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Október 17-én 17 órától
egy hatalmas PARTY-t szervezünk,

ahol bemutatkoznak azok a fiatalok,
akik idén a KÖZ-PONT Ifjúsági Ház/Támaszpont MOP KKA

szervezésében európai programokon jártak.

Az estén finom falatokkal, sok zenével, koncerttel, jó hangulattal

várunk Titeket, barátaitokat, szüleiteket, minden érdeklődőt.

A programokról nemcsak beszámolókat halhattok, hanem tájékoztatást is.

Ha még nem tudtok róla semmit: itt lehet kérdezni ezerrel,

első kézből kaptok válaszokat!

Várjuk szeretettel azokat a szülőket és érdeklődőket is, akik féltik gyermeiket

és szeretnének többet tudni ezekről a hihetetlen lehetőségekről!

KÖZ-PONT Ifjúsági Ház • Veresegyház, Fő út 68.

Kiss Viktória

Sportesemények
október 12. 11.00 óra

Veresegyház VSK–Tápiószele SC
(kézilabda, Vácrátót) 

•
október 12. 15.00 óra

Veresegyház VSK–Salgótarjáni Barátok
(labdarúgás)

•
október 18.

Hungarian Open nemzetközi verseny
Mogyoród (karate)

•
október 23. 15.00 óra

Városi futóverseny 
Rajt: Veresegyház, Váci Mihály Műv. Ház

•
október 26. 13.30 óra

Veresegyház VSK–FC Tiszaújváros
(labdarúgás)

•
november 7.  19.00–20.30 

(és minden hónap első péntekén)
INGYENES NYÍLT TAJCSI EDZÉS

Veresegyház, Budapesti út 3/C
(Marika konyhája feletti terem)

•
november 9. 13.30 óra

Veresegyház VSK–Cigánd SE
(labdarúgás)

•
november 15.

WKF diákolimpia Szigetszentmiklós
(karate)

Eseménynaptár
október 11. 18 órától

Vonós Magyar Táncház
Szabadidős és Gazdasági In. Centrum

•
október 12.

Önkormányzati választások
•

október 13. 18 óra
Kun Éva veresegyházi keramikus mű-
vészről készült portréfilm bemutatása
Szabadidős és Gazdasági In. Centrum

•
október 13. 19 óra

Veres 1 Színház bemutatja:
Ne most, drágám

Váci Mihály Művelődési Ház
•

október 14-15. 10–18 óra
NEVES KOR-TÁRS Galéria

kiállítása és vására
Szabadidős és Gazdasági In. Centrum

•
október 17. 17 óra

EU-party • Köz-Pont Ifjúsági Ház
•

október 18. 16.30 óra
Csizmadia Klára

selyemfestő kiállításának megnyitója
Ezerkincs Életmód Centrum

•
október 18. 18 óra

Gaudeamus kórus (karnagy Kovács
Katalin) zene világnapi koncertje

Szabadidős és Gazdasági In. Centrum
•

október 18. 18 óra
Dr. Papp Lajos előadása

Ezerkincs Életmód Centrum
•

október 19.
Kolompos táncház

Váci Mihály Művelődési Ház
•

október 23. 10 óra
1956-os megemlékezés • Kálvin tér

•
október 24. 18 óra

Márton László festőművész előadása
Szabadidős és Gazdasági In. Centrum

•
október 25. 18 óra

Suli Disco • Mézesvölgyi Iskola
•

november 7. 16 óra
Családi táncház Regenyésekkel

Szabadidős és Gazdasági In. Centrum
•

november 7. 18 óra
Szekeres Erzsébet textilművész

életmű kiállítása
Szabadidős és Gazdasági In. Centrum

•
november 8.

Nyílt nap az Ezerkincsben
Ezerkincs Életmód Centrum 

2014. október 25-én

18.00–21.30

a veresegyházi
általános iskolások

részére
a Mézesvölgyi Iskola

aulájában

Belépés diákigazolvánnyal

Minden veresi általános

iskolást szeretettel várunk!

Suli
Disco
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Ahónap témája

Másodszor kapott meghívást Veresegyház Schneeberg be
abból az alkalomból, hogy saját csapatával vegyen részt a
térség egyik legnagyobb sporteseményén, az é vente megren-
dezésre kerülő sárkányhajóversenyen. A me teorológia nem
kedvezett a programnak, szitáló köd, hűvös, borongós idő
várta a résztvevőket. A 28 induló csapat –mit sem törődve a
szomorkás időjárással – elszántan és jókedvűen öltötte ma -
gára egységes evező tri kóját, majd vízre szállt. A magyar kül-
döttség RoteBä ren/Veres Medvék elnevezéssel indult hadba,
fel  vér tez ve lelkesedéssel és bizakodással. A megfelelő fizikai
e rőn létet a csapat aktív sportolói, atléták és focisták biztosí-
tották. A többségében fiatalokból álló társaság rövid idő alatt
felvette a dobos ritmusát és az evezők egyként emelkedtek a
magasba, majd tűntek el a víz alatt. Mint ha már hosszú ide je
ezt a mozdulatot gyakorolták volna. Öröm volt nézni a kitartó
és hősies küzdelmet, a tisz tes  séges helytállást, mellyel az elis-
merésre méltó közép me  zőnyben végez tek. Nagy volt az öröm
és az elé  gedett ség, nem is beszél v e az élményről, amely életre
szó ló. 
Néhány teendőt követően a mi tavunk is alkalmas lehet erre a
célra. A gondolat már érlelődik, talán nem is kell so kat várni
egy hetedhét országra szóló sárkányhajóverseny megren-
dezésére Veresegyházon.

KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ

Sárkányhajózni nem csak
Németországban lehet

Veresegyház egy sziget az elöregedő ma -
gyar társadalomban. Egy szerencsés vá -
ros, amely elmondhatja magáról, hogy az
átlagéletkor alig 38 év és a lakosság egy-
ne gyede 18 év alatti fiatal, gyermek. Ezért
a szerencséért azonban nagyon sokat kell
dolgozni. Hiszen a gyerekek az öröm mel-
lett terhet is rónak a közösségre. Bölcső -
dét, óvodát, iskolát, sőt iskolákat kell é -
pí  teni. Színvonalas oktatási intézmé nye -
ket, közösségi tereket kell létrehozni,
hogy a majdan felnövők is otthonuknak
te kintsék, jól érezzék magukat a tele pü -

lésen, ne vágyódja -
nak el később sem
innen.
Veresegyház igyek-
szik megfelelni en -
nek az elvárásnak.
Ezen az őszön két
nagy iskolai beru -
há zás is lezárul. Az
ő szi szü netre vár ha -
tó a Fabriczius József Álta lá nos Iskola
bővítésének befejezése, va la mint az au-
gusztus 31-i évnyitóval átadás ra került a
Kálvin Téri Református Álta lános Iskola
új, négy tantermes és három irodahelyi -
séges épületszárnya. Így ez az iskola im-
má ron félezer tanulót tud színvonalas
környezetben oktatni. 
A beruházás Veresegyház és a Dunamel-
léki Református Egyházkerület, azon be -
lül is a Fukk Lóránt tiszteletes úr vezette
veresegyházi református gyülekezet pél -
dás összefogásával valósult meg.  Ezt az

összef ogást bizonyítja az épületszárnnyal
egyszerre átadott új parókia é pü lete is.
Az ünnepélyes tanévnyitón igét hirdetett
Dr. Szabó István, a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület püspöke, köszöntőt
mondott Pásztor Béla polgármester úr, és
Fukász Lászlóné igazgatónővel fel avatta
az épületeket. A rendezvényt töb bek kö -
zött megtisztelte jelenlétével dr. Tuzson
Bence, választókerületünk or szág gyűlési
képviselője is.

KOVÁCS PÉTER

ÚJ ÉPÜLETSZÁRNNYAL BŐVÜLT
A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ISKOLA
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VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

135/2014.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizott -
ság tagjainak az alábbi személye ket választja
meg: Kecskés Sándor Veresegyház, Damja -
nich u. 14.; Kucsa Ta  más né Veresegyház, Pe -
tő fi u. 19.; Varga Imréné Veresegyház, Hold
u. 6.; Gubis Lászlóné Veresegyház, Klapka u.
3; Tóth Jenő Veresegyház, Bánóczi u. 2/b.
A Helyi Választási Bizottság tagjainak meg-
bízatása a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 33.§ (3) be kez dés a) pontja
alapján a következő álta lá nos választásra
megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig szól.

136/2014.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 150 000 000 Ft lik vid hi -
tel felvételéről dönt a Travill Invest Zrt-től az
alábbi feltételekkel:
Folyósítás időpontja: testületi döntést köve -
tően. Lejárat időpontja: 2014. szep tember 20.
Hitel kamata: évi 10%
A hitel visszafizetésének forrása: a városi
2014. évi adó- és költségvetési bevétele 

137/2014.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület megvásárolja a TP-Kom-
plex Zrt-től az 5785/146 hrsz-ú ingatlanon é -
pü lő 13 lakásos épületet a hoz  zá tartozó
telek kel és gépkocsi par  ko  lókkal együtt. A vé -
telár összege bruttó 170 017 440 forint, me -
lyet két részletben kell megfizetni:
1. részlet (165 000 000 Ft)
a) 72 000 000 Ft kölcsöntartozás betu dá -
saként b) 93 000 000 Ft 2014. szeptember 1-
jéig átutalással
2. részlet: 5 017 440 Ft a jogerős hasz ná lat ba
vételi engedély megszerzésekor.

138/2014.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy-
ház belterület, 208/1 hrsz-ú, (termé szetben:
Veresegyház, Fő út 130.) ki vett lakó ház, ud -
var, gazdasági épület meg ne vezésű, 627 m2

alapterületű ingatlan meg vásárlásához Tóth
Ferencné – tulajdonostól, összesen 8 000 000
Ft, azaz nyolc millió forint vételáron.
A teljes vé tel ár két részletben kerül meg-
fizetésre: az adásvételi szerződés aláírásával
egy idő ben: 3 000 000 Ft; 2015. március 31-
ig: 5 000 000 Ft.

139/2014.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Triat lon
Sport Utánpótlásért Alapítvány részére – az
edzői létszám egy fővel tör té nő növeléséhez
– 2014. évre 3 000 000  Ft támogatást nyújt a
költségvetési tarta lék keret terhére.

140/2014.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veres-
egyház belterület 5785/123 hrsz-ú „kivett

beépítetlen terület” besorolású ingatlan „ki -
vett helyi közút”-tá történő át ve zetéséhez,
valamint a „Bölcsőde utca” megnevezés fel -
tüntetéséhez a földhiva tali ingatlan-nyilván-
tartásban.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veres-
egyház belterület 5785/149 hrsz-ú „kivett be -
építetlen terület” besorolású ingatlan „kivett
helyi közút”-tá történő át ve zetéséhez, vala -
mint a „Kertész utca” meg nevezés feltün-
tetéséhez a földhiva tali ingat lan-nyil vántar-
tásban.

141/2014.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 10 M Ft államháztartá-
son belüli visszatérítendő támoga tást biztosít
a Misszió Egészségügyi Köz pont részére.
A támogatás visszafizetési határideje: 2015.
december 31.

142/2014.(IX.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. évi költség ve tés I.
félévi megvalósításáról szóló tájé koztatót
elfogadja.

143/2014.(IX.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 600 M Ft likvid hi tel
biztosítékaként az 5786/11 hrsz-ú forgalom -
képes ingatlant ajánlja fel. 
A képviselő testület elfogadja, hogy az
5786/11 hrsz-ú ingatlan a 2014.07.01-én meg -
kötött új bankszámla szerződéshez kap -
csolódó 600 M Ft keretösszegű folyó számla
hitel fedezetéül szolgáljon.
A képviselő testület hozzájárul a 5786/11
hrsz-ú ingatlanon 1,5 Mrd Ft jelzálogjog bej-
egyzéséhez a K&H Bank Zrt. javára.

144/2014.(IX.10.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör vény
29/A.§ alapján saját bevételek vár ható
összegét 2014. június 30-i határ idővel az aláb-
biak szerint módosítja: 2015-ben 4 073 378 E
Ft-ban, 2016-ban 4 326 085 E Ft-ban, 2017-
ben 4 362 302 E Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör vény
29/A.§ alapján adósságot kelet keztető ügyle -
teiből eredő fizetési köte le zettségek várható
összegét 2014. június 30-i határidővel az aláb-
biak szerint módo sítja: 2015-ben 63 158 E Ft-
ban, 2016-ban 126 316 E Ft-ban, 2017-ben 126
316 E Ft-ban állapítja meg.

145/2014.(IX.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Projektfinanszí ro zási
hitel felvétele önkormányzati kö te lező fel ada-
tok ellátására” tárgyú tár gya lásos közbe  szer -
zési eljárásban:  
Az Unicredit Bank Hungary Zrt. ajánlatát
érvénytelennek, a K&H Bank ajánlatát érvé -
nyesnek, a lefolytatott köz beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvá nítja.

Az eljárás nyertesének a K&H Bank Zrt.
ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki 3,62%-os ka-
mattal, a teljes futamidőre 241 679 091 Ft-os
ajánlati árral.

146/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház és Kör -
nyéke Szennyvízközmű Társulás 2013. évi
beszámolóját elfogadja. 

147/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház és Kör -
nyé ke Szennyvízközmű Társulásra vonat ko -
zó Társulási megállapodást jóvá hagyja, an -
 nak aláírására a polgármestert feljogosítja. 
A Képviselő-testület a Veresegyház és Kör -
 nyéke Szennyvízközmű Társulás Szer ve zeti és
Működési Szabályzatát jóvá hagy ja, annak alá -
írására a polgármestert feljogosítja.
A Képviselő-testület a város szennyvíz közmű
vagyonát a Veresegyház és Kör nyéke Szenny -
vízközmű Társulás részére vagyonkezelésbe
adja. A vagyonkezelési szerződést elfogadja,
annak aláírására a polgármestert feljogosítja.

148/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Zöld-Híd Régió Kft.
2013. évi hulladékgazdálkodási köz szolgál-
tatásról szóló beszámolóját elfogadja.

149/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület megvásárolja a TP-Kom-
plex Zrt-től a Veresegyház belterület 5785/150
hrsz-ú ingatlanon épülő 13 la kásos épületet, a
hozzá tartozó te lekkel és gépkocsi-parko lók -
kal együtt. A vételár összege bruttó 170 017
440 Ft, melyet négy részletben kell megfizetni:
1. részlet (55 000 000 Ft) 2014. október 1.
napján – első vételárrészlet jogcímén;
2. részlet (55 000 000 Ft) 2014. november 3.
napján – második vételárrészlet jogcímén;
3. részlet (55 000 000 Ft) 2014. december 1.
napján – harmadik vételárrész jogcímén;
4. részlet (5 017 440, Ft) a jogerős hasz ná lat-
bavételi engedély megszerzésekor.
A Képviselő-testület megvásárolja a TP- Kom-
plex Zrt-től a Veresegyház belterület
5785/151 hrsz-ú ingatlanon épülő 13 la ká sos
épületet a hozzá tartozó telekkel és gépkocsi
parkolókkal együtt. A vételár összege bruttó
170 017 440 Ft, melyet négy részletben kell
megfizetni:
1. részlet (55 000 000 Ft) 2014. október 1.
napján – első vételárrészlet jogcímén;
2. részlet (55 000 000 Ft) 2014. november 3.
napján – második vételárrészlet jogcímén;
3. részlet (55 000 000 Ft) 2014. december 1.
napján – harmadik vételárrész jogcímén;
4. részlet (5 017 440 Ft) a jogerős haszná- lat-
 bavételi engedély megszerzésekor.
A kiadások fedezete a 2014. évi költség vetés-
ben, a beruházási kiadásokon be lül, az in-
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gatlanvásárlásra – ezen belül bérlakás vásár-
lásra – betervezett összeg.

150/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Szalontai Boldizsár kép -
vi selő javaslatát – miszerint az önkor mány zat
a felépült társasházi bérlakások végszám la
összegéből garanciális vissza tar tás címén a
vállalási ár 10%-át tartsa vissza  – elutasította.

151/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház, IV. sz.
termálkút kutatófúrás lemélyítése kiegészítő
építési beruházás nettó 15 millió Ft +áfa
összegű költségét a 2014. évi költségvetés tar-
talékkerete terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a „Veresegyház, IV. sz. termálkút
kutatófúrás lemélyítése kiegészítő építési
beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására és lefolytatására, és kijelöli a
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, Cserháti Fer-
enc  PBVO osztályvezető, Jáger Ágnes pénzü-
gyi osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző -
könyv vezetője: Dr. Andriska Szilvia közbe-
 szer zési referens
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt
az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési
tervének – Veresegyház, IV. sz. termálkút ku-
tatófúrás lemélyítése kiegészítő építési be -
ruházásra vonatkozó közbeszerzési el já  -
rás sal való – módosítására, és a módosított
Közbeszerzési tervnek a honlapon való köz-
zétételére.

152/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő- testület az új EGYMI iskola
építési engedélyes és kiviteli terveinek nettó
18 millió Ft + Áfa összegű költségét a 2014.
évi költségvetés tartalékkerete terhére biz-
tosítja.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgár -
mestert „Az EGYMI iskola építési engedé-
lyezési és kiviteli terveinek elkészítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai: Garai Tamás jegyző, Cserháti Fer-
enc  PBVO osztályvezető, Jáger Ágnes pénzü-
gyi osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző -
könyv vezetője:  Dr. Andriska Szilvia  köz be -
szerzési referens
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt
az Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési
tervének – az új EGYMI iskola építési enge -
délyes és kiviteli terveinek elkészítésére
vonatkozó közbeszerzési eljárással való –
módosítására, és a módosított Közbeszerzési
tervnek a honlapon való közzétételére.

153/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a KINCS Alapítvány szá -
mára 90 000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt a 2014. évi SULIBÖRZE megren -
dezéséhez. A támogatás utófinanszírozás for-
májában kerül elszámolásra.

154/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a TÁMASZPONT MOP
KKA számára 2 300 000 Ft vissza nem térí -
ten dő támogatást nyújt a város 2014. évi költ-
ségvetésének tartalék keretéből.

155/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A  Képviselő-testület a 2014/15. tanévben
csat lakozik a BURSA HUNGARICA Felső -
oktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez.
Erre a célra: 2015. évben 1 400 000 Ft, 2016.
évben 200 000 Ft, 2017. évben  200 000 Ft for-
rást biztosít. 
A pályázat benyújtásának feltétele: legfeljebb
45 000 Ft egy főre jutó nettó jövedelem.

156/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Környezet-egészség -
ügyi kockázatértékelést elfogadja, mely 2014.
szeptember 17-től 2015. szeptember 16-ig ér -
vényes.

157/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Komenda Norbert Vere-
segyház, Gyermekliget utca 14. szám alatti
lakos – Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
által kiadott 7885/2014. számú határozat el-
leni – fellebbezését elutasítja. A határozat
rendelkező részében megállapított házszá -
mokat, közigazgatási címeket jóváhagyja.

158/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy-
ház külterület, 043/28 hrsz-ú, szántó műve -
lé si ágú ingatlan 23/12093 tulajdoni há nya-
 dá nak megvásárlásához Tóth Zsolttól 300
Ft/m2, összesen 54 900 Ft vételáron.
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy-
ház külterület, 043/28 hrsz-ú, szántó műve -
lési ágú ingatlan 22/12093 tulajdoni hánya -
dának megvásárlásához Tóth Pétertől 300
Ft/m2, összesen 52 500 Ft vételáron.

159/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy-
ház külterület, 014/26 hrsz-ú, szántó műve -
lési ágú ingatlan 1/2 tulajdoni há nya dának
megvásárlásához Kern Ist ván Balázstól 300
Ft/m2, összesen 230 700 Ft vételáron.

160/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul – a Veresegy-
ház belterület, 332 hrsz-ú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, 1301 m2 alapterületű
ingatlan,  a Veresegyház belterület, 333 hrsz-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
173 m2 alapterületű ingatlan és a Veresegy-

ház belterület, 334 hrsz-ú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, 538 m2 alapterületű in-
gatlan megvásárlásához  Bánóczi Zsuzsanna
(1/2) és Bánóczi Pál (1/2) tulajdonosoktól,
összesen 6 036 000 Ft, azaz hatmillióhar  minc   -
 hatezer forint vételáron. A vételár kifizetése a
2015. évi költségvetésben ingatlanvásárlás ra
elkülönítendő keret terhére történik meg
2015. március 31-ig.

161/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az alpolgármesterek 2014.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

162/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a bizottságok 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

163/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2014.
év eltelt időszakáról szóló ingatlanforgalma -
zási beszámolót. 

164/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja Horváth La -
jos: Legendák Szent László királyról című ki-
advány 500 Ft/db vásárlói áron történő ér  té  -
kesítését.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert,
hogy a Vargabetű könyvesbolttal és a Veresi
Könyvesbolttal kösse meg a bizományi érté -
kesítéssel kapcsolatos szerződést.

165/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja Szabó Fe--
 renc né: Eleink derűje című kiadvány 1600
Ft/db vásárlói áron történő értékesítését.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert,
hogy a Vargabetű könyvesbolttal és a Veresi
Könyvesbolttal kösse meg a bizományi érté -
kesítéssel kapcsolatos szerződést.

166/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű ha -
tározatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.

167/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a két ülés között eltelt
idő szak eseményeiről szóló tájékoztatót elfo-
gadta.

168/2014.(IX.19.) Kt. határozat:
A Képviselő– testület a „Kertészeti nagyfo-
gyasztó bekapcsolása a veresegyházi ter mál -
fűtési rendszerbe” tárgyú hirdetmény köz -
 zé  tétele nélküli közbeszerzési eljárásban: 
A VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt., a Porció Kft.
és a Testa 2000 Kft. ajánlattevők benyújtott
ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott közbe -
szer zési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének a Porció Kft. aján -
lattevő ajánlatát hirdeti ki nettó 74 734 000 Ft
ajánlati árral.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány za ti Ösz -
töndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felső ok ta tásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fize tendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányren-
delet szolgál.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag
Veresegyház területén állandó lakóhellyel (a további-
akban: lakóhely) ren del ke zők részesülhetnek. [A Kor-
mányrendelet „állan dó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi ada  tai nak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával
tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a Veresegyház illeté kes -
ségi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelent kezhet-
nek, akik felsőoktatási intéz mény ben (felső ok ta tási hall-
gatói jogviszony ke retében) teljes idejű (nappali ta go -
zatos), alap  fokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szak kép zett séget
eredményező mesterképzésben, osztatlan kép zés ben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszo -
nya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül fo -
lyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás idő pont jában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának felté tele, hogy a 2014/2015.
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hall-
gatói jogviszony nyal rendelkezzen .

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁ-
LYÁZÓ, AKI:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső fokú

szakképzésben vesz részt 
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatá-

sos és szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogvis-

zonyban

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HA TÁR -
IDEJE 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rend szer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben reg-
isztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra,
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be -
lé pést követően lehetséges a pályázati adatok fel töl tése
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pá-
lyázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A sze -
mélyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva

Veresegyház Polgármesteri Hivatalában kell benyújta-
niuk a pályázóknak. A pá  lyázat csak a pályázati ki írás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minő -
sül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkor-
mányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.

A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNY -
ZAT HOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2014. november 7.

A támogatás havi összegét a pályázóval közös ház-
tartásban élők egy főre jutó jövedelmének figyelem-
bevételével állapítja meg az önkormányzat. A pá  lyá -
zat benyújtásának feltétele: leg feljebb 45.000 Ft egy
főre jutó nettó jöve delem.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (földszint) kell
benyújtani. 

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti

hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tan év
első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar tás ban
élők egy főre jutó havi nettó jöve del mé ről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi oki-
ratok:

• ha a közös háztartásban élők közül valaki mun -
kanélküli (álláskeresési támogatás, stb. iga zolás),
ennek igazolása a Munkaügyi Köz pont által

• alkalmi munkavégzésből származó jöve de lem ről ny-
ilatkozat

• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bírósági végzés
bemutatásával, illetve gyerektartás vagy tartásdíj
megállapítását és folyósítását iga zoló bírósági végzés
és postai utalvány vagy folyószámla kivonat

• a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő, szülők
halotti anyakönyvi kivonata

• árvaellátás, azt megállapító határozattal, – (fo lyó -
számla kivonat, postai utalvány)

• amennyiben van a közös háztartásban olyan nagy -
korú személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik
büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan
tett nyilatkozata

• amennyiben a pályázó családjában van tanulói
jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolaláto-
gatási igazolása

• amennyiben a pályázó családjában van óvodás, vagy
3 évnél fiatalabb testvér, annak születési anyagkönyvi
kivonata, vagy lakcímkártyája

• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj,
özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rokkantságról,
tartós betegségről orvosi igazolás stb.,

• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pótlék
igazolása 

• APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó esetén

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kö te lező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye sze rin ti la -
kás ban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakó -
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A beérkezett pályázatokat Veresegyház Önkor mányzata
bírálja el 2014. december 8-ig.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik Veres-
egyház illetékességi területéről. Az önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZATI DÖNTÉSRŐL
Veresegyház Város Önkormányzata a meghozott dön té -
sé ről és annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-
Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSA
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egy mást
követő tanulmányi félév: 
a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a
2015/2016. tanév első (őszi) féléve.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015.
március.

A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó -
sítását érintő változásról haladéktalanul (de leg később
15 napon belül) írásban értesítenia folyósító felsőok -
tatási intézményt ésa Támogatáskezelőt (levelezési cím:
Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést
az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kez demé nyez -
niük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munka -
na pon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok vál -
to zásakor:
• tanulmányok halasztása; 
• tanulmányok helyének megváltozása (az új felső -

ok tatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
• tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma,

finanszírozási forma) változása;
• személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus

levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének el-
mulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június
30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára
már nem tarthat igényt.Az ösztöndíjas 30 napon belül
köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támo-
gatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kez de mé -
nyez het és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot
aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat bekül dé sé-
vel az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát meg-
szünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további
félévi részleteiről is lemond. 

LEBONYOLÍTÁS
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkor-
mányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési fel  ad a -
tokat a Támogatáskezelő látja el.

A TÁMOGATÁSKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06 1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

Közlemény
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Közlemény

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz -
tön díjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösz -
tön díjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a
hát  rányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső -
ok tatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hun-
ga rica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rend -
  szer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támo -
gatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösz -
tön díjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koor -
dinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támo ga tás -
kezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatla -
kozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösz töndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felső ok -
tatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az ál-
taluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet szolgál.

PÁLYÁZÓK KÖRE
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag
Veresegyház területén állandó lakóhellyel (a további-
akban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kor-
mányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával
tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány zat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hát -
rányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt

álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső ok ta tá -

si intézménybe még felvételt nem nyert érettségi -
zet tek;

és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőok tatási -
szak képzésben kívánnak részt venni. 

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁ -
ZÓ, AKI:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú

szakképzésben vesz részt 
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatá-

sos és szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogvi -

szonyban
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön -
díj ban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmá nyai -
kat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁR -
IDEJE
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben reg-
isztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra,
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában lép -
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jel-
szavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belé pést követően lehetséges a pályázati adatok fel -
töltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és fel töl -
tését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályá -
zóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg ha tá -
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pá lyázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hi á nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A be -
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köte-
les az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem be -

  fo gadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNY -
ZATHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAKHATÁRIDEJE:
2014. november 7.
A támogatás havi összegét a pályázóval közös háztar -
tásban élők egy főre jutó jövedelmének figyelembe -
vételével állapítja meg az önkormányzat. A pályázat
benyújtásának feltétele: legfeljebb 45.000 Ft egy főre
jutó nettó jövedelem.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), Vere-
segyházPolgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán
(földszint) kell benyújtani.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-

ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi oki-

ratok szükségesek:
• ha a közös háztartásban élők közül valaki munka nél -

kü li (álláskeresési támogatás, stb. igazolás), ennek
iga zolása a Munkaügyi Központ által

• alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről nyi -
 lat kozat

• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bírósági végzés
bemutatásával, illetve gyerektartás vagy tartásdíj
megállapítását és folyósítását igazoló bírósági végzés
és postai utalvány vagy folyószámla kivonat

• a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő, szülők
halotti anyakönyvi kivonata

• árvaellátás, azt megállapító határozattal, – (folyó -
szám la kivonat, postai utalvány)

• amennyiben van a közös háztartásban olyan nagy ko -
rú személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik bün -
te tőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan tett
nyilatkozata

• amennyiben a pályázó családjában van tanulói jog vi -
szonnyal rendelkező testvér, annak iskolalátogatási
igazolása

• amennyiben a pályázó családjában van óvodás, vagy
3 évnél fiatalabb testvér, annak születési anyagkönyvi
kivonata, vagy lakcímkártyája

• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj,
özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rokkantságról,
tartós betegségről orvosi igazolás stb.,

• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pótlék
igazolása 

• APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó esetén
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mel lékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hi -
ányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye sze -
rinti lakásban életvitelszerűen 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A beérkezett pályázatokat Veresegyház Önkormány -
zata bírálja el 2014. december 8-ig.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára meg -
ítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban
az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat illetékességi területéről. A települési ön -
kormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meg -
hozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.

ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZATI DÖNTÉSRŐL
Veresegyház Város Önkormányzata a meghozott dön -
téséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy
postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megkül dé -
sé  vel köteles 2015. augusztus 31-ig a Támogatás keze -
lő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanul-
mányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról,
hogy a 2015-ös felvételi évet megelőzően nyert-e fel-
vételt fel sőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki ér -
te sítési kö te lezettségének nem tesz eleget, az ösz -
tön díj fo lyósításából és az ösztöndíjrendszer követ -
kező évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt si ke -

resen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösz -
tön díját automatikusan elveszti.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév első
fél  é vében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Ameny -
nyi ben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül fo lyó -
sításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek. 
zokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallga tói
jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályá zati
kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve)
az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás végha tár idejének
módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSA
Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egy -
mást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a
2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tan -
év első féléve.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intéz -
ményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény fo -
lyó sítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami
költ ségvetés terhére – a hallgatói juttatásokatkapja.
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási in-
tézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, aza felső ok ta-
tá si intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felső -
oktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik sza-
kon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés ese té -
ben a hallgató számára az állami felső ok ta tási in téz -
  mény folyósítja az ösztöndíjat. A kifize   tés előtt a jogo-
sultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az
intézmény megvizsgálja. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE LEG -
KORÁBBAN: 2015. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi fél é -
vekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez
történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor
indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje
szerint történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék-
fizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz.
melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztön -
díj fo lyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de leg -
később 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381
Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
• tanulmányok halasztása; 
• tanulmányok helyének megváltozása (az új

felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, fi-
nanszírozási forma megnevezésével);

• tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, fi-
nanszírozási forma) változása;

• személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus
levelezési cím) változása.

LEBONYOLÍTÁS
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkor-
mányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési fel -
adatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A TÁMOGATÁSKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418 • Tel.: (06 1) 795 5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK SZÁMÁRA
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Közélet

Augusztus 20-án a Magyar Érdemrend
Középkeresztje polgári tagozatát vehette
át Dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti
Múzeum nyugalmazott főigazgatója, a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott -
ság elnökhelyettese. A Veresegyházon
élő tudóssal beszélgettünk.
Azt gondolná az ember, hogy egy nyu-
galmazott főigazgatóval könnyű idő -
pon tot találni egy beszélgetésre. Ehhez
képest egy hétig szerveztük elfoglalt-
ságai miatt a találkozót.
Igen, de valójában csak ez a hét ilyen
sűrű, hiszen egyrészt 80 éves lettem,
másrészt pedig többen is gratuláltak a
kitüntetés miatt. Így összeértek a prog -
ramok. Díszpolgár lettem és Pro Urbe
díjat kaptam szülőhelyemen, Szentmár-
tonkátán, vacsorával köszöntött fel a
Nemzeti Múzeum és a Numizmatikai
Társulat is. Bevallom, némileg túlzónak
is érzem ezt az ünneplést.
Talán azért is van, mert egyfajta élet -
mű-díjként értelmezik sokan a magas
el ismerést.
Elképzelhető. Az tény, hogy tudatosan
fejezem be, építem le tudományos mun -
káimat. A numizmatikai szervezetek
tisz  t  ségviseléseiről lemondtam, külföld-
re már nem igen megyek, folyamatban
lévő publikációimat, kutatásaimat lezá -
rom, az Új Idők újsággal együtt pedig be-
fejeztem közéleti publikációimat is.

Tud ni kell, mikor kell visszavonulni,
nem akarom magam kitenni szakmai hi-
báknak, hiszen már nincs lehetőségem
nyo mon követni a nemzetközi szak iro  -
dal mat. Csak a Nemzeti Emlékhely és
Ke gye leti Bizottság elnökhelyettesi tiszt-
sé gét tartom meg. Az szívemhez közel
ál  ló, és viszonylag kevés protokolláris
kö te lezettséggel járó elfoglaltság.
Mit tart az életmű legértékesebb ele mé nek?
1993-99 között vezethettem főigaz gató -
ként az ország legnagyobb közgyűjte mé -
nyét, a Magyar Nemzeti Múzeumot.
Ok  tattam egyetemeken, voltam alelnöke
az UNESCO keretében működő nemzet -
kö zi numizmatikai szervezetnek, tiszte -
let beli tagja többek között az osztrák,
horvát, amerikai numizmatikai társula-
toknak, illetve a tisztségviselője a ma -
gyar szakmai szervezeteknek.
Közzétettem több mint 900 publikációt,
ideértve a könyveket is. Mégis mind eze -
ket összevéve, ha valamivel hozzájárul-
tam a tudományhoz, akkor az a Szent Ist -
ván pénzeivel kapcsolatos kutatásaim vol -
tak. A magyar pénzverés kezdeteinek da -
tálási, értékelő numizmatikai felfe dezései.
Nemcsak ez a karrier, hanem az élete
is kis híján véget ért 1956-ban.
Végzős egyetemistaként Jászberényben
vettem részt a nemzetőrség szer ve zé sé -
ben, működésében. Mai napig meggyő -
ződésem, hogy életemet az első fokon

eljáró népbíró emberségének köszönhe -
tem, aki „csupán” öt év börtönre ítélt. Így
is csak 1963-ban térhettem vissza a tu do -
mányos életbe, a neves régész, Lász ló
Gyu la segítségével. Mégis szerencsésnek
vallhatom magam, azzal foglalkozhattam
életemben, amit már gyerekként is sze -
rettem: numizmatikával, történelemmel.
És mivel foglalkozik egy veresegyházi
visszavonult kutató?
Van mit tenni bőven! Van három uno -
kám és nyugdíjas koromra elkészült vég -
re a ház is, itt a veresegyházi telken,
ami  be a megvásárlása óta szerelmes va -
gyok. A kertet pedig kifejezetten sze re -
tem gondozni. Nézze, most is milyen
gyönyörű madár szállt le a bokorra!

KOVÁCS PÉTER

Településünk idén először kapcsolódott be a Kulturális Örök-
ség Napjai (KÖN) európai, több évtizedes múltra visszatekintő
mozgalmába, melynek évente visszatérő időpontja szeptem-
ber harmadik hétvégéje. 20-án és 21-én az érdeklődők két
örökségi helyszínt kereshettek fel Veresegyházon: a római ka-
tolikus templomot és a Magyar Kincsek Portáját.
A Migazzi Kristóf váci püspök által 1777-78-ban emeltetett
templomban a tavalyi régészeti kutatások felszínre hozták a
település középkori templomának alapfalait és a kisméretű sír-
boltot, melyben két, 18. században élt helyi plébános marad-
ványai nyugszanak. A látogatók ezt a feltárást tekinthették
meg a helyreállítási terveket készítő Nagy László építésszel és
Varga Kálmán muzeológus szakszerű vezetésével.
A Magyar Kincsek Portájára betérők a hagyományos, tájház
jellegű kialakítás mellett az első világháború kitörésének 100.
évfordulójára emlékező bemutatót láthattak. A kiállított emlék -
anyag – fegyverek, öltözetek, archív felvételek stb. – java ré sze itt
élőktől gyűlt össze, felvillantva a veresegyháziak sze   re pét és
részvételét a nagy világégésben. A porta kalauza Vastag And -
rás, a Katonai Hagyományőrző Egyesület vezetője volt, aki –

stílusosan – korabeli bakaruhában fogadta a látoga tó kat. A két
helyszín mellett azok, akik a jelenkori építészeti értékek iránt
érdeklődtek, különleges városi sétát is tehettek. A Zsigmond
László főépítész vezette tematikus sétákon a résztvevők
településünk sajátos építészeti arculatát, az ún. organikus
stílusban emelt épületeket – városháza, mézesvölgyi és refor-
mátus iskolák stb. – ismerhették meg közelebbről.
A nyárias hangulatú, derűs hétvégén a templomi ásatásokat
és a Portát közel 300 látogató kereste fel, a sétákon pedig több
mint 30-an vettek részt.                                        VARGA KÁLMÁN

„Ha valamivel hozzájárultam a tudományhoz…”  

Interjú a 80 éves Gedai Istvánnal

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI VERESEGYHÁZON

Fotó: Lethenyei
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Berze Lajos a Városi Könyvtár új vezetője
Új igazgatója van a Kölcsey Ferenc Vá ro -
si Könyvtárnak. Egy csendes délelőttön-
hol máshol- a könyvtárban beszélget-
tünk.
Ennyi könyv között adódik a kérdés:
mit olvasott utoljára? 
Biztos furcsán hangzik, de most krimit.
Annyi kifejezetten nehéz szakmai anya -
got olvastam mostanában, hogy ilyenkor
felüdít valami könnyedebb. Egyébként
mindenevő vagyok gyerekkorom óta.
A könyvtár is régi szerelem, vagy csak
a könyvek?
Tulajdonképpen a véletlen sodort a pá-
lyá ra. 1987-ben a sikertelen tanári felvé -
te li után helyezkedtem el a Gödöllői
Ag rártudományi Egyetem könyvtárában.
Gondoltam, ott nyugodtan felkészülhe -
tek a felvételire. Egyrészt ebben is téved -
tem, az olvasószolgálat nem az ese-
 mény telenségről szólt, másrészt pedig
beleszerettem a könyvtárosi szakmába.
Azt is végeztem végül az egyetemen, a
gödöllői könyvtárban pedig ott ragadtam
13 évig, mint az informatikai hálózat
üzemeltetője. Tizenegy évnyi Föld mű ve -
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
umban eltöltött munka után is egy ér tel -

mű volt 2010-ben, hogy visszatérek Gö -
döllőre.
Hogy aztán megpályázza a veresegy-
házi állást idén.
Barátságok kötnek ehhez a városhoz. Ha
lehet ilyen szavakat használni, mér he tet -
lenül szimpatikus vonású város. Len dü -
letes és hihetetlenül profi módon szer  -
vezett. Hogy mondjak egy példát: min -
dig lenyűgözött, ahogy órák alatt rendet
tesznek a piac után a városközpontban.
Része szerettem volna lenni ennek a
rend szernek.
Új elképzelésekkel, ötletekkel nyerte a
pályázatot.

A könyvtáraknak ma már más a szere -
pük, mint pár évtizede. Változott a társa -
dalom. Nem elég ölbe tett kézzel várni
az olvasóteremben, hogy majd csak be -
jön valaki. A könyvtárnak egyszerre kell
nyitottnak és légiesnek lenni. Bár az épü -
let adottságai nem a legszerencsésebbek,
közösségi térként rendezvényeket kell
behozni, ugyanakkor a könyvtárnak ki is
kell lépni az épületből. Láttatni kell ma-
gunkat a városi rendezvényeken, eléjük
kell menni, meg kell szólítani az em-
bereket. És persze még ötletek sokaságát
szeretném megvalósítani, a helytörténeti
gyűjtemény fejlesztésétől kezdve, a kö -
zösségi munka beépítésén és az interne -
tes segítségadáson át egészen egy
med ve- tematikájú gyűjteményig.
Ha ezt mind megvalósítja, nem lesz
ideje filmeket nézni.
Igen, hobbim a régi, főleg a 50-60-as, 70-
es évek magyar filmjeinek gyűjtése.
Hogy mikor nézem majd meg mindet?
Majd, ha nyugdíjas leszek. Most még itt
van teendőm bőséggel, amely lehe tő sé -
g et nagy megtiszteltetésként élem meg.

KOVÁCS PÉTER

Közélet

Berze Lajos

Fotó: Lethenyei

Fotó: Veréb

Vank Erzsébet: Eleink derűje című könyvének író-olvasó ta lál kozóján
Berze Lajos, könyvtárunk új igazgatója beszélgetett a szerzővel Ve -
res egyház múltjáról és e múlt emlékének meg őr zéséről.

Telt házat vonzott Dr. Csenus Imre előadása az ember kiútkere sé -
seiről.
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Visszatekintő a Szüreti Mulatságra

Szüreti felvonulás

A gyerekek kedvence volt az óriás társasjáték.
(www.oriastarsas.hu)

Rétság és Nagyoroszi néptáncos gyerekei

A felvonulók egy része az emléklapok átadásán

Lendületes vendégelőadás

Mulatós hangulat a szüreti bálon

Először veresegyházi színpadon
a Veres 1 Színház művészei.
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A Dr. Mohai Imre szervezte Civil Kör szeptemberi
beszélgetésének témái Veresegyház új kezdeményezé-
sei, a színház és a múzeum voltak. Vendégek: Zorgel
Eni kő, Venyige Sándor és Varga Kálmán.

Közélet

Az összefogás és az emberek segíteni
akarása hatalmas tettekre képes.Igy van
ez a Kéz a Kézben Óvoda 5. sz. tag óvó -
dá jának esetében is, amelyet a GE Avia-
ton önkéntes csapata támogat. Kertész
Edith és Tóthné Vadnai Kinga GE Avia-
tion dolgo zók és Szűcs Gáborné, Tünde
tagóvo da-vezető beszéltek az oviban
zajló nyári önkéntes munkákról.
Mindenki csak úgy ismer benneteket:
a veresi „kis GE”. Kik vagytok, mivel
fog lal koztok a cégnél?
Veresegyházon a GE Hungary Kft. Avia-
tion üzeme 2000-ben kezdte el a mű kö -
dését. Repülőgéphajtómű-alkatrészek
ja ví tásával foglalkozunk. Folyamatosan
bővülünk, az idei családi nap keretében
helyeztük el második csarnokunk alap-
kövét.
Meséljetek az önkéntes csapatról, és
hogy miképp tudtatok segíteni az óvo -
dának.
Önkéntes csapatunk elkötelezett a helyi
közösségek fejlesztése, felvirágoztatása
iránt. Már a kezdetektől fogva sikeres
prog ramokat valósítottunk meg: segít -
ség re szoruló intézményekre fókuszálva
több veresegyházi és kistérségi óvodát,
iskolát támogattunk. Idén többek közt a
Kéz a Kézben Óvoda 5 sz. tagóvodáját.
Az ovi sikeresen megnyert egy GE Avia-
tion pályázatot, amelynek segítségével
főként új játszótéri játékokkal bővült az
óvoda udvara.
Terveztek még idén önkéntes segít-
ségnyújtást a városban?
Igen, az önkéntes programot októberben
folytatjuk: a GE magyarországi jelenlé té -
nek 25 éves jubileumi ünnepségsoroza-
tához kapcsolódóan több veresi oviban

is tartunk gyümölcsös tízórait. Önkénte-
seink a  gyümölcsfogyasztás fontos ság á -
ról beszélve saját készítésű gyü  mölcs -
sa látát osztanak ki a gyerekeknek. Hi -
szen a legnagyobb öröm és elégtétel szá-
munkra a gyermekek mosolyát látni és
javukat szolgálni.
Szűcs Gáborné Tünde tagóvoda-vezetőt
is megkérdeztük az önkéntes csapat
mun kájáról.
Miért pont ezt az óvodát választották a
GE Aviation önkéntesei?
A GE Aviaton-ből több kolléga gyermeke
is hozzánk jár óvodába. 2014 tavaszán
pedig olyan pályázati lehetőséget kap-
tunk, melynek hatására az Önkormány -
zat is el tudta kezdeni az óvoda fej lesz-
 tését, ehhez csatlakoztak a GE Aviation-
ből. Épületbővítésre, kerítésépítésre, az
udvar és egy parkoló létrehozására ka-
punk támogatást, ez utóbbiak tervezése
már folyamatban van, a kivitelezést
2015-re ígérték.
Miben segítettek a GE Aviation mun -
katársai?
Az új játszótéri játékok megvásárlásán
túl, azok összeszerelésében, kivitele zé -
sé ben és festésében segédkeztek mint-
egy negyvenen a GE Aviation-ből. Így
készült el 2 db hinta állvánnyal és 2 len -
gővel (alatta ütéscsillapító, körülötte vé -
dő korlát), 2 db mérleghinta, 1 csúszda -
vár, 1 Flintstone kocsi, 1 mászóka, 2 ho -
mo kozó, 5 asztal, 10 pad és egy 12 méter
hosszú „kígyó” pad. Ezen kívül a már
meglévő játszótéri játékokat is lecsis-
zolták, újrafestették a cég munkatársai.
A helyi adottságoknak köszönhetően
pedig az önkormányzat egy sportpályát
is tudott építtetni – mindezeket már nyár

elején birtokba vettük. Ezúton is sze -
retnénk megköszöni a GE Aviation Ön -
kén tes csapatának és vezetőinek lelkes
munkáját, polgármester úrnak és a GA -
MESZ vezetőjének a támogatását. Esélyt
kaptunk a felzárkózásra, álmaink meg-
valósulására, hogy a közeljövőben egy
színvonalas intézményben foglalkozhas-
sunk a gyerekekkel.

VIGH MERCÉDESZ

Fotó: Klement Zoltán

Fotó: Veresegyházi Önkormányzati Óvoda
Face book oldala

Óvodánk „Kéz a Kézben” ala pít vá nya szeptember 13-án
nagy sikerű Alapítványi Napot tartott a Gyermek liget
területén.

„Segíteni mindig öröm, főleg, ha gyermekekről van szó”

ÖSSzefogáS a Lévai oviért
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Amikor legördül a függöny és felcsattan
a taps a színházban, vagy vetítéstől ve tí -
tésig sorok kígyóznak jegyért a mozik-
ban, akkor mondhatjuk, hogy a futó
da rab kasszasiker. Előadás előtt ezt kije-
lenteni bizonyára merészség.
Miért adtam írásomnak mégis ezt a cí -
met, amikor még csak hallani arról, hogy
Veresegyházon színház lesz? Évtizedek
óta több amatőr vagy félprofi színházi
előadást volt módomban látni a kultúr -
ház színpadán. Az évente ismétlődő a -
ma tőr fesztiválok hamvas üdesége
min  dig megérintett. Ezek sikeres, nép -
szerű akciók voltak, de igazán nagyot
álmodni senki nem mert. Évekre előre

elkötelezett folyamatos színházi jelen-
létet eddig még nem kínált semmilyen
vállalkozás.
Nyáron terjedt el a hír, hogy a város be-
fogad és támogat egy olyan elgondolást,
amelyik részben hozott, részben „hazai”
anyagból havi-negyedévi rendszeres ség -
gel igényes szórakoztatást ajánl. Ehhez
népszerű darabokat vesz elő, ismert ar-
cokat hív és nyomban meg is hirdette az
első bérletét.
Az  Innovációs Központban kialakított
jegy iroda a nyitás hetében a tervezett
350 bérlet 90%-át eladta.
Meggyőződésem, hogy erre még az ötlet
kiagyalói sem számítottak. Ez a leple zet -

len, felfokozott kíváncsiság igazán méltó
a város szellemi, kulturális életéhez.
Hiszen annyi kiállítás, zenei program,
klubfoglalkozás mellett bizonnyal elfér a
színház.
Egy hetekig külföldön tartózkodó is me -
rősöm kicsit csalódottan mesélte, hogy
már nem kapott bérletet. Magamban
mo  solyogtam. Ezt hallania kellene a
szer   vezőknek. Biztosan lesznek bérleten
kívüli előadások, ha erre érdeklődés mu-
tatkozik, de indulásnak igazi kedv csi -
náló történet ez.
A színház-csinálók babonásak, a jó kí -
ván ságnak cseppet nem örülnek. Mit
mondjunk akkor nekik? Rendben, most
még semmit. Találkozunk a Veres 1 Szín-
ház bemutatói után!

DR. MOHAI IMRE

Közélet

Megnyitotta kapuit a Nappali Melegedő

2014 szeptemberétől igénybe vehető a Ve -
resegyház Kistérség Esély Szociális Alapel-
látási Központ által működtetett nappali
melegedő.
A nappali melegedő a tizennyolcadik élet -
évüket betöltött, önellátásra képes hajlék-

talan személyek, illetve olyan helyzetben lévők számára nyújt
szolgáltatást, akiknek otthonában nem megoldott a mosás,
tisztálkodás vagy téli időszakban a fűtés, függetlenül attól
melyik településről érkeznek. 
Címünk: 2112 Veresegyház, Fő út 108. Bejárat a Családsegítő
Szolgálat udvarából van, mozgáskorlátozottaknak pedig az
Idősek Otthona udvarán keresztül lehet bejutni.

Telefonos elérhetőség: 06-70-931-09-49
Hajdú Eszter szociális munkás

Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00-ig 
Hétvégén csak a szociális étkeztetésben részesülők vehetik át
az ebédet a Melegedőben 11.00–12.00 között.
Közösségi együttlétre, pihenésre biztosít lehetőséget, ezen
felül szolgáltatásaink közé tartoznak a következők: 
• Mosás: 8.00–16.00-ig (mosószert, öblítőt az intézmény biz-

tosítja)
• Fürdés: 8.00–15.30-ig (törölközőt és szappant biztosít az

intézmény)
• Ügyintézés: 8.00–16.00-ig
• Telefonálás: 8.00–16.00-ig (munkaügy, egészségügy, hi-

vatalos ügyek intézése)
• Ruhaválogatás minden nap: 8.00–11.00-ig, hétfőnként  dél -

után 15.00–16.00-ig is.
• Meleg tea és zsíros kenyér
• Szociális étkeztetésben részesülők elfogyaszthatják ebéd-

jüket a nappali melegedőben.
A nappali melegedő szolgáltatásai ingyenesek! Bővebb infor-
mációt a nappali melegedőben és a Családsegítő Szolgálatnál
kaphatnak.

Szeretettel várjuk!
NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Kasszasiker

Koncert a templomban
A léptek zaját kissé megtörte az öreg anyóka által keltett
csosszanás, ezen a szombat estén ő is a veresegyházi refor-
mátus templomba igyekezett. Már több hónapja idejár, a temp   -
lo mukat felújítás miatt bezárták, de most nem a fő tisz te-
lendő úr fog szentmisét tartani, ezen az estén orgonakoncert
lesz. A piacon hallotta, egymás közt beszélték az asszonyok.
Egy kicsit megkésve érkezett, a hátsó padsorban talált magá-
nak helyet. Molnár Ottó felvidéki orgonaművész épp arról
beszélt, hogy a váci Pikéthy Tibor Zeneművészetei Szak kö -
zép iskolában, Bednarik Anasztázia tanítványaként szeretett
bele a hangszer nyújtotta világba, majd ezt követően Po zsony-
ban, a főiskolán tanult tovább. Foglalkozott egyházzenei
tanulmányokkal, kórus és zenekari vezényléssel is. Amikor
az orgona megszólalt, hangja betöltötte az egész teret, cso dá-
latos élményként hatott. A műsor további érdekes sége ként
fellépett a budapesti Officina Mariae Kamarakórus, Déri And  -
rás orgonaművész, karmester vezényletével. Előadásukban
többek közt felcsendültek: Bach, Kodály, Bárdos Lajos, Han-
del, Orbán György művei is. Felemelő érzés volt hallgatni
mindezt, 2014. szeptember 13-án, a református templomban. 

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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A válasz pofonegyszerű, maradjon jó szomszéd. Az é let
azon ban gyakran nagy kihívások elé állítja az embert, hi -
szen bármikor mellénk költözhet egy Lagzi Lajcsi rajon gó,
köszörű szerelmes, grillkirály, ön kén tes állatmenhelyes,
vagy maga Mekk Elek.
Kevesen ismerik Veresegyház Város 6/2007 (V.23.) szá mú
csend rendeletét, mely részletesen szabályozza, hogy mely
napszakban, mettől-meddig, milyen típusú (zajjal járó) tevé -
kenységet lehet végezni. Például füvet nyírni szombaton 8 és
14 óra között, vasárnap és ünnepna pokon 10 és 14 óra között
lehet. Önkormányzatunk az új önkormányzati törvény (azaz
a 2011. évi CLXXXIX. tv  143. § (4) bekezdés d) pontja) alapján
megalkotta a kö zös ségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasz tásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013.
(XI. 01.) számú rendeletét, amely alapján a jegyző előtt indult
eljá rásban a csendrendelet megsértőjével szemben 50 000 fo -
rintig terjedő helyszíni bírság és 150 000 fo rin tig terjedő köz -
igazgatási bírság szabható ki. A jogsza bály alkotó az alaptalan
eljárást kezdeményező félre is gondolt, aki köteles a zaj mé -
réssel járó (tetemes) eljárási költségek viselésére. A mások
nyu galmának megza va rá sára alkalmas indokolatlan zaj oko -
zá sa a szabály sér tésekről szóló 2012. évi II. számú törvény
(Szabs. tv.) 195. § (1) bekezdése szerint szabálysértésnek mi -
nősül, a közterület-felügyelő 50 000 forintig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki. 
Gyakran előfordul az is, hogy a szomszéd építménye átlóg, a
kerítést rossz helyre teszik. Ha építkezés közben indítunk
jegyző előtti birtokvédelmi eljárást és tudjuk bizonyítani az
eredeti birtokállapotot, a jegyző birtokvédelmet ad. A jegyző
csak azt vizsgálhatja – függet le nül attól, hogy a telekhatár
ténylegesen hol he lyez kedik el –, hogy ki volt birtokon belül,
az addigi birtok állapoton történt-e változtatás. A jegyző ha tá -
rozata adott esetben a kerítés/épület elbontására irányul, me -
lyet 3 napon belül végre kell hajtani. A határozattal szemben
a bíróság előtt keresetet lehet előterjeszteni, a per tárgya
ilyenkor nem a jegyzői eljárás jogszerűsége, hanem a birtok-
lá si jog vizsgálata. Telekhatárvitánál azt kell meg állapítani,
hogy a kerítés ténylegesen az ingatlan-nyilvántartási térkép
szerinti határhoz képest hol húzódik. Ha a szomszédos ingat -
lanon, akkor a kerítést át kell helyezni. Gyakran csak évek, év-
tize dek után derül ki az eltérés. Ilyenkor is az in gat lan- nyil  -
vántartáshoz (vagyis a térképi határ természetbeni nyomvo -
na lához) kell igazodnia a tulajdonos birtoklásának, azonban
a szomszéd hivatkozhat a magához kerített területsáv elbir-
toklására, ha az elkerítés már 15 éve változatlan és a telek ala -
kítást (telekhatár-rendezést) a földhivatal engedélyezte. Ezen
az sem változtat, ha a magához kerítést nem is a jelenlegi tu-
lajdonos, hanem a korábbi tulajdonosok egyike végezte, és így
adták-vették az ingatlant. Ha az elbirtoklás feltételei nem áll-
nak fenn és nincs más használatot megalapozó jogcím (pl. a
szomszéddal kötött megálla podás) a kerítést az ingatlan-nyil-
vántartási térkép szerinti határra kell áthelyezni. 
A zaj, bűz, bevilágítás, árnyékolás, belátás, panoráma el ta ka -
rás, állattartás és más hasonló tevékenységgel járó kellemet -
len ségek kiküszöbölése azonban nem a birtok háborítás
kö rébe, hanem a szomszédjogok körébe es nek. Ilyenkor a bí -
ró ság előtt kezdeményezett perben azt kell bizonyítani, hogy

a szomszéd a tevékenységével szükségtelen mértékben za -
varja a tulajdonost/birtokost ingatlana rendeltetésszerű hasz -
ná latában. Ez már bo nyo lultabb jogkérdés, amelyben a bí -
ró ság az ellentétes ér dekek ütköztetésével bírálja el, hogy az
adott tevé keny ség szükséges mértékű (vagyis a szomszéd az
együttélés szabályai alapján tűrni köteles) vagy a szükséges
mér téket meghaladó. Utóbbi esetben a tevékenység korláto -
zá sával, megszüntetésével, vagy kártérítés (ér tékcsök kenés)
megfizetésével orvosolható a jogsérelem.
Ma már a szabályozás széleskörű, de mit sem ér, ha a per vagy
egyéb hatósági eljárás csak a szomszéd bosszan tására, a rossz
szomszédi viszonyból eredő százéves háború egyik csatájaként
indul. Véleményem szerint törekedni kell a jószomszédi viszony
fenn tar tására – akár kisebb engedmé nyek árán is – de a hatá ro -
kat is hamar világossá kell tenni, és akkor a kertben lehet élvezni
a napsütést, nem lesz gond abból, ha a kerítés nem egye nes, vagy
a szülinapi zsúrból lesz a Másnaposok 4 forgatókönyve. 

DR. HAJDU CSABA

MIT TEHET A JÓ SZOMSZÉD? JOGI TANÁCS A SZOMSZÉDJOGRÓL

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélye zett 2014.
évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
felmérést hajt végre. 
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végre-
hajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja
elő az Európai Unió tagállamai számára. A nem zetközi összehason-
lítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyar országon 2014. szeptember
15-től december 15-ig tart, célja a lakosság egészségi állapotának,
életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elé ge dett -
sé gének vizsgálata. Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási
kötelezettségünk telje sítésén túl – hozzájárulhatnak az egészségpoli-
tikai intéz ke dések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer
minőségének javításához.
A válaszadó személyeket,az ország 532 településéről összesen 9479
főt, véletlen mintavétellel választottuk ki.A felvételben részt vevők név -
re szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jelzett
idő   szakban felkeresi őket. Az adat gyűjtést végrehajtó kérdezők hi va -
talos igazolvánnyal rendel keznek.

INFORMÁCIÓKÉRÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL:
EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (ELEF2014)

Honlap: www.ksh.hu/elef • E-mail cím: elef@ksh.hu
Telefonszám: 06 1 345 6676 (h-cs: 8-16 óra; p: 8-14 óra)

Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportja számára az Országos Élel -
mezés- és Táplálkozástudományi Intézet külön vizsgálatot is szervez
az egészséget nagyban meghatározó táplálkozási szokások megisme -
ré sére. Ez célzott beavatkozásokat tesz lehetővé a betegségek meg -
előzése, az egészségben töltött élet meghosszabbítása érdekében. Az
Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2014) 122
településen zajlik 3369 személy megkeresésével.

INFORMÁCIÓKÉRÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL: 
Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2014)

Honlap: www.oeti.hu/Felmérések
E-mail cím: otap2014@oeti.antsz.hu

Telefonszám: 06 1 476 6469 (h-cs: 8-16 óra; p: 8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, össze sít -
ve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan
követve a statisztikáról szóló1993. évi XLVI. törvény, valamint az In-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság szá -
má ra is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015
tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
Budapest, 2014. szeptember 5.

Városlakó
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A GE Hungary Kft Veresegyházon mű -
ködő gázturbina-alkatrész gyára 19 kö -
zép- és felsőoktatásban tanuló roma
diá  kot látott vendégül a „HBLF ROMAS-
TER – Esélyprogram a Jövő Roma Veze -

tőiért” program során augusztusban.
A Program hidat teremt tehetséges roma
fiataloknak a középiskola és felsőoktatás
közötti szakadék sikeres leküzdéséhez és
később a munkaerőpiacra történő be lé -

péshez. A program célja, hogy a ro ma
tár  sadalomban tovább bővüljön a meg fe -
lelő nyelvtudással és felsőfokú vég zett -
séggel rendelkező közösség, amely nek
tagjai versenyképes tudással, egyen lő e sé -
lyekkel lépnek a munka erő piacra, vagy
saját vállalkozásukon keresztül lesz nek
aktív résztvevői a versenypiaci kör nye -
zet nek. A program lényeges ele me a vál-
la lati mentorálás illetve, hogy csak azo -
kat a középiskolás diákokat támogatja,
akik gazdasági, műszaki, jogi vagy egész -
ségügyi irányban tervezik a továbbta -
nulást és a diploma megszerzését. 
A támogatáson túlmenően az alapítvány
rendszeresen szervez szakmai nyári tá -
borokat a fiataloknak, melynek keretén
belül most alkalmuk nyílt a veresi üzem -
be ellátogatni. A gyárlátogatás során a fi-
a talok bepillantást nyertek a gyár mű -
kö désébe, megismerkedhettek több ve ze -
 tővel, valamint továbbtanulással, karri  er -
építéssel kapcsolatban is hasznos ta ná-
  cso kat kaptak. A résztvevő diákok mind
18-22 évesek, tanulmányaikat leg többen
a BGF-en, PSZF-en, BME-n, Óbudai Egye -
te men végzik. VIGH MERCÉDESZ

Fotó: Nagy Z. László

Bővül a GE Aviation veresegyházi üzeme. Az ünnepélyes
alapkőletételt szeptember 6-án tartották.

Nemzetközi összefogással Katalóniából érkeztek új med-
 vék a Medveotthonba.

A Joan Kávéházában az élőzenés esték sorozatban szep -
tem ber 6-án a Sindzse Trió lépett fel.

Szép számú közönség előtt zajlott szeptember 21-én az
Ütközéses Autó Rodeó látványos versenye.

(Fotó: Ütközéses Autó Rodeó Veresegyház Facebook oldal)

Mentorprogram roma fiataloknak
– a ge támogatásával

RÖVID HÍREK
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Visszaemlékezéseiben az évtizedek múl -
tá val is élénken él India egzotikuma, az
el töltött évek mindent felülmúló élmé -
nyei. Az idős utazó mindennapjait be töl -
ti a régi fotográfiáinak és film fel vé te lei -
nek rendezgetése. Fél évszázaddal eze -
lőtt a Kasmír-völgyében élt emberek éle -
tét bemutató, felülmúlhatatlan képfel -
vé teleinek újból és újbóli megtekintése
és a kapcsolódó történések átgondolása. 
Beszélgetésünk során megható emlé kek -
nek lehettem a tanúja. A háború sújtotta
gyermekkor viszontagságos, nehéz idő -
szaka. Az első évek a munkahelyen, sze -
relem és család, utazás a Himalája sok -
színű világába. Az Indiában eltöltött é -
vek emlékei. Lassan feltűnik egy kép a
fia tal erősáramú hálózatszerelőről, aki
az 1960-as években Budapestről hiva tá -
sát ment gyakorolni a Kasmír-völgyében
lé te sülő vízerőműves építkezésekhez.
Mikor a hajnali napsütésben megpillan-
totta a Himalája hóborította csúcsait,
Ferenczi János már átélte azt a csodát,
mely később végigkísérte küldetéseinek
éveit. Ahogy a hegycsúcs csillog, az hi-
hetetlenül szép, nem lehet elfelejteni.
Valahol itt kezdődhetett India szeretete,
mint mondta: „Ha India belopta egyszer
a lelkedbe magát, akkor az nem költözik
ki többet soha!” Bár sok év kellett min-
dehhez, erről a küzdelmes, az életét gyö -
kerestől felforgató időszakról be szél-
 gettünk. 
A magyarországi szerelőcsoport tagja -
ként mik voltak az első élményeid? 
Bombayban (1996-tól Mumbai) volt egy
nagyon emlékezetes esetem, megér ke -
zésünket követően a városban találkoz-
tam egy mankós, bicegős kislánnyal,
bak sist (ajándékot) kért. Már előre
mond ták, hogy vigyázzunk, a kérege tők -
nek ne adjunk papírpénzt, csak aprót. A
csoda gondolta volna, hogy a pénz, amit
odaadtam, fémpénzben is nagy pénz
volt. A gyerek amikor meglátta ordítva
elrohant. Néhány perc múlva kétmankós
béna emberek vettek körül, hogy lássam
el őket pénzzel rendesen. Delhiben pe -
dig számomra örökre megragadt ben-

nem az a hihetetlenül nagy, hömpölygő
tömeg, amit ott láttam. A tömegen belül
mindenféle jármű, az ember által vonta-
tott riksáktól, a Mercedesekig. Az illatfel -
hők ről nem is beszélve, az olvasztott
vaj tól a füstölőkig, ez beleette magát az
emberbe. A Jhelum folyónál elterülő Sri-
nagar város szép üzletsoraival gyönyörű,
de a bazársor, az óvárosrész az egy
tragédia, a nyitott kanálisaival. De gyor-
san megszoktam az itteni körülmé nye -
ket, két-három hónap múlva már nem
zavart semmi. 
A szerelőcsoportnak, ha jól értettem,
az volt a feladata, hogy betanítsa az in-
diai  munkásokat és szakmailag felü-
gyel je a tevékenységet. Elkezdődött a
munka, milyen körülmények között? 
Maga az erőmű épülete már kész volt, de
a szabadtéri résznél még hatalmas szik-
latömbök akadályozták a további mun -
ká  latokat. Teherautókkal jöttek csa lá-
 dostól a munkások, lehettek vagy negy-
venen, közel a vízparthoz sátrakat épí -
tettek, nagy kövekből tűzhelyet raktak,
itt sütötték a csapatit (indiai lepé nyke -
nye ret). Számomra nagy meglepetés volt
a munkamódszerük, a férfiak hatalmas
kalapácsokkal törték a követ, de én ott
az elszállításban felnőtt embert azt nem
láttam. Tizenéves gyerekek hordták me -
zít lábasan, a fejükön a terhet. Ott már az
óvodás korúak is elég korán megta -
nulták, hogy a munkából lesz a kenyér, a
csapati. 
Beszéljünk a fotózásról, mint tudjuk, a
kül detés végére szinte a szenvedélyed -
dé vált. Mi volt az a késztetőerő, hogy
munka mellett szinte állandóan fény -
ké pezted az eseményeket, az ott élő
embereket? 
Volt egy ALTIX N 35 típusú fény ké pe -
zőgépem, és egy nagyszerű szuper 8-as
filmfelvevőm. Már elég korán Kasmírban
elkezdődött, mondtam az embereknek:
aki nekem olyan fotótémát hoz, ami ér -
dekes, az kap tőlem 5 rúpiát. Így kaptam
lencsevégre számos népi szokást és ese -
ményt, az építkezés munkafolyamatait.
Nekem az életem egy része a mai napig

is India, a másik a családé, míg a harma -
dik a fotózás maga. 
Az eltelt 50 év alatt az indiai képeidből
számos kiállításod volt. 2014-ben Ve -
res egyházon az Udvarház Galériában,
valamint Egerben is állítottál ki. Mit je-
lentenek számodra ezek a kiállítások?  
Mondhatom azt is, hogy a sors kegyeltje
vagyok, mert ami nekem Indiában meg -
adatott, az egy csoda. Csoda, mert az
em bereket a mai napig is érdekli mind -
az, amit én fél évszázaddal ezelőtt átél-
tem. Eljönnek a kiállításaimra, a vissza -
emlékezéseimre. Számomra ez egy kész -
te tőerő, mert India végigkísér kellemes
élményként, az utolsó órámig.    

VERÉB JÓZSEF

Kultúra

„India végigkísér”
FERENCZI JÁNOS éveket töltött Indiában, lélekben még a mai napig is járja Sri-
nagar kanyargós sikátorait. Szereti Indiát, szívesen mesél az élményeiről, a Hi-
malája hófedte csúcsairól, a küzdelmes évekről. Kiállításai magával ragadóak,
tisztelgés egy távoli világ kultúrája előtt.

FERENCZI JÁNOS amatőr fotográfus
1933-ban született Budapesten.
Pályafu tása során erősáramú szere lő -
ként, az ország nagyobb villamos el -
osz tó és erőművi beruházásainál dol -
gozott. Az 1960-as évektől kez dő dően
Észak-Indiában vízerőműves é pítke zé -
seken, majd 1980-ban Al gé riában vég -
zett – vezető szere lő ként – szakipari
munká kat. Külföldi munkavállalásai
és ma gán emberként történő utazásai
során kép és filmfelvételek sokaságát
készí tette. 2003-ban, Veresegyházra
költö zé sét követően, hamar felismerte
a település szépségeit, képfelvé te lei -
ben mindezt megörökítvén. 1967-től
napja inkig számos kiállítás fémjelzi
fo tós munkásságát. Jelenleg is aktívan
tevé keny kedik, fotografál, kiállítást
szer  vez, de legfőképpen Indiáról
mesél.

MŰVÉSZPORTRÉ: Ferenczi János, India szerelmese
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Retrospektív (visszatekintő) címmel, az
Udvarház Galériában 2014. szeptember
5-től 28-ig, egy közös kiállításba rendez -
ve kerültek bemutatásra Molnár Lá sz ló
József kolozsvári születésű gra fikus -
művész, 1974 és 2014 között készült
mun káinak gyöngyszemei. A művész
1980-ban települt át Magyarországra, az
első hat évet Veresegyházon élte meg,
később Vácra költözött, jelenleg is ott la -
kik és alkot. Pásztor Béla polgármester a
kiállítás megnyitóján következőképpen
méltatta az alkotó munkásságát: „Nem
tu dom megfejteni Molnár Lászlót, vala -
mi hallatlan földöntúli sugallatokkal teli
grafikai munkákat ad nekünk. Szinte
repülnek a képei, egy különös szelle mi -
séget hordozván magukban...” Nagy T.
Katalin művészettörténész szavaival:
„Rot hadó szerves és szervetlen anyagok-

ból, szemétből összeállított csendéletei,
az elmúlás, az enyészet felől vizsgálják
az időt. A fonnyadó gyümölcsök, a her-
vatag virágok, az örök kérdésre, az élet
mulandóságára figyelmeztetnek. A grafi -
kákat szemlélve, Molnár László Józsefet
is nyugodtan nevezhetnénk az enyészet
boldog ínyencének.”
Az alkotó az eltelt negyven év gazdag
életútját tudhatja a háta mögött. Mun -
kásságát számos önálló és nemzetközi
kiállításon való részvétel, elismerés és díj
fémjelzi. Műveivel találkozhatunk több
magyar és németországi köz gyűj te mény -
ben. A Veresegyházon kiállított gra  fikai
munkái különleges és mély gondola-
tokat ébresztő világot tártak elénk. Az
enyészet és az elmúlás világát. Döb -
benetesek a művész fotószerű, szinte
mik roszkopikus részletességgel ábrázolt

alkotásai, az élet és halál tárgyiasított
művészi megjelenítésének keretbe fog -
lalt felkiáltásai. A tárlat megnyitóján
Nagy T. Katalin, Juhász Gyula versével
zárta mondandóját: „Egy hangszer vol -
tam az Isten kezében, ki játszott rajtam
néhány dallamot. Ábrándjait a boldog
szenvedésnek, azután összetört és elha -
gyott. ” Akik láttuk a kiállítást, egy al kotó
ember papírra átgyúrt szellemiségét,
rövid időre belekóstolhattunk a vers és a
grafikai munkák hangulatába: „Most az
enyészet kezében vagyok, de fölöttem
égnek a csillagok.” 

VERÉB JÓZSEF

Molnár László József retrospektív ki -
állítása a MAMŰ Társaság és az UD-
 VAR HÁZ Galéria között köttetett, szak-
   mai együttműködés eredmé nye ként
jött létre. 

FÖLÖTTEM ÉGNEK A CSILLAGOK

Molnár László József
grafikusművész,
volt főiskolai
tanítványaival

A víz nélkülözhetetlen „alapköve” a
mindennapjainknak. A víz maga az élet,
a mindenható, maga a teremtő. „A vizet
megérteni nem más, mint megérteni a
világegyetemet, a természet csodáit és
magát az életet.” Az „Együttállás” mű -
vé szeti kiállítás 2014. évi, az Udvarház
Galéria által meg hir de tett tematikája: a
víz. Veresegyház különböző felké szült -
ségű és elismertségű művészei legutóbb
két évvel ezelőtt állítottak ki az „Együtt -
állás” keretében. Az eltelt két év sok
mindent maga mögött hagyott, mint a
patakokban folyó, ten  gerbe torkolló víz. 

Klement Zoltán képzőművészt, kiál lí -
tás rendezőt kérdeztük az idei tárlatról. 
Miért éppen a víz a mostani kiállítás
témája? 

A város alatt elterülő termálvízkincs, a
tavak jelenléte, a tervezett fürdő komp -
lexum majdani építése mind arra kész -
tette az Udvarház Galéria kurátori
kö  zösségét, hogy az „Együttállás” című
kiállítás is a víz fogalma köré épüljön
idén. Azt sze retnénk, hogy az itt alkotó
művészek, a képzőművészet nyelvén
egy közös kiállítás keretében is megfo-
galmazhassák a vízzel kapcsolatos for-
mai, esztétikai elgondolásaikat. Rá mu-
 tatván az esetleges aggodalmaik ra, kri-
tikai állásfoglalásaikra. 
Kik vehetnek részt a kiállításon? 
Az Udvarház Galéria létrejöttének el -
sőd leges célja, a Veresegyházon és a kis -
térségében élő kortárs alkotó-, képző- és
iparművészek bemutatkozásához tér
biztosítása volt, amit az eltelt közel egy

évtized gazdag és színes kiállításai iga-
zoltak is. Így természetesen minden
művész, aki Veresegyházon és vonzás -
körzetében él, részt vehet a kiállítás
munkájában. Különösen számítunk az
Udvarház Galériához kötődő, alkotó
mű  vészek részvételére. Szívesen vá -
runk gondolatébresztő konceptuális
mű veket, szoboralkotásokat, installá-
ciókat, táblaképeket. Minden alkotó
egy-egy munkával szerepelhet a kiál-
lításon. Törekvéseink szerint nem lehet
korábbi, már többször szerepelt művel
megjelenni, elsősorban új, időszerű,
még nem publikált alkotásokat várunk.
A műtárgyak beadási ideje:
2014. november 25-én délelőtt 8.00-
11.00 óráig, délután 16.00–21.00 óráig
közvetlenül a galériában történik.
A regisztrációkat a következő címre
várjuk:
klement.kiallitasrendezo@gmail.com 

VERÉB JÓZSEF

EGYÜTTÁLLÁS KIÁLLÍTÁS 2014.

A VÍZ ÜZENETE
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A szüreti mulatság mindig nagy eseménynek számított, amelyre nagy várakozással és
gonddal készültek a fiatalok. Amikor a legény elhatározta, hogy csikós lesz a szüreti
felvonuláson, akkor kiszemelt magának egy leányt és felkérte, hogy legyen a párja, le-
gyen csikós lány. Amennyiben a lány elfogadta, akkor a legény kikölcsönözte a ruhát
Bódis Sándor szabóságából (a szabóság a Köves utcában volt), majd elvitte választott-
jához, aki azt szépen rendbe tette, beráncolta a gatyaszárat és az inge ujját,  lovát pedig
szép kendőkkel feldíszítette. A csikós ruha mindig fehér, nemzeti színű szalaggal dí-
szítve, piros lajbival, – lányoknál pruszlikkal, zöld vagy piros selyem köténnyel- , és a
legények derekán az elmaradhatatlan babos kendővel, árvalányhajas kalappal. Voltak
még betyárok, ők párjukkal együtt feketébe vagy sötétkékbe öltöztek. Aztán a legé-
nyek lóháton,a leányok feldíszített lovaskocsikon felvonultak Veresegyház utcáin a bá-
mészkodók örömére, végül aztán fergeteges bállal fejeződött be a hagyományos
esemény.
Viseletről Ujvári Istvánnét Julcsi nénit – Újiskola utca – faggattam,
aki már elmúlt kilencven éves.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET

MÚLTIDÉZŐ

Ha érdekes emberekkel akarunk talál -
koz ni, csak ki kell menni az utcára és
egyszer csak szembejönnek. De vigyáz-
zunk! Mert ahogy jöttek, úgy el is me -
het nek. Veresegyház különleges város,
nemcsak az ízlésesen kialakított épület-
sorai, állatkertje, tavai miatt, hanem el -
ső sorban az itt élő emberek által. 
Egy nyári estén történt (08.30-án), fia ta -
lok töltötték be a Búcsú téren felállított
színpadot és környékét. Szólt a zene,
„Jótékonysági Tánc és Fitness Éjszakát”
tartottak. Sokan voltak: fiatal szülők,
gye rekek, tizenéves fiúk és lányok. Bu-
lizva jótékonykodtak, a Heim Pál Gyer-
mekkórház Madarász utcai Gyer mek-
 kórháza javára. Kérdéseinkre Budainé
Gyarmati Éva, a rendezvény egyik szer -
ve zője adta meg a válaszokat. 
Honnan jött az ötlet? 
Tíz évig voltam külsős tagja, szakmai ta -
nácsadóként a Sport Bizottságnak, még
Grúber Mihály elnöksége alatt. Abból az
időszakból származik a „segítünk, hogy
sportolhass”, a mai napig is működő kez -
deményezés. Volt egy tanítványom, aki
később nagyon beteg lett, neki is gyűj  t öt -
tünk. Ez a jótékonyság azóta da tá lódik.
A lá nyommal közösen határoztuk el a
mostani programot, neki is sok tanítványa
van, gondoltuk megkeressük a régieket is. 
A programba hogyan került be a rock,
a veresegyházi Rodeo Jam zenekar? 
Nagyon boldoggá tett, hogy a kezde mé -
nyezés sikert hozott, eljöttek a volt tanít -

vá nyaim, mint szülők és hozták ma gukkal
a gyerekeiket, fel jöt tek a színpadra, jól é -
rez tük magunkat. A ze nekar éne ke -
se, Hé jas Barbara is a ta nít  -
vá nyom volt, öröm mel jöt-
tek ők is. 
Úgy látom, nem csak
kifejezetten a moz-
gás  fej lesz tés ről, a
jó té kony ko dás ról
szólt az est, a ze ne
által becsem pé -
 sző dött más is. Ez
a ren dezvény te ret
adott a helyi fiata -
loknak a szerep lés re.
Ze neileg is meg mu tat -
hatták ké pes ségeiket. Az
önök részéről volt ebben vala -
mi rejtett szándékosság? 
Amikor 1994-ben családommal Veres-
egyházra költöztünk, feltűnt az asszony -
kó  rus és a néptáncos fellépések gya  ko-
 risága. Volt bennem egy kis felemás ér -
zet a sportrendezvények hiánya miatt.
Meg nyertük Béres Alexandrát egy fit-
ness versenyre, mondanom se kell, a la -
kosság kö ré ből tömegeket vonzott a kez -
de mé nye zés. Napjainkra a telepü lé sen
élők,  már jelentős számban a „be ván -
 dor lók” közül kerülnek ki. Az ő igé  nyei -
ket is figyelembe véve hívtuk a zenekart
a programba. 
Milyen tervei, elképzelései vannak az
elkövetkezőkre? 

Előttem van, amint a színpadon veresi
nép viseletbe öltözött hagyományőrző lá -

nyok és asszonyok éneklik a Honky
Tonk Woment, és elől a gye-

rekek tornáznak. (A dalt
1986-ban a Z'Zi Labor

együttes és a Veres-
egyházi Asszony kó -
rus vitte sikerre.)
Az emberek dön tő
többsége túl sú-
lyos, de ha végig-
me gyek a veresi pi-

acon, és látom a
szép tartású, e gye -

nes járású lá nyo kat,
büszkeség tölt el, mert ők

mind az én tanítványaim
vol tak. Terveim között szerepel

„pilates” (ízü let kímélő tor na) oktatása
nőknek. A gyakorlatok, mivel nem vég -
zünk hirtelen mozdulatokat, nem terhelik
a szívet, de a lassú mozdulatok által rend-
kívül jó izom erő sítő ha tással bírnak. 
Végiggondolván a veresegyházi két év-
tizedet, hogyan értékeli saját munkáját? 
Büszkeséggel tölt el! Rengeteg olyan ta -
nítványom volt, akik a sport területén –
edzőként, balettművészként, vagy ép -
pen akrobataként – mentek tovább. Jó
ér zéssel tölt el a mostani rendezvény is,
sok embert tudtunk megmozgatni egy
nemes cél, a beteg gyerekek gyógyítása
érdekében. 

VERÉB JÓZSEF

JÓTÉKONYSÁGI TÁNC ÉS FITNESS ÉJSZAKA

Egy nemes cél érdekében  
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Most, első alkalommal a Városi Fúvós ze -
nekar tagjai közül Fekete Esztert és Uj -
vári Norbertet kértük fel egy be szél ge -
tésre. Bevezetőként mindkettejükről el-
mondhatjuk: hangszeres tudásuk, a ze -
ne iránti szeretetük gyökere, az általános
iskolán át, a Lisznyay Szabó Gábor Ze -
ne iskolához kapcsolódik. A kezdeti
első lépések eszköze a furulya
volt, később a választott hang -
szeren tanultak tovább.
Fekete Eszter jelenleg
az Eötvös Lo ránd Tu-
 do mányegyetem
Bölcsé szettudo-
mányi Karának hall-
 gatója. Romanisztika
alapszakon, francia nyel-
ven tanul, mint mondta: „A
francia mellett művészettör téne -
tet tanulok, terveim közt szerepel a
művészet történet és a nyelv össze kap -

csolása, ezt az
utat keresem.”
Kér tem, beszéljen az
egyetemi padsorhoz ve ze -
tő évekről, a kez de tek ről.
Véleménye szerint, az általános

iskolában a közösség nagyon jó
volt. Ének zene tago zatos osz tály -

ba járt, rendszeres kóruspróbák,
szereplések kovácsol ták össze

őket, „jó kis csa pat” voltak.
Még alsóban elkezdte a

zeneiskolai tanulmá -
nyait, a fuvo lát vá -
lasztotta, ami na -

gyon tetszett. Gö -
döl lőre járt kö zép isko -

lába, a Premon t rei Szent
Norbert Gimnáziumba. Az

ide gennyelv ta nár nője egy tün -
déri ember volt, ennek ellenére

keményen megkö vetelte a tan anya -

got, ebből adódóan a csoport nagyobb
ré sze francia nyelv ből emelt szinten
érett ségizett, köztük ő is. Ez az időszak
meghatározóvá vált az életében, ter-
mészetes volt, hogy az egye temen a fran-

cia lett a főszakja.
Ujvári Norbert furulyán, klariné-

ton és szaxofonon is tud játsza -
ni. Negyedik éve tagja a Fú-

 vós zenekarnak, heti rend-
szerességgel jár a pró -

bákra, részt vesz a
vá rosi rendez vé -
nyek mű so rain,

mindezt a kö zépis ko-
 lai tanulmányai és a

színjátszás mellett végzi.
Milyen indítékok ve zet ték a

színészet felé? Elmon dása sze -
rint hatodik osztályos korában je-

lentkezett Ács né Csáki Ildikó tanárnő
színjátszó szakkörébe. Már az első év ben
fősze repet kapott. Nyolcadikosként, a
Tűzma darak csoportban készítették el a
leg emlékezetesebb darabukat. Mindnyá -
jukról, a „különleges emberekről” szólt
az elő adás. A 2014/2015. tanévtől kez -
dődően az Újpesti Bródy Imre Gimná -
 zium drá ma osztályának lett a tanu lója.
Álmainak egyike a színészet. Sokan kér -
dik, hogy miért? Mikor eljátszotta Ildikó
néni vezetése mellett az első főszerepet,
elfogta „egy különleges, nehezen megfo -
galmazható érzés, a színjátszás örö me.”

VERÉB JÓZSEF

Fiataloknak, fiatalokról

FIATAL TEHETSÉGEINK 1. „A gyermekek olyanok, mint a tükör.
Ha szeretettel veszik őket körül, ők is
szeretetet sugároznak. Ha azonban a
szeretet hiányzik, akkor semmit sem
tudnak visszaadni.”

(Anthony de Mello)                                                                                                                                                                                                                            

Fekete Eszter, Ujvári Norbert
Az idézet bölcsessége, maga az élet. Sokszor hallani az idősebbektől, hogy bezzeg
a mi időnkben a fiatalok mások voltak. Miért voltak mások? Egyben biztosak
lehetünk, a mai fiatalok sem rosszabbak, vagy jobbak mint mi voltunk.
Abban, hogy felnőttként miképp fognak boldogulni, elsősorban nekünk idő seb -
bek nek (szülőként, vagy pedagógusként) nagy a felelősségünk. Képesnek kell
len nünk a szükséges tudást, de legfőképpen a szeretetet átadni, ami a felnőtté
váláshoz szűkséges. Ha sikerül, már nem csalódhatunk, mert ők később majd
vissza mosolyognak ránk.
Veresegyház büszkén vallja, hogy a településen élő fiatalok aránya kiemel ke -
dően, példaértékűen magas. Igen, szerencsések vagyunk, mert fiatalokkal
vagyunk körülvéve. A Veresi Krónika szerkesztősége arra vállalkozott,
hogy az újság hasábjain bemutatja   ha nem is a teljesség igényével  
városunk „különleges embereit”, ideértve a fiatalokat is. A le he tő -
ségekhez mérten igyekszünk majd ízelítőt adni az itt élő ifjak
irodalmi munkáiból is, egy -egy novella vagy vers erejéig.

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Beszélgetés a demokráciáról címen tartott közösségi programot az
Ifjúsági Ház. Az eseményen az Európát is megjárt fiataljaink osz-
tották meg kötetlen, őszinte, játékos és néha humoros formá ban
gondolataikat, érzéseiket, elképzeléseiket e témában egymással és
a rendezvényen jelen lévő Pásztor Béla polgármester úrral. Gon -
dolatébresztő, generációkon átívelő este volt.

Kedves Diákok és Szülők!
Október 25-én szervezzük az első SULI DISCO-t a
Mé zesvölgyi is kola aulájában, ahova szeretettel várjuk a
veresegyházi általános iskolás diá kokat. A belépés díjta-
lan, csak a diákigazolványt kell felmutatni, ezért feltét le -
nül hozza magával minden diák. Változatos disco zenével
ké szü lünk, me lyet a diákok kedvencei alap ján válogatunk
össze. A disco ide je alatt po gá csával és üdítővel ven dé gel -
jük meg a gyerekeket. Termé szetesen nem hiá nyozhat a
tom bola sem, aminek keretében apró aján dékokkal lepjük
meg a szeren csés nyerteseket.
A biztonságról a Városőrség és a Rend őrség közre mű kö dé -
sével gondoskodunk, a szabályokról a belé pés kor tájékoz-
tatjuk az ifjúságot.
Minden diáknak ott a helye, aki sze ret táncolni, és szeret -
ne a barátokkal néhány órában egy jót bulizni.

OZSVÁR ZSANETT SZERVEZŐ

Beszélgetés a demokráciáról 
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Helyi érték

Nem lehet azt mondani, hogy a rét sötét
volt, inkább mintha minden egyes
növény kifakult volna, akár egy régi
fénykép. A fák gyűrűként ölelték körül a
tisztást, s minden halovány fényben
derengett. 
Az alak egyedül állt, mereven, hogyha
nem figyelünk eléggé, talán észre sem
vesszük. Zöld, kopott ruhát viselt, s egy-
fajta opálos ragyogás áradt a bőréből,
mely ezüstös hálót vont a környező
fűszálakra. 
Valaha ember lehetett, bár most már
nem volt több egy lustán ácsorgó testnél,
a feje helyén kalitkával, s benne gondo-
latok tömegével. Az emlékek ide-oda
verdestek, s ha nekicsapódtak a kalitka
halvány rácsainak apró szikrák pattan-
tak belőlük. 
Az alak kissé dülöngélt, miközben sorra
átnézte a nyüzsgő gondolatokat. Elkapta
az egyiket, amely egy kis vonatról szólt,
s kiömlött narancsléről, ami ragacsos
foltot hagyott a szőnyegen. Látta egy nő
arcát, s a szeretet tüzével lángolt fel
benne, hogy az édesanyja. Hangtalanul,
akár egy hal, tátogott, s fehér bőrét vörös
pír futotta el. Az alak már nem emlé ke -
zett a szavaira, csupán arra, hogy dühös
volt a narancslé miatt. 
Eleresztette az emléket, aki egy mene -
külő bogárhoz hasonlón pattant vissza a
kalitkába. Helyette egy újabbat emelt ki. 
Füzeteket látott, iskolapadokat, csigák
rajzát a falon, lehajtott diákfejeket. Né -
hány név felpattant, mint szikra a tá bor -
tűzből, mely olyan gyorsan hal el, ahogy
felvillan. Szégyenérzet uralkodott el ben -
ne, amiért nem tud a kérdésre vá   la  szol -
ni. A tanár – egy őszülő, büszke férfi –
lemondón csóválta a fejét, majd ha táro-
zottan a naplóba firkantott. Az alak látta,
milyen feketén virít a neve mellett az
egyes szálkás vonala. 
Egy másik emlék egy fiú arcát mutatta, a
csalódás keserű ízzé égette a torkát.
A fiú arcán gúnyos mosoly ült és érdek-
te lenség, s rájött, egy pillanatra sem ér -
zett szeretetet iránta. 
Újabb verdeső emlék, tele csodálattal és
ámulattal. Egy férfi arca lebegett előtte,

de hiába próbálta pontosan maga elé ra-
jzolni testének vonalát, minden újra és
újra elhomályosult. Zeneszó töltötte be
a levegőt, s átszaladt rajta valami külö -
nös érzés, s úgy tűnt mintha repülne...
Aztán csak zuhant, mígnem bábuként
belecsapódott valami keménybe, s úgy
tűnt, a szíve ezer darabra szakad, s rég
volt könnyek csípték a szemét. 
Magánnyal töltött emlékek feketesége
követte egymást, mintha minden hosszú-
hosszú időn keresztül csak az ürességről
szólt volna. A korábban látott férfi arca
minden egyes gondolattal élesedett. Elő -
ször felfedezte a göndör, sötét haj szá la -
kon táncoló napfényt, majd a mosolyt,
sze líd vonásokat. 
A következő emlék nagyra nőtt, lepkévé,
s magában egy sötét kerítést hordott,
melynek a férfi nekidőlt. Fekete kabát jára
narancs pocsolyát festett az utca lámpa
körtéje, minden részlete éles volt, mintha
mindez ebben a pillanatban tör ténne.
Szavak röppentek, s nevetés har sant. S
most először nem néma tátogás kísérte
az alakokat. A kedves nevetés átszivár-
gott az idő szitáján, s valamilyen boldog

 elégedettséggel töltötte el az alak lelkét. 
Tétován elengedte az ujjai közt tartott
gondolatot, mely rémülten pattant vissza
társai közé. 
Bizsergett testének minden porcikája, s
könnyek csorogtak a mellkasán. A ne ve -
tés emléke végigszáguldott az erein,
bőrébe a nyugalom rózsája virágzott. 
Szerettem... 
A kalitkában repdeső gondolatok milliói
megtorpantak, majd akár a vas, mi mág -
nest érez, elindultak egymás felé. 
Egy pillanatra vakító fényesség töltötte
be a különös, fakó tisztást. Az eddig un-
ottan ácsorgó alakon halvány remegés
futott át. A kalitkában a gondolatok
össze értek, s halk sóhajjal egymásba ol -
vadtak. A madár szárnya, akár a frissen
mo sott, illatos lepedő, csőre finom e züst -
ékszer. Halkan szállt el, szinte ész re vét -
lenül. Előbb még ott volt, aztán már
nem, s az alak lassan, akár egy olvadó
hó ember a fűszálak közé hullt, feje he -
lyén az üres, nyitott ajtajú kalitkával. 
A fehér, ezüstcsőrű madarat halovány
felhők fogták közre, miközben szívében
ott verdestek a halhatatlan emlékek. 

„Nincs halál – csak a világ változik. 
Csak a világ változik. 
Nincs elmúlás – csak az ember lát mást. 
Csak az ember lát mást. 
Nincs ég, nincs föld – csak a csillagok.
Csak a csillagok.
Egyszer hazatérnek – mint a büszke sasok. 
A büszke sasok.” 

(Irokéz imadal)

Veréb Árnika:

VERDESŐ EMLÉKEK 

2014. október 6-án avattuk a Vértanúk Ligetében Damjanich tábornok szobrát. Ebből
az alkalomból megidézzük veresegyházi táborozásának emlékét.
Kevesen tudják, hogy az aradi vértanúk egyike, Damjanich János tábornok is megfordult
városunkban. Mégpedig nem is akármikor, hanem a dicsőséges 1849-es tavaszi hadjárat
napjaiban. 1849. április 6-án a honvédsereg az egész szabadságharc egyik legfényesebb
diadalát aratta Isaszegnél, aminek hatására az osztrák császári haderő Pestre és Vácra
húzódott vissza. Az április 7-i, gödöllői haditanácson maga Kossuth Lajos is részt vett,
ahol döntöttek a hadjárat további irányáról. Ennek értelmében érkezett április 9-én a
Damjanich vezette III. hadtest Veresegyházra, hogy kicsit pihenve támadjon Vác irá nyá -
ban. A veresegyházi tartózkodásról egy szemtanú, Lengyel Sándor tizedes így számolt be:
„A földeken (Laposok, Pap-földek, Cinterem részen) szálltunk táborba. Itt is alig, hogy
meg állottunk, a fegyvereket gúlába raktuk, már a fiúk széjjel szaladtak s az azelőtt nem-
rég elvetett krumpliföldet keresték fel, hamar megrakodva tértek vissza és volt sütés-
főzés egész éjszaka. Még alig kezdett szürkülni, amikor a kászálódás közben közibénk
keveredett Damjanich tábornok. Fehér posztóból készült, vörös zsinóros felső kabátot
vi selt. Több főtiszt volt a kíséretében. Mikor a katonák észrevették, hosszas éljenzésben
törtek ki. Ennek lecsillapultával beszélgetni kezdett és fölemlítette, hogy Vácra megyünk.
Ott a németek már hat hónapja készülődnek ellenünk és élősködnek a szegény polgárság
nyakán. Ekkor megérkezett lovásza s ő lovára pattant, mi pedig megindultunk Vác felé.”
Damjanich hadereje április 10-én reggel 6 órakor indult Vác felé Veresegyházról, hogy
dél után három órára fényes diadalt aratva visszafoglalja a várost. A sikerben nagy szerepe
volt a veresegyházi pihenőnek és a krumpli-lakomának is!
(Horváth Lajos: Veresegyház története 1945-ig I. c. könyve alapján) KOVÁCS PÉTER

MÚLTIDÉZŐDAMJANICH TÁBORNOK
VERESEGYHÁZON
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Lapzárta után

GRAFFITI VERSENY ÉS KONCERTEK

Laci bácsi presszójában (a vonatállomással szemben)

Október 25-én délelőtt 10 órától

várjuk a falfestőket, akiknek ingyen bográcsebédet biztosítunk.   A téma: Mire vágysz?

Délután 16:00-tól koncertek:

Rodeo Jam, Guruzsmás (post folk), Fire Conspiracy
Mindenkit szeretettel várunk!

Idén is kedves gyermekműsorral vette kez detét az Őszi Em-
léknapok rendez vény sorozat a Kéz a Kézben Óvodában. Az
emléknapokat Molnár Erikné Julika óvodapedagógus, az in-
tézmény néhai ve zetőjének emléke előtt tisztelegve rendezi
meg az óvoda immár 16. esztendeje.
Ebben az évben a központi óvoda adott otthont az ese mé ny -
nek. Pásztor Béla polgármester úr a szülők és az óvodape da gó  -
gu sok meghatározó szerepét emelte ki köszöntő gon do la  taiban,
akikre a mai rohanó világban rendkívül nagy fele lős ség hárul
a gyermekek kiegyensúlyozott ne velése kapcsán. 
Az emléknapok az ősz hangulatát idéző gazdag kiállítással vette
kezdetét, melyre minden tagóvoda apraja és nagyja lelkesen, a
természetből gyűjtött apró „kin csek” felhaszná lá sá val készült. 
Az ünnep részeként itt kerültek átadásra Kun Éva külön erre
az alkalomra ké szített kerámiái, melyekkel az óvoda vezetése
azon munkatársait köszöntötte, akik az elmúlt nevelési évben
példa ér tékű szakmai munkájukkal kiérde mel ték az elisme -
rést. Idén Huszai Erzsébet óvo da pe  da gó gus, Molnár Gabriella
daj ka, Sáhó Beatrix óvodapedagógus és Will né Baka Mó nika
dajka vehette át az emlékplakettet. Az óvoda nagy vo nalú és
önzetlen támogatásáért Gombai Gábor és ifj. Sulyán Pál is
elismerésben ré sze sült.
A rendezvény záróeseményeként Huszai Józsefné Margit
néni veresegyházi motí vumokkal díszített városcímert aján -
dé  kozott az óvoda számára, melyet ő maga hímzett.
E gazdag és emlékezetes program indította útjára a tagóvodák
szüreti mulatságait, melyek egész októberben várják a szü lőket,
ezzel is őrizve, ápolva helyi ha gyományainkat, szokásainkat.

KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ

Ismét Őszi Emléknapok az óvodában

Huszai Erzsébet

Molnár Gabriella

Sáhó Beatrix Willné Baka Mónika
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EGÉSZSÉGÜNK ALAPPILLÉREI

TERMÉSZETES ÉTKEZÉS
Rövid cikksorozatunkban eddig öt alappilléről írtunk: mindennapi mozgás,
megfelelő mennyiségű alvás és pihenés, pozitív gondolkodás, kikapcsolódás és
napfény. A hatodik, és egyben utolsó pillér: a természetes ételek fogyasztása -
a gyümölcs frissít, a gabona táplál, a zöldség tisztít. GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

A tápláló reggelinket ébredés után mini-
mum egy órával fogyasszuk el. Muszáj
enni valamit. Kihagyni a reggeli étkezést
a legrosszabb dolog, amit tehetünk. Las -
sítja az anyagcserét és kimeríti a szer -
vezet optimális működéséhez szükséges
üzemanyagát.
Reggeli: nyers zöldségek, olajos mag-
vak, aszalt gyümölcs, méz, tej vagy jog -
hurt, és teljes kiőrlésű müzli vagy zab  ká -
sa, mazsolával a tetején. Teljes kiőrlésű
bagel gyümölccsel és joghurttal. Támo-
gassuk a szervezetünk hajnaltól délig
tartó tisztulási periódusát bőséges folya -
dékbevitellel, illetve gyümölcsök fo-
gyasz tásával.
Tízórai: Joghurttal készült gyümölcs tur-
mix. Gyümölcskoktél narancslével, eper-
rel, körtével és ananásszal.
Ebéd: Spenótos tönkölytészta citromos
tőkehalfilével, kukoricalepény paradi  -
csomsalátával, hajdinakása mandulával,
mozzarella tönkölypalacsintában, hajdi-
nakása padlizsánnal. Minden étkezésnél
fogyasszunk nyers táplálékot is. Teljes
táp lálékbevitelünk legalább fele „friss,
élő” étel legyen! Használjunk erjedés-
gátló fűszereket, melyek segítségével
csök kenthető a tökéletlen emésztés so -
rán a belekben keletkező mérgező anya -

gok mennyisége! (A legtöbb embernek
mára sajnos nem tökéletes az emész -
tése.) Ilyen fűszerek pl.: fahéj és szeg -
fűszeg (gyümölcsökhöz), kömény (bur -
gonyához), édeskömény, ánizs és piros
paprika (gabonafélékhez). Ebéd után
vár  hatunk 3-4 órát a következő táplálék-
bevitelig. A délutáni „energiaszegény ál-
lapot” frissítésére tudunk ajánlani 1-2
gyakorlatot, amitől garantáltan újra en-
er gikusnak érezhetjük magunkat. Ha er -
re nincs mód, jöhet egy finom csésze
gabonakávé, ami élelmi rostokban gaz -
dag, segíti az emésztést és javítja a bél -
mű k ödést. Összetétele: árpa, rozs, ci kó-

 ria. Teljesen növényi eredetű, ezáltal vi-
taminokban gazdag.
Elérkeztünk a vacsora idejéhez. A leg -
jobb a zöldség zöldséggel, nyersen és pá -
rolva. Gyógy növényekből készített teá-
 kat igyunk! (Le hetőleg egyféle gyógy -
növényből ké s zít ve, méz, citromlé stb.
hozzáadása nél kül, testmeleg hőmér sék -
le tűen, lassan elkortyolgatva.)
Napi kb. 2 liter folyadék fogyasztása ja -
va solt, kb. óránkénti 1-2 dl-es elosztás-
ban. Sómentes étrend mellett napi 1-1,5
li teres mennyiség is elegendő, illetve a
nyers gyümölcsök, zöldségek, magas
víz- és rosttartalmuknál fogva nagyon jó
ballaszt anyagnak számítanak. Étkezés
előtt fél órával fogyasztott folyadék meg -
alapozza a jó emésztést. (Az étkezés
köz ben, illetve közvetlenül utána fo-
gyasz tott folyadék viszont megzavarja az
emésztési folyamatot!) Lehetőleg frissen
facsart gyümölcs-, illetve zöldségleveket
fogyasszunk! Közvetlen fogyasztásra és
sütés-főzés céljára is használjunk tiszta
vizet: forrásvíz, alacsony ásványi anyag
tartalmú ásványvíz, PI-víz, tisztított víz. 
„Nem jóllakni kell, hanem meg elé ged ni!”
Jóllakás: tele gyomor. A tökéletes emész -
téshez a félig telt gyomor az ide ális. 

info@fittenveresen.hu • 70 311 0955

A tó körül eddig is tevékenykedő civil szerveződések, magán-
személyek és az önkormányzat összefogásával szeptember 20-
án, a Magyar Pamutipari Horgászegyesület hagyományos és
rendkívül hangulatos családi napján megalakult a Pamut-tó
Baráti Kör. A társadalmi szervezet alapító okirata szerint a
szerveződés célja azon túl, hogy  elősegítse a tó környezetének
szebb, hasznosabb közösségi térré alakítását, serkenteni és
ápolni akarják „a barátság szellemét”  a horgászegyesület és a
természeti környezetet szerető ivacsi lakosok között.
Az alapítók: Magyar Pamutipari Horgászegyesület, Pásztor Béla
polgármester, Bobál Imréné területi önkormányzati képviselő,
GAMESZ, Ivacs Területi Közösség, Újpesti Pamutosok, Újpesti
Hagyományőrzők, Tóparti Sátor, Veresi Csárda, Vadkacsa
Tenisz Klub.

(FORRÁS: KISS GUSZTÁV MPHE ELNÖK)

Pamut-tó Baráti Kör alakult

Életmód
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KICK-BOX

AKIDO

JUDO

Szeptember 20-án a Ki Művészetek Egye -
sülete (KiME) rendezésében ismét Ve -
res egyház adott otthont egy országos
szin tű aikido kurzusnak. Szombaton a
Mézesvölgyi Általános Iskola torna csar -
nokában rendezték meg a Nemzeti Aiki -
do Szövetség (NASZM) éves Instruktori
Edzőnapját, melyen 4. és 5. danos mes -
terek vezették az edzéseket. A program -
mely mind a kezdőbbek mind pedig a

dan fokozatúak számára tartogatott ér -
de kességeket – változatosságát az bizto -
sította, hogy minden mester más és más
aspektusból közelítette meg az aikido,
amúgy is széles technikai repertoárját.
Így a közel 50 résztvevő dobás és leszo -
rítás technikákat, illetve hátulról érkező
támadások elleni védekezéseket gyako-
rolhatott. Továbbá a fakés, a bot és a fa -
kard technikákba is betekintést nyer het-

 tek. A jó hangulatú edzésekről a meste -
rek színes és egymástól igen eltérő egyé -
nisége is gondoskodott. Így adva le he-
 tő séget arra, hogy minden résztvevő,
legyen az gyermek vagy felnőtt, meg-
találhassa azt a formát, mellyel leg in -
kább azonosulni tudva erőt és lendületet
kaphasson az aikido ösvényén való
továbbhaladáshoz.

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 70/388-8716

Az olaszországi Riminiben 2014. 09. 06-
és 14-e között megrendezett Junior és
Ka dett Kick-Box Világbajnokságon a
veresegyházi kick-box, K1 csapatból Sal-
lai Bence, Schaffer Csaba, Szerbin Dá -
niel, Tóth Csilla, Alkonyi Anna és Nickl
Brigitta is a válogatott csapatot erősítette.
A világversenyen több mint 64 országból
2000 hivatalosan nevezett versenyző állt
tatamira illetve ringbe.
Elért eredmények:
Női mezőnyben: Alkonyi Anna 6. hely,
kick-light junior 50 kg-ban, Tóth Csilla 7.

hely, kick-light junior 50 kg-ban, Nickl Bri -
gitta 8. hely, kick-light cadet 2. 55 kg-ban.
A három lánynak ez volt az első világ-
versenye, eredményük minden elisme -
rést megérdemel! 
Férfiaknál Schaffer Csaba és Sallai Ben -
ce kiváló versenyzéssel világbajnoki
bronz  érmet szerzett! Kitartó munkájuk
meghozta a gyümölcsét. Szerbin Dániel
5. helyezést ért el a low-kick junior 1. -54
kg-os kategóriában.

EDZŐ: PAPP ATTILA

Gratulálunk az elért eredményeikhez!

JUNIOR VB BRONZÉRMEK!

A képen balról jobbra: Sallai Bence, Papp At-
tila, Schaffer Csaba.

Instruktori
Aikido Edzőnap
Veresegyházon

NEWAZA FESZTIVÁL
– GALAMBOS MÁRTON EMLÉKVERSENY

SZÁZHALOMBATTA

Szeptember 14-én a Veresi Küzdősport Egyesület szer ve zé sé -
ben Newaza Feszti vál – Galambos Márton Emlékverseny és
egy amatőr judo verseny lebonyo lí tására került sor Száz ha -
lom battán.
Három osztályban hirdettek földharc országos bajnokot, ezen
kívül a szenior-amatőr összevont osztályban a Magyar Ku -
páért is küzdhettek. 
A Veresi judosokat hárman képviselték: Gaál Benjamin, Dr.
Szigetvári József és Sziklai Péter.
Gaál Benjamin egy aranyat és egy bronzot gyűjtött nagyon
szép judoval, Szigetvári József bronzérmet, míg az oroszlán -
szívű Sziklai Péter három különböző kategóriában indulva két
első és egy értékes hetedik helyezést ért el.

Október 23-án ismét

VÁROSI FUTÓVERSENY!
TÁVOK:

1956 m egyéniben, (női, férfi)
1956 m váltóban (három fő)

5868 m (3×1956 m) egyéniben (férfi, női)

A már hagyományos verseny 15.00-órakor rajtol.
RAJT HELYSZÍNE: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház

NEVEZÉS: 14.00–14.55-ig a helyszínen.
A futóversenyre egyének valamint munkahelyi, iskolai,

baráti csapatok jelentkezését várjuk. 
A váltó első tagjának eredménye – amennyiben váltás után

végigfutja a távot – az egyéni versenyben is értékelhető! 

A VÁLTÓT ALKOTÓ FUTÓK ÖSSZEADOTT ÉLETKORA
ALAPJÁN A VÁLTÓFUTÁSBAN AZ EREDMÉNYEKET HÁROM

KATEGÓRIÁBAN HIRDETJÜK:
ÖSSZEADOTT ÉLETKOR 50 ÉVES KORIG,

50 ÉV FÖLÖTT ÉS 100 ÉV FELETT.



232014. október

Sport
A vívók 2 hetes edzőtáborozással készültek

a 2014-2015-ös szezonra!

VÍVÁS

A hagyományokhoz híven a veresi vívók
a nyár utolsó 2 hetét már a felkészüléssel
töltötték. A tábor elsődleges célja az volt,
hogy a hosszú szünidő után többnyire
játékos módon a résztvevők visszanyerjék
az erőnlétüket. A programban helyet ka -
pott gimnasztika, sorverseny, futás, úszás,
erősítés és célzott vívó gyakorlat egy aránt,
illetve az ebéd utáni pihenő alatt elméleti
felkészítés is volt technikai és taktikai ele -
mekről. Az idei esős nyár ellenére csak
egy alkalommal kellett kihagyni a tó kö -
rüli futást, ami a mindennapok legne-
hezebb kihívását jelentette a résztvevők
számára, de a tábor végére mindenkinél
látványos javulás mutatkozott a kezde-

tekhez képest. Örömteli él mény volt,
hogy a vívókon kívül szinte min den nap
voltak érdeklődők, vagy csak mozogni vá-
gyók, akik bekapcso lód tak a tábor pro-
gram jába. Az utolsó nap estéjén „családi”
szalonnasütéssel zár ták le a kétheti meg-
pró báltatásokat és a rögtönzött szülői ér te -
kezleten mindenki dicséretben ré sze sült. 
A táborozással párhuzamosan néhány ka -
det és serdülő versenyzőnk Buda pes ten egy
nemzetközi edzőtáborban vett részt, ahol
neves edzők vezetésével együtt készülhet-
tek – többek között – an gol, egyiptomi és
olasz vívókkal az előt tünk álló szezonra.
A komoly felkészülésünk első kézzel -
fogható eredménye, hogy az Európai Ka -

det Körverseny első állomásán a nagyon
erős 162 fős mezőnyből a magyar váloga-
tott kerettag, Bánsági Barnabás, a na gyon
értékes 21. helyet szerezte meg.

ÉRDEKLŐDNI:
SZAKMÁRY SÁNDOR 20 665 3374  

VÍZILABDA

AZ OCTOPUS BVSE CSAPATA
IS MEGKEZDTE A MUNKÁT

2014/2015-ÖS SZEZONRA

A felnőtt csapatuk idén ismét a Budapest
Bajnokságban sze repel. Utánpótlás ko-
rosztályaik – akik jelenleg még a fel ké szü -
lésnél tar tanak – a vidék baj nok ságban
indulnak. A felké szülés részeként szep -
tember 19-től 21-ig, egy nem zet közi tor -
nán vettek részt Bécsben, a „King Of The
Kongi” elneve zé sű tornán, ahol 10 or -
szágból 26 csapat – köztük Magyar or -
szág  ról egyet len csapatként – az Octopus
csapata kép vi seltette magát.
Továbbra is várják azokat a gyerme -
keket, akik elmúltak 8 évesek és sze ret -
nék kipróbálni a vízilabdát.Fel tételek:
tudj úszni legalább 2 úszásnemben, sze -
resd a vizet és ne félj a labdától!
A bajnokságról és az egyesületről bő -
vebben a www.veresivizilabda.hu ol da -
lon tájékozódhatnak.

ISKOLAI SPORT – ATLÉTIKA

Egy dobogós helyet
sikerült megcsípni Albertirsán
Annak ellenére, hogy az általános iskola
bővítése miatt ebben a tanévben nem
igazán volt lehetőség felkészíteni a gye -
rekeket erre a versenyre, derekasan
helytálltak!
Szeptember 23-án szeles, hűvös idő fo -
gadta a Pest megyei Atlétika Diákolimpia
Ügyességi és Váltófutó Csapat baj nok sága
III-IV. korcsoport résztvevőit Al bertirsán.
Pest megye 17 iskolája, 53 csa pat tal küz -
dött a helyezésekért, köztük a Fabriczius
József Általános Iskola tanu lói is. Távol -

ugrásban a  Ke le men Dorka, Farkas Pan -
na, Kovács Réka, Tomes No émi, Teszár
Vivien összetételű női tá vol ugró csa -
patunk 3. helyezést, a Kre nedits Ferenc,
Szix Tamás, Stubnya Le ven te, Sinkó Dá -
vid fiú csapatunk 4. he lyezést ért el.

ISKOLAI SPORT – DUATLON

DUATLON DIÁKOLIMPIA
2014-2015. PEST MEGYEI DÖNTŐ

Épphogy elkezdődött a tanév, máris itt
volt a következő megmérettetés.
Szeptember 21-én (vasárnap) rendezték
a Pest megyei duatlon diákolimpia dön -
tő jét Dabason, ahol a Veresegyházi Tri-
mac kók a Fabriczius József Általános
Iskola képviseletében az alábbi eredmé -
nyeket érték el:

Egyéni eredmények:
II. korcsoport leány: Ferencz Janka 3. hely,
Herman Dalma 4. hely
fiú: Lesták Ármin 2. hely, Bálványos Szilárd
3. hely, Nagy Richárd 6. hely
III. korcsoport leány: Pataki Anna 5. hely
fiú: Kaposi Márton 2. hely
IV. korcsoport leány: Kovács Réka 5. hely
fiú: Jankov Máté 2. hely, Vajkovics Ferenc
4. hely, Ferencz Domonkos 6. hely

Csapateredmények:
II. korcsoport fiú: 1. helyezés (Lesták Ármin,
Bálványos Szilárd, Nagy Richárd, Tóth Ákos) 
III. korcsoport fiú: 1. helyezés (Kaposi Márton,
Tóth Márton, Portik Botond, Vaszkó Gergő) 
IV. korcsoport fiú: 1. helyezés (Jankov Máté,
Vaj ko vics Ferenc, Ferencz Domonkos)
II. korcsoport leány: 3. helyezés (Ferencz
Janka, Batizi Emese, Portik Boglárka)
IV. korcsoport leány: 3. helyezés (Kovács
Réka, Lengyel Rebeka, Kelemen Dorottya) 
III. korcsoport leány: 4. helyezés (Pataki
Anna, Csányi Zsófia, Lőrincz Vera)
Kitűnő teljesítménnyel 17 tanuló szerezte
meg az indulási jogot az október 11-i orszá-
gos döntőre.
Teljesítményükhöz gratulálunk!

ÉS AMI KIMARADT
A SPORTÉTLAPRÓL
31. BABAÚSZÁSTÓL

AZ ÚSZÁS OKTATÁSIG
Kontakt: B. Illés Flóra
Telefon: 30 946 1460
billes-flora@gmail.com

32. AEROBIK-KANGOO
Kontakt: Unger Tímea
Telefon: 30 620 1917
unger-timike@gmail.com

33. AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
Kontakt: Farkas Gergely
Telefon: 20 999 1245
rockin-board@gmail.com
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KÉZILABDA

ASZTALTENISZ

Elkezdődtek a küzdelmek a kézilabda bajnokságban is. A „ha -
zai” mérkőzéseiket Vácrátóton játszó csapataink derekasan
küzdenek. A szeptember 20-án megrendezett fordulóban a
juniorok könnyed játékkal nyertek, míg a felnőttek az előző
évi bajnokságában harmadik helyezést elért Üllő ellen ve -
reséget szenvedtek. Az U12-es csapatunk egy győzelemmel
és egy vereséggel zárta a hétvégét. 

Eredmények:
Férfi Felnőtt (Megyei bajnokság)
2014. 09. 20. Veresegyház VSK–Üllői VKSK 16-28
Férfi Junior (Megyei bajnokság)
2014. 09. 20. Veresegyház VSK–Üllői VKSK 33-21
Fiú U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest Megyei Régió
Északi csoport)
2014. 09. 21. Dunakeszi KUSE–Veresegyház VSK 24-21
2014. 09. 21. Veresegyház VSK–Pilisvörösvári KSK 22-21

MEGSZÜLETETT AZ ELSŐ HAZAI GYŐZELEM!
Veresegyházi VSK – Hajdúböszörmény  1: 0

Góllövő: Deák Bálint
Csapatunk nagy lendülettel vetette magát a küzdelembe, és
egymás után vezette támadásait, amit a hajdúságiak egészen
a nyolcadik percig hárítottak. Ekkor egy jobb oldali támadás
után Csendom Kristóf középre adott beadását Deák Bálint a
kapuba fejelte. 
A lelkes publikum további gólokat szeretett volna látni, azon-
ban ez elmaradt. A második félidő elején egy számunkra
rossz bírói ítélet következtében emberhátrányba kerültünk.
A csapat nem állt be védekezni, hanem tovább támadott. A
mér kőzés hajrájában tizenegyeshez jutottunk, a megítélt ti-
zen egyest azonban nem sikerült értékesíteni. A mérkőzés
hátralévő perceiben a bíró csapatunkat sárga lapok sokaságá-
val büntette. Erre az sem volt vigasz, hogy az utolsó tíz perc -
ben az ellenféltől is kiállított két játékost. Drukkolunk, hogy
a győzelem adjon kellő erőt a sikeres folytatáshoz.

További eredmények:
Felnőtt (NB.III. Keleti csoport)
VERESEGYHÁZ VSK – FC HATVAN 0:4
KBSC FC KFT. – VERESEGYHÁZ VSK 2:0
NYÍRBÁTORI FC – VERESEGYHÁZ VSK 2:0
U21 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csoport)
DUNAHARASZTI MTK – VERESEGYHÁZ VSK 2:1
VERESEGYHÁZ VSK – GÖDÖLLŐI SK 6:0
JÁSZBERÉNYI FC – VERESEGYHÁZ VSK 4:0
VERESEGYHÁZ VSK – ÁSZTÓI ULC 5:-0
FERIHEGY VECSÉS – VERESEGYHÁZ VSK 0:5
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csoport)
DUNAHARASZTI MTK – VERESEGYHÁZ VSK 3:2
VERESEGYHÁZ VSK – GÖDÖLLŐI SK 0:7
JÁSZBERÉNYI FCvVERESEGYHÁZ VSK 3:3
VERESEGYHÁZ VSK – PÁSZTÓI ULC 4:5
FERIHEGY VECSÉS – VERESEGYHÁZ VSK 1:5
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csoport)
VERESEGYHÁZ VSK – CSEP-GÓL FC SE 0:14
VERESEGYHÁZ VSK – KŐBÁNYAI ISE 0:8 
VERESEGYHÁZ VSK – SALGÓTARJÁNI BTC 0:11
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csoport)
VERESEGYHÁZ VSK – CSEP-GÓL FC SE 2:7
VERESEGYHÁZ VSK – KŐBÁNYAI ISE 5:4 
VERESEGYHÁZ VSK – SALGÓTARJÁNI BTC 1:6
Öregfiúk
VERESEGYHÁZ VSK – KISALAG 15:1
VERESEGYHÁZ VSK – DUNAKESZI KINIZSI USE 9:3
VERESEGYHÁZ VSK – CSÖMÖR 9:4

LABDARÚGÁS 

Cserey Bálint győzelme
A Budai Pingpong Klub által 2014. szep -
tember 13-án szervezett Kiandra Kupán
az amatőr gyerek kategóriában, a nagy
létszámú mezőnyben Cserey Bálint a
veresegyházi GALAXIS AK versenyzője
mind egyéniben, mind párosban első
helyet szerzett. Elhívatottságát, sportem-
beri hozzáállását mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a verseny napján még
a délutáni edzést sem hagyta ki.
Szívből gratulálunk!

A Férfi Felnőtt csapat
A Férfi Junior csapat
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AUTÓMENTES NAP

Egy kellemes vasárnap délelőtti prog -
ramon vehetett részt az a több mint
százfőnyi kerékpáros, akik részben
vagy a rendezvény teljes időtartamára
bekapcsolódtak a szeptember 21-én
első alkalommal megrendezett városi
GURULÓS NAP programjába. 
Napsütés és igazi kerékpáros idő, no meg
a Városház előtti téren berendezett ügyes -
ségi pálya, valamint a lelkes szer ve zők
várták a résztvevőket. Öröm volt látni,
hogy minden korosztály képviseltette ma -
gát. A Kucsaker Kft. dolgozói és a Veresi
Futókör tagjai szervezetten ér keztek egy-
egy nagyobb létszámú csoporttal.
Rendőrségi autós és kerékpáros fel ve -
zetéssel indult útnak a csapat a több
mint tíz kilométeres távnak, amely Ve -
res egyház település részeit érintve ér ke -
zett vissza a Városháza elé.
Először a bölcsis korúak szemet gyö nyör -
ködtető futamát rendezték, ahol a kicsi -
nyek nagy biztatás közepette kétszer is
megkerülték a szökőkutat. Igazi ver seny-
hangulat alakult ki az ovisok „gyor sasági”
futamára, akik látványos kerékpározással
hálálták meg a biztatást.
Ezután következett az ügyességi pálya,
ahol már vegyes korosztályban vetél ked -
tek a jelentkezők. A sok bójával, fordu -
lókkal, pallóval, kapukkal tarkított te   re -
pen nagy ügyességre volt szüksége an-
nak, aki hibapont nélkül szerette vol na
azt teljesíteni. Versengtek még ke rék pár-
ral egy helyben állásban és abban is, hogy
ki tud a leglassabban ke rék pá roz ni.
Aerobik-Kangoo bemutató színesítette a
programot. A győztesek oklevelet, apró
ajándékokat és édességet kaptak.
Köszönjük a rendőrség dolgozóinak, a
városi Polgárőrség tagjainak, az önkéntes
szervezőknek valamint a Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Központnak a
közreműködő segítséget!

Jövőre reméljük, hogy még többen vesz -
nek részt az eseményen. Programunkat
városi amatőr kerékpáros egyéni és váltó
körversennyel bővítjük.

BARANYÓ CSABA, SZERVEZŐ

Gurulós nap

Sport

SIKERSPORTÁG VÁRJA A GYEREKEK JELENTKEZÉSÉT!
2013. október elején a Veresegyházi Városi Sportkör keretein belül megalakult
öttusa szakosztállyal egy újabb magyar sikersportág művelésére adódott
lehetősége a veresegyházi gyerekeknek, fiataloknak. A sportág számtalan olim -
piai- és világbajnokot adott az országnak. Az öttusa olyan öt sportágból (vívás,
úszás, lovaglás, futás és lövészet) áll, amely fel tételei településünkön adottak.
A sportág alapjainak elsajátítása fo ko zatosan történik, a 6-7 éves gyermekek
először úszó és futó ed zé sekkel kezdik a felkészülést, ezért kezdetben csak két-
tusa versenyeken vesznek részt. A következő sportág a lövészet (légpisztolyos,
lézeres), negyedik sportágként a vívás lép be az edzések közé 12-14 éves kor kö -
rül, végül a lovaglással válik teljessé az öt versenyszámból álló sportág.
A veresi öttusázók edzésmunkája szorosan összekapcsolódik a már évek óta a
sportkör keretein belül működő triatlon és vívó szakosztályokkal.
AZ ÖTTUSÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS: 

Szakmáry Sándor szakosztályvezető • Telefon: 20 665 3374 
e-mail: s.szakmary@t-online.hu 

Szeptember 6-án
nagy sikerű nyílt
na pot tartott a tánc -
bajnokok so rát adó
Sway Sport tánc
Egye sület.  

ATLÉTIKA

2014. szeptember 21-én Székesfehérvár
adott otthont az Országos Ifjúsági
Összetett Atlétika Bajnokságnak, ahol
Veresegyház színeit Ferencz Anna
képviselte. 
Hétpróbázónk a 13. helyen végzett. 

SZALMA RÓBERT
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------------------------------------------------------------------   

Programajánló:  

Október 18. (szombat)  
 

16:30 - Szívvel lélekkel az önmegvalósításban:  

Csizmadia Klára selyemfestő  

    művész kiállításának megnyitója. 
      A kiállítás megtekinthető aznap 17:30-ig.  

                    A részvétel ingyenes. 

 

18:00 - A hit szerepe a gyógyításban:  

Dr PAPP LAJOS  
szívsebész professzor  

          előadása 
Jegyek a korlátozott férőhely  

  miatt elővételben: 2 500 Ft 

------------------------------------------------------------------- 

November 8. (szombat): 9:30 – 18.00 

Nyílt Nap az Ezerkincsben 
Sose járt még nálunk? Ismerkedjen meg velünk személyesen, 

vegyen részt tartalmas programjainkon! ☺ 
 

Részletes program: www.ezerkincs.hu             

onszámon:elefelefonszámon:máció az alábbi t onszámon:elefelefonszámon:máció az alábbi t

+36 30 549 3232
máció az alábbi torebb infebb inforvőB máció az alábbi torebb infebb inforvőB

+36 30 549 3232

alkalmazásunkon 
tül

alkalmazásunkon alkalmazásunkon alkalmazásunkon 
TTTTE BRIKE

eljen

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
tültültülkereszkeresz

vezménnyelvezménnyelvezménnyelvezménnyelvezménnyelvezménnyel
10% 10% 10% 10% 

vezménnyelvezménnyelvezménnyel

ag!yelőany és tiszta tüzon

alkalmazásunkon alkalmazásunkon alkalmazásunkon 
 BRIKE

eljenRend

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
kereszkereszkereszkeresz

vezménnyelvezménnyelvezménnyelkedvezménnyelvezménnyel
10% 10% 10% 
ked
10% 
ked
10% 
kedked

onékt...a ha



MARIKA KONYHÁJAMARIKA KONYHÁJA
ÉS RENDEZVÉNYHÁZÉS RENDEZVÉNYHÁZ

További információ:

Holhos Tamás 06 20 468 0370

vagy a Marika Konyhájában

2112 Veresegyház, Budapesti út 3/C

SVÉDASZTALOS AJÁNLAT:

I. menüsor • 3400 Ft/fő

• húsleves gazdagon

• tárkonyos pulyka raguleves

• hidegtál (csabai töltött karaj, kaszinótojás, sonkatek-

ercs, franciasaláta

• cordon csirkemell

• cigánypecsenye

• rántott sajt,karfiol,gomba

• vegyes köret

• házi savanyúságok

II. menüsor • 3800 Ft/fő

• francia hagymakrém leves

• marha gulyásleves

• hortobágyi húsos palacsinta

• sült malac, hagymás burgonyával, párolt káposztával

• borjúpaprikás,kapros galuskával

• házi savanyuságok

Az ár tartalmazza még a korlátlan csapolt sör, üdítő, bor,

kávé fogyasztását 2 és fél órás időtartalomra.

Két és fél órán túl, minden megkezdett óra 1000Ft/fő

összeget számolunk fel.

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:

4 személyes melegtál:

I. TÁL • 6900 Ft

cigánypecsenye, cordon csirkemell,

rántott sajt, vegyes köret

II. TÁL • 6900 Ft

párizsi szelet, kijevi csirkemell

rántott gomba, karfiol, vegyes köret

III. TÁL • 7900 Ft 

kárpárti borzacska, szalkai cigánypecsenye,

füstölt mozzarellás grillezett csirkemell, vegyesköret

Egész éjszakás italcsomagjaink:

korlátlan csapolt sör, bor, üdítő, kávé 2990 Ft/fő, rövid

itallal kiegészítve (wihsky, baileys, pálinka, jager maister,

royal vodka) 4990 Ft/fő

Hidegtálak 1400 Ft-tól

csabai töltött karaj, töltött csirkecomb, zöldséggel töltött

göngyölt pulykamell, fasírtgolyók

kaszinótojás, sonkatekercs, körözöttes sajttekercs, töltött

paradicsom, majonézes saláták

Tisztelt Vendégeink!

Szeretnéne
k

kulturált kö
rülmények közö

tt

sportolni,  
kikapcsoló

dni,

vagy ünnep
elni?

UgyanittASZTALITENISZ KLUB is alakult.
A klub szeretettel várja a pingpongozás iránt
érdeklődőket, akár oktatási lehetőséggel is

(szerda, péntek). Több asztal, korszerűadogatógép, tapasztalt oktató.

Év végi

CÉGES RENDEZVÉNYEKET

és GYERMEKZSÚROKAT

is vállalunk!

Megnyitottuk 140 m2-es

szabadidő- és rendezvénytermünket!

A TEREM SPORTOLÁSRA ÉS RENDEZVÉNYEK

megtartására is bérelhető,
már 3500 Ft/óra ártól.
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VERESEGYháZ SZAdAI úT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világos zöld homlokzat alatt)

Telefon: 06 20 429 1235 • 06 20 444 0020
Nyitva tartás: hétfő–péntek  7–17   szombat  7–13

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS CENTRUM

AKCIÓS  TERMÉKEINK!
Lamella kerítés 1,8×1,8 3990 Ft
Ágyásszegély 0,2×2 m 1290 Ft
Fagyálló  csemperagasztó 990 Ft
Flexibilis  csemperagasztó 2290 Ft

TIKKURILA  FESTÉKEK  FOLYAMATOS  AKCIÓJA!
2 in 1 Zománcfesték (több színben) 1 l 4990 Ft
Beltéri Falfesték 12 l 3999 Ft
Lazúr  (több színben) 0,9 l 2390 Ft
Pigrol vizesbázisú vastaglazúr 0,75 l  több tipus 3200 Ft-tól
Egyrétegű, beltéri színezett falfesték, mosható, több színben
2,5 l                                 3400 Ft 5 l 5990 Ft

SZÍNKEVERÉS
Fonott-, Hegesztett-, Táblás kerítések, Oszlopok, Lamellás kerítés,

Ágyásszegély, Vadászkerítés stb. Nádszövet, Nádpadló, Sörpad, Hinta
Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,

Homlokzati szigetelő rendszer, XPS lap, Nehézlemez
Üveg-, Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek

Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs
Kivitelezői és Vásárlói kedvezmények, törzsvásárlói kártya.

Kedvező áron, rugalmas és gyors kiszállítás, akár INGYEN is!

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

Engem már jól ismernek az elmúlt hónapokból.
Szeretném megköszönni eddigi bizalmukat és

együttműködésüket, melyet közös munkáink során
tapasztaltam és egyúttal megosztani örömömet Önökkel: 

E hónaptól két Veresegyházon dolgozó kollégával
bővült az irodánk létszáma.

Nagy Éva és Visegrádi Viktória a tőlem már megszokott
szakértelemmel és hozzáállással végzi munkáját.

Kérem, fogadják megkereséseiket bizalommal:

Amennyiben eladó vagy kiadó ingatlanuk van
illetve vásárolni szeretnének,

változatlanul várjuk megkereséseiket.

Terebesi Andrea

ingatlan szakértő
KOBALT Ingatlan Kft.

+36 70 631 2368
andrea.terebesi@gmail.com

KOBALT INGATLAN
1132 Budapest, Victor Hugo u. 32.

www.kobalt.lc.hu

H.D. angol nyelviskola
kreatív, kihívásokat kedvelő

TANÁROKAT KERES!
Jelentkezni az alábbi email címen,

illetve telefonszámon lehet:

krisztinakoppany@gmail.com
Telefon: 06 30 9840 251
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  Bach-virágterápia 
             tanácsadás  

 

                       Mélyreható változásokat eredményező  

                    szelíd gyógymód 
 
 

                      Időpont egyeztetés:  

                          Pilcsik Tünde 06 30 591 95 37 

----------------------------------------------------------------- 

Quantum   rezonanciás 
egészségi állapotfelmérés 

 

A Quantum rezonanciás készülék teljes testre kiterjedő,a 

legkorszerűbb egészségmegőrző és tájékoztató készülék, mellyel 

a pillanatnyi egészségi állapotunkat térképezhetjük fel. 
 

Radiesztézia földsugárzások kimérése 
 
 

                                Időpont egyeztetés: 

                                  Számpor Attila 06 30 958 22 05 

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
DR. STRAUB ÁKOS

ortopéd-, traumatológus, általános sebész főorvos és sportorvos
• Mozgásszervi betegségek kezelése
• Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása 
• Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák hegmentes
eltávolítása
• Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
• Ízületi ultrahang vizsgálat
• Sportorvosi ellátás
• Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
• Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése 
• Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
• Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: kedd: 16–20 óráig, szombat: 9–14 óráig 
2132 Göd, Jósika u. 29.

Bejelentkezés: 06 20 493 1593, 06 27 331 818 • www.drstraub.hu





Veresegyház központja a Városházával
és a Szabadidős Gazdasági és Innovációs Centrummal.

Fotók: Lethenyei László

Megújult és körforgalmakkal
kiegészült az Erdőkertes-Csomád út
veresegyházi szakasza.Meseliget Bölcsőde és a Liget Óvoda

A Malom-tó nádasai

Városunk
a levegőből...


