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Veresi Krónika

„Önökkel együtt”
Nem való egy rendezvény szervezőjének beszámolnia egy újság
hasábjain a megvalósult eseményekről, rendhagyó módon ezt
most mégis megteszem.
Soha ennyire nem izgultam egy
rendezvény sikeréért. 2012ben egy felkérésre elvállalta
intézményünk a VII. Egyházi és
Világi Borok Versenyének megszervezését és lebonyolítását.
Annyi fogalmam ugyan volt akkor a borversenyekről, vagy a
borról, hogy Boross–nak hívnak,
egyébként a távolság, mint
Makó és Jeruzsálem.
A Városünnep időpontja tűnt
a legalkalmasabbnak ehhez a rendezvényhez, s miután többet
is megtudtam a borversenyek menetrendjéről, úgy döntöttünk,
hogy kiterjesztjük a teljes gasztronómia területére. Legyen akkor
ez egy igazi fesztivál. Úgyis évek óta mindenki azt kéri számon rajtunk, hogy itt miért nincs fesztivál. Az is igaz, hogy sok törekvés,
külső szervezők általi igyekezet útján (a 2 évvel ezelőtt a nyári színházi fesztivál) sem vált a városunkban sikeressé. A közönség, és a
résztvevők száma mindig alul maradt a vártnál.

illessen. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik anyagi támogatást
is nyújtottak, hiszen nélkülük sem valósulhatott volna meg a rendezvény. Az egyik nap, késő délután felhívott valaki: arra kért, írjam
fel az e-mail címét, mert elköltözött Veresegyházról, de szeretné, ha
továbbra is kapná a meghívókat a rendezvényeinkre. Mellékesen
hozzátette azt is, hogy egyúttal küldjem el a számlaszámunk is, mert
szeretne a mostani hétvégi eseményekhez anyagilag hozzájárulni.
Mit mondjak? Komolyan meghatódtam. Nem az összeg mértéke,
hanem a szándék, a gesztus volt jólesően felemelő.
De hogy a köszönő soraim folytassam és ne hagyjak ki senkit a sorból: a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a GAMESZ dolgozóinak, a C. Dobos recept alapján elkészült 1000 szeletes dobostorta
készítőjének, Sulyán Pálnak, a 236 literes frissítőhöz hozzájáruló
Puskás Ottónak, a jégkockát adományozó Dudás Lászlónak, és
a többieknek, egyszóval köszönet mindenkinek! Sok nevet kellene felsorolnom, de félek, nagyon hosszú lenne a sorok száma.
Köszönöm a munkatársaimnak is a két napos folyamatos munkát,
azoknak a segítségét, akik ötlettel, azoknak is, akik a két kezükkel,
s azoknak is, akik anyagi támogatással járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.
Mert volt összefogás, s megvalósult a kérés: “Önökkel együtt…“

Mi kell akkor ehhez a rendezvényhez?
Legfontosabb, úgy gondoltam az összefogás és pénz. Hiszen ilyen
nagyrendezvény sokba kerül. Meg akkor lesz, lehet sikeres, ha sok
an vesznek benne részt. A jelszó: Önökkel együtt…
Izgultam mindenért. Legyen elég ételfőző! Ne essen az eső! Legyen szép felvonulás és ez legyen a nap fénypontja! No meg, milyen
programok legyenek a nap során, illetve a két nap során.
A szombati napra tettük a Népdalkörök Minősítő Versenyét. Tekintettel a piacra, késő délután került sor a gálára, utána pedig az esti
fellépésekre. Kazup Dávid javasolta, hogy hívjunk meg egy igazi
hírességet is. Így lépett fel nálunk Tabáni István.
Az esőtől féltünk, végül a meleg lett a vesztünk. Igazán csak az esti
rendezvények teltek meg közönséggel, s azok, ahol az “Önökkel
együtt…” összefogás működött: nagy sikerrel adták át a városnak, s
egyházi szertartással szentelték fel a Veresi Kincsek Portáját.
Vastag Andrásék csapatának áldozatos munkája eredményeként,
ezzel is gazdagabb lett a város.
Az ételfőző verseny is nagy sikert aratott: 40 vidám és lelkes csapat
állt neki a főzésnek elsején reggel, 8 órakor. A nagy meleg ellenére
itt is pezsgett az élet. Tiszteletet érdemel a többi résztvevő és az
árusok is, akik kitartottak végig a tűző napon, a hőségben.
Köszönet a felvonulóknak, a lovagrendeknek, a helyi és a vendég
csoportoknak, s mindazoknak, akik a kétnapos ünnepnek lebonyolításában részt vettek. Köszönöm a polgárőröknek és a rendőröknek
az esemény biztosítását.
Mindenki a legjobbat nyújtotta, a két nap során, de az időjárás csak
az esti, enyhébb időszakban zajló eseményeknek kedvezett. (Megfordult a fejemben, milyen kár, hogy nem este kezdődő, éjjel zajló
karnevált szerveztünk.)

Az elmúlt két évtizedben Veresegyház dinamikus fejlődése eredményeképpen megépült a város új központja, látványos végigsétálni a Fő utcán, remek és hangulatos a Fő tér, szépek a középületek.
Emellett kiépült a helyi szolgáltatások sora, s megerősödött a helyi
gazdaság. Mindennek következtében a lakosság száma az elmúlt
két évtizedben háromszorosára növekedett, ma már több, mint tizenhatezren mondhatják magukat veresegyházinak.
Fellendülőben a turizmus, elsősorban az ország negyedik leglátogatottabb állatkertje, a Medve és Farkas Otthon vonzza a távolabbról érkező csoportokat, vendégeket.
Reméljük, lesz idő, amikor a turisztikai vonzerők sorába a kulturális
rendezvényeink is felsorakozhatnak. Önökkel együtt...

Igazság szerint ez nem is egy cikk, vagy beszámoló, szívem szerint
inkább egy nyilvános köszönet. Csak nehéz sorra venni, ki mindenkit

Veresegyház, 2012. július 5.

Kelemenné Boross Zsuzsa

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. Szerkesztőség: 2111 Szada, Dózsa György út 166. I. em 6. iroda
(VIDAutó autószervíz emeletén) Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108
• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly • Szerkesztő: Fogarasi Verona
• Fotó: Lethenyei László • Nyomdai előkészítés: SZENiK • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Képviselő-testületi határozatok
2012. május hónap

68/2012.(V.15.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői
Rendőrkapitányság 2011. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.
2.) A képviselő-testület elfogadja a helyi
polgárőr egyesület elnökének beszámolóját
a 2011. évben végzett munkájukról.
3.) A képviselő-testület elfogadja a
városőrség 2011-ben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
69/2012.(V.15.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testület a gyermekvédelem
helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Veresegyház Kistérség
Esély Szociális Alapellátási Központ 2011.
évi szakmai munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
70/2012.(V.15.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az alábbi
intézmények Alapító Okiratát a határozat
mellékletében szereplő alapító okiratok
szerint:
Meseliget Bölcsőde
1. sz. melléklet
Kéz a Kézben Óvoda
2. sz. melléklet
Fabriczius József Általános Iskola 3. sz. melléklet
Fabriczius József Esti Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
4. sz. melléklet
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola 5. sz. melléklet
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 6. sz. melléklet
GAMESZ
7. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal
8. sz. melléklet
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi
eljáráshoz szükséges intézkedést tegye
meg.
71/2012.(V.15.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testület hozzájárul maximum 10
db alsókategóriás, hordozható számítógép
beszerzéséhez, melyet a KOIIS Bizottság Informatikai munkacsoportja készít elő.
2.) A beszerzés – maximum 800 000,- Ft
összeg erejéig – akkor valósítható meg, ha a
szükséges fedezet a 2012. évi költségvetés
tartalékkeretében rendelkezésre áll.
3.) A 2.) pont teljesülése esetén a szükséges
rendeletmódosításra, ill. a számítógépek
rendelkezésre bocsátására 2012. július 1-ig
kerüljön sor.
72/2012.(V.15.) Kt. sz. határozat:
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Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a Váci Mihály
Művelődési Ház nyári és szabadidős programjairól szóló tervezetet.
73/2012.(V.15.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a „Veresegyházi
Álomhegyi víztározó és rekreációs tó építése I. ütem - Mederkotrási feladatok ellátása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban:
1. A Verestransz Szállítási és Szolgáltató Kft.
benyújtott ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a Verestransz
Szállítási és Szolgáltató Kft.-t hirdeti ki nettó
125.006.000,-Ft - os ajánlati árral.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel
az eredményhirdetést követően a jogszabályban meghatározott határidők betartásával kösse meg a szerződést.
4. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház
Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési tervének módosítását.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a
jegyzőt a módosított Közbeszerzési terv
honlapon történő közzétételére.
74/2012.(V.24.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Képviselő-testülete
jóváhagyja az ÁSZ V-3112-040/2012. sz.
vizsgálati jelentésében foglalt megállapításaihoz kapcsolódó mellékelt intézkedési
tervet.
2. Az intézkedési tervet az ÁSZ részére meg
kell küldeni.
3. A Pénzügyi Bizottság kéri a polgármestert,
hogy az ÁSZ intézkedési terv időarányos
teljesítéséről szóló beszámolót a 2013. évi
költségvetés elfogadásával egyidejűleg
terjessze a Képviselő-testület elé.

1. Veresegyház Város Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy városunk benevez a
magyar önkormányzatok számára meghirdetett „Virágos Magyarországért 2012”
versenybe.
2. A képviselő-testület kéri a város minden
lakóját, oktatási, nevelési és egyéb intézményét, a vállalkozásokat és civil szervezeteket,
hogy
• vegyenek részt az időnként meghirdetett
faültetési programokban
• tegyék ápolttá, rendezetté, virágossá
környezetüket
• szépítsék a játszótereket
• alakítsanak ki közös pihenőhelyeket
• óvják a közterületeket
77/2012.(V.24.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzati
törvényben rögzített közterület elnevezési
jogával élve a Veresegyház, Mogyoródi utca-Patak utca- Találkozók útja által határolt
közterületet Búcsú térnek nevezi el.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a közterület elnevezéssel kapcsolatos
intézkedéseket, földhivatali eljárást tegye
meg, és gondoskodjon a címnyilvántartásba történő bejegyeztetésről.
78/2012.(V.31.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Veresegyház Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást, és azt a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Veresegyház Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást, és azt a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásokat Veresegyház Város Önkormányzata nevében
aláírja.

75/2012.(V.24.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Szennyvíztisztító
bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a
Veresegyházi agglomeráció területén” című
projekt szennyvíztisztító kivitelezése során
szükségessé vált selejtezést jóváhagyja.
2. A vagyonnyilvántartásból a jegyzőkönyv
szerinti sorokat kivezeti, a vagyonát a
szennyvíztisztító
építmények
vonatkozásában 11.231.935.-Ft-tal csökkenti.
76/2012.(V.24.) Kt. sz. határozat:
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HIRDETÉS
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II. SZÉCHENYI TERV - DlVERZITÁS Program

KISGYERMEKES SZÜLŐK ÚJRA
MUNKÁBAN
Ötven kisgyermekes szülő vehet részt abban a két éves programban, amelynek célja a sikeres
munkavállalásra való felkészítés. Az októberben induló Munka/Család Egyensúly projekt során
a GYES-röl, GYED-ről, GYET-ről visszatérők komplex képzésen vesznek részt, kiépítésre kerül egy
új gyermekfelügyeleti rendszer, és beindítanak egy ún. kisgyermekes gyártósort is. A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. programjának munkáltató partnerei a GÖDÖLLŐ COOP Zrt., a Művészetek
Háza Gödöllő és a Richárd Fritz Műanyag és Gumi Autóalkatrészeket Gyártó Kft. A toborzás
megkezdődött, kisgyermekes szülők jelentkezését várják az Aszódi, a Gödöllői és a Veresegyházi
kistérségből.

A három kistérség nagy része
Budapest
agglomerációjába
tartozik, s ennek megfelelően
az átlagosnál nagyobb itt a kisgyermekes családok aránya. A gyermekgondozás után visszatérők munkavállalását több tényező is
akadályozza, ilyenek például a gyermekellátó rendszer hiányosságai, az atipikus munkavégzési formák, a részmunkaidő, a távmunka
hiánya, az időközben elavult szaktudás és kompetenciák, valamint
a társadalmi sztereotípiák megléte. A Gödöllőn bemutatott projekt központjában a családok állnak, ahol elsődleges cél a munka/
magánélet összeegyeztetésének segítése, valamint a nemek közötti
esélyegyenlőség megteremtése a családi szerepvállalás terén.
Dr. Horváth Mihály előad

A szülőket és a munkaadókat is képzik

„Programunk több elemből épül fel” - ismertette Dr. Horváth Mihály,
a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója. „A kisgyermekes szülők foglalkoztathatóságát a célcsoport szükségleteire kidolgozott fejlesztési program segíti elő. A szülőkön kívül a munkáltató partnereket is képezzük, családbarát munkahelyi kultúra
bevezetésében nyújtunk tanácsot. Emellett jövőre kiépítésre kerül
egy komplex gyermekfelügyeleti szolgáltatási rendszer, amelynek megrendelői a munkaadók.” A programmal javul a résztvevő
szülők kommunikációja, érdekegyeztető képessége a munkaadókkal, a munkaadók atipikus foglalkoztatási formákat vezetnek be, és
hátrányos helyzetű munkavállalók tartósan bejutnak az elsődleges
munkaerő-piacra.
Dajka, projekt asszisztens, pénzügyi asszisztens, ügyfélszolgálati
munkatárs, pénztáros, eladó, árufeltöltő munkakörök várják a
jelentkezőket. Dr. Horváth Mihály elmondta, azok a szülők is jelentkezhetnek, akik nem tudják megoldani a gyermekük elhelyezését,
hiszen a projekt alatt a résztvevők számára ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítanak.

Szakmai és nyelvi képzések a COOP-nál

Az uniós támogatással megvalósuló Munka/Család Egyensúly
Program egyik munkáltató partnere a GÖDÖLLŐ COOP Zrt., melynek vezérigazgatója, Dr. Dúl Udóné szerint azok a vállalkozások tudnak jól prosperálni, ahol a dolgozók is magukénak érzik a céget és
a feladatokat.

Dr. Dúl Udóné

A Gödöllő Coop Zrt. a megalakulása óta, sőt, az elődje – a Gödöllő
és Vidéke Áfész idején is családbarát volt. A COOP rendszer a családiasságon alapul. Egymást ismerik és segítik a dolgozók és a
gazdasági vezetés is szem előtt tartja, hogy lehetőleg otthon is
nyugodt családi körülmények között éljenek, hiszen az a munkán
meglátszik. Hiába mondják, hogy nem kell bevinni a családi gondokat a munkahelyre. Ennek érdekében nagyon sokféle intézkedést
teszünk, pl. azoknak a szülőknek, akiknek gondjuk van, megoldjuk,
hogy rugalmasan kezdjék a munkaidejüket.
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Segítünk abban is,
hogy a GYES, GYED
alatt is tartsa a többi
munkatársával
a
kapcsolatot, mivel ez
egy nagyon fontos
dolog. Ide tartozik,
hogy a központunkban pár évvel ezelőtt
kialakítottunk egy
gyermekmegőrzőt,
Dr. Dúl Udóné nyilatkozik
hogy segítsünk a
szülőknek, amíg ők
valamilyen ügyintézést elvégeznek. Biztosítjuk, hogy a központban
van valaki, aki foglalkozik a csemetékkel közben.
Mindenféle juttatást megadunk, amit a törvény engedélyez, mint
például az iskolakezdési támogatás és azok a jutalmak, amiket ezen
felül is tudunk adni.
Azt gondolom, hogy a működésünk is családbarát, hiszen a személyes eladás jellemző a Gödöllő Coop Zrt-re. A vevőkkel is jól tudunk
bánni, nagyon sokan úgy járnak vissza a dolgozóink közé, mintha a
saját családjukhoz mennének. Ez természetesen a választékban és
a kiszolgálás minőségében is megjelenik.
A rugalmas munkavégzést biztosítjuk a központi igazgatásban és
lehetőségek szerint az élelmiszer kiskereskedelemben, bár ez nem
egyszerű, hiszen például a pénztárosok egymásra utaltak.
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú
Kft. Társadalmi Diverzitás Program
2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Email: diverzitas@qak.hu

Tel.: 0628/522-938
Honlap: http://tdp.qak.hu

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést
követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás,
stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
HIRDETÉS

Cím: 1461
Budapest, Pf.: 182.
Telefon:
06 (1) 342-63-55
E-mail:
info@cchr.hu,
Weboldal:
www.
emberijogok.hu
Minden
információt
bizalmasan
kezelünk!”
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Veresegyház kórházi beosztásai
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező
fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségéről (TEK) az ÁNTSZ nyilvántartást vezet, amelybe honlapjáról biztosítja a betekintést. Az adatbázis a 2012 július 1-től hatályos adatokat tartalmazza.
A rendszer 173 kórház 3176 település vonatkozásában érvényes ellátási kötelezettségét tartalmazza.
A Veresegyházra vonatkozó adatokat a GYEMSZI (Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) internetes
tájékoztatásából szereztük.

Új háziorvosok
a Praxis Házban
Dr. Veres Ágnes
Május
1-jén
az
önkormányzat két új
háziorvosi körzetet
alapított. Ez egy
bölcs döntés volt,
mert az Egyetemen
Alapés az Országos Alap
ellátási Intézmény
Intézményben is úgy tartják,
hogy az a helyes,
ha egy háziorvosi
körzethez 1500-1800
fő tartozik, s Veres
Veresegyházon volt jóval
nagyobb létszámú körzet is létezik. Ezzel a döntéssel az ellátás színvonalát emelték.
Én kaptam 7-es számú háziorvosi körzetet. A rendelésem
Baranyai doktor úrral közös rendelőben történik, váltott rendelési időben.
Szeretettel várom az új betegeket, aki szeretne hozzám tartozni, az bátran jöjjön a rendelési időben.

Dr. Kósa Tünde
Június elejétől dolgozom a 4/2-es háziorvosi körzetben, mint
háziorvos. Szemész
szakorvosként pedig
találkozhatnak velem
a Misszió szakrendelésén is.
A
férjemmel,
dr.
Bedő
Csabával
váltjuk egymást a
rendelőben, de ő egy
másik körzet betegeit
látja el.
Milyennek találta az itteni rendelő adta lehetőségeket?
A feltételek adottak, a rendelő adottságai jók. Fel
vagyunk szerelve az alapvető eszközökkel, a még hiányzó
műszerezettséget pedig menet közben pótoljuk.

Ha nem tálja orvosát, érdeklődhet a Praxis Patika
telefonszámán: 06-28-588-842
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Milyen panasszal szoktak jönni a betegek?
Ez változó, s még sok körzeti betegemmel nem találkoztam.
Az első hónapban főként a nyári virózisok, rovarcsípések fordultak elő sűrűn.
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Dr. Bedő Csaba
Március elsejével vettem át az 5-ös számú háziorvosi körzetet itt Veresegyházon. Őrbottyánban lakom, 5 percre innen a rendelőtől. Szerencsésnek érzem magam, mert annak ellenére, hogy egy másik
településen élek, ilyen közel van a munkahelyem. A körzet korábbi orvosa dr. Mészáros Zsolt Isaszegre
költözött, így az üres helyre pályáztam és nyertem felvételt az önkormányzattól. Hosszú távon szeretnék
háziorvosként a körzethez tartozó páciensekért tevékenykedni. A betegek érdeke is, hogy hosszú távú
orvos-beteg kapcsolat legyen, szeretnék Veresegyházon megállapodni.
Mennyi beteget vett át, és körülbelül
hány százalékukkal találkozott már
most a nyár elején?
Ez egy újonnan alakult körzet volt,
Dr. Bedő Csaba mindössze másfél éve hozták létre, így
nem volt sok ellátott, körülbelül 700 főt
„örököltem”. Időközben a létszám a körzetben 900-ra emelkedett.
A betegek jórészét már személyesen is ismerem. Van olyan beteg,
akivel már legalább tízszer találkoztam, és persze olyanok is akadnak, akik bejönnek a rendelőbe, és elcsodálkoznak, mert nem tudták, hogy az előző háziorvos már több mint fél éve nem rendel itt.
Ez egy jó dolog, mert azt jelenti, hogy nem volt orvosi segítségre
szükségük az elmúl fél évben.
Mit tud tenni a doktorúr az betegek egészségmegőrzése
érdekében?
Ez egy nagyon kétoldalú dolog, nagymértékben függ a betegek
közreműködésétől. A legtöbben valamilyen krónikus betegségben
szenvednek, mint például a magas vérnyomás, a szívbetegség vagy
a cukorbetegség. Ha ezeket a betegségeket megfelelően kezeljük, s
ha az illető kapott és bevált gyógyszereit rendszeresen szedi, akkor
sokkal kevesebb orvos-beteg találkozásra van szükség. Megfelelő
gondozással le lehet csökkenteni az orvosnál való megjelenések
számát.
Tudják-e a beteg kérése szerint az olcsóbb gyógyszert felírni?
Természetesen mindig igyekszünk erre odafigyelni, és a betegek

pénztárcájához szabni a gyógyszerelést, úgy, hogy közben mégis
korszerű és jó gyógyszereket kapjanak a betegek.
Mi történik, ha az orvoslátogató igyekszik Önöket rábeszélni arra, hogy mégis inkább az adott gyár üzleti érdekei szerinti
gyógyszert írják föl?
Én úgy gondolom, hogy valamennyi orvos munkatársam elsősorban
szakmai szempontok alapján dönt a gyógyszer kiválasztásánál, és
nem a meggyőzés alapján. Arra mindenki odafigyel, hogy a beteg a
megfelelő kezelést kapja meg, és lehetőleg jó áron.
Az ellátottság, felszereltség szempontjából milyennek találták
az új orvosoknak ezt a rendelőintézetet?
Én rengeteg háziorvosi rendelőintézetet - és nem csak rendelőt -, s
azt mondhatom, hogy ez ilyen szempontból kiemelkedő. Ez egy új
épület, kimondottan háziorvosi rendelőnek készült. Fontos kiemelni, hogy közvetlenül mellettünk működik a gyógyszertár is, tehát a
pácienseknek nem kell messzire meniük a felírt gyógyszerekért.
Itt van még háttérintézménynek a Misszió is – a szakorvosi
rendelőintézet -, ami bármilyen váratlan esetben megfelelő szakorvosi hátteret biztosít.
Fogászat azonban nincs az intézményben...
Sem a Misszióban, sem itt a Praxis Házban nincs, viszont a közelben
található a Veres Dent Fogászati Központ.

HIRDETÉS

www.decens.eu • folyóirataink
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Tanévzáró a Fabriczius József
Általános Iskolában
Szalainé Gulyás Ágnes igazgató asszony az alábbi beszéddel köszönt el a diákoktól és a szülőktől a nyári szünetre, a felső tagozat évzáró ünnepségén.
Kedves Diákok, Szülők,
Tanáraink és Tisztelt
Vendégeink!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit tanévzáró ünnepségünkön.
A mai nappal, befejeződött egy
Szalainé Gulyás Ágnes
újabb tanév és eljött a számadás
napja. Megkapjátok a bizonyítványaitokat, mely egy egész év áldozatos munkáját, vagy éppen
hanyag munkátokat tükrözi. Mindenképpen érdemes átgondolnotok, hogy a következő évben mit kell jobban vagy másképp csinálnotok az eredményesebb tanulmányok érdekében.
A tanév folyamán pedagógusaink arra törekedtek, hogy belássátok, eredményt elérni csak kitartó, folyamatos munkával lehet, s a
hatékony tanulás elengedhetetlen feltétele, a rend és a fegyelem.
Nagyon sokszor találkozunk a rendszeres felszerelés és házi feladat
hiánnyal, rendszeres késésekkel, ezért tisztelettel kérem a szülőket,
segítsenek nekünk, álljanak ott gyermekeik mögött, mert szülői
törődés nélkül, csak szélmalomharc marad a törekvésünk. Ebben a
tanévben kiemelkedően magas volt az igazolatlan hiányzások száma, mert néhány tanuló több hónapig nem járt iskolába. A szülőket
még az iskoláztatási támogatás megvonása sem kényszerítette arra,
hogy gyermeküket iskolába járassák.
Kedves Diákok!
3. éve már a felújított és kibővített épületrészben tanulhattatok. A
megváltozott környezet, esztétikai szépség arra ösztönzött benneteket, hogy vigyázatok a szép, új iskolánkra. Mindenki nevében
mondhatom, nagy öröm és jó érzés ilyen környezetben tanulni és
tanítani.
Tanulmányi munkája alapján 63 diák kitűnő bizonyítványt visz
haza, és sokan tantestületi dicséretben is részesültek, 74-en jeles
eredménnyel dicsekedhetnek, de sajnos 29 tanulónk nem teljesítette a tantervi követelményeket, ők augusztusban javítóvizsgát
tehetnek.
Nagyon mozgalmas és tartalmas tanév van a hátunk mögött, számtalan sport és szaktárgyi versenyen méretettétek meg tudásotokat
és képviseltétek iskolánkat.

Magyar

A Kazinczy szép magyar beszéd területi versenyéről 1-2. helyezést
hoztatok. A csömöri vers- és prózamondó verseny három első és
három második helyezéssel veresi diákok dicsekedhettek és különdíjjal is jutalmazták teljesítményeteket. A „fóti őszi” megmérettetés
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is a veresi iskolának kedvezett, mert elhoztátok az 1-2-3-4. helyezéseket. A Bólyai Anyanyelvi Versenyről is kiváló eredménnyel tértetek haza. A vers- és novellaíró pályázatra készített munkátokkal
bemutattátok milyen írói tehetségekkel megáldott diákok járnak
iskolánkba.

Történelem

A Kálti Márk Levelezős Verseny országos döntőjében az 5. évfolyamról egy tanulónk a legjobbnak bizonyult, a 7. évfolyamról két
diákunk az 5. és a 6. helyezést érte el. A debreceni komplex történelmi, műveltségi vetélkedőn kiváló minősítést kapott 7-es csapatunk.

Idegen nyelv

Angol- és német tanulmányi versenyen 107 angolos és 65 németes
tanuló vállalta a megmérettetést. A kétfordulós versenyen közel
100%-os eredmények is születtek. A Heuréka nyelviskolával közösen szervezett ITK Origo Junior nyelvvizsgát 43 tanulónk tette le
kiváló eredménnyel.

Földrajz - biológia

A Titok Herman Ottó Természettudományi Levelezős Versenyen jeleskedtetek. A Galgamácsai Fekete István Ált Isk. természetismereti
versenyén élmezőnyben végeztetek.

Matematika

A tanév során két országos és 4 területi versenyen vettetek részt.
A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján az Észak-Pest
megye legeredményesebb iskolának járó vándorkupát szereztétek
meg. Az 5-es csapat 2. lett, a 7-esek lettek a bajnokok. Az országos
döntőre kapott meghívást a legeredményesebb tanulónk, ahol a
12. helyen végzett.
A megyei Bolyai versenyen is szépen szerepeltetek, 2-5-7-8-9. 2022. helyezettek lettetek több mint 100 csapat közül.
A Rátz László területi versenyen is az élvonalban voltatok, csapatban az 5. és8. évfolyam 1 helyezést, a 6. évf. 3., a 7.évf. 2. helyezést
ért el. Egyéni értékelésben minden évfolyamon a mi diákjaink hozták el az aranyérmet.
A Kvassay Területi Versenyen 1. helyezést kaptatok. A Boronkay
Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium által meghirdetett versenyen 2-3-7. helyen végeztetek.

Sakk

Szinte már hagyományként a Diákolimpia Országos Döntőjébe a
III-IV. korcsoportos csapatunk jutott be. Országos 4. helyen végeztek a lányok. A Pest megyei 5 fordulós versenysorozat végeredmé-
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Szénás Zsoltné Borgulya
Rita önkormányzati
képviselő
nyeként 5 arany, 2 ezüst, és 3 bronzéremmel gazdagítottátok éremgyűjteményeteket. Országos egyéni diákolimpián Pest megyét
veresi diák képviselte, ahol szoros küzdelem után a 7. helyen teljesített.

Úszás

Szinte minden korcsoportunk ott szerepelt az Országos Diákolimpián és számtalan dobogós éremmel jutalmazták kiváló teljesítményeteket. Váltóban 2. 8. és 10. hely, egyéni a különböző úszásnemekben 3-4-9. helyen végeztetek.

Triatlon, duatlon

A versenyeken országos dobogós helyezéssel dicsekedhettek a csapatok és az egyéni versenyzők is.

Kosárlabda

A Diákolimpián a III-IV. korcsoportos fiúk képviselték iskolánkat.
Mindkét csapatunk megnyerte a körzeti versenyt, és a területi
döntőn a IV. korcsoportos fiúk 3., a III. korcsoportosok a 4. helyen
végeztek.

Színjátszás

A Tűzmadarak színjátszó csoportunk, az Országos Weöres Sándor
Színjátszó Találkozón arany minősítést kapott, a Tűztestvérek csoportunk ezüst minősítéssel végzett.

•

Nagy Gabriella, az iskolai SZMK tagja

Ének -zene

Tagozatosaink a Sződligeti Dunakanyar Népművészeti Fesztiválról aranyérmekkel és különdíjjal tértek haza. Erdélyi meghívásnak
eleget téve műsorukkal Szentegyházán méltóképpen képviselték
iskolánkat és Magyarországot. Az idei tanévben újból megrendeztük az Éneklő Ifjúság Pest megyei minősítő kórustalálkozót, ahol
kórusainkat a zsűri ezüst- és arany diplomával minősítette.
Ez a sok országos versenyeredmény mutatja, hogy rengeteget
dolgoztunk a tanév folyamán. Itt szeretném megköszönni tanulóinknak, hogy kitartó szorgalommal, kiemelkedően felkészülve hoztak dicsőséget iskolánknak. Külön köszönöm a szülőknek, hogy
támogatássukkal segítették a versenyeken való részvételt, és a
pedagógusainknak, hogy tudásuk, energiájuk legjavát adva készítették fel tanulóinkat a megmérettetésre.
Köszönöm az önkormányzatnak, a Fabriczius Alapítványnak, a
megújuló Iskolaszéknek, hogy egész évben támogatta, segítette
együttműködő munkánkat. Külön köszönetemet fejezem ki GE
képviselőinek, akik évek óta kiemelkedően támogatják iskolánkat.
Kedves gyerekek és pedagógusok!
A hosszúnak tűnő tanév végén, már egy kicsit türelmetlenül várjátok a gondtalan pihenést, ezért mindenkinek pihentető nyarat kívánok, hogy a következő tanévet feltöltődve, vidáman, jókedvűen
kezdjétek. Ezennel bezárom a 2011-2012-es tanévet!

Néhány közérdekű
tudnivaló!

Nyáron ügyeleti napokat tartunk, július 04-én, 18-án, augusztus 01-én, 15-én, szerdai napokon a régi épületben, 8-12
óráig.
Az eszközjegyzék a hirdető táblán osztályra lebontva megtalálható és olvasható az iskola honlapján is.
A tankönyvosztás a helyben szokásos módon augusztus 27én kezdődik. Az 5-6. osztályosok 29-én szerdán, a 7-8. osztályosok 30-án, csütörtökön 8-17 óráig, a régi épületben vehetik át a
tankönyveiket. Az át nem vett könyveket visszaküldjük.
A nyári időszakra is jár bérlet, a titkárságon, a fogadó napokon átvehetők.
A sulibox szekrényeket a nyári karbantartás miatt kipakolták, a benne lévő dolgaitokat az osztályfőnököktől átvehetitek.
Az itt maradt dolgokért felelőséget nem tudunk vállalni.
A tanévkezdés szeptember 3-án, hétfőn, reggel 8 órai kezdettel lesz.
Kérem azon tanulók szüleit, akiket felvettek 6 osztályos gimnáziumba, a nyár folyamán írassák ki gyermekeiket.
Június 24-én van a kábítószeres világnap és ennek alkalmából 14-kor lesz a pályázatok eredményhirdetése, min-denkit
szeretettel várnak.
Június 24-én vasárnap az ausztriai nyelvtáborosok fél 8-kor
gyülekeznek itt, a iskola előtt.
Minden fontos tudnivaló olvasható az épület hirdetőtábláján
kifüggesztve, és az iskola honlapján.

•
•

Elbúcsúzunk igazgató nénitől

•
•

HIRDETÉS
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Gyermekliget
Általános Iskola
Veresegyház egy új iskolával gyarapodott, pontosabban a Montessori
Iskola helyén és helyett alakult meg a Gyermekliget Általános Iskola.
A változás okáról és az új intézményről az iskola igazgatótól, Megyeri
Zsuzsannától érdeklődtünk, a Hangvár Alapítványi Óvoda és az új
iskola közös fesztiválján.
A 2 alternatív intézmény bemutatkozása céljából szerveztük ezt a
szabadtéri rendezvényt, a „Színezd ki a világot, amerre jársz!” mottónkkal. A Gyermekligetben vagyunk, az iskolának kettő, az óvodának pedig egy ház ad otthont. Kis létszámú osztályokkal dolgozunk
az egyéni képességeket figyelembe vevő módszerekkel. Diszlexia
prevenciós módszerrel tanítjuk írni és olvasni az első osztályban
a gyerekeket, s ezt folytatjuk egészen 4. osztályig, a Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyveivel tanítunk, ami tudtommal itt a térségben
egyedülálló.
Milyen gyerekeket várnak?
Olyanokat, akik a hagyományos iskolában, óvodában nehezen, vagy
nem tudnak teljesíteni. Mi megtaláljuk a módját, ők itt jól érezzék
magukat és a képességeiket fejlesszék. Kiszínesítjük a mindennapjaikat alternatív módszerekkel, ez erdei iskolától kezdve, a különböző egyéni differenciálásokon át, napi számítógép és interaktív tábla
használat mellett.
A környezetvédelmi projekt folyamatosan szerepel a nevelési-oktatási tervünkben, ezért is hoztuk létre a „Hulladékból hasznosat” c. kiállításunkat, ami most látható. A gyerekek készítettek hulladékokból
hasznos tárgyakat. Nagyon ötletes tárgyak készültek, például régi
hanglemezből órát csináltak, az elnyűtt kiscsizmába virágot ültettek.
A gyerekek év végén rendes bizonyítványt kapnak. A tanáraink magasan kvalifikált szakemberek, akik szeretik a gyerekeket és kihozzák
belőlük mindazt, amit egy hagyományos létszámú osztályban lehetetlen lenne. Így ők a kis létszám, a speciális bánásmód miatt itt jól
tudnak teljesíteni.

Sebestyénné Kaszás Mónika és Megyeri Zsuzsanna

Világbajnok mexikói peonza bajnok
bemutatója a fesztiválon

Évzáró a Református Iskolában
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Már hét éve, hogy megnyitotta kapuit az Árnyas Óvoda, mely szeretetteljes, családias légkörben fogadja az ide járó apróságokat.
Köztudott, hogy mennyi érdekes program színesíti a gyerekek
mindennapjait, s e beszélgetésünk apropója is az, hogy ismételten tovább bővül az óvoda nyújtotta lehetőségek tárháza.
Gazdag Mónikával, az Óvoda vezetőjével beszélgetek.

Milyen újdonsággal lepik meg az új nevelési
évben az érdeklődő családokat?

Ezúton két örömhírrel is tudunk szolgálni számukra. Az első az angol nyelv tanulását előtérbe helyező családoknak szól. A nyelvek tanulása ma meghatározó tényező a gyermekek életében. Óvodánkban két éve indítottunk egy csoportot - bátran mondhatom nagy
sikerrel, - akik minden nap foglalkoznak az angol nyelvvel. Eredményességükről idei évzáró műsoruk
tanúskodik, ahol nemcsak angol
énekeket, verseket hallhattak a
jelenlévők, hanem mindenki örömére és meglepetésére a kis ovisok
egy mesét adtak elő, természetesen azt is angol nyelven. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk.
Ami örömhír az érdeklődők számára, hogy növeltük az angol nyelvet tanuló gyermekek férőhelyét, így
korlátozott számban még tudunk jelentkezőket fogadni.
A másik újdonságunk, hogy szeptembertől indítunk egy zenei csoportot, ahol a gyermekek minden nap kalandozhatnak a zene világában.

Miért érezték szükségét egy ilyen
csoport indításának?

A zenei – esztétikai nevelés eddig is fontos szerepet kapott életünkben, mi sem példázza jobban, hogy minden évben több kisgyermekünk nyer felvételt zenei tagozatos osztályba. Itt Veresegyházon és
a környező településeken szerencsére bőven van lehetőség zenei
tanulmányokat folytatni, ezért szeretnénk, hogy azok a gyerekek,
akik ezen iskolákba jelentkeznek, az előzetes meghallgatáson minél eredményesebben szerepeljenek. Úgy gondoltuk, hogy egy zenei csoporttal segítséget és még nagyobb esélyt nyújthatunk azok
számára, akik ezt az utat választják.

Mit ad az óvodai zenetanulás ilyen
kis korban a gyerekeknek?
A zene iránti érzékenység kialakításában az első nyolc évnek, így az
óvodának meghatározó szerep jut.
Az óvodai zenei nevelésünk célja,
hogy a gyermekeket minél több
zenei élményhez juttassuk, zene
iránti érdeklődésüket felkeltsük,
zenei ízlésüket formáljuk.
Ebben komoly szerep jut a gyermekdaloknak, népdaloknak. Hagyományőrző óvodaként a népi játékok felelevenítése során azonban
még több népdal kerül repertoárunkba, melyek fakultatív program
keretében népi táncokkal is kiegészülnek a gyerekek nagy örömére.
Az óvodai zenei nevelés során fejlesztjük a gyermekek hallását, ritmusérzékét, emlékezetét, harmonikus mozgását. A mozgás és a dal
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Zenei csoport indul az
Árnyas Óvodában
ebben a korban egybefonódik, a dal
ritmusa, lüktetése lendületbe hozza
a kezeket, lábakat, mely segítséget
nyújt a gyermekek mozgásának fejlődéséhez.

A legújabb pszichológiai és zenepedagógiai kutatások azt bizonyítják, hogy
a korai zenei – esztétikai fejlesztésnek komoly szerepe van az agy
kapacitásának növelésében, a rugalmas gondolkodás kialakításában, s a fejlődésben lemaradt gyermekek ilyen módon hátrányukat
is behozhatják. Az óvodások zenei fejlesztése tehát nemcsak zenei
tehetségük kibontakoztatását jelenti, hanem a két agyfélteke harmonikus összehangolását is, mely hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek kreatívabbakká, kitartóbbakká, befogadóbbakká váljanak.
A művészetek, így a zene is segíti őket abban, hogy érzelmeiket,
önmagukat kifejezhessék, ezáltal kommunikációs képességük is
jobban fejlődhet.

Mennyiben tér majd el a zenei csoportba járó
gyerekek zenei képzése a többiekétől?

Ahogy említettem, ezek a gyerekek minden nap foglalkoznak majd
zenével, természetesen zenepedagógus vezetésével, így sokkal intenzívebb zenei képzésben részesülhetnek. Kiemelt hangsúlyt szeretnénk fektetni a gyerekek ritmusérzékének, dinamikai érzékének,
belső hallásának, zenei memóriájának, dallam és – hangszínérzékének, hangképzésének fejlesztésére. Ezen túl elsajátítják a zenetanuláshoz szükséges alapokat, gondolok például a szolmizációs
hangok megismerésére, a kottázás legalapvetőbb szabályaira, de
törekszünk a hangszerek széles választékát is minél közelebb hozni
hozzájuk.

Hol s hogyan jelentkezhetnek akár az angol,
akár a zenei csoportba az érdeklődők?
Előzetes egyeztetés után személyes
találkozón szívesen megismertetjük
az érdeklődőket óvodánkkal, környezetünkkel, a lehetőségekkel, az itt
folyó szakmai munkával, az óvó és –
dajka nénikkel.
Óvodánk életéről a
www.arnyasnet.hu weboldalon is
kaphatnak bővebb információt.
Honlapunkon az óvoda és a gyerekek
közös munkálkodása folyamatosan
nyomon követhető.

Érdeklődni, időpontot egyeztetni
Gazdag Mónika óvoda vezetőnél (Tel: 20 / 222-0287)
és Karsai Veronika óvoda titkárnál (Tel: 20 / 317 – 6691)
lehet.
E-mail: info@arnyasnet.hu
Cím: Veresegyház, Árnyas u.1.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket,
s ezúton kívánunk nagyon kellemes nyarat,
jó pihenést mindenkinek!
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Kincsek Portája
Városünnepünk különleges, szép eseménye volt a Veresi Kincsek Portájának, a Fő út 116. számú ház ünnepélyes-bensőséges átadása.
Ahogyan az régen volt, a „lakók” a szentelés után vették birtokba a
hajlékot. Jelen van benne immár az Úr, mert értéket képviselő tevékenység, élet zajlik benne.
A Portát három szervezet kapta használatra az önkormányzattól: a Katonai
Hagyományőrző Egyesület, a Bokréta Néptáncegyüttes és az Agora Kör.
Tagjaik és szimpatizánsaik újították fel, rendezték be a düledező, elhanyagolt épületet és udvarát.
Lévai György megnyitó beszédében három pontban vázolta az Egyesület céljait, melyek a következők: az évi ünnepkör fontos eseményeinek
megjelenítése, egy régi, működő parasztgazdaság létrehozása - bemutatása és egy szatócsbolt „üzemeltetése”.
mélPásztor Béla polgármester mél
tatta az ötletgazdák nagyszerű
elvékezdeményezését és az elvé
gzett önzetlen munkát. A
néhai Ványi Miska bácsi sokáig
lakatlan, pusztuló háza immár
pótola város semmivel nem pótol
ható, különleges pontja lett.
Működésében mutatja majd a
hajdani paraszti kultúrát.
udBenn a házban és kinn az ud
emvaron elégedett, boldog em
bereket lehetett látni. Ének,
zene, tánc - a Népdalkör, a
Hagyományőrzők, a Bokréta és
a Tulipán Zenekar népzenészei
vidítottak minket. Az első
szobában gyönyörű népi
ihletésű és díszítésű ruhákat,
Lévai György
ágyneműket láthattunk, a
konyhában tésztát készítettek
és hímeztek az asszonyok, az istállóból kialakított helyiségben kézzel
szövött szőnyegek, míves lószerszámok, Kun Éva kerámiái között, a mesesarokban friss levendulából illatosító rudacskák készültek.
A kétéves munkát, s a többiek, Vastag Andrásék, Illés Zoltánék, Almási
Bernadették és a sok-sok segítő ember érzését, hangulatát fejezte ki Lévai
György az alábbiakkal:
„Boldog, elégedett és büszke vagyok és nagyon fáradt, de kellemes, jó érzés
tölt el. Az utolsó egy hónap nagy hajrája megmutatta a közösség erejét, a
kaláka-munka nagyszerűségét.”
fverona
HIRDETÉS
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Vasútmodellezők
A Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub négy napon
keresztül látta vendégül a német testvértelepülésünk, Schneeberg és egy szegedi modellező klub sporttársait, közös kiállításon, a Városünnephez kapcsolódva, a Mézesvölgyi Iskola
aulájában.
Ismert, milyen alapos munkát végez egy-egy kiállítás megszervezésekor Gombos István klubvezető és csapata, ez alkalommal azonban még komolyabb eredményeket láttunk. A rendezvény
kinőtte a hatalmas aulát, már az ebédlőben is zakatoltak sínpályáikon a kisvonatok, csodálatos környezetükben, a miniatűr dombok, völgyek, élethű épületek, vasútállomások közt. Veresegyház
vasútállomásának még a környéke is olyan tökéletes volt, mintha
magasan szálló repülőgépből néztünk volna alá.

Napközis gyerekek a kiállításon

A rendezvényt Pásztor Béla polgármester nyitotta meg, közel 60
gyermek jelenlétében, akik nagyszerűen szórakozva még egy csatakiáltást is megtanultak az alkalomra.

Gombos István és Pásztor Béla,
miközben az indítópultot beüzemelik
HIRDETÉS
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Nádasliget Park
Egy évtizedes munka gyümölcse érett be ezen a nyáron az Ivacsokon. Július 23-án sokan
összegyűltek megünnepelni ennek a szép létesítménynek a felavatását. A nemzeti színű szalag át
átvágása után óvodás műsorral, zenei csemegével, bográcsos vendéglátással és környezetvédelmi
előadással is fűszerezett kis kiállítással múlatták az időt, a kellemes, szép környezetben.
Bata Péter, a Nádasliget Park kitalálója, gazdája elindítója és a
munka megszervezője az alábbiakban ismertette gondolatait.
Ön a park ötletadója, kivitelezője, gazdája…
A kivitelezésben nagyon sok
Bata Péter
segítségem volt, elsősorban a
családom - ezt mindenekelőtt ki kell emelni -, és az utca. Nagyon
sok munka és küzdelem volt benne.
Most egy nagyon szép átadáson voltunk. Mióta készül a park?
Bár a gondolat már korábban megfogalmazódott, de 7 éve dolgozunk rajta, minden évben egy kicsit tettünk hozzá, erőnknek és a
zsebünknek megfelelően. Ez a kis ünnepség a pont a mondat végén.
Látom, nagyon szépen le van festve itt minden bútor. Ezt a GEnek köszönhetjük. Az a kis házikó mire szolgál?
A házikót magam fabrikáltam, nem nagyon engedtem a közelébe senkit. Egy bevillanás volt, hogy esetleg egyfajta színpadként is működjön valamikor. Ezzel azonban nem nagyon mertem
előhuzakodni, mert nem biztos, hogy örülnének itt annak, hogy
alkalmanként rendezvények legyenek. Nagy megnyugvás, hogy
most mégis mindenki jól érzi magát.

Az utca lakói vannak most itt?
Sajnos az utca lakói most nincsenek túl sokan, mert sok köztük a
nyaraló, akik most nincsenek itt. Régebben sokkal jobban megmozdultunk, már a ’80-as évek elején csináltunk utcabálokat.
Bátran kijelenthetjük, hogy Veresegyházon mi csináltunk először
komolyabb utcabálokat, ahol összejöttünk akár százan is, és a Polgármester úrral jártuk a Megy a gőzöst.
Az önkormányzat segített benne, vagy csak engedélyezte?
Csak engedélyezte, de mindig mellettem álltak, s nekem ez bőven
elég volt. A faanyagot és egyebeket az önkormányzattól, a Gamesztól kaptam.
HIRDETÉS
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Természetvédelmi híreink
A szigorúan védett lápi pócok sikeres szaporításáról
Tatár Sándorral beszélgettünk
A Lápi Póc Fajvédelmi Mintaprogramot 2008-ban kezdtük el a Szent
István Egyetem Halgazdálkodási
Tanszékével csináljuk közösen.
Jó hír, hogy az elmúlt években
menekítettünk lápi pócot olyan
helyekről, ahol vagy szennyezés
érte az élőhelyét, vagy bedózerolták, valamilyen fejlesztés miatt. Ezek
Tatár Sándor
a halacskákat a Szent István Egyetemen sikeresen szaporították, néhány tucat befogott anyahal után sikerült 660 db kis ivadékot felnevelni. Ez komoly szakmai siker, külföldön
sokkal kisebb arányban tudnak lápi pócot felnevelni.
Az Egyesületünk Szadán alakított ki 6 db 60 m3 vízbefogadó kis tavacskát, és ezekben olyan jól érzik magukat az Egyetemen szaporított
lápi pócok, hogy már több mint 1000 ivadékot számoltunk a tavalyi ívás
után. A kubikgödör jellegű tavak 2 év alatt beálltak, a halaknak szükséges táplálék minősége és összetétele megfelelő, minden feltételt biztosítanak ahhoz, hogy a lápi pócok szaporodjanak benne. A lápi póc
mellett a szintén védett réti csíkot is betelepítettük és tervezzük a védelemre váró széles- vagy arany kárász telepítését is.
A legfrissebb fejlemény az, hogy még 2010-ben menekítettünk az M0
híd bővítési területéről lápi pócokat, ugyanis a munka során a Czuczorsziget természetvédelmi lápterületének egy részét feltöltötték. A feltöltés előtt sikerült kimenekítenünk 21 db lápi pócot, aminek egy részét
elvittük a tanszékre szaporítani, egy részét pedig elhelyeztünk a tavakban. Olyan sikeres volt ez a mentés, illetve szaporítás, hogy most már mi
telepítünk vissza élővízbe 120 db saját nevelésű pócot, ami részben a
Tanszékről származik, illetve még az idén több mint 200 db lápi pócot
fogunk a szadai mintaterület tavaiból visszatelepíteni a a Soroksári Dunaágba. Nagyszerű, hogy a kimentett 21 db póc helyett összesen 300
db halat tudunk visszatelepíteni a Ráckevei Dunaági Horgászszövetség
területén.

zeti Park Tanösvények Budapest körül c. kiadványában is szerepel. Évente átlagosan körülbelül 5-600 fő látogatja, a megnyitás
óta közel 4000 főt vezettünk körül. Rajtuk kívül még legalább
ennyien járták körbe a tanösvényt a Nemzeti Park boltjában
vásárolható tanösvény füzetre hagyatkozva, kísérő nélkül.
Ezen az Ivacsi Lápi Természetvédelmi Területen több mint két
és fél millió Ft eszmei értékű védett növény található. Érdekes
és ki kell emelni, hogy az emberi behatás nem mindig káros. Itt
500-1000 éven át kaszált az ember, s a rendszeres kaszálásnak
köszönhetően jött létre a láprét, ugyanis így nem tud elgyomosodni, megmaradtak a védett növények. Ha felhagynánk a
kaszálással, akkor néhány év alatt a túlnyomó részük eltűnne.
Említene néhány növényt ezek közül?
Ami igazán értékes, és a térségben kevés fordul belőle elő,
az a szibériai nőszirom. A másik védett növény a hússzínű újjaskosbor, amely egy talajlakó orchidea, szintén elég ritka a
térségben, s itt honos a kornistárnics, amely közel 100 töves állományt alkot.

Fecskegyűrűzés

Június 9-én ismét kitelepültek a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület és a Tavirózsa Egyesület
környezetvédői a határba. Az Álom-hegyen feszítették ki a
hálókat hogy a vizsgálat idejére befogják a madarakat.
A parti fecskék a homokfalban odút fúrnak maguknak és ott
fészkelnek, s a környék rovaraival táplálkoznak.
A gyűrűzés célja, hogy megtudják visszatértek-e az afrikai
telelésről ugyan ide a madarak és egyben a fecskék méreteit,
tulajdonságait is jegyzőkönyvezték.
A gyűrűzésre sokan kisétáltak családostól, s boldog volt az a
gyermek, amely elengedhetett egy felgyűrűzött példányt.

Nádasliget Park a környezetvédő
Tatár Sándor szemével

A Nádasliget Pihenőpark kapcsán már évekkel ezelőtt megkereste
az Egyesületünket Bata Péter. A park mellett található Folyáspatak
túloldalán helyezkedik el az Ivacsi Láprét Természetvédelmi Terület, ami országosan védett. Az ottani élővilág ide is átjár, például
az ivacsi térségben élő több tucat védett madárfaj egyedei rendszeresen átlátogatnak ide a parkba. Az országosan védett terület
határos ezzel a parkkal, így, ha valaki szeretné felfedezni annak az
állat- vagy növényvilágát, az innét meg tudja közelíteni. Persze óvatosan kell lépdelni, különösen a virágzási időszakban, nehogy kárt
tegyünk valamiben.
Fontosnak tartom, hogy a
Nádasliget pihenőpark a
tavak tanösvényéhez kapcsolódik. Ha valaki egy nagy
kört szeretne tenni a tanösvényen, és mind a 3 tó körül
végigmegy, akkor itt félúton, le tud pihenni. Ha valaki
viszont csak egy rövidített
útvonalon szeretne végigmenni, például csak a Pamut
tó körüli élővilágot kívánja tanulmányozni, az itt a parkban
lepihenhet, akár még bográcsolhat is. A tanösvényünk
Újjaskosbor
2005. óta a Duna-Ipoly Nem-
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Arany Páva Díjas
a Veresegyházi
Népdalkör

Művelődési Események
Július 14. 17-00- 22.00

koncertek: bemutatkoznak a fiatal
veresi és környéki zenekarok

Programok az itthon nyaralóknak
Előadás: Portéka bábszínház
Társasjáték klub
Egy perc és nyersz, ügyességi
versenyek
Sport: sorversenyek – családi
nevezéssel
Kézműves: gombfocikészítés,
öltöztető baba készítés papírból
Táncház
Fellép: Csillaghúr együttes

Július 29. 18.00-20.00

előadása
Helyszín: Római katolikus templom

Július 15. 18.00 – 20.00

Augusztus 6-11-ig

Miénk itt a Fő tér
Nagyi ugye játszol velem?

Zenél a tér
Ez is operett, az is operett

Veresegyház városünnepén, június 30-án zajlott le a Népzenei
Találkozó 14 hagyományőrző együttes részvételével. Az esemény főszervezője a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége, Legfontosabb céljuk, hogy
ápolják, megmentsék és továbbadják a magyar énekkari és
népzenei kultúrát, és emeljék a zenei műveltséget.
A versenyzőket egy háromtagú zsűri értékelte, amelynek elnöke
Birinyi József népzenész, népzenekutató volt. A versenyen 14
kórus kapott minősítő fokozatot, 2 pedig kiérdemelte az Arany
Páva minősítést, egyikük a Veresegyházi Népdalkör.

Népszerű operett és musical
slágerek
Jóföldi Balázs
Ódor Cintia
Gróf Gréta
Július 28. 17.00 – 22.00

Miénk itt a Fő tér!
Ezek a fiatalok!

Mutasd meg, mit tudsz!
Bemutatkozik az új generáció!
Hippi piac, X faktor Veresegyház,
Stylist kerestetik!, arcfestés, falfirkák,

Zenél a tér!
Indián Joe és
Horváth István
zenekara

Július 28. 19.00

Orgonahangverseny
Szotyori Nagy Gábor

Színjátszótábor
Helyszín: Ligetek

Augusztus 11. 17.00 – 22.00

Miénk itt a Fő tér!

Nem csak a húszéveseké a világ...
Tánckorszak: Swing a Jumperssel,
rocky és salsa party
Kártya : ultiverseny
Fellép: No Smoking Band
Augusztus 12. 18.00-20.00

Zenél a tér!
A baptista gyülekezet
és fiatalok
koncertjei, programjai

HIRDETÉS
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Művelődés

Kettős természet
Tóth Lívia és Mezősi Eszter kiállítása
az Enigma Kiállítóteremben
Hogy kerül a textilművész és az üvegművész egy kiállítótérbe, közös
kiállításra? Csakis a kiváló minőség okán, bár mindketten más-más
anyaggal, más-más technikával/tematikával dolgoznak és a reprezentáció során élesen megkülönböztethetőek a jelen tárlat műtárgyai,
hiszen míg a textiles az organikus létre, a natura újraértelmezésére, annak művészi interpretálására koncentrál, addig az „üveges” a kisvárosi
lét építészetének hangulatát idézi meg és geometrikus motívumokat
rendel egymás mellé.
Tóth Lívia 1990-ben kapott mesterdiplomát az
Iparművészeti
Főiskolán,
a „Szakrális tér” vizsgamunkájáért Nívó Díjat
nyert, több mint két tucatnyi egyéni kiállítást jegyez,
számtalan csoportos tárlaton vett részt. Ugyanakkor textilművészként nem
csak gyakorolja, hanem
tanítja is mesterségét. A
Kettős természet kiállításra
tíz munkát hozott, melyek
közös nevezője egy különleges alapanyag, a nemez.
Mindenki látott, tapintott –
Takács Ágnes,
talán viselt is – nemezt, ami
Mezősi Eszter és Tóth Lívia
nem más, mint ősi eredetű
textil, amit birkagyapjúból,
víz hozzáadásával, gyúrással készítenek. Megkülönböztetünk kézi
munkával készült és gyárilag előállított műszaki nemezt/filcet. Bertold Laufer, amerikai néprajzkutató írta:
„Bizonyított tény, hogy a nemezkészítés… ősibb mesterség és művészet,
mint a fonás vagy a szövés.”
Egyértelmű, hogy Tóth Lívia anyagválasztása egyrészt kísérleti
jellegű, másrészt hagyománytiszteletről tanúskodik.

egyaránt készít műtárgyakat és funkcionális darabokat. A jelen tárlatra hozott két sorozat kilenc darabja ugyanezt a bipoláris megközelítést képviseli.
Kozák Csaba
Elhangzott az Enigma Arts Galéria kiállításának megnyitásán Veresegyházon 2012. július 6-án. A tárlat augusztus 4-ig látogatható.
HIRDETÉS

Mezősi Eszter egy másik történet. A művész 1980-ban diplomázott az Iparművészeti Főiskola üveg szakán, olyan neves mesterei
voltak, mint Bohus Zoltán és Horváth Márton, számtalan egyéni és
csoportos kiállításon szerepelt, volt, hogy üveggyári tervezőként
dolgozott, a fény- és színeffektusokat egyaránt alkalmazó Mezősi
1990-től üvegfestészettel és restaurálással foglalkozik. Munkái
az iparművészet és képzőművészet határait feszegetik, üvegből
HIRDETÉS
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Nívós elismerést kapott a Kucsa-Ker Kft

Az év
Prospektusa

A Kucsa –Ker Kft. építőanyagokkal kereskedő cég nyerte az Év
Prospektusa díjat, melyet a Netprosi szervezésében az idén
először adtak át. A meghirdetett versenyre katalógusokkal,
prospektusokkal és más egyéb kiadványokkal lehetett pályázni.
A zsűrizés két síkon folyt, először a közönség szavazott, majd
egy hét tagú, grafikusokból, dizájnerekből, marketingesekből,
kommunikációs szakemberekből álló szakmai zsűri értékelte a
benyújtott pályázatokat. A harminc induló között komoly nagy
cégek, gyárak is felvonultak munkáikkal, mint például a Velux,
az Elmű, a Shidel kémény, a váci Holcim.

Kucsa Zoltán, a cég ügyvezetője
A nagyon szoros versenyben a Kucsa-ker Kft Csiszolószerszám
Katalógusa vitte el a pálmát. Arató Péter, Jasper Gábor és Kucsa
Zoltán munkája azon kívül, hogy rendkívül esztétikus, a zsűri
véleménye szerint megtalálta azt az egyensúlyt, amivel nem
csak bemutatja az adott terméket, hanem az érdeklődő számára
olvashatóvá, érthetővé, és érdekessé is teszi azt, és ami a legfontosabb, miközben a vásárló a prospektusból tájékozódik,
tudatosul benne a cég profizmusa és elhivatottsága. Ezen kívül,
teljes körű információval szolgálja ki a viszonteladókat és a felhasználókat. A katalógus nagy segítséget nyújt a Kucsa-Ker Kft.
viszonteladói számára is az értékesítéshez, legyen az barkácsbolt, vagy építőanyag kereskedés.

Hugi, Dönci és Barót már kézből eszik

Tavaszi meglepetés
Igazi ajándékkal köszöntötték a macik a tavaszt a Medveotthonban: három bocs született a tél leple alatt, nagy titokban az egyik barlangban…

Nem kis meglepetést okozva ezzel a gondozóknak.
Azt vettük észre,
hogy a téli álom
után rendkívül agresszíven viselkedik
néhány, egyébként
szelíd medvénk. –
emlékszik vissza a
történtekre a medveotthon igazgatója, Kuli Bálint. - Ez teljesen szokatlan volt számunkra, el sem tudtuk
képzelni, hogy mi történhetett. Elkezdtük keresni az okát, ami nem
volt egyszerű.
A szakemberek több napig próbálták a medvéket egy másik helyre csalogatni, hogy bejussanak az általuk oly nagyon védett barlangba.
-Elöször azt hittük, hogy elhullott medve van bent, vagy esetleg egy
betegtársukat védik– folytatta Kuli Bálint. - De semmi ilyet nem találtunk szerencsére. Aztán az egyik kollégák lámpával mászott be és
riadt, de boldog arccal jött vissza a jó hírrel: bocsok születtek.
A gondozók gyorsan kimenekítették a kis macikat, akiket a többiek
széttéptek volna később, amikor kimerészkednek a barlangból.
-Karanténba helyeztük el őket. Mivel addig embert még nem láttak, rendkívül vadak voltak velünk szemben. Később aztán, a takarmányosztásoknál fokozatosan kialakult a bizalom és a barátság.
Most már kézből tudjuk etetni őket.
A kis állatok a medveotthon látogatóinak nagy kedvencei. Naponta több alkalommal is látványos, nyilvános etetésen csodálhatják
meg a bocsokat, akiknek már saját nevük is van: Dönci, Barót és
Hugi.
-Ezekhez a nevekhez ragaszkodunk, gyakran mondogatjuk is nekik,
hogy szokják. Mindezt azért, hogy később, ha a látogatók mondják
nekik, akkor is odaforduljanak majd.
A Medveotthon igazgatója újságunknak azt is elmondta: az egyik
további tervük, hogy a bocsoknak – az önkormányzat támogatásával - új kifutót építsenek.
SzLJ.
HIRDETÉS

Az Év Prospektusai
A prospektus, valamint a vele elnyert díj bemutatására, valamint a siker megünneplésére a Kucsa-Ker Kft. telephelyén lévő
tárgyalóban került sor. A méltán büszke alkotók elmondták,
hogy vannak még további terveik, folytatják a munkát, szeretnének a jövőben is hasonlóan hasznos és sikeres prospektusokat
készíteni.
N. Ildikó
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Gyerek horgász és anyukák
süti sütő versenye
Egy igen sikeres kezdeményezés második rendezvényén,
az Ivacsi tavon lezajlott nyári gyermek horgászversenyen jártunk...

Perenyei Róbert főszervező

A tavaszi horgászversenyük volt az első. Ez a
júniusi is jól sikerült. Lesz folytatás?
Igen szeptemberre szeretnénk ismét egy kupát
kiírni, valamikor az iskolakezdést követően.
Erről a honlapunkon, a www.haldorado-ivacs.eoldal.hu tájékozódhatnak majd az érdeklődők, és Veresegyház weboldalán is.
Hogyan értékeli a mai rendezvényt?
Azt tudom mondani, hogy jó hangulat és jó idő volt, mindenki fogott
halat, 2 gyerek kivételével. Az a kettő is csak azért nem mert elment
a hala, s majdnem behúzta a botját a vízbe. Azok a kisebb gyerekek,
akik eljöttek az előzetes tanfolyamra, mind fogtak halat, így megvolt
a sikerélményük.
Nem kellett jegyet venni, vagy területet bérelni?
Már a tavaszi első versenynél is nonprofit szervezkedés folytattunk.
Egy jelképes 500 Ft-os nevezési díjat kértünk. Ezért a pénzért a gyerekek kaptak egy jó lehetőséget és mellé egy ajándékcsomagot, azok
is, akik nem voltak sikeresek.
Az Ivacs tó kezelőjétől, Pál Antal tógazdától, akit most Verebély Szilvia
képvisel, kaptunk lehetőséget, hogy a gyerekek ingyen horgászhassanak, ami nagyon nagy dolog.
Köszönjük a többi támogató hozzáállását is. A Tavasz Kupához összesen pénzben és más módon 300 000 Ft adományt kaptunk. Ebből
vásároltuk az ajándékban kiosztott horgászcikkeket. Minden pénzt
visszaforgattunk a gyerekek részére, és ez így nagyon jól működött.
Ezen felbuzdulva szerveztük a mostani versenyt, amihez még több
támogató jött össze, így még értékesebbek lehettek az ajándékok.
Most osztottunk a gyerekeknek sapkát, horgászpólót például. A
fődíjak az első három helyezettnél – ami fiú és lány kategóriára oszlik
– elég komoly értéket képviselnek. Azt még elmondom, hogy a Polgármester Hivataltól kaptuk az okleveleket és más módon is segítették a szervezést. Megkértük Pásztor Béla polgármester urat, hogy
jöjjön el az eredmény hirdetésre, és adja át a gyerkőcöknek a díjakat.
Ezt meg is tette, köszönjük!

Verebély Szilvia

Ön a tógazda?
Igen, a férjemmel üzemeltetjük az Ivacsi
tavat már 3 éve.
Hogyan lehet Önöknél
horgászni?
Napijegy megváltásával várjuk a kedves
horgászokat. Van sportjegyünk, mert
nagyon sokan szeretnek csak úgy
horgászni, hogy nem viszik haza a halat,
de lehet olyat is választani, amikor a kifogott halat viheti is a sikeres horgász, 4 kg-ig..
Milyen áraik vannak?
1750 Ft a sporthorgászjegy, 3850 Ft a halas jegy.
Ezért egész nap, akár reggeltől estig horgászhat az illető?
Igen, így van. De, lehet bérletet is váltani. Vannak, akik rendszeresen
jönnek, és éves bérletet vesznek.
A Haldorádó étterem is Önökhöz tartozik?
Nem, az egy különálló egység, de nagyon jól együtt tudunk
működni velük. Sok jól sikerült rendezvényt szerveztünk már, akár
bográcsos, baráti összejöveteleket is. A tónak csodálatos adottságai
vannak.
Milyen halakat szoktak telepíteni?
Nagyon sok pontyot, de harcsátés süllőt is. Harcsából szürkeharcsát, illetve afrikai harcsát szeretnénk most hozni.
Az afrikai harcsa kibírja a telet?
Nem, ez a halfajta csak a 20°C feletti hőmérsékletű vízben érzi jól
magát, úgyhogy ezt szeptemberben ki kell szedni. De lehet, hogy
egyszerűen elfogynak, mert könnyű ezeket kifogni, ugyanis mindenre harapnak.

Domboróczki Rita horgászboltos
Oktatást is tartottunk a benevezőknek pénteken. Megtanítottuk őket horgot kötni, úszót
kisúlyozni, bedobni, etetőanyagot keverni,
mélységet mérni. Ma azok voltak eredményesebbek, akik részt vettek ezen a képzésen. A
horgászversennyel egybekötött süti sütő
versenyt is rendeztünk az anyukáknak. A cél
az volt, hogy ne csak a gyerekek jöjjenek ki
ezen a szép délelőttön az apjukkal, hanem az
anyukák is legyenek itt, legyen együtt a család.
Öt anyuka nevezett, díjaztuk a süteményeket,
oklevelet is kaptak, és egyéb ajándékokban is részesültek. Reméljük,
hogy a következő, szeptemberi versenyre még többen eljönnek.
Bence Márk

a horgászverseny győztese
Mit fogtál?
Egy pontyot, egy keszeget és 3 törpeharcsát.
Ezt hogyan értékelik? Darabra, vagy dekára?
Kilóra. Mérlegelik, aztán ha súlyegyenlőség van, akkor a darabszám dönt.
Melyik a legnagyobb halad?
A ponty 2,5 kg körül lehet.
Milyen csalit használtál?
Csontival és kukoricával, eleinte próbáltam pelletet, bojlit is, de arra nem jött semmi.
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2012. évi nyári
olimpiai játékok

2012. július 27. - augusztus 12.
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I. Smaragd Sportnap
Illett az elnevezés erre a sportnapra,
mert a Veresegyházi Kutyaiskola rendezvénye csodálatos zöld környezetben, a fák közt beszűrődő villódzóan
éles napsütésben a smaragd értékét és
színét is az eszünkbe juttatta.

Egy sportoló,
aki már teljesítette a távot

A rekkenő hőségre tekintettel is ideális helyszínnek
bizonyult a fenyves, bár
eredetileg nem ide, hanem
a Medveotthon mellé
tervezték a szervezők
ezt a megmozdulást. - ismertette Leszák Melinda.
Június
9-én
tehát
különböző korosztályhoz
tartozó, mozgásra vágyó
emberek vágtak neki a táv
leküzdésének, persze a túlnyomó többség kutyával.
Ugyanakkor azt is szívesen
fogadták a szervezők, akik
csak egészségügyi sétának
tekintették a lehetőséget
és végigsétáltak a szalagok-

A verseny szervezői sátor alatt
kal jelzett útvonalon. Ahogy a felhívásban írták: szeretettel vártak
mindenkit, kicsit és nagyot, fiatalt és örök fiatalt, amatőr terepfutót
és amatőr terepkerékpárost a versenyünkre, 0-120 éves korig.
Lehetett kutyával futni, kocogni, vagy akár a pedált taposva haladni
kedvenc útitársunkkal, hűséges kutyánkkal.
A rendezvény fő célja az volt, hogy bebizonyítsák: léteznek mindenki számára megfizethető sportok.
A Kutyaiskola további lehetőségeiről a
http://www.kutyaiskola-veresegyhaz.hu/ oldalon érdeklődhetnek
a kíváncsiak, vagy egyenesen Leszák Melindától a
06-20-9-673-340-es telefonszámon.
WK
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Joan Kávéháza

Új kávézó nyílt a városban, a Polgármesteri Hivatal oldalában.
Kíváncsiak voltunk, milyen szórakozóhely ez, s mit érdemes tudni
róla. Látogatásunkkor az egyik tulajdonost, Leviczki Tamást találtuk
a helyszínen, vele beszélgettünk.
Mitől különleges az itt kapható kávé?
Lamborghini kávénk van, ami azért különleges, mert ugyan az a cég
gyártja, amelyik a Lamborghini autókat. Éppen ma jártak nálunk
olaszok, akiknek nagyon ízlett a kávénk, azt mondták rá, hogy
„Italiano”!
Hogy kerültek kapcsolatba a Lamborghini céggel?
Én kerestem meg őket, mert nem csak különleges, hanem minőségi
kávét szeretnénk felszolgálni. Úgy gondoltam, a kávé minősége
olyan lesz mint az autóé, s nem csalódtam. Egyébként is magas
minőségi követelményeket állítottunk fel a kávézó kivitelezésekor.

2012. július

Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési
problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az Alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
HIRDETÉS

Indián Joe” és Leviczki Tamás
A falakat például egyenként, kézzel festett csempe borítja, a nagy
üvegválaszfal is ugyancsak kézi munka.
A Lamborghini történetéhez visszatérve, a kávé már tőlük van, de
kapunk még tőlük egy különleges gépet, amit a Lamborghini gyárban raknak össze. Ezeket a gépeket számozzák és nyilvántartják, hol
használják azokat. Nem adják el bárkinek, ez nekünk egy kitüntetés,
hogy elnyertük a bizalmukat.
Hogyan nyertétek el ezt lehetőséget?
Fényképeket küldtünk a kávézóról, s a Lamborghini üzletkötője is
kitűnő véleménnyel írt rólunk. Előnynek számított, hogy korábban
7 éven keresztünk foglalkoztam kávépörköléssel. Mi kétfajta zöld
kávét vásároltunk, azokat pörköltük és kevertük különböző arányokban. Én kísérleteztem ki a különböző típusokat, ízre, erősségre, bécsiesre, olaszosra, magyarosra. Ez a gyakorlat is nyomott a latba.
Miért választották a Joan Kávéháza megnevezést?
Dr. Marik György feleségének állítunk vele emléket. Ezért nem is
kávéház, hanem Joan Kávéháza az elnevezés, mert ez az ő kávéháza.
Műsoros esteket is szerveznek?
Így van, de egyelőre még csak péntekenk esténként. Főleg a jazz a
kedvencünk, Indián Joe lép föl nálunk vendégzenésszel. Itt azonban
nem kocsmazenét játsszanak, hanem kifejezetten jazzt.
Kint a szabad ég alatt is látok asztalokat…
Igen arrafelé is terjeszkedünk, 70 m2 a miénk a térből. Ha kellemes az
idő, oda is kiülhetnek a vendégek. Még hidegben is használhatjuk,
mert takarókkal és gázmelegítőkkel alkalmassá tesszük a kint tartózkodásra. Hangulatos lesz! Hosszú távban gondolkodunk, 10 éves
szerződésünk van.
Egy üzleti megbeszélésre is beülhet valaki ide?
Igen, az emeleten van egy 8 személyes, légkondicionált tárgyaló,
minibárral. Ezen felül, ha megadja a vendégváró, hogy mit szeretne, akkor azt szervírozzuk, akár születésnap, házassági évforduló
megtartására is alkalmas. Persze, ha többen vannak, akkor itt lent
is ünnepelhetnek. Még egy gyerek játszósarkot is kialakítottunk,
ahol játszhatnak, tévézhetnek, rajzolhatnak,, akár addig is míg az
anyukájuk megiszik egy jó kávét a barátnőjével. Remek cukrászsüteményekkel is várjuk a vendégeinket, már akadnak, akik a tortát is
tőlünk rendelik.
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Az ifjúságé a Főtér a nyári hétvégeken
A szünidő-nyitó első hétvégi rendezvényén, június 16-án az Innovációs Centrumban működő ifjúsági és gyermekcsoportok
mutatkoztak be városunk főterén. Előadásaikkal megmutatták önmagukat, az egész éves munka eredményét a szülőknek,
a hozzátartozóknak és a város lakóinak.
A színpadon láthattuk az Éli Nóra vezette színjátszó csoport Cirkusz
– világszám előadását, Bojszáné Takács Andrea „tündérkéinek”
táncát, Almási Bernadett kis néptáncosait, Pintérné Gazdag Anett
Aikido csoportját, Szalay Zsolt karatésait, Kemechei Edina tajcsi csoportját, Papp Attila kick-boksz harcosait. Végül hangulatos tánccal
mutatkozott be Farkas Gergely és Krisztina Rockin’ Board és Tóti Zita
Hip-hop csoportja.
Vendégként felléptek az Ezerkincs kungfusai és Kerepesről a shaolin szerzetesek világbajnok kungfusai.
Az előadások közben játszani is lehetett a téren: szimultán sakkozni,
francia sakkozni, pingpongozni. Gyermekek és szüleik „mazsolázgathattak” a városban és környékén induló táborok közül, hiszen a
börze során megjelentek a leendő táborok vezetői:
Baranyó Csaba Kalandtáborával, Fogarasi Verona a Tanít-Lak napközi mese-képzőművészeti és bajvívó táborával, Letanóczki István
a ping-pong táborral, a színjátszó, a hagyományőrző tánctábor és a
rajz-kerámia-tábor képviselői.

A következő érdekes-izgalmas esemény július 14-re várható, amikor
az otthon nyaralók űzhetik el unalmukat bábszínházzal, társasjátékkal, ügyességi versenyekkel. Meglepetés-koncert is lesz!
Július 28-ának„Mutasd meg, mit tudsz!” a jelmondata. Bemutatkozik
az új generáció zenével, tánccal, szöveggel. Bárki bármit előadhat –
természetesen a jó ízlés keretein belül. A környék zenekarai adnak
koncertet, lesz divatbemutató és bolhapiac.
Augusztus 11-én „Nem csak a húszéveseké a világ…” címmel nosztalgia és „retro” rendezvény várható.
Az Innovációs Centrum rendező gárdája, Kiss Andrea vezetésével
mindenki ötletét, kezdeményezését szívesen, nagy szeretettel várja, (személyesen, ill. telefonon 06/ 70 310 70 77), és amit lehet, meg
is valósít, illetve a már „futó” rendezvényekbe beépít.
Várjuk hát Önt, várunk Téged nézőként, szereplőként, ötletgazdaként, hiszen MIÉNK ITT A FŐTÉR !
fverona

Rockin’ Board

Akrobatikus Rock And Roll Táncsport
Közel 300 tanítványunk táncol az Egyesületben. Nekik és a szüleiknek szerveztük
ezt hétvégi kötetlen napot az Ivacs tó
félszigetére.
Közösen főzünk Szoljár Csaba, a Solier
Café vezetője irányításával, beszélgetünk,
iszunk-eszünk, sportolunk, és jól érezzük
magunkat.
Úgy gondolom, évente egyszer jót tesz
egy ilyen laza nap, ahol mégis mind együtt
lehetünk, nagyszerű környezetben.
Farkas Gergely
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Fejlődés - Beruházás

Veresi Krónika
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