
Kedves Választópolgárok!
Köszönettel tartozunk Önök felé a megszavazott bizalomért.
Megtisztelő számunkra, hogy jóváhagyásukat adták az eddigi út folytatásához.
Kötelességünk, hogy Veresegyház fejlődéséért, gazdagodásáért,
az itt élő emberek életkörülményeinek javításáért dolgozzunk.
Jó közösség legyen ez a város, ahol mindannyian egymást megbecsülve élhetünk.  
Még egyszer köszönjük megtisztelő bizalmukat.

A képviselő-testület minden tagja

A képen balról jobbra:  Leviczki Tamás, Gáncs Gábor, Bobál Imréné, Nagy István,
Kosik József, Harcos György, Pásztor Béla, Szalontai Boldizsár, Kvaka Ferenc,
Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina, Szénás Zsoltné, Dr. Marik György, Tóth Sándor
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Sportesemények
november 9.

Amatőr Asztalitenisz Bajnokság, 
Mézesvölgyi Iskola tornaterme

8.00-tól gyermek, 13.00-tól felnőtt.
•

13.30 Veresegyház VSK – Cigánd SE
(labdarúgás)

•
november 15.

WKF diákolimpia Szigetszentmiklós
(karate)

•
november 16. 10.00-tól

Veresegyház VSK – Dunakeszi KUSE
(kézilabda, Vácrátót)

•
november 22. 10.00-tól

Veresegyház VSK – Domony KSE
(kézilabda, Vácrátót)

•
november 23. 13.30-tól

Veresegyház VSK – Felsőtárkány SC
(labdarúgás)

•
november 27. 17.30-tól

Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK
(kézilabda)

•
december 5. 20.00-tól

12 ÓRÁS ÉJSZAKAI ÚSZÁS ÉS FOCI.
(Bővebben: www.veresegyhaz.hu/SPORT)

•
13.30-tól

Gyöngyösi AK – Veresegyház VSK
(labdarúgás)

•
december 6. 14.00-tól

Üllői VSK – Veresegyház VSK
(kézilabda)

november 13. 10 óra
Az eltüsszentett birodalom 

bérletszünet
•

november  14. 10 óra
Az eltüsszentett birodalom

bérletszünet
•

november 15. 15 óra
A kaktusz virága – bérletszünet

•
november 15. 19 óra

A kaktusz virága – Premier bérlet
•

november  28. 14 óra
Az eltüsszentett birodalom

bérletszünet

Eseménynaptár
november 8. 18 óra

Moldvai táncház
Szabadidős és Gazdasági Innovációs

Centrum
•

november 9. 10 óra
Márton-napi vásár és fesztivál

Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum udvara

(szervező: Veresegyházi Waldorf Iskola)
•

november 25. 19 óra
Bödőcs Tibor stand up estje
Váci Mihály Művelődési Ház

•
november 30. 16 óra
Kolompos táncház

Váci Mihály Művelődési Ház
•

december 7.  17 óra
Veresegyház, Szeretlek

(családi vetélkedő)
Mézesvölgyi Általános Iskola

•
december 12. 18 óra

Együttállás – helyi művészek csoportos
tárlatának megnyitója – Szabadidős

és Gazdasági Innovációs Centrum
•

december 19. 20 óra
LORD koncert

Váci Mihály Művelődési Ház

ÚJRA 12 ÓRÁS ÉJSZAKAI ÚSZÁS ÉS FOCI!
2014. december 5. (PÉNTEK) 20.00 órától,

december 6. (SZOMBAT) 8.00 óráig
Veresegyház Város Önkormányzata és a Fabriczius József Általános Iskola

ebben az évben is megrendezi a 12 órás éjszakai úszást és focit.
Helyszíne: MÉZESVÖLGYI ISKOLA TORNATERME

A sporteseményre mindkét sportágban várjuk ok-
tatási intézmények, baráti társaságok, munkahe-
lyi közösségek, sportcsoportok, egyesületek, civil
szervezetek, lakóterületek – úszásban maximum
12 fős, fociban maximum 10 fős – csapatainak a
nevezését.
18 év alatti csapattagok esetén a csapat ve ze tőnek
aláírt szülői beleegyező nyilatkozatot szükséges
a nevezési laphoz csatolni!!!
A létesítmény adta lehetőségek miatt úszásban
15, fociban 18 csapat nevezését tudjuk fogadni, a
jelentkezési lapok beérkezési sorrendje alapján.
A sportrendezvényen a csapatok gondos kodnak
értékeik megőrzéséről, saját ellátásukról és az
éjszakai pihenéshez szükséges takaróról vagy
hálózsákról és laticelről.

A rendezvényen mindenki saját felelős sé gére
indul!
A rendezvény ideje alatt az intézmény házi rendje
minden résztvevőre nézve kötelező! Ennek
értelmében az épületben labdás beme  legítés,
szeszesital fogyasztása nem meg engedett, do-
hányozni a törvényi elő írá soknak megfelelően
lehetséges!
A letölthető részletes versenykiírásokat, vala mint
a nevezési lapokat, szülői nyilatkozatot a
www.veresegyhaz.hu  (sport menüpont alatt)
és a www.veresfabalap.hu weboldalakon érik el.
VÉGSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. december
1. (hétfő) 12.00 óra. A kitöltött nevezési lapokat a
versenykiírásban megadott e-mail címre kérjük
eljuttatni! NEVEZÉSI DÍJ NINCS.

Bővebb információ:
ÚSZÁS: Csomborné Halmai Ágnes 20 2222 255, csomborne.agi@veresegyhaz.hu

FOCI: Baranyó Csaba 20 9749 686, sportreferens@veresegyhaz.hu
VÁRJUK NEVEZÉSEIKET!

F e l h í v á s  S z ü l ő k n e k !
Nyilvánvaló,

hogy még azelőtt kell megállítanunk
a KÁBÍTÓSZERHASZNÁLATOT,

mielőtt elkezdődne.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ
szervezésében SZÜLŐK AKADÉMIÁJA

címmel előadást tart a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkatársa a drogokkal

kapcsolatos legfontosabb információkról.
Várjuk azokat a szülőket, akiknek

kamaszkorú gyermekük van, és érdekli a
rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat e

területen szerzett tapasztalata és ismerete.
Meg akarják tudni, mik a veszélyek, mire kell
figyelniük, hogyan ismerhetik fel a problémát

és kikhez fordulhatnak segítségért?

Előadás időpontja:
2014. december 2.   16.00 óra.

Helyszín:
Esély Szociális Alapellátási Központ

Nappali Melegedője,
Veresegyház, Fő u. 108.

Regisztráció szükséges, mivel 30 főnél több
érdeklődőt nem tudunk fogadni.

Regisztráció az alábbi telefonszámon, vagy
személyesen a fenti címen:

06 70 333 0001
Nagyné Gódor Csilla intézményvezető
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Ahónap témája

Október 22-én ünnepélyes keretek közt meg -
ala kult Veresegyház városának új kép viselő-
testülete. Mint a választást összegző be  szé  -
dében Kecskés Sándor, a Helyi Vá lasz   tási Bi-
zottság elnöke kifejtette, Veresegy házon a
szavazás rendben folyt, fel lebbezés nem ér -
kezett, így a választás jogerő re emelkedett.
A polgármesteri és képvi se lő-testületi eskü -
tételek után az új tes tület meg  választotta
Kvaka Ferencet főállá sú, Dr. Csécsyné Dr.
Drótos Edinát és Kosik Józsefet társa dalmi
megbízatású al polgár mesterré. Megalakul-
tak a bizott ságok. Ügy rendi, Jo gi, és Közbiz-
tonsági (el nök: Tóth Sándor); a Pénzügyi
(el  nök: Nagy Ist ván); a Szo ciális és Egészségü-
gyi (elnök: Dr. Ma rik György) és a Műve lő -
dési, Ifjú sá gi, Infor matikai és Sport Bizottság
(elnök: Szé  nás Zsoltné), majd a tes tület meg-
bízta Pász   tor Béla polgár mes ter urat, hogy a
tér  ségi társulási szer     vezetekben (Veresegyhá -
zi Kis  térség Ön kormány za tainak Többcélú
Társu lása, Veresegyház és Környéke Szenny -

víz   köz  mű Társulása, Észak-Kelet Pest és Nóg -
rád Me gyei Regionális Hulla dék   gazdál ko  dási
és Környezetvédelmi Önkormány zati Társu -
lásba) jövő ben is képviselje Ve res egy há zat.
Mint zárszavában a polgár mester úr – meg -
köszönve a vá lasz tók  nak a bizalmat – hang -
súlyozta, „sok még a te en dő” az új kép   vi -
selő-tes tü let előtt az el kö vet kező öt éves idő -
szak ban, de a cél az, hogy a ciklus végé re

Veresegyház o lyan mi nő ségű kö zös séggé,
épített és gondozott kör  nyezetű várossá
váljon, a mely bár  mely eu rópai vá ros sal állja
az összehasonlítást. Az ün n e pi ülé sen jelen
lévő Tu   zson Bence úr, tér sé günk ország gyű -
lé si kép  vise lője is sok sikert kívánt a kép vi -
selő-tes tület mun ká já hoz és a célok meg va-
lósulása ér de  ké ben szoros együtt  működést
ígért.

„SOK MÉG A TEENDŐ”
ESKÜT TETT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Egyértelmű győzelmet aratott a 2014. ok-
tóber 12-én megtartott önkormányzati
választáson a függetlenként induló Pász-
tor Béla és a programját támogató Szolgá -
lattal Veresegyházért Egyesület (SZOVE).
A városunkat 49 éve vezető polgár mes ter
a leadott érvényes szavazatok 87,42%-át,
míg kihívója, a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Nép-
párt (Fidesz-KDNP) jelöltjeként induló
Szabóné Tolnai Ildikó a 12,58%-át kapta
meg. Összességében hasonló a rány  ban
kapták meg a választók felha tal mazását
a SZOVE színeiben induló képvise lő je -
löltek is, akik a nyolc választókerületből
hetet megnyertek. Az egyetlen kivétel az
5. számú választókerület volt, ahol Dr.
Marik György, az Élhető Vidékért és
Összef ogás a Gyermekekért Egyesület
(ÉVÖGY) jelöltje nyert. A szavazás utáni
nyilatkozatok szerint a választásokon
elő ször induló ÉVÖGY sikerként köny -
vel te el az eredményt, hiszen Marik
Györgyön kívül a kompenzációs listáról
is nyertek egy képviselői helyet, melyet

Leviczki Tamás töltött be, így második
helyen végeztek. Kompenzációs listáról
mandátumot nyert még Szalontai Bol di -
zsár (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
és Gáncs Gábor (Fidesz-KDNP) is. Ily
mó don az önkormányzat összetétele a
kö vetkezőképpen alakult az eljövendő öt
éves időszakra: Bobál Imréné (SZO VE),
Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina (SZO VE),
Gáncs Gábor (Fidesz-KDNP), Harcos
György (SZOVE), Kosik József (SZOVE),
Leviczki Tamás (ÉVÖGY), Dr. Marik
György (ÉVÖGY), Nagy István (SZOVE),
Szalontai Boldizsár (Jobbik), Szénás
Zsoltné (SZOVE), Tóth Sándor (SZOVE).
Veresegyházon a névjegyzéken szereplő
választópolgárok (szavazásra jogosultak)
száma 12.870 fő volt. A szavazáson a vá -
lasztópolgárok 47,4%-a, 6.058 fő vett részt
és adta le a szavazatát a 2 fő polgármester-,
és 44 fő egyéni választókerületi kép vise lő-
jelöltre. (Az országos részvételi arány
44,3%-os volt a választáson.)
Ezen a napon került sor a roma tele pü -
lési nemzetiségi önkormányzati kép vise -

lők választására is. A névjegyzéken sze-
 rep lő választópolgárok száma a vá lasz tás
napján 29 fő volt, a szavazáson 11 fő vett
részt, akik képviselővé választották Ba -
ra nyi Józsefet, Baranyi József nét és
Pikács Enikőt. Mindannyian a LUNGO
DROM Országos Cigány Érdek védelmi és
Polgári Szövetség jelöltjeként indultak.
A választás lebonyolításában részt vevő
szer vek (Helyi Választási Bizottság, Sza -
va zatszámláló Bizottságok, Helyi Válasz -
tási Iroda) tevékenységében a szavazás
napján 175 fő vett részt. Munkájuk mi nő -
ségét bizonyítja, hogy városunkban az
önkormányzati választás eredményesen,
békésen zajlott. A választás napján a He -
lyi Választási Bizottsághoz a választással
kap csolatos érdemi kifogás nem érke zett,
a választások eredményét valamennyi je -
lölő szervezet és jelölt elfogadta.

A részletes választókerületi
ered mé nyek ről Veresegyház honlapján

(http://www.veresegyhaz.hu/)
tájé ko zód hatnak. 

KOVÁCS PÉTER

Pásztor Béla polgármester és a SZOVE nyerte
az önkormányzati választásokat
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

169/2014.(IX.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Veresegyház Város 2015. évi
villamos energia beszerzése” tárgyú nemzeti eljá -
rás rendben lefolytatott nyílt, elektronikus árlejtést
is tartalmazó közbeszerzési eljárásban:  
1. A Magyar Telekom Távközlési Nyrt., az MVM
Partner Energiakereskedelmi ZRt., a JAS Budapest
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., az ALTEO Ener-
giaszolgáltató Nyrt., valamint a Budapest Elektro-
mos Művek NYrt. benyújtott ajánlatát egyaránt
ér vényes nek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének az ALTEO Energiaszol-
gál tató Nyrt. ajánlatát hirdeti ki nettó 17,00
(HUF/kWh) ajánlati árral. 
3. Az eljárásban második legkedvezőbb aján lat -
tevőként az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.-
t hirdeti ki, nettó 17,09 (HUF/kWh) ajánlati árral.

170/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház és Térsége
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2011., 2012. és 2013.
évi Egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.
2. A mérleg szerinti eredmény az eredménytar-
talékba kerül, abból osztalék nem fizethető ki.

171/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház és
Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Alapító oki-
ratának módosításait.

172/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület kijelöli Basa Ottót a Veres-
egyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
ügy vezetőjének 2014. szeptember 30. napjától
2014. december 31. napjáig terjedő határozott idő -
tartamra.
2. A képviselő-testület felhívja Basa Ottó ügyve ze -
tőt, hogy a Társaság törvényes működését állítsa
helyre és haladéktalanul teljesítse a számviteli
törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és
közzétételére vonatkozó kötelezettségét.
3. A képviselő-testület dönt a Társaságnak 2014. év
szeptember hónap 30. napjától kezdődő hatállyal a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhang-
ban álló továbbműködéséről. 
4. A képviselő-testület a Társaság Felügyelő Bi-
zottsági tagjait 2014. év szeptember hónap 30.
napjától 2014. év december hónap 31. napjáig tartó,
határozott időre ismételten kinevezi: Harcos Lász -
ló nét, Nagy Lászlót, Iványi Györgynét.
5. A képviselő-testület hozzájárul a Társaság
Alapító Okirata módosításához. 
6. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Tár-
saság 2014. év június hónap 1. napjától kezdve a
közhasznúsági kritériumoknak már nem felel meg.
A képviselő-testület rögzíti, hogy a Társaság a köz -
hasz núság alapját képező feltételeknek való meg -
felelését 2014. év június hónap 01. napjáig nem
igazolta. Ennek megfelelően a képviselő-testület
tudomásul veszi, hogy 2014. év június hónap 1.
napjától a Budapest Környéki Törvényszék Cég-
bírósága törli a Társaság közhasznú jogállását is. 
7. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid
József egyéni ügyvédet, hogy a Veresegyház és
Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t a cégváltozás
bejegyzési eljárásában teljes jogkörrel képviselje.

173/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Vere-
segyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Korlá-
tolt Felelősségű az általános szabályok szerint
lefolytatandó végelszámolás útján jogutód nélkül
megszünteti, s egyben elrendeli a Társaság végel-
számolását.
2. A képviselő-testület akként határoz, hogy a
végelszámolás kezdő időpontja 2015. év január
hónap 1. napja.

3. A képviselő-testület végelszámolónak megvá -
lasztja Basa Ottót. A képviselő-testület akként ha -
tároz, hogy a végelszámoló végelszámolói te vé -
keny sé gét ingyenesen végzi. A képviselő-testület
egyben kinyilvánítja, hogy a Társaság eddigi vezető
tisztségviselője, ügyvezetője: Basa Ottó ügyvezetői
megbízatása a végelszámolás kezdő időpontját
megelőző nappal, azaz 2014. év december hónap
31. napján megszűnik, s 2015. év január hónap 01.
napjától kezdve határozott időtartamra a végelszá-
moló a Társaság önálló képviseleti jogkörrel
rendelkező vezető tisztségviselője.
4. A képviselő-testület akként dönt, hogy a Tár-
saságnál működő Felügyelő Bizottságot 2015. év
január hónap 1. napjával kezdődő hatállyal meg -
szün teti, mivel a Felügyelő Bizottság létrehozásá-
nak kötelező esete nem áll fenn.
5. A képviselő-testület kötelezi a Társaság eddigi
ügyvezetőjét, 2014. év december hónap 31. napjá-
val, mint fordulónappal készítsen a számviteli
törvény szerinti tevékenységet lezáró beszámolót,
írásban tájékoztassa a végelszámolót a folyamat-
ban lévő ügyekről, készítsen iratjegyzéket a nem
selejtezhető és titkos minősítésű iratokról, vala -
mint az irattári anyagokat adja át a végelszámoló-
nak, és hogy tájékoztassa a végelszámolás megin -
dításáról a Társaság munkavállalóit.
6. A képviselő-testület kötelezi a végelszámolót,
hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított
tizenöt (15) napon belül jelentse be a végelszá-
molás megindítását. A képviselő-testület tájékoz-
tatja a végelszámolót, hogy a cégbíróság elek -
tro nikus úton haladéktalanul értesíti az állami
adóhatóságot a végelszámolás elrendeléséről.
7. A képviselő-testület elrendeli, hogy a végelszá-
moló készítsen végelszámolási nyitó mérleget,
melyet legkésőbb a végleszámolás kezdő idő pont -
jától számított hetvenöt (75) napon belül a
képviselő-testület elé terjeszt.
8. A képviselő-testület elrendeli, hogy a végelszá-
moló a Társaság irányítása fokozott gondossággal
járjon el.
9. A képviselő-testület kötelezi a végelszámolót,
hogy a végelszámolás Cégközlönyben történő
közzétételétől számított tizenöt (15) napon belül
értesítse a Társaság pénzforgalmi számláit vezető
pénzforgalmi szolgáltatókat a végelszámolás meg -
indításáról; valamint, hogy az illetékes nyugdíj-biz-
tosítási igazgatási szervnek adja át a Társaság
biztosítottjainak adatait.
10. A képviselő-testület kijelenti, hogy nincs olyan
jogalany, alapítvány vagy egyesület, amelyben a
Társaság vagyoni részesedéssel rendelkezik, és
amelynek sorsáról rendelkezni kellene. Úgyszin-
tén akként nyilatkozik a képviselő-testület, hogy a
Társaságnál munkavállalói érdekképviseleti szerv
nem működik.
11. A képviselő–testület hozzájárul a Társaság
Alapító Okirata fentiek szerinti módosításához, a
15. pont tekintetében hatályon kívül helyezéséhez.
12. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid
József egyéni ügyvédet,  hogy a Veresegyház és
Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t a cégváltozás
bejegyzési eljárásában a Budapest Környéki Tör -
vényszék Cégbírósága és az Igazságügyi Minisz -
térium Céginformációs és az Elektronikus
Cég  eljá rásban Közreműködő Szolgálata előtt teljes
jogkörrel képviselje.

174/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület kijelöli Basa Ottót a MIS-
SZIÓ-HEALTH Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.
ügyvezetőjének, 2014. szeptember 30. napjától
2014. december 31. napjáig terjedő határozott idő -
tartamra.
2. A képviselő-testület felhívja Basa Ottó ügyve ze -
tőt, hogy a MISSZIÓ-HEALTH Egészségügyi Rend -
szerfejlesztő Kft. törvényes működését állítsa

helyre és haladéktalanul teljesítse a beszámoló
letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó
kötelezettségét.
3. A képviselő-testület a megválasztott ügyvezető
feladatául szabja továbbá a MISSZIÓ-HEALTH
Egész ségügyi Rendszerfejlesztő Korlátolt Felelős -
sé gű Társaság végelszámolás általi jogutód nélküli
megszüntetését előkészítendő, a MISSZIÓ-
HEALTH Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. vé-
grehajtási eljárás alapját képező követelést az
állami adóhatóság felé rendezze.
4. A képviselő–testület hozzájárul a Társaság Alapító
Okirata fentiek szerinti módosításához, illetve a 10.
§ vonatkozásában hatályon kívül he lyezéséhez.
5. A képviselő-testület megállapítja, hogy a MIS-
SZIÓ-HEALTH Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör -
vény hatálya alatt marad, mivel törzstőkéjének
mér téke nem éri el a meghatározott mértéket.
6. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid
József egyéni ügyvédet, hogy a MISSZIÓ-HEALTH
Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft-t a cég vál-
tozásbejegyzési eljárásában a Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága és az Igazságügyi Min-
isztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata előtt teljes
jogkörrel képviselje.

175/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a MISSZIÓ-HEALTH
Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. Alapító oki-
ratának módosításait.

176/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Misszió-Health Egészségü-
gyi Rendszerfejlesztő Kft. 2013. évi Egyszerűsített
éves beszámolóját elfogadja.
2. A mérleg szerinti eredmény az eredménytar-
talékba kerül, abból osztalék nem fizethető ki.

177/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület akként dönt, hogy a MIS-
SZIÓ-HEALTH Egészségügyi Rendszerfejlesztő
Kft-t az általános szabályok szerint lefolytatandó
végelszámolás útján jogutód nélkül megszünteti, s
egyben elrendeli a Társaság végelszámolását.
2. A képviselő-testület akként határoz, hogy a vég -
elszámolás kezdő 2015. év január hónap 1. napja.
3. A képviselő-testület végelszámolónak megvá -
laszt ja Basa Ottót. A képviselő-testület akként ha -
tároz, hogy a végelszámoló végelszámolói tevé -
keny ségét ingyenesen végzi. A képviselő-testület
egyben kinyilvánítja, hogy a Társaság eddigi vezető
tisztségviselője, ügyvezetője: Basa Ottó ügyvezetői
megbízatása a végelszámolás kezdő időpontját
megelőző nappal, azaz 2014. év december hónap
31. napján megszűnik, s 2015. év január hónap 01.
napjától kezdve határozott időtartamra a végelszá-
moló a Társaság önálló képviseleti jogkörrel
rendelkező vezető tisztségviselője.
4. A képviselő-testület kötelezi a Társaság eddigi
ügyvezetőjét, hogy a végelszámolás kezdő idő -
pontját megelőző nappal, azaz 2014. év december
hónap 31. napjával, mint fordulónappal készítsen a
számviteli törvény szerinti tevékenységet lezáró
beszámolót, írásban tájékoztassa a végelszámolót
a folyamatban lévő ügyekről, készítsen iratje-
gyzéket a nem selejtezhető és titkos minősítésű ira-
tokról, valamint az irattári anyagokat adja át a
végelszámolónak, és tájékoztassa a végelszámolás
megindításáról a Társaság munkavállalóit.
5. A képviselő-testület kötelezi a végelszámolót,
hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított
tizenöt (15) napon belül jelentse be a végelszá-
molás megindítását. A képviselő-testület tájékoz-
tatja a végelszámolót, hogy a cégbíróság elek -
tronikus úton haladéktalanul értesíti az állami
adóhatóságot a végelszámolás elrendeléséről.
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6. A képviselő-testület elrendeli, hogy a végelszá-
moló készítsen végelszámolási nyitó mérleget,
melyet a képviselő-testület elé terjeszt.
7. A képviselő-testület elrendeli, hogy a végelszá-
moló a Társaság irányítása során fokozott gondo-
ssággal járjon el.
8. A képviselő-testület kötelezi a végelszámolót,
hogy a végelszámolás Cégközlönyben történő
közzétételétől számított tizenöt (15) napon belül
értesítse a Társaság pénzforgalmi számláit vezető
pénzforgalmi szolgáltatókat a végelszámolás meg -
indításáról; valamint, hogy az illetékes nyug díjbiz-
tosítási igazgatási szervnek adja át a Társaság
biztosítottjainak adatait.
9. A képviselő-testület kijelenti, hogy nincs olyan jo-
galany, alapítvány vagy egyesület, amelyben a Tár-
sa ság vagyoni részesedéssel rendelkezik, és amely-
 nek sorsáról rendelkezni kellene. Úgyszintén akként
nyilatkozik a képviselő-testület, hogy a Társaságnál
munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik.
10. A képviselő–testület hozzájárul a Társaság
Alapító Okirata fentiek szerinti módosításához.
11. A képviselő-testület megállapítja, hogy a MISZ-
SZIÓ-HEALTH Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.
továbbra is a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény hatálya alatt marad, mivel törzs tő ké jé -
nek mértéke nem éri el a meghatározott mérté ket.
12. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid
József egyéni ügyvédet hogy a MISSZIÓ-HEALTH
Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft-t a cégváltozás
bejegyzési eljárásában a Budapest Környéki Tör -
vény szék Cégbírósága és az Igazságügyi Minisz té -
rium Céginformációs és az Elektronikus Cég  eljá -
rás ban Közreműködő Szolgálata előtt teljes jogkör-
rel képviselje.

178/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hi-
vatal SZMSZ-ének – a Hivatal új szervezeti felépí -
tése ábrája feltüntetésével történő – módo sítását. 

179/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete elfogadja a GAMESZ Alapító
okiratát módosító okiratot és az egységes szer -
kezetű Alapító okiratot

180/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A képviselő-testület elfogadja a Veresegyház Város
Önkormányzat 2014. II. félévében esedékes fizetési
kötelezettségeinek forrásáról szóló tájékoztatást.

181/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A képviselő-testület Veresegyház Város Önkor-
mány zat 2014. évi likviditási tervének felülvizs-
gálatáról szóló tájékoztatást elfogadja.

182/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A képviselő-testület Veresegyház Város Önkor-
mányzat gazdasági társaságainak 2014. június 30-
i kötelezettségállományáról szóló tájékoztatást az
alábbiak szerint fogadja el:
Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő
Kft. 2.122.089 Ft, Veresegyház és Térsége Fej -
lesztéséért Nonprofit Kft.  2.935.940 Ft, Veresegy-
házi Városfejlesztő Kft. 473.576 Ft

183/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A képviselő-testület Veresegyház Város Önkor-
mányzatának 2014. június 30-i szállítói állo má nyá -
ról szóló tájékoztatást elfogadja.

184/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Kormánymegbízottjának 2014. 08. 12-én ér -
ke zett javaslatát megtárgyalta.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a köl csö nök
nyújtásával az önkormányzat üzletszerű tevé -
kenységet nem folytatott, továbbá azt a kötelező fel a-
datai ellátásának veszélyeztetése nélkül biztosította.
3. A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbí-
zottjának javaslatában megfogalmazott kérdésekre

a Képviselő-testület az előterjesztés alapján kielé -
gítő választ kapott, ezért indokolatlannak tartja a
felelősség megállapítását.

185/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
Csokonai utca 8., 454 m2 alapterületű ingatlan
meg vásárlásához Maruszki János és Maruszki
Jánosné tulajdonosoktól összesen 26.000.000 Ft
vé teláron. A vételár kifizetése a 2015. évi költség -
vetés terhére történik meg.
2. A Képviselő-testület kiköti, hogy a teljes vételár
megfizetése két részletben történhet meg, az első vé -
telárrészlet az OTP Jelzálogbank Zrt. által meg adott
kölcsönösszegnek a Bank számlaszámára tör ténő
elutalásával, a maradék vételár pedig a Bank által ki-
adott jelzálog törlési engedély átvé te lével egy időben,
az Eladók által megadott bank számlaszámra.

186/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
Csokonai utca 8/a., 467 m2 alapterületű ingatlan
megvásárlásához Maruszki Jánosné (2×2/8), Mol-
nár Erik (2×1/8) és Molnár Krisztina (2×1/8) tula-
jdonosoktól összesen 15.000.000 Ft vételáron. A
vételár kifizetése a 2015. évi költségvetés terhére
történik meg.

187/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház,
Újiskola utca 6., 607 m2 alapterületű ingatlan meg -
vásárlásához Molnár Béláné (2/16), Tomcsányi At-
tila (3/16 + 1/16), Könyvesi Csabáné (3/16 + 1/16)
és Tomcsányi Csilla (2×3/16) tulajdonosoktól
össze sen 12.000.000 Ft vételáron. A vételár kifi ze -
tése a 2015. évi költségvetés terhére történik meg.
2. A Képviselő-testület kiköti, hogy a néhai Molnár
Béláné tulajdoni hányadát érintő hagyatéki eljárás
lezárultáig, az új örökös bejegyzéséig az ingatlan
adásvételi szerződése nem köthető meg.

188/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
külterület, 0119/33 hrsz-ú, 1 ha 5.038 m2 alapte rü -
letű ingatlan megvásárlásához – iparfejlesztési célú
továbbértékesítés céljából – a Tenger-Part Keres ke -
delmi és Vagyonkezelő ZRt-től, bruttó 31.750.000
Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2015. évi költ-
ségvetés tartalékkerete terhére történik meg.

189/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület  az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Veresegyházi Segélyező Alapítvány számára
150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a
költségvetési működési tartalékkeret terhére.

190/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Gál Géza Baráti Köre
egyesület számára 100.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt a költségvetési működési tar-
talékkeret terhére.

191/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. október 12-én tartan -
dó, Helyi önkormányzati képviselők és polgármes -
terek választásához kapcsolódó 1.343.000 Ft költ -
ség többletet biztosítja a 2014. évi működési tarta -
lék keret terhére. 

192/2014.(IX.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. október 12-én tartan -
dó, nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz -
tá sához kapcsolódó 60.000 Ft költségtöbbletet
biz  tosítja a 2014. évi működési tartalékkeret terhére.

193/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Mezei Tibor és Mezei Jácint
Jonatán, valamint Vas Tibor és Vas Tiborné kárta-
lanítási igényét jóváhagyja. 
2. A kártalanítás legfeljebb 4.000.000 Ft keret -
összeg ben állapítja meg. 

3. A kártalanítási keretösszeg kifizetése a 2014. évi
költségvetési tartalék keretének terhére történik.

194/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület „A veresegyházi termál für -
dő komplex ivóvízkezelő berendezésének vízjogi
létesítési engedélyes és kivitelezési tervezése” tár-
gyú közbeszerzési eljárás 15, 8 millió Ft-os becsült
értékét a 2014. évi költségvetési tartalékkeret ter-
hére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár mes -
tert „A veresegyházi termálfürdő komplex ivó -
vízkezelő berendezésének vízjogi létesítési en ge -
délyes és kivitelezési tervezése” tárgyú közbe szer -
zési eljárás megindítására és lefolytatására, és ki-
jelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tag-
jai: Garai Tamás jegyző, Cserháti Ferenc PBVO
osztályvezető, Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző könyv ve -
zetője: Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens

195/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a „Folyószámlához kap cso -
lódó rulírozó, éven belüli hitelkeret felvétele” tár-
gyú közbeszerzési eljárás 10.861.644 Ft-os becsült
értékét a 2014. évi költségvetés tartalékkerete ter-
hére  biztosítja.
2. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgár -
mes tert a „Folyószámlához kapcsolódó rulírozó,
éven belüli  hitelkeret felvétele” tárgyú közbeszer -
zési eljárás megindítására és lefolytatására, és ki-
jelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai:
Garai Tamás jegyző, Cserháti Ferenc, PBVO osz tály -
vezető, Jáger Ágnes pénzügyi osztály ve ze tő, Lad ján-
sz kiné Könczöl Margit pénz ügyi csoport vezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyv ve -
zetője: Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési referens

196/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2.500.000 Ft támogatást
nyújt Sáró Önkormányzatának a Marcus Aurelius
szobor megépítéséhez.  
2. A támogatás kifizetése az Önkormányzat 2014.
évi „külföldieknek egyéb működési célú támo-
gatása” előirányzat terhére történik.

197/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyhá,z Gy-
ermekliget A/1 számú épületben 200 m2 terület és a
B/1 számú épületben 140 m2 terület („Gyermekliget
Általános Iskola” működtetése céljából történő)
ingyenes használatára vonatkozó, határozott idejű
(5 év) szerződés megkötéséhez 2014. szeptember 1-
jétől 2019. augusztus 31-ig a Hangvár Alapítvány a
Minőségi Gyermeki Nevelésért és Oktatásért és Vere-
segyház Város Önkormányzata között. 

198/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház,
Lehár Ferenc utca 4., 1.237 m2 alapterületű ingatlan
megvásárlásához a Szabadságnap 19 Kft-től, 8.243
Ft/m +27% áfa áron, összesen bruttó 12.949.671
Ft, vételáron, 2015. március 31-i fizetési határidő -
vel. Az ingatlan vásárlás fedezetét a 2015. évi költ-
ségvetésben ingatlanvásárlásra elkülönítendő keret
fogja biztosítani.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház,
Lehár Ferenc utca 4., 1.237 m2 alapterületű ingatlan
megvásárlásához a Szabadságnap 19 Kft-től, mint
tulajdonostól, 8.243 Ft/m +27% áfa áron,  össze-
sen bruttó 12.949.671 Ft vételáron, 2015. március
31-i fizetési határidővel. Az ingatlan vásárlás fede -
zetét a 2015. évi költségvetésben ingatlanvásárlásra
elkülönítendő keret fogja biztosítani.

199/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út létesíté sé -
hez szükséges terület biztosítása érdekében – a
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Veresegyház külterület, 052/16 hrsz-ú, szántó
művelési ágú ingatlan megvásárlásához Lengyel
Máriától 300 Ft/m2, összesen 864.300 Ft vételáron.

200/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út létesíté sé -
hez szükséges terület biztosítása érdekében – a
Veresegyház külterület, 052/38 hrsz-ú, szántó mű -
velési ágú ingatlan megvásárlásához Tóbiás Eri -
kától 300 Ft/m2, összesen 1.365.300 Ft vételáron.

201/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testülete hozzájárul „településfe-
jlesztési céllal” – a temetőbővítéshez szükséges
terület biztosítása érdekében – a Veresegyház kül-
terület, 0153/12 hrsz-ú, szántó művelési ágú in-
gatlan 9/150 tulajdoni hányadának (65 m2) meg vá-
sárlásához Kertészné Nagy Marianna Györgyitől
300,- Ft/m2, 19.500 Ft vételáron.
2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
tési céllal” – a temetőbővítéshez szükséges terület
biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület,
0153/12 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 9/150
tulajdoni hányadának (65 m2) megvásárlá sához
Nagy Gergelytől 300 Ft/m2, 19.500 Ft vétel áron.

202/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház,
Hársfa utca 2., 1.106 m2 alapterületű ingatlan meg -
vásárlásához Felcsuti László (1/2) és Kerekesné

Hajdu Katalin (1/2) tulajdonosoktól, valamint a je-
lenlegi tulajdonosok által megvásárolt ingatlan
lakhatóvá tételével kapcsolatos munkák költsé -
geinek kifizetéséhez, összesen 19.800.000 Ft, ma -
xi  mális keretösszeg meghatározásával. A megálla -
pított keretösszeg fedezetét a 2015. évi költségve -
tés ben ingatlanvásárlásra elkülönített összeg fogja
biztosítani.

203/2014.(X.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2,5 M Ft, vissza nem téríten -
dő államháztartáson belüli fejlesztési támogatást
nyújt Váckisújfalu Község Önkormányzatának a
2014. évi fejlesztési tartalék terhére.
2. A támogatott településnek a támogatás össze -
gével 2014. december 31-ig el kell számolni.

204/2014.(X.9.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a GAMESZ közfoglalkoztatotti
létszámát 30 főre, személyi juttatás előirányzatát
16.969.000 Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.504.000
Ft-tal, működési célú támogatások államháztartá-
son belülről előirányzatát 13.492.000 Ft-tal, köz -
ponti irányító szervi támogatását 5.981.000 Ft-tal
megemeli.

205/2014.(X.9.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete a GAMESZ közalkalmazotti
létszámát 2 fővel, személyi juttatás előirányzatát
657.000 Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szo-
ciális hozzájárulási adó előirányzatát 193.000 Ft-
tal, központi irányító szervi támogatását 850 000
Ft-tal megemeli.

206/2014.(X.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az alpolgármesterek meg vá -
lasztásához szükséges Szavazatszámláló Bizottság
tagjaiul Nagy István, Bobál Imréné és Gáncs Gábor
képviselőket választotta meg.

207/2014.(X.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület főállású alpolgármesterré Kva -
ka Ferencet, társadalmi megbízatású alpolgár mes -
terré Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina Enikőt és Kosik
Józsefet választja meg.

208/2014.(X.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a főállású alpolgármester il-
letményét 471.200 Ft/hó, költségtérítését 70.680
Ft/hó összegben állapítja meg.
2. A képviselő-testület a társadalmi megbízatású
alpolgármesterek tiszteletdíját 183.225 Ft/hó, költ-
ségtérítését 27.485 Ft/hó összegben állapítja meg.

209/2014.(X.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az alábbi bizottságok mega-
lakításáról és bizottsági tagokról dönt:
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság:
Tóth Sándor elnök, Bobál Imréné, Harcos György,
Dr. Simon Edit, Bárczi László

Pénzügyi Bizottság:
Nagy István elnök, Harcos György, Szénás Zsoltné,
Dr. Mádi Csaba, Varga Imréné
Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Dr. Marik György elnök, Bobál Imréné, Tóth Sán-
dor, Garamszegi Márta, Kálló János 
Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizott ság:
Szénás Zsoltné elnök, Bobál Imréné, Nagy Ist ván,
Szalontai Boldizsár, Leviczki Tamás, Baranyó Csa -
ba, Szakmáry Sándor, Vastag András, Birizdó János 

210/2014.(X.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Pásztor Béla polgármestert
de legálja a Veresegyházi Kistérség Önkormány za -
tainak Többcélú Társulásában történő képviselet re.

211/2014.(X.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pásztor Béla
polgármestert delegálja a Veresegyház és Környéke
Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsába.

212/2014.(X.22.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Kép vi -
selő-testülete úgy dönt, hogy az Erdőkertes, Szada
és Veresegyház települések által létrehozott Veres-
egyház és Környéke Szennyvízközmű Társulásra
vonatkozó Társulási megállapodást a megismert
tartalommal jóváhagyja, annak aláírására a pol-
gármestert feljogosítja.

213/2014.(X.22.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Kép vi se lő-
testülete Pásztor Béla polgármestert delegálja az
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulla -
dék  gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány -
zati Társulásba Veresegyház város kép  viseletére.

214/2014.(X.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület visszavonja a 195/2014.
(X.9.) Kt. számú határozatát a folyószámlához
kapcsolódó rulírozó, éven belüli hitelkeret felvétele
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a K&H folyó szám -
la hitelkeret 900 millió Ft-tal történő meg eme lését
és felhatalmazza a polgármestert a folyó szám la
hitelkeret szerződés módosítás megkötésére.

215/2014.(X.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
belterület 40; 41; 42; 43 hrsz-ú ingatlanokat érintő,
a Parcella GM Kft. 64/2014 munkaszámú vázrajza
alapján történő megosztáshoz és a „Megállapodás
földrészletek megosztásáról, ingatlanrészek aján dé -
 kozása útján” történő szerződésben foglaltak hoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár -
mestert a „Megállapodás földrészletek megosz -
tásáról, ingatlanrészek ajándékozása útján” című
szerződés aláírására.

FELHÍVÁS

SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA!
Veresegyház Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten eddig is támogatta a Városi
Sportkör keretein kívül működő egyéni-, és csapatsportokat, a város lakosságát érintő
sza badidősport rendezvényeket, civil kezdeményezéseket.
A város szoros költségvetéséből 2015-ben is lehetőséget biztosít a sport támogatására. 
A rendelkezésre álló keret minél hatékonyabb, célirányosabb elosztása érdekében Veres -
egyház Város Önkormányzata kéri az érintett sportcsoportokat, civil szervezeteket,
magánszemélyeket, hogy támogatás iránti kérvényüket a kért tartalmi elemek meg -
adásával 2014. november 30-ig a sportreferens@veresegyhaz.hu e-mail címre, vagy
Veresegyház Város Önkormányzata „SPORTTÁMOGATÁS” címzéssel 2112 Veresegy-
ház, Fő út 35. címre postai úton, vagy személyesen az önkormányzat recepcióján levél-
ben elküldeni vagy leadni szíveskedjenek. A 2015. január 15-ig beérkezett igényeket az
önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága bírálja el, melyről
minden érintett tájékoztatást kap a 2015. évi költségvetés jóváhagyását követően.
A felhívás és az adatlap elérhető a www.veresegyhaz.hu weboldalon a SPORT menüpont alatt!

ÉRTESÍTÉS
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

értesíti a lakosságot, hogy városunkban 

T  Ü  D  Ő  S  Z  Ű  R  É  S
2014. november 19–december 2. lesz.

A vizsgálat helye:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

konferenciaterme
Veresegyház, Fő út 45-47. II. emelet 312. szoba

Időpontja:
hétfő, szerda: 12.45–18.00 óráig

kedd, csütörtök, péntek: 8.00–13.50 óráig

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT,

A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT,
illetve ha van

AZ ELŐZŐ ÉVI  TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy al-
kalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkal mas sági vizs-
gálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által
országosan elrendelt összeg. A befize tés a szűrőállo -
máson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gy-
er mekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői
bele egyező nyilatkozat szük  séges. A törvény által
kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ter-
mészetesen ingyenes.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT,
PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!

A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más
tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat
kötetlen munkaidőben végzőket,

hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása
érdekében lehetőleg a délelőtti időpontokban

keressék fel a tüdőszűrő állomást.
A felhívás és az adatlap elérhető

a www.veresegyhaz.hu weboldalon a SPORT menüpont alatt!
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„Ez a testület próbálta kielégíteni a lakossági igényeket. Ami
erejéből tellett, azt megtette, a dolgainkat elvégeztük.” Így
összegezte Pásztor Béla polgármester úr a 2010-14 közötti
időszak képviselő-testületi munkáját október 10-én, a vá lasz -
tás előtt ünnepélyes keretek közt megtartott, utolsó testületi
ülésen. Mint hangsúlyozta, az eltelt ciklusban 9 milli árd
forintnyi beruházás valósult meg a városban, Veresegyház a
KSH statisztikája szerint az 5. legfejlettebb magyar település.
A beruházások közül, a folyamatosan zajló útépítéseken túl
többek közt kiemelte a megvalósult új Városházát, az isko-
laépítéseket, a két új körforgalmat, a sportpályákat. Egyúttal
megköszönte a képviselőknek, hogy a ki emelkedően sok tes -
tületi ülésen rendelkezésre álltak, a gyors döntési ké pes séget,
de az ellenkező véleményeket is, melyek segítették a közös
munkát. A képviselői és jegyzői értékelések után az emlék-

lapok átadásával és a testület emlékszalagjának Veresegyház
város zászlajára történő feltűzésével zárult az ülés és egyben
az önkormányzati ciklus is.                                   KOVÁCS PÉTER

„AMI ERŐNKBŐL TELLETT, MEGTETTÜK.”
A 2010-14-es ciklus utolsó képviselő-testületi ülése

VERESEGYHÁZ 
AZ 5. LEGFEJ LETTEBB
MAGYAR TELEPÜLÉS

A Központi Statisztikai Hivatal nyilvá -
nos ságra hozta annak a 2011-es elem -
zés  nek az adatait, amely Ma gyar ország
valamennyi településének muta tó it ve -
tet te össze, 30 szempontot figye lem be
véve. A gazdasági, infra struk tu rá lis, va -
la mint a foglakoztatási szempon tok
mellett vizsgálták a tele pü lések társa -
dalmi és szociális muta tóit is. A lista el -
ső helyén Budaörs vég zett, ám a rend kí -
vül elő ke lő 5. he lyen Veresegyház! Töb -
bek közt meg előzve olyan vá ro so kat is,
mint Szent endre, Győr, vagy akár Bu-
dapest!                                  KOVÁCS PÉTER

Felmerült egy új termálkút fúrásának
szük ségessége a Kisrét u. mellett épí ten dő,
3,5 hektáros kertészeti üvegháztelep hő -
igénye kapcsán. Az üvegháztelep a ter mál
közmű legnagyobb hőfogyasztója lesz.
Az új kút olyan búvárszivattyú beépíté -
sé re lesz alkalmas, amellyel 220-250
m3/h víz is kitermelhető. 
Az Önkormányzat a kútfúrás kivite lezé -
sére vállalkozási szerződést kötött a
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-vel.
A kútfúrás kivitelezésének várható befe-
jezési határideje: 2015. március 31.

Veresegyház IV. sz. termálkút fúrása

Közélet

Szakmai Informáci -
ós Napot tartottak
október 21-én az EU
f i n a n s z í r o z á s ú
ÁROP (Államreform
Operatív Program)
szer ve zetfejlesztési
pályázatán részt
ve vő tér ség beli ön -
kor mányzatok kép -
viselői Ve resegyházon. A délelőtt folyamán a nyer tes pá lyá-
zók (köztük Veresegyház) ismer  tették a pályázat során meg-
valósult fejlesztéseiket, délután pedig szekció ülé seken vitat-
ták és osztották meg egymással tapasztalataikat az ön kor-
 mányzatok. A tanácskozás résztvevői délben városunkkal is-
merkedtek meg, továbbá ellátogattak a Medveotthonba is.

ÖNKORMÁNYZATI
SZERVEZETFEJLESZTÉSMagyarországon immár 10. éve

ren dezik meg az Európai Mun -
ka  vé  delmi Hetet, amelynek cél -
ja, hogy felhívja a munkáltatók
és a munkavállalók figyelmét a
munkahelyi biztonsági és e -
gész ségi, ezen belül idén kie -
mel ten a pszichoszociális koc -
 kázatokra. A rendez vény  so ro -
zat részeként kihirdették az Eu-
rópai Helyes Gyakorlat díj or-
 szágos fordulójának nyerteseit.
A pályázó cégek közül a Chinoin Zrt. Veresegyházi Telep -
helyét ítélték példa ér té kűnek stresszkezelési gya  korlatáért.

Díjat kapott a Sanofi-Chinoin

Szőcs István, a Chinoin Zrt. Veresegyházi Telephelyének HSE
vezetője átveszi az oklevelet Dr. Bakos Józseftől, a Nem zeti
Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi főigazgató-
helyettesétől. (Forrás: Cselényi-Szabó András)

Fotó: Veréb
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Visszatekintő az októberi ünnepeinkre

Szoboravatás a Vértanúk Ligetében.
Varga Kálmán történész emlékezett Damjanich Jánosra

Zenél Veresegyház Város Fúvószenekara Az ünnep emlékezetéről beszélt Berze Lajos könyvtárigazgató

Az ünnepség fellépői: a Bokréta Néptáncegyüttes,
a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület, Maros Ottó

– zongora, Pásztor Ildikó – ének, Faragó Huba – vers

Gyertyagyújtás Radics Lajos, 56-os mártír sírjánálFőhajtás koszorúkkal és mécsesekkel 1956 előtt

Részlet az ünnepi műsorból

A Gaudeamus Kórus, a Bokréta Néptáncegyüttes és a Veresegy-
házi Katonai Hagyományőrző Egyesület fellépése után a tisztel-

gés virágai borították Ilés Muszka Rudolf Damjanich szobrát

OKTÓBER 6.

OKTÓBER 23.
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Városlakó

Embertársaink kisebb-nagyobb környezetünkben a rólunk
hallott, látott, olvasott információk, adatok alapján alkotnak
képet jellemünkről, személyiségünkről. Ezeket összegezve
alakul ki hírnevünk – jó esetben: jó hírnevünk. 
Ha ezek az adatok, tények valótlanok, a rólunk alkotott vé le -
mény sem felelhet meg a valóságnak. Ha olyan tényt közöl-
nek rólunk, mely valótlan és negatív színben tüntet fel ben  -
nün ket, akkor megvalósul a jóhírnév sérelme.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – az
1959. évi IV. törvényhez (vagyis a régi Ptk-hoz) hasonlóan –
védi a személyiségi jogokat, köztük a jóhírnevet. 
A jóhírnév megsértéséhez négy dolognak egyszerre kell meg-
valósulnia. Először is kell egy személyt érintő közlés, mely
tényállítást fejez ki. Ennek objektív valótlannak kell lennie, és
mindez csak akkor alapozza meg a jóhírnév védelmét, ha ez
a valótlan tényállítás az adott személyről alkotott vélemény
hátrányos befolyásolására alkalmas. Vagyis a közlés folyo má -
nya ként megváltozhat a róla alkotott pozitív véleményem, el -
veszt hetem a belé vetett bizalmam (pl. így már nem hozzá
megyek feleségül, nem nála vásárolok vagy nem rá szavazok).
Kevesen tudják, hogy a jó hírnevét nemcsak az embernek, ha -
nem a jogi személynek (pl. egy kft.-nek vagy alapítványnak)
is lehet rontani, továbbá nemcsak a jó hírnevű ember és a jó hí -
rű cég részesülhet védelemben – hiszen mindig lehet lejjebb. 
A közlés módja lehet írásbeli, szóbeli, de akár jellel, képpel,
grimasszal, ábrával is megvalósulhat. Pl. a galléros bűnözők -
ről szóló cikk mellé beteszik az egyik közismert politikus fo -
tóját, itt anélkül sérül a jóhírnév, hogy leírnák, az adott po li ti -
kus is közéjük tartozik. A közlés történhet az utcán, a rádió -
ban, interneten, tévében és graffitivel bárhol. 
A közlésnek tényállításnak kell lennie. Vagyis tartalma szerint
nem lehet óhaj, parancs, vagy vélemény, ítélet sem. A tényállí -
tás egyenes, nyílt kifejezés és kétértelmű célozgatás is lehet.

Megvalósulhat elhallgatással is, tipikusan ilyen, ha csak a hír
„e lejét” írja meg az újság pl. vádat emeltek valaki ellen, de a „vé -
gét”, hogy bűncselekmény hiányában felmentették, már nem.
A közlés lehet közvetlen vagy közvetett, más szóval saját
kútfőből vagy mástól szerzett információk továbbadásával,
ami nem más, mint a híresztelés (tipikusan ilyen a pletyka).
A tényállítás akkor okoz jogsérelmet, ha az adott illetőre sértő.
(Tehát nem okoz sérelmet, ha valakiről valótlanul híresztelem,
hogy 180-as az IQ-ja.) A hírnévrontás esetén nem számít a
jóhiszeműség vagy a rosszhiszeműség, akkor is megvalósul-
hat, ha általunk igaznak vélt információkat adunk át. (Pl.: va -
la ki megvicceli az iskolatársát az osztályfőnökről általa készí -
 tett fotómontázzsal, amit az rögtön 10 embernek továbbküld,
másnap az igazgató raportra hívja az osztályfőnököt, hogy mit
keres a 1977-es Playboy címlapján.)
Manapság elterjedt, hogy közösségi oldalakon azonnal meg osz-
 tunk minden hírt, akár tudunk valamit az igazságtartal má ról,
akár nem. A felelőtlenség könnyen vezethet hír név rontás hoz.
A Ptk. új jogintézménye a sérelemdíj, mely a nem vagyoni
kártérítés helyébe lépett. Itt már nem kártérítésről van szó.
Nem kell bizonyítani a továbbiakban a joghátrányt, csak a jog -
sértő magatartást, vagyis elég azt bizonyítani, hogy a hír név -
rontás megvalósult, hogy ez ténylegesen mit okozott (tönkre
ment a karrierje, elvált a házastársától, állandó atro citá  sok
érik, csoportterápiás kezeléseken vesz részt) már nem kell bi-
zonyítani. Ezzel elkerülhető, hogy a felperes olyan bizo nyí tás -
 ra kényszerüljön, amely számára megalázó lehet. A sé  relem -
díj mértékét a bírói gyakorlat fogja kialakítani, de ne várjunk
pontos tarifákat. A bíróság feladata lesz továbbá a meg élhetési
pereskedők – vagyis pár forintra, de rendszeresen pert indítók –
kiszűrése is.  Végül az új szabályok válto zatla nul lehetővé teszik,
hogy a bíróság kötelezzen bennünket arra, hogy a szomszéd
szavahihetőségéről írt memoárunkat lemossuk a ház faláról. 

GONDOLD MEG, MIT OSZTASZ MEG
– a jóhírnév védelméről DR. HAJDU EMESE jogász tanácsai

Virágdíszbe öltöztek temetőink, mécseseink lángja vetült a sírkövekre. Azokért
gyújtottunk gyertyát akik ma már nem nevethetnek, sírhatnak velünk. Akik életu-
tunk egy részén elkísértek minket, nyomot, emléket hagytak lelkünkben. Akiknek
arca , hangja, szeretete bennünk él, hiányuk szívet sajdít, míg csak mi is le nem
huny juk egyszer végleg a szemünket.
Ünnepeink sokszínűek, zajosak, harsányak, néha megosztóak. De egy sincs, amely
ennyire egyetemleges lenne,
mint ez a csendes, gyer tya -
gyújtós nap. Halk és elgon-
dol koztató. Túllép vallási kö -
 zösségeken, túl elveken, hi -
teken, rangon, gazdagságon,
hiúságon. Mert a szélben alig
pis logó gyertya fénye min-
den nél erőteljesebben emlé -
keztet minket arra, hogy kik
is vagyunk valójában: csak
egy gyertyaláng, semmi több.

KOVÁCS PÉTER

Eltávozott szeretteinkre emlékeztünk Halottak Napján 

Református temető

Katolikus temető
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Közélet/GE

A GE magyarországi jelenlétének 25. év-
for dulójához kapcsolódóan idén nem-
 csak munkáltatói márkaépítési céllal, ha -
nem közösségépítő szándékkal szervez -
ték meg a Nyílt Napot a GE Power & Water
veresegyházi telephelyén, hogy a kistér -
ség hez tartozó települések lakói betekin-
tést nyerjenek a gyár életébe.
Október 4-én nagyszámú önkéntes mun -
katárs közreműködésével biztosították a
szakmai programokat az előzetesen re -
gisztrált közel ötszáz érdeklődőnek, aki -
ket ezúttal a családjuk is elkísérhetett.
A látogatók között egyaránt voltak szak-
munkás és felsőfokú végzettségű érdek -
lő dők, de olyanok is, akik jelenleg a
tanulmányaikat folytatják. Míg a poten-
ciális munkavállalók megismerkedtek az
üzem tevékenységével és a lehető ségek -
ről tájékozódtak, addig a kísérőknek
szín padi programokat és gyárlátogatást
biztosítottak a szervezők. Idén, rendha -
gyó módon, kisvonat vitte körbe a láto-
gatókat az üzemben és a túra alatt a gyár
mérnökei a gázturbina-gyártással kap -
csolatos érdekességeket osztottak meg a
résztvevőkkel.
A helyszínen és utólag is szép számmal
érkeztek önéletrajzok: több mint 300
érdeklődő adta le, küldte el az anyagát.
Az önéletrajzok feldolgozása folyamat-
ban van, több jelentkezővel már interjút
egyeztetett a cég toborzási csapata, sőt,

két pályázóval sikerült is megállapodni
egy-egy pozíció kapcsán. Aki lemaradt a
rendezvényről, figyelemmel kísérheti a
pozíciókat a GE karrier oldalán
(www.gecare ers.com), de a toborzási mun-
  katársak is várják az önéletrajzokat. (Fizi kai
munkakörök esetén: hrjobs@ge.com,
szel  lemi/irodai mun kakörök esetén: tobor -
zas@ge.com).
A vállalat egy kérdőív keretein belül kért
visszajelzést a résztvevőktől. A résztve -
vők túlnyomó többsége (több mint 96%)
elégedett volt a Nyílt Nappal. Íme né -
hány a beérkezett visszajelzések közül:
„Örültem, hogy személyesen tudtam ta -
lálkozni a reményeim szerinti leendő kol-
légákkal. Nagyon pozitív benyomással

jöttem el a rendezvényről, illetve to vább
fokozódott bennem a vágy, hogy Önöknél
dolgozhassak! Köszönöm”
„Csak így tovább!” „Nagyon jó volt, hogy
a kinti sátraknál még külön szekciókban
is lehetett be szélgetni kicsit kötetleneb-
bül, és több dol gozóval találkozhattam
az egyes rész  legekből.” „Tetszett, hogy a
családosokra is gon doltak!” „Nagyon jó
volt a szervezés és a nyílt napra szánt idő
elegendő volt a GE meg ismeréséhez.”
A pozitív visszajelzések és a beérkezett
önéletrajzok nagy száma alapján sikeres
és regionális szinten is mértékadó prog-
ramot valósítottak meg a veresegyházi
gyár munkatársai.

SZÁNTAI-HORVÁTH RITA, HORVÁTH ESZTER

Nyílt nap a GE Power & Water veresegyházi telephelyén

A GE (General Electric) 1989 vége óta si -
ke resen működik Magyarországon, or -
szág szerte több mint 12 500 mun ka-
 tár  sat foglalkoztatva. 
A 25 éves jubileumi évforduló alkal má -
ból szerveztek idén októberben ünnep-
ségsorozatot, melyhez kapcsolódóan
több, a GE Kisrét utcai Power&Water üz -
let ága által szervezett programmal is ta -
lál kozhattak a városlakók. Közös ség  épí -
tő és toborzó nyílt napot tartottak a gyár
te rületén, az országos bringásreg gelik
osztásához is csatlakozott a cég, a Gyer-
mekliget Általános Iskolában angolórát
és délutáni foglalkozást vezettek, vala -
mint két programmal kedveskedtek az
Őszi Liget Idősek otthonában a cég mun -
katársai: átmozgató tornát tartottak reg -
gel az Otthon lakóinak, illetve dél után
mintegy 20 fő ültetett növényeket és se -
gített az otthon kerítésének le fes té sében. 

VIGH MERCÉDESZ

25 éves a GE Magyarországon – önkénteskedés városszerte
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Ilés Muszka Rudolf  ma családjával Veres  -
egyházon él, feleségével és három gyer-
mekükkel 2003-ban Budapestről költöztek
jelenlegi otthonukba. Életútjáról, szakmai
elhivatottságáról szívesen beszél, végig jár -
ván a gyermekkori emlékek mezsgyéit,
egé szen napjaink kihívásáig. Mert az élet
te le van feladattal, legyen az a mindennapi
megélhetés kérdése, vagy a művészi te -
remtés teendője. Nem lett belőle zenész,
pe dig a szülei is látták a cseperedő legény-
ben a ritmus iránti érzéket, a muzsika sze -
retetét.
A kézdivásárhelyi művészeti isko lá -
ban kezdte el az iskolai tanulmányait.
Hogyan is történt ez? 
A képzőművészeti iskolában indult az el -
ső évfolyam, a sikeres zeneiskolai fel vé -
teli ellenére számomra nem volt kér dés,
hogy melyik utat válasszam. Elin dul tam a
rajz és a festészet felé. Első mes tereim a
Kosztándi házaspár tagjai voltak. Tőlük
nagyon sokat tanultam: raj zot, festé sze -
tet, az igényességet. A rajzkészségem fej -
lő dését csak nekik köszönhetem.
Végül a szobrászatot választotta, miért? 
Az 1970-es években ismertem meg Vetró
András szobrászművészt, majd később
feleségét, Bodoni Zsuzsanna grafikust,
mindketten tanítottak. A fiatal szobrász
lelkesedésével, egyéniségével, elő adás -
mód jával szinte megbabonázta az egész
osztályt. Korábban ilyen közel még nem
kerültem az agyaghoz, belekóstolhattam
a formázás, a szobrászkodás világába,
mely a továbbiakban meghatározóvá vált
és eldöntötte a sorsomat. Később, Er dély
egyik legrangosabb szobrászánál, Vetró
Artúrnál tanultam kisebb szünetekkel
hat éven át a mesterséget.
Hogyan fogalmazná meg a munkáiban
rejlő harmóniát? 
A ziláltságot, a rendezetlenséget formá -
imban, plasztikáimban a mai napig is ki -
zá rom. Nem tudom elképzelni, hogy úgy
dolgozzak, hogy ne legyen egy tiszta fe -
lü let a domborműveimen, a szobraimon
vagy a portrékon. Mesterem, Vetró Artúr

még annak idején ezt a tudást maxi má -
lisan átadta, rettentő jól tanított, nagyon
jó pedagógus volt. Azok a lélekemelő be -
szél getések amiket velünk folytatott, egy
életre megmaradtak bennem, nem feled -
hetőek.                                                                                                                
Úgy tudom, hogy a szobrászkodás sze -
retete ellenére a grafika sem maradt ki
az életéből.  
A szobrászkodás mellett korábban raj-
zol tam és festettem, a mai napig is grafi -
kázom. A festészet az elmaradt, de a rajz
az még mindig elvarázsol, szívesen csi -
ná lom. Magyarországra 1990-ben  tele -
pül  tünk át. Budapesten éltünk ti zen há -
rom évig, reklámgrafikával foglalkoz-
tam. Több kiállításon is részt vettem,
volt I. díjas munkám is.
Érdekelne a Veresegyházra költözés,
miért hagyták el a fővárost? 
Volt egy saját kis házunk, melyet sikerült
eladni. Körbejártuk szinte egész Pest
me gyét, új otthont keresvén. Történt
egy  szer, hogy a feleségem egyik munka -
tár sának a javaslatára eljöttünk a gyere -
kek kel megnézni a Medveotthont. Ami  -
kor a Budapesti úton a központ felé le e -
resz kedtünk, talán abban a pillanatban
dőlt el, hogy ez az a hely ahol szívesen
él nénk. Körbejártuk a tavakat, voltunk a
maciknál, ebédeltünk, sétáltunk és már
tudtuk, hogy miképp fogunk dönteni.
2003-ban beköltöztünk az új otthonunk -
ba. Jól érzem magam ebben a művész
közösségben, jó barátaim vannak. El-
mond hatom magamról, szerencsés em ber
vagyok, mert én még sehol nem tapasz  tal-
tam, hogy a képzőművészetet ennyire fel -
karolnák, mint itt Veresegyházon. A mű -
vé szeknek ez itt egy kis pa ra dicsomi
hely, én is minden évben kiállítok, ez
egy kiváltság, nem mindennapi.
Folyamatosan dolgozik, 2014-ben több
munkája is közismerté vált. Október 6-
án, a Vértanúk Ligetében került fel ava -
tásra Damjanich Jánost ábrázoló szob -
ra. Minden veresegyházi iskolás csa -
lád jában megtalálható, a „Legendák

Szent László királyról” című szép ol -
vas mányos kiadványuk, melynek il-
lusztrációi is saját munkái. Mit jelent a
művész számára az alkotómunka?  
Folyamatosan tűzben tart, foglalkoztat.
Van egy ősi szabály: a képzőművészet az
egy olyan műfaj, ahol szükségszerű a
rendszeres gyakorlás, mert a művész -
nek, a zenészhez hasonlóan, hogy telje -
sít sen, mindennap gyakorolnia, dol goz-
 nia kell. 

VERÉB JÓZSEF

Kultúra

ILÉS MUSZKA RUDOLF szobrász

1960-ban Kézdivásárhelyen (Romá ni -
á ban) született.
Középiskolai tanulmányait, művészeti
iskolában, szülővárosában végezte.
1982–1988 között Vetró Artúr szob -
rász művész tanítványa.
1986–1990-ig a Kézdivásárhelyi Ipar -
művészeti Kerámiagyárban dolgozott.
A gyárban megismerte és elsajátította
a kerámiakészítés gyakorlati fogásait.
1990-ben családjával áttelepült Buda -
pestre, 2003-tól veresegyházi lakosok.
A fővárosban 2002-ig reklámgra fi kus -
ként dolgozott,
2005–2008 közötti angliai tartoz ko dá -
sa alatt fa és kő restaurátorként tevé -
keny kedett.
2008-tól hazatérését követően, az asz-
ta losüzem vezetőjeként a GAMESZ
munkatársa.
A veresegyházi művészeti élet aktív
sze  replője, grafikai, kisplasztikai
mun káival, szobraival a csoportos ki -
állítások rendszeres résztvevője.
Mű vészeti munkái városszerte fém-
jelzik aktív, alkotó tevékenységét. 

MŰVÉSZPORTRÉ:  Ilés Muszka Rudolf szobrász

Folyamatosan tűzben tart
ILÉS MUSZKA RUDOLF gyermekkorát a festői szépségű Erdélyországban,
szülőföldjén Kézdivásárhelyen töltötte. Édesanyja mint minden anya, a legjobb,
legteljesebb életet szánt a kisfiának, ezért már alig négyévesen bemutatta a vá -
ros képzőművész tanárának, Kosztándi Jenő festőművésznek. Az általános is -
kolai tanulmányainak megkezdése előtt már Jenő bácsi tanítványaként is   mer -
ke dett a rajzolás technikájával. „Pedig úgy féltem tőle mint a tűztől” – emlé ke -
zik vissza első tanítómesterére a művész.

Fotó: Veréb
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Veresegyház „újkori történetének” em-
lékezetes eseményeként kerül majd a vá -
ros történeti emlékirataiba, a 2014-2015-ös
színházi évadnyitó, a „Ne most, drá gám!”
című komédia premiere. Nyár elején, a
darab sajtónyilvános olvasópróbáján  ta -
lál koztam első alkalommal a városunk -
ban letelepedő Venyige Sándor és Zorgel
Enikő színészházaspárral. Mint koráb-
ban elmondták, határozott elképzelésük,
hogy egy igazi kisvárosi színházat hoz-
zanak létre. A megvalósításhoz a város
vezetésétől szabad utat kaptak, és ők itt
Veresegyházon színházat fognak csinál -
ni. Első hallásra nem is nagyon értettem
a hogyanját az elképzelésnek. Olyan
misz tikusan távolinak tűnt. Itt, Veresegy -
házon színház? Hol és miből? 
Azóta az eltelt hónapok feketén és fehé -
ren bebizonyították: igen, lehet színhá zat
csinálni! Akarattal, kitartással, szor   ga lom-
 mal, alázattal és sok-sok munkával.
Ve nyi ge Sándor a tettek embere, határo-
zott és célratörő. Most már azt is tudjuk,
nem csak szervező és rendező, hanem
egyben tervező és végrehajtó is, de leg -
főképpen: színész ő maga is. Színházi
kö rök ben az a mondás járja: „Amelyik
próbát nézik, abból siker lesz.” A mű -
vész, a darab nyilvános főpróbáján, a kö -
vet kezőket mond ta: „Maga a darab is
most ta lál ko zik először ebben a formá -
ban a nézővel. Arra kérem önöket,
ugyan úgy mint egy előadáson, ne ves -
senek, ha kell... Az elő adáson már nem
lehet hibázni, a mai napon, ezen a pró -
bán még igen, fogunk is, mert a hibák-
ból lehet tanulni.„
Elérkezett a nagy nap 2014. október 4-én,
a premier óriási sikerével. A Veres 1 Szín-

ház társulatának, minden egyes tag jának
a sikerével. Egy valamiben azért tévedett
Venyige Sándor, nemcsak egy kis városi
színházat hoztak létre, hanem egy olyan
színházat, ahol a díszletek, a meg va ló sí -
tás, maga az előadás színvonala, mond-
hatjuk bátran, bármelyik pesti te át rum
színvonalát elérte. Pásztor Béla polgár -
mester, az előadás megnyitóján elisme -
ré sét és jó kívánságait fejezte ki a szín -
 ház társulatának. Szavaiban benne volt
Veresegyház lakosságának szeretete és
tisztelete mindazoknak, akik a színház -
építés feladataiban részt vállaltak.
A „Ne most, drágám!” októberben, a pre  -
mier bérletes előadását követően még
további háromszor került színre. Fő sze -
re peit  Hujber Ferenc és Pindroch Csaba
alakította. Nem kis büszkeséggel meg

kell említenünk, a sok kiváló ala kítás
mel lett, Asiama Evelyn amatőr veresi
szín játszó nevét is, aki egyé ni sé gé vel to -
vább színesítette az amúgy is ferge te ges
előadást. Az elmúlt évek során városunk
számos rendezvényén talál  kozhattunk
jobbnál jobb progra mok kal, de ekkora
közönségsikere és pozitív vissza csen-
gése még talán egyiknek sem volt. Hogy
miért? Nagyon egyszerű a válasz: mert
kiváló színészek által valódi színhá  zat
kaptunk, és ne tagadjuk, ki vol tunk rá
éhezve.

VERÉB JÓZSEF

SIKER A DESZKÁKON

Veres 1 Színház – Ne most, Drágám!

„A színészet olyan mesterség, amit nem
egyedül csinál az ember, hanem mindig
másokkal, legalább egy másvalakivel.
Amit a színielőadás közönsége legtöbb-
ször lát, az a szereplők közötti viszony,
a kapcsolat.”                  (Robert Cohen)

Fotó: Veréb

A festészet újjászületése
Márton László festőművész október 24-én a festészet újjászületéséről tartott
előadást. Az előadó sajátos megközelítése, hogy a létrejövő alkotás nem pusztán
technikai látványi gesztusokra épül, hanem számtalan pszichológiai, színtani és
fénytani, zenei hatás ala kítja, befolyásolja egy mű létrejöttét. Ez az állítás, az im-
presszionisták meg  je le nésétől kezdve még inkább igaz.
Márton László elmélete, hogy egy képet másképp is lehet szemlélni a – művészeti
skatulya ellen irányul. Számára nem a művészeti stílus a meg határozó egy kép vizs-
gálatánál, hanem a mű és nézője között kialakuló pszichológiai kapcsolat a fontos,
ami a látvány megértéshez vezethet. A műben rejlő arány – zenei, szín és formai ha -
tások adják meg a műalkotás értelmét.

KLEMENT ZOLTÁN
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Az Udvarház Galériában 2014. október 2-
tól 31-ig szemezgethettünk a művész
több évtizednyi alkotásainak gyöngysze -
meiből. Kiállításra kerültek az eltelt évek
munkásságából nonfiguratív festményei,
távoli, „barbár korokat” idéző, egysze rű -
ségükben is nagyszerűen „összetákolt”,
élénk színvilágú faszobrai, bronz és vas
művei. Mikor beléptem a kiállítóte rem -
be, meglepetésként tört rám az alkotá-
sok cím nélkülisége. A festmények és
szob rok az eddigi megszokottól eltérően
névtelenek. Mit is mond erről az alkotó?
„Természetesen minden művemnek van
címe, mert a gondolataim kivetüléseit
lát hatják..., a legnagyobb dolog, amelyet
kaptunk az élettől a gondolkodás ké pes -
sége, ez a gondolkodás fejleszti a kreati -
vi tásunkat, és higgyék el, hogy ez a
fan  tá ziájukra is hatni fog. Ezért szán dé -
koztam cím nélküli kiállítást létrehozni.”
A feladat adott volt, a kiállított műal ko -
tások „egyszerűségében” rejlő miszti -
kum, a művész belső gondolatvilágának
megfejtése. Festményei, melyek szob ra -
i  nak formavilágát idézik, keretbe foglal -
va sort álltak a kiállítóteremben, fekete
alapon tekergő tűzpiros ecsetvonalak,
vörös térben pacák, körök és buborékok.
Értelmezésük? Sokrétű, bizonyára min-
den szemlélőben más és más gondola-
tokat ébresztett. A faszobrok hosszan

magasodtak az alájuk rakott posztamens
tetején. Az alkotások egy sajátságos el-
gondolás alapján, az anyagban rejlő esz -
té tikumhoz vezető megmunkálást nél-
 kü lözvén, csiszolatlanul, a maguk ter-
mé szetes voltában lettek létrehozva.
Vagy mégsem? Az egyik szobor elhe-

lyezése is rendhagyó volt, hátat fordítván
a térnek, „arccal” a fal felé mutatván az
alkotó jellegzetes kézjegyét, a kiállított
mű ősi színvilágát. A rituális megje-
lenítések ezen a kiállításon egy távoli ko-
rokat idéző sámánisztikus „vetületként”
kerülhettek be a közönség tudatába. A
megnyitón Kozák Csaba művészeti író
méltatta az alkotó munkásságát, a kiál-
lítási tárgyak értelmezéséhez mintegy
iránytűt nyújtván a szemlélő számára.

„Chesslay György az 1980-as években
dübörgően színezett faszobraival robbant
be a szakmába. Már akkor kiderült, hogy
nem fél a színektől, sőt képes azo kat
páratlan gazdagságukban felvonultatni.
Jelen tárlaton a faszobrok barbár időket
idéznek meg, olyan korokat, ami kor a
sámán, a varázsló, a művész még egy fo-
galomkörbe tartoztak. Ezek a faszob rok
darabosak, az égiek felé terjesz ked nek,
tömbösek, másutt áttörten le vegősek.

A művész sohasem finom kodik, semmi -
féle rafinált, nyájas, ked ves kedő esz téti -
kában nem hisz, teszi a dolgát, nyersen
idéz meg egy  nyers világot...”
Chesslay György kiállítása, a Váci Mihály
Művelődési Ház szervezésében került
bemutatásra. A megnyitón gitáron köz -
re működött: Böjte Horváth István szob -
rászművész. A kiállítás kurátori teendőit
ellátta: Kozák Csaba és Klement Zoltán. 

VERÉB JÓZSEF

KIÁLLÍTÁS:  Chesslay György szobrászAZ ANYAG TISZTELETE

Őri István meséjét juttatja az eszembe Kun
Éva keramikusművészről készült, a „Tö ré -
keny rögök”című portréfilm. Az Innovációs
Centrum konferenciatermében, a mű vész nő
születésnapja alkalmából 2014. október 13-án
került első alkalommal vetítésre az alkotás. A
meghívottak közt természetesen ott volt a
rendező pá ros, Fuszenecker Ferenc és Lőrinc
Fe renc is. A film az ember ről, a művészről
szól. A portréfilm legelső kép sorai mintegy
misztikus mesevilágként tárják a néző elé a
folytatást, magát Kun Évát, aki az otthonában,
műhelyében me sé li élete történetét, egészen
a kezdetektől, napja in kig. 
Lebilincselően beszél a gyermekkoráról, a
mesterség elsajátításának útjairól. „Mindig élt
bennem a vágy, hogy létrehozzak va la mi újat.

Rájöttem, hogy az Alföld az óriási tanító mes -
terem volt, mert a nincsben nagy öröm, ha az
ember fölfedez valami apróságot. Édesanyám
bölcsessége okozta, hogy 17 évesen, gimná-
ziumi tanulmányaim mellett egy fazekas
mesternél megismerkedhettem a korongozás
szakmai fogásaival. Érettségi után már telje-
sen a fazekasságé voltam, ezért úgy döntöt-
tem, hogy felvé te lizek az Iparművészeti
Főiskolára. Olyan családba születtem, ahol
szerettek éne kel ni, főleg édesapám, tőle
örököltem az ének lő hajlamomat, az ének
már sokszor se gí tett leküzdeni az akadá-
lyokat. A szépség az egy örök kék lepke, ami
után mindig vágyódom, vágyok létrehozni.
Tárgyaimban erre a szépségre törekszem,
hogy egy pillanatnyi csend legyen benne,

mint a hóesésben, mikor elnémul minden és
lehet hallani a természetet, a hó percegését,
ez is egy pillanata a szépségnek.” Ezen a
bensőséges esten Kun Évát, az alkotót ünne-
peltük. Köszöntővel, virágcsokorral, egy -egy
rózsaszállal, de legfőképpen szeretettel. 

VERÉB JÓZSEF

Megkeményedett törékeny földdarab

Chesslay György szobrász munkásságát, az anyagban (kő, márvány, fém, fában)
rejlő szépség sajátságos megközelítése jellemzi. Mottója: „az anyag, amelyben
a szobor benne van, csak ki kell fejteni belőle.” Szobrai egy naturalista, csi szo-
latlan világot tárnak elénk.

Fotó: Veréb

„Az Isten meleg szívvel és nagyszerű tehetséggel áldotta meg. Felismerte a fában a lelket, a
kőben a szépet, s olyan gyönyörűséges dolgokat készített, hogy csodájára járt az egész világ.”
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Kultúra

SZÜRET UTÁN LESZ AZ ESKÜVŐ
Régebben faluhelyen többnyire ősszel, betakarítás és szüret
után, illetve farsang időszakában tartották az esküvőt. Az
itt közölt fotón egy esküvő násznépének apraja-nagyja a la-
kodalmas háznál látható, úgy az 1920-as évek vége felé. Ér-
dekessége, hogy a menyasszony ruhája ab ban az időben
még fekete volt. Férfiaknál, násznagyok nál, vőfélyeknél az
elma radhatatlan almába szúrt rozmaring, amelyet a koszo-
rúslányok készítettek el, feldíszítve színes szalagocskákkal.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET

MÚLTIDÉZŐ

A kórus 35 fős csoportja, egy nagyon
szép versenyprogrammal, tele bizako -
dás sal és reménnyel indult Varsóba 2014.
október 23- án, a „Varsó Énekel” elne ve -
zé sű nemzetközi kórusversenyre.
A több napos rendezvény keretén belül

külön műsorral is felléptek, a varsói Min-
denszentek  templomban megrendezett
koncerten. A versenyre négy ka te góriá -
ban induló, huszonhét kórus, tizenegy
országból érkezett. A lengyel kórusokon
kívül megméretették magukat a lett, lit -

ván, indonéz, szlovén, szlovák, dán, hor -
vát, orosz, magyar, és cseh kórusok, hi-
he tetlen tudásról és színes repertoárról
adván számot. A versenyre 25- én, Len -
gyelország egyik leghíresebb festő jéről
elnevezett Porczynskich Galéria nagy ter-
mében került sor. Az elismerések és a
díjak átadása, a Chopin Zeneakadémián
megrendezett színvonalas gálaműsor ke -
retén belül tör tént. Az elismerő oklevelet
a Gaudeamus Kórus képviseletében Lász-
ló Gergely kar vezető vette át. A kórus
tagjai ezen a versenyen is méltán kép vi -
selték Ma gyar országot, előadás módjuk -
kal, lelke se dé sük kel tovább öregbítvén
szűkebb hazá  juk, Veresegyház hír nevét.

VERÉB JÓZSEF

Gaudeamus Kórus Varsóban
„Gondolod, kerül életed útjába egyet len
gátló kő is hiába? Lehet otromba, lehet
kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
s lohassza kedved, merész séged...”

(Prohászka Ottokár: Kő az úton)

A tavalyi sikeres koncertjük után, az
év végén ismét városunkban vendéges-
ke dik a Lord zenekar. Ennek kapcsán
beszélgettünk Horváth Istvánnal, az
együttes menedzserével.
Hogy éreztétek magatokat a tavalyi
kon certen?
Különleges volt a decemberi buli, hiszen
barátok kezdeményezésére jött létre, a -
kik születésnapi ajándékként adták a
kon certet. De annyira remekül sikerült,
hogy már akkor felvetődött,mi lenne, ha
hagyományt teremtenénk ezzel az év vé -
gi fellépéssel ... hát itt vagyunk!
Mit tudtok Veresegyházról?
Erős Attila gitáros kapcsán van némi
„kötődés”, hiszen Prehoda Zsolt mester

né hány alkalommal javította Attila gitár-
ját. Jómagam idén nyáron látogattam el
a családommal a Medveotthonba, remek
két napot töltöttünk itt Veresen.
Készül-e mostanában új album? Ha i -
gen, ki lesz a dalszövegíró?
Szerencsénkre a kiadó felől nincs le mez -
készítési kényszer, tervben van, a szö -
veg írás valószínűleg házon belül meg ol -
dó dik, hiszen az előző anyagra is írt már
szöveget Pohl Misi.
Úgy hallottuk, hogy Gidó (Gidófalvy At-
tila – a szerk.) betegeskedik? Hogy van?
Gidó túl van egy súlyos gerincműtéten,
lábadozik, nagyon készül vissza a szín-
pad ra, bízunk benne, hogy december
ele jétől már ismét köztünk lesz.

Mit üzensz a veresi rajongóknak?
Szeretünk mindenkit, szeretnénk ismét
egy remek hangulatú koncertet adni,
per sze ehhez Ti is kelletek, gyertek el, le -
gyünk sokan december 19-én, hogy már
a koncert napján biztossá válhasson az,
hogy a Lord 2015 végén is újra itt lehet! 

OROSZ ZOLTÁN

Újra Lord-koncert Veresegyházon!



152014. november

Fiataloknak, fiatalokról
FIATAL TEHETSÉGEINK 2.

Veresegyház kulturális élete szerte ága -
zó, műfajában sokrétű, gazdag és lélek -
me legítő. Az itt élő, vagy a településhez
érzelmileg kötődő emberek szinte
min den műfajt képviselnek. A város
rendez vényein rendszeresen ta -
lál kozhatunk a sport, a tánc, a
muzsika és a dal sze rel me-
 seivel, megcsodálhatjuk
tehetsé gü ket, kitartá-
sukat. Lehető sé ge -
in ken belül most
két rendkívüli ké -
pes ségű fiatal bemuta -
tására vállalkoztunk. Ami
közös ben nük: mindketten
az idén érettségiz tek, az ének-
lés, a dal számukra lételem, belső
érzelmi világuk, az egyéniségük ki su -
gár zásának forrása.

Gróf Gréta szüleivel Budapesten él, de
nagymamamája révén rendszeres fel lé -
pő je Veresegyház különböző rendez -
vényeinek. Láthattuk és hallhattuk őt
legutóbb a szüreti bálon vagy az idősek
ott honában rende zett bensőséges ünne -
pi mű sorban. Gréta 19 é ves, de é nek -
 hangja és tánctudása szinte elkápráztatja
a né zőt. Hogyan is van ez? Minden a
tánccal kezdődött, a néptánctól kezdve a
versenytáncon át, a klasszikus balettig
szinte mindent kipróbált. Az énekléssel
komolyabban 14 éves korában kez dett el
foglalkozni, a Magyar Állami Ope raház
mű vésznője, Csonka Zsuzsanna ta nítvá -
nyaként. Az éneklés mellett há rom évig
folytatott tanulmányokat a Szivárvány
Szí ni iskolában, Medgyesi Mária mű vész -

nőtől lesvén el a színészmesterséget.
Nem lehet véletlen, hogy a 2009-es Kál mán
Imre Nemzetközi Feszti  vá lon klasszi   kus

ének kategóriában kor osz tá lya első
helyezettjeként vég zett. A Buda pes -

ti Operett szín ház szer  ve  zé sé ben
eljutott Kijev be, majd a sze -

gedi Csárdás ki rálynőben,
valamint a Bu davári Pa -

lo ta koncer ten is sz-
erepelt. Jelenleg a
Páz   mány Péter

Ka to li kus Egyetem
Jog- és Államtudo má -

nyi Karának a hallgatója.
Hogyan to vább?  „Gyermek -

koromtól kezd ve több tánc -
művészeti ággal próbálkoztam, de

végül az operettben találtam meg ön-
magam. Ebben a mű faj ban é ne kel hetek
és táncolhatok is egy szerre, élet örömöt,
vidámságot tudok átadni. Ál   ma   im
egyike, hogy az O pe rett színház
szubrettje legyek, de sem mi sem
biztos, ezért járok most egye -
tem  re is. Tanulmá nya im
mel  lett szinte minden hét -
végén fellépek, járom
az or szá got, minél
több emberrel
igyek  szem meg is-
mertetni az igazi ma -
gyar ope rettet.”

Krizsma Gwendolin Sarmen
1994-ben Buda pes ten született,
középiskolai ta nul má nyait a fő vá -
ros ban vé gez te. Szü lei vel és bátyjával
már egy éve ve  resegyháziak, de nem-

 csak annak vall ják ma gukat, azzá is vál-
tak, szeretnek itt élni, örömmel költöz -
tek a településre. Gwen dolin azon te het -
séges fiatalok egyi ke, aki mint üstökös
robbant az életünk be. A rejtett kapuk
egyszer csak ki   nyíl  nak, és a rejtekükből
kilépők szinte megbabonáznak. Az álta -
lá nos is ko lai évek, a rajztagozatosok
mindennapjaival tel tek. De mit is tehet
egy lány, aki inkább énekelni sze ret? Ha
te heti éne  kel: a barát nők  nek, csak úgy
gya kor lásként önmagának, az iskolai é -
nek  kar ban, az utcán, a parkban, min-
den hol, mert énekelni jó, öröm teli és
felsza ba dí tó. Első, i gazi közönség előtti
szereplé se a gimnáziumi szalagavatón
történt, emlékezetes nap volt, minden
tekintet rátapadt, ott állt az emel vé nyen,
de ő csak énekelt. „Volt idő mi kor meg-
mutattad, hogy mi történik bennünk leg-
belül, de ma már nem mutatsz semmit...
és halle lu ját zengett minden lé leg ze tünk”
Gwendolin énekhangja szinte sen kié hez
nem fogható, egyedi, jelleg ze tes, mond-
hatnánk azt is, hogy lenyű gö ző. Mik a

tervei? Természetesen első helyen az
é nek áll, de teret engedve kre ativi -

tásának, iparművészeti ambí-
cióinak, mint megtudtam:

por  celánfestéssel és foto -
g rá  fiával is sze ret ne

fog  lalkozni.
A 2014-es év a ka-
p u n y i t o g a t á s t

hoz  ta szá má ra. Egy
ötlet és ba ráti biztatás

alap  ján jelent ke zett az RTL
Klub X-Faktor énekes te het-

 ség kutató mű sorába. A hang ja és
meg  ragadó egyénisége önma gáért

be   szél, esélyt ad az énekesi pályá ra.
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Gróf Gréta,
Krizsma Gwendolin Sarmen

Izgalmas eseménynek adott helyet LACI BÁCSI presszója október 25-
én. Fiatalok gyűltek össze a presszó udvarán, hogy az est folyamán
művészeti akciót rendez zenek, szervezzenek. A meghirdetett prog-
ram szerint graffiti versenyre készültek, de mivel a falak vizesek
voltak az elmúlt esőzések miatt, ezért a hangsúly a zenei produk-
ciókra helyeződött. Az est folyamán fellépett a RODEO JAM , a GU-
RUZSMÁS és a FIRE CONSPIRACY együttes.
A buli óriásira sikeredett, amihez nagyban hozzájárult a fellépők
lelkes előadása. Remélhetőleg a jövőben egy új közösségi színtér ala -
kul az ifjúság számára. A hely alkalmas a szubkulturális törekvések
befogadására. Sok sikert hozzá!

KOVÁCS PÉTER

Szólt a rock Laci bácsi presszójában
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Gyertek hozzánk bulizni, szülina poz  ni! Az ár alacsony,
és minden bevétel az Ifjúsági Ház fenntartására, prog ra -
mokra megy... 
Jöhettek zenekari próbára, egy kis be  szél getésre, ez ter-
mészetesen in gye nes, csak ki kell takarítani :)
Alapítványunk, a Támaszpont MOP KKA 2011 végén alakult.
Célunk az volt, hogy a rendkívül sok fiatalt, akik váro-
sunkban élnek segítsük olyan szolgáltatásokkal, amelyek
ma máshol nem elérhetők el Veresegyházon. Korábban már
tudtuk, ehhez „kell egy hely”. 2011 végén a régi családsegítő
é pületét kaptuk az önkormányzattól erre a célra, és bátran
mondhatjuk, hogy csodát mű vel tünk a házzal. A felújí tás -
hoz kaptunk önkormányzati támogatást az a nyag költsé gek -
re, ezen felül minden mun kát önkéntesek vé gez tek. Így ma,
az alapítvány által üze mel tetett Ifjúsági Ház kényelmes,
barátságos kör nye zet ben várja a fiatalokat. 
Ma önkéntesek dolgoznak a házban, van internet, játékok,
focipálya, főzőcs ke, színpad, könyvek, korrepetálás, an gol,
német, csocsó és a most kapott tá moga tásnak köszönhetően
léghokink is lesz!

EU-Party: Az Eurodesk által szervezett európai TIME to
MOVE program része ként került megrendezésre október 17-
én. Nálunk a fiatalok maguk szer  vezték (némi segítséggel)
a rendezvényt, ahol bemutatták azokat az Ifjúsági cse réket,
amiken az elmúlt évben külföl dön jártak. Ezzel együtt bog -
rácsban főtt étellel, ze nével, és nagyon jó han gulattal vár ták
az érdeklődőket, akik nem is maradtak el. 
Tavaszra is terveznek hasonló bulit, ne hagyjátok ki!

KISS VIKTÓRIA

KÖZ-PONT
IFJÚSÁGI HÁZ
Veresegyház, Fő út 68.

Suli Disco
A Suli Disco azzal a céllal került meg ren dezésre, hogy a
veresi általános iskolások biztonságos körülmények kö -
zött, de szülők nélkül, önfeledten szórakozhassanak a ba -
rá taikkal és diáktársaikkal. A célt elértük. A han gulat
na gyon jó volt, a diákok felsza ba dultan buliztak anélkül,
hogy bár  milyen negatív magatartást tanú sítottak volna.
A legnagyobb arányban a 9-13 éves korosztály kép visel-
tette magát, de ennél fiatalabbak is megjelentek a dis-
coban. Az este tö ret lenül vidáman telt, az utolsó egy
órában pedig a diákok egy kicsit fel pörögtek, és kitom -
bolták magukat.
A leg nagyobb sikereket a közös táncok aratták, ame-
lyekbe szinte minden diák bekapcsolódott, és nagy lel  ke -
sedéssel követték a tánc lépé se ket. A tombolát iz ga tottan
várták a gyerekek, ajándékként édességekkel leptük meg
őket.
A sikerre való tekintettel, tavasszal újabb Suli Disco meg -
rendezését tervezzük, melyen több tombola aján dékkal,
több pogácsával, süte  ménnyel, újabb közös táncokkal, és
apró meglepetéssel várjuk majd az ifjúságot. A következő
időpontról az év elején tájékoztatni fogjuk a diá kokat és
a szülőket.
Köszönjük az együttműködését a vá rosőröknek, a pol gár -
őrök nek, a rend ő rök nek, az iskola vezetőségének és a
hang technikusnak. Külön kö szö ne tet érdemel az a hat
szülő, akik kitartó munkájukkal és lelke se désükkel gon-
doskodtak arról, hogy a rendezvény zökkenőmentes és
színvonalas legyen, valamint segédkeztek abban, hogy a
diákok jól érezzék ma gukat az este folyamán.
Támogatóink voltak: Veresegyház Város Önkormányza-
tának Műve lő dési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizott -
sá ga; Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet; Sulyán
Cuk rászda.

OZSVÁR ZSANETT SZERVEZŐ

Fiataloknak, fiatalokról



172014. november

EGÉSZSÉGÜNK ALAPPILLÉREI

A NASSOLÁS – ROSSZ SZOKÁS
Az ősz beköszöntével a napsütést fel vált -
ják a szürke, esős és hideg napok, amitől
kevesebb időt töltünk a szabadban, és
ezzel akaratlanul is elősegítjük az őszi
depressziós hangulatunkat. Sok embert
az étkezés, rágcsálás stresszhelyzetek-
ben megnyugtat, így a biztonságke re sés
egyik útja lehet, hogy a nap végén nagy
előszeretettel nyúlunk pl. TV né zés,
olvasás közben a nassolni való után. Bi-
zonyos helyzetekben sokszor pótcse-
lekvésként, „unalmunkban” nassolunk
vagy „jutalmazzuk” magunkat, és ez pil-
la natok alatt a szokásunkká válhat.
A nas solás rossz szokás, beidegződés.
A nassolás a legegyszerűbb módja an -
nak, hogy feladd az egészséges étkezés
felé vezető utat. 
Mi a megoldás?
Nassoljunk tudatosan, ami annyit jelent,
hogy a főbb étkezések közé „jutalom -
ként”  tízóraira, vagy uzsonnára iktassuk
be, vagy váltsuk ki a vacsoránkat. Egész -
ségesen, ami annyit jelent, hogy gyü möl -
csöt, olajos magvakat, friss ropogós
zöld séget igyekezzünk az étkezésünk
pa lettájára felvenni.
A gyümölcs, mint nassolnivaló:
Délelőtti „nassolás”-hoz kiváló a gyü -
mölcs, ami az idegeket nyugtatja, és
stressz  oldó. A két fő étkezés közé is be ik-

 tat ható tízórainak. A gyümölcsök anti oxi  -
dáns tartalmát, ezeknek szabad gyö kök
elleni védekezőképességét hangsúlyoz-
zuk minden nap. Nagy munkát végeznek
egészségünk érdekében. A bogyós gyü -
möl csök, mint az áfonya, a ribizli, eper
bőven rejtenek magukban ebből az isteni
csodatevőből. A gyümölcshöz mindig
egyél 5-6 szem diót, vagy mogyorót, man-
dulát. 
A zöldség, mint nassolnivaló:
A zöldségekben az antioxidánsok ter-
mészetes formában és nagy számban
for  dulnak elő, és rendkívül jó hatással
vannak az emberi szervezetre. Ilyen pél -
dául a paprika, a zeller, az avokádó, a
brok koli, a spárga, a spenót, az articsó -

ka, sárgarépa, zeller, a paradicsom, a sü -
tő tök, fokhagyma. A zöldségekből pró -
bál junk meg a lehető legtöbb különböző
színűt enni, minden szín jelezhet egyedi
antioxidáns tartalmat.
Zöld: spenót, zöld saláta, kelkáposzta,
brokkoli, káposzta, kelbimbó. Tartal-
maz nak Indol és lutein antioxidánsokat,
melyek megfelelő ösztrogén egyensúly
kialakításában segítenek. A folsav tartal -
ma fenn tartja az egészséges sejtszámot,
megelőzi több rákfajta kialakulását.
Narancs: sárgarépa, mangó, édes burgo -
nya, sütőtök, melyek tartalmaznak Béta-
karotint. Véd a szabadgyökök ká ro sító
hatása ellen, növeli az immunrendszer
védelmét.
Minél színesebben fogyasztjuk ételein-
ket, annál többféle fitotápanyagot, és így
anti oxidánst is juttatunk a szerve ze -
tünkbe. 

Hangulatos Családi Napot tartottak október 11-én a Búcsú
téren az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért
Egyesület (ÉVÖGY) szervezésében. Azon túl, hogy volt lég vár,
íjászat, játékos vetélkedők, lovaglás és az elmaradhatatlan
kisvonatozás mellett nosztalgiabuszozás is, a látogatók szín-
padi fellépőknek (többek közt a Veres 1 Színház mű vé szeinek)
és kutyabemutatónak is tapsolhattak.

CSALÁDI NAP

Életmód

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Mindezekről bővebben:
facebook.com/Fitten Veresen

info@fittenveresen.hu • 70 311 0955
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ISKOLAI SPORT – SAKK

2014. október 14-én Balatonlelle-Rád-
pusz  tán rendezték a Duatlon Diák olim pia
Országos Döntőit az I-VI. kor cso  portos
diákok között. A versenyen összesen 1278
tanuló vett részt, köztük a Fabriczius
József Általános Iskola tanulói is.
A rendkívül izgalmas versenyeken isko -
lánk tanulói derekasan helytálltak. Bár
nehéz volt „felpörögni” a hosszú nyári
pihenő után, de az elért eredmények
miatt így sem kell szégyenkezniük spor -
to lóinknak.
A leány „A” kategória IV. korcsoport -
jában a Kelemen Dorka, Kovács Réka,
Lengyel Rebeka összetételű csapatunk –
adminisztrációs hiba miatt – még nem

tudni, hogy az első vagy a második he -
lyet szerezte-e meg. A szövetség lap zár -
tá ig nem válaszolt!
A fiú „A” kategória III. korcsoportjában
viszont a Portik Botond, Kaposi Márton
és Tóth Márton összetételű csapat a har-
madik helyen végzett.
Egyéni fiú „A” kategória IV. korcsoport-
ban Vajkovics Ferenc éppen, hogy csak
lemaradt a dobogóról. Elért eredménye
most a negyedik helyhez volt elegendő,
leány „A” kategória III. korcsoportban az
igen népes mezőnyben Pataki Anna a
18. helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: Hegedűs Gabriella és
Szalma Róbert.

1998. szeptember 18-án Újpesten alakult
meg a Kiss Lenke válogatott kosárlabdá -
zó által létrehozott Kiss Lenke Kosárlab -
da Suli, ahol nem válogatnak a gye   re kek
között, minden érdeklődőt szí vesen látnak.
„A programhoz 2004-ben csatlakoztunk
– mondta Erdiczky Krisztina a veresegy-
házi csoport vezetője. A Kiss Lenke Ko -
sárlabda Suli célja megalakulásakor az
volt, hogy a gyerekek – a mi jövőnk – ne
az utcán és a játéktermekben nőjenek fel,
hanem hasznosan és egészségesen el tölt -
ve a szabadidejüket a sport adta kitar tás-
sal és valódi értékrend ítélettel in dul-
janak neki a nagybetűs életnek! Ezen fe -
lül, önös érdekek is vezéreltek minket az
egyesület létrehozásakor. Nevezetesen,
hogy a hosszú évek alatt a kosárlabda
sport területén bennünk felhalmozódott
tapasztalatokat és ismereteket szerettük
volna tovább adni. Ezért arra töre ked -
tünk, hogy itt Veresegyházon is tömeges

sportolási lehetőséget teremtsünk a gye -
rekek számára, vala mint a kiemelkedő
tehetségeket gondozva, utánpótlást  biz -
to sítsunk a kosárlabda versenysportnak.
Ezért Veresegyház mellett az idén Cso -
mádon is elkezdtük az edzéseket.
Havi rendszerességgel  lehetőség nyílik há -
zi bajnokságokon való részvételre a Ko sár-
labda Suli fóti, dunakeszi, gö döl lői, péceli
és a budapesti előkészítő csoportjai ellen. 
A tehetségesebbek – aki kedvet érez
hozzá – félévente a Kosárlabda Suli ki -

választóján bizonyíthat. Rendszeresen
indulunk a diákolimpia kosárlabda ver -
se nyein. Eddigi legjobb eredményünk a
kör zeti, majd pedig a területi forduló
meg nyerése után egy megyei 3. helyezés
volt”
Az eddig eltelt idő visszaigazolta, hogy
nem volt hiábavaló a rengeteg munka,
hiszen a megalakulás óta egyre több és
több kosárlabdázni vágyó fiú és lány csat-
lakozott hozzájuk. Sok tanítványuk a
válogatottságig jutott, sokan budapesti és
országos versenyeken bizonyítja tehet-
ségét, hasonlóan a Kosárlabda Suli mega-
lapítójához, Kiss Lenkéhez, aki 328 al ka -
lommal húzhatta magára a címeres mezt. 

Szeretettel várják az érdeklődőket!
https://www.facebook.com/kisslenkeks

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Fabriczius József Általános
Iskola sakkozói az idei tanévben is, az egyéni – és csapat megyei
diákolimpiákra való felkészülés jegyében vettek részt a 36. Pest
Megyei Sakkversenysorozat első két fordulóján.
A Pest Megyei Sakkszövetség által – a szadai Székely Bertalan Ál-
talános Iskola falai között – rendezett öt fordulóból álló sorozat
versenyein, a gyerekek kétszer tizenöt perces gon dol kodási idejű
partikat játszanak – svájci rendszerben. A ver seny sorozat minden
egyes fordulója után a fiúk és lányok – korcsoportonkénti bontás-
ban, kü lön-külön kerülnek díja zás ra, az első három he lyezett
érmet, az első hat helyezett pe dig oklevelet vehet át. Az ötö  dik for-
duló után az összetett verseny győzteseit és a legtöbb versenyzőt
indító egyesületet vagy iskolát serleggel jutalmazzák. Iskolánk az
1. fordulóban 2 ezüst és 3 bronzérmet, a 2. forduló ban 2 arany-,
3 ezüst-  és 3 bronz ér met szerzett. Sakktanár: Breitenbach Zoltán

ISKOLAI SPORT – KOSÁRLABDA Mottó: „Egy sportcsapat a társadalom-
nak kicsinyített képe, a mérkőzés az
életért való nemes küzdelem szimbó lu -
ma.”                  (Szent-Györgyi Albert)

ISKOLAI SPORT – DUATLON

DUATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ
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Az NB. III. Keleti csoportjában szereplő
labdarúgó felnőtt csapatunk a bajnokság
őszi idényében az eddig lejátszott mér kő -
zé sek alapján sajnos a tabella utolsó he -
lyén szerepel. A hátralévő mérkőzéseken
elért eredmények alapján nagyon szurkol-
unk, hogy elkerüljenek a kieső zónából és
a tavaszi szezont a biztos bentmaradás
reményében kezdhessék meg.

A VERESEGYHÁZ VSK LABDARÚGÓ
SZAK OSZ TÁLY EREDMÉNYEI:

Felnőtt (NB.III. Keleti csoport)
2014.09.28.
Veresegyház VSK – DVSC-DEAC 2-5
2014.10.10.
Veresegyház VSK – Salgótarjáni BTC 0-4
2014.10.18.
Kisvárda Master Good – Veresegyház VSK 5-3
U21 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-Keleti csoport)
2014.09.27. 
Veresegyház VSK – Dabas FC 5-0
2014.10.11.
Veresegyház VSK - Airnergy FC U19 4-2
2014.10.19.
Kőbányai Ifjúsági SE – Veresegyház VSK 4-3
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-Keleti csoport)

2014. 09.27.
Veresegyház VSK – Dabas FC 2-3
2014. 10.11.
Veresegyház VSK – Airnergy FC U19 1-5
2014. 10.19.
Kőbányai Ifjúsági SE – Veresegyház VSK 4-0
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-Keleti csoport)
2014.09.28.
Ferihegy Vecsés – Veresegyház VSK 0-4
2014.10.11.
Ráckeve VAFC – Veresegyház VSK 9-0
2014.10.18.
Veresegyház VSK - Gödöllői SK 0-7
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-Keleti csoport)
2014.09.28.
Ferihegy Vecsés – Veresegyház VSK 1-5
2014.10.11.
Tököl FC – Veresegyház VSK 3-3
2014.10.18.
Veresegyház VSK - Gödöllői SK 0-11
Öregfiúk
2014.09.25.
Veresegyház VSK – Péceli SSE 2-2
2014. 09.29.
Veresegyház VSK – Gödi SE 2-5
2014.10.13.
Veresegyház VSK - Gyömrő UFC 0-2
2014.10.21.
Fóti SE – Veresegyház VSK 2-2

TABELLA – KELET
Hely Csapatok M Gy D V Gólok GK Pont
1. Kisvárda Master Good 10 9 1 0 40:10 30 28
2. Putnok VSE 10 9 0 1 27:6 21 27
3. FC Hatvan 9 6 3 0 21:5 16 21
4. Cigánd SE 10 5 3 2 12:8 4 18
5. Kazincbarcikai SC 9 5 1 3 13:10 3 16
6. Termálfürdő

Tiszaújváros 10 5 1 4 15:24 -9 16
7. Budapest Honvéd-MFA9 5 0 4 24:10 14 15
8. Nyírbátor FC 9 4 1 4 19:14 5 13
9. Salgótarjáni

BTC-Puebla 9 3 2 4 16:14 2 11
10. Jászberényi FC 9 3 2 4 13:23 -10 11
11. DVSC-DEAC 9 1 4 4 11:15 -4 7
12. Fortress Felsőtárkány 9 1 2 6 15:27 -12 5
13. Gyöngyös AK-Ytong 10 1 2 7 7:30 -23 5
14. Hajdúböszörményi TE9 1 0 8 13:25 -12 3
15. Veresegyház VSK 9 1 0 8 7:32 -25 3

KÉZILABDA

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
EREDMÉNYEI:

Férfi Felnőtt (Megyei bajnokság)
2014.09.28.
Veresegyház VSK – Váci KSE II. 25-27
2014.10.11.
Veresegyház VSK – Tápiószele SE 34-18
2014.10.19.
Albertirsa SE – Veresegyház VSK 28-42

Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság Pest
Megyei Régió Északi csoport)
2014.10.12.
Váci KSE – Veresegyház VSK 21-18
2014.10.12.
Veresegyház VSK – Szentendrei KC 13-20

Férfi Junior (Megyei bajnokság)
2014.10.19.
Albertirsa SE – Veresegyház VSK 33-30

Fiú U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest
Megyei Régió Északi csoport)
2014.10.05.
TREFF 07 SE – Veresegyház VSK 16-20
2014.10.05.
Veresegyház VSK – Váci KSE 21-17
2014.10.11.
Budakalász SC – Veresegyház VSK 14-31
2014.10.11.
Veresegyház VSK – Kántor Anikó SE 28-22
2014.10.19.
Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK 7-18

LABDARÚGÁS 

7. VERESEGYHÁZI, AMATŐR ASZTALITENISZ VERSENY
GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL
A GALAXIS ASZTALITENISZ KLUB SZERVEZÉSÉBEN

A VERSENY CÉLJA: a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása
a veresegyházi amatőr sportoló lakosság számára. 

IDŐPONT: november 9. vasárnap, 8–21 óra között
HELYSZÍN: Mézesvölgyi Általános Iskola tornaterme

(2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7.)
NEVEZÉS: A helyszínen: fiúknak 7.45-ig, lányoknak 9.45-ig 

felnőtt nőknek 12.45-ig, férfiaknak 14.45-ig 
ELŐNEVEZÉS: istvan.letanoczki@wellcamino.hu címre.

(név, születési idő, lakhely megadásával) 

KEZDÉSI IDŐPONTOK ÉS KATEGÓRIÁK:
8.00 óra FIÚ GYERMEK HOBBY          3 kategória  (7-12, 13-15, 16-18 év)

10.00 óra LEÁNY GYERMEK HOBBY    2 kategória (7-12, 13-18 év)
A gyermekversenyek befejezése után gyermek páros (amennyiben az időbeosztás engedi)!
Gyerekek esetében amatőrök jelentkezését várjuk, azaz akik MOATSZ versenyengedéllyel nem
rendelkeznek és nem indultak ranglistaversenyen
13.00 óra NŐI FELNŐTT AMATŐR 

FÉRFI HOBBY (teljesen amatőr, nem játszik csapatban)
15.00 óra AMATŐR FÉRFI FELNŐTT 

(Maximum: MOATSZ Pest megyei bajnokság „B” ill. Bp. kerület II. bajnokság)
HALADÓ FÉRFI FELNŐTT 
(Maximum: MOATSZ Pest megyei bajnokság „A” ill. Bp. kerület I. bajnokságig)
FELNŐTT ÖSSZEVONT PÁROS az egyéni mérkőzések után.
(Egyenes kieséses vagy csoportküzdelmekkel.)

NEVEZÉSI DÍJ: NINCS!

EGYÉB INFORMÁCIÓ: A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportmérkőzések, majd
egyenes kiesés) történik. A verseny 3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 12  db asztalon zajlik.
A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az irányadók.
Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet. A szervező fenntartja a verseny lebonyolításában való
változtatás jogát. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Szükséges: saját ütő,
sportruházat, sportcipő. 

KAPCSOLAT: Letanóczki István
Tel.: +36 30 9000 175 • e-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu
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Civilek a pályán!
2014. szeptember 6-án ismét bajnoki küzdelem zajlott a Vadkacsa
Teniszklub pályáin. Jobb időt nem is remélhettünk volna – felhős,
meleg, szélcsendes idő já rás volt, a Civil Kör Ve resegyházért  által
rendezett XI. amatőr teniszbajnokság részt  vevői az időjárást nem,
csak ma gu kat okolhatták, ha meccset vesztettek. Mezei Marika, a
Vadkacsa  tulajdonosa is mindent megtett, hogy a versenyzők jól
érezzék magukat. A viadal után már nem volt győztes vagy vesztes,
finom  gulyásleves, palacsinta járt mindenki nek,  egyforma jutalom
a  győzteseknek és a veszteseknek. Hivatalos díjak he lyett a részt-
vevők gondoskodtak a díjak ról, a versenykiírásban meg fogal mazot -
tak szellemében. Díjakat nem tudtunk biztosítani – de volt egy
ötletünk. Gondoskodjanak a díjakról maguk a résztvevők! Meghir -
dettük: „ha van otthon bármi, amiről úgy gondolod, hogy akár a ján -
dékba is adhatnád a barátaidnak – és amit te is szívesen fogadtál,
ami kor kaptad, vagy vetted magadnak – hozd el, legyen ez az aján -
dék a győzteseknek és a résztvevőknek”. A versenyen 9 páros vett
részt, akik két csoportban küzdöttek azért, hogy a tornagyőzelmet
megszerezzék. A csoportgyőztesek versenyében az alábbi sorrend
alakult ki. Első helyezett Győri Gábor, Fehér Tamás, második Csányi
László, Kasza László, harmadik Gerlicze Csaba, Mádi Csaba, negye -
dik Csernus Zsolt, Máltai László. Minden résztvevőnek gratulálunk
– remélve, hogy mindenkit üdvözölhetünk a jövő évi viadalon is!

DR MÁDI CSABA SZERVEZŐ

KARATE

XXI. CSALÁDI UTCAI FUTÓVERSENY
Az eső ellenére is sokan vettek részt az első alkalommal 1994. október 23-án
Bogárdi Zoltán, akkori országgyűlési képviselő kezdeményezésére megrende -
zett, és azóta Morvai László lelkes szervezésében, Veresegyház Város Önkor  -
mány   zata támogatásával, valamint a Váci Mihály Mű ve lő dési Ház közre mű -
 ködésével hagyománnyá vált utcai futóversenyen, így is emlékezve az október
23-ai nemzeti ünnepünk hőseire.

A három éve kijelölt 1956 m hosszú út vo -
nalat – amely a Váci Mihály Műve lő dé si
Háztól indult és érintette az 56-os em lék -
művet is – egyéniben 169 fő, a há rom fős
váltóban 8 csapat teljesítette. Új eleme volt
az idei versenynek a hosszú táv – három
kör a kijelölt útvonalon – mely első alka-
lommal is igen nép sze rű nek mutat kozott,
hiszen a női mezőny ben 19-en, míg a férfi
mezőnyben 24-en futották végig a közel
hatezer méteres pál yát a hozzátartozók
lelkes biztatása kísére té ben. Együtt futott
anya, apa, nagy  szülő, gyermek, testvér,
rokon. Felemelő érzés volt nemcsak a fu -
tók nak, hanem a szervezőknek is.
Győztesek: 
Egyéni, 1956 m, női: Szabó Cintia
férfi: Varró Bálint,

hosszú táv, 5868 m, női: Vajkovics Vik-
tória, férfi: Vajkovics Ferenc.
Váltó 50 év alatt: VKKC1:  Kadók Niko-
lett, Teszár Vivien, Kollár Blanka.
Váltó 100 év alatt: VASZKÓ CSALÁD: Vasz -
kó Szabolcs, Vaszkó Gergő, Vaszkó Kristóf.
Váltó 100 év fölött: VERESI VÁNSZOR -
GÓK: Kuzmenkó Péter, Kuzmenkó Péter -
né, Kuzmenkó Noémi.
A mezőny legfiatalabb indulói, női: Ta -
kács Glória (2008), férfi: Prehoda Tamás
Soma és Lesták Krisztián, (2009)
A mezőny legtapasztaltabb indulói, női:
Bognárné Sáki Julianna (1940)
férfi: Repcsik Gábor (1937)
Az útvonalat a városi rendőrség és a Vere-
segyházi Polgárőr Egyesület tagjai biz to -
sították. Köszönjük a rendezvény le  bo- 

nyolítá sában már évek óta segítsé günkre
lévő Lencsés Csabának, Szalma Róbert-
nek, Len csésné Áginak, valamint az idei
ver seny lebonyolításában sze re pet vállaló
Pász tor Ildikónak Erzse Imo lának, Fe-
 rencz Évának, Földi Krisz  ti ná  nak, Lipták
Ildikónak, Szukits Kriszti nának, Csom-
borné Halmai Ágnesnek, Vigh Eleonórá-
nak, Kerekes Liliánnak, Ba ranyó Pet rá  -
nak, és az Erős István ve zette Veresei Fu -
tó kör tagjainak az adminisztrációban
nyúj tott önzetlen se  gít sé güket. Fotók: Ba -
ranyó Szabolcs. A ren dezvényt támogatta
Gyulai László.
A futásról készített képek és a részletes
ered ménylista megtekinthető a www.veres -
egyhaz.hu városi honlapon a SPORT
menüpont alatt. 

Hungarian Open Céghmester Kupa
Október 18-án került megrendezésre a Hungarian Open Cégh -
mester karate ku pa Mogyoródon. A rendezvény főszer vezője
Falusi Márton a Fortuna Karate Sportegyesület vezetője. A
Veresi Karate Sportegyesület tanítványai is részt vettek ezen
a rangos eseményen, mely kvalifi kációs verseny volt a 2015.
évi kor osz tályos Európa Bajnokságra. 
A rendezvény szervezésében a Veresegy házi Karate Sporte-
gyesület tanítványi is sokat segítettek.
Versenyzőink közül Koczfán Martina és Koczfán Gergő mé re -
tették meg magukat.
Martina első mérkőzését megnyerte bí rói döntéssel, majd a
második mér kő zé sen kikapott, ellenfele bekerült a dön  tő be, így
a vigaszágon indulhatott még a harmadik helyért, amit 3:0-ra
meg is nyert. Gergő első mérkőzésén szintén bírói dön téssel
jutott tovább, majd a követ kező mérkőzésén kiesett.
A versenyen több mint 600 versenyző nevezett. Jöttek csapa-
tok, Horvátországból, Szerbiából, Szlovákiából valamint Ro -
mániából is.

SZALAY ZSOLT
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A sikeres világbajnokság után kick-box
versenyzőink a felnőtt Low-kick és K1
Országos bajnokságon szerepeltek, ahol
Schaffer Csaba Magyar bajnoki címet,
Sallay Bence harmadik helyezést ért el.
A női mezőnyben Bordás Annamária

pedig a dobogó második fokára állhatott,
ezüstérmet szerzett, míg a televízió által
is közvetített T.E.K. Gálán Annamária
bronzérmet nyert.
A Dorogon megrendezett 4 fight Magyar
baj nokságon Alkonyi Anna 2. helyen
vég   zett, míg a Felnőtt Magyar bajnoksá-
gon 50 kg-ban magyar bajnok lett. Ezen a
versenyen Bordás Annamária 2. helyet
tud ta megszerezni, Sallay Bence pedig az
egyidejűleg megrendezett 4 fight 3. for-
dulóján biztosan menetelve arany érmet
nyert kick-light szabályrendszerben. Ku -
nya Noel pedig két szabály  rend szerben
is arany érmet nyert. EDZŐ: PAPP ATTILA

KICK-BOX

VÍVÁS

JUDO

VÍZILABDA

ATLÉTIKA

BUDAPEST BAJNOKSÁG, HONVÉD
SE. (október 11. – Eredmények)
LÁNYOK: 60 m-es síkfutás: Sulyán Ale -
xandra 9.14 mp,Bunda Bíborka 9.44 mp 
Magasugrás: Csányi Zsófia 115 cm 
600 m-es síkfutás: Csányi Zsófia  2.10.82 
Távolugrás: Varga Dóra 366 cm, Sulyán
Ale xan dra 366 cm, Bunda Bíborka 353 cm 
4×200 m-es váltó: Sulyán–Bunda–Csányi–
Varga összeállítású csapat a 13. helyet
szerezte meg.
FIÚK: 60 m-es síkfutás: Filep György Do-
mi nik 8.88 mp, Borsodi Máté 9.25 mp,
Tibenszki Milán 9.62 mp, Horváth Be ne -
dek 9.72 mp, Turda Csaba 10.04 mp
Távolugrás: Filep György 4.19 cm, Bor-
sodi Máté 3.86 cm, Tibenszki Milán 370
cm, Tur da Csaba 310 cm.
300 m-es síkfutás: Kárpáti Ákos 54.83 mp
600 m-es síkfutás: Kárpáti Ákos  2.10.72 mp
4×200 m-es váltó: Filep–Turda–Tibenszki–
Borsodi  összeállítású csapat a 12. helyen 
KÖLYÖKATLÉTIKA BAJNOKSÁG (Bu-
da pest, Ikarus pálya – szept. 27.)
Az U11 korosztályú veresegyházi atlé ti -
kai csa pat a Ferencz Janka–Batizi Eme -
se–Sulyán Ale xandra–Varga Dó ra–Bál  -
vá nyos Szi lárd–Gom bos Boldi zsár–Jan -
kov Milán–Lesták Ár min összeállításban
19 csapat közül az igen előkelő 5. helyet
szerezte meg.
Edző: Szalma Róbert, Hegedűs Gabriella

Sporttal kapcsolatos híre, kérése, kérdése van?
Keresse Baranyó CSaBa rovatvezetőt!

E-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu • telefon: 20 9749 686

2014. október 25-én Kerepesen, a Közép-
magyarországi Regionális Judo Szövetség
versenyén szerepeltek judósaink. A via dal -
ra több mint 130 judoka nevezett. A Veresi
Küzdősport Egyesületet 18 fő képviselte.
Remekül szerepeltek, egyéniben 11 arany,
5 ezüst és 2 bronzérmet gyűjtöttek! Ennek
köszönhetően a csapatversenyben a har-
madik helyen végzett a csapatunk!
Aranyérmet szerzett: Kiss Patricia, Gelle
Panna, Széchenyi Linda, Maros Pálma,

Homoki Marcell, Hegyi Dávid, Kiss Ben -
ce, Németh Szabolcs, Sziklai Péter, Gaál
Benjamin, Mándi Vince.
Ezüstéremnek örülhetett: Jakab Kata,
Parádi Barnabás, Pálfalvi Ábel (első ver -
se nyén remekül megállta a helyét!),
Fóthi András (aki szintén első versenyén
szerepelt), és Maros Tibor.
Bronzérmesek: Schwartz Olivér és Fülöp
László. Gratu lálunk az egész Csapatnak!

EDZŐ: ILYÉS GYULA

VÍVÓINK ISMÉT
A DOBOGÓ TETEJÉN!

Szeptember 27-28-án VI. alkalommal ke -
rült megrendezésre a Mézesvölgyi Iskola
tornatermében országos felnőtt és után-
pótlás párbajtőr verseny. A korábbi rész -
vételi rekordot megközelítő sporto lói
létszámmal indult szombat reggel a ver -
seny. A 9 felállított páston színvonalas
asszók folytak és minden tusért meg kel-
lett küzdeni. A felnőtt férfiak verse nyé -
ben a veresi nevelésű, junior Kukucska
Dániel az előkelő III. helyezést érte el,
míg a kadet korú Bánsági Barnabás a 7.
helyen végzett. Ezen a napon a veterán
(40 év feletti) versenyzőknek külön 8-as
döntője volt, ahol Szakmáry Sándor nem
talált legyőzőre és ezzel jó példát muta-
tott a másnap vívó utánpótlás korú veresi
vívóknak. A vasárnap délelőtti ver seny -

számok közül a gyermek leány kategó -
riá ban Kálózi Anna a bronzéremig me -
 ne telt, majd a délutáni serdülő fiú csa -
patversenyen a veresi fiúk feltették az i-
re a pontot és magabiztosan, ve ret lenül
nyerték meg a versenyt. 
A győztes csapat tagjai: Nagy Boldizsár,
Sallay Zsombor, Szakmáry Nándor.

Ha Te is egy győztes csapat tagja
akarsz lenni: GYERE VÍVNI!

Jelentkezés: 20 665 3374   

Az acsai uszoda szakmai megnyitója után
az Octopus vízilabdásai is tesz tel ték a
régi/új medencét. Több mint 30 sportoló
vett részt a különleges edzésen, ahol egy -
más ellen meccseztek a gye re kek. Re mé -
nye ink szerint rövid időn be lül az Acsa és
környékbeli gyerekek is el kezdik a vízilab -
dát, és lesz lehető sé günk ellenük is ját-
szani, közös edzé se ket tartani. Ez nagyon
sokban segítené a csapat fejlődését, amire
szükség is van, hiszen mindkét korosztály
bajnoksága novemberben kezdődik. Az
er re való fel ké szülést a Mézesvölgyi uszo -
dában el kezd ték már a gyerekek, de a
plusz víz  felület, több kétkapus edzés min-
den képp segíti a munkát.            VINCE GITTA

ARANYESŐ KEREPESEN!



22 2014. november

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

A Kenyér Világnapja alkalmából Szabó-Nagy Rozalinda
szervezésében veresegyházi magánszemélyek és vállal ko -

zók, a rászorulok ré -
 szére, 42 darab, frissen
sült kenyeret ad tak át
a Veresegyház Kis tér -
ség Esély Szociális
Alap ellátási Központ
számára. A képen Nagy-
  né Gódor Csilla, az in-
tézmény veze tő je ve -
szi át az adományt.

Az Idősek Világnapján
2014. október 10-én, Veresegyház Város Önkormányzat Idő sek Ott -
honában, a bentlakók izgatottan gyülekeztek az ebéd lőben. Hírül
vették, hogy ünnep lesz, együtt fogják a dél utánt „átmulatni”. Mu-
lat ság ez a javából, a jelenlevőket virággal kö szöntötte a város
vezetése és megünnepelték az otthon legidősebb lakóját, a 98 éves
Gyöngyösi Kál mán né, Gizike nénit is. A délután fénypontja, két
rendkívül tehetséges fiatal (Gróf Gréta és Jó földi Balázs) előadása
volt, akik a dal szár nyán, az operett világába repítették az ünne-
pelteket.                                                                            VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
Pásztor Béla polgármester és Tóth Gáborné

intéz mény  vezető köszönti az otthon lakóit

Kenyér Világnapja
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VErESEGyháZ SZadaI úT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld 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
Apácarács 0,4×1,8 m 2500 Ft
Fagyálló  csemperagasztó 1000 Ft
Flexibilis  csemperagasztó 2290 Ft

TIKKUrILa  FESTÉKEK  FOLyaMaTOS  aKCIóJa!
Beltéri falfesték 12 l 3999 Ft
Lazúr  (több színben) 0,9 l 2580 Ft
Beltéri színezett falfesték, mosható, csepegésmentes, több színben
2,5 l                                 3990 Ft 5 l 6980 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

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

Veresegyházon tavaknál újszerű állapotú 1,5 szobás 53 m2-es
családi ház hangulatos ősfás telken eladó. Irány ár: 14,9 M Ft.

•
Veresegyházon  két generációs összesen 3 szobás két fürdőszobás
családi ház eladó 9,9 M Ft-os irányáron.

•
Veresegyházon vasútállomás közelében 92 m2-es 3 szobás egy -
szintes családi ház 860 nm-es telken eladó 14,9 M Ft-os irányáron.

•
Veresegyházon hangulatos 143 m2-es nappali +4 szobás egyszin -
tes újszerű családi ház eladó 33,8 M Ft-os irányáron.

•

Veresegyházon vállalkozásra és lakhatásra is kiválóan alkalmas

lakás és üzlethelység megnevezésű ingatlan nagy telken, központ-

ban eladó. Irány ára: 19,9 M Ft.

Továbbra is várom megkereséseiket,
amennyiben eladni vagy vásárolni szeretnének.

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
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(20) 329 5527

Telefon/fax: (28) 404 651

2111 Szada,
Dózsa György út 166.

(a VIDautó önkiszolgáló autómosójának

emeletén, a főút mellett)

Most váltson könyvelőt!

KAPPA

KÖNYVELŐIRODA





Kosik József alpolgármester és a Veresegyházi Hagyományőrző
Népi Együttes közreműködésével nyílt meg a Veresi Pálinkaház

Sulibörze pályaválasztási fórumot tartottak
október 4-én a 7. és 8. osztályosoknak

Az Országos Könyvtári Napok veresegyházi
rendezvényei között „könyvturi” is volt.

Gyorsasági lovasverseny a Bokréta Lovardában

Fotó: Berze Lajos


