélkül kezelhető probléma
a túrázók között, mint például a magas
koleszterinszint vagy a magas vérnyomás,
köszönhetően a Budapesti Szent Ferenc
Kórház megelőzésre és kórházon kívüli rehabilitációra fókuszáló „Út az Egészséghez”
programjának.
Ennek négy évvel ezelőtti Hárs-hegyi rajtja után egy esztendővel az újpesti Farkaserdőben adtak át túraösvényeket, majd a
Miskolc melletti Csanyikvölgy, a Sanofi gyáregységének szomszédsága, aztán a Normafa
következett, most pedig Veresegyházon is
felfestették az szívalakú túrajelzéseket a legújabb útvonalakra, amelyeken már az átadás
napján is sokan sétáltak végig.
„A programnak a rehabilitáció mellett a
megelőzésben is elvitathatatlan a jelentősége” – fogalmazott az ünnepélyes átadón
Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, példaértékűnek nevezve a klasszikus gyógyszeres
kezeléstől elrugaszkodó, formabontó kezdeményezést. Pásztor Béla, városunk polgármestere szerint a túraösvények révén többet
tehetnek egészségük megőrzéséért a helyi
lakosok is, akik ezúttal nem csak erdőben,
hanem tavak körül sétálhatnak: a rövidebb,
40 perces útvonal az Ivacsi- és az Öreg-tavat
érinti, a közepes nehézségűn pedig a Fenyveserdőt és a Pamut-tavat lehet bő egy óra
alatt körbejárni.

Fotók: Ruzsovics Dorina

A Sanofi az első perctől szakmai partnerként vesz részt a túraösvény hálózat létrehozásában, Szörényi Beáta, a cég vezérigazgatója az egészség értékére hívta fel a figyelmet: „Az egészség az emberi élet egyik legfontosabb értéke, megőrzése, illetve visszaszerzése közös feladat; az orvos, a megfelelő
terápia és a beteg egyformán szükséges hozzá. Az „Út az Egészséghez program” innovatív és holisztikus szemléletével az embert
és az egészséget helyezi a középpontba, ami
tökéletes összhangban áll a Sanofi értékeivel.
Büszke vagyok a Szent Ferenc Kórházzal közösen elért eredményekre, és nagyon örülök,
hogy ma Veresegyház lakossága előtt is megnyithatjuk az utat az egészséges életmód
felé.”
Dr. Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent
Ferenc Kórház főigazgatója, az „Út az Egészséghez program” ötletgazdája kitért arra is,
hogy a séták a szűrésben is komoly segítséget jelentenek: az elmúlt években több
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tucat beteget sikerült kiszűrni a túraútvonalak túralapjai révén. Ezen kívül hasznosak
azoknak az orvosoknak is, akik kifejezetten
állapotfelmérési céllal küldenek pácienseket
a sétára – hamarosan már Vácra, Komáromba, Balatonfüredre és a Kékestetőre is.
Az útvonal Veresegyházon történő megvalósításáért sokat tett Dr. Diószegi Zsuzsanna, a Sanofi veresegyházi gyárának volt
igazgatója, immáron veresegyházi lakosként
is, megáldotta Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke. Pásztor Béla polgármester úr és a rendezvény vendégei a sajtó
képviselőivel együtt elsőként próbálták ki az
útvonalat, amelyet bárki használhat a jövőben egyénileg és szervezett keretek között
is. Ez utóbbi esetében a Nordic Walking
Sport Veresegyház Facebook oldalát érdemes felkeresni, vagy érdeklődhetnek a (70)
391 2603-es telefonszámon.
KOVÁCS PÉTER – ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ PROGRAM
SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
A 127/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a veresegyházi vasútállomás épület homlokzatának helyi védelem alá helyezéséhez, és a Veresegyház településképi védelméről szóló
28/2017. (XII. 21.) rendelet módosítására irányuló eljárás
megindításához.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Településképi rendelet módosításához szükséges a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat és a 314/2012.
Korm. rendelet 43/A.§ által előírt állami főépítészi eljárást
lefolytassa.
128/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az Észak-Kelet Pest és Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodását elfogadja.
129/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Lévai utcai parkoló aszfaltozása” tárgyú vállalkozási szerződés
megkötéséhez a Swietelsky Magyarország Kft-vel.
2. A beruházás összege bruttó 18 367 880 Ft, melynek fedezete a 2019. évi költségvetés beruházási előirányzata.
130/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház 6086/1 hrszú, 529 m2 területű, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának (264 m2) értékesítéséhez összesen 5 395 000 Ft vételáron Huszai Lajos
Vevő részére.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi
szerződés megkötésekor a teljes, 5 395 000 Ft-os vételárat
megfizeti, majd a Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően az
adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd benyújtja a nála
letétbe helyezett tulajdonjog bejegyzési engedélyünket.
131/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/2 hrszú, természetben Veresegyház, Kertész u. 13. fsz. 2. sz.
alatti, 49,1 m2 alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú
társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 14 730 000 Ft
(300 000 Ft/m2) vételáron Bánóczi Zsuzsanna Vevő részére.
2. A Képviselő-testület kiköti, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére csak a tehermentesítést, valamint a Magyar
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. elővásárlási jogról
lemondó nyilatkozatának megérkezését követően kerülhet sor és a vételárból befolyó bevételt a TRAVILL INVEST
Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell fordítani.
132/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/143/A/4 hrszú, természetben Veresegyház, Kertész u. 7. fsz. 4. sz. alatti,
48,73 m2 alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 14 619 000 Ft (300 000
Ft/m2) vételáron Bánóczi Zsuzsanna Vevő részére.
2. A Képviselő-testület kiköti, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére csak a Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának
megérkezését követően kerülhet sor.
133/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Veresegyház Város 2019. évi költségvetésben szereplő „egyéb szakágak támogatás sport pályázat”
című kiadási előirányzat terhére elfogadja az alábbi támogatási javaslatokat:
• Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club (GEAC) (2100 Gödöllő,
Páter Károly u. 1.) részére 120 000 Ft támogatást
• Varró Bálint (cím: 2112 Veresegyház, Vasvári Pál u. 9.)
részére 50 000 Ft támogatást.
134/2019.(VII.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Veresegyház Város 2019. évi költségve-
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tésben szereplő „egyéb szakágak támogatás sport pályázat”
című kiadási előirányzat terhére 500 000 Ft összegű támogatást nyújt a Ki Művészetek Egyesülete (2112 Veresegyház,
Paskom u. 21.) részére a Veresegyházi Formagyakorlat Csapat
WAKO Kick-box Utánpótlás Európabajnoki versenyen való
indulásának céljából.
135/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Baldauf-Invest Kft.
által 2019. július 3. napján utalt 120 000 000 Ft összeget Veresegyház Város Önkormányzata kamatmentes kapott kölcsönként fogadja be, melynek visszafizetési határideje 2019. szeptember 20. napja.
136/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a – TÁMOGATÁS A NÉPI
ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE – pályázat benyújtásához a Múzeum – Tájház udvarán álló kerekes kút helyreállítására és a szükséges önerőt biztosítja az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Támogatás a népi építészeti örökség megőrzésére – pályázat beadása a Múzeum–Tájház
udvarán álló kerekes kút helyreállítására.
2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Veresegyház, a Múzeum–Tájház udvara – Szentlélek tér.
3. A beruházás megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
Veresegyház belterület 43.
4. A pályázati konstrukció: Népi építészeti örökség megőrzése
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
bruttó 1 547 000 Ft.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: bruttó 1 547 000 Ft.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása:
az önerő bruttó 773 500 Ft.
8. Az elnyerhető támogatási összeg: bruttó 773 500 Ft
9. A Képviselő-testület az 773 500 Ft önrészt a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
137/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület bruttó 58 420 000 Ft költségvetési fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetés terhére a „Veresegyház, közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Veresegyház, közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egyben kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Cserháti Ferenc alpolgármester; Garai Tamás jegyző; Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető; Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr.
Simon Edit Katalin jogi és közbeszerzési referens.
138/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Támaszpont MOPKA
Alapítvánnyal kötendő, közfeladatellátási szerződést.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támaszpont MOPKA Alapítvánnyal megkötendő közfeladatellátási szerződés aláírására.
139/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Veresegyház várossá nyilvánításának 20. évfordulójára megjelent „Veresegyház”
című kiadvány 2500 Ft/db vásárlói áron történő értékesítését.
2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a helyi
könyvesboltokkal és a Városi Múzeummal kösse meg a bizományos értékesítéssel kapcsolatos szerződést.
140/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pont a) pontjára, a 3. § 19.
pont bb) alpontja, valamint a 11. § (3) bekezdése, továbbá
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a Gazdasági Műszaki
Ellátó Szervezettel kötendő, a Veresegyház belterület
5785/12 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési
szerződést közös megegyezéssel megszüntető megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodásban foglaltak aláírására.
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2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,
KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának
az ingatlanügyi hatóság előtti, a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet vagyonkezelői jogának törlésére irányuló ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való
képviseletével.
141/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3.§ 1. pont a) pontja, a 3.§ 19. pont bb) alpontja, valamint a 11.§ (3) bekezdése, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 109.§ (3) bekezdése és a 13.§ (1) bekezdés 7. pontja, a 109.§ (11) bekezdése, valamint a 15/2013. (IV.17.)
önkormányzati rendelet alapján elfogadja a Kéz a Kézben
Óvoda költségvetési szervvel kötendő, a Veresegyház belterület 1634 helyrajzi számú és a Veresegyház belterület
5785/12 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési
szerződést és felhatalmazza a polgármestert a megállapodásban foglaltak aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,
KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának
az ingatlanügyi hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
142/2019.(VII.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a Kéz a Kézben Óvoda 24 csoportjában 20%-os, további 9 csoportjában
10%-os maximális létszám túllépést engedélyez az alábbiak
szerint:
Kéz a Kézben Óvoda
létszám+SNI létszám túllépés
csoportok
(+fő)
igénye (%)
1. számú tagóvoda (Béke u. 31–33.)
Hétszínvirág
27
20%
Csodafa
27+(2)
20%
Csipet csapat
20
–
Szivárvány
25
20%
2. számú tagóvoda (Széchenyi tér 2.)
Falevél
28+(1)
20%
Szívecske
29
20%
Lepke
18
10%
Manócska
23
10%
Tavirózsa
28
20%
Tündér
29
20%
3. számú tagóvoda (Béke u. 30.)
Hold
27+(1)
20%
Manó
24+(4)
20%
Harmatcsepp
24
20%
Föld
26+(1)
20%
4. számú tagóvoda (Gyermekliget u. 32.)
Alma
25+(1)
10%
Delfin
24+(2)
10%
Katica
27+(1)
20%
Szitakötő
26
10%
Körte
28
20%
Gomba
25
–
Csiga
19
–
Cica
27
10%
Csibe
23+(2)
10%
Hóvirág
21
–
Nyuszi
29
20%
Süni
18
–
5. számú tagóvoda (Lévai u. 11.)
Halacska
25+(3)
20%
Gyöngyvirág
26+(2)
20%
Fecske
22
Pillangó
26
10%
Csillag
23+(3)
10%
6. számú tagóvoda (Hétvezér u. 6.)
Margaréta
25+(2)
20%
Bóbita
29
20%
Napraforgó
26
20%
Gesztenye
28
20%
Mókus
28+(1)
20%
Napocska
26+(1)
20%
Méhecske
29
20%
Micimackó
27
20%

Önkormányzat
A lakosság nyugalmát indokolatlanul zavaró, zajjal járó tevékenységek
végzését, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 6/2007(V.23.) önkormányzati rendelete szabályozza. E rendeletben – többek között – meghatározásra került egyes zajforrások használatának engedélyezett időintervalluma és a zajvédelmi övezetekben engedélyezett zajkibocsátási határérték.
A lakóépületben — különösen a társasházi lakásokban — zajt okozó háztartási gépek használata, építési szerelési munka
• munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,
• szombaton: 8.00 és 14.00 óra
• vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 14.00 óra között lehetséges.
Zajjal járó építési, szerelési munka végzése vasárnap és ünnepnapokon nem
lehetséges.
Ének és zene gyakorlása
• munkanapokon 8.00 és 14.00, illetve 16.00 és 20.00 óra,
• szombaton 8.00 és 14.00 óra,
• vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 14.00 óra között folytatható.
Zajjal járó kerti munkák (pl. fűnyírás)
• munkanapokon 8.00-20.00 óráig,
• szombaton 8.00-tól 14.00 óráig,
• vasárnap és ünnepnapokon 10.00-től 14.00 óráig végezhető.
Ipari célra szolgáló épületben és a hozzá tartozó melléképületekben zajjal járó ipari tevékenység
• csak munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között végezhető.
Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek kerthelyiségeiben illetve bármely nyitott helyiségében zeneszolgáltatás, illetve bármely más műsor
szolgáltatása
• hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap: 10.00 és 22.00 óra között
• pénteken és szombaton 10.00 és 23.00 óra között lehetséges.
Mobil szabadtéri műsorszórás, valamint mozgó árusító jármű
tevékenység
• munkanapokon 8.00-20.00 óra között,
• pihenő és munkaszüneti napokon 9.00-19.00 óra között folytatható.
Légi bemutatók, gépi hajtású járműversenyek, edzések (pl. quad, crossmotor, stb.)
• 8.00- 20.00 óra között rendezhetők az erre kijelölt helyeken.
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA,
TARTSUK TISZTELTBEN KÖRNYEZETÜNK NYUGALMÁT!

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJVÍZKUTAK
VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI, ÜZEMELTETÉSI, FENNMARADÁSI,
JEGYZŐI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL
2018 decemberében az Országgyűlés módosította a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényt (továbbiakban Vgtv.). A módosítás szerint az építtető
(tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. december 20. napja előtt engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményre a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig
kérelmezi.
A Vgtv. 2019. január 1. napjától hatályos rendelkezése alapján a vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely
a következő feltételeket együttesen teljesíti:
• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem
haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a
házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
• nem gazdasági célú vízigény.
Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt
az engedélyről.
A kút jegyzői engedélyezésének feltétele
• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem
veszélyeztető módon való elhelyezése,
• a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
• a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása,
hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
Vízjogi kötelezési eljárás indítható azon tulajdonos ellen, aki a vízviszonyokba
jogellenesen beavatkozott, tehát talajvízkútba csapadékvizet, vagy egyéb
szennyező vizet (szennyvizet) bevezet.
A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:
• Az eljárással kapcsolatos további információ, és a kérelemhez (létesítési,
üzemeltetési, fennmaradási) szükséges mellékletek megtalálhatóak a
http://www.veresegyhaz.hu/ugyintezes-fomenu „Műszaki ügyintézés”
menüpontban, vagy átvehető a Városháza recepcióján, valamint a Műszaki
Osztályon.
• A kérelem benyújtható a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán. Veresegyház Fő út 35. I. emelet 132. Iroda. Telefon: 06 28 588 608

TARTSUK TISZTÁN ÉS RENDEZETTEN INGATLANJAINKAT!
Veresegyház Város figyelmet fordít a település rendezettségére, amelyet az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló
Képviselő-testületi rendelet is segít érvényre juttatni.
E rendelet tartalmazza az ingatlantulajdonosok köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit. Többek között:
Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlan
• településképi követelményeknek esztétikai szempontból
is megfelelő rendezettségéről, ennek az állapotnak a fenntartásáról;
• tisztántartásáról, rendszeres takarításáról;
• rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentesen tartásáról;
• növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról;
• rovar- és rágcsálómentesítéséről.

Az avar és kerti hulladékok égetése
• pénteken 13 órától 18 óráig,
• szombaton 8 órától 16 óráig lehet szabadtéren (ingatlanon belül) égetni.

Tilos avart égetni munkaszüneti és ünnepnapokon és egészségügyi-,
szociális-, gyermek- ifjúsági- nevelési- és oktatási intézmények, nyitott
sportlétesítmények, szabadidőközpontok és egyházi intézmények 100
méteres körzetében azok működésének időtartama alatt.
Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet
rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy
úttest széléig (szegélyéig), de maximum a telekhatártól 5 méterig terjed. az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. Az égetendő kerti hulA tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára ladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.
Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani!
kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
A kerti hulladékok égetése mindössze a fentiekben ismertetett lehetőség,
melynek során inkább a zöldhulladék szelektív gyűjtését vagy komposztálását javasoljuk alkalmazni.
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

PARKOLÓ ÉS KÖZÖSSÉGI WIFI
Városunk aktuális fejlesztési híreiről
Garai Tamás jegyző és Cserháti Ferenc alpolgármester
adott tájékoztatást.
ÚTÉPÍTÉSEK
A kandeláberek gyártásának csúszása miatt elhúzódik a Köves utca
átadása. Ahogy a közvilágítási és villamosvezeték hálózat megújulása
befejeződik, szerződést köt az önkormányzat az útépítésre. Mint korábban már beszámoltunk róla, az utca új burkolatot és járdát is kap.
Befejeződött a Ráday utca felújítása. Az önkormányzat e lap hasábjain
keresztül is köszöni a lakosság türelmét és segítő hozzáállását a
beruházáshoz.
Megkezdődött az Erkel Ferenc utcában a járdaépítés, amely teljes
elkészültével megkönnyíti a bevásárlóközpont és a lakóterületek
közötti gyalogos összeköttetést is.

Pásztor Béla és Casey Ott a parkoló átadásán

INGYENES KÖZÖSSÉGI WIFI ÉPÜL VERESEGYHÁZON!
Az Európa Unió pályázatán 15 000 eurót nyert Veresegyház, a legfontosabb közösségi területein történő ingyenes közösségi wifi internetelérés kiépítésére. A 100%-os támogatottságú pályázattal lehetővé
válik 15 darab kültéri eszköz beszerzése, amelyek segítségével a tervek
szerint a következő helyszíneken válna elérhetővé a világháló e
módon: az Innovációs Centrum előtti tér, a Városháza előtti tér, a
Szentlélek-tér és a Városi múzeum és a városvezetés szeretné a Fabriczius Iskola előtti buszmegálló környékét is lefedni. A három évig
kötelezően üzemeltetendő hálózatról folyamatban van a szerződés
megkötése az EU-val, majd a kivitelező kiválasztása. A tervek szerint
október-novemberre várható a kivitelezés befejezése.

Fotók: Kovács Péter

szönetet mondott Casey Ott, a General Electric Aviation veresegyházi
gyárigazgatója, hangsúlyozva, hogy a cég dolgozói számára nagyon
fontos beruházásról van szó, amely teret nyit az esetleges további
létszámbővítéseknek is. Pásztor Béla polgármester kiemelte, hogy a
város a 45 millió forintos beruházással is jelezni kívánja, hogy a veresegyházi vállalkozások mindig számíthatnak az önkormányzat támogatására. A parkoló korszerű világítással van ellátva és rövidesen kiépül
ÚJ PARKOLÓ A LÉVAI UTCAI GE-NÉL
a kamerarendszere is. A parkolóra az igényt jól jelzi, hogy már az átadó
Nem kevesebb, mint 175 parkolóhellyel rendelkező parkolót adott át ünnepség alatt is birtokba vették az első autósok.
városunk július 30-án. A Lévai utcai átadáson a beruházásért köKOVÁCS PÉTER

A VASÚTÁLLOMÁS
ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE

Fotók: Lethenyei László

A veresegyházi vasútállomás homlokzatának helyi védelem alá helyezésével és
az ezzel összefüggő településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatban előzetes tájékoztató fórumra került sor Pásztor
Béla polgármester, Cserháti Ferenc alpolgármester és Jovanovic Dragutin,
műszaki osztályvezető részvételével a Városházán 2019. július 22-én.
Az osztályvezető úr elmondta, hogy az idén a Veresegyház vasútállomásnál sor
kerül a meglévő P+R parkoló bővítésére a meglévő parkolók és a Dózsa György
utca közötti vasút területen. A sorompó túloldalán pedig újabbak létesülnek,
valamint további fedett kerékpártároló épül. Jövőre nem csak az – 1911-ben átadott és azóta többször bővített – állomásépület, hanem a műszaki
fejlesztés miatt feleslegessé váló épületek elbontásával annak környezete is megújul. A tervek szerint az építmény homlokzata megőrizné eredeti állapotát, míg a belső műszaki, információs és utaskiszolgáló egységek kialakítása már XXI. századi lenne. A vasúti átjárótól a vasútállomásig az eredetivel megegyező típusú betonkerítés is helyreállításra kerül. A peronok átépítése azonban csak a 71-es vasútvonal 2027-ig
tervezett felújításával egyidejűleg valósulna meg. Ivacs állomáson új váróhelyiség és kerékpártároló épülne. A Medveotthon közelében pedig
még a nyáron létesül egy hétvégi időszaki megálló, ahonnan az utasok könnyen elérhetik az állatkertet, ahol egyúttal több férőhelyes gépjármű
parkoló is készül. A beruházás a vasút finanszírozásával valósul meg, a helyi rendelet módosítására a hatósági véleményezést követően kerül
sor.
RIMAI S. ÉVA
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Közélet
VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON

OROSZLÁNOK A MEDVEOTTHONBAN!
Példaértékű összefogással valósult meg az érdi
Noel tanyán bizonytalan jogi helyzetben tartott, volt romániai cirkuszi oroszlánok Veresegyházra költöztetése, amelyek immáron a
Medveotthon Állatkert egyik fő látványosságának számítanak.
Mint ismeretes, Európa legtöbb országában
már jogszabály tiltja a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, viszont a cirkuszi állatok elhelyezése
mindenhol gondot is jelent ennek következtében. Így volt ez a romániai cirkuszokból Hunyadi
János állatidomár segítségével Érdre került oroszlánok esetében is. Érden a jogszabályok nem tették lehetővé a tartós elhelyezésüket, így a magyarországi állatkertek segítségét kérték a gondozók, hogy elkerülhessék az állatok elaltatását.
Itt jött képbe Veresegyház, amely gyorsan lépett, és a Nyíregyházi Vadaspark szakszerű szakmai útmutatásai alapján alig 30 nap alatt felépítette Magyarország legnagyobb oroszlánkifutóját.
Mint a július 29-i sajtótájékoztatón megtudtuk
Nagy József Attilától, a GAMESZ vezetőjétől, az
összköltség mintegy 150 millió forintot tett ki,
amely az önkormányzat költségvetéséből és adományokból került finanszírozásra.
Lapunknak Kuli Bálint, a Medveotthon vezetője kifejtette, hogy ez a Medveotthon történetének
legnagyobb beruházása lett, mert eddig 1700 m2
külső és 200 m2 belső kifutó készült el, de, mint
megtudtuk, a következő ütemekben augusztus
20-ig megépül még egy szavanna és egy erdő jellegű kifutó is. Jelenleg nyolc felnőtt (ebből egy
három kis oroszlánnal vemhes) és két kis oroszlán került Veresegyházra. A vélhetően a látogatók
nagy kedvencévé váló kis oroszlánok belterjes
szaporodásból származnak, ezért egyelőre orvosi
segítséget igényelnek, és később is, várhatóan egy
éves korukig, külön gondozásra szorulnak, amelyet jelenleg Kuli Barbara és Nagy Bálint látnak

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

el. Az összes oroszlán jó egészségi állapotban
van, Kuli Bálint elmondása szerint esetükben
mindenképpen szeretnék megtartani a kézhez
szokottságot, ennek érdekében Horváth László,
a Medveotthon fő állatgondozója és Hunyadi
János, volt idomáruk tehet sokat, aki azóta már a
Medveotthon alkalmazásában dolgozik.
A nagy kifutók egyébként 20 oroszlán befogadására lesznek alkalmasak, így a közeljövőben
Miskolcról is idekerül az Érdről korábban odaszállított két oroszlán, illetve Pécsről is érkezik
egyed.
Az oroszlánok pedig kétségkívül sokat lendíthetnek a Medveotthon látogatottságán, hiszen
saját, nem reprezentatív közvéleménykutatásunkból kiderült, hogy a veresegyházi gyerekes
családok többsége is tervezi a ragadozók megtekintését, nem is beszélve a medvék miatt eddig is
városunkba látogató turisták nagy számáról.
KOVÁCS PÉTER–VERÉB JÓZSEF

Nara és Nolen korábbi gondozójuk
Kolonits-Ács Kitti ölelő karjaiban.

Fotó: Veréb

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák
meghibásodásának észlelése esetén (NEM VILÁGÍT, VILLOG, BEGYÚJT MAJD KIALSZIK, HALVÁNYAN VILÁGÍT)
bejelentésüket az alábbi módokon tegyék meg:
a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt,
vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon az „Ügyintézés” menüpont alatt
a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött), valamint
telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 06 28 588 607 és 06 28 588 608-as
telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában.
2019. augusztus
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Közélet
TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁS • ATYHA

Fotók: Lethenyei László

FELSZENTELTÉK AZ ÚJJÁÉPÍTETT
TEMPLOMOT ATYHÁN
1998 óta testvérvárosunk az erdélyi Atyha.
A Korondhoz tartozó településnek egykor
1800 fő feletti lakosa volt, ma csupán 230 állandó lakost tartanak nyilván. 600 méter magasan, a Hargita hegység derekán fekszik,
leginkább az őrségi szerekhez hasonló módon épült. A szórványosan álló házak között
legelők és kaszálók találhatók, ami meg is
határozza az ott élők életét. Tejelő teheneket
tartanak, a kifejt tejet feldolgozzák, a sajtot,
az ordát a környező piacokon értékesítik.
2016-ban éppen végeztek a falu tetején álló
kis templom régóta aktuális felújításával.
A villámhárítók felszerelése még hátra volt,
amikor egy hirtelen vihar során, villámcsapás következtében teljesen leégett a templom
tetőszerkezete. Saját erőből nem tudták volna felépíteni a megrongálódott templomot,
de széleskörű összefogással hamar összegyűlt a szükséges pénzösszeg.
Városunk vezetése egyéni adományokat
kért és kapott egészen kicsi összegektől jelentős nagyságúig. Várhelyi Márton barátunk segélykoncertet szervezett, melynek
során 400 000 Ft gyűlt össze a nemes célra.
A város megduplázta az összegyűlt segélyt
és végül összesen 5 millió forinttal járultunk
hozzá az építkezéshez.
Július közepén delegáció indult Veresről a
felszentelés ünnepi eseményére. De jöttek a
község többi testvérvárosából is vendégek,
egyházi elöljárók és sok-sok helybéli, közöttük sok fiatal csinosan felöltözve. A templom maga, az udvar és az egész környék
benépesült a jeles eseményre. Előbb a belépőül szolgáló hatalmas új székely kaput,
majd az új köntösében pompázó templomot
szentelték fel. Az érsek úgy fogalmazott: a
templom porig égett, az ünnep során mindent, a falakat, az oltárt, az oltári szentségeket, a díszítéseket fel kell szenteljük, mert
új templom született. A megható ünnepséget a vendégtelepülések elöljáróinak az alkalomhoz illő beszédei zárták.
Vendéglátóink, Katona Mihály polgármester,
Ravasz Ferenc a helyettese és Győrffi József
atyhai megbízott megkülönböztetett figyelemmel fogadtak és kísértek minket. A megérkezéskor a magyar gyomornak oly kedves
forró tárkonyos csorba levessel kínáltak,
édességnek pedig ordás kalácsot kaptunk.
A szombat délelőtti ünnepi ceremóniát követően három hosszú lovaskocsival körbevittek
minket a határban, ahol ragyogó időben cso-
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dálhattuk meg a környék gyönyörűséges
dombjait, a lent húzódó Korondot, a még mindig álló egykori hivatalt, az óvodát, a nyolc
osztályt egyszerre képző parányi iskolát, a
kultúrházat. Büszkén újságolták, hogy rövidesen betonutat építenek, amitől a környék
további gyors fejlődését várják. A felgyorsuló
forgalommal, a vele járó zajjal és a szemét
megjelenésével azonban nem számolnak. A
kocsizást figyelmes vendéglátás zárta frissen
sütött pityókás kenyérrel, szalonnával, sajttal
és ordával, áfonyalekvárral, csupa helyi kitűnőséggel.
Ha olvasóink közül bárki Erdélyben jár és
útba ejti Korondot, tegyen egy rövid kitérőt
és látogassa meg Atyhát, az új templomot.
És ha beszédbe elegyedik bárkivel az ott
élők közül, említse meg hogy honnan jött.
Nem fogja megbánni!
MOHAI IMRE
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Közélet
VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMI HÍREK

posvári nevelőintézetébe járt és értelmes, szorgalmas diák volt.
Hogy felnővén milyen sors adatott neki… ma már a múlt homályába vész.

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK
VERESEGYHÁZ – A JÖVŐ TERVEIBŐL
Kiállításunk Veresegyház jövőbeli terveiből mutat be válogatást:
településrendezési tervek, megépíteni tervezett közintézmények
látványrajzai és más, a város élhetőségével és közlekedésével
kapcsolatos tervek engednek meg bepillantást abba, hogy milyen
lesz (lehet) Veresegyház a következő években, évtizedekben. (A
kiállítás megtekinthető: december 31-ig.)
VERESI VIGASSÁGOK
Elődeink életének ünnepi és derűs eseményeit – esküvőket, lagzikat, farsangokat és családi vígasságokat – megörökítő archív fotográfiák láthatók a kiállításon, kiegészítve a „bulikhoz” kapcsolódó
érdekes tárgyi anyaggal. (A kiállítás megtekinthető: október 31-ig.)

•
A HÓNAP MŰTÁRGYA

A Szentlélek-templomban:
DEMKA JÁNOS VERESEGYHÁZI
PLÉBÁNOS ARANYMISÉJÉRE
KÉSZÍTETT KEHELY (1902)
Demka János 1866–1907 között szolgált plébánosként Veresegyházon.
A kelyhet paptársai (Pelczer Béla,
Moys Ernő, Millmann Sándor váci
papok, Frankó József esperes, Krchnák János jegyző és Podhorányi József pápai káplán) készíttette a plébános pappá szentelésének 50. évfordulójára. A míves ötvösmunkát a
Váci Püspökség 2017-ben ajándékozta a Városi Múzeumnak.

A Városi Múzeum „mikrokiállításai” a Városházán, a Városi
Könyvtárban és a Szentlélek-templomban. A hónap műtárgyai
augusztusban:

VARGA KÁLMÁN
FOTÓK: VERÉB JÓZSEF

A Városházán:
GYERMEKJÁTÉKOK A
20. SZÁZAD ELEJÉRŐL
A 19–20. század fordulója körüli évtizedek a
mechanikus gépek virágkorának tekinthetők. A
leleményes szerkezetek
azonban nem csupán a
gazdasági életben és a
háztartásokban terjedtek
el, hanem a gyerekek számára készített játékok körében is.
Egyikük az itt látható kicsiny varrógép, amely a „nagyhoz” hasonló elven működve apróbb varrásokra – például babaruhácskák
– volt alkalmas. A parazsas vasalócska szakasztott – csak kisebb
– mása „felnőtt” társának és ugyancsak lehetett vele vasalni. Ezek
a játékok – a söprűcskével együtt – leányoknak készültek és
felkészítették őket a felnőttkori asszonyi szerepekre.
A Városi Könyvtárban:
ELEMI NÉPISKOLAI
ÉRTESÍTŐ KÖNYVECSKE (1913–1915)
A 6 osztályos elemi népiskolák bevezetését 1868ban törvény írta elő, de a
létrejött állami fenntartású iskolák mellett megmaradtak az egyháziak
is. A Somogy megyéből
Veresegyházra költözött Egerszegi család öreg papírjai között
maradt meg ez az iskolai értesítő – benne az elsőáldozási emléklap –, melyet ma bizonyítványnak mondanánk. Adatai szerint a
tanuló, Egerszegi Ilonka az Irgalmas Testvérek női rendjének ka-
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Közélet
TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ tájékoztatója

„A mi feladatunk az, hogy a magyar embereket szolgáljuk”
Életeket mentünk meg itt helyben, Veresegyházon is – írta lapunknak Tuzson Bence
Mindannyiunk közös célja, hogy a következő
tíz-tizenöt évben Magyarország az egyik legélhetőbb ország legyen Európában – mondta
a lapunknak küldött nyilatkozatában Tuzson
Bence, térségünk országgyűlési képviselője.
A politikus értékelése szerint ezt a célt szolgálja városunkban a nemrég megnyílt túraösvény – amely akár még életeket is menthet
–, akárcsak az elmúlt időszak iskolafejlesztései, vagy a közigazgatás színvonalának növelése és komfortosabbá tétele, amit pedig az
idén áprilisban átadott veresegyházi kormányablakban érhet el a helyi és a környékbeli lakosság.
A szervezők és a kezdeményezők is büszkék
lehetnek arra, hogy az utóbbi négy évben,
vagyis mióta elkezdődött a program megvalósítása, már eddig is több tucat ember életét sikerült megmenteni az Út az Egészséghez túraösvényeinek köszönhetően, amelyekhez immár egy újabb ilyen speciális helyszín is csatlakozik, amit nemrég adtunk át Veresegyházon, tehát itt van helyben, és bárki számára
elérhető – mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5.
számú választókerület országgyűlési képviselője. Különleges öröm számomra – folytatta a
politikus –, hogy jelen lehettem ezen a jeles eseményen, a megnyitóünnepségen, ugyanis
bízom abban, hogy ennek a túraösvénynek köszönhetően a közeljövőben több tucat életet
menthetünk meg itt helyben, a városban is,
valamint a megelőzés révén hozzájárulhatunk
ahhoz is, hogy az egészséges emberek valóban
egészségesek is maradjanak.
A veresegyházival együtt országszerte immár

öt helyen váltak elérhetővé a túraösvények
szolgáltatásai, amelyek egyszerre szolgálják
azokat, akik az egészségük megőrzésén fáradoznak, és azokat is, akik esetleg hosszabb,
súlyosabb betegség után lábadoznak, vagyis a
felépülésük érdekében vállalkoznak a túrára,
hiszen az ő gyógyulásukhoz is hozzájárulhatnak ezek a különleges helyszínek – részletezte
a képviselő. Tuzson Bence, beszélt arról is,
hogy a visszajelzések és az eredmények az
elmúlt négy évben nagyon pozitívak voltak, a
statisztikák pedig azt mutatják, hogy egyre
többen vannak azok, akik az életüket köszönhetik a négy évvel ezelőtt elindult kezdeményezésnek. Éppen ezért mindenkit arra buzdítanék Veresegyházon, de a környéki településeken is, hogy látogasson ki a túraösvényre, és
próbálja ki magát, milyen érzés teljesíteni a különböző távokat – fogalmazott a politikus.
A veresegyházi túraösvény különlegessége,
hogy nemcsak erdei utakon sétálhatnak a látogatók, hanem tavak körül is túrázhatnak: a rövidebb, nagyjából negyven perces útvonal az
Ivacsi- és az Öreg-tavat érinti, a közepes nehézségűn pedig a Fenyveserdőt és a Pamut-tavat lehet bő egy óra alatt körbejárni. Ezeknek a különleges helyszíneknek egészségügyi szempontból az a jelentősége, hogy menet közben
több ponton is tartanak úgynevezett gyorsszűréseket, és ezeken az elmúlt négy esztendőben a
magukat egészségesnek gondoló túrázóknak
nagyjából a három százalékáról derült ki, hogy
mielőbbi szakorvosi vizsgálatra szorul, s ez is
hozzájárult annak a több tucatnyi életnek a megmentéséhez – mondta a képviselő.
Minden megmentett élettel, minden felfedett

betegséggel hozzájárulhatunk a veresegyházi
családok biztonságához, ami azért is fontos,
hogy megőrizhessük, építhessük és továbbfejleszthessük a helyi közösséget – érvelt Tuzson
Bence. Mint mondta, városunkban az elmúlt
időszakban nemcsak katolikus gimnázium épült
– amelynek tizenöt tantermében ötszáz gyermek
tanulhat –, de a Kálvin Téri Református Általános
Iskolában is jelentősek a fejlesztések, az új tornaterem megépítése mellett a teljes tartószerkezetet is megújították, vagyis a tetőszerkezettel,
a tetőfedésekkel, a külső oldali hőszigetelésekkel, a külső nyílászárókkal együtt vált az intézmény egy modern, a 21. század követelményeit
kielégítő iskolává.
A mi feladatunk az, hogy a magyar embereket
szolgáljuk – mondta a képviselő, aki ezzel utalt
arra, hogy „az idén áprilisban megnyitottuk a
veresegyházi kormányablakot, és ezzel az ügyintézést is könnyebbé és egyszerűbbé tettük a
helyi és a környékbeli lakosság számára”. Hangsúlyozta azt is, hogy a felsorolt beruházások elsősorban a veresegyháziaknak jelentenek fontos
előrelépést, viszont nem mellékes szempont az
sem, hogy ugyanakkor hozzájárulnak a régiónk
fejlődéséhez is. Szerinte ugyanis a közösségi
összefogás erejét is szépen szemlélteti, hogy
ami a helyi lakosságnak a hasznára válik, az
hozzájárul a térség előrehaladásához is. Az említett oktatási intézmények esetében például
azok beiskolázási területe kiterjed a környező
településekre is – nyilatkozta lapunknak Tuzson
Bence.

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT

NETRE NAGYI
Júniusban, az iskolai tanévzárókkal együtt, sikeresen
véget ért a Veresegyház
Kistérség ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ által
szervezett Netre Nagyi Digitális kompetenciák fejlesztése
65 felettieknek tanfolyam első
két turnusa. Az első csoportban erdőkertesi lakosok vettek részt 2019.04.10–
2019.06.05. közötti időszakban, míg a második
csoport veresegyházi lakosok számára indult
és 2019.05.08–2019.06.19 közti időszakban
került megrendezésre heti egy alkalommal.
A tanfolyamok 10 fős kis csoportokban indul-
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tak, elméleti és gyakorlati
oktatásból álltak, hangsúly a gyakorlati oktatáson volt. A kis csoportokban lehetőség volt a
személyre szabott foglalkozásra és segítségnyújtásra, így a csoport
együtt tudott haladni.
Családias és jó hangulat jellemezte a találkozásokat.
A tanfolyam felölelte a rövid elméleti áttekintést a számítógép felépítéséről, működéséről, az internetről és az internetböngészőkről. Az internetböngészők használata,
keresés az interneten, ismerkedés a Youtube
videómegosztó webhellyel, levél küldés-fo-
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gadás a G-mail levelező rendszer segítségével, skype használata valamint a számítógépezés
és az internet veszélyei.
A tanfolyamok záróvizsgával értek véget,
melyen a résztvevők számot adtak tudásukról.
A sikeres vizsgát (minden megjelent sikeresen
levizsgázott) oklevél átadása követte. A tanfolyam véget ért, de a megszerzett tudás szinten tartásához, illetve elmélyítéséhez sok-sok
gyakorlás szükséges. Hasonlattal élve, olyan
ez, mint a vezetői engedély: nem attól lesz
valaki jó autóvezető, hogy sikeresen megszerezte a jogosítványt, hanem a levezetett kilométerek teszik azzá.
KELEMEN PÉTER
SZOCIÁLIS MUNKÁS

Közélet
ARCOK A VÁROSBÓL

SVINCSÓK KATALIN óvodapedagógus

„SOHA NEM BÁNTAM MEG!”
A Széchenyi-dombon található a Kéz a
Kézben önkormányzati óvoda impozáns
központi tagóvodája, amely 1993-1994-ben
épült Makovecz Imre organikus stílusában,
Zsigmond László főépítész tervei alapján.
Ottjártamkor az árnyas udvarról gyerekzsivaj hallatszott. Már a tágas aulában is természetközeli élmény fogadja a gyerekeket:
akvárium, amelynek tetején egy mesebeli
béka ül. Itt találkoztam Svincsók Katalinnal, aki 1965 óta neveli az óvodáskorú gyerekeket a természet, a művészetek, a hagyományok szeretetére, egymás megbecsülésére, toleranciára. Munkáját a város
is elismerte a Magyar Kultúráért és a Fabriczius díjjal. Most megérdemelt nyugdíjas
pihenésére készül.
Mindig gyerekekkel szeretett volna foglalkozni?
Mindig vonzott a mozgás és a zene szeretete, ezért balettáncos, vagy operaénekes
szerettem volna lenni. Ehhez azonban az
50-es években vidéken nem voltak meg a
feltételek. A környékbeli gyerekekkel előadásokat rendeztünk. Ez örömet, sikerélményt jelentett a számomra. Tudtam, hogy
gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A tánc,
a mozgáskultúra fejlesztését ma is kiemelkedően fontosnak tartom. Egyaránt szeretem mind a komoly, mind a népzenét.
Hol kezdte a pályáját?
Pakson születtem, az első munkahelyemen
óvónőként Bölcskén volt 1965-ben, majd
Dunakömlődön 26 évig dolgoztam, ahol társadalmi munkában építettük fel az óvodát.
Veresegyházon 1995. július 1-je óta vagyok.
Mi vonzotta Veresegyházra?
Őrbottyánban lakom, onnan járok minden
nap kerékpárral az óvodába. Mégis a szívemhez Veresegyház áll közelebb. Itt minden megtalálható, ami kedves a szívemnek
és a lelkemnek: a tavak, a természet, a virágos városközpont, a kulturális események.
Melyek a legfontosabb elvei a gyereknevelésben?
Meg kell ismerni a gyerekeket, a képességeiket és egyenlő esélyt kell adni nekik, hogy
tehetségüket kibontakoztassák. Az elesettebb, hátrányosabb helyzetű gyerekekkel
szívesen foglalkozom. Az elmarasztalást is
dicséretbe kell ágyazni. A szabályokat és a
rendet már kisgyermek korban meg kell ismerni és betartani. Ez ad számukra biztonságot. A tiszteletadás egymásnak és a felnőtteknek alapkövetelmény. Sok időt kell
tölteni a természetben a gyerekekkel, hiszen

„Ha a jövőévről akarsz gondoskodni, vess
magot,
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát!
Ha a terved egy életre szól, Embert nevelj!”
BÖLCS KÍNAI MONDÁS

így ismerik és szeretik meg a természetet és
tanulják meg óvni azt. Őrizni kell a hagyományokat, a népi kultúrát. A zene, a vers, a
mese szeretetét gyerekkorban kell megalapozni. Fontosnak tartom az erkölcsi nevelést. Meg kell tanulni a kudarc és a siker elviselését is.
Melyek a legkedvesebb élményei?
Sikernek tartom, hogy a „gyerekeim” felkészülten mennek az iskolába. Szívesen gondolok a közös vácrátóti, őrbottyáni kirándulásokra, óvodai ünnepségekre, olyan fellépésekre, mint például a megyei néptáncfesztivál, városi rendezvények. Minden évben egyszer a gyerekek bent alszanak egy
éjszaka az óvodában. Ez mindig izgalmas,
kincskereső játékkal párosul.
Milyen tervei vannak a pihenés idejére?
Szenvedélyem a kertészkedés, erre szeretnék több időt fordítani.

MÚLTIDÉZŐ

Ajánlaná-e ezt a pályát a mai fiataloknak?
Igen. Soha nem bántam meg, hogy ezt a pályát választottam. Sok örömet adott. Jót, jól
adni ez a mi hitvallásunk.
Jó egészséget kívánunk a Veresi Krónika
nevében a megérdemelt pihenéséhez!
RIMAI S. ÉVA

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Ágai László (1917–1997) református lelkipásztor és családja 1961-ben.
Ágai László 1957–1987-ig szolgálta a veresegyházi református egyházközséget.
1998-ban posztumusz diszpolgári címet adományozott neki a veresegyházi önkormányzat több
évtizedes kimagasló lelkészi tevékenységért. Gyermekei: László, Ferenc, Erzsébet, Ilona.
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Júliusban történt még...

Fotó: GE-Facebook

Fotó: Rimai Éva

A XI. Országos Szenior Táncfesztiválon
Gyulán a Veresegyházi Szenior Örömtáncosok
ezüst minősítést kaptak

A GE Aviation veresegyházi munkatársai rendhagyó családi nap
keretében az Aeroparkban, a Liszt Ferenc Repülőtéri Múzeumban
ünnepelték, hogy a GE 100 éve formálja a repülés jövőjét
Fotó: Veres 1 Színház – Facebook

Balaton község önkormányzatának delegációja
látogatta meg városunkat

Fotó: Kovács Péter

Fotó: Lethenyei László

100 000. veresegyházi nézőjét, Hering Máriát
köszöntötte a Veres 1 Színház a nagy közönségsikerrel
zajló Mézesvölgyi Nyár egyik előadásán

Lilu maci imádja a cumisüvegben kapott gyümölcskoktélt

Önkéntesek városszépítése

Fotó: Lethenyei László

Nosztalgiavonat Ivacson

Fotó: Lethenyei László
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Városlakó
ELTŰNT SZAKMÁK VI.

A VICEHÁZMESTER
A bérházak egyik földszinti lakása szolgálati
lakás volt. Itt lakott a házmester a családjával.
Többnyire egyszerű emberek voltak, kis hatalommal. Az ő dolguk volt a ház rendben tartása – az utcai szakasz seprése, a hó ellapátolása, a lépcsőház takarítása, égőcsere, növények locsolása, ápolása – néha a lakók megregulázása.
Rossz emlékek fűződnek ahhoz az időszakhoz,
amikor a házmesterek direktben a rendőrségre
voltak „bekötve”. Nem valami elektronikus
kapcsolattartásra kell gondolni, hanem jelentési kötelezettségre. A házmester minden lakóról mindent tudott. Meg még annál is többet.
Sokan sokszor éltek és természetesen vissza is
éltek ezzel a különleges helyzettel. De nem róluk szerettem volna említést tenni, hanem a
viceházmesterekről. A házmesterek helyetteséről. Az ő dolguk az éjszakai szolgálat volt.

Fotó: Internet

Fotó: Internet

A kapuhoz nem volt a lakóknak kulcsa, csak a
házmestereknek. Ők az esti 10 órai kapuzárást
követően a kulcsot a viceházmesternek adták
oda, aki minden alkalommal felkelt, ha valamelyik lakó késői órán érkezett haza. A kapun
kívül volt egy csengő, elég hangos, ez keltette
fel a viceházmestert. Pár percet várni kellett,
amíg a lomha mozgású éjszakai őr felkelt,
felöltözött és kicsoszogott. Ez volt a dolga. Nem

kellett mentegetőzni a kései zavarásért, de borravalót kellett adni. Nem illett, vagy lehetett,
kellett! Ez volt a viceházmester fizetése. Néha
érdeklődött, hogy merre járt az éjszakai vándor
és el is várta a beszámolót. Ez is a munkájához
tartozott.
A házmestereket és a vicéket idővel felváltották a személytelen portaszolgálatok, ahol meg
ezekre nem futja a lakóközösség költségvetéséből, minden lakó saját kulcsával jár-kel, vagy
kódokkal bíbelődik.
MOHAI IMRE

HELYTÖRTÉNET

AVAR TÉLI SZÁLLÁS ÉS ÉPÍTMÉNYEI VERESEGYHÁZON
40 éve fedezte fel a régészet Veresegyház avar kori múltjának bizonyítékait. Erre emlékezünk az ásatást vezető régész,
Mesterházy Károly visszaemlékezésével, egyúttal lehetőségünk van bepillantani a régészet „nyomozási” folyamatába
is.
1979 tavasza óta Veresegyház határának déli felében településtörténeti kutatásokat folytattunk. Ennek során 1979-ben a Szentjakab határrészben terepbejárással egy avar település objektumait találtuk meg. 1980-ban a felszíni nyomok és a terepviszonyok mérlegelésével kiválasztottunk egyetlen objektumot,
melyet négy év alatt teljesen feltártunk. A munkálatokat 1980
októberében (október 1-30.), 1981-ben szeptember 21-október
21. között, 1982-ben október 5-19., majd 1983. október 11-28.
között végeztünk. A négy ásatási szezonban 15 szelvényben (216. szelvény) összesen 428,75 m2-t kutattunk át (az 1. szelvény
helyén, a többitől mintegy 50 m-re nem dolgoztunk tovább).
A feltárt objektum nagy, ovális foltként jelentkezett a homokos
talajú szántóföld szélén. Mintegy 6-7 ilyen, egymástól jelentős
távolságra lévő hamus folt közül választottuk ki ezt, mivel fele
része esett a szántott és köménnyel bevetett, a közepe táján
pedig alacsony, felmagasított halomra, amelyen egy határjelző
kő látszott. Ezen a ponton volt három község, Szada, Veresegyház és Mogyoród hármas határa.
A hamus folt másik felén már ritkán használt dűlőút vezetett a
községhatár vonalán. A folt, azaz a régészeti objektum egy
széles, vízállásos meder partjának legmagasabb pontján feküdt,
amely eredetileg is kis dombnak látszott a környezetében. Ezt a
jellegét a másodlagosan kialakított határjelző domb még inkább
kiemelte. Az ásatási szelvényeket először a dűlőút irányát
követve jelöltük ki, de mivel ez nagyon közel esett az ÉK-DNy-i
irányhoz, így a mellékégtájakhoz igazítottuk a második és a
további szelvények tájolását.

A következő évben (1981) újra tisztítottuk a csak részben feltárt
2. szelvényt, majd miután meggyőződtünk róla, hogy a hamus
réteg alatt csak a DNy-i végen lévő két kis szarmata gödör található, egy újabb szelvénysort jelöltünk ki (4-7. szelvény, majd
ÉK-en meghosszabbítottuk a 8. szelvénnyel, összesen 4×25,65
méter méretben). Még ennek a szelvénysornak a feltárásával
sem találtuk meg a mérhetetlen mennyiségű hamu kialakulásának magyarázatát, bár a központtól távolabb, a 6. és a 7.
szelvényben két kisebb kerek, lapos fenekű gödröt találtunk,
telve szürke hamuval és számos cseréppel. Ebben a sávban a
hamus réteg jóval vastagabb volt, mint a 2. szelvény bármely
részén. Egyúttal ez a sáv, főként annak középső része volt a
leletekben leggazdagabb (több mint 1500 cserép). A harmadik
évben az újabb 4 méteres szelvénysor (9-14. szelvény, hossza
27 méter) aztán meghozta a választ, bár az összkép nem egészen hasonlított az eddigi település ásatásokon tapasztalt megfigyelésekhez. A hamus folt, vagyis az objektum központjától
délre három, illetve négy gödröt találtunk. Ezek közül egy
egyértelműen korábbi volt, bár csak az utolsó évben tisztázódott periodizációja, amikor az utolsó szelvénysort (15-16. szelvény, 4x18,5 méter) is feltártuk. Ugyanis a 15., 4. és 5. szelvény
két, illetve valószínűleg három egymás mellett lévő gödrei, amelyek egy szabálytalan, a téglalaphoz közelítő alakú nagy objektumnak látszottak.
A két nagy gödör között egy „üllőhöz” hasonló 60-70 centiméteres osztófal maradt, és az üllő két hegyesebb végénél a
hamus betöltés körbe fogta az osztófalat. Viszont mindkét oldala
önálló gödörnek látszott, hiszen falaik teknősen mélyültek az
altalajba. Az ÉK-i gödör mélysége 130 cm volt, a déli gödöré 160
cm. Az „üllővel” elválasztott két gödör északi végénél egy harmadik gödör is felsejlett, amely viszont vágta a 11. szelvényben
feltárt, korábbinak látszó kerek gödröt. Az „üllő” két oldalán lévő
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két gödröt észak felé kibővítette ez a gödör. Mélysége 130 cm feletti, most szántott és részben szántatlan rétegből kerültek elő.
volt, legmélyebb pontján azonban elérte a 140 cm-t is. Felmerült A földbe ásott objektumok itt is szarmata településhez tartozannak a lehetősége, hogy ez cölöplyuk volt. E három gödör tak.
nagyon egységes, szürke foltként jelentkezett, és feltárásuk Saját kutatásaink és a régészeti topográfia munkatársai által
során ás után állandó spekuláció segítségével készült el az végzett terepbejárások szerint Veresegyházon egymástól 1-2
alaprajz. Ugyanis a feltárást és az értelmezést állandóan ne- kilométer, vagy még kisebb távolságban helyezkedtek el az avar
hezítette a puha hamuba járatok labirintusát készítő állatok települések. Ezek közül a város ÉK-i szélénél volt egy kisebb falu
(ürgék) egykori tevékenysége, amellyel a gödrök oldalfalai min- (a Reveteken) és egy az ÉNy-i oldalon (a Csepregi tanyánál).
den irányban szivacsossá váltak.
További településnyomokat találtunk a várostól délre a Kisréti
Az összetett gödörhöz igazodott két kívül levő, hosszanti gödrű dűlőben, és Szentjakabon összesen három kisebb-nagyobb
cölöplyuk. Az egyik a mélyebb gödör „sarkához” csatlakozott, és lelőhely volt egymás közelében. A Göbölyös nevű helyen is két
mélysége 140 cm volt, a másik cölöplyuk az ÉK-i gödörtől 150- avar faluhelyet fedeztünk fel. Nagyon közel voltak egymáshoz a
160 cm-re mélyedt 115 cm-re az altalajba. Egy harmadik cölöp- Kisbikarét és a Kisrét lelőhelyek is. Így összesen kilenc avar
lyukat az ÉK-i gödör belső részénél találtunk, mélysége 130 cm település helyét találtuk meg a város körül. Ezek közül nyolc
volt és a gödör teknős oldalába mélyedt. A három cölöplyuk egy település egykorúságát bizonyítják a bepecsételt rácshálós
négyszög három sarkára esett, negyedik cölöplyuk azonban a mintájú edénytöredékek. Ehhez képest egy korai avar magányos
kívánt helyen nem volt. A gödrökben azonban a hamus betöl- sírt (Fürdő utca) és egyetlen közép-és késő avar kori temető 26
tésen és cserepeken kívül egyebet nem találtunk. Sem a gödrök sírját (Arany János utca) ismerjük, mindkettőt a város déli
feneke nem volt egy szinten, sem az oldaluk nem volt egyenes szélén. Ez utóbbi temető legtöbb sírja egykorú a szentjakabi
vonalú, és tüzelés nyomát sem lehetett felfedezni az oldalfala- településsel, bár a temető kiterjedését nem ismerjük és a nyolkon, sem a gödrök fenekén.
cadik századi fázist szinte egyetlen sír képviseli. Nem valószínű,
A nagy folt másik objektuma egy szabadban lévő külső kemence hogy telepeink lakói mind ebben a temetőben nyugszanak, de az
volt a 12. szelvény DNy-i sarka közelében, a szomszédos szel- valószínű, hogy az egyetlen temetőhöz több kisebb település
vények két hamus gödre mellett.
tartozott. Azaz a falvak egy része egyetlen helyváltoztató
A kemence fenekének tapasztása 32 cm
közösséghez tartozott. Ezek az avarok
mélységben jelentkezett, a szántás aljámég nomadizáltak, ahogy gyanították pélnál, és a terep lejtésével enyhén a domb
dául a hunyai avar települési helyekkel
széle, a vízállás illetve a vízmeder felé
kapcsolatban is. A legjelentősebb telelejtett néhány centimétert. A sütőfelület
pülésnek éppen a Szentjakabon általunk
tapasztása alatt egy sor, helyenként egykutatott falu látszik, ahol hat-hét nagy
másra rakott cserepekből álló alapozás
hamus folt hat-hét családi szálláshelyet
volt az altalajon, és a cserepek felett 2-4
jelez. Mind méreteinl, mind kiterjedécentiméter vastag, alig átégett, kitöresénél fogva, mind a kultúrrétegek gazdagdezett, hiányos agyagtapasztás alkotta a
sága, intenzitása alapján a lakosságnak
fenekét. Alakja kerekded volt, a sütőállandóan vissza kellett térnie erre a tefelület átmérője 160 cm. A széleken kirületre, hogy ilyen nagy hamurétegek és
sebb kövek és folyami kavics szegéfoltok alakuljanak ki.
lyezték a cserépalapozást, amelyek a
A többi faluhely kisebbnek látszott a feltapasztás felett is látható voltak, s talán a
színi leletek alapján. Ezért ez a közösség
kemence oldalának alját is képezték. A
telente a Szentjakabon lakott, ahol a téli
szántás alja a kemence falának maraszállása volt. A falu lakói tulajdonképpen
dékán és a tapasztás felett 2-3 cm-el húzóelég kis területen nomadizáltak, mintegy
dott. Ami azt jelenti, hogy a kemence
5×5 km-es medencén belül, melyet alafalából semmi nem maradt meg, feltehecsony, alig 200-250 m magas dombok fogtően a szántás miatt. A kemence száját kitak félköríven körül. A gazdálkodásukra
sebb-nagyobb kövekkel erősítették meg, A lepecsételt rácshálós kerámia
jellemző azonban, hogy földet is művelezekből csak hírmondó maradt. A kemen- (Szentjakab, Veresegyház)
tek, amire a sarló lelet is utal. Önmagában
ce feltételezett szája előtt nem találtunk
a települések mozgási köre is alkalmatlan
hamuzásra szolgáló gödröt.
az igazi nomadizálásra, azaz eléggé bizonytalan szóval félEttől a településtől mintegy 850 méterre északra, a Kisbikaréten nomádnak mondhatóak. Épületeik is Szentjakabon lehettek a
is végeztünk egy kisebb ásatást a bepecsételt rácshálós kerámia legmaradandóbbak. A kisebb faluhelyeken még jelentéktelelőhelyén. A felszínen itt is hamus, köves foltokban kerültek elő lenebb épületekkel számolhatunk, hiszen az állandó épületeket
cseréptöredékek. A helyszínen két 5×5 m-es szelvényt kutattunk nehéz vagy nem is lehet szállítani.
át. Csak az egyik szelvény sarkában voltak vörösre vagy fekete- Ezek a települések a tatárjárás (1241-42) után megtelepedő
kormosra égett kövek és nagyobb vörös agyagtapasz darabok, kunok szállásaira hasonlítottak, akikről még a 14. század körajtuk sima fafelület lenyomatával. A közöttük lévő földben és zepéről való oklevelek is úgy emlékeznek meg, mint akik a tatáralattuk is találtunk korongolt edénytöredékeket, de zömmel sza- járáskor elpusztult egykori magyar falvak körül élnek.
badkézi cserepek kerültek elő. A kövek alatt egy vas sarló fele
volt kiemelkedő lelet. A kövek és cserepek az egykori felszín
MESTERHÁZY KÁROLY RÉGÉSZ
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Központ Ifjúsági Tagozat • III. VERESEGYHÁZI KIRÁLYTALÁLKOZÓ ÉS BOSZORKÁNYÉGETÉS

BOSZORKÁNYOK NEM CSAK A MESÉBEN VANNAK
A Központ Ifjúsági Tagozat szervezésében 2019. július 13-án lendületes piaci felvonulással vette kezdetét
a III. Veresegyházi királytalálkozó és
boszorkányégetés című rendezvény.
Korabeli kosztümös jelmezekben
katonák, a szent inkvizíció tagjai,
egy fiatal lány, mint eltévelyedett
lelkű boszorkány és a lelkes „csőcselék” rótta a város főterét. Veresegyház piacozó népe szájtátva
szemlélte a menetet. Volt is miért.
Vankó István városunk örökös kis- Fotó: Veréb
bírója ízes szavakkal hirdette a kö- Veresegyházi boszorkány szerezelgő eseményt: „Adatik tudtára pében: Rácz Zsófi
minden gyermeknek, fehérnépnek,
férfinak és egyébnek, hogy ma a Köz-Pont Ifjúsági Házban a Süni és a
Pecsenyés között a gonosz boszorkák mind megégnek. Harmadszorra lesz
királytalálkozó és boszorkányégetés, egész nap folyik majd a sör, a bor és
a nevetés. Jönnek vitéz lovagok Bergengóciából és az Üveghegyen túlról.
Ki eljön, csodát láthat a titokzatos múltból. Itt lesz Kinizsi Pál, Toldi Miklós, Lancelot és Galahan. Íjászaink kilövik 100 méterről a makk ászból a
tüzet. Jó lovagjaink megóvják minden bajtól az összes odatévedt szüzet.
Bajvívásban kockáztatja hőslovag a testét, pazar tűznyelő és csepűrágó
zárja a szép estét.”
Délután kezdetét vette a találkozó, alágyújtottak a királyi szakácsok a bográcsoknak, lobogott a fahasáb, fortyogott az üstben a lé. Szorgoskodtak a
kukták, mindeközben bajvívásra készülődött megannyi hős lovag. Lebek
Bencével, a rendezvény szervezőjével a találkozó létrejöttéről beszélgettünk.
Lebek Bence: „Évekkel korábban baráti társasággal vidéken jártam, egy

hétvégi estébe hajló lakoma során vetődött fel az ötlet.
A boszorkányégetés. Az ötletet tett követte, első rendezvényünket éppen
három évvel ezelőtt, itt az Ifjúsági Házban tartottuk. Tapasztalataim szerint, amíg az emberek közelebbről nem tekintenek be az események
sűrűjébe, az a tévhit vezetheti őket, hogy ez egy agresszív történet. Pedig
nem. Az idén is többen családostól, visszatérő vendégként érkeztek, mint
mondták, már várták a rendezvényt. Az idei programjaink a címadó boszorkányégetésen kívül: szablyavívó apródképzés, lovagi torna, ügyességi
– íjász és erős ember – verseny, királyi szakácsaink főzőversenye, a legszebb boszorkány megválasztása, tűzugrás, közös körtánc és tűzzsonglőr előadás. A Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület
jóvoltából kibővült a történelmi szereplőink köre, egészen a 16. századi török hódoltság időszakára nyúlik vissza. Jelen vannak az őrbottyáni Salamon Történelmi Klub vitézei egy hagyományos tagtoborzás erejéig.
Szellemes, játékos, baráti beszélgetős esemény a mai, kikapcsolódás gyereknek és felnőttnek egyaránt. Terveink szerint, ha jövőre is rálelünk a boszorkányra, 2020-ban is megrendezzük ezt a hagyományteremtő rendezvényt.”
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Veresegyház • NYÁRI MŰVÉSZETI IFJÚSÁGI TÁBOROK

Fotó: Veréb

A SZIVÁRVÁNY KÉZMŰVES TÁBOR
A Veresegyházon élő és alkotó képző- és iparművészek, pedagógusok, a különböző sportágak
képviselői az idei nyáron is számos lehetőséget
kínáltak az általános iskoláskorú gyerekeknek a
szünidő tartalmas eltöltésére. A szülők, mint
mindig, most is a legjobbat, a gyerekek tehetségének és érdeklődésének legmegfelelőbb nyári
elfoglaltságokat keresték. Az egyik ilyen kreatív
helyszínen, a Városi Múzeumban leltünk rá Rétfalvi Ágnes pedagógusra, aki július 22-től 26-ig
tartotta sok mesével, játékkal színessé varázsolt
kézműves táborát. Tizenhét csillogó szemű kisgyerek, óvodások és kisiskolások, kezükben a
legkedvesebb saját készítésű alkotásaikkal, mint
egy színes virágcsokor várták szüleiket az utolsó
nap délutánján. A tábor vezetőjével, Rétfalvi Ágnessel beszélgettünk.
Kérem, meséljen a gyerekek itt töltött napjairól,
a foglalkozásokról.
Rétfalvi Ágnes: „Negyven éven át tanítottam,
dráma- és színjátszó szakköröket vezettem, illetve napközis tanítóként dolgoztam egy buda-

pesti általános iskolában. Nyugdíjasként költöztem 2016-ban Veresegyházra és miután lehetőségem nyílt munkát vállalni, elhelyezkedtem
a 2018/19-es tanévben a Fabriczius József Általános Iskolában napközis tanítóként. Az elmúlt
évben Felvidéken, egy szlovákiai kis magyar faluban töltöttem a nyár egy részét, egy ipolyszalkai gyermektáborban meghívott foglalkozásvezetőként. Az itteni tapasztalatok adták az ötletet a veresegyházi megvalósításhoz. A Városi
Múzeum, mint helyszín kimondottan ideális a
foglalkozások megtartására. Az épület kialakítottsága, az udvaron a kemence olyan hangulatot teremt, mintha a gyerekek nyaralni jöttek
volna haza a nagymamához. Éltünk is ezzel a
lehetőséggel, a gyerekek felszabadultan, örömmel végezték a feladatokat. Nyolcféle kézműves
mesterségbe kóstolhattak bele, olyan mesterek
segítségével, mint a Felvidékről érkezett Magyar
László fafaragó és Magyar Veronika bőrdíszműves. A mandalatechnikát Gömbös Mária mutatta be, Matus Pál fazekasmester korongozott.
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Kezdtük a bőrdíszműves, majd a fafaragás fogásaival. Másnap a szalvétatechnika (dekupázs),
és a kötélverés (ugrálókötél készítés) volt a tematika. Harmad és negyednap festettünk és agyagoztunk, gyöngyöt fűztünk, vázákat dekoráltunk. A tábor zárónapján a szülőknek ajándékba virágcsokrot kötöttünk, közben a növényekről
is tartottunk egy általános gyakorlati ismertetőt.
A foglakozások szüneteiben pedig jött az önfeledt
játék, a kikapcsolódás. A Váci Mihály Művelődési
Ház munkatársain kívül többen segítették a
munkánkat – Mohácsi Judit, Tirol Zoltánné és
Pap József – tanácsaikkal, közreműködésükkel,
melyet ezúton is köszönök.”
VERÉB JÓZSEF
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VERES 1 SZÍNHÁZ • VERES MEDVE-DÍJ 2019

Interjú Molnár Gyöngyi színművésszel,
a Veres Medve-díj „Legjobb női főszereplő” nyertesével.

MOLNÁR GYÖNGYI
Ötödik évadát zárta a Veres 1 Színház, mint korábban, most is egy színpompás gálával, tánccal, énekkel és szellemes műsorvezetéssel. A közönség legnagyobb örömére felléptek a színház művészei, az
évad saját gyártású darabjainak előadói. Molnár
Gyöngyi sajátságos érzékiséggel a Kabaré című
musical címadó dalát énekelte. A gálát követően a
művésznővel élete legjelentősebb döntéséről, a pályaválasztásról, a színház világáról beszélgettünk.
Mikor kezdődött a színház iránti vonzalma?
Így születtem, már óvodásként is a színpad volt az
álmom. Az első fellépéseimet bohócruhában képzeltem el, majd később a filmek és sorozatok hatására
fogalmazódott meg bennem a színészet iránti tudatosság. Színész akarok lenni – hangoztattam. A szüleim a biztos jövő reményében beírattak egy hatosztályos gimnázium angol-francia tagozatos osztályába.
Ekkor már játszottam Szolnokon, a Kölyök Színpadon, majd tizennégy évesen felvettek a Híd Színházba, a helyi művelődési házban működő alternatív
színházi társulathoz. Mindemellett jártam az országot, indultam a legtöbb országos és nemzetközi versmondó versenyen. Amire a legbüszkébb vagyok, az a
Petőfi, Ady és Latinovits Zoltán versenyeken elért első
helyezéseim. Kilépve az életbe, jöttek az első „nagy
pofonok”, közvetlenül az érettségit követően jelentkeztem a Színművészeti Egyetem prózai színész szakára. Tizennyolc éves voltam és a felvételim nem
sikerült. Áthidaló megoldásként a Nemzeti Színiakadémián kezdtem meg a tanulmányaimat. Az első év
elvégzését követően ismét megtréfált az élet, nem feleltem meg az osztályvezető tanár elvárásainak. Akkor
semmit nem értettem, miért is? Most már pontosan
tudom a választ. Túlságosan lázadó, öntörvényű diákként sok esetben volt véleményem, amit akkor is kimondtam, amikor nem kellett volna. Öt éven keresztül csupa civil munkát végeztem, megtanultam a vendéglátás fortélyait, de dolgoztam egy szoftverfejlesztő
cégnél titkárnőként, voltam szállodai recepciós, és
mindeközben évente újráztam az egyetem felvételi bizottsága előtt. Míg végül hatodik alkalommal sikerrel,
igaz akkor már nem a prózai szakon.
2009-ben végzett a Színház és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakán. Az eltelt egy évtized
alatt több társulatnál is dolgozott. Melyek voltak
pályafutásának legjelentősebb állomásai?
Pályakezdőként a József Attila Színház volt egy olyan
állomás, ami végigkísért eddigi utamon. Főleg azért,
mert a 2000-es évek végén már érezhető volt a hatása
a szakmában jelentkező túlképzésnek. Ebből adódóan diplomaosztás után az osztályunkból nem is sikerült mindenkinek egyből elhelyezkednie. Nagyon
szerencsés embernek éreztem magam miután Léner
Péter még a negyedik évben adott két szerepet.
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Így kerültem A kőszívű
ember fiai darabba, és
Fotó: Veréb
szerződéssel a színház társulatához. A későbbiek folyamán
„hazai vizeken” vendégművészként játszottam a szolnoki Szigligeti Színházban, ez volt életem másik jelentős állomása. Szabadúszóként játszom a Madách
Színházban, a Macskák című musicalben. Miután egy
hosszúra nyúlt casting során beválogattak a szereplők
közé, egy nagy szívdobbanás volt ez akkor a számomra.
Zenés színészként a Veres 1 Színházban prózai szerepeket is vállalt. Macskák vagy Hogyan nevezzelek?
Melyik áll közelebb az egyéniségéhez?
Az a fajta színházcsinálás, amiben lélek lakozik. Nem
arra a különbségre gondolok, hogy prózai vagy zenés
színház, mert tulajdonképpen én mind a kettőt szeretem. A Macskáknak is megvan a maga szépsége és
egy legendának a részesévé válni mindenképpen
felemelő. Én mindig is prózai színész akartam lenni,
talán ezért billen a mérleg nyelve a Veres 1 Színház
legújabb produkciója, a Hogyan nevezzelek? felé.
A Csoportterápia című zenés komédiában egy súlyosan üldözési mániában szenvedő fiatal hölgyet alakít. Már a neve, a Bajominagy Jetti is mosolyra
fakasztja a nézőt. Nem találja túlságosan komikusnak ezt a karaktert?
Annak találom, túlságosan komikus. Szinte lubickolok ebben a szerepben, bár kezdetben kissé meg voltam ijedve Jetti karakterétől, mert semmi hasonlóság
nincs köztünk. Alapvetően optimista beállítottságú
vagyok, komplexusok nélkül.
Jelenleg több budapesti színpadon – Madách Színházban, Erkel Színházban és a József Attila Színházban – is játszik. Mi vonzotta egy kisvárosi teátrum, a Veres 1 Színház deszkáira?
Kaptam Venyige Sándor igazgatótól egy visszautasíthatatlan ajánlatot, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban című komédiájának egyetlen nagy női főszerepére. Ez
kihagyhatatlan volt! Nem elég, ha egy színész tehetséges, jó embernek is kell lennie. Ez számomra nagyon
fontos. A veresi színházban azt tapasztalom, itt a színészek, a társulat munkatársai az elsők. Az a szeretet és
nyitottság, ahogy fogadtak, mindjárt tudtam, én itt jó helyen vagyok. A következő évadban előreláthatóan Tasnádi István: Finito és Peter Shaffer: Black Comedy című,
a színház két saját gyártású darabjában is fogok játszani.
Life is a cabaret (Az élet egy kabaré). Van valami
rendkívüli ebben a dalban, valami sodró, magával
ragadó. Ön ezt hogyan látja?
Ebben a dalban sok minden benne van, a születés, az
élet és a halál, de végül is az, hogy a színpad az élet.
Ez a dal az én himnuszom.
A Csoportterápiában nyújtott alakításáért nyerte el –
közönség szavazat alapján – a Veres Medve-díjat.
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„Szobádban hervadni semmit nem ér / Zenélnek, hallod-é? / Az élet egy kabaré, öreg / Vár
rád a kabaré / Francba a kötényt, a seprűt, a
port / Öltözz, mert vár az éj / Az élet egy kabaré, igen / Vár rád a kabaré”
Mit jelent az elismerés: örömet, megnyugvást vagy
visszaigazolást a színészi teljesítményére?
Mindenképpen egy visszaigazolást, hogy ne nyugodjak meg. Nem lehet ezek után hátradőlni és csendben
szemlélődni. A továbbiakban is keményen dolgozni
kell. Számomra ez egy végtelenül hiteles elismerés,
mert jó helyen kaptam, jó emberektől.
„Színház az egész világ”, vagy mégsem? Hogyan tölti a
szabadidejét? Van valami különösebb hobbija?
Minden ami kézműveskedés azt előszeretettel csinálom. Rengeteg dobozt készítek dekupázs technikával,
foglalkozom olajfestéssel és portrérajzolással. Gyengéim a társasjátékok, és amikor csak tehetem, irány a
természet, imádok kirándulni, túrázni. VERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb

MOLNÁR GYÖNGYI
• színművész •

1981-ben Szolnokon született
2000-ben érettségizett a Széchenyi István Gimn.-ban (Szolnok)
2005–2009 a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója
2009-ben az egyetem operett-musical szakán diplomázott
2008–2011 a József Attila Színház társulatának tagja
2011-től szabadúszóként dolgozik
2011-től a Váci Dunakanyar Színház, és Vacsoraszínház,
2011 és 2012 között a Budaörsi Játékszín, 2013-tól 2014-ig
a Thália Színház, 2013-tól a Madách Színház,
2016-tól az Erkel Színház vendégművésze,
2018-tól a Veres 1 Színház társulatának tagja
FONTOSABB SZÍNHÁZI SZEREPEI:
Jean Genet: Cselédek (Madame)
Miklós Tibor–Várkonyi Mátyás: Sztárcsinálók (Agrippina)
Szente Vajk–Galambos Attila–Szirtes Tamás–Bolba Tamás:
Poligamy (Lilla 3)
T. S. Eliot–A. L. Webber: Macskák (Lengelingéla)
Jeremy Lloyd–David Croft: Hallo hallo! (Helga Geerhart
közlegény)
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (Alfonsine)
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban (Annie)
Bolba–Szente–Galambos: Csoportterápia (Jetti)
Delaporte–Patelliére: Hogyan nevezzelek? (Anne)
ELISMERÉSEK, DIJAK:
Kaleidoszkóp-díj „Önálló előadóest” kategória – 2001
Kaleidoszkóp-díj „Versfilm” kategória – Vác 2017
Veres Medve-díj a „Legjobb női főszereplő” – Veresegyház 2019
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Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • Interjú BERZE LAJOS igazgatóval

A szívem visszahúzott a könyvtárba
A Városi Könyvtár Veresegyház egyik legkiemelkedőbb, családias jellegű kulturális helyszíne. Az alaptevékenységen kívül rendszeresek a munkaidő utáni ismeretterjesztő előadások,
klubfoglalkozások. Berze Lajos könyvtárigazgatóval beszélgettünk.
Korábbi munkahelyeiden is
többet olvasnak, mint az urak. Lekönyvtárban dolgoztál?
hetőségeinkhez képest nem rossz
Eredeti elképzelésem a tanári páa látogatottságunk, Veresegyház
lya volt, ebből adódóan érettségit
lakosságának 10%-a beiratkozott
követően 1987-ben jelentkeztem
vagy regisztrált a könyvtárba.
az ELTE-re. Miután nem sikerült
Napi szinten 25 és 50 fő közötti az
a felvételim, elhelyezkedtem a
olvasói látogatottságunk. Jelen
gödöllői Szent István Egyetem
körülmények között nem is tudkönyvtárában. Tizenhárom éven
nánk több embert színvonalasan
át dolgoztam ezen a területen, Fotó: Veréb
kiszolgálni, hiszen, ha egy időben
miközben munka mellett elvé- Berze Lajos igazgató
jön be hozzánk öt-hat olvasó, már
geztem a Bajai Tanítóképző Főiszsúfolt a kölcsönzői tér.
kola kihelyezett budapesti tagozatán a könyv- Számos irodalmi, kulturális és klubprogram
tárosi szakot. Szerettem az egyetem könyvtárá- színesíti a könyvtár mindennapjait. Melyek a
ban dolgozni, sokrétű feladatokat láthattam el, legnépszerűbb rendezvényeitek?
szinte mindenbe belekóstolhattam. Időközben Látogatottság alapján mérve az előadások a
megszületett a kislányom, ez egy olyan válto- legnépszerűbbek, ezen belül is Antalffy Péter
zást hozott az életembe, ami miatt munkahe- történelmi, művészettörténeti előadásai a leglyet is váltottam. Ekkor kerültem a Vidékfej- kiemelkedőbbek. Sokan szeretik Majsai László
lesztési Minisztériumba, ahol az internetes drámapedagógus, pszichoterapeuta estjeit, de
kommunikációval foglalkoztam. Ottlétem alatt nagy a vonzereje az irodalmi programjainknak
mindvégig hiányzott a könyvtár, a szívem visz- és a filmklubunknak is. Meglehetősen széles
szahúzott a korábbi munkahelyemre. 2010-től körben mozgunk a tudományos ismeretteraz adódó lehetőséget kihasználva ismét az jesztés területén. Tapasztalataink szerint minegyetemi könyvtárban dolgoztam, ahol egy idő den egyes előadásnak megvan a saját közönséután a könyvtár-informatikai részleget vezet- ge, előfordult már több esetben is, hogy kiszotem.
rultak az emberek a kézikönyvtárból az előtérHogyan kerültél a veresegyházi könyvtár- be, annyian voltunk.
hoz?
Hogyan kerülnek kiválasztásra a témák és az
Tudomásomra jutott a Kölcsey Ferenc Városi előadók?
Könyvtár igazgatói munkakörére meghirdetett A könyvtárosoknak rendelkezésre áll egy szakpályázatkiírás. Mindig is volt bennem egy nagy- mai levelezőlista, ahol a különböző témákhoz
fokú bizonyítási vágy a szakmai fejlődés irányá- gyakran hangzanak el ajánlások. Így kerülba való elmozdulásra, ez a pályázat jó alka- tünk kapcsolatba Dr. Hajdú Zsanett biológuslomnak bizonyult a továbblépéshez. Beadtam sal, aki egy előadás formájában a Bolíviában
az anyagomat, és megnyertem a feladatkört. végzett kutatómunkájának kalandjait hozta el
2014-től látom el most már második ciklusban közénk. Antalffy Péter történészre egy újságaz igazgatói munkát.
cikk alapján leltünk rá, majd egy társintézMilyen műveket olvasnak az emberek? Kielé- mény segítségével vettük fel az előadóval a
gítő a könyvtár látogatottsága?
kapcsolatot. Az elmúlt évek során többen is
Manapság a szakkönyveket kevésbé keresik, a megkerestek minket az ajánlataikkal, szerenszépirodalom iránt viszont nagy az igény. Épp- csére a kínálat alapján van lehetőségünk a téúgy kölcsönzik a szerelmes, romantikus regé- maválasztásra.
nyeket, mint a bűnügyi történeteket. A „nagy Tapasztalataid szerint az előadásokon, iroklasszikusokat” már ritkábban viszik, de a kor- dalmi esteken milyen mértékben vesznek
társ szépirodalmat előszeretettel kérik. Ha nem részt a fiatalabb generáció tagjai, a huszonis nagy számban, de megjelentek a könyvtárban éves fiatal felnőttek?
a tizenévesek, ők örömmel olvassák a kimon- Kevesebb fiatal látogatója van rendezvédottan a korosztályuknak szóló irodalmat. Első- nyeinknek, mint tizenéves olvasója a könyvsorban lányokról van szó, akik néha 4-5 fős tárnak. Programjainkon inkább az érett korcsapatokban „szállják meg” az olvasótermet. osztály és az idősebb generáció tagjai jelennek
Összességében elmondhatom, a hölgyek sokkal meg rendszeresen. Bár ez változó, ám egyes
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Fotó: Veréb

előadásokra az egészen fiatalok, általános és
középiskolások is kíváncsiak.
Mennyire népszerűek a nyugdíjasok részére
szervezett internet ismereti tanfolyamok?
Az internetoktatás Fülöp Hajnalka vezetésével
már ideérkezésem előtt is működött. Az utóbbi
három évben ismételten sor került a kurzusok
indítására, bár a körülmények változása okán
most már az oktatóteremért bérleti díjat kell
fizetnünk. Korábban az önkormányzat kezelésében volt az általános iskola, könnyebb volt a
helyzetünk. A képzések nagyon jó hangulatban
telnek, a résztvevők szeretik az oktatót, mert
hihetetlenül jó előadó és végtelen nagy türelemmel foglalkozik az idősebbekkel. A nyugdíjasok részéről jelenleg is van érdeklődés, igénylik
ezt az oktatási formát.
Milyen céllal indítottátok útjára a Veresegyház száz20 szóban című pályázatot?
A pályázat meghirdetésének kettős célja volt.
Egyrészről irodalmi szövegekkel is méltó módon megünnepelni Veresegyház várossá nyílvánításának 20. évfordulóját, másrészt ily módon is erősíteni, tudatossá tenni a város lakóinak részvételét a város életében. A kiírás előtt
volt bennem némi kétely, miután első alkalommal hirdettük meg a pályázatot, és semmilyen előzetes tapasztalattal nem rendelkeztünk.
Meglepő módon viszonylag sok – tizenhét – pályamű érkezett be zsűrizésre. Ezt nagyon szép
eredménynek tartom.
Sok időt töltesz a könyvtárban. Mondhatjuk
azt is, ez a második otthonod. Könyvtáron kívül, szabadidődben mi a legkedvesebb elfoglaltságod?
Nem sokan tudják, én már reggel 6 óra körül itt
vagyok a könyvtárban. Miért is? Így a feleségemmel együtt tudok Őrbottyánból munkába
indulni. A másik ok, hogy csendben, egyedül,
a 9 órai nyitásig sokkal hatékonyabban tudok
dolgozni. Ekkor végzem el az adminisztratív
feladatok oroszlánrészét. Minden harmadik
szombaton is bent vagyok a könyvtárban,
ilyenkor a felnőtt részleget látom el.
A kevés szabadidőmet a család, a kert, a négy
kutyánk és persze az olvasás tölti ki.
VERÉB JÓZSEF
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VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

AZ ARANYESŐ NYUGDÍJAS KLUB VENDÉGE VOLTAM
Egy közösség tükre, hogy miként bánik az időseivel. A húszéves Veresegyház a fiatalok városa,
azonban megbecsüli azokat a szépkorúakat is, akik
hozzájárultak a falu várossá fejlődéséhez. Segíti
őket a testi és lelki egészségükről való gondoskodásban, a társas kapcsolatok építésében, a művelődésben. Városunkban vannak olyan idősek, akiknek
nemcsak májusban, hanem egész évben kijut az
aranyesőből. Ők az Aranyeső Nyugdíjas Klub tagjai, akiket május 27-i szokásos, hétfő délutáni jó
hangulatú találkozójukon látogattam meg. A klubtagok közösen énekeltek és értékelték az elmúlt
időszak programjait, majd javaslatokat tettek a
soron következő kirándulásokra, társszervezetekkel való találkozókra. Örömmel említették a város
pezsgő kulturális életét, amely sok programot nyújt
a nyugdíjasoknak is. Vezetőjükkel, SCHMIDINGER
PÉTERREL, a klub életéről beszélgettem.
Mikor alakult a klub és tartozik-e valamilyen
országos szervezethez?
A klub alapítása 1971-re nyúlik vissza. Már nagyon készülünk a másfél év múlva esedékes 50.
fennállási évfordulónk méltó megünneplésére.
Az „Életet az éveknek” Országos Szövetség Pest
megyei szervezetéhez is tartozunk, amelynek
egyúttal elnökhelyettese is vagyok.
Hány tagot számlál a klub?
Tagjaink száma 45-46 fő és tavalyi felmérésünk
szerint az átlagéletkor 77 év. Legidősebb tagunk
pedig 90 éves. Legtöbben helyi lakosok, de átjárnak hozzánk Szadáról és Őrbottyánból is. Tagjaink szívesen segítenek egymásnak a hétköznapokban. Többen megözvegyültek, számukra is
nagyon fontos a társaság. Emellett nyitottak vagyunk, szívesen látnánk új tagokat sorainkban.
Milyen programot kínál a klub tagjainak?
Őrizzük hagyományainkat, közös ünnepeket,
megemlékezéseket tartunk. Kirándulásokat szer-

vezünk, pl. legutóbb Gyöngyösön jártunk és utaztunk a mátrafüredi kisvasúton is. Közös programokat tartunk helyi nyugdíjas klubokkal is. Így
pl. a Reménnyel és az Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesülettel, vagy a közeli települések (Vácrátót,
Szada) nyugdíjas klubjaival. Különböző témákban
hallgatunk előadásokat. A Veres 1 Színházba két
közös bérlettel rendelkezünk. Szívesen veszünk
részt és segédkezünk a városi rendezvényeken.
Legutóbb az Ivacson rendezett gyereknapon 27 kg
lisztből sütöttünk palacsintát. Programjainkat magunk, valamint a többi nyugdíjas klubhoz hasonlóan az önkormányzat nélkülözhetetlen rendszeres támogatásával szervezzük.
Önt mi motiválta, hogy a klub élére álljon?
Aktív koromban, a 80-as évek derekán egy multinacionális cégnél voltam kereskedelmi igazgató. Évekig ápoltam beteg édesanyámat, akinek halála után
úgy éreztem, hogy szükségem van a társas kapcsolatokra, egy olyan közösségre, ahol közös élményekben lehet részem és még én is tehetek valamit
a társaimért. Így lettem tagja ennek a klubnak,
amelynek két és fél éve – nagy megtiszteltetésemre
– 2/3-os többséggel választott vezetője vagyok.
Milyen kívánságaik volnának még a jövőben?
Szeretném, ha jó egészségben még sokáig együtt

„Elszaladtak az évek felettünk. Csendes
szívvel nyugdíjasok lettünk...”
(Részlet a nyugdíjasok dalából)
lehetnénk és jó volna ehhez egy klubház is. Nagy
segítség lenne továbbá a tagjainknak, ha a helyi
buszjáratok délután is érintenék a centrumot. A
gyógyszertár előtti megállóban lehetőségünk
lenne felszállni – ne csak a régi iskola előtti megállónál, – ahonnan délután a 395-ös jelzésű egyedüli járattal tudnak az idős klubtársaim hazaközlekedni a Ligetek-Csonkás-Tópart városrészekbe.
Ennek hiányában a klubtagok csak segítséggel
tudnak hazajutni a klubnapokon.
Mikor és hová várják a régi és a jövendőbeli
tagjaikat?
Klubnapot minden hétfőn a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum II. emeleti konferenciatermében 14.00-tól 20.00 óráig tartunk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki közösségi
élményre vágyik.
A krónikás üzenete az idősekkel kapcsolatban a
város fiataljainak: tiszteljék őket, értsék meg a
világot, amit átéltek, a történelmet, amit túléltek. Üljenek le beszélgetni nagyszüleikkel, idős
szomszédjaikkal, rokonaikkal, hogy megismerjék életüket, mert egy élethossznyi tudás és tapasztalat lakozik bennük, amíg nem késő.
A jövőnk ugyanis a múltból fakad.
RIMAI S. ÉVA

Fotó: Schmidinger Péter

Szentlélek-templom • BÁTORI ISTVÁN orgonaművész hangversenye

AZ ORGONA, A HANGSZEREK KIRÁLYNŐJE

Bátori István orgonaművész Veresegyházról indult, a helyi zeneiskola orgonatanszakán, Rab Kamilla vezetőtanár „védőszárnyai alól”. 2010-ben, az
érettségit követően kezdte meg a tanulmányait a Würzburgi Zeneművészeti
Főiskolán. A harmadik tanév befejeztével – kis kitérőként – Erasmus ösztöndíjjal egy éven át a bolognai G. B. Martini Zeneművészeti Főiskolán gyarapította
ismereteit, ahol a 2015/16-os tanévben tanársegédként is dolgozott. István, a
korábbi 2017-es veresegyházi hangversenyét követően, 2019. július 20-án másodjára lépett fel a veresegyházi Szentlélek-templomban. A hangverseny után,
szakmai életútjának újabb állomásairól, az Olaszországban megélt mindennapjairól beszélgettünk a művésszel.
Bátori István: „Egy évig voltam Bolognában tanársegéd, majd 2016-ban megkezdtem az orgonaszakos mesterképzést a ferrarai Conservatorio G. Frescobaldi
konzervatóriumban, Szakdolgozatomat II Transilvano című reneszánsz kori
orgonaiskolából írtam, 2018-ban kitüntetéssel diplomáztam. Bolognában élek,
itt dolgozom a Chiesa di SS. Trinita és a Basilica di Santo Stefano templomok
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hivatalos orgonistájaként. Az utóbbi hónapokban a város legfontosabb zenei intézményeiben
is játszottam, mint például a Nemzetközi Zenei
Múzeumban, vagy a San Colombano múzeummá átalakított egykori templomban. Nevezetessége ennek a kultikus épületnek, hogy itt őrzik
a világ egyik legnagyobb csembaló gyűjtemé- Fotó: Veréb
nyét. Játszottam még az 1666-ban alapított Accademia Filarmonica-ban. Időszakosan helyettesítem a San Petronio bazilikában
az orgonistát, rendszeresen fellépek különböző zenei fesztiválokon. Szeretem ezt
a várost, különösen lenyűgöz minden egyes alkalommal a középkori óváros
keskeny utcáinak hangulata. A mostani hangversenyre, látogatóba Veresegyházra örömmel jöttem, mert sok szép emlék köt ide, és itt élnek a szüleim is.”
Bátori István orgonaművész virtuóz programja egy tehetséges fiatalember dinamikus, lelket nyitogató játéka volt. Olyan hangverseny, mely mindannyiunk számára emlékezetes élményt nyújtott.
VERÉB JÓZSEF

2019. augusztus

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Életmód

HELYTELENÜL VÉGZETT GYAKORLATOK ÉS AZOK VESZÉLYEI
Az ez évi cikksorozatunkban a rossz mozgásmintával, a helytelenül végzett gyakorlatokkal
és azok veszélyeivel, illetve a rosszul megválasztott edzéssel, sportolással foglalkozunk.
a gerincet és a csípőt túl nagy nyomásnak. A COREstabilizáció egyik alapgyakorlata, ami minden edzésprogram alapgyakorlata. Növeli a váll és kulcscsont körüli izmok rugalmasságát és ellazítja a sok
ülés okozta izommerevséget.
Helyes gyakorlatvégzés: a hasizmok és farizmok
együttes megfeszítésével a medencét hátra kell billenteni, az ágyéki homorulatot „simítani” (szeméremcsontot a köldök felé közelíteni). Ettől lesz ez
igazán hasizom-erősítő gyakorlat! Akkor jó, ha a
comb elülső izmát megfeszítjük, térd egyenesen
tart (így a combfeszítők is bekapcsolnak).
A nyak neutrális helyzetben van, az arcunk lefelé
néz, a fejünk teteje és a nyak vonala törés nélkül
követi a hát vonalát. Sarokkal mintha falat támasztanánk, hátra tolunk. Nyújtózni hosszú gerinccel
szabad. Lapockánk nem csúszik be a gerinc felé!
Kezdetben ne akarjuk túl hosszan megtartani!
Sokkal jobb, ha rövidebb ideig végezzük a helyes
testtartásban, mint hosszabb ideig helytelenül!
VÁLLHÍD (shoulder bridge). Feküdjünk a hátunkra (semleges a gerinc) talpunk a talajon,
emeljük fel a csípőt, hogy egy egyenest képezzen
a test válltól a térdig. Karunk a test mellett, tenyérrel lefelé „nyújtózkodjunk” a boka irányába,

miközben vállainkat leszorítjuk. Fontos, hogy a
csípő ne süllyedjen le a gyakorlat közben, végig
legyen egyenes a törzsünkkel. Hasizmunk kontroll alatt.

RÖVID VÁLASZOK A NAGY KÉRDÉSEKRE

lennünk addig, amíg egy kicsit fejlettebbek nem
leszünk. Megjósolhatjuk a jövőt? Nem és igen.
Az alapvetések lehetővé teszik, hogy megtegyük, de túlságosan bonyolult ahhoz, hogy
megtegyük. Mi van a fekete lyuk belsejében?
Fekete lyukba esni nem tanácsos. Ha annak csillagtömegnyi mérete van, még azelőtt
spagettit csinál belőled, hogy elérnéd
az eseményhorizontot. Lehetséges
az időutazás? Jelenlegi ismereteink
szerint nem zárható ki, hogy képesek lennénk visszafelé utazni az
időben. Életben maradunk a Földön?
Van jövője a jelenlegi világrendnek,
de teljesen más lesz. Benépesíthetjük
a világűrt? Úgy gondolta, a következő
100 évben a Naprendszer bármely
pontjára képesek leszünk elutazni.
Leigáz bennünket a mesterséges intelligencia? A szuperintelligens AI-k tökéletesek
lesznek a célok elérésében, de ha az nem
egyezik a miénkkel, komoly bajban leszünk.
Hogyan alakíthatjuk a jövőnket? Mindig a csillagok felé nézz és ne a lábad elé.
Bizonyára Önök is elgondolkodtatónak tartják
Hawking válaszait és nem lesz kétségük afelől,
hogy ez a zseniális elme hozzájárult a tudomány fejlődéséhez.
RIMAI S. ÉVA

Fitten Veresen – minden, ami
sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapokhoz!
Múlt havi számunkban a HASIZOM felépítését,
működését és annak fontos feladatát taglaltuk. Egy
funkcionálisan egészséges test eléréséhez elengedhetetlen a hasizmok-törzsizom edzése, de léteznek
erre olyan megoldások, amelyek amellett, hogy
hatékonyabbak a felüléseknél, még gerincbarátok
is. Most lássuk a megfelelő alapgyakorlatokat,
amik erősítő hatással vannak a törzs izmaira.
A DESZKA (plank) és a VÁLLHÍD (shoulder bridge). Nagyon fontos, hogy helyesen végezzük a gyakorlatokat, hogy elkerüljük a sérüléseket. Mindenkinek a saját egészsége a tét! Az augusztusi kihívásunk a TÖRZSIZOM erősítő gyakorlatok.
A DESZKA (plank) célja erősíteni a has izmait
(mert bekapcsolja az egész központi csoportot,
beleértve a haránt hasizmot, az egyenes hasizmot,
a külső ferde hasizmot és a farizmot) nem teszi ki

Az „izmos test” projekt a „konyhában” kezdődik.
Önmagában a gyakorlatok nem tüntetik el a zsírréteget a testünkről. Ehhez nagyon fontos, hogy
változtassunk az életmódunkon, ha nem csak 1-2
hétig, hónapig szeretnénk élvezni az egészségünket és a vitalitásunkat. Ha eddig szorgalmasan
gyakoroltunk, akkor mostanra már érezhetjük,
hogy erősödtünk, szebb a tartásunk. Így szeptemberben jövünk egy KOMPLEX szemléletű, egész
testet megmozgató, otthon is végezhető edzés tervezettel. Addig is figyeljünk az étkezésünkre, mert
jön a szeptemberi nagy kihívás!

Legyünk együtt fittek Veresen!
Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

KÖNYVAJÁNLÓ

Stephen Hawking sokak szerint a legnagyobb
fizikus volt Einstein óta. „A mindenség elmélete”
címmel életéről film is készült a közelmúltban
Eddie Redmayne főszereplésével. 21 éves volt,
amikor bénulásos betegségét megállapították és
mindössze néhány évet jósoltak neki. Hawking
tavaly márciusban hunyt el 76. évében. Bárcsak
tudhatta volna, hogy a Westminster Abbey-ban
temették el tudományos példaképe Isaac Newton és Charles Darvin közé, és amikor hamvait
végső nyugalomra helyezték, hangját egy rádiótávcső egy fekete lyuk felé sugározta – írja lánya,
könyvének utószavában. Kutatásait számtalan
tudományos díjjal jutalmazták és mindemellett
őt magát valóságos orvosi csodának is tekinthetjük. Miközben a teste egyre szűkebb korlátok közé kerül, szelleme túlszárnyalt az elméleti
fizika határain. Rendszeresen megkérdezték
arról, hogy mit gondol korunk „nagy kérdéseiről”. Nemcsak tudós kollégái, hanem vállalkozók, politikai vezetők és laikusok is érdeklődtek
véleménye iránt. Bár tudományos munkáiban a
fekete lyukakkal, a képzetes idővel és a párhuzamos történelmekkel foglalkozott, Hawking
mégis szilárdan hitt abban, hogy a tudomány-

nak döntő szerepe van földi problémáink megoldásában. Ez a könyv a nagy kérdésekre adott
válaszaiból született összeállítás, amelyen egészen haláláig dolgozott, amelyben személyes véleményét fejti ki
azokról a kihívásokról, amelyekkel emberi fajként szembe kell
néznünk, és arról, merre tart
bolygónk. A tudós azt prognosztizálja, hogy a Földet egy napon a
szuper emberek generációja lakja
majd, akik szerinte a jómódú emberek közül kerülnek ki, akik
képesek lesznek a saját és a gyermekeik DNS-ét is szerkeszteni,
hogy ellenállóbbak legyenek a betegségekkel szemben, és erősebb legyen a fizikumuk. A Daily Mail összefoglalója szerint az
alábbi 10 kérdésre adta meg a választ Stephen
Hawking: Létezik-e Isten? Szerinte nem, úgy
vélte, senki sem irányítja a világmindenséget.
Hogyan kezdődött mindez? Egy forró ősrobbanással. Vannak más intelligens lények az univerzumban? Egész biztosan vannak. A számukra küldött válaszokkal viszont óvatosnak kell
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Sport
ATLÉTIKA

EGYÉNI CSÚCSOK ÉS SZÉP HELYEZÉSEK AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
Július 12-14 között Győrben rendezték az atléták Újonc és Serdülő Országos Bajnokságát. Csapatunk két ezüstéremmel és egy bronzéremmel,
valamint sok egyéni csúccsal térhetett haza az idény legrangosabb
eseményéről.
Serdülőknél 100 méteres síkfutásban Sulyán Alexa – az előfutamban
12.37 másodperces új egyéni csúcsot futott, a döntőben elért 12.39 másodperces idejével ezüstérmes helyre állhatott a dobogón. Még aznap
este élete első 300 méteres versenyén, 41.79 másodperces idővel harmadik helyen érkezett a célba, és nyert bronzérmet a döntőben.
Újoncoknál Kiss Enéh ezüstérmet szerzett ötösugrásban, ezzel túlszárnyalva a téli országos fedettpályás bajnokságon elért harmadik
helyezését. Utolsó ugrásakor nem csak az ellenfelekkel, hanem a hatalmas ellenszéllel is meg kellett küzdenie, de így is 12.35 m-t ugrott.

Kiss Barna távolugrásban – igen tudatos versenyzéssel – egyéni csúccsal
került a döntőbe, ahol a dicséretes nyolcadik helyen végzett, míg a 80
méteres síkfutásban, szintén az eddigi legjobb eredményével, „B” döntős
helyen érkezett a célba.
Július 6-án a 61. Nemzetközi Balaton Bajnokságon, Sulyán Alexa a
felnőttek között, 200 m-es síkfutásában 26,03 másodperces egyéni csúcscsal, a harmadik helyen végzett.
Gratulálunk sportolóinknak, hogy teljesítményükkel megörvendeztették
városunkat, szakosztályunkat, szüleiket, akik aggódó és egyben támogató figyelmükkel segítették sportolóinkat. Az edzőiknek ezúton is külön
köszönet jár, hogy szakértelmükkel, empátiájukkal, kitartásukkal nagyban hozzájárultak a gyermekek fejlődéséhez.
SZALMA RÓBERT

Sulyán Alexa 100 m-es síkfutásban országos bajnokságon ezüstérmes

Kiss Enéh ötösugrásban országos bajnokságon ezüstérmet szerzett

VVSK ÖTTUSA SZAKOSZTÁLY

BRONZÉREM AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
A július 12-14. között Székesfehérváron megrendezett kéttusa országos bajnoksággal zárta az
idényt öttusa csapatunk. Az U-12 Mix váltónk
(Kovács Réka, Hargitai Csanád) a 3. helyen
végzett, de ezenkívül is több szép helyezést sikerült elérni. Első alkalommal indultak továbbá
veresegyházi versenyzők laser run-ban (futáslövészet), ahol a középmezőnyt sikerült elérni.
A legjobbak eredményei:
EGYÉNI
Lányok
U-10 korosztály
25. Kovács Ajsa
U-11 korosztály
5. Kovács Réka
U-13 korosztály
13. Kovács Enikő
Fiúk
U-12 korosztály 9. Hargitai Csanád
29. Becsei Hunor
U-14 korosztály
16. Hargitai Bánk
30. Becsei Bendegúz

U-15 korosztály

13. Becsei Bulcsú

VÁLTÓ MIX
U-10 korosztály
12. (Kovács Ajsa, Becsei Neste)
U-12 korosztály
3. (Kovács Réka, Hargitai Csanád)
U-14 korosztály
4. (Kovács Enikő, Hargitai Bánk)
U-15 korosztály
8. (Szabó-Galiba Noémi, Becsei Bulcsú)
LASER RUN
U-13 korosztály
U-15 korosztály

26. Kovács Enikő
33. Becsei Bulcsú
HICSÁK ZSOLT, EDZŐ
Hargitai Csanád és Kovács Réka bronzérmesek
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Sport
ASZTALITENISZ

VERESEGYHÁZI SPORTOLÓ A VETERÁN
ASZTALITENISZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON
2019. július 1-6. között, Budapesten, a BOK csarnokban rendezték az
idei veterán (40–80+ éves korosztály) asztalitenisz Európa-bajnokságot. 3500 fő sportoló nevezett a versenyre, a mérkőzéseket 130 versenyasztalon és 30 db bemelegítő asztalon bonyolították le! A hazai
rendezésű Európa-bajnokság kiváló folytatása volt a tavalyi, Las Vegasi világbajnokságnak.
A több ezer sportoló között, a GALAXIS VSE tagja, Mókus Miklós
egyéniben és párosban is elindult a 65+ kategóriában, így egyesületünk
történetében először vett részt felnőtt versenyző Európa-bajnokságon
és képviselte egyesületünk és városunk színeit ilyen rangos eseményen.
A mai napig aktív sportolónk a versenyen való részvételével példát mutatott minden felnőtt és gyermek sporttársunknak is. A több napos
versenyen a győzelmei mellett sikerült nagy élményt is „bezsebelnie”
ezen a hazai megrendezésű, nagyon sok embert megmozgató asztalitenisz találkozón. Gratulálunk, Miki!
LETANÓCZKI ISTVÁN

KARATE

NEMZETKÖZI EDZŐTÁBORBAN
A REINIKU KYOKUSHIN KARATE
KLUB KARATÉKÁI
Shian Satoshi Yui, aki maga is Sosai Masutatsu Oyamától tanult, ellátogatott a HIKO szervezet nemzetközi karate edzőtáborába, Szentesre. A japán nagymester vezetésével zajlottak az edzések. A tábor
végén sikeres övvizsgát tettek: Hoksza Bálint, Katus Domonkos,
Hornyák Hanna, Hornyák Péter, Győrffy-Molnár Dávid, Kováts
Tibor és Kis Nella. Nagyon sok szeretettel gratulálunk nekik!
HORVÁTH ÁGNES
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KICK-BOX

BKG – KOSÁRLABDA

GŐZERŐVEL KÉSZÜLNEK
A HAZAI JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁGRA
Sikeresen zárta az év első felét
a Black & Gold Angels Veresegyház Kick-Box, K1 S.E. aminek kézzel fogható eredménye,
hogy többen is bekerültek a
magyar válogatott keretbe. De
nincs megállás, napi 2 edzéssel
készülnek a Győrben, az Audi
Arénában megrendezendő Cadet-Junior Európa-bajnokságra.
„Agusztus 5–12. között Balatonszemesen folytatjuk a felkészülést, majd innen egyenesen
Vépre megyünk, a válogatottal
edzőtáborába” – meséli Papp
Attila, az egyesület vezetője,
aki mint szövetségi kapitány is
irányítja a csapat és a magyar
válogatott szakmai munkáját
Rehák György nagymesterrel
együtt!
„Az Európa-bajnokságon Kertész Lili két szabályrendszerKertész Lili
ben is képviseli az országot és
városunkat, Kunya Noel és
Györe Bendegúz Full-contact szabályrendszerben, míg Dóka Aliz, Székely Anna, Iszlai Norbert K1 szabályrendszerben jutottak ki az Eb-re.
Lázits Máté Low-kick szabályrendszerben szerzett indulási jogot, de
sajnos sérülés miatt nem tudja vállalni a megmérettetést. Meg kell említenem Müncz Kata idei teljesítményét, hiszen mind ez idáig veretlen
a korosztályában Light, Kick-light, és Musicforms szabályrendszerekben. Szólnom kell Tar Petra kiváló teljesítményéről és Kozma Levente
kitartó és eredményes hozzáállásáról is.
Egy évig tartó sérülése után, nagy örömünkre, a felnőtt csapat Bordás
Annamária visszatérésével kezdi felkészülését az év második felében.
És, meg kell említenem csapatunk újoncát, Benedek Dánielt is, aki
szintén Full-contact szabályrendszerben mutatkozik be idén ősszel.
Köszönöm Terebesi Csaba 1. Danos mesternek a ringes csapat kiváló
felkészítését, az elvégzett munkáját.” – fejezte be mondandóját Papp
Attila, a MKBSZ szövetségi kapitánya.

BKG-VERESEGYHÁZ,
AVAGY A VÁROS KOSÁRLABDÁJA
Hatalmas lépésre készülünk a 2019-20-as szezonban, melyre a felkészülés már augusztusban elindul minden szinten. Ennek ellenére a
nyár ezen időszaka sem eseménytelen.
A város születésnapi ünnepén a közönség is láthatta, amikor átadták a
város vezetői a kosárlabda csarnokot. Sokan voltak jelen az eseményen,
és azóta is számtalan telefont kapunk a csarnok jövőbeni kihasználtsága miatt. Míg a játékosaink megérdemelt nyári pihenőjükön vannak,
addig edzőink járják az országot, mert továbbképzéseken vesznek részt
és a háttérben a VVSK vezetőségével is folyik a folyamatos munka. Idén
már több környékbeli városban is indítottunk csoportokat (Veresegyház mellett Szada, Erdőkertes és Csomád). Tervezzük, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig játszhassanak a saját bajnokságuk
mellett akár hazai szervezésű nemzetközi tornákon is. A versenysport
mellett fontos a tömegsport jelleg kialakítása is.
Szeretettel fogadjuk az érdeklődést minden korosztályban, hiszen
rövidtávú tervünk, hogy az összes indítható korosztályban pályára
léphessenek játékosaink a várost és a klubot képviselve. Érdeklődni
lehet a bkgveresegyhaz@gmail.com email címen, a Facebook oldalunkon facebook.com/bkgveresegyhaz, vagy telefonon Őri Gergelynél
(utánpótlás vezető) +36 20 663 4553.
Természetesen, mint megalakulásunk óta minden évben, most is jelen
leszünk a város sportágválasztóján 2019. szeptember 8-án, a Mézesvölgyi Általános Iskola épületében megrendezésre kerülő „Mozdulj Veresegyház!” elnevezésű rendezvényen, ahol szintén várjuk az érdeklődőket.
TASNÁDI DÁVID
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IRODAI MUNKAKÖRBE

SZAKÁCSOT

IDŐSEK OTTHONA

IDŐSEK OTTHONA
munkatársat keres.

Feladatok:
• beérkező papíralapú küldemények bontása
• iratok iktatása az intézmény iratkezelő rendszerével
• küldendő dokumentumok, levelek postázásának előkészítése
• iratok irattározása, selejtezése a szabályzat szerint
• kapcsolattartás az ügyviteli területet kiszolgáló szolgáltatókkal
• adminisztrációs ügyintézés, levelezés
Elvárások:
• középfokú végzettség
• felhasználó szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, internet)
• jó kommunikációs készség
• önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás
• szakmai tapasztalat előny
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Illetmény és egyéb juttatások:
• Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
• Útiköltség térítés
• SZÉP kártya juttatás
• Illetmény kiegészítés
Az állás betöltésének feltételei:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai és szakmai végzettséget
igazoló oklevél, bizonyítvány másolata. Az állás azonnal betölthető.
A munkakör betöltésével kapcsolatos további információt nyújt
az intézményvezető.
2112 Veresegyház, Fő út 106. • Telefonszám: 28 386 200, 20 428 5507
Személyesen: 8–16 óráig. • E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

keres azonnali kezdéssel
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, folyamatos munkarend.
Illetmény és egyéb juttatások:
• Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
• Útiköltség térítés
• SZÉP kártya juttatás
• Illetmény kiegészítés
Az állás betöltésének feltételei:
• Szakmai önéletrajz, szakmai képesítést igazoló bizonyítvány másolata
• Örömmel vesszük, ha van közétkeztetésben szerzett gyakorlat
A munkakör betöltésével kapcsolatos további információt nyújt az
intézményvezető.
2112 Veresegyház, Fő út 106. • Telefonszám: 28 386 200, 20 428 5507
Személyesen: 8–16 óráig. • E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG HIVATALA

az alábbi munkakör betöltésére vár jelentkezőket határozatlan időre
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba:

FŐÜGYINTÉZŐ (IT)
Munkavégzés helye: Gödöllő Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6-10.
Bérezés: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 2015. évi XLII. törvény 288/R §. 288/S §. és
288/T. §-ai, valamint a 12. melléklete szerint „E” munkaköri kategória
Munkarend: hivatali
Munkakörbe tartozó feladatok: Informatikai és rendszergazdai feladatok ellátása, a kapitányság teljes informatikai rendszerének üzemeltetése,
esetlegesen felmerülő informatikai problémák elhárítása, informatikai
rendszerek kezelése.
Munkakör betöltésének feltétele:
• elsősorban felsőfokú szakirányú iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• erkölcsi bizonyítvány,
• a jelentkező nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt,
büntetlen előéletű,
• a jelentkező gazdasági társaságnak nem lehet a tagja,
• egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett tapasztalat.
Elvárások:
• megbízhatóság,
• együttműködő képesség,
• munkabíró képesség,
• pontos, precíz, önálló munkavégzés,
• rugalmasság,
• problémamegoldó képesség.
Jelentkezés benyújtása:
A fényképpel ellátott önéletrajzokat a veszelkade@pest.police.hu e-mail
címre kérjük megküldeni. A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást Szabó Dorottya c. r. százados tud nyújtani a +36 (28) 524 500
és a +36 20 444 1395 számok valamelyikén, valamint a BM: 30/7283-as
melléken.
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.
A beosztásba kinevezés várható időpontja: a szükséges felvételi eljárás
lefolytatása után azonnal
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Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*

SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831

2019. augusztus
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Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM
VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B

(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13

Néhány AKCIÓS termék a kínálatunkból:

Gipszkarton normál 1,2 m×2 m
Homlokzati hungarocell 10 cm
Hungarocell ragasztó
Jedynka vékonylazúr 5 liter

1260 Ft
1599 Ft/m2
1440 Ft
13 900 Ft

ÚJ: Maxima-Farbex festékcsalád bevezető áron!

(Pl.: vizes bázisú vastaglazúr 0,75 liter
2599 Ft
Új termékeinket és aktuális akcióinkat figyeljék a Facebook oldalunkon.
PONTHEGESZTETT, CSIRKE-, MADÁR-, VADHÁLÓK
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓK, NÁDSZÖVET
SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag
AKRIL, SZILOPLAST, PURHAB, GV NEHÉZLEMEZ, YTONG, OSB
ÜVEG-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, KŐFUGÁZÓ
FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
Rendelhető építőanyagok: TÉGLA, CSERÉP, CEMENT stb.
RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS! • OLCSÓ ÁRAK!
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