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A katolikus templom felújításának további menete

Ilyen szerkezeti elemek bukkantak elő a templom padozata alól

Fontosak a méret meghatározások is

A két koporsó a kriptában

Az előző lapszám megjelenésének időpontjában kezdődött 
meg a templom padlóburkolatának bontása. A padló bontása 
és az altalaj szerkezetének vizsgálata régészeti megfigyelés 
mellett történt. A műemlékvédelmi engedély alapján 
kötelezően ellenőrizendő szerkezeti mélységben (25 cm) 
néhány, szétszórtan elhelyezkedő  emberi csontmaradványon 
kívül nem került elő semmilyen értékes lelet.  

A helytörténeti leírások egyértelmű említést tesznek 
azonban egy korábbi templomról és az abban történt 
temetkezésről. Ezen leírások ismeretében fontos volt tisztázni 
a korábbi építkezések geometriai elhelyezkedését, mert 
az nagymértékben befolyásolhatja az új padlószerkezet 
állékonyságát. Ennek érdekében folytatódtak a földmunkák. 

A földmunkák során további 10 cm mélységben hamar 
előkerültek a XVII. századi templom falai. A teljes 
összefüggésében előkerült falak egyértelműen igazolják a 
helytörténeti leírásokat, miszerint a korábbi templom az új 
templom helyén, azzal 90 fokos szöget bezárva állt, szentélye 
az általunk használt sekrestye helyén volt. A régi templom 
alatt megtaláltak egy boltozott kriptát, melyben két XVIII. 
században elhunyt plébános koporsója is előkerült. Ők nagy 
valószínűséggel Czank Antal (+1729) és Bene György (+1761) 
lehetnek. 

Az előkerült falmaradványok, a kripta és a két koporsó 
szakszerű és méltó kezelése nagymértékben megváltoztatta 
a felújítás menetét. A korábbi régészeti megfigyelés során 
előkerültek további - még régebbi korokra utaló - vakolat, 
illetve faragott kő maradványok, ezért folytatódik a templom 
alatti rétegek régészeti mentő feltárása. 

A kripta leletanyagának szakszerű kezelése a területileg 
illetékes, szentendrei székhelyű Ferenczy múzeum 
munkatársainak részvételével zajlik. Az előkerült múlt nagy 
öröm és felelősség a város és az egyházközség életében. A 
régészeti megfigyelés során előkerült templom szerkezetei 
nagymértékben befolyásolják a kivitelezési munkák további 
menetét.   

A mentő feltárás és a muzeológusok munkájának befejeztével 
lehet pontosan meghatározni a templom felújításának további 
menetét. Az új elképzelés kialakítása az egyházmegye, a 
tervező, a főfinanszírozó Veresegyház Város Önkormányzata, 
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 
Központ, a Ferenczy Múzeum, valamint a kivitelező szoros 
együttműködésével lehetséges.  

A templomfelújítás további menetéről az egyeztető 
tárgyalások után tudunk pontos tájékoztatást adni.

A két koporsót és tartalmukat - a műemlékvédelemmel 
egyeztetve - végső helyük meghatározásáig elszállították a 
templomból!

Nagy László
építész
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Képviselő-testületi határozatok
2013. június-július hónap

99/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2013. szeptember 1-től határozatlan 
időre ingyenes használatba adja a Veresegyház, Fő út 77-79. 
szám alatti épület 11 termét esti gimnáziumi oktatás céljára a 
Váci Egyházmegye számára.
2. Az ingyenes használatról az önkormányzat Használati 
Szerződést köt a Váci Egyházmegyével.

100/2013.(VI.26.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdi Józsefnét (Veresegyház, Virág u. 22.) a több mint húsz 
évig végzett tájház szervező munkájáért, elismerve mindazt 
a tevékenységet, amelyet a város néphagyományainak 
megőrzéséért folytatott, elfogadva a családjától kapott, és a 
városra hagyományozott, a paraszti élet bútorait, ágyneműit, 
ruházatát bemutató gyűjteményt, nettó 1,5 MFt jutalomban 
részesíti.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Hajdi Józsefné tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény 
átadásáról megállapodást kössön.

101/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) 300.000.000 Ft likvid hitel 
felvételéről dönt a Travill Invest Zrt-től az alábbi feltételekkel:
folyósítás időpontja: 2013. július 19.
lejárat időpontja: 2013. december 31.
hitel kamata: évi 13%

102/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) hozzájárul az Őrbottyán 
külterület, 0114/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan 
megvásárlásához 300,-Ft /m2, összesen 19.263.300,- Ft 
vételáron.

103/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
1.)  Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (továbbiakban: képviselő-testület) hozzájárul 
a Veresegyház belterület, 3534/2 hrsz-ú, (természetben: 
Veresegyház, Mogyoródi utca 13.) kivett lakóház, udvar és 
2 gazdasági épület megnevezésű, 2.578 m2 alapterületű 
ingatlan megvásárlásához Nádasdi Gáborné tulajdonostól 
összesen 23.000.000,-Ft, azaz Huszonhárommillió forint 
vételáron. 

104/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) hozzájárul a Veresegyház 
belterület, 631 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház Csokonai 
utca 10.) kivett lakóház és udvar megnevezésű, 923 m2 
alapterületű ingatlan megvásárlásához Mihalina János 
és Tuncsikné Mihalina Mária tulajdonosoktól összesen 
15.600.000,-Ft, azaz Tizenötmillió-hatszázezer forint 
vételáron. 

105/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
1.)  Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (továbbiakban: képviselő-testület) hozzájárul 
a Veresegyház külterület 031/10 hrsz-ú, kivett telephely 
megnevezésű, 32.000 m2 területű és a Veresegyház külterület 
031/9 hrsz-ú, kivett telephely és lakóház megnevezésű, 
1.000 m2 területű ingatlanok megvásárlásához Szabó 
Gergely, Balatoniné Szabó Ágnes és az IRON-FÉM 93 Kft. 
tulajdonosoktól nettó 105.000.000,-Ft, bruttó 133.350.000,-
Ft, azaz Egyszázharminchárommillió-háromszázötvenezer 
forintos vételáron. 
2.)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
ingatlan adásvételi szerződés aláírására, egyben felhívja a 

jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből keletkezett változást 
a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban vezettesse át.

106/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) nevelésszervezési 
okokból a Kéz a Kézben Óvoda 13 csoportjában 20 %-os, 
18 csoportjában 10%-os maximális létszám túllépést 
engedélyez az alábbiak szerint:  

Óvoda csoportok létszám
létszám 
túllépés  

(%)

1.számú 
tagóvoda kiscsoport 26 10

(Béke u. 31-33.) kiscsoport 22 -

középső csoport 26 10

nagycsoport 30 20

2. számú 
tagóvoda kiscsoport 28 10

(Széchenyi 
tér 2.) kiscsoport 27 10

Kis-közép 
csoport 28 10

nagy-középső 
csoport 28 10

középső csoport 30 20

nagycsoport 30 20

3. számú 
tagóvoda kiscsoport 26 10

(Béke u. 30.) kiscsoport 26 10

nagycsoport 27 20

4. számú 
tagóvoda Alma csoport 30 20

(Liget u. 32.) Delfin csoport 28 10

Katica csoport 27 10

Szitakötő 
csoport 30 20

Körte csoport 30 20

Gomba csoport 27 10

Csiga csoport 24 -

Cica csoport 24 -

Tulipán csoport 27 10

Hóvirág csoport 26 10

Nyúl csoport 30 20

5. számú 
tagóvoda Hal csoport 20 -

( Lévai u. 11.) G y ö n g y v i r á g 
csoport 24 -

Fecske csoport 23 -

Pillangó 
csoport 30 20

Csillag csoport 20 -

6. számú 
tagóvoda 

Margaréta 
csoport 28 10

(Hétvezér u. 6.) Sün csoport 29 20

Napraforgó 
csoport 29 20

Barnamaci 
csoport 26 10

Mókus csoport 29 20

Napocska 
csoport 29 20

Méhecske 
csoport 29 20

Micimackó 
csoport 27 10

2. A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az engedélyről 
értesítse az intézmény vezetőjét.

107/2013.(VII.18.) Kt. határozat:        
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) a Kéz a Kézben Óvoda 
számára 2013. szeptember 1-jétől 12 fő létszámbővítést hagy 
jóvá az alábbiak szerint:
- 2 fő óvodapedagógus
- 1 fő dajka
- 7 fő pedagógiai asszisztens
- 1 fő pszichológus
- 1 fő takarító

A felvett létszámból 7 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő 
pszichológus és 1 fő takarító a már működő óvodai 
csoportokhoz kerülnek felvételre.
Az új alkalmazottak bérjellegű kiadásait, 5.306.108,- Ft 
összegben az állam feladat-finanszírozás keretében biztosítja.
A 2013. szeptember 1. - december 31. közötti időszakban 
a béren kívüli juttatások - 500.000,- Ft összege - az 
önkormányzat költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.
2. A képviselő-testület a Gyermekliget tagóvodában 1 
csoportbővítést engedélyez.
A felvett létszámból 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka az 
új csoportban látja el feladatait. A bérjellegű kiadásokat 
2.118.360,- Ft összegben az állam feladatfinanszírozás 
keretében fedezi.
A dologi kiadások - 1.120.000, - Ft - összege és 2013. 
szeptember 1. - december 31. közötti időszakban a béren 
kívüli juttatások - 220.000,- Ft összege - az Önkormányzat 
költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.

108/2013.(VII.18.) Kt. határozat: 
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) hozzájárul a Veresegyház 
külterület, 031/12 hrsz-ú, kivett telephely besorolású 
ingatlan 1 ha területének és a Veresegyház külterület 031/13 
hrsz-ú, kivett telephely besorolású ingatlan 1 ha területének 
bérletéről szóló, a Szlovi Kisvonat Szolgáltató Kft.-vel 2013. 
augusztus 1-jei hatállyal történő határozott idejű (10 év) 
szerződés megkötéséhez, havi 50 000 Ft területbérleti díj 
megfizetése mellett. 
2.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1.) pontban 
meghatározott területen a kft. „Mini-meseország” néven 
parkot alakítson ki és működtessen.
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Veresegyház Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági, 
Informatikai és Sport Bizottsága ösztöndíjpályázatot hirdet 

középiskolában tanulók részére
a 2013/2014. tanév 1. félévére

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”
címmel

Célja: szociálisan rászoruló középiskolai tanulók támogatása

Támogatottak köre:
- Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, 
- nappali tagozaton,
- középiskolai tanulmányokat folytató tanulók

Pályázati feltétel:  a 2012/2013. tanév év végi tanulmányi 
átlaga minimum 3,8.

Benyújtandó: 
- pályázati űrlap
- bizonyítvány fénymásolata
- lakcím kártya fénymásolata
- szülők, eltartók jövedelemigazolása
- testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

Benyújtási határidő:  2013. augusztus 30. 12 óra 

Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata 
(földszint)

Elbírálás határideje: 2013. szeptember 10.

Folyósítás kezdete: 2013. október hónap 

Pályázat időtartama: 2013/2014. tanév 1. féléve (5 hónap, 
visszamenőleg szeptembertől)

Az ösztöndíjak összegét a jelentkezők száma és rászorultsági 
foka függvényében állapítja meg a bizottság. A folyósítás 
havonta átutalással történik. 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban 
(földszinti ügyfélszolgálaton ),  illetve letölthető a 
www.veresegyhaz.hu internet oldalon.

Veresegyház, 2013. június 3.
Szénás Zsoltné s.k.

elnök

Veresegyház Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági, 
Informatikai és Sport Bizottsága a veresegyházi gyermekek, tanulók  

sportolásának támogatására

 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” 
pályázatot hirdet

a 2013/2014. tanév 1. félévére

A pályázat célja:
 Szociálisan rászoruló sportolók támogatása 

Támogatottak köre:
 Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős 
vagy egyesületi sporttevékenységet  folyatató óvodás, általános 
iskolás illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok

A támogatás célja:
- sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása

Pályázati feltétel:
- rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
- szociálisan rászorult 

Az elnyerhető támogatás formája:
- egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási 
formában

Benyújtási határidő: 2013. augusztus 30. péntek 12 óra

Benyújtandó: -     pályázati űrlap
- edzői javaslat
- lakcím kártya fénymásolata
- szülők, eltartók jövedelemigazolása
- testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása

A pályázat benyújtásának helye:  Polgármesteri Hivatal (Fő út 
35.) földszinti ügyfélszolgálaton

Pályázati űrlap beszerezhető  a Polgármesteri Hivatalban  
a földszinti ügyfélszolgálaton  illetve letölthető a www.
veresegyhaz.hu internet oldalon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.szeptember 10.

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Közművelődési, 
Oktatási, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága saját 
hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a 
jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja 
meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő 
pályázatokat a Bizottság elutasítja.

A számlák benyújtásának végső határideje: 2013. december 20. 
A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére 
kiállított számlák bemutatása alapján – az értesítésben 
feltüntetett időpontokban – történik.

Veresegyház, 2013. június 3.
Szénás Zsoltné s.k.

elnök

Kéz a Kézben Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet 
7 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodapszichológus,

munkakörök betöltésére
Jelentkezés feltétele: büntetlen előélet, munkakörnek megfelelő 
képesítés,
szakmai gyakorlat, önéletrajz.

Jelentkezés módja: 
 e-mail.cím: harcos.gyne@freemail.hu, vagy
 postai úton.: Harcos Györgyné óvodavezető 
2112. Veresegyház, Széchenyi tér 2.

Jelentkezés határideje: 2013.08.18.

Bontovics Babett kétszeres 
világbajnoki ezüstérmes, 

Vajkovics Ferenc kétszeres VB 
5. helyezett

A héten fejeződött be, Londonban az ITF 
Taekwon-Do open Világbajnokság, amin a 
Gödöllői Taekwon-Do SE színeiben két veresegyházi sportoló vett részt, a világ 30 
országából érkezett, több mint 700 versenyzője között.
A verseny első napján Bontovics Babett 4. Dan kategóriában végig verte a mezőnyt, míg végül 
csak a döntőben talált legyőzőre, ott is csak 3-2 re kapott ki, így ezüstérmes lett.
Vajkovics Ferencnek nehéz dolga volt. Kategóriájában 18-an vetélkedtek, s neki sikerült a 
legjobb 8 közé jutni.
A folytatásban Bontovics Babett a speciál törés versenyszámban ismét a világ 2. legjobbjának 
bizonyult. A bemérkőzésnél 230 cm-ről kellett egyenes rúgással eltalálni a célpontot, amit 
Babett teljesített, majd a többi célpont hibátlan rúgásaival a döntőig jutott. Itt egy amerikai 
ellenfelével küzdve, többszöri döntetlen után végül az amerikainak sikerült jobban eltalálnia a 
távolsági rúgás célpontját. Így Bontovics Babett megszerezte második világbajnoki ezüstérmét.
A verseny során Vajkovics Ferenc küzdelme és erőtörése során jó technikával a nagyon előkelő 
világbajnoki 5. helyet szerezte meg, a szintén rendkívül erős férfi mezőny 21 versenyzője közt. 
Nagyon büszkék vagyunk a két veresegyházi sportoló kiemelkedő teljesítményére. Ahogy az 
idei Európa Bajnokságról, úgy a Világbajnokságról is két éremmel gazdagodva érkeztek haza, 
bizonyítva, hogy a világ legjobbak közé tartoznak.



ÖNKORMÁNYZAT

6

2013. augusztus

2013. 8. szám • augusztus

Nyári beruházások
Egy hónap elteltével ismét elkészült és bebefejezéshez közeledő beruházásokról számolhatunk be. Bár a nagy meleg nem könnyítette 
meg a szabadban dolgozó munkások helyzetét, viszont eső sem hátráltatta a munkát. Ez alkalommal négy tételt mutatunk be 
képriportunkban. A katolikus templom belső felújításának menetéről lásd írásunkat a 3. oldalon.

Hamarosan átadják a Meseliget Bölcsőde új 
épületszárnyát, már a parkosításnál tartanak

A műfüves focipálya 

Szépen hömpölyög az aszfaltszőnyeg 
a Triangoló felé

Ilyen elegáns buszvárókkal találkozhatunk a városban

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a 
földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 
356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében 
valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási 
földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi 
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a 
statisztikai azonosítóját

A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig az illetékes 
járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét 
megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti 
adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési 
adatlapot.

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető 
a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu 
honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a 
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld 
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, 
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás 
minimális összegénél.

FELHÍVÁS
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

HIRDETÉS
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A település nyolc egyéni 
választókerületet alkot, valamennyi 
egyéni választókerületben kettő 
szavazókör működik.

1. sz. egyéni választókerület 
(Revetek térsége)

1. sz. szavazókör címe: Általános 
Iskola Fő út 77-79. sz.

Akác utca Bánóczi utca Batthyány 
utca Bercsényi utca Bokréta 
utca Borsika utca Búzavirág utca 
Csillagfürt utca Fodormenta utca 
Forrás utca Fő út 124-től 158-ig Fő út 
129-től 163-ig Gerbera utca Gyömbér 
utca Gyöngyvirág utca Harangvirág 
utca Határ utca Hóvirág utca Húszai 
utca Kakukkfű utca Kamilla utca 
Kútfő utca Lévai utca Nyíres utca

2. sz. szavazókör címe: Általános 
Iskola Fő út 77-79. sz.

Levendula utca Lucerna utca Luther 
utca Margaréta utca Pipacs utca 
Repce utca Revetek utca Sáfrány 
utca Sikátor utca Somkóró utca 
Szalmarózsa utca Szurokfű utca 
Tárkony utca Temető-köz Temető utca 
Tompa Mihály köz Tompa Mihály utca 
Vicián utca Viczián tanya Viczián utca 
Zsálya utca

2. sz. egyéni választókerület 
(Városközpont és térsége)

3. sz. szavazókör címe: Általános 
Iskola, Fő út 77-79. sz.

Egyben kijelölt szavazókör azon 
választópolgárok számára, akiknek 
a lakcíme csak a Veresegyház 
megnevezést tartalmazza
Andrássy út
Csokonai utca 1-től 5/C páratlan
Csokonai utca 2-től 22-ig páros
Csomádi út
Dobó István utca
Fő út 2-től 122-ig
Fő út 1-től 125-ig
Hajnal utca
Hársfa utca
Hold utca
Huszár utca
Iskola köz
Jókai utca
Kálvin köz
Kálvin tér

Kálvin utca Klapka utca Zrínyi utca
Településszintű lakos

4. sz. szavazókör címe: Általános 
Iskola, Fő út 77-79. sz.

Köves utca Kuruc utca Labda utca 
Mikes Kelemen utca Óvoda utca 
Pacsirta utca Pázmány utca Petőfi tér 
Petőfi utca
Ráday utca 2-től 66-ig Ráday utca 
1-től 37/B Rákóczi utca Szabó Máté 
utca Szondy utca Újtelep utca

3. sz. egyéni választókerület 
(Széchenyi domb és környéke)

5. sz. szavazókör címe: Óvoda, 
Széchenyi tér 2. sz.

Attila utca Bem József utca Cserje 
utca
Csokonai utca 7-től 65-ig
Csokonai utca 24-től 72-ig
Damjanich utca
Döbrentei Gábor utca
Eötvös utca
Fáy utca
Gödöllői utca
Honvéd utca
Karács Teréz utca
Kölcsey utca 1-től 47-ig páratlan
Kölcsey utca 2-től 44-ig páros
Omega köz

6. sz. szavazókör címe: Óvoda, 
Széchenyi tér 2. sz.

Nemzetőr utca
Ráday utca 39-től 103-ig Ráday utca 
68-tól 142-ig Széchenyi tér Szemere 
Pál utca Szitnyai tanya Vásárhelyi Pál 
utca Wesselényi Miklós utca

4. sz. egyéni választókerület 
(Hegyek, Harmatok, Öreghegy)

7. sz. szavazókör címe: Óvoda, 
Széchenyi tér 2. sz.

Árnyas utca
Bánki Donát utca
Baragödör utca
Barka utca
Berkenye utca
Csibaj utca
Csipkebogyó utca
Csobolyó utca
Csokonai utca 74-től 126-ig
Dézsa utca
Donga utca
Eresztvény utca
Fagyöngy utca
Galagonya utca
Hármaskút utca
Harmat tanya
Harmat utca
Hársas utca
Hegyalja utca
Hegyláb utca
Hópehely utca
Peterdy Gábor utca

8. sz. szavazókör címe: Óvoda, 
Széchenyi tér 2. sz.

Hordó utca Kertesi utca Kilátó utca 
Kökény utca
Kölcsey utca 46-tól 106-ig páros 
Kölcsey utca 51-től 109-ig páratlan
 
Lugas utca Majális utca Öreghegy sor 
Páskom utca Présház utca Szánkózó 
utca Szedres utca Szivárvány utca 
Szőlőfürt utca Szőlőhegy utca 
Szurdok utca Szüret utca Tövis utca 
Vadrózsa utca Vasvári Pál utca Zápor 
utca Zivatar utca Zúzmara utca 
Zsellérföldi út

5. sz. egyéni választókerület 
(Ligetek)

9. sz. szavazókör címe: 
Mézesvölgyi Általános Iskola, 

Mogyoródi utca 5-7. sz.

Arató utca
Bakfark Bálint utca
Bárdos Lajos utca
Bartók Béla utca
Bihari János utca
Budapesti utca páratlan oldal
Csalogány utca
Dallam utca
Dankó Pista utca
Egressy Béni utca
Erkel Ferenc köz
Erkel Ferenc utca
Etűd utca
Fészekrakó köz
Fészekrakó utca
Gyermekliget utca
Harmónia utca
Hegedű utca
Huszka Jenő utca
Kacson Pongrác utca
Kéve utca
Kodály Zoltán köz
Liget köz
Lisznyay Szabó Gábor utca

10. sz. szavazókör címe: 
Mézesvölgyi Általános Iskola, 

Mogyoródi utca 5-7.

Bölcsőde utca Kodály Zoltán utca 
Krónikás utca Lehár Ferenc köz 
Lehár Ferenc utca Liszt Ferenc 
utca Malomköz utca Melódia tér 
Mosonyi Mihály köz Mosonyi Mihály 
utca Muzsikás utca Nagy tanya 
Rózsavölgyi Márk köz Rózsavölgyi 
Márk utca Sportföld Sportföld utca 
Szent-Györgyi Albert utca Tinódi 
L. Sebestyén utca Verbunkos utca 
Vízimolnár utca Zsuzsanna utca

6. sz. egyéni választókerület 
(Csonkás és térsége)

11. sz. szavazókör címe: Csonkási 
Óvoda, Hétvezér u. 6. sz.

Álmos vezér utca Anonymus utca 
Béla király utca Budapesti utca 
páros oldal Csodaszarvas utca Előd 
utca Fehérlő utca Garabonciás utca 
Géza fejedelem utca Hétvezér út 
Honfoglalás utca Huba utca Igric utca 
Ispán utca
Jogar utca Julianus utca Kalmár tér
Könyves Kálmán utca Kisrét utca Lant 
utca Lovász tér

12. sz. szavazókör címe: Csonkási 
Óvoda, Hétvezér u. 6. sz.

Nádor utca Nyár utca Ond vezér utca 
Országbíró utca Ősz utca Palást utca 
Regös utca Salamon utca Szablya 
utca Szent Erzsébet körút Szent 
István tér Szent korona utca Szent 
Margit utca Táborhely utca Táltos utca 
Tárogató utca Tas utca Tavasz utca Tél 
utca Tétényi utca

7. sz. egyéni választókerület 
(Tavak és térsége)

13. sz. szavazókör címe: 
Művelődési Ház, Köves u. 14. sz.

Ady Endre utca Béke utca Belső-
tópart utca Bodza utca Börzsöny utca 
Daru utca Dévér utca Dió utca Fácán 
utca Fecske utca Fürj utca
 
Hajdi utca Harcsa utca Hattyú utca
Kemény Kálmán utca 22-től 40-ig, 
23-53/A-ig Keszeg utca Kinizsi utca 
Kis utca Újiskola utca

14. sz. szavazókör címe: 
Művelődési Ház, Köves u. 14. sz.

Gesztenye utca Jegenye utca Kőhíd 
utca Kőris utca Mandula utca Margita 
utca Mátra utca Mező utca Mogyoródi 
utca Nap utca Patak köz Patak utca 
Platán utca Ponty utca Réce utca Rigó 
utca Sirály utca Somlyó utca
Szabadság utca 1-től 19/A, 2-18-ig 
Találkozók útja 1-től 9-ig, 2-12-ig Tó 
utca Tölgy utca Virág utca

8. sz. egyéni választókerület 
(Ivacsok és Laposok)

15. sz. szavazókör címe: 
Művelődési Ház, Köves u. 14. sz.

Állomás utca Arany János utca 
Aranyforint utca Árpád utca Barázda 
utca Baross utca Dénár utca
Dukát utca Fenyves utca Fillér utca 
Fürdő utca Garai utca Garas utca Hajó 
utca Harangkút utca Ibolya utca Ipar 
utca Ivacs utca Jácint utca
Kemény Kálmán utca 2- 20/B
Kemény Kálmán utca 1-17/B
Kisgyöngyös utca
Krajcár utca
Mester utca
Móricz Zsigmond utca

16. sz. szavazókör címe: 
Művelődési Ház, Köves u. 14.

Dózsa György utca Nefelejcs utca 
Orgona utca Rege utca Repkény utca 
Rét utca Rózsa köz Rönk utca Sport 
utca
Szabadság utca 20-32, 21-31
Szadai út
Szegfű utca
Szent Imre utca
Szent István utca
Szent Jakab utca
Szent László utca
Találkozók útja 15-29,16-32,
Tallér utca
Táncsics Mihály köz
Táncsics utca
Templom utca
Tulipán utca
Vásártér sor
Vásártér utca  
Vasút utca Vasútállomás
A szavazókörök utcajegyzékét, 
a szavazásra jogosultak aktuális 
létszámát az e határozathoz 

csatolt KEKKH KÖRZETLEÍRÓ LISTA 
tartalmazza.

A határozatot a Pest Megyei Területi 
Választási Iroda Vezetőjének meg kell 
küldeni.
E határozatban foglalt döntéssel 
módosul Veresegyház Város 
Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2013. (IV. 17.) sz. önkormányzati 
rendelete, ezért annak módosítását 
át kell vezetni.

I N DOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény rendelkezései szerint:
„77. § (1) A szavazókörök számát, 
sorszámát és területi beosztását, 
valamint a szavazóhelyiségek címét 
a helyi választási iroda vezetője 
határozattal állapítja meg úgy, 
hogy egy szavazókörre mintegy 
hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a 
központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár jusson, de minden 
településen legyen legalább egy 
szavazókör.
(2) A szavazókör területe nem 
lépheti át sem a település, sem 
az országgyűlési, sem a helyi 
önkormányzati választások 
választókerületi határait.

„78. §A két vagy több szavazókörrel 
rendelkező településen a helyi 
választási iroda vezetője kijelöli 
azt a szavazókört, ahol a települési 
szintű lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok szavazhatnak.”

307. §A tízezernél több lakosú 
településen a 78. § szerinti 
szavazókört abban az egyéni 
választókerületben kell kijelölni, 
amelyben a polgármesteri hivatal 
vagy a közös önkormányzati hivatal 
székhelye van.

351. § (1) A szavazóköröket első 
alkalommal 2013. július 31-ig kell 
kialakítani.

Fentiek alapján a rendelkező részben 
foglaltak alapján döntöttem. 
Határozatomat a hivatkozott 
jogszabályhelyek alapján hoztam 
meg.

 
Veresegyház, 2013. július 16.

Garai Tamás
HVI vezető

 

Veresegyházi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként Veresegyház Város szavazóköreinek számát, sorszámát és 
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint határozom meg:
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Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

vezető ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 106.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Szervezi és irányítja az ápolók, gondozók munkáját, 
irányítja az alap - és szakápolási, valamint gondozási tevékenységet. 
Figyelemmel kíséri az ellátottak szakszerű ápolását, gondozását. Részt 
vesz az egészségügyi ellátás szervezésében. Ápolói kompetenciába 
tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató-ápolói, okleveles 
ápoló,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Idősellátásban vagy fekvőbeteg ellátásban szerzett gyakorlat - 
legalább 3-5 év vezetői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
•  Kiváló szintű vezetői és szervezői képesség, határozottság, empátiás 
készség, idősellátás iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, rövid vezetési és szakmai koncepció, 
iskolai, szakmai végzettséget igazoló oklevél fénymásolata, 
egészségügyi működési nyilvántartás, szakdolgozói kamarai 
tagságba vételről szóló igazolások másolata (amennyiben rendelkezik 
regisztrációval), működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás 
másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati 
anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gáborné 
nyújt, a 06-28-386-200, 06-20-428-55-07 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek 
Otthona címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 
106.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 458/2013. , valamint a munkakör megnevezését: 
vezető ápoló .
• Személyesen: Tóth Gáborné, Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 
106.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
idosekotthonaveresegyhaz.hu honlapon szerezhet.

HIRDETÉS
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Újra a hulladékszállításról…
A szelektív hulladékgyűjtés zsákos formában történik, a zsákokat páratlan héten a szemétszállítás napján a háztartások elől 
szállítja el a közszolgáltató! A korábban kijelölt szelektív hulladék szigeteken ma már csak az üveg hulladék helyezhető el! A 
szigetekre és azok környezetében más hulladékot elhelyezni még zsákos formában sem lehet!
Kérjük, vigyázzanak városunk tisztaságára, a kijelölt gyűjtőszigetek környezetének rendezettségére!
Az új Zöld Híd logóval ellátott szelektívhulladék gyűjtésére biztosított zsákok ingyenesen beszerezhetők, a többlethulladék 
gyűjtésére alkalmas zsákok ára a rezsidíj csökkentés keretében 10%-kal csökkent, azaz 516.-Ft/db, helyett 465.-Ft/db áron 
kapható, a zöldhulladékos zsákok továbbra is 51.-Ft/db áron megvásárolhatók a kijelölt zsákértékesítési pontokon, illetve a 
Zöld Híd Innovációs Központban működő ügyfélszolgálatán.
A veresegyházi zsákértékesítési hálózat két új üzlettel bővült!
A GAMESZ-től vásárolt zsákokat ezév augusztus végéig használhatják fel!

A szolgáltatással kapcsolatos minden további kérdésre készséggel ad választ az új 
közszolgáltató!

A Zöld Híd Régió Kft. elérhetőségei: 
weboldal: www.zoldhid.hu
telefon: 06-40/201-026
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Veresegyházi személyes ügyfélszolgálat:
Innovációs Központ (Fő út 45-47.) földszint 121. iroda

Ügyfélszolgálati napok:
szerda 8 és 18 óra között
péntek 8 és 14 óra között, ebédidő mindkét napon 12:00-12:30 között.
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JÁRÁSI – MEgYEI HíREK

A parlagfű irtásának fontosságáról 
szóló tájékoztatók országszerte

Parlagfű-megismerésére, az ellene való védekezés formáira és társa-
dalmi fontosságára hívja fel a figyelmet a parlagfű-mentesítési nap, 
amelyet júniusban országszerte több helyszínen is megrendeznek. 
Emellett a június 22-ei Nemzetközi Parlagfű Nap is e gyomnövény 
káros hatása elleni küzdelem fontosságára irányítja a figyelmet.
Közeledik a parlagfű virágzás kezdete, amely számos allergiában 
szenvedő életét megkeseríti. Az allergén gyomnövény elleni véde-
kezést még a virágzás előtt el kell kezdeni, ezért júniusban a Megyei 
Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai a Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával közösen parlagfű-
mentesítési napot szerveznek. Az esemény célja, hogy útmutatást 
adjon a közvetve százmilliárdos egészségügyi és mezőgazdasági 
kárt okozó gyomnövény visszaszorításához.
A földhivatalok és önkormányzatok június 30-ikát követően meg-
kezdik a parlagfűvel fertőzött földterületek, ingatlanok felderítését, 
majd a büntetést.
Európában Magyarország az egyik parlagfűvel leginkább fertőzött 
ország. Hazánkban a parlagfű szinte valamennyi szántóföldi kultú-
rában előfordul, és jelentős terméskiesést okoz. Ezen kívül jelen van 
mezőgazdasági művelés alatt nem álló parlagterületeken, a gabo-
natarlókon betakarítás után, a vasúti pályatestek, utak mentén és 
belterületeken is.

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

H
IRD

ETÉS

gyermekétkeztetési támogatás!

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal tájékoztatása 
szerint Pest megyében negyvenöt település részesül 
kormányzati támogatásban a nyári gyermekétkeztetés 
megoldásához. 

A környező települések támogatásai:

Település 
neve

Támogatásból 
szociális nyári 

gyermek-
étkeztetésben 

részesülő 
gyermekek 

tervezett 
létszáma

Adagszám
Támogatás 

összege 
forintban

Veresegyház 97 5238 2304720

Fót 23 1035 455400

Csomád 9 486 213840

Őrbottyán 34 1836 807840

Mogyoród (nem kap támogatást)

HIRDETÉS
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Tudnivalók az
iskolakezdéssel kapcsolatban a

Fabriczius József Általános Iskolában
Jelentkezés napközibe és menzára
2013.08.26. (hétfő) 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00
2013.08.27. (kedd) 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00
2013.08.28. (szerda) 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Testnevelési felszerelés 
Testnevelés felszerelés árusítása a fenti napokon és időpontban a 
régi iskolában I.em 107 előadóban történik.

Tankönyvosztás
A tankönyvosztás a szállítás függvényében történik. Kérjük figyel-
jék a szülők a kihelyezett hirdetéseket ill. honlapot.

A nyári ügyelet 
Az utolsó nyári ügyeleti nap: 2013.08.14. (szerda). 9.00 – 15.00 óráig.

Javítóvizsga
A javítóvizsga időpontja: 2013.08.27. (kedd) 8.00 óra

Tanévnyitó ünnepség
Az alsó tagozatnak szeptember 1. (vasárnap), 18.00 órakor a 
Mézesvölgyi iskola udvarán.
A fölső tagozatnak szeptember 2-án (hétfő), reggel 8.00 órakor az 
iskola udvarán.

Ingyenes oktatás
• Általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 4 év
• Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 3 év

Tanítási napok: hétfő, kedd és minden második szerda

Tanítási órák: 16:30 – 20:55-ig tartanak.

Tanulóbérletre, utazási kedvezményre, kulturális és egyéb ked-
vezmények igénybevételére jogosító diákigazolvány!

Bővebb tájékoztatás:  Tóth Terézia  20/497-3590
   iskolatitkár
   Túriné Szabó Éva  20/356-3111
   igazgató
Beiratkozás: 
 augusztus 22-től, hétfőtől csütörtökig 14-20 óra között, 
pénteki napokon 10-16 óra között
Veresegyház, Fő út 77-79., I. emelet 125. szoba

A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával korábbi iskolai bizonyít-
ványait!

Várunk minden tanulni vágyó fiatalt, felnőttet, aki a reá 
vonatkozó tankötelezettségi korhatárt betöltötte.

HIRDETÉS

ÉRETTSÉgIZZEN ESTI 
TAgOZATON!

Búcsú az óvodától
Amikor ideje annak,

az óvodás hova ballag?
Ha fiúcska, hova billeg?
Ha leányka, hova illeg?
Maradnának, de hiába,
ha fiúcska, ha leányka,
az óvodás ballagókat,
a jövendő nebulókat,
mindet oda viszi lába,
oda ám: az iskolába!

Itt marad a mesesarok,
cicával a cicafarok,

kutya füle meg a Maci,
a középsős Luca, Laci,

itt marad az alvóbaba,
óvó néni meg a dada,
itt marad az óvoda –

a nagyok, a ballagók meg
elillegnek, elbillegnek,
elballagnak – amoda!

Mindnek szaporázza lába,
ballagnak az iskolába,
itt hagyják az óvodát,

lépkednek tovább, tovább;
ballag Vitéz, Borka, Gréta,

várja őket tábla, kréta,
tanítóik mosolya –

a ballagók integetnek,
ha mennek is, nem 

felednek:
szívükben az óvoda.

Horváth Ferenc

Isten veled Anna!
A döbbenet mellett mélyen megrendültem, amikor Erős Gáborné dr. halálhíréről 
értesültem. Sajnos még tevékeny  éveiben támadta meg őt korunk súlyos beteg-
sége, s győzte le viszonylag rövid idő alatt. Halálával nagy veszteség érte a veres-
egyházi esti középiskola volt tanári- és diákközösségét. Tantestületünk oszlopos 
tagja volt, diákjait odaadóan oktató-nevelő kolléga. Soha nem sajnálta az idejét, 
ha tanítványainak szüksége volt még behatóbban megismerkedni a mikro- és 
makro-ökonómia rejtelmeivel, de akkor sem, ha a tantestület tagjainak volt szük-
ségük segítségre, vagy éppen iskolai rendezvény megszervezésében kellett részt 
venni. Kosztolányi szavaival: nem volt nagy, de csupa szív. 
Kollégái, tanítványai szeretettel vették körül, sokukkal élete végéig szoros kapcso-
latot ápolt.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodj békében Anna!

Nagyné Vogl Magdolna címzetes igazgató

Irodai 
mindenes 

munkát 
keresek! 

Telefon: 
06 30/ 469-0794
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VIII. EgYHÁZI- ÉS VILÁgI BOROK VERSENYE

Pásztor Béla polgármester köszönti a 
megnyitó során a nyársapátiakat

A szigorú zsűri előtt. Az elnyert díj egy üveg pezsgő lett

Ízlik a saját főztünk

Az idei évben a Cegléd és Nagykőrös között található Nyársapát község kapta meg az Egyházi és Világi Borok 
Versenyének rendezési jogát a főszervező Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesülettől (GKRTE). Ahogy ezt 
a házigazda települések meg szokták oldani, július 13-án Nyársapát is összekapcsolta a község egyik jeles ünnepével, 
a náluk hagyományos Lecsó Fesztivállal, s lett egy valóban hetedhét országra szóló hatalmas ünnepség, mely a VIII. 
Kenyér,- a Bor és a Kultúra Ünnepe nevet viselte. Ez évben a szervezők közé csatlakozott a GKRTE mellé a Cegléd és 
Vidéke Unghváry László Borrend is.

Vendégek között köszöntötte Kiss Miklós polgármester Földi László 
országgyűlési képviselőt, Cegléd város polgármesterét, valamint az 
előző évi rendezvény házigazdáját: Veresegyház polgármesterét, 
Pásztor Bélát, aki nem érkezett egyedül. Vele volt Kelemenné Boross 
Zsuzsanna, a Váci Mihály Művelődési Ház igazgatója, valamint a 
Hagyományőrző Népdalkörünk is. Szintén a szomszédságunkból, 
Fótról is népes küldöttség érkezett Földi Pál önkormányzati 
képviselő vezetésével, aki a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság 
elnöke, s vadásztársaságuk csapatával a főzőversenyen is értékes 
helyezést értek el, továbbá velük volt a fóti Cselényi Népdalkör. 
Ugyancsak részt vettek a Szadai Borász Egyesület tagjai, akik 
számos bormintát küldtek a versenyre. Gödöllőt Vörös István 
önkormányzati képviselő, egyben a GKRTE Felügyelő Bizottságának 
elnöke képviselte.

Természetesen ott volt a jövő évi rendezvény leendő házigazdája 
Gódor Lajosné, Dány község polgármestere, aki át is vette a 
váltóbotot a színpadon Kiss Miklós nyársapáti polgármestertől. Az 
Egyházi és Világi Borok Versenye népszerűségét jelzi, hogy már a 
2015. évi borverseny megrendezésére is akadt jelentkező, Perna 
Pál, a GKRTE elnöke, be is mutatta Fábry Istvánt, Csömör jelenlegi 
polgármesterét, aki jelen volt tapasztalatokat gyűjteni. 
A rendezvény rangjához méltóan jelen volt Bíró Mária, a 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének főtitkára. A 
borlovagrendek képviseletében pedig közel 40 borlovag vett 
részt, akik díszruhájukban felvonulva emelték a rendezvény 
fényét. A borverseny szakmai vezetője, Erdész Ferenc, a Mogyoródi 
Hegyközség Hegybírója volt, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát 
is képviselte.

Népdalköröseink nem csak felléptek, de részt vettek a főzőversenyen 
is, méghozzá kétféle ízletes lecsót készítettek veresegyházi módra. 
El is fogyott mindkét változat az utolsó cseppig. A Népdalkör nagy 
sikerrel szerepelt önálló előadással, majd a nyársapáti énekkarral 
közös fellépéssel is. Az előadásokat követően Kovács Lászlót, a 
Népdalkör művészeti vezetőjét kértük mikrofonunk elé, aki maga is 
játszott citerásként a csoportunkban.

Kovács László művészeti vezető
Egy bordal összeállítást adtunk elő, aminek az volt a különlegessége, 
hogy egy dalon belül két hangnemben játszottunk, kétféle 
hangolású, A és D citerákat használtunk, egyiket a másik után. Az 
első dallam nagy hangterjedelmű volt, mélyen, A-ban énekeltünk 
és a közjátékot játszottuk hangszeres változatban D-ben. Később 
ugyan ebben a D-ben kezdtük a másik dallamot, ami viszont 
kisebb hangterjedelmű volt, így a magasabb fekvés sem okozott 
nehézséget. .Elénekeltük D-ben az első dalt, utána visszajött 
megint A-ban a közjátékként, majd visszamentünk megint D-be az 
ének utolsó versszakára.

A Népdalkör vezetője, Kovács László hét éve csatlakozott a 
csoporthoz. Ez alatt a Kórusok és Zenekarok Szövetsége által 
kétévente megrendezett minősítéseken egyre magasabb szinteket 
értek el. Először az ezüst fokozatot, a következő alkalommal arany 
fokozatot, tavaly pedig az Arany Páva díjat szerezték meg!
A csoport jelenleg 15 főből áll, de szeretettel várnak minden 
további énekelni szerető jelentkezőt. Tervezik a citera oktatást, 
s kellő jelentkező esetén egy gyerekekből álló citera zenekart is 
szívesen indítanának.  
A próbákat keddenként tartják hetente fél öttől fél hétig.
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Koccintás az egészségére

Az ünnepeltnek jár a virág is

Kelemenné Boross Zsuzsa gratulál a művésznek

Szakcsi Lakatos Béla 70 éves
70. születésnapja alkalmából a Budapest Jazz Klubban 
köszöntötték Szakcsi Lakatos Bélát zenésztársai, barátai,  és 
veresegyházi ismerősei. Zenész lakótársunk ez alkalommal 
családja és Pásztor Béla polgármester társaságában a nézőtéren 
foglalt helyet, hagyta, hogy a színpadon pályatársai és neves 
fiatal zenészek játsszanak. Július 8-án így csupa olyan darabot 
adtak elő, amelyet Szakcsi Lakatos Bélától, a nagy öregtől 
hallottak, lestek el, vagy amiről tudták, hogy kedveli. Valódi 
örömzenélés folyt hosszú órákon át, eleinte szervezettem, majd 
spontán. 
Az eseményen minden jazz-, és Szakcsi-rajongó jelen akart lenni, 
volt olyan teltház, mint talán még soha. A teremben csak az 
elkülönített VIP sorban volt néhány asztal és szék, hogy még többen 
férjenek be a terembe, így is a tömeg az előtérbe fért csak be.  
A Kossuth-, Hazám és Prima Díjas muzsikus elárulta: nem volt 
könnyű rábeszélni őt a hétfői estre. Végül azért döntött mégis 
mellette, mert - mint fogalmazott – „Szeretetlenségben élünk. Ha 
most 30-an, 40-en összejövünk és ha nem is játszunk sokat, de 
együtt leszünk, az jó dolog.” 
 
Néhány további jellemző idézet Szakcsi Lakatos Bélától
„Elsősorban improvizálóként határozom meg magam, amellett, hogy 
zongoraművész, zeneszerző, szólóban és különböző formációkban 
dzsesszmuzsikus is vagyok. Nemrég Beethoven IX. szimfóniájának fő 
témáit fejlesztettem zongorán. Dráfi Kálmán, a Zeneakadémia tanára 
megkért, hogy tartsak zongora szakos növendékeknek előadást. 
Örömmel tettem, mert rendkívül fontosnak tartom a kérdést, remélem, 
lesz folytatása.” Hozzátette: szívesen segítene középiskolásoknak is, 
mert az improvizációt 14 éves kor táján kell elkezdeni, egy 40 éves 
ember már aligha tanítható meg a rögtönzés fortélyaira. 
„Tudom azt is, hogy Dohnányi nem vett fel a Zeneakadémia zongora 
szakára olyan növendéket, aki nem tudott improvizálni. A 17. és 
18. században ez a tudás a zenélés természetes része volt, elég a 

legnagyobbak: Mozart, Beethoven, Liszt nevét említeni.” 
„Én ma már nem játszom Beethoven-szonátákat úgy, mint egy 
klasszikus zongorista. De én nem a hangokat szólaltatom meg - 
érdekesen vagy unalmasan -, hanem az improvizáció révén szoros és 
mély a kapcsolatom vele, hiszen Beethoven nagyszerűen improvizált.” 
„Többször beszéltünk a kérdésről Kocsis Zoltánnal, megegyeztünk 
abban, hogyha valaki pontosan lejátsza a kottába írtakat, az még nem 
tett semmit. A lényeg ezen túl van. A lényeg feltárásához természetesen 
szükséges az alapos felkészülés. Az improvizáció abban segít - és ezt 
érdemes és lehet is tanítani -, hogy vállalj rizikót az előadásban, nem 
dráma, ha félre ütsz, ha kihagysz egy taktust, de a rizikóban légy 
biztonságban, hogy tovább tudj menni.”
„Még nem mondtam le az operámról, bár a Operaház lemondott 
róla, mondván, nem tudok énekhangra írni. Azt hiszem, nem látták a 
Budapesti Operettszínházban a Szentivánéji álom című darabomat. 
Káin és Ábel bibliai történetén alapul a librettó, de nem vallási műnek 
szántam. Nem haragszom senkire, nem erőszakoskodom, mert 
keresztény ember vagyok. A bölcs Salamon példabeszédét tartom 
szem előtt: a bukást a gőg előzi meg”

forrás: zene.hu
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Bokrétás vallomások
/7. rész/

Schnell Gábor „a régi-új táncos”, az a 
fiatalember, aki a táncegyüttesben 
találta meg önmagát és a családját. 
Gáborral a veresegyházi művelődé-
si házban beszélgettünk, még 2012 
telén. Elmondta, egészen fiatalon, 18 
éves korában egy baráti társasággal 
együtt bálba mentek, öten voltak 
fiúk és bizony rajta felejtették a sze-
müket a szép, színes, bokrétás szok-
nyákon. Akkor még nagyon messze 
állt tőle a tánc, de ennek ellenére 
az egyik keddi napon mind az öten 
elmentek az esti próbára. Innen kez-
dődik a történet.

„Eljöttünk, és később azt vettem észre, hogy egyedül maradtam a 
baráti társaságból. 1999-től vagyok tagja a Bokréta Néptáncegyüt-
tesnek, itt új barátokra leltem, és ami a legfontosabb, a felesége-
met is innen találtam meg. Amikor megszületett az első kislányunk 
- azóta már nyolc év is eltelt, hogy elkezdtem foglalkozni a tánccal 
-, akkor átmenetileg abbahagytam a közös munkát. 2011-ben vi-
szont történt valami, valami számomra is megfoghatatlan új érzés 
kerített a hatalmába, valami hiányzott... 
Egy alkalommal a csoport tagjai elkezdtek noszogatni: csináljunk 
együtt valami újat, valami nagy durrantást. Ez lett a Csillagösvény. 
Felkértek a szereplésre és én nem tudtam nemet mondani, mert 
már addig is sok szépet kaptam a csoporttól, itt a helyem, gondol-
tam. Egyszerűen jól esik, amikor látom, a többiek is számítanak rám 
és én is tudok húzni a csapaton. Véleményem szerint nagyon sokat 
számít: mennyien vagyunk a próbákon, hányan tudjuk odatenni 

magunkat, annak rendje és módja szerint hogyan tudjuk kisegíteni 
egymást az előadásokon. Meggyőződésem, én itt a családommal 
helyes és fontos dolgot képviselünk. Lehet, hogy ősszármazásom-
nál fogva nem vagyok magyar, de mivel én ide, Magyarországra 
születtem, én itt vagyok otthon. Most már két gyermekünk van, és 
nagyon szeretném majd a lányaimat is látni  táncolni, mert itt, eb-
ben a közösségben eddig mindig csak jót és hasznosat tanultam.”

Gábornak az álma már részben teljesült. Mint mondta, két kislányuk 
van. Az óvodás korú Gréti, az édesanyjával rendszeresen eljár a pró-
bákra, és bizony már több alkalommal láthattuk Őt is, az édesapjá-
val szerepelni. Most legutóbb, Püspökszilágyiban.
A Bokréta Néptáncegyüttes, a Váci Mihály Művelődési Házzal közös 
szervezésben rendezte meg a legifjabb táncolni vágyok nyári fog-
lalkoztatását, Botorka hagyományismereti tábor néven. A tábor két 
időpontban, július 8-12-ig, valamint augusztus 5-9-ig zajlott. Termé-
szetesen a fő hangsúly a néptáncé volt, de egyéb kézműves- agya-
gozás, szövés, fonás, hímzés - foglalkozások, továbbá íjászkodás és 
lovaglás is szerepelt a napirendben. A szervezők 6 éves kortól vár-
ták a gyerekeket. 
A táncegyüttes évközben is nagy figyelmet fordított a legkisebbek 
oktatására, ezen belül a néphagyományaink megismertetésére, és 
a résztvevők tánckészségének fejlesztésére. Hetente két alkalom-
mal vettek részt az érdeklődő óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
játékos néptánc foglalkozásokon. A szervezők célja, a foglalkozások 
keretein belül: hagyományaink megszerettetése, a néptánc átmen-
tése és továbbvitele, továbbá a táncegyüttes utánpótlás nevelésé-
nek biztosítása. 
Mert Ők tudják: a ma „Botorkáiból” kerülnek ki a jövő néptáncosai!
 

Veréb József                                                                                        

Schnell Gábor

Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a néptánc. “A magyar táncok formáikkal, sajátságos lendületükkel kimagaslanak más 
népek táncai közül. Az eltelt évszázadok /évezredek/ során a tánc folyamatosan változott, átalakult, de ősiségéből és jelentőségéből 
mit sem veszített.” A zene és a tánc kölcsönhatása napjainkban is szembeötlő. Zenére táncolunk és talp alá muzsikálunk. 2013. júniu-
sában a Bokréta Néptáncegyüttes a püspökszilágyi jubileumi Málnafesztivál meghívott előadójaként nagy sikerrel vendégszerepelt 
a falu nagyközönsége előtt. Az egyik veresegyházi fiatalember egy csöppnyi kislánnyal járta éppen. Kik is Ők?

A zsűri tagjai
• Pásztor Béla polgármester 
• Bartha Melinda Dédi Vendégház főszakácsa 
• Juhász Zsolt Juko ügyvezető igazgatója 
• Nagy József Attila GAMESZ igazgató 
• Kálnai András turisztikai szakember 
• Mecsei Róbert Katlan Tóni Éttermének főszakácsa 

Az eredmények
1. helyezett
Takarékláng /Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet/
Főzött étel: Ködmönös kuppancs, kapros, káposzta ágyon 
2. helyezett:
Hagyományőrző Népi Együttes női csapata
Főzött étel: Krumpligombóc leves és krumpli laska házi tejföllel
3. helyezett
Hagyományőrző Népi Együttes férfi csapata: 
Főzött étel: Csülkös lapocka pörkölt burgonyával 
Különdíjak: 
Posta Zoltán: Legjobb főszakács díj 

Főzött étel: Káposztás bableves rókagombával habarva, csülök, 
szarvasgombával ízesítve 
Show Hivatal /Polgármesteri Hiv. Beruházási Ir./ Egyedi ízvilág díj 
Főzött étel: marhalábszár pörkölt 
Sanofi Aventis /Chinoin/ a legatraktívabb csapat díja 
Főzött étel: egészben sült malac 
Katonai Hagyományőrzők a legötletesebb megjelenés díja 
GE – Kisrét utca: a Legötletesebb főzési technika különdíja 
Főzött étel: Palócgulyás és rózsafánk 
Nagyszegecs Csapat: a legjobb házi fűszerezésű étel díja
Főzött étel: Borjúhúsos paraszt csorba 
ÁFONYÁK: a legötletesebb névválasztás
Főzött étel: Pusztamindenes 
Zsolnai Sisters: a Legkreatívabb csapat díja
Főzött étel: Csornai töltött tekercs kapros-túrós galuskával 
Nyulász barátok /Tiszta udvar –Rendes ház/: legtakarosabb főzési 
hely díja Főzött étel: Tárcsán sült nyúl 
ONYPE Nyugdíjas Klub: Retro díj
Főzött étel: Sertés ragu főtt burgonyával 
Hobbik Veresegyház Szervezete: Hazai Vadász díj 
Főzött étel: Házinyúl vadítva, körettel 

A Városünnepen megtartott főzőverseny eredményjegyzéke
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A jövő vezetői Veresegyházon
GE Foundation Scholar-Leaders Program Nyári Szeminárium

Az ösztöndíjprogram so-
rán a sikeres vezetővé vá-
láshoz szükséges alapokat 
sajátíthatták el. A diákok 
gyakorlati készségeik – ön-
életrajz írás, előadás, állás-
interjú - fejlesztése mellett, 
a csapatépítésben és a 
kreativitásuk kibontakoz-
tatásában is életre szóló 
tapasztalatokat szereztek. 
A különböző területek 
szakértői, köztük a GE üz-
letágainak vezetői segítet-

nuló másodéves hallgatói pályázhatnak. Magyarországon eddig, a 
11 év alatt összesen 148 diák részesült a GE Foundation Scholar-
Leaders ösztöndíjban, közülük 104-en gazdaság-menedzsment, 
míg 44-en mérnöki-műszaki tanulmányokat végeztek.
Az ösztöndíj elnyeréséhez a kiemelkedő tanulmányi eredmény 
mellett figyelembe veszik az egyetemen kívüli tevékenységet és to-
vábbi elismerésre méltó képességeket is, mint például diákcsopor-
tokban való tevékeny szerepet, az önkéntes munkát, a közösségi 
szerepvállalást vagy a vezetői készségeket.
Az ösztöndíj korábbi nyertesei közül is sok, azóta szép karriert építő 
fiatal bizonyította ennek a képzésnek a hatékonyságát

Az idei év egyik magyar ösztöndíjasa, Csiki Berta, a Budapesti 
Corvinus Egyetem pénzügy és számvitel szakos hallgatója az aláb-
biakban mesélte el a szünetben a maga történetét:
Erre a lehetőségre a Heller Farkas Szakkollégium levelezőlistáján akad-
tam rá. Jelentkeztem és egy kétfordulós tesztelésen kellett sikeresen 
megfelelni. Az első fordulóban egy ezer szavas esszét kellett írni angol 

Lencsés Gergő igazgató 
köszöntője

Peter Stracar előadása

Ösztöndíjasok az előadáson

A GE vezetőitől is lehetett kérdezni

A jövő közép-kelet-európai vezetőivel találkozhattunk a GE Kisrét utcai egységében július 9-én. 32 diák érkezett Lengyelországból, 
Csehországból, Romániából és persze Magyarországról, országonként 8 fő. Ők a GE Foundation Scholar-Leaders egyetemi ösztöndíj-
program idei nyertesei. Négy rendkívül hasznos napot töltöttek együtt, megalapozva jövőbeli üzleti kapcsolataikat és azzal a kimon-
dott céllal, hogy elősegítsék a térség, benne Magyarország fejlődését.

ték szakmai fejlődésüket. A négynapos képzés egyik kiemelkedő 
eseménye volt az ún. „GE Nap”, amely keretében az idei nyertesek 
személyesen találkozhattak Peter Stracarral, a GE Közép- és Kelet-
Európáért felelős vezérigazgatójával is.

Peter Stracar szerint a rendszerváltozás óta a régió rengeteget fejlő-
dött, most pedig az a kérdés, hogyan tudunk továbblépni, hogyan 
tudjuk fokozni az innovációt és a gazdasági növekedést. A GE el-

kötelezett a fejlődés elő-
mozdításában, akárcsak 
az elmúlt 20 évben. A GE 
a régióban mintegy 26.000 
főt foglalkoztat, 18 gyárat, 
5 technológiai központot 
és 3 bankot működtet. A 
GE-hez hasonló cégek ké-
szek a beruházásra, de eh-
hez a térség országainak 
meg kell teremteniük a 
beruházás és a növekedés 
katalizátorául szolgáló fel-
tételeket. A régióban rejlő 

gazdasági, kulturális, földrajzi és technológiai lehetőségeket az or-
szágok csak közös erővel, határokon átívelő együttműködésekkel 
aknázhatják ki sikeresen. Ehhez a többi között az intézményi és 
jogi rendszerek harmonizálására, a tehetséggondozás továbbfej-
lesztésére, a beruházások átcsoportosítására, és elsősorban vezetői 
szemléletváltásra lesz szükség.

A jövő gazdasági és a politikai vezetőinek az új kihívásokra ugyanis 
a térség többi vezetőjével együttműködve, közösen kell megtalál-
niuk a válaszokat. A közös gondolkodást és cselekvést azonban már 
az egyetemi évek alatt érdemes elsajátítani. 
Éppen ezért a GE az elmúlt 11 évben, a GE Foundation Scholar-
Leaders egyetemi ösztöndíjprogram keretében több mint 2 millió 
dollárt és 4000 önkéntes munkaórát fektetett a jövő vezetőinek 
képzésébe. A program célja, hogy versenyelőnyhöz juttassa a tehet-
séges diákokat és elősegítse egy regionális vezetői hálózat kiépíté-
sét, hozzájárulva ezzel a térség humánerőforrás-fejlesztéséhez.

Az ösztöndíjra évente öt magyar egyetem – a Budapesti Corvinus 
Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a 
Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem 
- közgazdasági, menedzsment, mérnöki vagy műszaki területen ta-

nyelven. A második, szóbeli fordulóra már csak keveseket hívtak be, s 
ez után derült ki, hogy kik nyerték meg az ösztöndíjat, országonként 8 
főt választottak ki. 
A felsőfokú angol nyelvtudás nem volt követelmény, de az egész kivá-
lasztási eljárás angol nyelven folyt, nem volt mindegy, mennyire ismeri 
az ember az angolt. Ez az ösztöndíj leginkább a karrierépítéshez és a 
vezetői potenciál fejlődéséhez segíti hozzá a résztvevőket.  

Windhager
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Hisz Ön a lélekvándorlásban?
Nem, nem hiszek, én tudom!

India magyarországi nagykövete Veresegyházon, 
az Ezerkincs Életmód Centrumban

Különlegesen becses vendéget köszöntöttünk júliusban az 
Ezerkincs Életmód Centrumban. Az elegáns, indiai zászlót lengető 
fekete autóból egy kedvesen mosolygó férfi szállt ki, aki az őt foga-
dó háziak előtt üdvözlésképpen összetett kézzel meghajolt. Ő volt 
Gauri Shankar Gupta, az indiai nagykövet. Nem hozott magával kí-
séretet, őrző-védő testőröket, egyedül egy fiatal tolmács hölgy jött 
vele, hiszen a magyart - néhány szót kivéve - nem ismeri, azonban 
Pásztor Béla polgármester urat a nevén szólította.
Ugyancsak nem hozott magával Őexellenciája jegyzeteket, fel-
jegyzéseket. Egyórás előadását, melyet szinte lélegzet visszafojtva 
szívott magába a hallgatóság, minden segédeszköz nélkül, fejből 
tartotta, és közben egyszer sem hagyta el az arcát a mosoly. Derű-
je átsugárzott a szavára figyelő vendégekre, akik persze zsúfolásig 
megtöltötték a termet, s a végén csak csodálkoztak, hogy milyen 
hamar elrepül egy óra, ha igazán a lelküket megszólító előadást 
hallgatnak. 
Nagykövet úr olyan rejtélyeket fejtegetett, ami minden embert ér-
dekel: a világegyetem működését, a földi élet célját, a természet és 
az ember egységét, a boldogsághoz vezető utat, a védikus tudo-
mány vizsgálati módszereit. Nem akart megtéríteni senkit, de élet-
bölcsességgel teli előadásának tartalmán sokan elmerengtek.
Az előadást követően - hosszabb időt hagyva annak leülepedésé-
hez kérdezőnek és válaszolónak egyaránt - tettük föl kérdéseinket 
Gecsey Enikőnek, az Ezerkincs Egyesület elnökének, a központ ve-
zetőjének, a nagykövet úr vendéglátó háziasszonyának. 
Minek köszönhetjük ezt a látogatást a nagykövet úr részéről?

A 11. Nemzetközi Ajurvéda Fesztivál kapcsán ez a megtiszteltetés, 
melynek az Ezerkincs Életmód Centrum adott otthont idén is. Elő-
ször talán pár szót a központ megszületéséről mondanék.
Engem személy szerint mindig érdekelt az ember, a gondolkodás, 
az élet dolgainak összefüggései, az alternatív gyógymódok. Har-
madik gyerekem születése után, életem még felelősségteljesebbé 
vált és belevetettem magam a lélekgyógyászat rejtelmeibe. Dr. 
Oberkamp Mária ajurvédikus orvos, parapszichológus iskolájában 
több év tanulás és szakmai vizsgákat követően oklevelet szereztem. 
A tánc hobbiként indult az életemben, de a balettos múltam és 
szívvel-lélekkel folytatott táncórák eredményeként 2005-ben az 
Országos Hastánc versenyen első díjat nyertem. Bátran mondha-
tom, hogy a későbbiekben is nagy öröm maradt számomra a tánc, 
szinte terápiává vált az életemben. Késztetést éreztem, hogy ezt a 
lélekemelő és csodálatos érzést másnak is átadjam. Így kezdtem el 
a táncoktatást, az emberekkel való foglalkozást itt Veresegyházon 
és 2 év után 2008.-ban egy álmom vált valóra, amikor sikerült létre-
hozni egy alkotó közösséget. 

Így született meg az Ezerkincs Életmód Centrum egyesület formájában, 
mint alternatív egészségközpont, ahová szívesen térnek be vendégeink 
egy kis feltöltődésre. 
Szolgáltatásunk sokoldalú, fontos számunkra az egészséges életmódra 
nevelés, a betegség megelőzés, az alternatív gyógymódokkal való ke-
zelés. Természetgyógyász szakemberek, mozgásterápiák, tornák, masz-
százsok, ősmagyar hagyományőrzés, egyéni és csoportfoglalkozások, 
biokozmetika, sóterápia segíti a hozzánk fordulók testi és lelki felépü-
lését. 
Életmód Centrumként közösségépítő programokat, előadásokat, tan-
folyamokat is szervezünk. Egyik kiemelt rendezvényünk a Nemzetközi 
Ajurvéda Fesztivál, melynek fő szervezője Dr. Oberkamp Mária és Dr. 
Narada Kush, holland professzor, egyesületünk tagjai. Minden évben 
neves hazai és külföldi előadók emelik a fesztivál szakmai színvonalát. 
Idén Őexellenciája, India nagykövete tett eleget meghívásunknak.

De mi is az ajurvéda? Az indiai orvostudomány. Kiindulópontja, hogy 
nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, a betegséget pedig nem kizárólag 
fizikai oldalról közelíti meg, hanem annak lelki okával is mélyen foglalko-
zik. Ebben benne van a lélek nyugalma, ereje, a mozgás, ami jellemzően 
a jóga, beletartozik a test tisztítása, ami nem feltétlenül koplalást jelent, 
hanem a gyógynövények használatát. A nagykövet úr erről az un. keleti 
filozófiáról beszélt hitelesen és elragadóan. Őexcelellenciája végül nem-
rég megjelent könyvét is dedikálta, melynek címe: „Az élet rejtélyének 
feltárása. – Modern tudomány és ősi bölcsesség.”

Az ajurvéda vitathatatlan hatásos gyógyászati módszere mellett azon-
ban úgy gondolom, hogy nem kell feltétlenül vakon átvenni mindent. 
Mi itt élünk a Kárpát-medencében, mások a körülményeink, más az ég-
hajlat, más az életvitelünk, mások a termelt gyümölcseink, gyógynövé-
nyeink. Azok a gyümölcsök, növények, amelyek itt teremnek, az itteni 
élethez igazodtak, a rezgéseik rokon a miénkkel, biztos, hogy jobb ha-
tással lehetnek ránk, mint a híres messzi földről származó növénykivo-
natok. A mi szervezetünk az itteni növényekhez szokott az évezredek 
alatt. 
Ennek ellenére, a pozitív gondolkodást, a holisztikus életszemléletet, az 
élet körforgásának természetességét, az ajurvéda prevenciós módsze-
reit mindenképpen érdemes nekünk, magyar embereknek is szükség 
szerint alkalmazni.

A 3 napos fesztivál hagyományosan nagyon jól sikerült. A szép számú 
hallgatóság az ország különböző részéről, de Hollandiából és Finnor-
szágból is érkezett. A vendégek túlnyomó része itt is aludt, szobákat 
foglaltunk számukra a helyi szállodákban.
Az ismeretterjesztő előadásokat, jógafoglalkozásokat közös vacsorák, 
előadóművészek, zenés-táncos műsorok színesítették.
Nagyon örültem, hogy Pásztor Béla polgármester úr is itt volt velünk és 
beszélgetett a nagykövet úrral.

Lejegyezte: Windhager Károly

Pásztor Béla polgármester köszönti Nagykövet urat

Előadás közben
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HUSZÁRKONYHA

Fülöp Tibor Zoltán rovata

Veresi hajdinás véres hurka
Nyilvánvaló, hogy egy település léte nem feltétlenül attól az időtől keltezhető, amely időtől írásos emlékek vannak róla, hanem korábbról. Még csak nem 
is attól az időtől, amikor a ma is használatos neve kialakult, hiszen más néven korábban is létezhetett, gondoljunk csak Konstantinápoly és Isztanbul vagy 
Nándorfehérvár és Belgrád „esetére”! Veresegyházon és környékén is élnek emberek, a fennmaradt leletek alapján legalább hatezer éve. 
A Veresegyház elnevezést mégis a XI – XIII. századra teszik. A szájhagyomány szerint a tatárjárás után csak egyetlen ház maradt itt, az is véres volt a meg-
gyilkoltak vérétől. Ezért aztán a település korábbi elnevezése, amelyet nem ismerünk, Véresegyházra változott. Történészek azonban valószínűbbnek tart-
ják azt a változatot, mely szerint e települést temploma (egyháza) jellegzetességéről nevezték el – esetünkben a színéről - mint oly sok települést hajdanán, 
a Szent István utáni időkben. 

Az ételt ajánlja Veres Sándor
a váci hagyományőrző tüzérek vezetője

hagymát és a hajdinát összekeverem. Adok hozzá 2 l vért, 2 tejbeáztatott és darabjaira nyomkodott zsemlét, 5 
dkg pirospaprikát, 1 dkg őrölt borsot, 2 g köményt, 2 g majoránnát, 15 dkg zsírt és ízlés szerint sót. Mindezt jól ösz-
szekeverem és bélbe töltöm. Elkötés után 25 percen át 90 fokos vízben hőkezelem, majd onnét kivéve lehűtöm. 
Utána pedig kisütöm és pirított, olvasztott vajjal locsolt petrezselymes burgonyával, mustárral és savanyúság 
gyanánt: hegyes paprikával tálalom. Ha tehetem, jó vörösborral vetek neki ágyat.

A Huszárkonyha nem a huszárok ételeiről szól, hanem inkább kölcsönzi a magyar huszárságra egykoron oly jellemző tulajdonságokat, úgymint: a leleményes-
séget, a hazaszeretetet, a saját hagyományokhoz való ragaszkodást és a bátorságot. Új ételek létrehozásának próbája ez, a képzelt magyar - vagy más nemze-
tiséggel azonosítható - ízvilág keretein belül, amely minden esetben koronként változott. Mindez hagyományőrző vagy hagyományt teremtő külsőségek között.

Sós vízben megfőzök 2 kg tokaszalonnát és 1 kg dagadót. 
Ha kész, leszűröm, ledarálom. Zsíron sárgára párolok 50 
dkg felaprózott vöröshagymát és megfőzök 50 dkg haj-
dinát. A darált-főtt tokaszalonnát és dagadót, valamint a 

Az ajándéknak is kitűnő, fényképekkel gazdagon illusztrált könyv ára 
4800 Ft. Megvásárolható a Líra, a Szkítia és az Alexandra könyvesbolthá-
lózatokban, valamint Gödöllőn, a Bagoly könyvesboltban (Petőfi tér 14.).
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A magyar föld védelmére az új földtörvény a legnagyobb 
garancia, az Országgyűlés Európa egyik legerősebb

szabályát alkotta meg

Az Országgyűlés által elfogadott földforgalmi törvény a családi 
gazdaságokat erősíti, ugyanis helyben lakó gazdálkodók vá-

lasztják meg azt a földbizottságot, amely dönt a helyi földvásár-
lásról. A helyi földmozgásokat a családi gazdaságok fejlesztésére 
lehet felhasználni, és a családi gazdaságokat erősíti a 300 hektá-
ros földvásárlási maximum; az 1200 hektáros földbérleti maxi-
mum szintén az agrár-középosztályt erősíti. Az állattartó telepek 
üzemeltetői és a vetőmagtermelők a korábban tervezett 1200 
helyett 1800 hektár földet birtokolhatnak. A magyar gazdákból 
alakult helyi földbizottság hagyhatja jóvá az adás-vételeket, így 
a helyi közösségnek van egy erős ellenőrző szerepe a helyi föld-
vásárlásokkal kapcsolatban, továbbá hatósági engedélyezéshez 
kötött a földvétel Magyarországon. Vizsgálja a hatóság például, 
hogy a gazdálkodó helyben lakik-e, valamint földműveléssel fog-
lalkozik-e. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (NFA) első he-
lyi elővásárlási joga van. A jogszabály értelmében földet magyar 
és uniós állampolgárok szerezhetnek. Egy hektárnál többet azon-
ban csak földművesek, azaz azok, akiknek a törvény végrehajtási 
rendeletében meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti 
képzettségük van, vagy legalább három éve mező- és erdőgaz-
dasági tevékenységet folytatnak Magyarországon, vagy legalább 
25 százalékban a tulajdonukban álló, itt bejegyzett mezőgazda-
sági termelőszervezet tagjai.  
A helyben lakó földműves lesz jogosult arra, hogy földet vásá-
roljon, a törvény szövegét kell nézni, azt kell elolvasni, bármilyen 
más dolog inkább a politikai küzdőtér eseménye. 
A magyar termőföld nemzeti kincs, a magyar nemzeti tulajdont a 
földtörvény megvédi.

A veresegyházi Fidesz csoport közleménye

Evangélista gyógyító napok 
Örömhír hirdetése   Lukács ev. 4/18
Jézus bűneinket felvitte a keresztre.  I. Péter 2/24
Jézus elhordozta a mi bűneinket és betegségeinket 
    II. Korint 5/21
Én az Úr vagyok a te gyógyítód  II. Mózes 15/26
Egy a ti doktorotok Úr Jézus Krisztus  Máté ev. 23/10
Íme én hozok néki kötést és orvosságot,  és meggyógyítom őket.   
    Jeremiás 33/6
Az Úr meggyógyítja minden betegségedet. 
    Zsoltárok 103 2-4
Az Úr mindenkit meggyógyított, 
akik az ördög elnyomása alatt voltak. 
Apostolok cselekedetei   10/38
Úr Isten terve, hogy gyógyulás legyen.  
A bélpoklos gyógyulása. 
Jézus mondá a bélpoklosnak akarom, tisztulj meg. 
   Máté ev. 8/3 Lukács ev. 5/12-13
Életem gyökeresen megváltozott,  amikor megismertem az  Úr  Jézus 
Krisztust. Azóta hirdetem az evangélium gyógyító örömhírét. 

Helyszín:
Veresegyház, volt Meli disco (OMV benzinkútnál)

Időpontok: augusztus 2. péntek, 3. szombat, 9. péntek, 
10. szombat, 23. péntek, 24. szombat, kezdés 18 órakor

Helyszín: Veresegyház, Fő tér Innovációs Központ konferenciaterem

Időpontok: augusztus 16. péntek, 17. szombat,
30. péntek, 31. szombat, kezdés 18 órakor

Evangélista szolgálók: Szabó Csaba,   Tóth Tibor 
Tel:  20/4942029



21

2013. augusztus

www.decens.eu • folyóirataink

EgÉSZSÉgES ÉLETMÓD

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Egészséges életmód

A júliusi Veresi Krónikában megjelent cikkünkben az időskor létfontosságú vitaminjairól írtunk. Most pedig a táplálkozás és testmozgás fontosságára sze-
retnénk felhívni a figyelmet. A hosszú élet csak jó életminőség esetén élvezhető. Ennek megőrzésében a kiegyensúlyozott táplálkozásnak nagy szerepe 
van. A kor előre haladtával számos élettani, mentális, szociális, életmódbeli, környezeti, stb. változással kell számolni. Krónikus megbetegedések (ízületi 
problémák, magas vérnyomás, cukorbetegség, csontritkulás, stb.) ronthatja az életminőséget.

Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

g y ő r i  R i t a

Hatvan éven túl is van ÉLET!
II. rész - Hogyan éljen az IDŐS-ebb korosztály vitalitással teli életet?

A helyes táplálkozás minden életkorban szolgálja az egészség megőrzését. 
A rendszeres, napi három fő étkezés, tízóraival és uzsonnával kiegészítve, 
minden életkorban javasolható, mert az idős embereknek alapvetően 
ugyanazokra a tápanyagokra van szüksége, mint a fiataloknak, csak az igé-
nyelt mennyiség módosul, kevesebbre, de minőségében kicsit jobbra van 
szükségük. A szomjúságérzés is csökken, így könnyen elégtelenné válik a 
folyadékbevitel, pedig 6-8 pohár víz, frissen facsart gyümölcslé (nem cukro-
zott, dobozos üdítőitalok), tea/zöld tea elfogyasztására szükség van. 

Rutinszerűen végezzük minden napi feladatainkat: takarítás, kertészkedés, 
bevásárlás. Sajnos ez nem elég a testünk karbantartására, és a fizikumunk 
megőrzésére, javítására (az agyunkat is tornáztatjuk, hogy szellemileg 
frissek maradjunk. Olvasunk, keresztrejtvényt fejtünk, logikai feladatokat 
oldunk meg). A testünk, vagyis az izmaink ugyanúgy működnek, mint az 
agyunk: minél jobban tornáztatjuk, annál tovább maradunk fittek és aktí-
vak…
Idősebb korban sohasem a verseny (bár, akik ifjonti korukban versenyszerű-

en sportoltak, azok idős korukban is képesek nagy teljesítmény elvégzésére: 
maratoni futás, Balaton átúszás, országúti kerékpározás…), hanem a fizikai 
állapotunk megtartása, és erőnlétünk növelése a cél.
Javasolt mozgásformák:
Úszás: a négy úszásnemen kívül speciális úszásformákkal, gyógy-úszó gya-
korlatokkal sokféle mozgásszervi és egyéb betegségeket előzhetünk meg. 
Amellett, hogy az úszás ápolja, gyógyítja testünket, ugyanez igaz a lelkünkre is.
Gyors gyaloglás: összetett, teljes értékű testgyakorlás lévén a gyaloglás haté-
kony prevenciót jelent többek közt a szív- és érrendszeri betegségek kialaku-
lása tekintetében. Javítja a légzést, jó közérzetet biztosít.
Kerékpározás: javítja az egyensúlyt, fejleszti az összpontosítást, az aerob, cik-
likus mozgásformák közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a kerékpározás során 
ugyanaz a mozdulatsor egymás után gyorsan ismétlődik, és a mozgás dina-
mikus, vagyis oxigén jelenlétében megy végbe.
Tehát, mozgásra fel! Mindenkinek jó egészséget, unokák sok szeretetét és 
gyermek mosollyal teli szép nyarat kívánunk!

Győri Rita személyi edző, TRX trainer  rita@fittenveresen.hu 70/311-09-55
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„Porban eveznek” – kajak-kenu sport Veresegyházon

Labdarúgó előkészületek

A Veresegyházi Kajak-Kenu Club közel 3 éves működése biztosította, hogy a legeredményesebb magyar 
olimpiai sportág végérvényesen jelen van Veresegyházon is.

„Ők porban eveznek, lehagyjátok őket” – biztatta csapatát az egyik vidéki edző a Szegeden, a július 4-7 között rendezett 
Kajak-Kenu Vidék Bajnokságon. A Bagyánszki Kristóf, Kardos Benedek kenupáros a Veresegyházi KajaK-Kenu Club verseny-
zői azonban nagy biztonsággal, egy hajóhossz előnnyel a 3. helyen végeztek a Gyermek I-II korcsoport versenyében. 

A Veresegyházi Kajak- Kenu Club a működése óta az idén első alka-
lommal vesz részt a versenyszezonban. Versenyre rendszeresen 12-
14  fővel indul a csapat, Szegeden azonban 18 versenyző indult. 
A három éves kemény munka kezdi meghozni a gyümölcsét. Ve-
resegyház sportolói eddig minden versenyről éremmel tértek haza. 
Indultunk az Országos Diákolimpián, az eszkimó játékokon, ahol a 
fiúk 3. helyezést értek el. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által nem-
régiben megrendezett Vidék Bajnokság,  Ifjúsági és U23 válogató 
versenyen a sportolóink egy-egy 3., 4., 5., 6., és egy 7. helyezést értek 
el. A csapat készül az augusztus 2-4 között megrendezésre kerülő 
Országos Bajnokságra. Az elmúlt időszak eredményei öregbítették 
Veresegyház jó hírét. A Veresegyházi Kajak-Kenu Club működését és 
sikereit jelzi az is, hogy dr. Baráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség elnöke nemrég személyes látogatást tett Veresegyházon Egye-
sületünknél, ahol Pásztor Béla Polgármester úrral is találkozott.

Frohner Ferenc edző elmondása szerint két szinten szeretné mű-
ködtetni a klubot. A versenyzőknél kiemelten fontos a versenyekre 
való felkészülés, egy jó verseny a legjobb edzés. Azonban nem az a 
cél, hogy fiatal korukban kiégesse őket, hanem alapos felkészüléssel 
érjenek el ifjúsági, felnőtt korosztályban nemzetközi eredményeket 
is.  Ugyanakkor vannak szabadidős sporttársak is, akik nem indulnak 
versenyeken, de a sport, a mozgás szeretete miatt rendszeresen le-
járnak. Szegedre 25 gyereket vittem, mert a maty-éri pálya kiválóan 
alkalmas edzésre is.  A „digitális bennszülötteknek” a „kattintható 
világban” élőknek különösen fontos megtapasztalni, hogy munka 
nélkül nincs eredmény. Kattintással nem lehet eljutni a valóságban 
egyik pontról a másikra. A tanulmányi eredményeket is nagyon ko-
molyan figyeli Feri bácsi, mert a sportolás nem mehet a tanulás ká-
rára. 

A Veresegyházi Kajak- Kenu Club az Öreg tavon edz, mindössze 180 
méteres táv áll rendelkezésükre, erre mondja a többi egyesület – 
hogy „porban eveznek”. Azonban edzőtáborokkal, túrákkal kiegé-
szítve ez megfelelő a versenyfelkészülésekre, ugyanakkor ez messze 
áll a többi egyesület felkészülési lehetőségeitől. Baráth Etele, a Kajak-
Kenu Szövetség elnöke dicsérően szólt az itt folyó munkáról, mely 
komoly eredményeket hoz ilyen körülmények mellett is. A város tá-
mogatja a sportolóit, téli edzéseinket a strand öltözőiben tarthatjuk. 

Frohner Ferenc vezető edző

Indián négyesünk bronzérmes lett!

Érmes kenu kettősök: 
Oláh Tamás, Gombos Barnabás
és Kardos Benedek, Bagyánszki Kristóf

Július elején véglegessé vált az NB II. 2013/14.es kiírásának mezőnye és 
elkészült a csoportbeosztás is. Mi némi meglepetésre a Keleti Csoport-
ba kaptunk besorolást.
Keleti csoport csapatai: Veresegyház, Létavértes, Kazincbarcika, Tiszaúj-
város, Cigánd, Putnok, Nyírbátor, Ebes, Debrecen II, Hajduböszörmény, 
Eger, REAC, Felsőtárkány, FTC II, Hatvan, Jászapáti.
Sok utazás vár a csapatra, Cigánd pl.: 295 km-re van tőlünk. Az ellen-
felek közül az Eger közvetlenül az NBI-ből érkezett, de nem rég még a 
REAC is ott szerepelt. A Debrecen és a Fradi az első osztályú egyletek 
tartalékcsapatai, a Kazincbarcika, a Putnok és a Hajdúböszörmény és 
a Jászapáti nemrég még a másodosztályban szerepeltek. A legtöbb 
ellenféllel korábban még nem játszottunk.
Biztosan elhagyta a csapatot Szűcs László, érkezett: Vezsenyi Patrik, 

Husz Attila, Nagy Richárd, Olay Balázs, 
Schlemmer Balázs. Mindannyian 20 év-
nél fiatalabbak. A csapat együtt maradt 
szerencsére, sőt, ha minden jól megy 
Czene is hazajön Százhalombattáról.
Az eddigi felkészülési meccsek: Verőce-Ve-
resegyház 1-3, MTK U-21-Veresegyház 6-0, 
Vecsés-Veresegyház 4-3 (3-1)
Hír még, hogy felépült a műfüves pálya, valamint az automata locso-
lórendszer, és augusztusban az egyesület támogatásával megjelenik a 
foci csapatról egy könyv, ami elsősorban a csapat múltját dolgozza fel.

Szentgáli – Tóth Boldizsár
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