
Veresegyház Város
Önkormányzatának lapja
VII. évfolyam 1. szám, 2013. január

M E G H Í V Ó 
A Váci Mihály Művelődési Ház nevében, engedje meg, hogy meghívjam Önt a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő 

ünnepségünkre, melyet január 25-én, pénteken, 18 óra-kor tartunk, a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum Dísztermében.

Műsor:
•  Ünnepi beszédet mond Fazekas István, a Stádium Hírlap főszerkesztője
•  Az “Örökre szépek” c. műsor közreműködői:
 Vankó István - mesemondó
 Botorka Bokréta Gyermeknéptánc Csoport, 

 Csemete Gyermeknáptánc Csoport, 
 Bokréta Néptáncegyüttes.
•  A múlt század első harmadából származó fényképek felhasználásával vetítés
    Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből.

Ezzel az oldott és derűs veresegyházi kisgyermekeket ábrázoló képpel kívánunk minden
Kedves Olvasónknak boldog, nyugodt és eredményes új évet!

A Decens Kiadó munkatársai
A képen a Botorka Bokréta tánccsoportja látható, akik továbbra is megőrzik népi kultúránk táncait. 

Találkozhatunk velük a Magyar Kultúra Napján, lásd az alábbi meghívót!

Mindenkit szeretettel várunk! Pásztor Ildikó
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Szilveszter napján – szokás szerint – fogadást adott az Önkormányzat a Mézesvölgyi Iskola épületében. A több száz meghívott egy 
kellemes műsort követően meghallgatta Pásztor Béla polgármester összegző, egyben előre is mutató évértékelését. Ezután Polgármester 
úr és Jegyző úr átadták az önkormányzati kitüntetéseket az azt kiérdemelt személyeknek. A műsor végén Horváth Ferenc felolvasta az 
alkalomra írt elgondolkodtató versét.
Végül egy-egy pohár pezsgő mellett még sokáig beszélgettek, koccintgattak a megjelentek kedves ismerőseikkel, és gratuláltak 
a kitüntetetteknek. A szilveszterezők derűsen és némi bizakodással léptek ki az épületből, hogy odahaza családjukkal vagy baráti 
társaságukkal köszöntsék az óév utolsó és az új év első napját.
Polgármester úr beszéde megtalálható lapunk 4-5. oldalán, a kitüntetettek méltatása a 10-11. oldalon, Horváth Ferenc verse pedig a 3. 
oldalon olvasható.

Kisné Takács Ildikó műsorvezető megnyitja a rendezvényt
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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 • Fotó: Lethenyei László

• Nyomdai előkészítés: Szedlacsek Enikő • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

Kedves Olvasóink!
Lapunkat, a Veresi Krónikát a 
Windhager Kft. Decens Kiadója 
szerkeszti és adja ki már 4. éve az 
Önkormányzat megbízásából.
Megköszönjük az Önkor-
mányzat és Polgármester úr 
bizalmát, a Polgármesteri 
Hivatal támogatását és Kedves 
Olvasóink érdeklődését, akiktől 
rendszeresen kapunk elismerő 
véleményeket és hasznosítható 
észrevételeket. Igyekszünk 
mind a megbízói, mind az 
olvasói igényeknek továbbra 
is maradéktalanul megfelelni. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy 

hónapról hónapra várják, keresik lapunkat, melyet nem csak 
érdeklődéssel fogadnak, hanem elsősorban ebből tájékozódnak 
Veresegyház ügyeiről, önkormányzati, közéleti eseményekről, 
a városfejlesztési tervekről és sikerekről, az intézmények 
tevékenységéről és civil szervezeteink életéről, eseményeiről.

A még tökéletesebb tájékoztatás érdekében kérjük az 
intézményeket és a civil szervezeteket, hogy amennyiben 
rendezvényt szerveznek, legyenek szívesek már előzetesen is 
értesítsék lapunk szerkesztőségét, lapzártáig. Így még több 
rendezvényre, előadásra tudnánk előzetesen felhívni a figyelmet, 
segítve ezzel a kezdeményezések sikerét is. Természetesen nem 
csak várjuk az értesítéseket, szívesen készítünk interjúkat alkalmas 
személyekkel, továbbá örömmel veszünk részt az eseményeken is, 
hogy azokról személyes élményeink alapján is tudósíthassunk.

Együttműködésünk erősítése érdekében szeretnénk tájékoztatni 
Önöket néhány fontos tudnivalóról az alábbiakban: 
• Lapzártát minden hónap 1-jén tartunk. Eddig kérjük, hogy küldjék 
meg nekünk híreiket, terveiket.
• Az újság minden hónap 10-én jelenik meg, amit ünnep és 
munkaszüneti napok módosíthatnak. Ezt követi a lapok kihordása 
a postaládákba, ami még néhány napot igénybe vesz. Kérjük, hogy 
ezek figyelembe vételével jelezzék előre tervezett eseményeiket.
• A Veresi Krónika lapszámait az Önkormányzat döntése alapján a 
GAMESZ alkalmazottai juttatják el a lakók postaládájába. Újságunk 
havonta 7000 példányban jelenik meg, amely elegendő mennyiség 
ahhoz, hogy minden családhoz eljuthasson. Amennyiben valakik 
mégsem kapnák meg az újságot, kérjük, jelezzék azt a GAMESZ 
irodájának!
• Szerkesztőségünk elérhetősége: 06-30-335-9050, windhager@
decens.eu, www.decens.eu. Honlapunkon korábbi lapszámaink is 
megtalálhatóak.
• Személyesen is szívesen látjuk kedves olvasóinkat. 
Szerkesztőségünk irodája Veresegyház és Szada határán, a VIDAUTÓ 
Szerviz emeletén található, ahol munkanapokon 8:30-tól 12:30-ig 
tartózkodik munkatársunk.

Mindenkinek áldott, nyugodt,
eredményes évet és jó egészséget kívánunk!

a Decens Kiadó munkatársai nevében
Windhager Károly főszerkesztő, kiadóvezető

Horváth Ferenc

A szeretetről
Pál korinthusiakhoz írt első levele nyomán

Szóljál habár nyelvén az angyaloknak,
ha nem lakozik benned szeretet,

csak zengő érc vagy s pengő cimbalom;
ismerd bár titkát jövendő koroknak,
s legyél úr minden bölcsesség felett,

s teljes hited legyen bár oltalom,
amely elmozdít akár hegyeket,
bírjál akármit szeretet helyett:

csupán a semmit csípheted nyakon;
bár vagyonodat mind elosztogasd,

s tisztítsd bár tűzben gyarló testedet,
szeretet híján üresség maradsz.

A szeretet hosszan tűrő, kegyes,
önzetlen és sosem irigykedik,

nem kétszínű, nem álnok: egyenes,
nem haragos, fel nem fuvalkodik,

saját hasznát sohasem keresi,
nem latolgat titkon hamist, gonoszt,

csupáncsak az igazzal van teli,
s akkor örvend, ha igazságot oszt.

És mindeneket elszenved, hiszen
ezáltal remélhet mindeneket,

sosem rest zokszó nélkül tűrni el
oktalan bántást is a szeretet;

a szeretet, mely örök s végtelen,
miközben tűnnek nyelvek és tudás,

még az is, mit a próféta tanít,
mert töredék csupán a tanulás

s prófétálás – el is töröltetik:
a teljesség mikor majd eljövend,
marad csak a tökéletes, a rend,

s a szeretet, mely a szívben lakik.
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at Pásztor Béla polgármester év végi, összefoglaló beszéde,
mely elhangzott 2012. Szilveszter napján, az alkalomból adott fogadáson

Előre elnézést kérek, ha nem 
tudok mindenről számot adni. 
Azt kérem Önöktől, ha valamit 
véletlenül kihagyok, azért na-
gyon sok fejmosást ne kapjak. 
Sikeres volt ez az esztendő, azt 
is mondhatnám, hogy nagyon 
sikeres a város számára. Gazda-
ságban is, közösségépítésben 
is, kultúrában, sportban, köz-
biztonságban. Ha visszatekin-
tünk, a részleteket nem véve 
alapul, 2012-re, akkor a város-
ról elmondhatjuk, hogy egy 
nyugodt, békés, nem könnyű 
esztendőt hagy maga után. A 
városi összefogás, összetarto-

Pásztor Béla

zás ebben az esztendőben is erősödött különböző rendezvények-
kel, összejövetelekkel, utcabálokkal, s minden olyan formával, ami 
egyik embert a másikhoz kötheti, akár egy pillanatra vagy hosszabb 
időre.

A város költségvetése 7 milliárd Ft volt, ennyivel gazdálkodtunk, 
ebbe bele kell érteni a különböző hitelműveleteket is. A város adós-
sága 6 milliárd Ft-ra tehető, amelynek a törlesztési időszaka 16 esz-
tendő. Ha figyelembe vesszük a város értékteremtő, pénzteremtő 
képességét, akkor ez az adósság nyugodtan, tisztességgel teljesít-
hető és fizethető, s ugyanakkor jut még a fejlesztésekre is. Kifize-
tetlen számlái a város egyetlen intézményének sincs, tehát a lapja 
tiszta mindenkinek. 
Bérlakásokkal segítettük azokat az embereket, akiktől a különböző 
hitelműveletek kapcsán a házukat elvették vagy elvesztették. Ez a 
folyamat 2012-ben csak megindult, 2013-ban folytatódik. 
A közbiztonság embereinek, a rendőröknek lakásokat biztosítot-
tunk, letelepítettük őket, hogy a város közbiztonságát segítsék, il-
letve tartsák kézben.
Év végén segítséget tudtunk adni az embereknek, egy kis pénzt is 
tudtunk biztosítani annak a 600 dolgozónak, aki a városhoz tarto-
zik. Ma a város második legnagyobb foglalkoztatója az önkormány-
zat. Jövőre ez nem biztos, hogy így lesz, hiszen ismerjük az átszer-
vezéseket, elkerülnek az önkormányzat fizetési névsorából azok az 
emberek, elsősorban pedagógusok, akik a járáshoz kerülnek, de 
nem kerülnek el Veresegyházról, ugyanúgy hozzánk tartoznak az 
ezt követő időben is.
40 embert foglalkoztat a város a saját pénzén, akiknek máshol nem 
jutott munka, azon túlmenően, amit az állam biztosított foglalkoz-
tatásra. Természetesen segítettünk vállalkozásokon is. Akik vállal-
ták, hogy munkanélkülieket foglalkoztatnak, az ő bérük és bérjáru-
lékuk felét a város fizette ki.

Nagyon fontosnak tartom, a régebben Veresegyházon élők tudják, 
hogy mit jelent, de akik nem, azoknak elmondom, hogy a Budapesti 
úton lévő CBA-val szemben lévő TSZ tanyát a város ebben az évben 
megvette. Igaz, hogy nem fizettük még ki a teljes árat, de foglalóval 
lefoglaltuk, így a városé lehet. Kértük, hogy legyen lehetőségünk 
arra, hogy a teljes vételárat később fizethessük ki.

Egy nagyon nagy dolog fejeződött be 2012-ben, mégpedig a csator-
naépítés, ami bennünket, veresegyháziakat mindössze 1 km szaka-
szon érintett, a Viczián Őrbottyán, illetve Erdőkertes felé eső részén. 
A szomszédos településeket, Erdőkertest, illetve Szadát azonban 
több 10 km-es csatornahálózattal érintette. Mindannyiunkat érint, 
hogy elkészült a szennyvíztisztító, s olyan tiszta vizet bocsájt ki, 
amit az ünnepélyes átadáskor a képviselő-testület tagjainak köte-

lező lesz megkóstolni. Tehát kiváló minőségű vizet bocsájt ki, és 
ez nagyon fontos. A beruházás 4 milliárd Ft-ba került, ebből más-
fél milliárd Ft-ot biztosítottunk, s ezúton szeretném megköszönni 
mind Erdőkertes, mind Szada önkormányzatának, képviselő-testü-
letének azt a példaértékű, egymást megbecsülő és tisztelő együtt-
működést, amelynek során ez létrejöhetett. Ma nincs akadálya an-
nak, hogy Erdőkertesen, Szadán vagy Veresegyházon fejlesztések 
történjenek. Korábban – tulajdonképpen 3 évig – blokkolva volt 
a fejlesztés, éppen a szennyvíztisztító kapacitásának gyengesége 
miatt. 

Utakat építettünk a város különböző helyein, amit az ottlakók szere-
tettel és boldogan fogadtak, továbbá terveket készítettünk a Buda-
pesti úti körforgalmak elkészítésére. Régi dolog a Könyves Kálmán 
és a Budapesti út találkozásánál a körforgalom igénye, s ugyanilyen 
régi dolog a Budapesti út és a Csomádi út kereszteződésében is a 
körforgalom igénye. E két beruházás együttesen 200-300 millió Ft 
közötti értéket képvisel.
Ebben az esztendőben elkészül a Budapesti út, Mogyoródi út, Cso-
mádi út, Andrássy út felújítása. Ez a beruházás állami keretek közt 
történik, amelyet 2011-ben már el kellett volna készíteni. Húzódott, 
de a jelenlegi ígéretek és folyamatok azt mutatják, hogy elkészül 
jövőre. Tehát az út a körforgalmakkal együtt nagyon tisztességesen 
járható lesz. 

Tervet készítettünk bölcsődére, óvodára, ravatalozóra, a katolikus 
templom belső felújítására és különböző kisebb építkezésekre.
A szennyvíztisztító üzembe lépésével lehetőség nyílt arra, hogy 
nagyobb kapacitással már 5000 m3 napi tisztítást tudjon elvégez-
ni. Megkezdődött, illetve megtörtént az alatta lévő 14 hektáros tó 
területén a föld kiszedése. Ez a 14 hektáros tó a város egyéves víz-
készletének – amit elfogyasztunk – a biztosítására is alkalmas lesz, 
800.000 m3 vizet tud tárolni. Ezen túlmenően az új tó természete-
sen vízi sportnak, locsolóvíznek és sok minden másnak, akár kirán-
dulótérnek is kialakítható, nagy lehetősége lesz ez a városnak, ha ez 
az építkezés befejeződik. Ezt 2014-re becsüljük, igyekszünk 2013-
ban is az építkezésre pénzt fordítani.
Ünnepeink sokféleképpen tartódtak meg, mindannyiunk örömére 
szolgáltak a különböző kiállítások, kulturális rendezvények, utcabá-
lok, melyek apró részei a városnak.
Testvérvárosunk is lett 2012-ben, Ipolyság, s nagyon örülünk ennek 
a kapcsolatnak.
Virágos Veresegyházért mozgalmat indítottunk korábban, s felmér-
tük a város efféle cselekvéseit a polgárok körében, 1500 lakásnak 
tudtunk kiadni elismerő plakettet, amit az érintettek nagy örömmel 
vettek át.

A Hagyományőrző Együttesünk kiváló minősítést kapott, immáron 
hetedszer nyerte el ezt a minősítést. A magyar folklór egyik megha-
tározó együttese, külföldön is többször képviselte Magyarországot. 
Gratulálunk az együttesnek, s ugyancsak gratulálunk a Népdalkör-
nek is, amely szintén kiváló minősítést kapott, arany plakettel jutal-
mazták. 
Segítséget nyújtottunk a határon túli magyaroknak, Kárpátaljának, 
Erdélynek, Délvidéknek, Felvidéknek, ezen túl a krasznahorkai vár 
újraépítését is támogatta városunk.
A bölcsődei, óvodai, iskolai munkatársak kiválóan működtek, 
semmilyen gondunk nem volt, köszönöm minden pedagógusnak 
a munkáját, és csak elismeréssel szólhatok róluk. Az általános is-
kolánk immáron többedszer Pest megye első iskolája lett a sport 
terén. Nagyon boldog voltam, mikor ez évben is ezt az elismerést 
kaphatta meg az általános iskolánk. A Sportkör eredményes volt, 
egyre nagyobb számmal foglalja le a fiatalokat sporttal, sikeresen 
veszik el őket azoktól az időktől, amikor akár rosszban törhetik a 
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fejüket, vagy amikor éppen a számítógép előtt ülnek az elvártnál 
jóval több időben. 
A jégpálya ma már Veresegyház egyik fontos intézménye, s nem 
csak gyerekek, hanem felnőttek is igénybe veszik. 

Egy nem kért, de bekövetkezett változás történt az egészségügy-
ben: a Misszió állami kézbe került májustól. Ezzel együtt, ahogy 
már az iskolánál, óvodáknál szóltam, ez az intézmény is a miénk, 
és Veresegyházé marad. Mi magunk segítjük akkor is, ha az állam 
a fenntartó. Úgy nyilatkoztam, hogy számomra nem jelent külö-
nösebb gondot, hogy az állam kezébe került, az a fontos, hogy az 
intézmény működése azon a színvonalon mehessen tovább – tá-
mogatást kapjon –, amilyen színvonalon elindult, illetve amit jelen-
leg is tart. A kiváló magyar egészségügyben példaként emlegetett 
intézmény. Amikor Törőcsik Mari színművésznőt itt rehabilitálták 
Veresegyházon, s én elmentem hozzá köszönteni, hogy a városba 
érkezett és gyógyulást kívánjak neki, megkérdezte, hogy ő biztosan 
Magyarországon van? Mondtam, hogy igen. Az intézmény elisme-
rőségét ez a kérdés csodálatosan jelzi.
Az államtól a pénzt természetesen kérjük. 524 millió Ft az, amit mi 
tettünk bele. A másik 500 milliót maga a Misszió szerezte, azt nem 
kérjük. Igen, a tárgyalások továbbra is folynak ez ügyben.

Mi lesz 2013-ban?
Lakásokhoz juttatjuk a bajbajutottakat, járáshoz kerül az okmány-
irodánk, a gyámügyünk, a szociális ügyek egy része, az építésügy. 
Az államhoz kerül az iskolánk, a gimnáziumunk, a pedagógusi kar, 
a pedagógiai szolgálat és a zeneiskola, de a fenntartás a városnál 
marad. Itt is elmondom, ezek az intézmények ugyan más cégtáblát 
tűztek ki az ajtajuk mellé, de veresegyháziak maradnak, mert róluk 
úgy kell gondoskodunk, mintha mi sem történt volna. Ha a változás 
itt is gyarapodást jelent, akkor azt elfogadjuk.
Az elmúlt esztendőben és a jövőt illetően is, ha valahol a feladat 
megszűnik, az embereket nem bocsátjuk el, hanem azon törjük a 
fejünket, hogy hogyan tudunk neki munkát adni, hogy értéket ter-
meljen, és neki munkája legyen. Nem azt választjuk, hogy – jelké-
pesen mondom – kiadjuk a munkakönyvét, hanem megkeressük 
a módját, azt a lehetőséget, hogy őt hol lehet foglalkoztatni. Ezt 
elsősorban mi, vezetők tudjuk, és ebben kötelességünk van, a tes-
tületnek, az önkormányzati vezetőknek, az intézményvezetőknek, 
mindannyiunknak! A legfontosabb kérdés ma, hogy legyen az em-
bereknek munkája. Ez nem csak pénzkérdés, hanem lelkiállapotot 
is jelent. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartom.
2013-ban tárgyalásokat folytatunk a római katolikus templom bel-
ső felújítására. Ez közös tervünk a püspökséggel. Az együttműkö-
désünk teljes, és minden bizonnyal ez a munka is megtörténhet. A 
gyönyörű szép műemlék templomunk belseje is újuljon meg, mint 
ahogy megújult a külső képe. 
A közvilágítás korszerűsítése meg fog történni, a bölcsőde bővítése 
meg fog történni, hogy minden gyereket fel tudjunk venni. Ma is 
fel tudunk venni minden gyermeket, de egyre nő a gyermekek szá-
ma a városban. Ma 2000 általános iskolásunk tanul az iskolánkban, 
egyházi iskolánkban és kisebb iskoláinkban. Boldogok lehetünk 
mindannyian, és a fiatalabb korosztály járuljon hozzá, hogy ez a 
gyermeklétszám csak tovább bővüljön. 
A termálfürdő építéséhez hozzáfogunk 2013-ban. Olyannak építjük 
meg, amilyet már lehet kulturáltan használni, aminek kulturált öltö-
zője, medencéje van. Úgy dőlt el a dolog végül is, hogy ezen a he-
lyen, ahol a termálmedence most van, ebben a térségben épül meg 
a strand. Minden bizonnyal ki fogja nőni, és 20 év múlva úgy mond-
ják majd, hogy kik voltak azok az ilyenek-olyanok, akik ide tették a 
termálfürdőt, mert már bánjuk, hogy kinőttük, lehetett volna na-
gyobb. Igazuk lesz, de most ebben a helyzetben nem szabad ezt a 
lépést megtenni. Olyat lépjünk, amely gazdaságos, amely fenntart-
ja magát. Ma a termálmedence fenntartja magát, némi nyereséget 
is hoz. Olyannak kell lenni az újnak is. Aztán, ha valakinek nagyon 
sok pénze lesz, köröznek itt fölöttünk a kínaiak és mások is, akik ígé-
rik, hogy milyen nagy dolgokat fognak művelni. Hát van helyünk 
bőven, hiszen a beépíthető területünk ma a városnak több mint 
100 hektár. Tehát nyugodtan építkezhetünk, de a strand helye ma a 
megkérdezett veresegyházi emberek 70%-nak a véleménye szerint 
a jelenlegi medence, a tó és annak a térségében épüljön meg.

A másik nagy dolog: sporttermeket kell építenünk. Nagyokat, kicsi-
ket, hogy tudjanak a gyerekek egyrészt az iskolában az öt napos 
testnevelési feladatoknak megfelelően tornázni, de a felnőttek 
közül is rendkívül sokan igénylik. Erre nagy szükségünk van, és itt 
mondom először, aztán majd mondom máskor is: 2013 a társadalmi 
munkák esztendeje is lesz. Még tudunk a két kezünkkel lapátolva 
dolgozni a különböző feladatokon. Sportosok természetesen jön-
nek az ő erejükkel, de minekünk, akik nem vagyunk olyan erősek, 
nekünk is ott kell lennünk. Ilyen a temető kerítése, amelyet rendbe 
kell tenni közös munkával. Műfüves pálya épül ebben az esztendő-
ben, ebben ugyan a sportpályán, társadalmi munkával csak csínján 
tudunk segíteni.
Ivacson élelmiszerboltot szeretnénk felépíteni. Abban bízunk, hogy 
2013-ban a vasútépítés-korszerűsítés elkezdődik, így kirajzolódik az 
a terület, ahová az üzlet elhelyezhető. Mindannyian bízzunk ebben 
az építkezésben.

Az állam 2013-ban átvállalja az 5000 lélek fölötti települések tar-
tozásának 40%-át. A tárgyalások 2013 elején kezdődnek, reméljük, 
hogy sikerrel járunk, és az a 2,5 milliárd Ft, ami a mi adóságunk-
ból lemehet, azt tényleg átvállalják. Ezzel együtt jegyzem meg és 
nagyon egyértelműen szeretném mondani mindenkinek: nagyon 
köszönjük az állam eddigi segítségét, de mi nem tartozunk sem-
miféle felelőtlen közösséghez, amelyek úgy vettek föl hitelt, hogy 
nem tudják azt fedezni. Mi mindig időben tudtunk törleszteni, ak-
kor is, ha előfordult, hogy Önöktől, vállalkozásoktól kértünk pénzt. 
Nagyon köszönöm a segítséget most is. 2013-ban is előfordulhat 
egy ilyen krízispillanat természetesen, de vigyázunk rá, hogy ne le-
gyen rá szükség. Ez is hozzátartozik ahhoz a kohézióhoz, ami ezt a 
várost jellemzi. Ez egy nagyon fontos dolog. Kölcsönös segítség és 
kölcsönös bizalom.

Az adók 2013-ban nem emelkednek, tehát minden adó a 2012-es 
év értékében marad, a belépődíjak is. Az intézmények élelmiszer-
díjai emelkednek, de a szemétszállítási díj sem emelkedik. Tehát a 
lakosságot általában érintő díjak nem változnak a 2012-es évhez 
képest. Ezt a képviselő-testület nagyon határozottan képviselte.
A bérleti díjak esetében lehet, hogy csökkentjük majd, azért, hogy 
az ott működő üzletek vagy kisebb szolgáltatások meg tudják tar-
tani a szolgáltatásaikat. Aztán ha jön jobb idő, és többet keresnek, 
akkor majd mi is többet kérünk, de megpróbáljuk egyensúlyban 
tartani a helyzetet.
A következő költségvetésünknek még nincsenek meg a pontos 
számadatai, de arra számítunk, hogy 2013 sikere a ’12-es évhez ha-
sonló lesz, és az életminőségünk nem romlik.

A képviselő-testületnek köszönöm meg először – hiszen ez a tes-
tület dönt a város nevében – azt a szolgálatot, amit minden egyes 
ülésen bizonyított, tanúsított. 38 testületi ülést tartottunk az évben, 
ez minden hónapra 3 testületi ülést jelent. Természetesen van 1 hó-
nap szünet is, így előfordult, hogy egy-egy hónapban 4-5 ülést is 
tartottunk.
Megköszönöm a gyáraknak, a vállalkozóknak az adójukkal nyújtott 
segítséget, amely nagyon fontos. Veresegyház adóbevétele a 2012-
es évet tekintve 3,2 milliárd Ft volt. Itt működik az ország 3. legna-
gyobb értékét előállító üzem is.
Az egyházaknak megköszönöm a munkájukat, a segítségüket a 
polgárőrségnek, a rendőrségnek, az intézményvezetőinknek, a vá-
rosőröknek, a civil szerveződéseknek, hivatali munkatársaimnak, a 
sajtónak, s külön kiemelve a támogatóknak, a General Electricnek, 
a Sanofinak és a névtelenül maradó embereknek a segítségét, akik 
nélkül nehezebben tudtunk volna boldogulni. Azoknak is köszö-
nöm a segítségét, akik kisegítettek bármiféle apró kicsi dolgokban. 
Mindenkinek bizakodást és reménységet kívánok a jövőre!

Magunknak pedig azt a gondolatot szánom befejezésül, hogy ne 
várjunk, ne beszéljünk sokat, hanem cselekedjünk mindannyian, 
hiszen nekünk, vezetőknek az kötelező. A magunk erejéből adjunk 
többet ennek az országnak, hogy gazdagabbak és boldogabbak le-
gyünk. Az egész város lakosságának boldog új esztendőt kívánunk, 
egészséget, s Isten áldjon mindenkit!
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December 18-án tartotta az év utolsó ülését az önkormányzat, az alkalomhoz illő környezetben:

karácsonyfával, szépen feldíszített asztallal, gyertyákkal, bejglivel. A képviselők előtt a jegyzetek és laptopok 
azonban jelezték, hogy mégis komoly döntések előkészítése, majd megszavazása történik ez alkalommal is.

Az ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalták meg:
• Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv 
• Bölcsőde vezetői pályázat elbírálása 
• Beszámoló a folyó ingatlanértékesítésekről 
• Az ingatlanértékesítés 2013. évi árainak meghatározása 
• Felajánlott földterület megvétele (Őrbottyán 0110/8 és Veresegyház 
069/25 hrsz) 
• Az önkormányzati SZMSZ módosítása 
• A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítása 
• Határidő módosítása egy telek vételár tartozásában 
• Csatlakozás a Közép-magyarországi Régió szétválasztására tett kez-
deményezéshez
• A Veresegyházi Kistérségi Társulási megállapodás módosítása
• Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
kijelölése, felügyelő bizottság megválasztása
• A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény alapító okiratának módosítása
• Rendeletalkotási felhatalmazás megszűnése
• Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása
• Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
• Alpolgármesterek és bizottsági elnökök beszámolója 
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
• Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről 
• A köztisztviselők és közalkalmazottak jutalmazása 
• Út-közmű hozzájárulással kapcsolatban benyújtott fellebbezés 
• Javaslat a december 31-i kitüntetésekre 

Az ülésen hozott döntésekről, határozatokról – jegyzőkönyv alapján – 
a következő számunkban tudunk beszámolni, de néhány érdekes és 
jelentős megjegyzést máris megosztunk olvasóinkkal.
• A vagyongazdálkodási tervhez Nagy István, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke hozzáfűzte, hogy mivel Veresegyház vagyona – elsősorban 
épületekben – örvendetesen megnőtt, így a jövőben nagyobb keretet 
célszerű tervezni vagyonmegőrzésre, karbantartásra is. 
• Szalontai Boldizsár kiemelte a családi gazdaságban mezőgazdasági 
munkát végző fiatalok támogatásának szükségességét, mivel az is a 
munkahelyteremtés egyik módja. Pásztor Béla polgármester válaszol-
va a felvetettekre ismertette, hogy a város hosszú évek óta támogatja 
és szorgalmazza a földek művelését. Ebből a célból adnak szívesen 
bérbe földterületet igény esetén, melynek összege 1000 Ft/ha/év, ami 
ugyancsak jelképes bérleti díjnak tekinthető. A mezőgazdasági munka 
további lehetősége lesz a hévíz ilyen célú hasznosítása. Az üvegházi 

Munkában a testület Vígh Eleonóra megköszöni a kinevezést

termelés igen munkaigényes, s ez is sok embernek adhat majd mun-
kát.
• Vígh Eleonóra bölcsődevezető kinevezését ebben a munkakörben 
újabb 5 évre meghosszabbította a testület, teljes egyetértésben.
• Az ingatlanvásárlással is egyetértettek a képviselők. Polgármester 
úr megindokolta az őrbottyáni telek megvásárlását: ennek célja a ter-
vezett erdősítés azon a részen. Egy védőerdő félkörben, Veresegyház 
határán a fák megerősödését követően majd mérsékelheti az észak-
nyugati szeleket.
• Az SzMSz módosítás szükségességét a járások felélesztése miatti 
hivatali változások és a személyi állományban történő módosulások 
okozták. A szervezeti változások ellenére az ügyek intézése itt marad a 
városban, de már járási intézmény keretében zajlik majd. Ezáltal a Pol-
gármesteri Hivatal létszáma 89 főről 59-re csökken.
• Egy cég tartozásának behajtása helyett fizetési haladékot adott a 
testület, hogy a cégnek lehetősége legyen talpra állni, és azt követően 
megfizetni a városnak a tartozást.
• Az új rendszerben térségi fejlesztési ügyvezetőt jelölnek ki, de a fel-
adatot az illetőnek javadalmazás nélkül kell végeznie.
• A Zeneiskola neve azért változik, mert az állam átvette, már nem „ve-
resegyházi”.
• A város 600 fő közalkalmazottjának és köztisztviselőjének jutalmazá-
sára a testület 45 millió Ft-ot határozott meg.

HIRDETÉS
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atLakossági tájékoztató a járási hivatalhoz átkerült és a  helyi

jegyzőnél maradó fontosabb államigazgatási ügycsoportokról

Hol intézzük hivatali ügyeinket?

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Az Országgyűlés a helyi államigaz-
gatási rendszer megújítása, haté-
konyságának további növelése érde-
kében 2013. január 1. nap hatállyal 
létrehozta a járásokat.

A jegyzőnél maradó fontosabb
államigazgatási ügycsoportok

• az alapfokú oktatási intézmények működtetéséhez kapcsolódó fel-
adatok (pl. iskolai étkeztetés)
• birtokvédelmi eljárás
• hagyatéki eljárás
• anyakönyvi eljárás
• adóigazgatás és adóvégrehajtás
• építésügy
• kereskedelmi engedélyezés (pl. működési engedély, illetve telephely-
engedély kiadása)
• egyes szociális ellátások (pl. méltányossági közgyógyellátás, temetési 
segély, átmeneti és rendkívüli segélyezés)
• egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási tá-
mogatás)
• állattartási ügyek
• közterület felügyelet

Egyéb ügyek intézése
• családtámogatási ellátások igénylése (Gyes, Gyet, családi pótlék, 
anyasági támogatás) – elektronikusan is indítható kérelmek, lásd: 
www.magyarallamkincstar.gov.hu honlapot) – továbbra is a Magyar 
Államkincstár Váci Kirendeltsége intézi. Elérhetősége: 2600 Vác, Dr. 
Csányi László krt. 16.; levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 249., telefon: (27) 315 
943, Fax: (27) 315 893; e-mail: cstam.kmrig@allamkincstar.gov.hu
• Gyed igénylése: a foglalkoztatónál kell benyújtani az „Igénybejelentés 
gyermekgondozási díjra” c. nyomtatványon. Intézi: Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szer-
ve Váci Ügyfélszolgálata; elérhetősége: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 
16.; telefon: (27) 315 922

Veresegyház, 2013. január 3.
Garai Tamás jegyző s.k

Veresegyház a gödöllői járáshoz tartozik. 
A gödöllői járási hivatal elérhetősége: 

Pest megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatala 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

telefon: 06-28/529 100, fax: 06-28/529 236

A veresegyházi polgármesteri hivataltól a járási hivatalhoz átkerültek 
bizonyos fontosabb államigazgatási feladatok, de a helyi jegyzőnél is 
maradnak egyes ügycsoportok.
Fontos kiemelni, hogy a járási hivatal részeként 
az okmányiroda és a gyámhivatal továbbra is a korábbi ügyfélfo-
gadási időben fogadja a város lakosságát. Az okmányiroda maradt 
a korábbi helyén, viszont a gyámhivatal átköltözött a Gazdasági és 
Innovációs Centrum (Fő út 45–47.) I. emelet 214-es és 226-os szo-
báiba, ahol a veresegyházi és erdőkertesi ügyfelek ügyeit intézi. 
Gyámhivatali ügyek tekintetében a vácegresi és galgamácsai ügy-
felek az aszódi járáshoz, Váckisújfalu, Vácrátót és Őrbottyán a váci 
járási hivatalhoz, Csomád a dunakeszi járási hivatalhoz tartozik 
január 1-jétől.

Az alábbiakban ismertetem a járási hivatalhoz, illetve a jegyzőhöz tar-
tozó fontosabb ügycsoportokat:

A járási hivatalhoz átkerült fontosabb
államigazgatási feladat- és hatáskörök

• okmányirodai feladatok (pl. személyigazolvány, lakcímnyilvántartás, 
útlevél-igazgatás, gépjármű nyilvántartás, vezetői engedély)
• gyám- és gyermekvédelmi ügyek 
• egyes szociális igazgatási ügyek (időskorúak járadéka, ápolási díj, köz-
gyógyellátás)
• lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek
• köznevelési feladatok, ideértve az alapfokú oktatáshoz kapcsolódó 
intézményirányítási feladatokat
• építésfelügyeleti feladatok
• menedékjogi ügyek
• egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés
• egyes kommunális típusú ügyek (pl. temető engedélyezés)
• egyes állategészségügyi feladatok (pl. cirkuszi menazséria, állatott-
hon engedélyezés)
• egyes vízgazdálkodási ügyek (pl. közműre történő rákötésre kötele-
zés)
• szabálysértési feladatok
• a helyi védelmi bizottságok vezetése

Garai Tamás
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2012. november-december hónap

170/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a Veresegyházi Medve-
otthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasz-
nú Alapítvány 2011-2012. évi beszámolóját.

2.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a  jövő-
ben az alapítvány éves beszámolóját az év végi 
mérleg elfogadása után tárgyalja meg. 

3.) A 2012. évi könyvelés lezárt adatai 2013. 
első félévben kerüljenek a Pénzügyi Bizottság 
elé.

171/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete ismételten kijelöli Basa Ottót (sz.: 
Basa Ottó, Hatvan, 1970.10.22., a.n: Óvári Mária, 
adóazonosító jel: 8379140834, 2112 Veresegy-
ház, Wesselényi u. 16. szám alatti lakost) a Misz-
szió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő 
Kft.(Cg: 13-09-076739) ügyvezetőjének, 2012. 
november 29-től 2013. május 31-ig tartó hatá-
rozott időtartamra. 

2. Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az ügyvezető igazgatói tevé-
kenység meghosszabbítása miatt módosított, 
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot elfogadja.

3. Veresegyház Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Misszió-Health Egészségügyi 
Rendszerfejlesztő Kft.(Cg: 13-09-076739) 
törzstőkéjét 161 000 000,- forintról (azaz 
egyszázhatvanegymillió forintról) 500 000,- 
forintra (azaz ötszázezer forintra) tőkekivonás 
jogcímén leszállítja, ezzel Veresegyház Város 
Önkormányzatának, mint a Társaság tulajdo-
nosának törzsbetéte 500 000,- forintra (azaz 
ötszázezer forintra) változik. 
A Társaság tulajdonosának a tőkekivonás jog-
címén történő kifizetéssel egy időben az ered-
ménytartalékból – tőkekivonás arányosan – 15 
888 503 Ft., azaz tizenötmillió nyolcszáznyolc-
vannyolcezer ötszázhárom forint eredmény-
tartalék kerül kifizetésre.

4. Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a törzstőke leszállítással összefüg-
gő módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot elfogadja. Ezen Alapító Ok-
iratra vonatkozó határozat akkor lép hatályba, 
amikor a tőkeleszállítás minden jogi feltétele 
megvalósul és az Okiratot a Cégbíróságnak 
erre figyelemmel meg kell küldeni. Az Okirat 
aláírására is ekkor válik kötelezetté a Polgár-
mester

5. A határozatot Társaság ügyvezetőjének meg 
kell küldeni.

172/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör-
vény 29.§ (3) bekezdése alapján saját bevéte-
lének várható összegét
2013-ban  3.355.580 eFt-ban
2014-ben  3.511.000 eFt-ban
2015-ben  3.411.000 eFt-ban

állapítja meg.

A saját bevételek összegét az 1. számú mellék-
let részletezi.

2.) A képviselő-testület a 2011. évis CXCV. tör-
vény 29.§ (3) bekezdése alapján adósságot 
keletkezhető ügyleteiből eredő fizetési kötele-
zettségek várható összegét

2013-ban  1.415.396 eFt-ban
2014-ben  839.271 eFt-ban
2015-ben  399.271 eFt-ban
állapítja meg.

173/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés 
háromnegyed éves számadatairól szóló tájé-
koztatást elfogadja.

2.) A képviselő-testület a 2013. évi költségveté-
si koncepciót elfogadja.

174/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat polgármesteri 
hivatalának 2013. évre vonatkozó belső ellen-
őrzési tervét az 1-2. számú melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az év közben indokolttá váló, az 
ellenőrzési tervben nem nevesített vizsgálatok 
jegyző útján történő elrendelésére javaslatot 
tegyen.

175/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a térítési díjakról 
szóló 9/2007.(VII. 12.) sz. rendelet módosítását 
10 nappal későbbre halasztja az iskola, óvoda 
és bölcsőde étkezési költségeinek összhangba 
hozása céljából.

2.) A képviselő-testület a Mézesvölgyi iskola 
galériájára szóló látogatói jegy bevezetését 
nem támogatja.

176/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI. 21.) sz. ren-
delet módosítását 10 nappal későbbre halaszt-
ja az iskola, óvoda és bölcsőde étkezési költsé-
geinek  összhangba hozása céljából.

177/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a helyi adóval tarto-
zókról szóló 12/2012. (I.17.) Kt. sz. határozat 
hatályon kívül helyezését felfüggeszti, és az 
előterjesztést egy év múlva újratárgyalja.
178/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:

1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete hozzájárul, hogy a Molnár és 
Tóth Kft. T-84/2012. számú vázrajzán ábrázolt 
határrendezéssel a 6704 hrsz-ú közterületből 
113 m2 a 6705 hrsz-ú ingatlanhoz kerüljön 
hozzácsatolásra. 

2.) Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
közművesítetlen 113 m2-es területrész vétel-
ára - az 54/2010. (VI.16.) Kt. számú határozat 
idevonatkozó rendelkezéseire figyelemmel 
- a Veresegyházon jelenleg érvényes nettó 
9.000,-Ft-os ingatlanár 60%-a (nettó 5.400,-Ft) 
alapján bruttó 774.954,-Ft legyen. 

3.) Veresegyház Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete hozzájárul, hogy a vételár meg-
fizetése Viktor Károly János tulajdonos részéről 
határrendezési eljárás jogerős befejezésekor, a 
területvásárlással kapcsolatban megkötendő 
adásvételi szerződés aláírásakor egy összeg-
ben történjen meg. 

4.) Veresegyház Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
a határrendezési eljárás megindítására és az 
adásvételi szerződés aláírására. Egyben felhívja 
a Jegyzőt, hogy a határrendezésből keletkező 
változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a 
Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezet-
tesse át.

179/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az előző ülés óta eltelt időszak ese-
ményeiről szóló beszámolót elfogadta.

180/2012.(XI.29.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, 
hogy tegyen javaslatot a város közterületén 
elhelyezkedő műalkotásokról, jelképekről, 
egyéb műtárgyakról a közterületek használa-
táról szóló rendeletben történő szabályozásra.

181/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 180.000.000,- Ft összegű folyó-
számlahitel 2013. június 30-ig történő meg-
hosszabbításáról döntött.
A hitel futamidejét 2012. december 21-től 
2013. június 30-ig határozza meg.

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosí-
tékául az önkormányzat költségvetési bevéte-
leit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket 
és a központi támogatásokat ajánlja fel, külö-
nös tekintettel a helyi adóbevételekre, figye-
lembe véve a mindenkor hatályos államháztar-
tási jogszabályokat. 

3. Az önkormányzat, mint zálogkötelezett, 
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 
1103/24 hrsz., 2284 hrsz., 995/13 hrsz., 060 
hrsz., 054/15 hrsz., 6167 hrsz., 6179/2 hrsz., 
5902/2 hrsz., 6280 hrsz., 9645/33-tól 9645/68-
ig helyrajzi számú forgalomképes ingatlanaira 
már korábban alapított keretbiztosítéki jel-
zálogjogok, a hitel és járulékai erejéig az OTP 
Bank Nyrt. számára jelen ügylethez is fedezetet 
nyújtson.
A képviselő-testület így tudomásul veszi, hogy:
- a 2002. november 30-án megkötött, többször, 
utolsó alkalommal 2008. november 28-án, ÖB 
8400 2008 0647/1 számon módosított keret-
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- alapított keretbiztosítéki jelzálogjogok a fo-
lyószámla-hitelkeret szerződésből eredő köte-
lezettségek teljesítésének biztosítására is szol-
gálnak.
A folyószámla-hitelkeret alapján fennálló min-
denkori követelés a fenti keretbiztosítéki jel-
zálogszerződés, valamint annak módosításai 
hatálya alá tartozik.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent meg-
jelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük kor-
látlanul rendelkezik
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért 
hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhal-
mozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően 
- a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, 
illetve költségvetési előirányzat módosításai 
során figyelembe veszi.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonat-
kozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet 
egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszer-
ződést és az engedményezési szerződést aláírja 
az önkormányzat képviseletében.

182/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata 
50.000.000 Ft összegű rulírozó munkabérhitel 
2013. június 30-ig történő meghosszabbításá-
ról döntött (havi igénybevétellel).

2. A hitel futamidejét 2012. december 21-től 
2013. június 30-ig határozza meg.

3. Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt beépíti 
a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére 
az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jog-
szabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési 
szervei fizetési számláira felhatalmazáson ala-
puló beszedési megbízást biztosít. 

4. Az önkormányzat hozzájárul – figyelembe 
véve a mindenkor hatályos államháztartási 
jogszabályokat – a helyi adóbevételek, áten-
gedett adóbevételek, központi támogatások, 
illetékbevételek és a további egyéb saját bevé-
telek (a továbbiakban: önkormányzati bevéte-
lek) engedményezéséhez és tudomásul veszi, 
hogy az önkormányzati bevételek összegét az 
OTP Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésére 
fordítja.

5. Önkormányzat kötelezettséget vállal jelen 
összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés és 
engedményezési szerződés megkötésére.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 
feltételeiben megállapodjon, a kölcsönszerző-
dést, valamint a kapcsolódó engedményezési 
szerződést aláírja az önkormányzat képvisele-
tében.

183/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozat:
1.)  A Veresegyház és Környéke Szennyvízköz-
mű Társulás KEOP 1.2.0/2F09-2009-0023 jelű 
EU-s projekt befejezéséhez „Önkormányzati 
Infrastruktúra Fejlesztési Hitelt” vesz fel a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Zrt-től, 464.776.860,-Ft 
összegben.

2.) A képviselő-testület az 1.) pontban meg-
határozott hitel fedezeteként – a 143/2012./
(IX,18,) Kt. sz. határozatával - a tulajdonában 
álló tehermentes ingatlanokat biztosított jel-
zálogként, és hozzájárult az ingatlanoknak a 
felvett hitel és járulékai összegéig terjedő egye-
temleges megterheléséhez.

3.)  A képviselő-testület az 1.) pontban megha-
tározott hitel fedezetéül – a 2.) pontban szerep-
lő ingatlanokon túl - készfizető kezességet vál-
lal a hitel és járulékai 51,9 % mértékéig.

4.)  A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a – szükséges ellenjegyzések 
mellett – a szerződéseket írja alá.

184/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul város- és közle-
kedésfejlesztési céllal a Veresegyház külterület 
087/12 hrsz-ú ingatlan megosztása után kiala-
kuló új, Veresegyház külterület 087/17 hrsz-ú, 
3.210 m2 nagyságú ingatlan megvásárlásához, 
kisajátítást megelőző adásvételi előszerző-
dés formájában, bruttó 3.340,-Ft/m2 (bruttó 
10.721.400,-Ft) vételáron. A teljes vételár kifize-
tése 2012. december 20-ig kell, hogy megtör-
ténjen, a kifizetés követő 8 napon belül kerül 
sor a végleges adásvételi szerződés megköté-
sére Felek között. Eladók az előszerződésben 
már visszavonhatatlan nyilatkozatot tesznek ar-
ról, hogy a teljes vételár kifizetését követően tu-
lajdonjogukról teljes mértékben lemondanak, 
haszonélvezők pedig hozzájárulnak ahhoz, 
hogy haszonélvezeti joguk törlésre kerüljön.
 
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete hozzájárul közösségi városfej-
lesztési céllal a Veresegyház külterület 087/12 
hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló új, 
Veresegyház külterület 087/16 hrsz-ú, 5 ha 
6.790 m2 nagyságú ingatlan megvásárlásá-
hoz, kisajátítást megelőző végleges adásvételi 
előszerződés formájában, bruttó 3.340,-Ft/m2 
(bruttó 189.978.600,-Ft) vételáron. A kisajátí-
tást megelőző ingatlan adásvételi előszerző-
dés aláírásával egy időben Önkormányzatunk 
megfizet Eladók részére 2.500.000,-Ft/fő, ösz-
szesen bruttó 15.000.000,-Ft foglalót. Eladók 
az előszerződésben már visszavonhatatlan 
nyilatkozatot tesznek arról, hogy a teljes vétel-
ár kifizetését követően tulajdonjogukról teljes 
mértékben lemondanak, haszonélvezők pedig 
hozzájárulnak ahhoz, hogy haszonélvezeti jo-
guk törlésre kerüljön. Megállapodó Felek mind-
egyike ismeri a foglaló jogi természetét.
A teljes vételár kifizetése 2014. március 30-ig 
kell, hogy megtörténjen. Önkormányzatunk 
fenntartja jogát a végső fizetési határidő előtti 
teljesítésre. Felek között a végleges kisajátítást 
megelőző ingatlan adásvételi szerződés meg-
kötésére a teljes vételár tényleges kifizetését 
követő 8 napon belül kerül sor. 

3.)  Veresegyház Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a fent részletezett adásvételekkel kapcso-
latos elő és végleges szerződéseket és a meg-
osztási eljárással kapcsolatos egyéb iratokat 
aláírja. Egyben felkéri a Jegyzőt, hogy az ingat-
lanvásárlásból keletkezett változást a vagyon-
nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásban vezettesse át.

185/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség parancsnokának a 
kirendeltség 2012. évi munkájáról szóló beszá-
molóját.

2.) E határozatot meg kell küldeni a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség parancsnoká-
nak, Pintér Mihály tűzoltó alezredesnek (2100 
Gödöllő, Szabadság u. 28.).

186/2012.(XII.11.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képvi-
selő–testülete a „Veresegyházi Katolikus teme-
tő ravatalozó épületének felújítási és átalakítási 
munkáinak tervezési feladatai”  tárgyú hirdet-
mény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás-
ban: 
 
1. A Kvadrum Építész Kft., az AXIS Építésziroda 
Kft., valamint a Triskell Épülettervező Kft. aján-
latát érvényesnek minősíti, a lefolytatott közbe-
szerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a Kvadrum Építész Kft. 
ajánlatát hirdeti ki nettó 1.500.000,-Ft + 27% 
ÁFA  ajánlati árral. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a jogsza-
bályban meghatározott határidők betartásával 
kösse meg a szerződést.

187/2012. (XII.14.) Kt. sz. határozat:
1. A Képviselő-testület – amennyiben megál-
lapodás születik a Baptista Szeretetszolgálattal 
az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani 
Intézmény fenntartói és működtetői jogának 
átadásáról – 2013. szeptember 1-jétől 2 ingat-
lanban biztosít helyszínt a Baptista Szeretet-
szolgálat számára a fenntartói és működtetői 
jog fenntartásának idejéig (az intézmény mű-
ködéséig).

2. A Fabriczius József Általános Iskolában (Fő 
út 77-79.) 2 darab tantermet ad át ingyenes 
használatra a Kincs-tár Általános Iskola műkö-
déséhez, amelynek rezsiköltségét Veresegyház 
Önkormányzata viseli.

3. A Kálvin u. 6. szám alatti ingatlant ingyenes 
használatra adja át a rezsi költségek terhének 
viselése mellett.

188/2012. (XII.14.) Kt. sz. határozat:
1.) 2013. január 1-től a Fabriczius József Általá-
nos Iskola, a Fabriczius József Esti Gimnázium 
és Kereskedelmi Szakközépiskola és a Lisznyay 
Szabó Gábor Zeneiskola működtetési feladatel-
látásban továbbfoglalkoztatott munkavállalói 
változatlan munkakörben és illetménnyel a 
GAMESZ állományába kerülnek.

2.) A képviselő-testület felhívja a polgármestert, 
hogy a munkáltató személyében bekövetkező 
változásról tájékoztassa a továbbfoglalkozta-
tott munkavállalókat.
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Városi kitüntetések
Az év utolsó napján, Szilveszterkor, szokás szerint fogadást adott Pásztor Béla polgármester, mely hangulatos évzáró

rendezvényen kitüntetéseket is átadott. Ez alkalommal a következő személyek kaptak kiérdemelt városi elismerést.

Már 1998-ban, a Misszió 
Egészségügyi Központ 
tervezésében, építésében és 
indításában is meghatározó 
szerepet vállalt, 2002-től pedig 
az intézmény ügyvezető 
igazgatójaként tevékenykedik. A 
kezdetektől elhivatott a Misszió 
célkitűzéseiért. Jelenleg is egy 
modellértékű, a betegekre 
figyelő, empatikus és szakmailag 
is kiváló betegellátást nyújtó 
intézmény működéséért és 

A Hagyományőrző Népi 
Együttesnek megalakulásától 
aktív tagja, majd 2002-től 
vezetője. A hétszeresen „Kiválóan 
Minősült” együttest a legjobbak 
között tartják számon hazánkban. 
Az együttes alapítójához, Hajdi 
Józsefnéhez hasonlóan ő is a 
közösség összefogását tartja 
elsődleges feladatának. A 
fellépések, fesztiválok és helyi 
rendezvények megszervezése, 
azok menedzselése elkötelezett, 

A MEY Hungária Kft.-t 1992-
ben alapította a tulajdonosa, 
a MEY HOLDING GMBH né-
metországi vállalkozás. A ter-
melés Budapesten kezdődött 25 
munkatárssal. A veresegyházi 
telephely kialakításához 1997-
ben meg vásárolt iparterületen 
2000 januárjában indult  a 
varroda, 45 fő foglalkoztatásával. 
Ma, 12 év elteltével 175 embernek 
ad munkát, elsősorban nőket 
foglalkoztatva. Az üzem további 

Kitűzött céljuk volt, hogy minden gyermeket megtanítsanak 
korcsolyázni, és a tehetséges fiatalok közül csapatokat neveljenek, 
ezzel is népszerűsítve Magyarországon a jégsport szeretetét. Mára 
már harmadik éve annak, hogy a korcsolyaoktatás – nagyon jó 

VERESEGYHÁZÉRT DÍJ     JOBBAN ESZTER igazgató 
      MEY HUNGÁRIA Kft.
VANKÓ ISTVÁN KISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁÉRT DÍJ  HIBÓ JÓZSEFNÉ együttesvezető

BELLAI JÁNOS TESTNEVELÉS ÉS SPORT DÍJ   ANDRÁS ATTILA egyesületi elnök

PAPP ATTILA egyesületi elnök   SZALMA RÓBERT edző
      SZEGEDI ATTILA szakosztályvezető

jövőjéért dolgozik. Szakértőként részt vett az országos értéket teremtő, 
irányított betegellátási rendszer és a betegségmegelőző programok 
kidolgozásában, szervezésében.
A mindennapok során megkülönböztetett figyelmet fordít a jó 
munkahelyi légkör biztosítására. Az ellátásra szoruló betegekkel 
szemben tanúsított figyelmessége, türelme és segítőkészsége 
követendő példaként szolgál több mint 100 munkatársa számára. 
Ajtaja mindenki előtt nyitva áll.
Szabadidejében évek óta részt vállal a Nemzetközi Gyermekmentő 
Alapítvány erdélyi szűrőprogramjában, de aktív résztvevője, szervezője 
a város rendezvényeinek is. Munkáját a tisztesség, az emberség és a 
lelkiismeretesség jellemzi. A kitüntetés odaítélésével személyében a 
városszeretet és a város iránti szolgálat kap elismerést.

lelkiismeretes munkáját dicsérik. A szponzorok fel kutatása, az együttes 
fellépési lehetőségeinek feltérképezése, a szereplések helyszínére 
történő eljutás kiváló szervezői, koordinációs képességének 
köszönhető. A csoport működésének meghatározó alakja. Pozitív 
személyisége, kiváló szakmai munkája, a városhoz való hűsége és 
szeretete alapján Vankó István Kisközösség Létrehozásáért díjban 
részesült.

A várossal másfél évtizede tartó jó együttműködéséért, a város 
fejlesztéséért, a női munkaerő-felvétel egyre növekvő biztosításáért, a 
város közéletében vállalt szerepéért a kitüntető Veresegyházért Díjat 
vehették át. A díjat Ruffné Füredi Krisztina termelésvezető vette át.

JOBBAN ESZTER igazgató

HIBÓ JÓZSEFNÉ együttesvezető

MEY HUNGÁRIA Kft.
ANDRÁS AT TILA egyesületi  elnök

bővítésére elkészültek a tervek, ahol várhatóan újabb munkahelyek 
teremtésével segítik majd a város életét.
A Kft.-vel a kezdetektől fogva nagyon jó kapcsolatot ápol a város. Több 
mint 10 éve hozzájárulnak a veresegyházi intézmények fejlesztéséhez, 
szolgáltatásuk bővítéséhez. Az általuk gyártott trikókat, mezeket viselik 
fiatal sportolóink. Több éven keresztül támogatták az ugróasztal- 
és tornafoglalkozásokat. Kétkezi munkájukkal is segítették a város 
szépítését, fejlődését. 

együttműködésben az általános 
iskolánkkal – bekerült az 
órarendbe. Ennek eredményeként 
az idén már 1.400 gyermek tanul 
heti rendszerességgel, díjtalanul 
korcsolyázni. A legjobbak a 
szezon végén KORIOLIMPIA 
keretében mutatják be tudásukat 
a szülőknek, pedagógusoknak és 
a nagyközönségnek. Az egyesület 
megjelenése új színfoltot hozott 
városunk életébe. Az oktatás és 
a töretlen vezetői akarat nyomán 

mára 4 korosztályban 70 aktív játékosa van a jégkorong sportnak is. 
Az elmúlt évben a pálya 10.000 korcsolyázót vonzott. Előbbieken túl 
5 fő számára biztosít szezonszerű munkahelyet. A rendíthetetlen 
akaratért, a nem kevés anyagi áldozatért, a gyermekek sportszeretetre 
és egészséges életmódra való neveléséért, a város iránti vonzalmáért 
az egyesület elnöke Bellai János Testnevelés és Sport Díjat vehetett át.
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Öt évvel ezelőtt kezdte tevékenységét 
a veresegyházi triatlon szakosztály 
élén. Következetes és nagy 
szakértelemmel végzett munkájának 
köszönhetően mára országos hírneve 
van a Veresegyházi Trimackóknak. 
Kiváló szakmai és sportdiplomáciai 
tevékenységéről a Magyar Triatlon 
Szövetség is elismeréssel szól. 
Bizonyíték erre, hogy a Pest megyei 
Triatlon Diákolimpiának évek óta 
Veresegyház ad otthont. Eredményeik 
magukért beszélnek: az elmúlt három 

2007-től edzőként tevékeny kedett a 
veresegyházi boksz klubban, majd két 
évvel később megalapította saját kick-
boksz egyesületét. Mun káját – mellyel 
szemben ma gas szakmai elvárásokat 
tá maszt – nagy elszántsággal, 
akarattal és kitartással végzi. Az 
egyesület létszáma mára eléri az 50 
főt. Tanítványait heti négy alkalommal 
a sportág szeretetére, küzdelemre és 
egészséges versenyszellemre neveli. 
Edzői tevékenysége során új technikai 
elemek megvalósításán dolgozik. Az 

A veresegyházi triatlon szakosztály alapító tagja. Edzőként a futás és a 
kerékpár versenyszámokban segíti a gyermekek felkészítését. Munkáját a 
gondosság, a hozzáértés és a sport iránti alázat jellemzi. Temérdek időt és 
energiát áldoz a versenyek, edzőtáborok, kerékpártúrák megszervezésére. 
Szakmai munkájának köszönhetően Veresegyházon újra kedvelt sportággá 
vált az atlétika. A szakosztályban sportolók közül futás kategóriában a 
serdülő leány váltócsapat országos harmadik, síkfutás kategóriában egyéni 
második és negyedik, az országos mezei futóbajnokságon pedig második 

HIRDETÉS

év hazai triatlon, duatlon és aquatlon egyéni és csapatversenyein 92 
első, 79 második és 74 harmadik helyezést szereztek a szakosztálynak 
és Veresegyháznak. Ebben az évben az elért eredmények alapján 
a Magyar Olimpiai Bizottság a Sport XXI. programban az ország 
legjobb csapatának a Veresegyházi Sport Klub Triatlon csapatát 
választotta. Mindezen érdemek elismeréseként ő is megkapta a 
Bellai János Testnevelés és Sport Díjat.

egyesület fennállása óta a területi és országos versenyeken túl Európa- és 
világbajnokságokon is szépen szerepeltek tanítványai. Mindezek mellett 
Pest megyében az idei év legjobb sportolója leány utánpótlás kategóriában 
az ő egyesületéből került ki. Rendkívül mozgalmas sportéletet él az 
egyesület. A különböző hazai és nemzetközi megmérettetéseken elnyert 
aranyérmeik száma meghaladja a 200-at. Kiváló sportvezetői munkájáért, 
sportágújító szelleméért, Veresegyház szeretetéért és hírnevének 
öregbítéséért ítélték neki a díjat.

helyezést értek el 
versenyzői. A futás 
és a kerékpározás 
gyermekekkel történő 
megszerettetéséért, 
az utánpótlás 
neveléséért és az 
odaadással végzett 
kiváló sportvezetői 
munkájáért részesült 
kitüntetésben.

SZEGEDI AT TILA szakosztály vezető

PAPP AT TILA egyesületi  elnök

SZALMA RÓBERT edző
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Pest Megye Közgyűlése a 
Fabriczius József Általános Iskolát 
a Legeredményesebb Általános 
Iskola kategóriában II. díjjal 
jutalmazta. 

A Magyar Állatorvosi Kamara 
Pest megyei szervezete Kómár 
Díjat adományozott 2012. Év Pest 
megye Állatorvosának, Dr. Mohai 
Imrének.

A vállalkozók és munkáltatók 
országos szövetsége, közép-
magyarországi regionális 
szer vezete elnökségének sza-
vazata alapján képzőművészet 
kategóriában Regionális Príma 
Különdíjban részesült Székely 
Mendel Melinda képzőművész. 

Pest Megye Közgyűlése a Női Utánpótlás Korosztály III. díját Kelemen 
Gabriella veresegyházi kick-boksz versenyzőnek ítélte oda. 

Pest Megye Közgyűlése az Év Testnevelője Díjat iskolánk 
pedagógusának, Varróné Hegedűs Gabriellának ítélte oda. 

Pest Megye Közgyűlése Veresegyház Város Önkormányzatát Építészeti 
Nívódíjjal tüntette ki. Az új városháza épülete középület kategóriában 
II. helyezésben részesült. A díjat Pásztor Béla polgármester, Zsigmond 
László főépítész és Zsigmond Ágnes belsőépítész vette át.

A Fekete Dió Díjat ez évben Pallag Katalin művelődési ház vezető 
érdemelte ki Erdőkertesről.
(Bár Erdőkertes nem Veresegyház, de oly szoros kulturális kapcsolat 
fűzi össze a két szomszéd települést, hogy illik ezzel a pár sorral és egy 
fényképpel tisztelegnünk nekünk is. – a szerk.)

Gratulálunk az elismerésekhez!

Fabriczius József Általános Iskola

Dr.  Mohai Imre

Székely Mendel Melinda

Kelemen Gabriella

Varróné Hegedűs Gabriella

Veresegyház Város

Pásztor Béla polgármester, Zsigmond László főépítész és 
Zsigmond Ágnes belsőépítész a kitüntetés átvételekor

Szalainé Gulyás Ágnes 
igazgató asszony

Dr. Mohai Imre

Székely Mendel Melinda

Kelemen Gabriella (középen) a kitüntetés átvételekor

Varróné Hegedűs Gabriella,
az év testnevelője a kitüntetés átvételekor

Pallag Katalin, erdőkertesi művelődési
ház vezető a kitüntetés átvételekor
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ásGödöllői Járás

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter december 17-én hétfőn ünnepélyes keretek között kinevezte 
a járási hivatalok vezetőit. Januártól vidéken 175 járási hivatal és a fővárosban 23 kerületi hivatal kezdte meg működését a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti egységeiként, hogy a megyei szintnél alacsonyabb államigazgatási feladatokat ellássák.

A járáshivatal-vezetőket a megyei és fővárosi kormánymegbízottak 
javaslatára a közigazgatási és igazságügyi miniszter nevezi ki hatá-
rozatlan időre. A járási hivatalvezetők feladata az lesz, hogy a jog-
szabályokban és belső szabályzatokban a hatáskörükbe utalt fel-
adatokat ellássák, biztosítsák a járási törzshivatal és szakigazgatási 
szervek feladatellátását, a hivatal működésének üzemeltetetést, s 
ők gyakorolják a munkáltatói jogokat a járási hivatal és szakigazga-
tási szerveinek kormánytisztviselői felett.
A hivatalvezetők kiválasztásánál a cél az volt, hogy szakmailag fel-
készült, közigazgatásban jártas vezetők kerüljenek a hivatalok élére. 

HIRDETÉS

Kinevezésük feltétele a felsőfokú végzettség és legalább 5 év közigaz-
gatási gyakorlat, amelybe beleszámít az országgyűlési képviselői tevé-
kenység és a polgármesteri tisztség betöltése is.

A járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvé-
delmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatási ügyek intézését vették át a települések-
től. A járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként működik a járási 
gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, 
a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség.

A Gödöllői Járási Hivatal vezetője Dr. Urbanics Gábor
Hivatalvezető úr 1971-ben született Esztergomban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogászként 
doktorált. 1995-től az Esztergom Városi Bíróságon volt bírósági fogalmazó. 1996-ban jegyző lett Mogyorós-
bányán, majd aljegyző Esztergomban. 1998-99-ben ügyvédjelöltként tevékenykedett Budapesten, 1999 
végén az Oktatási Minisztérium, 2000-ben a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium tanácsosa lett. 2003-ban 
Nagykovácsi jegyzőjének választották, majd 2004-ben a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál helyezkedett el 
jogászként. 2006-tól mostani kinevezéséig az Országgyűlés Hivatalának főosztályvezető-helyettese volt. 
1997-ben Deák Ferenc Díjat kapott.

Hogyan szervezték meg és hogyan működik a járás? 
Kérdéseinkre dr. Urbanics Gábor, a járás vezetője közvetlenül a járások 
életbe léptetését követően, január 3-án az alábbiakban nyilatkozott.

Magyarországon jelenleg Pest megye a legnagyobb közigazgatási 
egység, itt 18 járás létezik. A megyében pedig a Gödöllői Járás a leg-
nagyobb lélekszámú, 138.000 ember él itt. A felettes szervünk a Pest 
Megyei Kormányhivatal. 
A Gödöllői Járáshoz három gyámhivatal: a gödöllői, a veresegyházi és 
a kistarcsai tartozik. A járásban okmányirodából is három található: 
Gödöllőn, Veresegyházon és Pécelen. Az okmányirodák személyállo-
mánya és feladatköre 99%-ban változatlan maradt, így az ügyfelek 
ügyeit továbbra is zökkenőmentesen tudják intézni. Gyakorlatilag 
csak a szervek megnevezése változott. Jó hír, hogy az ügyintézési 
határidők először 30 napról 21 napra csökkennek, majd a kormány-
ablakok elterjesztésével azonnalira csökkentik az intézési határidőt. 

A három gyámhivatalon és a három okmányirodán kívül még járá-
si kirendeltségeket is létrehoztunk. Kirendeltség működik Pécelen, 
Mogyoródon, Csömörön, Kistarcsán és Veresegyházon. A járási kiren-
deltségeknek az ügyintézési folyamata ugyanolyan, mint eddig volt. 
Az egész lényege a hivatali munka egyszerűsítése. Amiért esetleg el 
kellett menni Gödöllőre az ügyfélnek, azokat most a kirendeltségen 
elintézheti. A kirendeltségek folyamatosan átveszik a szükséges ira-
tokat, nem kell azokat személyesen bevinni a járásszékhelyre. Köze-
lebb kerül az ügyintézés az ügyfelekhez, gyorsabbá és egyszerűbbé 
válik. A cél az, hogy helyben lehessen ügyeket intézni.

Január 1-től megkezdtük a munkát. A települések jegyzőinek köszön-
jük az előkészítést, együttműködően a segítségünkre voltak, a pol-
gármestereknek pedig köszönjük a támogatói hozzáállást. 
Az új hivatali rendszer együttműködési megállapodások alapján jött 
létre. Azok a települések, amelyek ügyintézőket adtak át a járásnak, 
kétféle módon járhattak el. Ha járási kirendeltséget tartottak meg, 
akkor az ügyintézők megtartották a korábban is használt bútoraikat, 
számítógépeiket. Azok a települések (pl.: Isaszeg, Zsámbok, Dány, Ke-
repes stb.), amelyeknél nincs kirendeltség, az ügyintézőkkel együtt 
az eszközöket, asztalokat, számítógépeket és ügyiratokat is átvettük. 
A műszaki ellátottságunk így megfelelő, alkalmas a feladatok ellátá-
sához.  
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at Virágos Tiszta Porta sikerek
A városi betlehemes ünnepséget megelőzve, ott, a világháborús emlékmű előtt osz-
tották ki december 16-án az önkormányzat nevében a művészi emlékplaketteket a 
szépnek ítélt porták tulajdonosainak. Az eseménnyel kapcsolatban Szekszárdiné 
Bányai Katalint kérdeztük.

Képviselő-testületi dön-
tés alapján, 2011-ben 
hirdettük meg a Virágos 
Porta mozgalmat a vá-
rosban. A módszerünk az, 
hogy nem kell a szép ker-
tek tulajdonosainak ma-
guktól jelentkezni, mint a 
korábbi években, mert a 
kezdeményezést valóban 
mozgalommá akartuk fej-
leszteni. Azt kértük, hogy 
mindenki a maga portáját 
tartsa rendben, ültessen 

virágot, fákat, igyekezzen a kertjét széppé tenni. Azt akartuk elérni, 
hogy az udvarukra be sem lépve, az utcáról látsszon, hogy milyen szé-
pek, ápoltak a kertek. Önkéntesek társaságában járták be a képviselők 
a körzetük teljes területét, s így választották ki az elismerésre méltó 
portákat.
Itt mondok köszönetet azoknak az embereknek, akik ezt a sok munká-
val járó feladatot szívesen vállalták és elvégezték. 

Tavaly 550 portát választottak ki a szemlézők, az idén már több mint 
1000 esetben találták elismerésre méltónak a város portáit. Ezeknek az 
egyharmada egybeesett az előző évben is díjazottakkal. A lakók kérték, 
hogy ne csak egy papír oklevelet kapjanak, hanem egy, a házak falán 
vagy akár a kerítésen kifüggeszthető plakettet. Kérésüknek eleget téve 
döntött Polgármester úr úgy, hogy minden szép porta tulajdonosa 
kapjon plakettet.

Jó volt látni a rendezvényen, hogy az emberek örülnek, jókedvű fia-
talok és idősek vették át a plakettjüket. Ott is és levélben is sokan el-
mondták, hogy köszönik, és nagyon örülnek, hogy a város elindította 
és folytatja ezt a szép kezdeményezést. 

Meg kell említeni, hogy ezt a mozgalmat nem most találtuk ki. Már a 
’90-es évek előtt volt előzménye, a Magyar Vöröskereszt által meghir-
detett „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom. Sokan még most is szere-
tettel emlékeznek rá, és őrzik az akkor kapott táblácskát. Ha azóta át is 
festették a házat, mindig újra kitették azt.

Természetesen 2013-ban is folytatjuk ezt a kezdeményezést, mert ettől 
szebb lesz Veresegyház! 

Lejegyezte: WK

Mindkét évben Kun Éva kerámikus művész alkotta meg az elismeré-
sünk jeleként átadott plakettet, amelyet falidíszként lehet elhelyezni. 
Mivel idén már igen komoly mennyiséget kellett legyártatni, a sorozat-
gyártásra egy erdőkertesi céget kértünk fel.

A szemlézést követően levelet írtunk a kiválasztott porták tulajdono-
sainak. Értesítettük őket a döntésről, és kértük, jöjjenek ki az Agóra Kör 
betlehemes rendezvénye előtt fél órával, és vegyék át a jól megérde-
melt plakettjüket. Az átadás jól sikerült, több mint 500-an eljöttek érte. 
Akik nem tudtak eljönni, azok átvehetik a plakettjüket a szép emléklap-
pal együtt a Polgármesteri Hivatal portáján, január első két hetében. 
Akik ezzel a lehetőséggel sem tudnak élni, azoknak a körzetük önkor-
mányzati képviselője személyesen viszi majd azt el.

Hogy miért szeretem a kertünket?
Hát lehet egy kertet nem szeretni? Egy kertet, amelyet a magad kedve 
szerint alakítottál ki, amelynek alakulását évről évre figyelemmel kísér-
heted, amelyen mindig van valami alakítani, változtatni való, ahol nem 
könnyű feladat egy-egy növény végleges helyét megtalálni, amely fo-
lyamatosan gazdagodik, mert újabb s újabb növények „érkeznek”, akár 
a barátaink által hozott ajándékok révén, akár a családi események, 
névnapok, születésnapok kapcsán vásárolt, kapott ajándékok formá-
jában…
A kert maga a változás. Minden reggel más. Másként esik a fény, más-
ként fúj a szél, hol szinte didereg minden növény, hol pedig puhán 
nyújtóznak a nap felé… Napról napra, évszakról évszakra tanúi va-
gyunk a természet változásának. A tél tompa, hűvös csendje után érez-
hetjük, hogy a tavasz micsoda őserőket szabadít fel, hajtások, lombok, 
virágok veszik át az uralmat a kertben, s az egyik virág a másiknak adja 
át a helyét…

A mi életünk része-e a kert, vagy mi vagyunk a kert életének részei? 
Igazából ez nem tudható. Virágbirodalmunk államformája hortokrácia, 
ebben élünk, boldog, dolgos, megbízható alattvalókként és uralko-
dókként. Életünket csak a növényekkel, virágokkal együtt tudjuk el-
képzelni. Nyáron a kertben vagyunk velük együtt, télen a télikerben, 
merthogy a téli pihenőt és a szükséges meleget – az orchideáknak, 
tillandsiáknak és a mediterrán növényeknek, amelyek nyáron a fákon, 
illetve a fák alatt laknak – csak így tudjuk biztosítani.

Ahogy a tél visszavonul, sorban kapjuk kertünk színes ajándékait, amit 
igyekszünk gondozással viszonozni. A szezont talán a magnólia kez-
di – az erika alatta már szépen virít lilásfehér, hatalmas virágaival –, de 
vele együtt nyílnak a gyümölcsfák: a meggy, sárgabarack és a szilva, 
valamint a díszszilva. A rézsűn pedig a nárciszok, jácintok és tulipá-
nok jelentik a tavasz megérkeztét. Virágzik a japánbirs is, majd sárga 
virágköntöst öltenek az aranyvesszőbokrok. Közben észrevétlenül 
elvirágzott a szeldelt levelű juhar, valamint a vérjuhar is. Alig lehetett 
észrevenni a vérmogyoró és csavart mogyoró barkáit is, hasonló volt a 
helyzet a nyírfák, az aranypiramis tuja, a csavartfűz, a homoktövis és a 
simafenyő esetében is.

Ezt követően kibontja ősz óta várakozó bimbóit a császárfa, virágozni 
kezd a prágai bangita, a virágai egy részét a törzséből hozó júdásfa, a 
cserjés boglárka, a japán rózsa, a tamariszkusz, később a sárga zanót. 
Hatalmas, sárga fürtöket hoz az aranyeső, az orgonák lila fürtöket nö-
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vesztenek, izmosodó kis bokrán kibom-
lanak a fás bazsarózsa hatalmas virágai, 
megindulnak a gyöngyvessző „fehér víz-
esései”, virágzik a szomorú és a virágos 
kőris is, versenyezve a sárga mahóniával. 
Hófehér labdákat hintáztat ágain a labda-
rózsa, előtte jól mutat a piros színű rózsa-
lonc, és még mindig virágzik, és már kúsz-
va terjed a gyöngyvirág, sárgát virágzik a 
zanót. 

Közben a berkenyefán is megjelentek a 
virágok, a madárbirs kis fehér virágai be-
borítják a bokrokat, sárga virágokkal teli a 
mézes vérborbolya, méhek hada döngi-
csél felettük. A rododendronok is nekiin-
dulnak, virágoznak a nőszirmok, valamint a tarka levelű som bokrai, és 
soha nem látott bőséggel hozza virágait a szúrós tűztövis. Levelet és 
virágot bontott a kis piros, fáklyaszerű terméssel díszítő rusz is. A hor-
tenziák lustán indulnak, nem biztos, hogy virág is lesz rajtuk, nem úgy a 
kúszó hortenziák, amelyek tele vannak virágkezdeményekkel. Bimbós 
állapotban van a klemátisz, a többféle színű pünkösdi rózsa, s a rózsa-
bokrokon is itt-ott bimbók jelennek meg. Először mutatja majd meg 
akácvirágszerű fürtjeit a krisztusfa (gledichia). Készülődnek a későbbi 
virágbontásra a japán lonc, a trombitafolyondár, a sétányrózsa, a grá-
nátalma, a nyári orgona, a cipruska, a cserszömörce, a cserjés pimpó, az 
illatos jezsámen, a fagyálló végzetfa, a kínai lilabogyó, a hóvirágcserje 
és a jázmin ágai.

Már beborította a házat leveleivel a vadszőlő, ha virágozni fog, az egész 
ház úgy zsong majd, mintha egy nagy méhkas lenne. A kínai jázmin, 
amelyik októberben a télikertben díszít és illatozik majd, még csak az 
indáit erősíti. Még nem jött elő a meleget kedvelő mocsári hibiszkusz 

és az árnyékot kedvelő árnyéklili-
om kék virága sem. Később gyúl-
nak majd ki a fáklyaliliom hatal-
mas fáklyái.
Még várni kell – már nem sokáig – 
a levélkaktusz piros virágözönére 
és az éjkirálynő kaktusz hatalmas 
fehér virágaira, a nagyfejű fehér 
és rózsaszín pünkösdi rózsákra. 
Később láthatjuk majd a sárga, 
kék és fehér angyaltrombitákat, 
a leandereket,a japán somot, a 
cickafark sárga virágpöttyeit. Már 
erőteljesen virágoznak a citro-
mok is, készítik citrom díszeiket a 
télikertre.

A télálló kaktusz szúrós hajtásain csak az új hajtások látszanak, virágok 
majd később lesznek rajtuk. A tulipánfa és a perzsafa még fiatal ahhoz, 
hogy virágot hozzon, a gingko biloba esetében nem tudni mikor lesz 
rajta virág. Pici levelek és virágok jelentek meg a bougainvilleákon, 
hamarosan megjelennek majd a papírszerű, színes virágaik, és hosszú 
bimbókkal ígér piros virágözönt a kefevirág.

Mindeközben a konyhaablakban piroslik a muskátli, s az erkélyen mé-
teres fürtökből alkot leomló virágszőnyeget a futómuskátli.
Hogy az atlasz cédrus, a simafenyő, az arizonai ciprus (amit az EU csat-
lakozás tiszteletére ültettünk) és a tiszafa mikor virágzottak, nem tudni. 
De hogy az idén is hoznak majd tobozokat és pici piros bogyótermé-
seket, az bizonyos.

Ami a sárkányfát illeti, annak virágjára és terméseire várhatunk: lehet, 
hogy meg se érjük, több száz éves matuzsálemek léteznek belőlük. 

Dr Mádi Csaba
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Bokréta gondolatok…

Cseperednek…
Adjon az Isten füvet, fát
Teli pincét, kamarát
Sok örömet e házba
Boldogságot hazánkba!

Csillogó szemekkel, mosolygós arcokkal nyújtják a kezüket az ap-
róbbak és még apróbbak, hogy megkapják az óra végi jól megérde-
melt jutalmukat. Ők a Csemete Néptánccsoport (2–6 éves korig) és a 
Botorka Bokréta (6–12 éves korig) tagjai. 

A Bokréta Néptáncegyüttes és a Váci Mihály Művelődési Ház célul 
tűzte ki, hogy utánpótlást nevel a néptáncnak, Veresegyháznak e két 
csoport révén. 
E csoportok megléte az a mag, mely magában rejti a varázslatot? A 
mag, amelyből felcseperednek az egyenes tartású, felszabadult, mo-
solygós és még mindig csillogó szemű fiatal néptáncosok? Bízunk 
benne, hogy ez így van, mert mi látjuk a varázslatot! Látjuk, hogy min-
den alkalommal fülig érő mosollyal érkeznek a próbákra, és még bol-
dogabban hagyják el a termet!
Már csak idő és nagyon sok örömteli munka, hogy mikor fogják felis-
merni a gyermekek és szüleik a havasok fenségét a gyimesi táncokban, 
a csillagokat megcélzó fenyőket a csíki hejszában, a dunántúli embe-
rek szabadságszeretetét a somogyi ugrósban, a magyar huszár bátor-
ságát a szatmári verbunk büszke ritmusában. Meggyőződésünk, hogy 
őseink örökségét megismerni, megtapasztalni és továbbadni egy 
olyan kiváltság, mely kevés embernek adatik meg, mert ha táncolunk, 
közelebb vagyunk saját magunk megismeréséhez is…
És most itt cseperednek a kis Bokrétások is, és egyszer, egy pár év múl-
va azt fogják mondani magukról, hogy amióta az eszemet tudom, bol-
dogan táncolok!

A Fabriczius József Általános Iskola alsó tagozatos csapata is igen szép 
eredményt ért el az országos döntőben, a 4. helyet szerezték meg.
A megyei Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny első helyezettjeként nagy 
lelkesedéssel indultunk Tatára, az országos döntőre. A verseny két 
fordulóból állt. Az írásbeli rész első hat helyezettje jutott be a szóbeli 
fordulóba. Nagy örömünkre mi is köztük voltunk, így előadhattuk Be-
nedek Elek: Szent Anna tava című eredetmondáját. 

A gyerekek szorgalmának, kitartó munkájának köszönhetően a 4. he-
lyen végeztek, ezzel öregbítve iskolánk hírnevét. 
A „Négyesfogat” tagjai: Áron Gergő 4.c, Békei Dóra 4.c, Hegyi Dalma 
4.a,Somogyi Zita 4.c.
Felkészítő tanár: Boldizsár Piroska

Gratulálunk a gyermekeknek és tanáraiknak is!

Szeretettel várjuk a csillogó szemű néptáncos gyerekeket és szüleiket, 
felnőtteket a következő csoportjainkba:
• Csemete Néptánccsoport (2–6 év) 
péntekenként, 17.00–17.45-ig az Innovációs Centrumba.
• Botorka Bokréta (6–12 év)
csütörtökönként, 17.30–18.30-ig a veresegyházi művelődési házba.
•  Bokréta Néptáncegyüttes (13 évtől)
kedden és csütörtökön 19.00–21.00-ig a veresegyházi művelődési 
házba.
• Új tanfolyamunk „kezdőknek” februártól
Péntekenként várjuk a tanulni vágyó felnőtteket az Innovációs Cent-
rumba 19.00-tól, ahol megismerkedhetnek a kalocsai és szatmári tán-
cok alapjaival. 

További tudnivalók:
veresibokreta@gmail.com; 06-28-588-682, 06-30-932-1632.
Belepillanthat az együttes életébe a Facebookon is, a Veresi Bokréta 
Néptáncegyüttes oldalán.
A Bokréta Néptáncegyüttes nevében Boldog Új Évet kíván: 

Almási Bernadett és Fülöp Vilmos
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Az Ifjúsági Házban egyre több a gyerek kedden 
és pénteken délután. Ünnepekre készülődés, 
játék, tanulás és meleg tea mellett egyre job-
ban megismerjük egymást. Egy-egy alkalom-
mal 30-40 gyermek és fiatal tér be hozzánk.
Novemberben a HELPI segítségével bemutat-
tuk a fiataloknak szóló lehetőségeket, melye-
ket az Unió Fiatalok Lendületben Programja 

kínál. Az Új év első hónapjaiban az érdeklődőknek 
bővebb információval is szolgálunk.
Decemberben Jótékonysági Vásárt tartottunk, 
melynek bevételéből a további programok esz-
közigényét finanszírozzuk, hogy továbbra is 
 INGYENESEN tudjuk a gyerekek számára biztosítani 
a programokat!

Új lehetőség családoknak:

Tartsátok nálunk szülinapi bulitokat!
Megkímélve ezzel az ünnepelt otthonát! 

Érdeklődni lehet személyesen, nyitvatartási időben, 
e-mailen, vagy telefonon!

Sikeres és Boldog Új Esztendőt 
kívánunk mindenkinek és
VÁRUNK TITEKET ebben az 
évben is sok szeretettel!

Elérhetőségünk:
Nyitvatartás:

kedd és péntek: 13–17-ig
Cím: 2112 Veresegyház Fő út 68.

E-mail:
tamaszpont.mop.kka@gamil.com 

Telefon:
06/30 432 42 04

Bankszámla számunk:
10402991-50526589-82831011

5. nyílt veresegyházi 
asztalitenisz verseny

gyerekeknek -felnőtteknek

Helyszín: Mézesvölgyi Általános iskola tornaterme

A verseny célja: a sportág népszerűsítése, sportolási és ver-
senyzési lehetőség biztosítása az amatőr sportoló lakosság szá-
mára.

Időpont: Február 10., vasárnap, 9-18 óra között, 
Gyerekeknek 9.00.-tól, felnőtteknek 11.00.-től.

Gyermekek: 
- 1 leánykategória összevont
- 3 fiúkategória (0-12, 13-15, 16-18 év között)

Felnőttek:
- női felnőtt amatőr
- hobby férfi felnőtt (teljesen amatőr, nem játszik csapatban)
- amatőr férfi felnőtt (max. Moatsz megyei bajnokság ill. Bp. kerületi 
bajnokság)
- Felnőtt összevont páros, az egyéni mérkőzések után.
Nevezés a helyszínen, legkésőbb negyedórával a kezdés előtt. 
A gyerekek esetében nevezési díj nincs.
Felnőtteknél 1.000 Ft, párosban indulók esetén 500-500 Ft. Várunk/vár-
juk a családot szeretettel. 

Egyéb információk: 
A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportmérkőzések, majd 
egyenes kiesés) történik. A verseny 3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 8 db 

versenyasztalon (Donic) és 4 db Joola hobby asztalon zajlik. A verseny-
kiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ szabálykönyvében 
foglaltak az irányadók. Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet. A 
szervező fenntartja a verseny lebonyolításában való változtatás jogát. 
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. (Szükséges: 
saját ütő, sportruházat, sportcipő).

Kapcsolat:
Letanóczki István

Tel: 06/30 9000-175
E-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu

Lapzárta

után
érkezett!
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Váci Mihály Művelődési Ház
2013. januári rendezvényei

Január 13. 15.00
Színházi előadás

Logo Amatőr Színtársulat bemutatja az 
ÁLOM / ZENÉS MESEJÁTÉK KÉT FELVONÁSBAN 

Jegyek elővételben: az Innovációs Centrum „A” recepcióján 

Január 18. 18.00
Varga Zoltán Zsolt

könyvbemutatója és írói estje
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

kamaraterem

Január 20. 15.00
Színházi előadás

Logo Amatőr Színtársulat bemutatja az 
ÁLOM / ZENÉS MESEJÁTÉK KÉT FELVONÁSBAN 

Jegyek elővételben: az Innovációs Centrum „A” recepcióján 

Január 19. 19.00
Menyecskebál 

Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
Köves u. 14. 

Január 25.  18.00
Magyar Kultúra Napja 

Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Ünnepi beszédet mond:

Fazekas István, a Stádium Hírlap főszerkesztője
Az „Örökre szépek” c. műsor közreműködői:

Vankó István - mesemondó
Botorka Bokréta Gyermeknéptánc Csoport, Csemete 
Gyermeknáptánc Csoport, Bokréta Néptáncegyüttes.

Archív fotók felhasználásával vetítés
Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből

A fallabda terem reggel 7.00 órától 21.00 óráig várja a fallabda iránt 
érdeklődő sportszerető vendégeket. 

Karácsony előtti Hangulatos rendezvények a városban

Cantemus
Kórus

Agóra Betlehem
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Egészséges életmód

Hol ég el a zsír?
Az izomzatunk elsődleges szerepet játszik a zsírégetésben. Az izom 
a legfontosabb zsírégető, „zsírzabáló gépezetünk”. Edzés közben 
több izommal ugyanaz a gyakorlat több kalóriát éget el, mint ke-
vesebb izommal. Minél több izmunk van, annál több kalóriára van 
szükségünk a testünk mozgatásához.

Mennyit sportoljunk?
Lehetőleg mindennap. Napi fél óra a választott mozgásformából 
(séta, gyaloglás, futás) a legideálisabb. Ez nem túlságosan megeről-
tető, azonban agyunk egy percre sem feledheti, hogy gondoskod-
nia kell a többletenergiáról. Ilyenkor érdemes az étkezésre is odafi-
gyelni: ha csökkentjük a kalória-bevitelünket napi 15-20%-al, ezzel 
még úgy tudunk fogyni, hogy az izmainkat megtartjuk.

Minél nagyobb izomlázat érzek, annál hatékonyabb volt az 
edzés?
Az izomláz egy jelzés a szervezet részéről, hogy az izomzatot túlzott 
terhelés érte.

A jó edzés titka: bemelegítés, fő szakasz, levezetés
A bemelegítés célja, hogy felkészítse izmainkat a fizikai igénybe-

Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

Sokat gondolkodtam, miről is írhatnék, hiszen 3 éve annak, hogy Mercivel minden hónapban írunk kis „szösszenetet” a Veresi Krónikába. A visszajelzések 
azt mutatják, hogy kedvelik az írásainkat, ezért én most a hozzánk beérkezett kérdésekből gyűjtöttem össze a leggyakrabban előfordulókat, s ezen túl 
minden hónapban megválaszolunk egyet az olvasók által feltett legérdekesebb kérdések közül.

2013. január

vételre. Az általános bemelegítés magára a mozgásra készít fel: az 
anyagcsere felgyorsul, a szívfrekvencia és a légzésszám kellőkép-
pen megemelkedik. Az izmok vérellátása megnő, oxigénellátásuk 
ezáltal javul, így többek közt kisebb az esélye az izomláz megje-
lenésének vagy a mozgásszervek hirtelen megerőltetésének. Le-
vezetésként fontos a nyújtás. Ennek hatására nő az izom mozgás-
tartománya, ebből következik, hogy az izmok nyújthatósága javul, 
a lazaság mértéke nő, csökkennek az izomfeszültségek. Sokszor a 
megfelelő nyújtás hiánya okozza a fájdalmat.

Szabad-e enni mozgás előtt?
Nagyon fontos, hogy éhesen ne sportoljunk. Ha nincs a szerveze-
tünknek elegendő „üzemanyaga”, annak rosszullét, szédülés lehet a 
következménye. Sportolás előtt egy-másfél órával együnk. Az étel 
lehetőleg fehérjedús legyen, és lassan felszívódó szénhidrátokat 
tartalmazzon.

Mit tegyek, ha csak a fenekemből vagy a hasamból szeret-
nék fogyni?
Ez LEHETETLEN! A farizomra, hasizomra végzett gyakorlatok hatá-
sára feszesebb, tónusosabb lesz az izomzat, ám semmi nem látszik 
addig, amíg azt zsírpárnák fedik. Az igazán szép alak titka, hogy 

egyszerre végezzük a zsírégető és az 
erősítő hatású edzéseket. Tehát a ke-
rekebb popsiért, kockás hasizomért 
nem elég csak lábat emelgetni, 1000 
felülést végezni.

Az alábbi népköltéssel szeretnék BOLDOG, 
EGÉSZSÉGBEN ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG 
2013-as esztendőt kívánni Minden Kedves 
Olvasónak!

„…Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:

Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt

Ez új esztendőben.”

Győri Rita
személyi edző,TRX trainer

rita@fittenveresen.hu
www.fittenveresen.hu 
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t Veresegyházi fogat a 2. helyen, az OTP Világkupán

A szadai asztalitenisz szakosztály immár hetedik alkalommal rendez-
te meg december 8-án a hagyományos és népszerű Mikulás Kupát. A 
versenyen a környékbeli települések apraja-nagyja képviseltette ma-
gát. Különösen szép számban jelentkeztek a gyermekek a versenyre. A 
játékok során az alábbi eredmények születtek:
Gyermek, fiú I. korosztály: 
1. helyezett: Hargitai Bence (Budapest)
2. helyezett: Tóth Krisztián (Őrbottyán)
3. helyezett: Kiss Nándor (Veresegyház)
Gyermek, fiú II. korosztály: 
1. helyezett: Lőrincz János (Veresegyház)
2. helyezett: Szabó Tamás (Veresegyház)
3. helyezett: Drozd Balázs (Veresegyház)
Gyermek, leány:
1. helyezett: Klink Alexandra (Erdőkertes)
2. helyezett: Csányi Orsolya (Veresegyház)
3. helyezett: Virág Renáta (Szada)
4. helyezett: Csányi Zsófia (Veresegyház)
Férfi, Senior kategória:
1. helyezett: Mókus Miklós (Vácduka)
2. helyezett: Szabó László (Újpest)
3. helyezett: Mester Géza (Őrbottyán)
Férfi, Junior kategória:
1. helyezett: Kocsicska Erik (Gödöllő)
2. helyezett: Hrustinszky Tibor (Szada)
3. helyezett: Varga Szabolcs (Gödöllő)
Férfi páros: 
1. helyezett: Mókus Miklós–Hiriczkó Ede (Vácduka–Veresegyház)
2. helyezett: Hrustinszky Tibor–Knapp Károly (Szada)
3. helyezett: Bohus Pál-Becsei László (Veresegyház)

A felnőtt Budapest asztalitenisz bajnokság 2012–2013-as bajnoki év 
első felében remekült helyt állt az idei évben alakult és már teljesen 
veresegyházi kötődésű Galaxis Veresegyházi Baráti Kör két csapata.

HIRDETÉS

A tévéközvetítésben nem mondták, de mi tudjuk:

A 6. Lovas Világkupa látványos show-műsora-
ira, díjugrató, fogathajtó és galopp versenyei-
re több ezer néző látogatott ki a Papp László 
Sportarénába.
A lenyűgöző versenyszámok közül bennünket 
a négyesfogathajtók versenye érdekelt a leg-
jobban, hiszen itt indult a veresegyházi Vincze 
Tamás sokszoros bajnok fogata. Izgulhattunk 
értük január 5-én a verseny döntőjének tévé-
közvetítésén is. A szárat ez alkalommal is az 
ausztrál Boyd Exell tartotta a kezében. Csak 
hét másodpercen múlott, hogy nem nyert 
újabb világkupát, hiszen ő is hiba nélkül telje-
sítette a könnyűnek egyáltalán nem mondha-
tó pályát. 
Külön öröm számunkra, hogy a nyertes hol-
land versenyző fogatát is négy magyar szár-
mazású, lipicai ló húzta, s még a harmadik 
helyezett, szintén holland fogatban is volt 
Magyarországról származó ló.
Gratulálunk Vincze Tamásnak és a veresi lovakat diadalra hajtó Boyd Exellnek.

WK

A kép még 2012. december 1-jén készült, az OTP Bank Lovas Világkupa négyesfogat futamának helyosztó versenyén.
A veresi fogat az egyik kanyarban, a bakon az ausztrál Boyd Exell. (MTI Fotó: Földi Imre)

A Galaxis VBK I. 4-5. a teljesen újonc Galaxis VBK II. a 7-8. holtversenyes 
helyen fejezte be az őszi idényt a csoportjukban szereplő 16 csapatból, 
a XI. kerület első- ill. másodosztályában. www.pinyo.hu

Letanóczki István

Asztalitenisz Mikulás Kupa

Crossos sikertörténet
 
A Duna Kupa Auto-cross 2012. évi országos bajnokságában, 
a Veresegyházi Autó Sport Club két versenyzője is a dobogóra áll-
hatott. Első helyezett, országos bajnok Antal István (Kopi), ugyanott 
ifj. Antal István harmadik helyezett lett.

Mindkettőjüknek szívből gratulálunk a sikeres szerepléshez!
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Nagy sikert aratott a Diótörő előadás
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Gyertyakészítés a Veresi Kincsek Portáján

A veresegyházi Római Katolikus Plébánia
2013. január 31-ig szeretettel várja azon jegyespárok 
jelentkezését, akik 2013 folyamán a katolikus templomban 
szeretnének házasságot kötni. A házasságkötést felkészítő 

foglalkozások előzik meg, amelyek február elején kezdődnek.
Kérjük, keressék Molnár Zsolt plébános atyát

az alábbi lehetőségek egyikén: 
molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu
vagy a +36-20-9104509 telefonon.

Ősi szokás szerint december 21-én, a leghosszabb 
éjszaka napján a sötétség és a világosság harcában 
a világosság győzelme érdekében a VJJE és a baráti 
társasága hatalmas tüzet gyújtott a Margitán. 
Lásd képeinket.

Hiánypótlás
Előző lapszámunk 6. oldalán adtunk hírt a Laposokon lakossági 
összefogással elkészült új parkosított területről. Sajnos az 
ötletadó személy, Fekete István neve kimaradt az írásból, 
amelyért elnézést kérünk és így pótolunk.

a főszerkesztő
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