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Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepénAz 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén

Bőzsöny Ferenc, Bőzsöny Ferenc, 
aki a Magyar Rádió aki a Magyar Rádió 
bemondója volt bemondója volt 
1956. október 23-án, 1956. október 23-án, 
a FIDESZ – KDNP a FIDESZ – KDNP 
megemlékezésen, megemlékezésen, 
október 22-én.október 22-én.

A Honvéd Együttes A Honvéd Együttes 
férfi kara a Katolikus férfi kara a Katolikus 
Templomban Liszt Templomban Liszt 
műveket adott elő műveket adott elő 
október 21-énoktóber 21-én
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A Block csoport kiállítása a Szabadidős A Block csoport kiállítása a Szabadidős 
Központban,  november 12-énKözpontban,  november 12-én

A GKRTE kihelyezett turisztikai A GKRTE kihelyezett turisztikai 
konferenciája Veresegyházonkonferenciája Veresegyházon



2011. november

3

Veresi Krónika

www.decens.eu • folyóirataink

L i s z t  F e r e n c e t  ü n n e p e l t ü kL i s z t  F e r e n c e t  ü n n e p e l t ü k

Október 22-én ünnepeltük Liszt Ferenc születésnapját.
Kétszáz évvel ezelőtt, egy kis nyugat-magyarországi fa-
luban, Doborjánban (amely nek ma Raiding a neve, és Ausz-

triához tartozik) született minden idők magyar és egyetemes ze-
netörténetének egyik legnagyobb zongoravirtuóza, zeneszerzője, 
egyházzenésze.
Igen, ünnepeltük ezt a napot, nem csak 
megemlékeztünk róla. Szerte a világon 
sokan vélekedtek így. Ezt bizonyítja, 
hogy nemrég egy hangversenyen a 
koncertterem hallgatósága szin te 
vallásos áhítattal tekintett arra 
a fi atal előadóművészre, aki 
nem csak játékával, hanem 
személyiségével is megidéz-
te nagy elődjét.
A Jóisten zenei kísérletező, 
megújító hangulatában le-
hetett, amikor a földre küldte 
kiválasztottját. Általa akart 
üzenni: a mennyei harmóniák 
földi megtapasztalása nem lehe-
tetlen. Liszt Ferenc zenéje megha-
tározta az utána következő hosszú 
évtizedek zenei irányvonalát. Hidat ké-
pezett a XIX. század zeneművészete és a XX. 
század zeneszerzői között. 
Ki volt Ő valójában?
Egyszerű, szegény, de törekvő családból származott. Apai dédapja 
még földnélküli napszámos volt. Írásaiban, leveleiben mindig mag-
yarnak vallotta magát, s ezt jótékony cselekedeteivel bizonyította. 
Nagy utat járt be lelkileg és fi zikailag is. A hit és a vallás életének 
mindig központi élménye volt, de fi atalon mint ünnepelt, öntuda-
tos művész nem tudta kivonni magát hullámzó érzelemvilága és 
rajongóinak ártalmas hatásai alól. Egy alkalommal Genfben a szál-
lodai bejelentkezőre születési helyét így írta: „Parnasszus”. Párizsban 
XIV. Lajos mondását utánozta átalakítva: „Le Concert c’est moi” – „A 
Koncert én vagyok.”
Az akkoriban lehetséges utazási módokon bejárta egész Európát, 
Lisszabontól Szentpétervárig, Dublintól Nápolyig. Több mint 
százezer kilométert utazott, és koncertjeinek száma meghaladta az 
ezret. Ezt a virtuóz életformát közel tíz évig bírta, majd abbahagyta. 
Letelepedett Weimarban, majd Rómában, és inkább a zeneszer-
zésnek, tanításnak, az egyházzene megújításának szentelte életét. 
Pestr e többször ellátogatott, hogy tudását, zenei tapasztalatát át-
adja növendékeinek, barátainak. Emberi nagysága kiteljesedett: 
szegényebb sorsú zenésztársait bőkezűen segítette anyagilag, 
műveiket bemutatta, népszerűsítette.
Az egyházi rend alsóbb fokozatait idősebb korára fölvette. Mivel 
egész fi atalon a papi hivatás lehetősége is fölmerült benne, ez ek-
kor valamilyen szinten beteljesült.

Mit jelent nekem Liszt Ferenc?
Legelőször gyermekként a katolikus énekeskönyvben, a Hozsan-
nában olvastam tőle elgondolkoztató idézeteket. Kamasz korom-
ban nagy fekete lemezekről hallgattam a zongoraversenyeit, majd 
később szimfonikus költeményeit, virtuóz zongoradarabjait, mély 

értelmű, szinte drámai egyházi műveit. Orgonára írt 
kompozíciói közül többet megtanultam. A nagy 

romantikus lélek kisugárzását éreztem 
minden alkotásából, és ez ragadott 

meg fi atal koromtól kezdve. Zenéje 
a szabadságot jelenti még ma is 

számomra, melynek korlátait 
csak a zongora hét oktávja 
szabja meg. Most már ezt is 
mondhatom: amint elmúl-
tam ötvenéves, nem csak 
szeretem, de talán értem is 
Liszt Ferenc zenéjét.

Egy szeptemberi, nyárias 
hét végén a Soprontól alig 15-

20 km-re található doborjáni 
szülőházba látogattam el immár 

másodszor, tiszteletem jeléül. A 
fehérre meszelt falak szin te világítot-

tak a napsütésben. Talán a ház egykori 
lakójának küldetésére akartak utalni?

Úgy gondolom, bárhol is éljen valaki a világon, egy 
pillanatra hajtsa meg fejét Liszt Ferenc művészete előtt!

Gedai György

Nem csak ünnepeltük, élveztük is Liszt Ferenc zeneműveit, mely-
ek egy nagyszabású, ötrészes koncertsorozat során hangzottak 

fel  a helyi művelődésszervezőknek és Ella Istvánnak köszönhetően. 
Az ’56-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója környékére 
szer vezett előadásokon különleges élményben volt részük a ze-
nerajongóknak. 

21-én a Honvéd Együttes férfi kara a Római Katolikus templomban 
adott elő kórusműveket, melyeket Nagy László Adrián kísért
orgonán.
22-én a Mézesvölgyi Iskolában Jandó Jenő Kossuth-díjas 
zongoraművész lépett fel. Liszt Ferenc virtuóz zongoradarabjai 
közül többek között két legendát tűzött műsorára:
- Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak
- Paulai Szent Ferenc a hullámokon jár.
24-én a Szabadidős Központban Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem ének szakos hallgatóinak dalestjén 4 tehetséges énekesnő mu-
tatta be Liszt legszebb énekműveit

27-én a Szabadidős Központban a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola 
művésztanárai szólaltatták meg önálló estjükön Liszt dallamait.

28-án a Református templomban Budapesti Bach kórus hangverse-
nyével fejeződött be a zenei csemegéket felsorakoztatott koncert-
sorozat.

Liszt Ferenc művei Veresegyházon

Jandó Jenő zongorajátékaJandó Jenő zongorajátéka

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából 
kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.

Kiadó és szerkesztõség:2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. 
Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Fõszerkesztõ: 
Windhager Károly • Szerkesztô: Fogarasi Verona
• Foto: Lethenyei László • Nyomdai elõkészítés:

Szedlacsek Enikő • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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174/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Misszió-Health Egész-
ségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 2010. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg 
szerinti eredménye -23 006 ezer Ft (negatív), 
mérlegfőösszege 304 047 ezer Ft) elfogadja.
2.) A mérleg szerinti eredmény (negatív) az 
eredménytartalékba kerül, abból osztalék 
nem fi zethető ki.
3.) A határozatot a Misszió-Health Kft 
ügyvezetőjének meg kell küldeni.

175/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete ismételten kijelöli Basa 
Ottót (sz.h.i.: Hatvan, 1970.10.22., a.n: Óvári 
Mária, szig.sz.: AP652117, adóazonosító 
jel: 8379140834, 2112 Veresegyház, Wes-
selényi u. 16. szám alatti lakost) a Misszió-
Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő 
Kft. ügyvezetőjének, 2011. október 6-tól 
2012. október 5-ig 1 (egy) évi határozott 
időtartamra.
2.) A képviselő–testület hozzájárul a Tár-
saság Alapító Okirata 5.§ valamint 8.§-ának 
fentiek szerinti módosításához.
3.) Az ügyvezető díjazásra nem jogosult.
4.) A határozatot a Társaság ügyvezetőjének 
meg kell küldeni.

176/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szé-
chényi téri óvoda bővítéséhez szükséges 
jogerős és végrehajtható építési engedély 
megszerzéséhez az építési osztály épí-
téshatósági engedélyezési eljárást indítson.
2.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy 
a Meseliget Bölcsőde további bővítése 
érdekében nyújtsunk be pályázatot a 
KMOP-4.5.2-11. Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások infrastruk-
turális fejlesztése c. pályázati kiírásra.
3.) A pályázatokon történő indulásról szóló 
döntésre a beruházás paraméterének is-
meretében és az önkormányzat anyagi 
lehetőségeinek függvényében kerül sor.

177/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul a kézilabda 
pálya lefedéséhez – acélvázas csarnok épí-
téséhez - szükséges építéshatósági engedé-
lyezési eljárás megindításához;
2.) A képviselő-testület támogatja a Ver-
esegyházi Városi Sportkör ezen beruházás 
megvalósítását célzó pályázatát, valamint 
megadja a tulajdonosi hozzájárulást, hogy 
a fejlesztés területére,  (veresegyházi 627 
helyrajzi számú ingatlanon lévő kézilabda 
pálya) az üzembe helyezést követő harminc 
napon belül jelzálog bejegyzés történjen a 
Magyar Állam javára.

178/2011.(X.06.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata a Ver-
esegyházi Városi Sportkör által a szakmai 
szövetséghez benyújtott, a meglévő lab-
darúgó pálya műfűvel való borítását, és 
működési támogatást tartalmazó kérelmet 
támogatja. Tulajdonosként hozzájárul, hogy 
a fejlesztés megvalósulási területére(a 627-
es hrsz.-ú telken található, az öltözőépület 
mellett lévő labdarúgó pálya),  a beruházás 
üzembe helyezését követő harminc napon 
belül jelzálog bejegyzés történjen a Magyar 
Állam javára.

179/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzata a 
KMOP-3.3.3-11 kódszámú ”Megújuló ener-
giahordozó-felhasználás növelése” pályáza-
ti programban részt vesz, pályázat beadása 
mellett dönt.
A projekt megnevezése: Veresegyházi ge-
otermikus közmű bővítése lakóingatlanok 
hőellátását biztosító kaszkád alrendszer lé-
tesítésével
A pályázat előrelátható teljes beruházási 
költsége: 273.438.619.- Ft, azaz kettőszázh
etvenhárommillió-négyszázharmincnyolez-
er-hatszáztizenkilenc forint.
A tervezett beruházásnak a támogatás 
szempontjából elismerhető bekerülési költ-
sége: (u.az) 273.346.619.- Ft
Az önkormányzat a pályázati forrásból össz-
esen 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió 
forint támogatást igényel, amelyet a támo-
gatás elnyerése esetén elkülönítetten kezel.
2.) A pályázat megvalósulásához szük-
séges saját erő összege: 173.438.619.- Ft, 
azaz egyszázhetvenhárommillió-négyszáz-
harmincnyolcezer-hatszáztizenkilenc forint, 
amelyet Veresegyház Város Önkormányzata 
biztosít a 2012. évi költségvetése terhére.
3.) A pályázatba bevonni kívánt ingatlanok 
listáját a határozat 1. sz. melléklete tar-
talmazza, mely a határozat elválaszthatat-
lan része.

180/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) A képviselő-testület elfogadja az 
együttműködési megállapodások és 
az ingyenes használati szerződések 
megkötéséről szóló előterjesztést az aláb-
biak szerint:
Együttműködési megállapodás megköté-
sére kerül sor:
• a Veresegyház Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása Társulási Tanác-
sával,
• a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofi t Kft., Közép-Magya-
rországi Programirodájával.

Ingyenes használati szerződés megkötésére 
kerül sor:
• a Veresegyház Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása Munkaszerveze-

tével (rezsit fi zet),
• a Szolgálattal Veresegyházért Egyesülettel  
(SZOVE),
• a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igaz-
gatóságával,
• a Civil Körrel,
• a Veresegyházi Kézilabda Jövőéért 
Alapítvánnyal.
2.) A Közművelődési, Oktatási, Ifj úsági, In-
formatikai és Sport Bizottság vizsgálja meg 
további civil szervezetek igényét ingyenes 
használati szerződések megkötésére, és 
erről tájékoztassa a képviselő-testületet.

181/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Képviselő- testülete 
hozzájárul 1.400 MFt hosszú lejáratú (3 
évre szóló) hitel közbeszerzési eljárásának 
megindításához és lefolytatásához az aláb-
biak szerint:
2. A hitel: 
várható folyósításának ideje:2011. decem-
ber, futamideje:2011. december-2014. 
szeptember, tőke és kamatfi zetés fedezete: 
helyi adóbevételek,
tőke és kamatfi zetés periódusa: féléves
    2012. március, 2012. szeptember, 2013. 
március, 2013. szeptember, 2014. március, 
2014. szeptember, türelmi idő: nincs, ren-
delkezésre tartás: nincs, előtörlesztés: lehet-
séges és térítésmentes
3. A képviselő- testület felhatalmazza a pol-
gármestert a közbeszerzési eljárás megindí-
tására és lefolytatására. 
4. Veresegyház Város Képviselő- testülete 
az 1.400 MFt hosszúlejáratú hitel felvétele 
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
a Közbeszerzési Bizottság tagjainak a 
következő személyeket választja meg:
Bizottság elnöke: Szakmáry Sándor alpol-
gármester
Bizottság tagjai: Tóth Sándor Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Szalontai Boldizsár képviselő
Nagy István Pénzügyi Bizottság elnöke
Garai Tamás jegyző
 Cserháti Ferenc Pályázati, 
Beruházási és Vagyongazdálkodási 
osztályvezető
Jáger Ágnes Pénzügyi osztályvezető
A bizottság állandó jegyzőkönyvvezetője: 
Dr. Andriska Szilvia

182/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a tulaj-
donát képező Veresegyház belterület 1093 
hrsz-ú, 3.876 m2 alapterületű ingatlan 
kivett közterület művelési ágból, kivett 
beépítetlen terület művelési ágba történő 
átminősítéséhez.
2.) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, 
hogy az átminősítésből keletkező vál-
tozásokat a vagyon-nyilvántartásban és a 
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földhivatali ingatlan-nyilvántartásban ve-
zettesse át.

183/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat és a Veresegyházi Kato-
nai Hagyományőrző Egyesület 10 évre 
szóló, Veresegyház, Fő út 116. alatti, belt-
erület, 245 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
ingyenes használatba adására vonatkozó 
haszonbérleti szerződés 8. pontja az aláb-
biak szerint módosuljon:
 „Önkormányzat a felújításhoz szükséges 
anyagok költségeinek biztosítására (any-
agköltség szükséglet – 3. sz. melléklet) 
2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint 
összeget bocsát az Egyesület rendelkezé-
sére 
— a haszonbérleti szerződés megkötését 
követően, ütemezetten, az építés meneté-
nek megfelelően — oly módon, hogy azt az 
Egyesület az Önkormányzat Pénzügyi Osz-
tályán elszámolási kötelezettséggel felveszi.   
Egyesület az anyagvásárlások számláinak 
címzettjeként (vevőként) Veresegyház 
Város Önkormányzatát (2112 Veresegy-
ház, Fő út 35.) köteles feltüntettetni.  Ezen 
túlmenően Egyesület a támogatási összeg 
teljes körű felhasználásáról 2012. június 
30-ig köteles az Önkormányzattal tételesen 
elszámolni.”
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert a fentiek szerint módosított 
haszonbérleti szerződés aláírására.

184/2011.(X.06.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a gépjármű 
beszerzésekről szóló tájékoztatót elfogadja 
és jóváhagyja.

185/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Képviselő-testülete 
a 173/2011.(IX.20.) Kt. számú határozat 
3. pontjának 5. sorától „a kölcsön biztosí-
téka” részt az alábbiakra módosítja, az ezt 
megelőző és követő határozati rendel-
kezések változatlanul hagyása mellett: 
kölcsön biztosítéka: a 2012.évi márciusi 
helyi adó bevétel, valamint a Veresegy-
ház 981/57, 1103/31, 2323/2, 2833, 2837, 
3076, 3529, 3542/1, 3936, 5715, 5035, 5706, 
8832/8, 1103/38, 6048, 6049, 6554/4, 6675, 
6703/3, 6863, 6985/1, 8522, 9447, 9452, 
9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 
9460, 9461, 9462, 9543, 9564/3, 9564/6, 
9564/7, 9564/8, 9564/9, 9564/16, 9578 és 
a 9579/4 hrsz-ú tehermentes ingatlanokra 
1.400 m Ft kölcsön és kamatai erejéig bej-
egyzett jelzálogjog. 
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Travill Invest Zrt-vel 
a 173/2011.(IX.20.) Kt. számú határo-
zat alapján már megkötött kölcsön- és 
jelzálogszerződést a jelen határozat szerint 
módosító okiratokat - közokiratba foglalás-
sal - aláírja.

186/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadja a Meseliget 
Bölcsőde 2011. évi munkájáról szóló 
intézményvezetői beszámolót.

187/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyhá-
zi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.
2.) A jövőben a kistérségi beszámoló tar-
talmazza, hogy a kistérség települései men-
nyit fi zettek az önkormányzatnak, és van-e 
elmaradásuk. 
Ugyancsak a jövőben a beszámoló térjen 
ki arra is, hogy településenként mennyi az 
ellátottak aránya az egyes támogatások es-
etén. 
3.) A belső ellenőr véleményezze a kistér-
ségi munkaszervezet gazdálkodását.

188/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadja a Ver-
esegyházi Medveotthon Fejlesztéséért 
Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2011. 
évi működéséről szóló kuratóriumi elnöki 
beszámolót.
2.) A képviselő-testület kifejezi köszönetét 
a Medveotthon igazgatójának, a kuratóri-
umnak, kiemelten Kucsa Tamásnénak, a 
KUCSA-Ker. Kft. ügyvezetőjének.

189/2011.(X.18.) Kt. határozat:
5.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete ismételten kijelöli Basa 
Ottót (sz.h.i.: Hatvan, 1970.10.22., a.n: Óvári 
Mária, szig.sz.: AP652117, adóazonosító jel: 
8379140834, 2112 Veresegyház, Wesselé-
nyi u. 16. szám alatti lakost) a Veresegyház 
és Térsége Fejlesztéséért Nonprofi t Kft. 
ügyvezetőjének, 2010. július 1-től 2012. ok-
tóber 31-ig tartó határozott időtartamra.
6.) A Képviselő-testület a Társaság Felügyelő 
Bizottsági tagjainak 2011. október 18-tól 
2012. október 31-ig tartó határozott időre a 
ismételten kinevezi
• Harcos Lászlónét (anyja neve: Walter Aran-
ka, leánykori neve: Prokopecz Aranka, lak-
címe: 2112 Veresegyház, Fenyves utca 13., 
személyi igazolvány száma: AF 404482).
• Nagy Lászlót (anyja neve: Bólya Ágnes, 
lakcíme: 2112 Veresegyház, Attila utca 1., 
személyi igazolvány száma: AJ 150049).
• Iványi Györgynét (anyja neve: Molnár 
Zsuzsanna, leánykori neve: Török Piroska, 
lakcíme: 2100 Gödöllő, Széchenyi út 38., 
személyi igazolvány száma: FS-I 832056)
7.) A Képviselő–testület hozzájárul a Tár-
saság Alapító Okirata 16.4, valamint 17.2 
pontjának fentiek szerinti módosításához.
8.) A Képviselő-testület elfogadja a Társaság 
Javadalmazási Szabályzatát, amely alap-
ján az ügyvezető és a Felügyelő Bizottsági 
tagok díjazásban nem részesülnek.
A határozatot a Társaság ügyvezetőjének 
meg kell küldeni.

190/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testület a Veresegyház és Tér-

sége Fejlesztéséért Nonprofi t Kft. 2009. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg 
szerinti eredménye -278 ezer Ft (negatív), 
mérlegfőösszege 6915 ezer Ft) elfogadja.
2.) A mérleg szerinti eredmény (negatív) az 
eredménytartalékba kerül, abból osztalék 
nem fi zethető ki.
3.) A határozatot a Társaság ügyvezetőjének 
meg kell küldeni.

191/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Veresegyház és Tér-
sége Fejlesztéséért Nonprofi t Kft. 2010. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg 
szerinti eredménye -989 ezer Ft (negatív), 
mérlegfőösszege 3 377 ezer Ft) elfogadja.
2.) A mérleg szerinti eredmény (negatív) az 
eredménytartalékba kerül, abból osztalék 
nem fi zethető ki.
3.) A határozatot a Társaság ügyvezetőjének 
meg kell küldeni.

192/2011.(X.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Támasz-
pont Alapítvány által létrehozni kívánt 
Ifj úsági Irodát melynek keretében:
1. Ingyenes használatba adja a Veresegy-
ház 479. hrsz-ú, Fő út 68. szám alatt lévő, 
korábban a Családsegítőnek otthont adó 
épületet a Támaszpont Alapítvány számára 
az Ifj úsági Iroda és Információs központ ki-
alakítása céljára.
Önkormányzati költségvetési hozzájáru-
lást biztosít 2.900.000,-Ft összegben a Tá-
maszpont Alapítvány számára az Ifj úsági 
Iroda kialakításához szükséges átalakítások, 
felújítások tervezett költségeihez. Ezt az 
összeget pótelőirányzat formájában bizto-
sítja az önkormányzat a 2011. év terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a vonatkozó szerződés megkö-
tésére. 
2. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat 
költségvetési hozzájárulásként 300.000,-Ft 
önrészt biztosít a  KAB-ME-11.C pályáza-
thoz.

193/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, a Veres-
egyház 014/66  hrsz-ú ingatlan a alrészletű 
15,2345 ha szántó  valamint j alrészletű 
0,0631 ha legelő  művelési ágból történő 
kivonásához, és a Parcella kft által 205/2011 
munkaszámon készített változási vázrajz 
szerinti 3,4402 ha h alrészletű, valamint 
11,8574 k alrészletű kivett szennyvíz szik-
kasztó területté minősítéséhez.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, a Veres-
egyház 014/39 hrsz.-ú ingatlan teljes, azaz 
2,7024 ha területének szántó művelési ág-
ból történő kivonásához, és kivett szenny-
víz szikkasztó területté való minősítéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert az ügyben keletkező iratok 
aláírására.

194/2011.(X.18.) Kt. határozat:

földhivatali ingatlan-nyilvántartásban ve-
zettesse át.

183/2011.(X.06.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületttteeeeee e hohohohohhohozzzzzzzzzzzzájáájárul, hogy az
Önkormányzzzyzyzzyzyy atatattaaatttt éééés aaa VeV reererrer seseseeeesesegygygyggyygyházi Kato-
nai Hagygygyygygyyygyyyomomomomomomomománánánnánnnáá yőyőyőrzzzőőőő őőőő EgEgEggggyeeeyeyesüsüsüssüleelellelleeet tttt 1000110 ééééévvvrvreeee
szóló, VVVVVVeerererre esesesesesse egegegegegeggggyhyhyhyhyyyyy áz, Főőőőő út 1111111111 6.6 aaaaalalalalaaaattttttttttti,i  belt-
erületettetttetttet, ,, 242444445 5 hrhrhrhhrhrhrszssszss -ú önkkkkkormááánynynynynnnnyzazazazzzaz tititiitiitit iingngngggngnggatatataataataa lan
ingyyyeeeeneneneneeeesseses hhhasssznznznznznzználááááá atbabaaa adádádádádáádásássásásására vvvvvvvvonoonooonoonoono ataatataa kokokookookooozózózózózzózzzó 
haszzzonoononon ébéébéééérleti szzzerererererrzőzőzőzzzzzz déééééésss s sss 8.888.8.8  pontjaaa a azz aaaaaaalálálábbb-b-
biakkkk szzezeririirirr ntnnnt mmódódossossuluululuuljojoojoojooooj n:nn:nn:n
 „ÖÖnnnnÖnkokookkokoorrmmmmmmmánányzyzatat aaaaaa fffff lelellellllújújújúújújjújúújújítítítításááá hoz szzzzüüükséges
anyyaaaaayagoogoogogokk k k kkk kk költséégegegegegegegeinininininnini ekekkkkekk biizizzztotototototototooosísísssísísísítátátátttásáásásás rrrarrrr  (any-
agkökököööökökööltlltsséééééssééééésééggggggggg szzükükükükükükssésésésésés glg et ––– 3333333.. szszszszsz.. mememmememellllllllllllllékékékékékékéklllelelelele ))t)t)t)t)t)
2.000000.0000000 00000000000,00,00,000,0,,-FFFF-FFF--FFtt,tt,t,t,t  azaz KeKKeKKKK ttőmillió forint
összegggggggggeteteteteee bbbbbbbbbbbocooocococoocococsásásásásásáát t az Egyyyyyesseee ület rendelkezé-
sére
— a haszszszzszszoonoonoooo bébébééééébbéébébéb rlrrrrrrr eti szerzzőőzzz dés megkötését
követően, ütüttüüttüütemememmmeme ezezezezeeezzezetee ten, az épppppítés meneté-
nek megfeleelelellllelőeőeőeőeőeeőeeennn ———————— oloo y mmmmmómóóóódddodonn, hhhhogogyy azaztttt azaz
Egyesület aaazzzz ÖÖÖÖÖÖÖÖnknknknnknknkkormámámámámmámámmmmááámányyyyyyzzat Pénzügyi Osz-
tályán elszázááázámmmomm láááááásiisissisiii kötttelleelelleele ezeeezezeeee eettséggel felveszi.
Egyesüleeeeeeeett tt tt t az anynynyyaga vásááásásáss rlások számláinak 
címzeteteteeetttjjtjttjjtjjtjeeekeeee ént (v(vv( evvvvvőkőőőőő ééénééént) Veresegyház
Várororooroorroror ssss sss ss Önkormánánánánááánnnyyzy atatatatatttatatátááá ((((2121212121121212122 VVVVVerererere esesesessegegegeggggyy-y-yyyy
háháháááháááháázz,zz  Fő út 35.) kökökökkököteleeees sss feeefelttüntettetni.  Ezen
túúúúúúúlmmmlmmlmlllllmmene ően Eggggggyeyeyeyyyeyy sületttt aa aaa tttáámogatási összeg
teeeeeeeeljlljljjjesee  körű ű fefefefefefefffeellhhasznááálááálá ásásásááásááról 2012. június
3330303000033 -i-ig köteleeeeeleeess ss s az Önkkkkkkorororororrrormámáámáánnyzattal tételesen
elelelelelee szszszzámá olniniii.”.”.”.”.”
22.2.22.2.))))))) Vereseeseeseeggygyggggg ház z  VáVáVáVáVVááVááV ror sss ÖnÖnÖnÖnnkkkkokokormrmrmááánánányzyzyz ttatatatááánánán kkkakakak 
KéKéKéKééééééKKKépvpppp iselő-ő-őőő-ő-őő--teteteeetteeeestststs üüülüülülüüü etettetetteteeee e feeeeeeeelhhhhaatta almazza a pol-
gáááááárrmr esteteeeteeertrrtrtrrt aaaaaa fffentiekekkkkk szezzzerint módosított
haaaaassszonnbbébébébbéébbb rrrlrlrlr eti szerzőőőzőzőőzz ddédddddd s aallaaaaa áírására.

18444/////4/44/202020202020220111111 .(X.X.XX.0600606066060606.).)).).).) KKt... hhatatataaa árározat:
A kkkkék pvpvvvvpvisisisiisselelellelee őőőő-őő-őő testtüüülüllletteeetee aaa gggépépépjájájármrmrműűű
beszszszszereerereerzézzzz sekről szóóóóóóólólólóóllóóló tttáááájáááá ééékkkkozo tatót elfogadja
és jóvóóvóvvvvvááháháá agyja.

185/////////222020202220111.((.(.((X.XX.X.X.XX 0006060600000 .))) KKKKttt.t  hatttááráá ozat:
1. VVVererereerrrrreseeeeeee egyház VVVVVVVáááááráááá ossss KKKKKKéépé viselő-testülete
a 1777777333//3//3/2011.(IX.2.222..20.0.00.000.00.0.0 )))) ))) KKKtKtKtKKtKttK . . sszssss ámú határozat
3. pooonnononontjtjtjtjtjjtjtjáná ak 5555555. sosoooorárrárárárátótóótótótótótót l „„a„aaaa„„a„  kölcsön bizzzztotootottoosísísísísíssísí-
téka” rréééészszzzszszzs t ttt azazzzz aaaaaaaalábbbb iakra mmóm dosítja, aazzzz zzz ezzttt tt t 
megelőőőőőőzőzőzzőőzzőő éééééééééss követő hatattaaattttározati rerennnnddndddn el-
kezések váváváváávváváválllltltltl ozatlanul hagyyyyyyyáásásááássáá a memmmeeemmeelllllllllllll etteetetetett:t:t::t:
kölcsön biztosítéka: a 200101011122.évi mámmmmm rciusiisisisisi 
helyi adó bevétel, valaminnnnnnnnttttttttt a Veeeereeererereereresesesessss gyggg -
ház 981/57, 1103/31, 2323///22,2222222  2833, 22222838383338383838333777,7,7,7,777
3076, 3529, 3542/1, 3936, 571555555, , , ,,, 5055555 35, 5706,
8832/8////8,, 111111111 0303/3//333/33888,, 666048, 6049, 6555555555555555555 4/44 4, 6675,
6703/3/3333,, , , 6863, 699999858585858585/1/1/1//1, 8522, 94444447474474444774474 ,, 9452,
9453, 94444444545454545555455 , , 9455, 945666, 94949949494949449999 57555 , 94585858888588,, , 9459,
9460, 9461661611,,, 9462222262,,,, ,, , 959999 43, 95959595959555646666644/3, 95955555646464646464666 /6,
9564/7, 9564664646464/8/8//8//8, 995959599595959564646466466 /9999,,,, 9599599599 64444/111/11/11/1/16,6,666  9578 888 éséséséséséésééséééé  
a 9579/4444 hhhhhhhhhhrrrsrsrsr z-ú teteeetteeteheheheheeeeherrrmrmmrmmmrrrmrmrmeeenenenenneee teteteteesss s s ingagaaagaaatltttttltt anaa okra
1.400 mmmmmmm FFFFtFF  kölcsssssönönönönönöönnön ééééééés ss sss kakakkakakkkammamaamaaaaaam tatatataataaiii ii ererereerereerejéiéiéiééigggggggg bebbbb j-
egyzetteteeteeete ttt t jelzálogjjoooojojjoojjog.gg.g.g.gg  
A kééééééppvpppp iselő-testüülüüületeeeetete  felelelelhahahhahahhhahahah tatatatatatataatallmlmlmlmlmlmlmlmaaaaza zaaaaaa aaaaaaaa pppppppppppoloo -
gármmmmmmesseseseseessstetttet rtrttrt, ,,, hohohohohhohogygygygygyggy a TTTTTTTTTrarararaaraarrravivvviviviviviv lllllllllllllll IIInnnvnvnnnn esesssstt ttttt ZZrZrZrZrZZZZrZrZrZrtt-t-t-t-tt vvveveeeveveeveevell
a 11717171 3/2011.(IXXXXX 2222.220.000.0.0.0000.)) ))) Kt. szszsszszszszss áámámmámúúú úú úúúú ú hahahahahaaahahaahahh tátátáttáátátáttároroooorooroo-
zat alapján már meeeeeeeegkgkgkgkkgkgkgg ötöööööö ött kkkökökökööökököölclclccclclcclcsösösösösösösönnnn-n-nnn ééééés ss 
jelzálogszerződést a jelennnnnn hhhhhhhhatataatata árározoozozzzzatatatatttt sssssssszzzzezezeeeeezez rintntntntntntnttt
módosító okiratokat - közokikk rararaaraatbtbtbtbbbtbtt aaa fogllglglglaala ááásssásss--
sal - aláírja.

186/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat

Képviselő-testülete e e e eeelelelee fofofooofofofogaggggg dja a Meseliget
BöBöööBööööölcllclclccsősősssőősősőőde 2011. ééééévi mmmmmunkájáról szszszzzs óóólóóóóóóó ó óóóóóóóó
iiinnnii tézmmmmmmm nénénénénénnénnéé yvyvyyyyyvy ezetőőiőőő bbbeszámmmommommolót.

111888888887/2011.(X.X.X.XXXXX.18181811818811 ..) Kt. hatáárrrrrozozzoozozozozoo aatatataa :
11.1 ))) Veresegyyháhhháháháház Város ÖÖÖnÖÖÖÖ kormányzzzzzzaaata  
KéKéKéKéKéééKéK pvppp iselő-testüülülüüüü ete elfogaddjdjjaaaaa a Veresegyhhhááááhááááh -
ziziiizizzz KKKKKKKisii térség Önknn ormányzatatatattt inak Többcbcbcccélééléélélúúúúú
Társullululásáásáássssa aaaaa 20111111. évi tevékeeeeennységérőrőőrőrőőőlllll sszsssss óló 
beszámollololololótótótóótót.
2.) A jövőbebebbbebennnnn aa kistérségi bbbbeseseseeszzázázz moló tar-
talmazza, hogygygygyyyy aaa kistérség tttttelelelelle eeepülései men-
nynyyynyyynynynyyititittt fi zettek az öööööönkormányyyyyzzzazzz tnak, és vanannananana --e-e-e-e 
elelelele mamaarraaararaarradádádádáddásuk. 
UgUgUggUgUggggyaaayayayayayaaancncnncnnnnccsaasas kkkk aaaaaa jöjöjöjöjöjövővővvvvvőbebeebebbeennnnnn nn aaaa beebeeebebeb ssszszszzzszáámámámáámáámáámmá olollololóóóóóó tététéétttétéé jrjjrjrjjrjr eeeeeneneeee  
kikikikikikiki aaaaarrrrrrrrrraaaaa isisisisis,, hohhhohohohogygygygygy tttttt lleeleleleleleppeppepepepülüüllüülüléééésséséseenenenenkékékékékéntntnt mmmenenennynnnynyiiiii azazaz 
ellátottak aránya az eeegggyes támogatások es-
etén. 
3.) A belső ellenőr vvvéleményezze a kistér-
ségi munkaszervezet gggazdálkodását.

181818188/8/8/8/2020202011111111 (((.(XXXX.18181818 ))).) KKKKt.t.tt... hhhatározat:
1.) Veresegyház VáVáVáVV ros Önkookormmmrmrmrmáánánnnáá yyzyyyy tatt 
Képviselő-testülete elfogadjjjaaaa a Ver-
esegyházi Medveoottttttt hon FFeFeeeeFeeFeejjjljjjllljlessesseseseesztzzzzz éssééééééééééé rtrrtrtrtt 
Kiemelkedően Közhaaaaszzzs nú Alaappítvtvtvtvtvtvváánánánánánánánny yyyyy 2020202000202 11111111111111. 
évévévévviiiii műműműműm kökökököködédédédéésésésésésérőrőrőrőrőlll szszszszszóóóólóó óóó kuratóóóóóórirrrrrr ummmmiiiii eeeleleleleeele nöki 
beszámolót.
2.) A képviselő-testüleeet kifejezi ii kkökökököökk szszszzszszszzönönönönönnnö etetetéééétttt 
a Medveotthon igazzgatójának, aaaaaaa kkkkkkurururuurururaaaaata óri-
umnak, kiemelten KKKuuucsa Tamásnénénénénénnnéénak,k,kk,kk, aaaaaaa 
KUCSA-Ker. Kft. ügyveeezzzetőjének.

189/2011.(X.18.) Kt.... hhhatározat:
5.) Veresegyház VáVáVVVáros Önkormányzat 
Képviselő-testülete isssssmmmételten kijelöli Basa 
Ottót (sz.h.i.: Hatvan, 1970.10.22., a.n: Óvári
Mária,, szig.g sz.: AP6522522211111 7,, adóazonosító jej l: 
838383797979141414080808343434, 212121121212 VVVVVVeereeeerere esesesegegeg hhyhyhááázáz, WWeWeWessssss leleleléééé-
nyi u. 16. szám alatti laaakost) a Veresegyház 
és Térsége Fejlesztééééééééssséért Nonprofi t Kft. 
ügyvezetőjének, 20100000... július 1-től 2012. ok-
tóber 31-ig tartó hatááááárrooozott időtartamra.
6.) A Képviselő-testüleeettteeetette aaaa TTTTárárárársasasasasásásáságggg FeFeFeFelülülülügygygygyelelelelőőőő 
BiBiBiBBiBiBiBiBizozzzzzz ttsági tagjainak 222011. október 18-tól 
20202020202000011212111 . okkokokokokokookkkkktótótótótóttt ber 31-ig taaaaarrrtó határozott időre a 
ismmméméméééméémétttteteteteteeteltl eeennneeee  kinevezi
• Haaaaarrrrcos LLLLLLásásáásá zlónét (annnyyyja neve: Walter Aran-
ka, lell ánnnánánánnykykykykykyykykorooororroriii nenenennenneenevvevv : PPPPrP oookopecz Aranka, lak-
címememeeee:: : 222122 12 VVVVVVeererererererese egyhhhházzázáz,, FeFeFeFenynynynyvevevevessss ututututcacacaca 11113333.,,
szememeemmemememe élyi iiiggagaggagagagggagagaazozozzzz lvány ssszszzs áma: AF 404482).
•••• NaaNaNaN gygygyggyygygg LLLLááásááá zlót (anyjjjaa neve: Bólya Ágnes, 
llal kkkcíme: 2112 Vereseeeeegggyház, Attila utca 1., 
személyi igazolvány ssszszzs áma: AJ 150049).
• Iványi Györgynét (((((ananyjyjyjaa neneveve:: MoMolnlnárár 
Zsuzsanna, leánykoriiii neve: TTTööörökökök PPPiiiroskkka,
lakcíme: 2100 Gödöööllőő, Széchenyi út 38., 
személyi igazolvány ssszzáma: FS-I 832056)
7.77.7 )) A Képviselő–testüüülllü et hozzájárul a Tár-r-rr
sasaaaaaaa ásáásáásáásssásás ggggggg AlA apító Okiratttttaa 16.4, valaminttttnt 1111111777.777.777 22222 
pont ájjáááááánanannanannnanananaakk kkkkkk k feffeffefeffefentnntttieek szeeeere iiinti módódóóóddosososoososítítítííttásássássásá áháháháháá oz.
8888.8.)))))) A Képviselllőőőőő-tetetetetteststtttsttssstststülülülüülülüü eeettteeeeet eeeeeelflflflfflffflfogoggogo dddadaddaa ja a Társasággggggg
Javavvavavaaaddaddadadaaaddadalmlmmlmmlmmlmmazazaazazzzásá i Szabbbáláálálállyzyy atát, ammmmeleeleee yyyyy yyy aalallaaalapapapaaa -
jáááájájáájáááj nnnnnn azaaaa  ügyveveveeeezezeezezeeeeetőőtőőőtőtőtőtőő éééééééééééssss aa aa FeeeFeeFFelülülülülüülügygggygyygyeleele őőőőőőő BBiBBiBiBizottsásásáágigiggigigggg  
tatatatatataaagogogogogogogogogoogokk k k díddíddídd jajaaajaajjaaajjj zázázázázáz sbsssss ananan nnnnemeeee  részeesüsüsüüssülnlnnekekekeke .
AAA AAA AA hahahahahahhh ttátátáátátátát rororooorororoooroozazaazaaaazazazatttototootoootott t aaaaaa TáTTTáTTáTáTáTáTársrsrsrsrsrsrsaaasaa ágggágágggg üüüüüüüügygygggygygyggggyyvvevevvveevev zezeeeeetőtőtőtőtőtőtőtőőtt jéjéjéjéjéééjéééjéjjéjj neneneneeneeeenekkk kkk
mememememmem g kkkekkeeekekkelllllllll kkkkkkkkkülülülüü deennnin ...

1919190/0/0/0///0 2020202020202020220111111111111 (((.((.(.(((((((XXXX.X 1188888181 .).))).))).) KKKKKKKttttt.t. hhhhhattttttttááráráárárááráááá ozozozozozozozzaatatattatatt::::::
1.111.1.1.1 )))))) Veresegyháháháháháháháházzzzz VVVáVáVáVáVáVáV ros ÖnÖÖnÖnÖnÖnkokokokokormánánnánányzyzyzzzyzyzyzyzzy atatatattataata  
Képvvvvisiisisisselleeele őőőő-őőő-őő tetetteteteestsssssstülülleteet aa VVereresssesese egggegeegggyhhhyhyhyyyy ááázázázázáz ééééééés Tér-

sége Fejlesztéséért Nonprofi t Kft. 2009. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg 
szerinti eredménye -278 ezer Ft (negatív), 
mérlegfőösszege 6915 ezer Ft) elfogadja.
2.) A mérleg szerinti eredmény (negatív) az 
eredménytartalékkkbabbabba kkkereerrrerrerülüüüü , abból osztalék 
nem fi zethetttőőőőő kkkkikkikikiki.
333.))))) AAAAA hahhhhhatáttátááároroooorrr zazzazazaz toototottot ttttt ttt a TáTTáTáárssrsrrsasasaasaaaságágágágágággá üüüüüüüügygygygyggygyvevevevevvezezezezzzz tőjének 
meg keeellllllll kkkkkkülülülüü dedededededenninninn .

19191919999991/11/1/1/1/11 2020200200202 1111111111111.(((.(. X..18888181881888.).).)..) Kt.. határrrárrározozozozat:
1111.) ) VeVVVVeVVVVV rererereressess gyhááááázz zzz z VVVáV roroooooooosss ssss Önkoorrmrrmrmrmmánánánánnnyyyzyy at 
KKéKééKKéKééKééKéépppvpppp isellllőőő-őőőő testülete eee aaaaaaa VeVeVVeVeVeeV reresesegygyháháázzzz zz z éésééé TTTTér-
sége Fejjjjjjjleeeell sztéséérérérrérttt ttt NoNoNNooNoNoNNN npnnpnpnpnpnpprorofifi tt KfKftt. 222220100100010000.00 évi 
egyszerűűűűűűűűűsssísss teeeteetttttttttt ééééééévevvv s bbbbebebbb szszszszzzsszzámámámáámámolójátttttt (((((((((méméméméémééérrlrrr eg 
szszszerereriiininin iitititi eeererrrerreddmdddmdmééénénényeeeeyyyeyye --989 ezezezezzeezzereeereree  Ft t (n(n(n(n(nn(n(nnnnegegegegeggaattaata ív), 
mérlegfőösszege 3 337333333 7 ezer FFFFFFFFt)t)t)t)t)t)tt eeeeeeeelflflflfflflfooogoggogoggooogoggadaddadaddddddddjjjajj .
2.) A mérleg szerintttttii eredmééééém nnyynynyyy (((((((((nnneeeneneneeegagaaaagaggattítítíttttt v) az 
eredménytartalékkkkbabbaabbbba kkkkerererrrrülülüüül, abababbbbbbóóbóbóbbób l ll ooosooooo ztalék 
nem fi zethető ki.
3.3.3..) ) A határozatot aa TTTársaságágággágágágággágg üüüüüügygygygygyyyvvvveevvevvvezetőjének 
mmeg kell küldeni.

199992/2/2///2/2///2///2220222 11.(X.18.)) KKKKKKttt.t.t.. hhhatárárárráározattttatt:::::
VeVeVVeVeVeererererrerereresseseeseeesegyggg ház Váárororooooross ÖÖnnnnkormánánánánánnánnányzyyyzyyyzyy atának 
KéKééKéKéKééKéKéppppvpp isssseelee ő-testületttteeee e táááááámoomomommomoggagg tja a TáTáTáTTáTTáTTTámammm sz-
ppop nt AAAAAlapítvány áltatatatataatatal lélééléél trehozni kkkkkkkkívvvívívívívívííví ánááááá t 
IfjIfjIfjIfjIfjIfjIfjIfjúúúúúúúúússássásásásásáággggigggg  Irodát melyyyneeenn kkkk kkkk kererereeerretétttt ben:
1.111 IIIInngngngngngnngn yenes hasznáállalaalaatttba adaddaaddddddjajajajjj  a Veressseeeegegeggggegyyy-yyyy
háháhááááz zzzzzz 479. hrsz-ú, FFő ő ő úúútttúúú  68. százázááázáázáámm mmm alatt léééévővővővvővvvvvvő, 
kokokokokokokoooorár bban a Csaláádsdddd egegegegeeggeegítítííítőnek oooooottttttttttttt hont aaaaadddóóóóóódódó 
épépépéé ületet a Támaszzppponnnntt tttttt AAAlAAlAAAAlapítváváváávávááványnynynnnn  számáámáámáámárararararaaa 
az Ifj úsági Iroda éés Innforrrmámámmámámmm cic ós kkkkkköözöözözözpont kkkkkkkki-ii-i-ii
alakítása céljára.
Önkormányzati kööltttséséss gvetésésésésésééésii hohohohoohohohhozzz ájáárá uuu-uuuu
lást biztosít 2.9000.0000000 0,0,0,000,,00,--F-F-F-FF-F- t t összegggggbebebeeebeeenn a TTáááá-
maszpont Alapítvvánáááá y yyyy szszszszszzámámámámámámára azzzz IIIfj fj fj fj fjúsússsúsússú ágágággágágágágággi 
Iroda kialakításáháhozzzzozo ssszüzüüüzüüksségégégéggégéégeeseseesesses átalaaaaaaakkkíkíkkkítátátááátátássosss k, 
ffefefelúlúlúlújíjíjíjí átátátásososokkkk teteterrvrvezzezzezeeeteee tttttttt kkkkkökk ltséségegeggeegegeeihihihihihhhhezezezeezee . EzEzEzEzzEzzEzzttttt az 
összeget pótelőirráányyyyzazazazaz tt t tt foffff rmájábbbbannnnnn bbbbbbizizizzzto-
sítja az önkormánnyyyyzzat ttt aaaa 2020202020222222011111 . év terhhéhéééééééhh rerrr .
A képviselő-testüüülleeet fffffeleeee hahahahahahaaaah tatatatattat lmlllmlml azzaaa aaa pol-
gármestert a vonaatttkozóóóóóóóóó sssssszezezez rzrzrzrzzzződődőddőddddőddéséésé mmmmmmeeegegeeggggkö-
tétététésésésésérererere.
2. Nyertes pályázaaaaat t esseseesetetettetteete énénénéénénénnn aaaaz z önkormmmmánnáááánánánnyzat 
költségvetési hozzzzzzzzzzzzzájárááráárárá ulululluu ásásásááá kééékéékkkkééééntn  300000000 0.0.0000000000 ,-Ft 
önrészt biztosít aaaaaaa  KAB-MEEEEEEE-111--1111.C CCC pppápáápápp lyáza-
thoz.

19919193/3/3/3/2020202011111111.(.(.(.(X.X..X.X.188888811 .) Kt. határozat:
1. Veresegyháázááázzázzzzáz Város Önkormányzatának 
Képviselő-teesststtstssttüüüülüüüüü ete hozzájárul, a Veres-
egyház 01444444///6/6/66//6//6/666  hrsz-ú ingatlan a alrészletű
15,2345 hahahahaahahaahahaaaa szántó  valallamamamaminiinninttt t jjjjj alalllalllalrérrrészsss letű 
0,0,,06063131 hhhhhaaaaaa legelő  műűműműműmmműűűvevvevevvveléélési ágbólólóll tttöörö ténő 
kikikivonánánáááásáásáásásássásához, és sssss aaaaaa PPaPPaPaPP rcella kft általalllal 22222220050 /2011 
muunnknknknknkknkkkkkaasaa zámooooonnnn nnn készítettetttttt változozzozozozzzzzzáááásááá i vázrajz 
szszszszzzszeererereeeeee inti 3,44444,4,,444404044044 2 haaaahaha hhhhhhhhhhhhh aaaalrlrlrrrlrlllrészlzllzzzleetetttetettű, valamint 
1111,857444 kkk kkk kk kk alalalaalalrészleeeeeetűtűtűttűtűtűtűttűű kkkkkkkkkiviivivivveeetee t szenennnnennnynynynynyyyyvíz szik-
kasztótótótótótótó ttteeerrrrülüüülüüüü eteteteetté minii ősssssssíttíítítítí ééésssééséséé éhhhezeeee .
2.22.2.2.2. VVVVVVVeeereseeegegggeggggeegyhyhyyhyhyhyhyhyhyyhyhyházázázázázázázzzáázázz Várooosososssss ÖÖÖÖÖÖÖÖÖnknknknknknknnkkooororrrooorroro mányzzzazaaaazaatátttt nak 
KKéKéK pvpvpvpvpvvpp isiiiisisiiselő----teteteteteteteteeteststststtsttülülülüülülüüü eteetetteeeteteeteee eee eeeee hohohohohohohohohoh zzzzzzzzzzzzzzájááájjájááárul, a VVeVVeVVeeres-
eggegyhyhhyhyhhhyhyy ázzázáááázáááz 0144444444444/3/3/3/3/3/333/39 9 999999 hrrhrhrhrhhrhhrrhhh szszszzszzzzszz.-.--úúú úúúú ingagagagagaggg tlltltltlaannanaananannn tttt lelleljjjjejejeejejejeeejeessss,ssss aaaaaaazaz 
2,22,2,2,700700007022424242424242442222 hhhhha tteteeeetetett rürüüürüüüüüülellllll téééééénnneekkkkk sszsszzzzzszánánánánántó művelésiii ág-
bóbóbóbóbóbóbóóbóól lll tötötööötötötötötööörtrtrttrrr énénénénnénénéénééé ő kikikikkkikikk vvvovovovonánánánánááásásásásásásáhhhhhohh z, és kivett szenny-
vívívíívíívvvv zz zzzzz szsssss ikkkkkkkkakakakakakakakkaaassszszsztóótótóóó ttttttttererererereree üüüülü etté való minősítéséhez.
AAAAA kékékéékékkékéképvviiisisisssellleleellőő-őőőőő-őő ttestület felhatalmazza a pol-
gáááááármrmrmmrmmeseseeesesse ttetettet rt az ügyben keletkező iratok 

llalaallaláíáíáíáááíá rására.

194/2011.(X.18.) Kt. határozat:
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1. Veresegyház Város Képviselő-testület 
tudomásul veszi a CIR-KO MED BT. 
képviselőjének, dr. Mészáros Zsolt házior-
vosnak a bejelentését, az ellátási szerződés 
2011. november 30-ai hatállyal történő fel-
mondásáról, egyben eltekint a 90 napos fel-
mondási határidőtől. 
2. A képviselő-testület az 5. számú háziorvo-
si körzet lakosainak ellátására helyettesítő 
orvosként 2011. december 1-től határozat-
lan időre dr. Marik György háziorvost meg-
bízza.
3. A képviselő-testület 2011. november 30-
ig dönt az 5. sz. háziorvosi körzet háziorvosi 
állásának kiírásáról.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a helyettesítő orvossal az 
ellátási szerződést megkösse, heti 10 óra 
rendelési idő és heti 10 óra rendelkezésre 
állási idő kikötésével az OEP fi nanszírozás-
nak megfelelő összegű díjazásért.

195/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Veres-
egyház külterület, 065/13 hrsz-ú szántó 
művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdonrészének 
megvásárlásához Luy Istvánnétól 300,-Ft / 
nm, összesen 434.100,-Ft vételáron. 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a földvásárlási adásvé-
teli szerződés aláírására, egyben felhívja a 
jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből kelet-
kezett változást a vagyon-nyilvántartásban 
és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 
vezettesse át.

196/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Váci 
Mihály Művelődési Ház pótelőirányzat igé-
nyét jóváhagyja.2.) A „Zenél a tér”, a „Csil-
lagösvény” és a Liszt Ferenc emlékkoncertek 
megrendezése során felmerült többletkölt-
séget elfogadja, és a Művelődési Ház kiadá-
si előirányzatát  összesen  6.642.000 Ft-tal 
megemeli. 
3.) A rendezvények támogatására kapott 
összeggel, 2.915.000 Ft-tal a művelődési 
ház saját bevételét megemeli. A hiányzó 
3.727.000 Ft-ot pedig az intézményfi nan-
szírozás keretében biztosítja az intézmény 
részére.
4.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a szükséges intézkedéseket a GAMESZ 
felé tegye meg az  előirányzatok átvezetése 
érdekében.

197/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Képviselő-testülete 
támogatja a MÁV-START Zrt. motorvonat 
beszerzési elképzelést és az új szerelvé-
nyeknek többek között a 71. számú vonalon 
való közlekedtetését. A képviselő-testület a 
városban élők igényét tolmácsolva kéri a 
Fejlesztési minisztert, hogy támogató ny-
ilatkozatával segítse elő a motorvonat besz-
erzési projekt kiemelt EU-s beruházásként 
történő megvalósítását.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Veresegyház Város 

Önkormányzata nevében aláírja a miniszteri 
támogató nyilatkozat kiadását kérő levelet.

198/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.)  Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonát 
képező Veresegyház belterület 1868 hrsz-ú, 
9.021 m2 területnagyságú, kivett közterül-
et megnevezésű ingatlanából 272/9021 
hányadrész elajándékozásához Páliné 
Demény Györgyi tulajdonosnak, a Ver-
esegyház belterület 1608/14 hrsz-ú, 1.364 
m2 területnagyságú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlanához való hozzácsa-
tolás céljából.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegy-
ház 1608/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 
(Páliné Demény Györgyi) által + 272 m2 
területnövekedésért megfi zetendő illeték 
(272 x 6.750,-Ft x 21 %) = 385.560.-Ft utóla-
gos megtérítéséhez.
3.) Veresegyház Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete hozzájárul a tu-
lajdonát képező Veresegyház belterület 
1592/2 hrsz-ú, 219 m2 területnagyságú, 
kivett közút megnevezésű ingatlanából 
19/219 hányadrész elajándékozásához kk. 
Demény Donát Zoltán tulajdonosnak, a Ver-
esegyház belterület 1592/4 hrsz-ú, 396 m2 
területnagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanához való hozzácsa-
tolás céljából.
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegy-
ház 1592/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (kk. 
Demény Donát Zoltán) által + 19 m2 terül-
etnövekedésért megfi zetendő illeték (19 x 
6.750,-Ft x 21 %) = 26.933.-Ft utólagos meg-
térítéséhez.
5.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Demény 
Zoltán és Demény Zoltánné tulajdonát 
képező Veresegyház belterület 1590 hrsz-ú, 
1.071 m2 területnagyságú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlanból 82/1071 
hányadrész ajándékként való elfoga-
dásához, azzal a céllal, hogy az a tulajdonát 
képező Veresegyház belterület, 1625/2 
hrsz-ú, 4.469 m2 területnagyságú, kivett 
közterület megnevezésű ingatlanához 
hozzácsatolásra kerüljön.
6.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Németh 
Mária és ifj . Németh Ferenc tulajdonát 
képező Veresegyház belterület 1592/3 
hrsz-ú, 704 m2 területnagyságú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan-
ból 19/704 hányadrész ajándékként való 
elfogadásához, azzal a céllal, hogy az a tu-
lajdonát képező Veresegyház belterület, 
1592/2 hrsz-ú, 219 m2 területnagyságú, 
kivett közút megnevezésű ingatlanához 
hozzácsatolásra kerüljön.
7.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a Pol-
gármestert az ajándékozással vegyes 
telekhatár-rendezési megállapodások 
aláírására. Egyben felhívja a Jegyző fi -
gyelmét, hogy az ajándékozásokkal 
keletkezett változásokat a vagyon-nyil-

vántartásban és a Földhivatal ingatlan-nyil-
vántartásában vezettesse át.

199/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1. ) Veresegyház Város Önkormányzatának 
szándékában áll a helyi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) létrehozása.
2.) A KEF tagjai megválasztásának 
előkészítésével  megbízza a Közművelődési, 
Oktatási, Ifj úsági, Informatikai és Sport Bi-
zottságot.
3.)  A KEF létrehozásának határideje 2011. 
november 8-a.
Felelős: az 1. pontnál: Pásztor Béla polgár-
mester a 2. pontnál : KOIISB elnöke
Határidő: 2011. október 30.

200/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a Pol-
gármestert a HAIDER Kft-vel cca. 40.000 
m3 töltőföld elhelyezéséről és elterítéséről 
szóló szerződés aláírására a Hajó utcai ip-
arterületen, 100,-Ft/m3 ár megfi zetésével. 
2.) A tereprendezési munkálatokat végző 
HAIDER Kft. csak tiszta termőföldet és tiszta 
nyers földet szállíthat az önkormányzati in-
gatlanra. Amennyiben nem a szerződésben 
megállapított minőségű földet szállít a 
területre, köteles 2 eFt/m3 hulladék lerakási 
díjat fi zetni, és a nem megfelelő földet saját 
költségére visszaszállítani.

1. Veresegyház Város Képviselő-testület 
tudomásul veszi a CIR-KO MED BT. 
képviselőjének, dr. Mészáros Zsolt házior-
vosnak a bejelentését, az ellátási szerződés 
2011. november 30-ai hatállyal történő fel-
mondásáról, egyben eltekint a 90 napos fel-
mondási határidődődődőőtőőőtőtőtőttőőlll.l
2. A képviseelőőőlőőőőlőlőő-ttttesesese tütüütüüüleeeel tt azaaaz 5555. szszszszzzámááámáámámmámááá ú háááááázizziororrvovvooo-
si körzet t tt tt lalallalaaaakokkokkokokooosasasasasaas innnakakkakak eeeeeelllllll átáttátáá ásáássáráráráárárraaaa hehhhheheehelyllylylyly ttttetttttte íííísííítőtőőtőtő 
orvoskkkkkéénéénnééénénnnt 22202022001111111111111 . deccemmmmbm err 11111-t-tőőlőlőőlőll hhhhhhatatatatatataatáráááá ozat-
lan iddddddddddőőőrőőőőrő eeeeee rdrdrdrrrd . MaMaMaMaMaMarik GGyöööörö gy hhházázázázáázá ioioioioioooorvvrvvrvvrvr osososoo tttttt memmmememmmm g-
bízzza.a.a..aa
3. AAA kkkkkkééépééé vvvviv selő-tesessstütütütüütütütüüt llett t t 20200200200200111111111 . noveeeembmmmbmmbmbmmm eererererrer 33330-0-0-0
ig ddönönönnönö t ttt azazzazaz 555. szszsz. háháházzziziziz orororororrrvovovovovovvovosi körzet hhááááhááziorvooooooosisisisisisssss  
álláássásss nnnaannnaakk kkkk k kikikiííírááásááárólllólól.
4. AAAAA kkkkééépéppppépppvvvivivvv selő-ttteeseessese tütütütütütüütüüleett ttt fefff lhhhatatatatattttalalalalalaaaaaaaa mamamamamamaazzzzzzzzzzzz a a pol-
gármmmmmmmmmesseseese tetetetetetetetetetet rtrtrtrrt, hohohooooh gygygyggygygy a helellelllyeyeyeeyyeyetttttttttttesesesesítítítítőőőő orororrorororvovovvovossssssssalalalal aaaazzzz 
ellátátáátááásiss sssssssszezzezezzezzezezerzrzrzrzrzrzzőődddődődő ést megkgkgkggg ööösse, heti 10 óra 
rendeleleleleleleelllééséséséséésé i iii ididddddididdidőőőőőőőőőő éséséséséésss heti 1000000 óóóóóra rendelkezésre 
állási idődődőőődőőddőddő kkkkkkkikikkkkiikkikikkikötööööööö éséésésésééésévéééévévv lleleeel aaaaazzzzz OOOOOEOO P fi nanszírozás-
nak megffffffffelllleleleleeee elleleleeee őőőőő ő ösöösööösöööö szegű ddíjazásért.

195/2011.((X.X.X.XX.XXX 18181181881 .) KKKKKKKKKKKt.t.tt.tt.t  hattttááááároz tat:
1.) Vereseggyyyygyyyyygyg hááááz zzzzzzzz VáVáVáVV rorooooooosssssssss ÖÖÖÖnnnkormányzatának 
Képviselő---tteteteeeteestülleteetetteette hhohohoohhoohh zzzzzzzz ájárul a Veres-
egyház kkkkkkkkküülüüü terüleeeettt,t  0655555555/13 hrsz-ú szántó 
műveeeeeeeeléllélééllééésssisisiss  ágú ingggaataaa laaaan nnnnnnn 1//111 tulajdonrészének 
meeeeeeeeeegggvgvgvgvgvvgvgvvg ááásá árlásáhoooz zz z zz z Luuuuy yy yyyyyy Isttvvvvánánánánnánnénénénnénétótótótótótóllll 303030303000,0,0,0, F-FFFtttt t //// /
nnmmmmnmmnn , összesen 44343434343434343343 .100000,----FtFtFFF vvvételáron.
2.22 ) )))) ) A AAA képvisselelleleleleeelőőőő-ő testüüülüllletetee  felhatalmazza a 
popopoopooopollglglgl ármestterererererereerererrtttt t a föföööfööölddlldldddvááásárlási adásvé-
tetetetetet lilililli szerződőddddddődéééésééés aláírásásásásssááássááárárárááárá a,,,, eeegyben felhívja a 
jejejejeeegyggygyyyg zőt, hogogogogogogoogyyyy yyyy a feennnttnntnttti iiiii innnnngagagaaaatttltt anvételből kelet-
kekekekeekeekezzett vválálálálálálllttottotooozásttt aaaa vvvvvvvvvagyyoy n-nn--nynynyny llilililil ááávávávávántntntntarararar ááátátátátá bbbsbsbsbsbanananan 
ésésésséséss aa földhddhdhdhhhhhivivvvivivivvvatatatalalalalalaa iiiiiii ingaaaaatttlttttt ann-nyilvántartásban 
veeeeeeeezzzez ttessssseseseseseees áááát.t.t.ttttt.t

199999999966/6/6/66//66 20200200002 11111111111 .(X.188888 )).) KKKKKKKKKttt.t hhhataataaa ááározat:
1.) VeVeVeVeVeVeerrerrresegygyygyygyháháháháháháháázz z VVáVVárrorororr s ÖnÖnÖnkokokormrmrmánánányzyzyzatatat 
Képvvvvvvvisiisisisiselő-ő-őő-ő- ttttttesesesesese tütt letee úúúúgygggyggggg ddddöönt, hhhogy a VáVáVá ici 
Mihháhááálylylylyly Művelődésssssiii iii HáHáHáHáHáHáz ppóóópóótelőirányzat igé-
nyét jjjjjóóvóóóóó áhagyja.a.a.a.a.2.2.2.222..)))))) A AAAA AAA „Zennnennél a tér”, a „Csil-
lagössvsvsvvvsvssvénééééééééé y” és ss s sss aaaaaaaa LiLiLiLiLiL szszszszszzzzzt t tttt FFFFeFFF rencccncc emlékkoncertek 
megrrgrgrg eeeeenee deeeeeezéézézézézééseseesesesse sooroo ánáánáánáá  felmmmmemmerült többletkölt-
ségeeet ttttt t eleleeeeeelfogadja, éééééééssssssss a MűMűMMűMűMM vveveeeevvelődési Ház kiadá-
si előőőőőőirrrrrrrányzatát ösösössösösösössösö szszzzszzeeesesesssssssesenenenen  6.642.000 Ft-ttal 
megeeeeeeeeemmmemmemm li.
3.) A reeerereendnndndndnndezzzezzvévvévévéévévév nyek támmmmoogoo atására kaaaaappppopp tttttttttt 
összeggeeel,,l, 2222222.915.000 Ft-ttttaatttaaaat l a műműműűművevevevelőlőőlőőőőőddddédd si 
ház sajáttt tttt t bebbb vételét megeeeeeeemmmemmmmm li. AAAAAAAAA iihhhiánánnánáányzyzzyzyzyzyzyzó óóóóóó
3.727.000 Ft-ot pedig az iiiiiintntntntntntnn ézmémémééméémééénynynynynyfi nan-nn--n
szírozás keretében biztosítjaaaaaaa azaaa  intézézézééézzézmémémmémmmémémm ny 
részére.
4.) A képviselő-testület felkééririiirrrirr  a jegyzőt, 
hogyyy aaaaaa sssszüüüüzüzzüzükkkksk égéégégéégggesesss iiintnnntnntnn ézkedésekeeeetttttttt aa aaaa GAMESZ 
felé teggggggyeyeyeyyyyy  meg az eeelőőőlőlőőlőőiriririii ánánááánáányzatok ááááátvtvtvvvtvtvvtvvtt eze etése 
érdekébebeeeebeeennn.nn..

197/2011.(((XXX.X.XXXX 118111 ..))).))) KKKKKKKKt.tt.t.tttt hhhatatatatatatatárárárááráráá ozatatattttatat::::::
1. Veresssegegegeegeeegegeggyyyyhy áz VVVVVVááárárááá oooososososooosoososss KKKKKKKKépépépépééépépviviviviviiviivisessselőő-ttt-t-t-- esesesessestülete 
támogagagagagagag ttjtjtjtjtja a MÁÁÁÁÁÁÁV-V-V-V-V-V-V-VV STSTSTTSTSTSTSS AAARARARARAAARRARARTT T ZZZZrZrZrZrrZ t.t.t.t.tt..t. mmmmmmmmmmmotoototorrrvovooooovvovovonann t 
beszeeerereerererzzéz si elképéppppppéppéppzezezezezezzeeléléléélélééléééssststs éééééééssssssssss aazazazzzazaaazz úúúúúúúúúúúúújjjj jjj jjjj szereeee elllvévééévéévévévévé----
nyekkkkkkknnnnnen k többek kkközözöözözözözötttt aaaaaaaaaaa 717177171717111. szszszszszzsszszs ámámmmmmáááámú vvvvovovoovovvooovovonanananaanaannaanaanaaalololooloolooon 
valóóóóóó kkkkkkkköööözööözözözöö lelekekekkeeeeedtdtddtddtddddtdtetetetettetetete ésééééé ét. A AAAAAA kékékééékékékékéékkk pvpvpvpvpvvvvpvpvpvppvpvp isisisisisiisi eeeeleee ő--tteteteteeeeeett sststststssttülülüüüülü etetetetetettettet aaaaaa 
városban élők igigigénénénénnnénénéénénnyéyéyyéyyéyéééy t tooolmlmlmmllmlmmmlmáácácácááá sosoooosoooooolvlvvlvlvlvlvlvvaaaaaaaaaa kékékékékékékékékékékékéérririririirr aaaaaaa 
Fejlesztési minisztert, hohohohoohhogygggg  támámmámmmámmmámmmoogogogogogooggoo ataaattattta óóó óóóóó nyy---
ilatkozatával segítse elő a momoomomomommommmototototttotorvonononoonnaaatattaattatt bbbbbbbbbbbbeese zzzz-z-z-z-
erzési projekt kiemelt EU-s bebbbbebebeeruuururururr háhháházázáázássskkskénénnénnnnnttt tt
történő megvalósítását.
2. A képviselő-testület felhatalmazzzaaaaaaaaa a aa aa
polgármestert, hogy Veresegyház Város 

Önkormányzata nevéééévééébebebebbbbbb n aláírja a miniszteri 
támogató nyilatkozzzzzzzzatatatatatatat kkkkkiiaiaaaaadását kérő levelet.

119991 8/202222000111111111111111 .(... X.1888.).)..).) Kt. hattttááárááráráá ozat:::::
1...11 )  Veresegeegegegeggyhyyyyyyyy ázzzázáz VVVáros Önnnnkkkkkorrmmmámámmámmáámányzatánaakkk kkk
KKKéééKééKéépviselő-tesststttsstsstüüülüülüüüü eete hozzájáárárááráá uuluululluu  a tulajdonááánán ttt tttt
kkééékkkk pező Veresegegegegggggyyyhyyy áz belterüüüüüüülelelelelll t 1868 hrsz-z-z-z úúúú,úúúú  
9.99.99...000200000 1 m2 terüllllllleeetnagyságú,, , , kkkikkk vett közterrüüüüürürül-
etettetetet mmmmmmmmegnevezéééésssű ingatlanánánánn ból 272/////999990099099 222212212212  
hányyyadadadaddddrérérérrééész eeelajándékozásáásásáá áhozz PPPPPPPáálááá iné 
Demény GGGGyöyyyyy rgrgrgrgggyi tulajdonnonooooosnnnnakakakakakaaa , a Ver-
esegyház bbbellelelelteteteeteerrrület 1608///1//1/ 4 4 4 444 hrhrhhrhh sz-ú, 1.364 
m2 területnagyggygygyygysságú, kivetttttttt lllllaaaka óház, udvar rr 
mememeemememmmegngngngngnggng evezésű ininnnninnnggag tlanáhozozozoozzz való hozzácácácáccáccáá sssasasassasasaa---
totototottt lááláálás ss cécééécécécécéccécéljljljljljlljjábábábbábólóóó .
2.)))) ))) VeVeVeeeeVVeVeVeVeVV rerrerrreeeseseseseeess gygygygygygyhááháháháhhááázzzz z VáVáááV rorororoooorossss ÖnÖÖnÖnnnkkokkookookooormrmrmrmmmmmrmánánánáánánnyzzyzyzzyzyzyyy attataataatatttáánánánánánnánáá kaka  
KéKéKéKépvpvpvpvisisisiselelelelőőő-ő teteteteststststülüüllülületeteteteeee hhohhhoooh zzzzáájjájájárárulul aa VVereresesegegyy-
ház 1608/14 hrsz-ú iingatlan tulajdonosa 
(Páliné Demény Gyöörrgyi) által + 272 m2 
területnövekedésért mmmegfi zetendő illeték 
(272 x 6.750,-Ft x 21 %%%%) = 385.560.-Ft utóóóóólalaaaaa----
gogogogosss memememegtgtgttérérérérítíttéséséséséhéhéhéhezezezez..
33.)) VVeresegyháház VááVáVV ros Önkormmmmmmmmánánánánánánááányzyyyy a-
tának Képviselő-testüllüü ete hozzájájájjjáráráráráráráruluuuuul aaaa ttu--u
lajdonát képező Veeerresegyhááázz zzz belterület 
1592/2 hrsz-ú, 219 mmm2 terüüüüüüülelelelelleeetntnttntntntttnagaaaaaaaa yságágáágágágágággúú,ú,úúú,ú  
kivett közút megneeeevvvezésű ingggggatataataattttlalalalaaanánánánn bóbbóbóbóbóbóbóbóóll l 
191919199/2/2/2/2/ 191919199 hhhhhhánánánánánányayayayayadrdrdrdrdrdrésésésésészzzz eeeleee ajándékkooookkokoozáz sáááááááhohohohohohohohohhh z kkk. 
Demény Donát Zoltánn tulajdonnnosoosososososossoo nnanananaaaaakkkk, a VVVVVVVVVVererererererer----
esegyház belterület 1155592/4 hrszzz-z-z-zzzz ú,ú 333333339696966969669696 m2 2222 
területnagyságú, kiveetttt beépítettttttleeeellleeen n ttetettet rürüleeeet t
megnevezésű ingatlaannnához való hhohoohoohhooozzz ácáccccccsasaaaaa----
tolás céljából.
4444.))))))) VeVeVeVererereresesesesegygygygyháháháháháházzzz áááVáVáVáVároroororoosss Önkormányzatánáááánánnnakkakakakakakaka  
Képviselő-testülete hohoohh zzájárul a Veresegy-
ház 1592/4 hrsz-ú ingaggaag tlan tulajdonosa (kk. 
Demény Donát Zoltáááánnn) által + 19 m2 terül-
etnövekedésért megfifi fizetendő illeték (19 x 
666.757575000,-FFFttt xxx 212121 %%%))) == 262626 9.9999333333 -. FtFtFt uuutótótólalalagogogosss mememeg-gg
éété íírí éété ééséhhhez.

5.) Veresegyház Vároooosss Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hhhooohh zzájárul a Demény 
Zoltán és Demény ZZoltánné tulajdonát 
képező Veresegyház bbeelterület 1590 hrsz-ú, 
1..071 m2 területnaggyyyyy áásásásásá úúgúgúgúgúg ,,, , kikikikikikivevevevetttttttttttt llllll kkakakakakóhóhóhóhóhóhááázázázáz,,, ,
udududdududududududvvar megnevezésű ingatlanból 82/1071 
háháháháháááánnnynynynnynnnyadadadadadadada éréréréréérééssszsss  ajándékkkként való elfoga-
dásásáááásásáásáss hhhhhohhoh z,,,,,,, aaazzal a céllaaal, hogy az a tulajdonát 
képeppepeppp ző VVVVVVVerereeresesesesseggegeggyházz belterület, 1625/2 
hrssszszzzszszzs -ú-ú-úú, 44444.4.44.4 4646446464699 mm2mmmmmmmm  teerületnagygygyságúgg , kivett 
köztztztzterererererüülü et mmmmmmmmegnevveveveveeezézézésűsűssű iiingggngatattatlalallanánánánáhohohozzz 
hooooozzzzzzzzzzzzácsaaaaaaatotototottototooooláláláláálááál sra kerülljljööön.
66.66666.)))) )) VeVeVeVeVVeeVeeeerrereererer sssess gyház Várooosss Önkormányzatának 
KéK pviselő-testülete hhhooozzájárul a Németh 
Mária és ifj . Németthhh Ferenc tulajdonát 
képező Veresegyházzzzz bbbelelelteteterürürülelelettt 151515929292/3/3/3 
hrsz-ú, 704 m2 terrülüületnagy ásá úgú, kkivett 
beépítetlen terület mmeeem gnevezésű ingatlan-
ból 19/704 hányadrréssz ajándékként való 
elelleleeleeelfof gadásához, azzal aaa céllal, hogy az a tu-u-u-u---u-uuu
aalajdjdjddjdjdjddonoononononononnnátááátát képező Veereeesegyház beltttltererereerererüülüüülülüülülüleettetetteet, 

1592/22222 hhhhhhhhhrsrsssrssrsrssszz-zzzz--z-ú,úúú,ú 219 mmm2 teteteterürürrürüülelelelleleeeetntnnnntntt agggagaagyságú, 
kikkikikikikikik vevvevevevvettt  közút mmmmmegegeegegggggggnenenenenennenn veveveeveeezézézézéézéézésűsűűsűsűsűs  ingatlanáhoooozzzzz zz
hozzzzzzzácácácácácsasasasaasaaass tottoototootolálllálláásrssssss a kerüljljljljöööönö .
7.77.77.7..7.))))))))) ) )) VeVVeVeVeVeVeresegyyyyháááhááháááázz VáVáVááVVáVároroororoosssssssss ÖÖÖnÖnÖnÖÖnÖnÖnkokkkkokk rmrmrmrmááánáá yzatánnánnakkakakakaakakaaaa  
KéKéKéKééééKKéKéKéKépppvpvppvpvpvpp isisissssseleleleeellőő-őőő-őőőőő teteteteetteeststss ülüülüü eteteteeeee fefeeeelhatalaalaa mammamamamamm zzzzzzzzzzzz aaaa aaaa a PoPooPoooPooP l-ll-l---
gágágááágágáágágáágágármrmrmrmrrrmr eseeseseeese tttettteteeeeeertrttrtrtrtt aaaazzzzzzz ajjajajajajaa ánánnnááááá dééééééékkkokokokkokokokokokoozázázázáázáázázázázáásssssssssssssaallaa vvvvvvvvegegegegegegegeegeegyyeyeeeyeyyey s 
teteteteellelelelelekhhhhhhatattaattata áráráárárárááá --r-r-rrreneee dddedeeedezzézéééééz sisissisisi mmmmmmmegegegegegegeggggggálálááláláláállalaaaal pooodádádádáádááddddddássosooosoososoook 
alalalaalaaalaa áááíáááá rááááráráásásásásásásásásáraraaararara.... . EEEEgE yyybbybbybybby eenenenenennn fffffeeelhhíííhhííhíhííívjvjjjvjvjvjvjvv aaaaaaa a aaaaaa JJJeeJJJegyzőőőőőőőő fififififififi---
gyelellelllméméméméméméméémmémm t,ttttt, hhhooggogggoogy y yyyy yyyy azazazazaaa aaaaaaajááájájájáájájáándndndddndnndndndnndékékéékééééé oooozo ásokkkkkkkkkkkakkakkkkkakakall ll 
kekekeekekekekekek leleeleeletktktktkktkkezett vávááááá tltltltltozozozozzzzásáásáásooooko at aaaaa vvvvagagyoyoyoyoyoy n-n-n-n-n-nnnynynnyynynynyyilillil-

vántartásban és a Földhivatal ingatlan-nyil-
vántartásában vezettesse át.

199/2011.(X.18.) Kt. határozat:
1. ) Veresegyház Város Önkormányzatának
szándékában áll a helyi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórummmmmmm (KKK(K(K(K(KEFEFEE )) lélééléléétrtrtrrtrtrtrreheeee ozása.
2.2.2 ))))  AA AA KEEEEEEEFFFFFFFFFF tttatagjjgjggjjjg aiaaia mmegegegegegeggggggvávávávávv lasztásának

llelőkőőkőkőkő ééééésé ííízíítéétététéséséséééééveveveveeeev ll mmeggegeggeeegbíííbíbbb zzzzzzzzzzzz aaaaaaa aaaaa KöKöKöKöKöKöKözmzzmmzmmművűvűvűűvűvűvelődési,
Oktatáááááásisisiss ,,, IfjIfjIfjfjfjfjfjúúúúúú ásásássáás gggigggg , Infooforrrmatikikikkkaiaaiaiaaiai ééééés ssss SpSpppSpSpppSppporo t Bi-
zottttttttsásásásásásáásáááágogogogogoootttt.tt.tt..
3.33.33.)) ))))) ) AAAA KKKKKKEFEFEFEFEFEFEFFF léttreeeeeeeeehohohohohohohozáz ssás nnnak k kk hahahahhhattát riddededdedd jejjejejejeee 222222201000 1.
nononovvveveveeembbmbmmbeeeree  8-a.
FFFeFeFeFeFeeFeellellell lős: aaaaaz 1. pontnnnnnt álálálááláálá ::::::  PááPáPáPáP szszsztototorrr BéBéBéélalaaalala ppppppolllllggár-
mester aaaaa 2. ponttttttnánánáánánáálll llll :::: : KOKOKOKOOOOOKOKKOIIIIIIIIISBSBSBS  elllnökökökeeee
Határidőőőőőőőő:: 2020202020011111111111. oookokoko tóóóóóóóbbebebebbbbbbeb r 303030303303033 ...

200/2011.(X.18.)) KKKKKKttt.tt  határozoozzzzzatatatatatata :::::::
1.) Veresegyház VVááVáVááááros Önnkokokokk rmmrmrmrmmmrmmrmmáááánnáánánnánnyzyzyzyzzzyzyzaattataaata ának
Képviselő-testületttte eee ee fffeefeefelhhlhlhlhlhhlhatattatttat llalala mamamammammamaazzzzzzzz aaaaa a Pol-
gágg rmestert a HAAIDDDER Kft--vvevevevevveeeeelllll ccccccccccccaa. 40.000
mm3mmm  töltőföld elheelyyyezéséééérőrőrőrőőrőőőrőőrőőlllll ésésésésésssé eeeeeeeeeelterítéséről
szóló szerződés aaláááírásáásásásásásássááárrrarar aaaa HHHHHHajajajjjjó utcai ip-
ararrararartetettettetet rületen, 100,-FFttt/mmmmmmmm3333333333 árr mmmmmmmmmegege fifi fififi fififizzzezz tésével.
2.) A AAAAAAAAA tereprendezéééééééééssissississsi munuunnununnnkák lattootootototooookakk t végző
HAHAAAHHAAHAAHAIDIDIDIDIDII EERERREERREE  Kft. csak ttissssssszzztzzz a termrmrmrmrmr őföldedeeeedeeeeet tttttttt ésééé  tiszta
nynyyynyynyn eeeree s föföföföldet szállíítítíthhhahh t tt t aaazaaaaa öööööönknnn ormánynynyyyyyyzazazzzazzazaatitt  in-
gaggg tlannnnnnnnnrra. Amennyyibbbenennnen nememmmemmmm a szerződééséséséssésésésbebbebbeb n
memememememememememegágágágágágágáággáállllll apított minőnőnőőőőőséséséésééégű fffffffffölöööö det szállítttt aaaa
tettt rüüüüüülelletre, köteles 22 eeeeFtttFtF /m3 hhhuhuhuhuuuullllll adék leraakakkka ásásásá i
dííííjjjajajaajajaaaatt tttt fi zetni, és a nneeemmm mm megfeleleleleeleeelőőő ő őőőő földet saajajjjjjajjátáááááááá
kökökökököööööllltll ségére visszasszázázáááázállllítítítítítttítanaanananaaa i.
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A városnak bevételt jelent, a rácsatlakozóknak pedig jelentős meg-
takarítást, hiszen a hévízért jóval kevesebbet kell fi zetniük, mint 
a földgázért, s ráadásul nincsenek kitéve az állandó veszélyként 
leselkedő politikai-gazdasági, világpiaci változásoknak, amelyek 
következtében rendszeresen emelkedni szokott a gázár. Mind-
ezen túl környezetvédelmi szempontból is fontos ez a létesítmény, 
hiszen nem kell elégetni évente több millió m3 földgázt, ezzel is 
csökkentve az üvegházhatást és csökkentve a légszennyeződést.

Kitűnő befektetésnek tűnik Veresegyház ezen beruházása, amely 
néhány éven belül megtérül, s utána már biztosan hasznot ter-
mel. A tavasszal sikeresen befejeződött fúrást (ami azért érdemel 
kiemelt fi gyelmet, mert a környékünkön ez nem jellemző, ismert, 
hogy Gödöllőn is és Szadán is sokmillió Ft-ot buktak el a sikertelen 
fúrásokkal) követően a nyáron kiépült a szigetelt hévízvezeték, s 
most ősszel már használatba is vették, megkezdődött a hévíz ipari 
létesítményekben történő hasznosítása.

November 11-én a General Electric Energy üzletágának Kisrét 
utcai gyárában Somogyi Balázs vezérigazgató és Kosik József al-
polgármester átvágták a nemzeti színű szalagot a fűtőmű bejára-
tában, s mindketten méltatták a város és a cég számára adódó 
előnyöket, lehetőségeket. Mindkét részről kiemelték a kölcsönös 
együttműködés számtalan előnyét, melyben ez a hévíz rácsatla-
kozás egy újabb jelentős mérföldkövet jelent, s reményeik szerint 
nem az utolsót.

WK 
Kosik József alpolgármester beszédét az alábbiakban
teljes terjedelmében közöljük. 

H é v í z f ű t é s  a  G E - b e nH é v í z f ű t é s  a  G E - b e n
Veresegyház második hévízkivételi kútja bevált, megfelelő hőfokú és vízmennyiségű „forrásra” talált a 

város, amely lehetővé tette, hogy a korábbi tervek megvalósulhassanak. A város közintézményeinek fűtése 

után, most alkalom nyílt arra, hogy az ipari létesítmények, s majd akár a közeli lakóterületek

lakásaiban lakók is élvezhessék a föld belsejéből érkező hőt.
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Kosik József alpolgármester és Kosik József alpolgármester és 
Somogyi Balázs vezérigazgatóSomogyi Balázs vezérigazgató

Nagy tisztelettel köszöntöm a GE vezetőit, 
dolgozóit, a tervezőket, a kivitelezőket, a 

polgármesteri hivatal dolgozóit, képviselő tár-
saimat, a sajtó képviselőit és minden meghívott 
vendéget.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretném megköszönni a GE vezetőinek, hogy 
meghívtak erre az örömteli eseményre, a ter-
málvíz fűtés beindítására.
Ezúton szeretném megköszönni a tervezőknek, 
a kivitelezőknek, a GE és a város műszaki em-
bereinek, és mindazoknak, akik lehetővé tet-
ték nekünk, hogy megvalósítsuk ezt a nagy 
beruházást.
A sikeres vállalkozásokat nem rendkívüli em-
berek hozzák létre, hanem rendkívüli dogokra 
képes emberek. (Michael Gerber kortárs amerikai 
szerzőtől idéztem.)
Ilyen rendkívüli dolgokra képes ember Pásztor 
Béla polgármester úr. Már a ’80-as évek közepén 
megszületett az a gondolat, hogy termál kutat kell fúrni, amit fűtés 
célra lehet használni. Az első kút fúrására 11 millió Forint hitelfelvétel 
mellett 1987-ben került sor, ami nagy kockázattal járt, mert senki sem 
tudta garantálni, hogy eredményes lesz. Ez abban az időben történt, 
amikor még olcsó gázzal fűtöttünk.
Azóta már két újabb kút is működésbe lépett, mely lehetővé teszi a köz-
intézményeink, és a gyáraink környezetkímélő fűtését.

Aki javítani akar az emberiség sorsán, annak vállalni kell a kockázatot. 
Amikor hozzákezdtünk ehhez a munkához, bizony féltünk a kockázat-
tól. De ha haladni akarunk, akkor bele kell vágnunk. Amikor ezt a fűtési 
rendszert elindítottuk, egyben egy fejlettebb jövő alapjait tettük le. Ha 
úgy tetszik, városunk mindenkori fejlődésének, egy új korszaknak az 
alapjait.
Szeretem a jeles napokat. Minden alkalom lehetőséget ad arra, hogy 
eltöprengjünk a megtett út felett, és előre tekintsünk az előttünk álló 
időszakra. A város életében számtalan döntést kell meghozni, de azt 
hiszem, ezek a döntések, a termálvíz fűtésre történő hasznosítása, a 
jó döntések közé tartozik. Úgy érzem, a közös gondolkodás döntő fon-
tosságú városunk jövője szempontjából, csak így tudjuk áthidalni a 
mindennap újratermelődő, megoldásra váró gondokat. Csak így tud-
juk közös érdekegyeztetéssel feloldani az esetlegesen előadódó érde-
kellentéteket. Csak így tudunk előre jutni.

„Haszonkeresés nélkül nem történik semmi a világon.” Ezt a gondola-
tot gróf Széchenyi István alapvető igazságként 
hagyta ránk. Szavait el kell fogadnunk: mindnyá-
jan keressük a hasznot, keressük mind azt, ami 
életünket szebbé, jobbá teheti. Ám azt gondo-
lom, mindannyian egyetértünk abban, hogy nem 
mindegy, mi is a haszon. Fel kell tennünk a kér-
dést: mi hasznos a városnak, a vállalkozásoknak, 
a polgároknak? 
Azt hiszem, ha alaposan végiggondoljuk, köny-
ny en beláthatjuk, hogy hosszú távon senki sem 
boldogulhat mások ellenére. Különösen igaz ez 
ebben a beruházásban. Nyer a GE, és nyer a város, 
de nyer az ország is rajta, és ha a lakosság felé is ki 
tudjuk építeni a hálózatot, nyer a polgár is.
Tudjuk azt, hogy városunknak is tenni kell a vál-
lalkozóiért! Ha a vállalkozásaik sikeresek, akkor 
van munka a városban, nem kell ingázniuk az 
embereknek, a befi zetett iparűzési adóból pedig 
sok mindenre futja. Ha vállalkozóink sikeresek, az 
mindannyiunk számára hasznos.
A város számára fontos a GE Kisrét utcai üzeme. 

Az iparűzési adón túl a város intézményeinek juttatott támogatások 
és a foglalkoztatás terén is kimagaslót nyújt.

Köszönjük, hogy lehetővé tették a gyáron belül a termálfűtést, ami a 
hasznon túl a környezetvédelmet is nagyban szolgálja. Sikert és továb-
bi jó együttműködést kívánok, és kívánom, hogy a termálfűtés váltsa 
be a hozzá fűzött komoly reményeket.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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A több mint négymilliárd forintos beruházásból mintegy egymil-
liárd háromszázmillió forint összegű beruházás keretében bővül a 
veresegyházi szennyvíztisztító telep. 
A szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése keretében új 
(BAT) technológia kerül bevezetésre, mely membrán-bioreaktoros 
tisztítási móddal dolgozik. A tisztító kapacitása a jelenlegi 3000 m3/
nap értékről 5000 m3/nap értékre fog nőni, így lehetőség lesz rá, 
hogy mindhárom településről befogadja a hálózatbővítéssel járó 
nagyobb mennyiségű szennyvizet. 
A korszerű, hatékony szennyvíztisztításnak köszönhetően − az ed-
digi szikkasztásos technológiával ellentétben − a tisztított szenny-
víz élővízbe vezethető lesz, a befogadó a Folyás-patak. 

É p ü l ,  k o r s z e r ű s ö d i k  a É p ü l ,  k o r s z e r ű s ö d i k  a 
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A szennyvíztisztító telep kivitelezője a PSZK-SZVT-V Konzorcium. 
(Konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP Kft.) A 
kivitelezésről szóló szerződés aláírására 2011. augusztus 31-én, az 
uniós projekt közreműködő szervezete általi ellenjegyzésre pedig 
szeptemberben került sor. Folyik a kiviteli tervek készítése, a kivi-
telezés intenzíven zajlik.
Az uniós projekt megvalósítása során bővül a szennyvízelvezető 
hálózat is: 40 km gravitációs gerincvezeték, 5 km nyomóvezeték, 15 
db szennyvízátemelő, kb. 150 db házi beemelő és 2652 házi bekö-
tés kerül kiépítésre. A csatornaépítés jelenlegi készültségi foka (a 
három érintett települést fi gyelembe véve) kb. 70%-os.
Elkészült csatornamennyiségek:
• Erdőkertes: 30063 fm
• Szada: 9975 fm
• Veresegyház: 763 fm
A kivitelezés várhatóan 2012. II. félévének elejére befejeződik, me-
lyet a próbaüzem követ. A lakossági rákötésekre a hálózat megépí-
tését és a tisztító telep elkészültét követően kerülhet sor, melyről 
időben minden érintett ingatlan tulajdonost lakossági fórumokon 
és írásban is értesíteni fog a beruházó. Az építés alatt lévő hálózatra 
a próbaüzemet és a kivitelező értesítését megelőzően tilos a szen-
nyvíz beengedése!

A beruházás fontos, mert egyrészt újabb fejlesztéseket indíthat 
el, másrészt a lakosság szempontjából jelentős, hogy végre 
megszűnhet a talajszennyezés. Cél a teljes lakosság ellátása, ezen 
keresztül pedig a térség környezetvédelmi és ökológiai céljai 
megvalósulásának elősegítése.

A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú 
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt az Európai Unió támo-
gatásával, a Kohéziós Alap társfi nanszírozásával valósul meg.
Veresegyház, 2011.11.02.
További tájékoztatás: Hangonyi Zoltán (0630) 9964246

Az október 24-én megtartott rendes képviselő-testületi ülésükön 
a téma tárgyalásánál vendégként jelen volt Pásztor Béla Veres-
egyház polgármestere és Jobban Eszter a Misszió Egészségügyi 
Központ igazgatója.
Az első napirendi pontban tárgyal ügy eldöntése előtt a 
képviselők meghallgatták Pásztor Béla indoklását. 
Az őrbottyáni lakosok a járóbeteg szakellátás vonatkozásában 
Váchoz tartoznak, ez a hagyományos, még a régi járási 
rendszerből örökölt helyzet. Időközben azonban felépült és 
szívesen fogadja a község lakóit a Misszió Egészségügyi Köz-
pont is, annak ellenére, hogy a papírforma szerint nem taroznak 
a Missziónak kijelölt ellátási területhez. Az évek során kialakult 
gyakorlat szerint az őrbottyániak fele ide, a másik fele továbbra 
is Vácra jár. Ezt az életben kialakult rendet szeretné Veresegyház 
törvényesíteni. 
Polgármester úr nem titkolta, hogy Veres számára ez azért fon-
tos, mert a nagyobb ellátási területen nagyobb létszám él, s így 
az állami egészségügyi támogatást nagyobb létszám után tud-
nák lehívni. Ennek hiányában jelenleg Veresegyház évente tete-
mes összeggel kénytelen támogatni a Missziót. 
Jobban Eszter, a Misszió igazgatója hozzá tette, hogy a maga-
sabb támogatási bevételre támaszkodva több orvost tudnának 
foglalkoztatni, s ezáltal a várakozási idő is csökkenne, továbbá 
járhatnának az őrbottyániak hozzájuk a döntést követően már 
vérvételre is.
Őrbottyán jelen lévő két háziorvosa, dr. Császi Andrea és dr. 
Gedeon Csaba további részletek után is érdeklődött, de ellenve-
tésük nem volt a tervezett változtatással szemben. A közlekedés 
javítása céljából pedig Pásztor Béla polgármester még azt is fela-
jánlotta, hogy szükség szerint egy, a Missziót érintő buszjáratot 
tudnának üzemeltetni az őrbottyáni lakosok számára. 
Cserepka András őrbottyáni polgármester egyetértett az 
életszerű megoldással, majd néhány elhangzott kérdés és válasz 
után az őrbottyáni képviselő-testület teljes egyetértésben meg-
szavazta az indítványt.

B ő v ü l  a  M I S S Z I ÓB ő v ü l  a  M I S S Z I Ó

e l l á t á s i  t e r ü l e t ee l l á t á s i  t e r ü l e t e

Jobban Eszter ,  Pásztor Béla,  Cserepka AndrásJobban Eszter ,  Pásztor Béla,  Cserepka András

Őrbottyán is kérte, hogy lakosságának fele a Misszió el-
látási körzetéhez tartozhasson. Jelentkezésük nem 

meglepő, hiszen több más településsel egyetemben a lakos-
ság jelentős része már hosszabb ideje a Missziót választotta

a járóbeteg 
állátás igény-
b e v é t e l e 
során. Ezzel 
a lépéssel az 
önkormányzat 
az évek során 
kialakult hely-
zethez kívánja 
iga zí tani a jogi 
környezetet is.
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A korengedményes nyugdíjbaA korengedményes nyugdíjba

vonulás lehetőségevonulás lehetősége
2011. december 31-ig2011. december 31-ig

2011. december 31-éig van még 
lehetősége a munkavállalóknak 
korengedményes nyugdíjba 
vonulni. Ennek egyik alapfelté-
tele, hogy a munkáltató vállalja, 
hogy egy összegben megfi zeti 
a nyugdíjfolyósító által ha-
tározatban kiközölt nyugdíjat, 
mely függetlenül attól, hogy 
hány évnek megfelelő nyugdíj 
összeg, a vállalkozás 2011-es 
ráfordítása lesz, azaz nem ha-
tárolható el. 
Korengedményes nyugdíjra az 
a magánszemély jogosult, aki
a) 2011. december 31-éig eléri a 
reá 2011-ben irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárnál öt évvel 
alacsonyabb életkort,
b) a szükséges szolgálati időt 
megszerezte,
c) a munkáltató és a munkavál-
laló bejelentette a szándékát 
a korengedményes öregségi 
nyugdíj igénybevételéhez szük-
séges megállapodás kötésről 
az ügyfél lakóhelye szerint ille-
tékes munkaügyi központnak,
d) e megállapodást 2011. de-
cember 31-ig megküldik az 
illetékes nyugdíjbiztosítási sz-
ervnek, és
e) a korengedményes nyugdíj 
megállapítását – legkésőbb – 
2011. december 31-től igényli.

Mely korosztállyal lehet a 
munkáltatónak korengedmé-
nyes nyugdíjazásra megálla-
podást kötnie?
Tekintettel arra, hogy 2011. 
évben az 1952.-ben született 
személyek nyugdíjkorhatára 
62 év és 183 nap, az 1953-ban 
születetteké  63.év, a jogo-
sultság meghatározásakor a fel-
emelt korhatárra fi gyelemmel 
kell lenni. Például 2011-ben az 
1953-ban született személyek 
korengedményes nyugdíjjogo-
sultságának meghatározásakor 
a 63 éves nyugdíjkorhatár előtti 
öt évet kell megállapítani, tehát 
a legkorábbi nyugdíjigény meg-
nyílása az 58.-ik születésnapjuk. 
A korengedményes nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idő  37 év.
A 2011. évben megkötött 
megállapodás alapján megál-

lapításra kerülő korengedmé-
nyes nyugdíj összegét csök-
kentéssel állapítják meg, a 
csökkentés mértéke a korha-
tár betöltése előtt egy évvel 
havonta 0,3%, a második évtől 
havi 0,4%, azonban a csök-
kentés annak ellenére nem 
haladhatja meg a kiszámított 
nyugdíj 8,4 %-át, hogy a ko-
rhatár betöltése előtt öt évvel 
korábban vehető igénybe az 
öregségi nyugdíj.
A korengedményes nyugdíj 
megállapítása esetén a 
munkáltató a munkavál-
laló előrehozott öregségi 
nyugdíjra jogosító korha-
tárának eléréséig a megál-
lapított korengedményes 
nyugdíjának emelések és kie-
gészítések nélküli összegét a 
Nyugdíjfolyósító határozata 
alapján a határozat kézhez-
vételét követő 15 napon belül  
előre, egy összegben megté-
ríti a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóságnak.
Az 1953-ban születettek es-
etében a munkáltatónak 
meg kell térítenie a Nyugdíj-
folyósító Igazgatóság részére 
a kiszámított korengedmé-
nyes nyugdíj összegére – a 
megállapítás naptári évében 
irányadó januári nyugdíj-
emelés mértékével – számí-
tott nyugdíjemelést, annyi 
hónapra, ahány hónapig a 
fi zetési kötelezettség fennáll.

Ha a korengedményes 
nyugdíjazásról megállapodó 
munkáltató és munkavállaló 
a polgári törvénykönyv 203.§ 
(2) bekezdésében megha-
tározott jogviszonyban állnak 
(pl. közeli hozzátartozók), és a 
munkáltató a későbbiekben 
újabb biztosítási jogviszonyt 
létesít e korengedményes 
nyugdíjassal, a korengedmé-
nyes-megállapodásuk sem-
missé válik, azaz a korenged-
ményes nyugdíj megszűnik, 
a munkáltató pedig az erre 
az időszakra eső nyugdíjki-
adás megtérített összegét 
visszakapja a nyugdíjfolyó-
sítótól.

Kissné Horváth Marianna 
Gazdasági tanácsadó 

telefon: 06/1/874 0930
(x)

K E FK E F
Bizonyára még nem tudja mindenki, mit jelent a fenti 

moza ikszó, de ha jól dolgozik ez a civil kezdeményezésre 

létrejött szervezet, akkor reméljük mégis jótékony hatással 

lesz a környék fi atalságára. A rövidítés ugyanis a Kábítószer 

Egyeztető Fórum nevének kezdőbetűit tartalmazza.

A KEF feladata a közös fellépés, mert azt már tudjuk, hogy egy 
ember, egy szülő, egy tanár önmaga keveset tud elérni, de össze-
fogva talán sikerül visszaszorítani a sajnálatosan, Veresegyházon is 
terjedő kórt, a kábítószer fogyasztást.

Éppen ezért hívtak meg a november 14-ére meghirdetett alakuló 
ülésre sokféle szereplőt, orvost, tanárt, rendőrt, önkormányzati 
képviselőt, újságírót, civil szervezetet képviselőt, és másokat, hogy 
a kábítószerekkel, fogyasztásukkal, hatásukkal és terjesztésük-
kel kapcsolatos ismeretek egységben legyenek, s szükség esetén 
közös és erőteljes fellépést lehessen elérni, akár rendőrségi, akár 
önkormányzati vagy más vonatkozásban. Szóba került, hogy a 
kábítószer visszaszorítása érdekében minden jogszerű lépéssel 
fel kell lépni, sőt szerepelhet a célok közt akár a jogi környezet 
szigorítása is. Magyarországon már 90 települési vagy térségi KEF 
működik, amelyek egymással is kapcsolatban állnak, egymástól is 
tanulhatna k, vehetnek át tapasztalatokat.

Mivel a kábítószer lappangva terjed, kevesen találkozunk ilyen ese-
tekkel, mert rejtve használják, fogyasztják, s akinek a családjában 
előfordul, azok is szégyellik, takargatják a legtöbb esetben, nehogy 
kiderüljön. A kábítószer terjesztők, árusok pedig még inkább rejtve 
akarnak maradni, félve a következményektől. Mindezek ellenére 
van tudomásunk nem kevés esetről. Ismert például, hol szoktak a 
kábítószer árusok a legsűrűbben feltűnni, s tudjuk, hogy  a helyzet 
megoldására a rendőrség egymaga kevés.

Rendkívül fontos a megelőzés, a felvilágosító munka a fi atalok, a 
gyerekek körében, de ugyan így fel kell világosítani a szülőket és 
tanárokat, miről lehet felismerni a kábítószerező tanulókat, mit le-
het tenni, hová kell fordulni, hogyan gyógyítható, és még ezernyi 
összetevő szükséges, hiszen ebben a büntetés végrehajtástól, a 
gyámhivatalig sokaknak van dolguk és felelősségük.

Nyitott fülekre talált a szervezők felhívása, a veresi KEF alakuló ülé-
sén 30 fő jelent meg, s 28-an jelezték, hogy alapító tagok kívánnak 
lenni. Az ülésen Szalontai Boldizsár önkormányzati képviselő el-
nökölt, s a szervezet bejegyeztetéséhez szükséges tisztségviselőket 
rögvest meg is választották. Az elnök – egyelőre ideiglenes jel-
leggel – Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina alpolgármester asszony. A 
két titkár Nagy József Attila és Szani Ferenc.

A megválasztott vezetőség intézi a bejegyeztetést és a Nemzeti 
Drog Stratégia alapján elkezdi a Veresegyházra és a Veresi Kistér-
ségre vonatkozó helyi tevékenységrendszer tervének kidolgozását.

A KEF a jövőben szükség szerint - általában havonta - ülésezik majd, 
s várja soraiba mindazokat, akik tenni kívánnak akár magánszemély-
ként, akár civil szervezet vagy valamilyen intézmény keretében a 
kábítószer fogyasztás megelőzésében, csökkentésében.

Windhager
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Tanácskozásra, tájékoztatásra hívta Gergely János főhadnagy 
őrsparancsnok az őrshöz tartozó települések polgárőr szer-

vezeteit, önkormányzatok képviselőit, kisebbségi önkormányzatok, 
képviselőit november 17-ére.
A meghívás alapján a közelgő ünnepekhez kapcsolódó bevásár-
lások adta közbiztonsági veszélyekre való felkészítésre gondolt ri-
porterünk, de ennél jóval bővebb tájékoztató, majd közös eszmec-
sere zajlott a közel másfél órás együttlét alatt.

Őrsparancsnok úr ismertette a rendőrség és a polgárőrség közti 
kapcsolat alapját, az új szabályozás szerint megkötött megálla-
podásokat.
Hallhattunk a három nappal korábban megalakult KEF-ről, melynek 
kapcsán elhangzott, hogy az őrs látókörében található területen, 
mind a hat településen (Szada, Veresegyház, Erdőkertes, Váckisúj-
falu, Vácegres és Galgamácsa) jelen van a kábítószer, s a legszo-
morúbb, hogy már nem csak iskola, hanem óvoda környékén is 
előfordulnak ez után érdeklődő fi atalok és alkalmanként terjesztők. 
Felhívta a fi gyelmet, milyen nagy segítség ilyen esetben a lakossági 
bejelentés, akár egy gyanús gépkocsi rendszáma is. Szerencsére 

azonban ezek a bűncselekmények még nem tömegesek, nem ez a 
jellemző a környékre, de a veszélyre fi gyelni kell.
Sokkal gyakoribbak a lopással kapcsolatos bejelentések. Különösen 
elszaporodtak nyáron a fémlopások, amikor minden mozdítható 
fémet ellopnak, sőt néha azt is, amiről el sem tudjuk képzelni, 
hogy mozdítható. Zárt teherautókban szállítják el a lopott fémet, 
s nem itt a közelben, hanem aszódi, fóti, dunakeszi felvásárló tele-
peken adják el azokat, nehezítve a felderítést. Az ősz közeledtével 
a fémlopásokat háttérbe szorította a falopás. Ahogy drágul a gáz 
ára, és ahogy mélyül a szegénység, annak arányában növekszik a 
fakivágások száma. Bizonyos helyeken szinte borsodi méreteket 
ölt az erdőpusztítás. Őrsparancsnok úr ismertette, hogy nem nézik 
tétlenül ezeket a bűncselekményeket, három terepjáróval járják az 
erdőket és kutyás járőr indításának is keresik a lehetőségét. Bár jog-
szabályoknak köszönhetően az elcsípett fatolvaj, hamarabb hazaér 
az őrsről, mint a rendőr, s akad, olyan elkövető, akit már sokadik 
alkalommal kaptak el falopáson, s mégis folytathatja, mert nem 

vonják ki a forgalomból a bíróságok. A rendőrök azonban nem ked-
vetlenednek el, ugyan úgy elkapják, ha tetten érik az illetőt az N+1. 
alkalommal is. 

A betörések terén a tehetősebb településnek tekintett Veresegyház 
és Szada áll az élen, másutt inkább a hétvégi házak kifosztása a gya-
koribb. A betörések ellen elsősorban az őrzővédő szolgálatok riasz-
tóbekötése jelent védelmet, mert 2-5 perc alatt a helyszínre érkező 
járőrök mellett nehéz kirabolni egy házat, sokszor már a riasztó 
hangjának a felhangzására elmenekülnek az elkövetők.

Jellemző még a térségre, hogy az EU csúcs ideje alatt a sok látható 
rendőrnek köszönhetően lecsökkent a bűncselekmények száma, s 
most kezdenek ismét visszatérni a bandák, vigyázni kell.
További újdonság, hogy jelentősen megnőtt az internetes csalások 
száma. Hiába utalja át a pénzt a hiszékeny vásárló, a kifi zetett áru 
sosem érkezik meg. 

Őrsparancsnok úr megköszönte a polgárőr szervezetek szolgálatát, 
amelyek nélkül jelentősen csökkenhetne a hatékonyság, s hason-
lóan köszönik az önkormányzatok támogatását, amely nélkül szin-
tén gyengülne a helyzetük.

Oroszi Sándor Süni szadai alpolgármester azt kérte, hogy a KMB-
s rendőrt ne vezényeljék el a településről, s ha mégis máshol van 
rá szükség, legalább jelezzék azt a helyi polgárőr parancsnoknak, 
hogy amennyire lehet pótolni tudják a rendőr hiányát.
Ugyancsak hiányolta, hogy a kábítószeresek által kedvelt 
helyszíneken miért nem helyeznek el rejtett kamerákat. 
A polgárőrök a szigorúbb jogi környezetet hiányolták, elmondva, 
hogy például az éjjel csavargó gyerek hazaszállításánál, a szülők ne 
támadhassanak rájuk, mondván „Mit akarnak maguk attól a „sze-
gény gyerektől?”

WK

Gergely János főhadnagy tájékoztatójaGergely János főhadnagy tájékoztatója

Polgárőrök és a vendégekPolgárőrök és a vendégek
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Tisztelt Lakótársaim, Barátaim!
Gyorsan eltelt egy év a tavalyi választások óta.  Képviselőként kötelességemnek érzem, hogy 

számot adjak az elmúlt időszak azon eseményeiről, amelyekben személyesen is részt vettem, 

remélve, hogy valamiféle hagyományt is teremtek képviselőtársaim számára ebben a tekintet-

ben. Azért választottam a beszámolónak ezt a formáját, mert személyes tapasztalataim szerint 

nagyon nehéz az embereket egy-egy időpont keretében összegyűjteni személyes találkozóra. 

A választásokon a Fidesz támo-
gatásával indultam, így nem 
kerülhetem el, hogy egy-két 
mondatot szóljak az országos 
kérdésekről. 
Megértve és helyeselve a ko-
rmány alapvető céljait, mély ag-

godalommal fi gyelem a gyakorlati megvalósulásukat. Nem tudok 
azonosulni az adórendszer korábbi és legújabb változásaival
/és ezúton is köszönöm egyik lakótársuk ezirányú sorait/, az egész-
ségügy és oktatás jövő évre tervezett tulajdonosváltásával és áta-
lakításával, a hitelesek megsegítésének részmegoldásaival, a kon-
cepció nélküli megszorításokkal. 

Visszatérve a Város életére.
 Megválasztásomat követően az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság vezetője lettem, először erről a témáról szólnék röviden.  
 Az elmúlt időszakban lényeges változásokat vezettünk be a szo-
ciális segélyezés témakörében. A korábbi, csak papíralapú igénybe-
jelentés helyett jelenleg minden alkalommal környezettanulmányt 
is végzünk a döntési folyamat elősegítésére. Javaslatot nyújtottunk 
be a testülethez a tűzifa segély elbírálásának objektivizálására is, 
ennek elbírálása folyamatban van. Pár hete lehetőség nyílt a lakás-
fenntartási támogatás igénylésére is. A bizottság megszavazta és 
elindította az iskolások számára ingyenes HPV /human papilloma 
virus/ oltások szervezését is, reméljük jövő év tavaszán ezt a munkát 
is meg tudjuk kezdeni. 
Szorosabbra fűztük a Családsegítővel való kapcsolatunkat, sikerült 
létszámbővítést is elérnünk itt és a pedagógiai szakszolgálatnál is. 
Javaslatunkra tovább bővült és bővül jövő év elejétől a háziorvosi 
alapellátás. Bevezettük a közintézmények, ill. oktatási intézmények 
és 50 méteres körzetükön belül a dohányzási tilalmat. Kiemelkedő 
jelentőségűnek tartom ezt, és a rendszeres sportolást a fi atalok 
egészségmegőrzése szempontjából. 

 A Csonkási körzetben az elmúlt évben tovább javultak 
az útviszonyok, számos útszakasz kapott új aszfaltburkolatot, il-
letve került felújításra. A Mogyoródi út kezdeti szakaszának felújí-
tását már megszavazta a testület, reméljük még a fagyok előtt el is 
készül. A jövő év feladata lesz – reményeim szerint- a Salamon király 
utca burkolása, a Mogyoródi út szélesítése, ill. a Könyves Kálmán 
út hiányzó részének pótlása, felújítása. A termálvezeték bevezetése 
az óvodához problémamentesen lezajlott, a lakosság ígért rákö-
tése még várat magára. A Csonkás közepén zajló társasházépítés-
sel jómagam nem értettem egyet, inkább közösségi célokra kellett 
volna hasznosítani a területet, reméljük a maradék részen erre még 
lesz lehetőség. Többszöri pályázat és kérelem után is sikertelen 
maradt a Könyves Kálmán út- Anonymus út találkozásánál tervezett 
körforgalom és gyalogátkelőhely ügye. 

 A képviselő-testület munkájában igyekeztem a józan-
ságot képviselni mindig. Támogattam minden értelmes elkép-
zelést, elleneztem a jogszerűtlen és a város számára előnytelen 
előterjesztéseket. A testületi anyagokat is áttekintve, úgy érzem 
aktívan vettem részt ebben a munkában is. Nagy szívfájdalmam a 
Sportkör és a sporttámogatások rendezetlen helyzete, reméljük az 
illetékes Bizottság kitűnő előterjesztései nyomán ennek az ügynek 
is pont kerül a végére.  

  Ígéretemhez híven képviselői tiszteletdíjamból számos 
civil rendezvényt, ill. alapítványt támogattam. A teljesség igénye 

nélkül: Ruszin kisebbségi önkormányzat karácsonyi rendezvényei, 
Évögy Mikulás és  karácsonyi ételosztás, 
veresegyházi karate versenyek, 
Octopus vízilabda egyesület, 
Évögy Gyermeknap, Horgásztábor, Lámpás fesztivál, 
Egészséges Veresegyházért alapítvány. 

  Bekapcsolódtam a helyi Katonai Hagyományőrző 
Egyesület munkájába a megfogyatkozott huszárság keretében. 

 Az Egészséges Veresegyházért alapítvány keretein belül 
novembertől elindul mindkét /Fabriczius és a Református/ Álta-
lános Iskolában, a Shaolin Kung-fu ingyenes oktatása az első osztá-
lyosok számára. 
Június 2-3-án rendezi  meg az alapítvány, az  első Veresegyházi Lo-
vas Fesztivált is, amelynek bevételeivel szintén az alapítvány céljait 
– ingyenes sportlehetőség, ill. ingyenes HPV oltások támogatása – 
szeretnénk segíteni.  
  Bár nem szorosan a képviselői tevékenységhez kapcso-
lódik, de a Város hírnevét is öregbíti, hogy ősszel a győztes ma gyar 
Shaolin Kung-fu válogatott csapatorvosaként vehettem részt a 
világbajnokságon, ahol kitüntetést kaptam a Shaolin Kung-fu-val 
kap csolatos tevékenységemért. 
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Jönnek az ünnepek, és nem tudja, mit főzzön? Segítünk!

Sarlós Ádám, a Fáy Présház Étterem konyhafőnöke mostantól havonta

ajánl egy otthon is könnyen elkészíthető menüsort.

Lássuk a konyhafőnök adventi ajánlatát!

M a r i n á l t  r á n t o t t  h a l a kM a r i n á l t  r á n t o t t  h a l a k

( p o n t y ,  h a r c s a ,  f o g a s )( p o n t y ,  h a r c s a ,  f o g a s )

Hozzávalók 4 főre:
20 dkg pontyfi lé
20 dkg fogasfi lé
20 dkg harcsafi lé
4 tojás
10 dkg liszt
10 dkg zsemlemorzsa
csipet só
olaj a sütéshez

A marináláshoz:
4 dl víz
0.5 dl olívaolaj
0.5 dl balzsamecet
15 dkg cukor
1 citrom leve
1 db kápia parika
1 nagy fej lilahagyma

Elkészítési idő: 1 óra (+ 1 éjszaka érlelés)

A rántott halat mindenki ismeri. Egy kicsi többlettel egy izgalmas 
előételt tudunk a családunk, barátaink elé varázsolni.
A halat ujjnyi vastag csíkokra szeleteljük, sózzuk és az ismert mó-
don kirántjuk. Közben elkészítjük a marináló levet. A cukrot, a 
balzsamecetet és az olívaolajat sóval és vízzel összekeverjük, mely-
nek eredményeképpen egy intenzív olajos salátaecetet kapunk. 
A kápiópaprikát és a lilahagymát vékony szeletekre vágjuk, majd 
a már elkészült lébe belehelyezzük. Friss petrezselymet apróra vá-
gunk, ezzel ízesítjük még a marináló levünket. A rántott halakat 
melegen a lébe helyezzük, szobahőmérsékleten kihűtjük, majd egy 
éjszakára hűtőben érleljük. Másnap salátaágyon tálaljuk.

D o r o z s m a i  m o l n á r p o n t yD o r o z s m a i  m o l n á r p o n t y

Hozzávalók 4 főre:
80 dkg pontyfi lé
3 dkg édesnemes paprika
20 dkg liszt
15 dkg füstölt szalonna
1 fej vöröshagyma
1/2 paprika
1/2 paradicsom
30 dkg csiperke gomba
tejföl
50 dkg csuzsatészta
olaj a sütéshez
só bors

Elkészítési idő: 1 óra

Mielőtt az étel elkészítéséhez hozzákezdünk, emlékezzünk meg 
a hires vendéglős dinasztiából származó Papp Endréről, akinek a 
nevéhez köthető ez a hagyományos halételünk. Az ételt megalkot-
ta, már csak a neve hiányzott. Ekkor a fi aival olyan helyet kerestek 
a térképen, ahol a malom és a víz egyaránt jelen van. Így találtak rá 
Dorozsmára, és innen kapta a nevét ez a nagyszerű étel. Érdekes-
ség még, hogy Papp Endre nevéhez fűződik többek között a Brassói 
aprópecsenye is.

A pontyfi lét 2-3 mm-enként bőrig 
beirdaljuk, sózzuk, majd paprikás 
lisztbe hempergetjük. Meleg, de 
nem forró olajban kisütjük, vi-
gyázzunk, hogy a paprika ne égjen meg. A csuszatésztát sós vízben 
kifőzzük, majd szalonna zsíron lepirítjuk. Közben gombapaprikást 
készítünk. A szalonnát kockára vágjuk, belepirítjuk az apróra vágott 
vöröshagymát. A paradicsomot és a paprikát kockára vágva be-
letesszük, majd a tűzről lehúzva hozzá adjuk a pirospaprikát. A 
gombát jól megmossuk, majd cikkekre vágva a pörkölt alapunkhoz 
adjuk. 10 perc párolás után tejfölös habarással dúsítjuk. Tálaláskor a 
lepirított csuszatésztát a gombás raguval leöntjük, és tetejére hal-
mozzuk a megsült halszeleteket.

M á k o s  g u b aM á k o s  g u b a

Hozzávalók 4 főre:
8 kifl i
20 dkg mák
10 dkg porcukor
1 l tej
1 narancs reszelt héja
1 rúd vanília

Elkészítési idő: 0,5 óra

A mákot vagy szereti valaki, vagy 
nem. Ha viszont szeretjük, akkor 
az egyik legjobb, hagyományosan 
magyar desszert a mákos guba. 
Elkészítése egyszerű, és az étellel 
járó dícséretek száma nem egyenesen arányos a rá fordított ener-
giával. Külön ajánlom ezt az ételt kisgyerekes családoknak, hiszen a 
készítési fázisok egy részébe a kicsiket is be lehet vonni. Ha a mákot 
a család mégsem szereti, akkor elkészíthetjük dióval is az adventi 
menüsorunk koronáját.

A tejet felmelegítjük cukorral, a vanília kikapart belsejével és a 
narancs héjával összeforraljuk, majd félre tesszük hűlni. Az előző 
nap felkarikázott szikkadt kifl it egy keverő tálba öntjük. Az ízesített 
langyos tejjel nyakon öntjük, majd mákkal, cukorral összeforgatjuk. 
A megfürdetett kifl idarabokat egy tűzálló tálba kanalazzuk, majd 
ízlés szerint mézzel, vagy vanília sodóval 10 percre 160 fokra a 
sütőbe tesszük.

A fenti ételeket az adventi halnapokon (november 26-27-én) a Fáy 
Présház Étteremben is megkóstolhatja!
Jó étvágyat kívánunk!

Ünnepi hétvégék a Fáy Présház Étteremben

• november 19-20. – Márton napi liba ajánlatok
• november 26-27. – Adventi halnapok
• december 3-4. – András napi disznótoros lakoma
• december 10-11. – Vadnapok újratöltve

Idén is rendelhet tőlünk karácsonyi ételeket.
Rendelésfelvétel: 

december 20-áig telefonon, vagy e-mailen.
Elvitel: december 23. 12-20 óráig.

A rendelhető ételek listáját a weboldalunkon megtalálja!
Fáy Présház Étterem, Fót, Fáy sétány

(27) 395-215, info@faypreshaz.hu, www.faypreshaz.hu
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Ízek Háza. Itt kizárólag hazai termelőktől származó, kitűnő 
minőségű, adalékanyagoktól mentes élelmiszereket kínálnak 50 
négyzetméteren.
Az Erzsébet Szállodában ez alkalomból tartott sajtótájékoztatón 
adtak hírt a kezdeményezésről, amely szerint a100 %-ban mag-
yar kézben lévő COOP üzletlánc és a Magyar Ízek Háza szervezet 
megállapodása alapján jött létre az együttműködés.
Murányi László, a Co-op Hungary Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
hogy ezt a lépést egy hosszú távú projekt első kísérleti állomásának 
tekintik. A fogyasztói visszajelzések függvényében a következő 
egy-másfél évben akár 60-80 nagyobb üzletükre is kiterjeszthetik 
majd, akár milliárdos piacot kínálva több száz, jórészt helyi vagy 
regionális piacot ellátni képes hazai kistermelő, akár családi vál-
lalkozás számára. „A Coop a legrégebbi hazai üzletláncként tud-
ja, hogy a magyar gyártók képesek kiváló minőségű termékek 
előállítására. Ezt jelzi, hogy jelenleg is 80 százalékban magyar ter-
mékeket kínálunk üzleteinkben, de az idén hatodik éve megren-
dezett Coop Rally is ezekre kívánja felhívni a fi gyelmet” - tette hozzá 
vezérigazgató úr.
A Magyar Ízek Házá-val kialakított modell alkalmas arra, hogy 
kistermelőket kutasson fel és segítse a piacra jutásukat. Ezek a régi 
és új magyar termékek eddig legfeljebb bizonyos vásárokon voltak 
hozzáférhetők, most azonban – a minőségbiztosítási rendszer által 
garantált minőségben – tartósan bekerülnek a Coop kínálatába. 
A Magyar Ízek Háza első önálló üzlete egy éve működik a budapesti 
Csillagvár bevásárlóközpontban – mondta el Batternay Anita, az 
alapító Premium Hungaricum Kft. ügyvezető igazgatója. A tulaj-
donosok kétfajta célcsoportot céloztak meg – hangzott el: egyrészt 

a hagyományokhoz ragaszkodó, másrészt az egészséges életmódra 
ügyelő vásárlók számára kínálják összességében 2500 féle termé-
küket. 
Fábián Zsolt gödöllői alpolgármester, Szabó István, a Pest megyei 
közgyűlés alelnöke és Vécsey László országgyűlési képviselő rész-
vételével zajló sajtótájékoztatón a Vidékfejlesztési Minisztérium 
képviseletében Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrár-
gazdaságért felelős helyettes államtitkár kiemelte: az elmúlt évek-
ben a magyar fogyasztók is felismerték, mennyire fontos áldozni 
a hazai termékekre. „A Magyar Ízek Háza éppen arról vált híressé, 
hogy sikerült eloszlatnia azt a mítoszt, hogy ami jó minőségű és 
hazai, az bizonyosan drága is” - mondta a politikus. 
Dúl Udóné, a Gödöllő Coop Zrt. vezérigazgatója elmondta: Nem 
ez az első példája annak, hogy a magyar termékeket támogatja 
üzletük. A gödöllői kastély közelében működő boltban eddig is 
kínáltak az oda látogató turistáknak hungarikumokat, az utóbbi 
időben pedig fontosnak tartották, hogy kistermelőktől származó 
termékeket forgalmazzanak. Találkoztak az elképzeléseik a Coop 
Hungary Zrt-vel, így jött létre a Magyar Ízek Háza a boltban, ahol 70 
hazai kistermelőtől több mint 500 féle termék található meg.
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C S A L Á D I  U T C A I  F U T Ó V E R S E N YC S A L Á D I  U T C A I  F U T Ó V E R S E N Y

Tizenkilencedik alkalommal tartottuk a címben jelölt es-

eményt, mely 1993-ban Bogárdi Zoltán akkori MDF-es 

országgyűlési képviselő kezdeményezésére indult, és azóta - 

Morvai László lelkes szervezésében - hagyománnyá vált. 

Tizennyolc éve emlékezünk utcai futóversennyel nemzeti ün-

nepünk hőseire.

A rendezvény lebonyolításban évek óta nagy segítségünkre van a 
Fabriczius iskola és a Művelődési Ház néhány dolgozója (Bellai Klári,  
Kovács Zsuzsa, Szkalákné Kati, Tímár Zoli - Czene János, Szeriné Andi, 
és  Morvai Laci kedves felesége, 
Lili asszony)  valamint a helyi 
Polgárőrség teljes állománya..
Mindnyájuknak hálásan köszön-
jük a munkájukat!

Ahhoz, hogy szinte mindenki 
kapjon ajándékot, üdítőt, a he-
lyezettek érmeket, anyagi tá-
mogatókra is szükség van. Ezek; 
Veres egyház Város Önkormányz-
ata,  a Gramex 2000 Kft és a 
Művelődési Ház büfése – Gyulai 
László.

Külön köszönetet és gratulációt érdemel a város triatlon ( Trimac-
kók )  és  atlétika  szakosztálya Hegedűs Gabi és Szalma Róbert veze-

És most nézzük a 10 korosztály első három helyezettjét:

NŐKNŐK (Létszám:51 fő)

Korcsoport hely név   szület.

1960. és előbb 1. Tóth  Józsefné  1951.
(51 és idősebb) 2. Réz Ildikó   1955.
  3. Lampertné  Fehérvári Margit 1950.
1961-70.  1. Varróné Hegedűs Gabriella 1965.
( 41-50 évesek ) 2. Tóth Zita   1970.
  3. Salánki Katalin  1964.
1971-80.  1. Orosz Rita  1972.
( 31-40 évesek ) 2. Erdiczky Krisztina  1974.
  3. Portikné I. J. Edit  1975.
1981-92.  1. Asiama Evelin  1989.
( 19-30évesek ) 2. Bujdosó Szandra  1990.
  3. Tulipán Klaudia  1991.
1993-96.  1. Király Anna  1996.
( V.-VI. kcs. ) 2. Takács Rebeka  1995.
  3. Csapó Melinda  1993.
1997-98.  1. Ferencz Anna  1997.
 (IV. kcs. )  2. Szegedi Sára  1998.
  3. Jakab Ilka  1998.
1999-2000. 1. Diószegi Kata  2000.
( III. kcs. )  2. Bujdosó Andrea  1999.
  3. Lengyel Inez  2000.
2001-2002. 1. Lengyel Rebeka  2001.
( II. kcs. )  2. Tomes Noémi  2001.
2003-2004. 1. Kapitány Zsófi a  2003.
( I. kcs. )  2. Lőrincz Vera  2003.
  3. Borsodi Nóra  2004.
2005. és később 1. Ferencz Janka  2005.
( óvodások ) 2. Portik Boglárka  2005.
  3. Madár Emese  2005.

tésével, amelynek tagjai most már évek óta nagy létszámmal, és az 
érmes helyezések sokaságával meghatározó csoportja e rendezvé-
nyünknek. 

Idén újabb csoport színesítette  a résztvevők táborát; Kistarcsáról 
jött egy tízegynéhány fős családi, baráti társaság, és rögtön szép 
helyezéseket is szereztek!

A kellemetlen, nyirkos, szitálós, hűvös,  „nemszeretem” idő ellenére 
121-en teljesítették az 1956 méteres távot!

A címben megfogalmazott „csalá-
di” futás egyre jobban igazolódik. 
Együtt fut anya, apa, nagyszülő,  
gyermek, testvér, rokon. Csak az 
eredménylistát kell végignézni, 
hogy lássuk a sok-sok azonos 
nevű családtagot, és akkor még 
nem beszéltünk a helyezést ép-
pen nem szerző, de lelkesen futó 
rokonságról!
Szép, és felemelő élmény ez a 
futóknak is, közönségnek is, és a 
szervezőknek is!

 Lencsés Csaba
önkéntes szervező

FÉRFIAK FÉRFIAK (Létszám:70 fő)

Korcsoport hely név   szület.

1960. és előbb 1. Kapitány László  1946.
(51 és idősebb) 2. Borsodi Oszkár  1957.
  3. Zanathy Miklós  1939.
1961-70.  1. Vajkovics Károly  1968.
( 41-50 évesek ) 2. Lőrincz János  1967.
  3. Dénes Csaba  1970.
1971-80.  1. Jankov István  1974.
( 31-40 évesek ) 2. Iváncsoh Csaba  1978.
  3. Ladjánszki Attila  1971.
1981-92.  1. Csuhai Dávid  1988.
( 19-30évesek ) 2. Kiss Dávid  1991.
  3. Kiss Gyula  1982.
1993-96.  1. Palkovics Áron  1996.
( V.-VI. kcs. ) 2. Dénes Ervin  1996.
  3. Dénes Áron  1994.
1997-98.  1. Tulipán Márk  1997.
 (IV. kcs. )  2. Lőrincz Márton  1998.
  3. Dénes Mátyás  1998.
1999-2000. 1. Ferencz Ábel  1999.
( III. kcs. )  2. Lőrincz János  2000.
  3. Jankov Máté  2000.
2001-2002. 1. Vajkovics Ferenc  2001.
( II. kcs. )  2. Ferencz Domonkos 2001.
  3. Portik Botond  2002.
2003-2004. 1. Forrai Simon  2003.
( I. kcs. )  2. Paki Péter  2003.
  3. Mayer Balázs  2003.
2005. és később 1. Bela Samu  2005.
( óvodások ) 2. Pataki András  2005.
  3. Mayer László  2005.
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Porrá égett a Tópart Motel

Tű z v é s z  Ve r e s e n

Szombatról vasárnapra virradóra (november 13-án) csak üszkös 
romok meredtek az ég felé az előző nap még Tópart Motelnek 
nevezett épület helyén, a tűzoltók minden igyekezete ellenére. 
Szerkesztőségünk nem sokkal éjfél után kapta a hírt, lángokban áll 
a tópart egyik épülete. Mint a helyszínen kiderült, valóban hatalmas 
lángok törtek az ég felé, keveredve a vízgőzzel, amely tűzoltók által 
több fecskendőből a tűzre ontott vízből származott. 
Az első két tűzoltó kocsi később erősítést is kapott, s jelen volt a 
rendőrség és a mentők is a helyszínen tartózkodtak, de szerencsére 
sem égési, sem más sérülést nem szenvedett sem bentlakó, sem 
tűzoltó - legalább is ott jártunktig.
Egy átmenetileg az épületben lakó illető elmondása szerint őket a 
tulajdonos riasztotta, hogy hagyják el a házat, mert tűz ütött ki a 
kazánnál, s négy nejlon szatyrával szerencsésen ki is jutott, bár igen 
tanácstalanul nézte pusztuló otthonát. Elmondása szerint a többiek 
is mind időben kijöttek az épületből, így személyi sérülés nem tör-
tént. 
A motel épülete sok faszerkezetet tartalmazott, így a tűz gyorsan 
terjedt. A közelben a villódzó vörös fényekre fi gyeltek fel a rosszul 
alvó emberek, de az éjszaka közepén, a szokatlanul kemény hide-
gben csak kevesen jöttek ki, s azok is szótlanul és riadtan álltak a 
tehetetlenség érzetétől a látvány előtt. 
Természetesen a nagy erőkkel dolgozó tűzoltók közelébe ri-
porterünk sem merészkedett, nehogy akadályozzuk a munkát, vagy 
balesetet okozzunk, s a váratlanul kiérkező kétszemélyes Hír TV stáb 
is csak a kerítésen kívülről kukucskált, illetve készített fi lmfelvétele-
ket.

Windhager

„Ossz szeretetet, bárhová mész: legfőképpen a saját házadban,
Ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban
távozzék tőled, mint  ahogyan jött.  Légy Isten jóságának élő
kifejeződése, jóság ragyogjon a szemedben, a mosolyodban,
meleg, üdvözlő szavaidban.”     
     Teréz anya

Szent Pio Idősek Klubja

 A Romai Katolikus Egyház és Veresegyház Önkormányzata által 
fenntartott Szent  Pio Idősek Klubja 2003-tól működik a Veresegy-
ház, Fő u. 93. sz. alatti Katolikus  Plébánia területén. 
A klubtagság Veresegyház vonzáskörzetéből, de főként városunk    
időskorú nyugdíjasaiból tevődik össze, jelenleg 57 fős létszámmal. 
Szeretetteljes és  befogadó közösség várja a klubba betérőket. Jó 
példa erre az egyik kedves klubtag   Komárominé Nagy Erzsébet 
70. születésnapi köszöntése, melyet a közösség   Fazekas György 
lelkész és Jácinta nővér közreműködésével október 12-én kis  ün-
nepség keretében rendezett meg. A jelenlévők a meghatódott Erzsi 
nénit egy szál   sárga rózsával egyenként köszöntötték, ezt követően 
került sor az ünnepi torta  megszelésére, a közös beszélgetésekre és 
éneklésre
 Bajerlené Bokor Aliz           foglalkoztatás szervező
 Intézményvezető: Garai Andrásné /Tel.: 06-28-631-064

Hangvár
integráló óvoda

Az óvoda első születésnapja alkalmából faggattam a Beszédstúdió 
és Fejlesztő íközpont alapítóját és vezetőjét, Megyeri Zsuzsannát, 
aki gyógypedagógus-logopédus és fejlesztőpedagógus.

Mi az óvoda legfőbb célja?
A teljesen ép, egészséges és az SNI-s gyerekeket szeretnénk 
együtt, egy csoportban nevelni. Akinek nincs semmilyen prob-
lémája a gyermekével, az azért hozza hozzánk, hogy plusz fej-
lesztést kapjon, tulajdonképpen tehetséggondozást. Egyik 
ovisunk édesapja francia, és ő elmondta, hogy azért hozta ide 
a gyermekét, mert Nyugaton tetszett neki az a szemlélet, mely 
alapján a sérült és ép gyerekeket együtt nevelik. Több külföldi 
érdeklődik a törekvésünk miatt az óvodánk iránt. 

Milyen nevelési programot valósítanak meg?
A normál óvodai program szerint haladunk, emellett hét egyéb 
programot is megvalósítunk minden héten: két logopédiai, két 
konduktív, két kognitív (értelmi) fejlesztő és egy úszás progra-
mot. Elég szoros napirendünk, beosztásunk van.

Milyen ünnepeik vannak?
A normál óvodai program szerint ünnepelünk mi is. Legutóbb 
a Márton-napi lámpás felvonulásunk volt, november 11-én. A 
gyerekek előre készítettek kis lámpásokat, délután a szülőket is 
bevontuk ebbe az előkészületbe. Köszöntőmben hangsúlyoz-
tam, hogy a köpönyeg kettévágása jelképes: a szeretet megosz-
tását, javaink elosztását jelenti.   
Díjátadással – egy az erkölcsi és anyagi támogatásban élen járó 
szülő és egy pedagógus kapott oklevelet, Kislámpás-díjat-, majd 
vendégséggel folytattuk rendezvényünket. Szeretném kiemelni 
azoknak a kollégáknak a szerepét, akik itt a fejlesztéseket végzik: 
mindenki nagyon lelkes, a kötelező óráján túl vállal feladatokat. 

Odaadó szakmai és pedagógiai hozzáállásról tanúskodik az óvoda 
vezetőjének vidám, bizakodó nyilatkozata. 
Kívánjuk, hogy minél tovább ebben a szellemben működjék ez a 
barátságos, színes, vidám alapítványi ovi a gyermekek és a szülők 
örömére.

fverona    
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Matematika különóra

Az álatlános iskola 5. osztályától egészen az érettségiig
segítek a felkészülésben.

Ha problémád van a matekkal, jelentkezz bátran!
Műszaki Egyetemen tanuló lány,

érdeklődni a 06-20-326-2375 telefonszámon.



2011. novemberVeresi Krónika

16 2011. 11. szám • november

M
űv

el
őd

és
M

űv
el

őd
és

Tá n c h á zTá n c h á z

o k t ó b e r b e n  k é t s z e r…o k t ó b e r b e n  k é t s z e r…

„Miért nem táncol magyart az ánglus, francia?
Csak a magyarnak kell más nemzet módija?
Így vesztjük hazánkat a magunk kárával,
Külső tánccal, nyelvvel, szokással, ruhával…
 Csak a magyar tánc az, melly sohasem jára
A jó egészségnek semmi ártalmára,
Mivel mérsékelve mozgatván bennünket,
Frissíti elménket, testünket, vérünket.”  

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya

Nagy örömünkre októberben kétszer mehettünk táncházba, else-
jén és huszonkilencedikén. Az Innovációs központ díszterme min-
den alkalommal szinte teljesen megtelt az alakuló törzsközön-
séggel. Nem véletlenül, hiszen nagy vonzereje van a színvonalas, 
jó népzenének (Tarsoly zenekar!), a barátságos légkörnek és a jó 
táncoknak.
 A fent említett alkalmakkor az erdélyi, széki és felcsíki tán-
cok domináltak.  
Illik tudni, honnan is származnak ezek a táncok:
 A Csíki-medence Csíkszereda fölötti része alkotja a törté-
neti Felcsíkot. A 40 km hosszú, 10-15 km széles medence-öblöze-
tet a Csíkrákosig nyúló Kőd alacsony hegyháta két részre osztja. A 
Kődön felüli rész – a szűkebben vett Felcsík – átlagos magassága 
700, a Csíkrákostól Csíkszeredáig terjedő Középcsíké 670 m. A 
Csíkrákos, Csíkborzsova és Csíkcsicsó közötti tágas Nagymező síkját 
a Rákos- és a Szépvízi-patak töltötte fel a hegykeret üledékeivel. 
Felcsík területe 922 km2, lakossága 89.412 fő (1996). 
 Vidékünk lakossága római katolikus és szigorúan meg-
tartja a vasárnapot. Ez a nap jelentette a szebbnél szebb szőttes 
ruhák, a büszke legények zsinóros harisnyáinak, zekéinek, mellé-
nyeinek felvonultatását. Mindenki: öreg, fi atal szentmisére vonult, 
majd a „piactéren” sétálgatott; be-betértek a kocsmába is. Mint-

egy varázsszóra tűntek el innen, de újra megjelentek délután két 
óra körül a táncházban a fi úk, lányok. Egy keveset táncoltak, de 
a lányoknak hat órára haza kellett menniük. Segédkeztek a napi 
munkák elvégzésében, s ha jött a legény „kéreztetni” vagy miután 
a lány „kérezett” el a barátnőjével, este visszamentek a táncházba, 
folytathatták a mulatságot. Abban a ruhában táncba menni, ame-
lyben misére jártak tilos volt akkoriban, mert „óvni kellett a szép 
gúnyát, mert az sok kőtésbe került”. 
 A táncházba előbb mindig a legények gyűltek be. 
Beszélgettek, iddogáltak, akinek pedig pénze és kedve volt ren-
delhetett egy „zsukát” a muzsikástól. Nálunk zsukának nevezik a 
férfi táncokat. Mindenkinek saját zsukája volt, amit nála idősebb 
legényektől vagy idősebb emberektől „lopott” (tanult), s azt a maga 
ízlése, egyénisége szerint “testhez állóvá”, élvezhetővé alakított. A 
táncházban a lányok megjelenésével megpezsdült az élet. Egyre 
sűrűbben táncoltak zsukákat a fi úk, a jobb táncosok inkább ak-
kor, mikor legtöbb lány láthatta. Közben „hejszát”, vagy éppen „ke-
zest” rendeltek a zenészektől. Ezekbe a táncokba az egész táncház 
fi atalsága bekapcsolódhatott. Mikor mindannyian begyültek, 

elkezdődött a bál – a zenészek táncrendeket húztak; két rend tánc 
között egyesek kimentek „csillagot számlálni” (udvarolni, csókolóz-
ni). Akinek nem volt szeretője igyekezett felhívni magára a fi gyel-
met: odament a zenészhez és újabb zsukát rendelt (megfi zette), 
amit csak neki játszottak, egyedül járt el, és ez jó alkalom volt, hogy 
bemutassa ügyességét egy-egy lánynak. A jó táncos legény mindig 
könnyebben talált szeretőre. A sok táncos mulatság, összejövetel 
széleskörű ismerkedési lehetőségeket nyújtott a falu fi atalságának. 
„Nem is volt olyan sok öreglegény a faluban, mint ma, mindenki 
meglelte a párját”. A szünet után újabb táncrend következett. Egy 
táncrenden belül több tánc kombinációja lehetséges: lassú csárdás 
(lassú magyaros) – sebes csárdás, vagy lassú németes (keringő) – 
sebes németes (sebes polka), vagy csárdás –cepper, vagy keringő – 
tangó (századunk 2O-as éveitől táncolt táncok), vagy lassú németes 
– szökős – cepper.
 Valahogy így táncoltunk mi is, vagy legalább igyekeztünk 
megtanulni a régi, szép magyar táncokat. Fiúk, lányok együtt, kül-
ön, párban, körben, kinek hogyan sikerült.
Erről tanúskodnak a fotók, amelyeket Veréb József készített.
Várjuk a folytatást!

fverona
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NÉPMŰVELŐK ÜNNEPE

A népművelés területén dol-
gozó közalkalmazottakat 
köszöntötték november 10-én a 
Városházon.
A népművelők munkájához 
fűződik a kortárs kiállí-
tások, tárlatok megnyitása, a 
nemzeti ünnepek megtartása, 
hagyományőrzés, kapcsolattar-
tás a civil szervezetekkel, illetve 
a könyvtári értékek megtartása, 
ami manapság rettentő nehéz 
feladat.

Dr. Drótos Edina alpolgármes-
ter asszony a betegsége miatt 
távol maradó Pásztor Béla pol-
gármester kérésére külön kie-
melte, hogy népművelőinknek 
köszönhetjük a város idegenfor-
galmát is növelő nyári rendez-
vénysorozatot, amely a „Miénk 
itt a főtér” címen zajlott, s az ott 
tartott rendezvények színvona-
la vetekedett az országos szintű 
hasonló eseményekkel.

December 5. 17 órától :
Mikulás ünnepség
• Helyszín: Veresegyház Dísztere  (Polgár-
mesteri Hivatal előtti tér)  • Kisvonattal jön a 
Mikulás!  • Szervező: Szlovák Zsolt 

December 9-én: Fabula Bábszínház,
Brumi és a téli álom (két előadás) 9 órától és 
10.15-től • Helyszín: Váci Mihály Művelődési 
Ház (Köves u. 14.) 

December 9 .18 óra:  Együttállás II. 
(kiállítás megnyitó) • Helyszín: Szabadidős 
és Gazdasági Innovációs Központ, Udvarház 
Galéria  (Fő út 45-47. )
 
December 11-én: Kolompos táncház 
• Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház

December 16. 18 óra: Cantemus Kórus 
Karácsonyi koncert  • Helyszín: Szabadidős 
és Gazdasági  Innovációs Központ 

December 17.: VÉKA táncház 
• Helyszín: Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Központ 

December 18. 14 órától: Jertek velünk 
Betlehembe • Szervező: AGORA – Illés
Zoltán • Helyszín: Székely kapu 

December 18. 18 óra: A Szentegyházi 
Gyermek Filharmónia koncertje 
• Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola 
aulája 

December 19-én 18 óra:  Karácsonyi 
hangverseny a Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola szervezésében 
• Helyszín: Római katolikus templom 
  
December 20. 18 óra: Fabriczius 
Hangverseny • Helyszín: Mézesvölgyi
Általános Iskola aulája
• Szervező: Fabriczius József Általános Iskola 

December 22. 17 órától: Mindenki
karácsonya • Helyszín: Veresegyház 
Dísztere  (Polgármesteri Hivatal előtti tér)
• Szervező: Szlovák Zsolt 

A Váci Mihály Művelődési Ház és a  Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ A Váci Mihály Művelődési Ház és a  Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ 
 soron következő eseményei soron következő eseményei
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LLámpások tucatjai emel-

kedtek a levegőbe a Feny-
vesben november 29-én 

este. Csodaszép látványban volt 
részük a jelenlévőknek, a gyere-
kek és felnőttek egya ránt tágra 
meredt szemekkel fi gyelték a 
levegőben imbolygó fényeket a 
besötétedést követően. Persze a 
családok addig sem unatkoztak, 
az I. Veresegyházi Lámpás Fesz-
tiválon szellemlovaglás, családi 
vetélkedők, tökhajító verseny, 
arcfestés várta a jelmezben 
vagy jelmez nélkül érkezőket, s 
az eseménysorozat ott még be 
sem fejeződött. 
Következett a cirka 3 km-es 
séta a Dédi Vendégházáig. A 
meglepően népes sokadalom 
- a gyerekek kezében lámpások-
kal – vidáman kurjongatva 
követte a felvezető három lo-
vast, a főút felét lefoglalva, s a 
biztonságról a rendőrségi gép-
kocsik gondoskodtak. A Dédi 
Vendégház elé kitelepült kony-
hában pedig már bemelegítve 
várta a sokaságot a palacsinta 
sorozatvető, melyet Budai János 

működtetett. Nagy keletje volt 
az ingyen édességnek és a for-
ralt bornak, meleg teának.
Emellett odabent, a Dédi Ven-
dégházban Gógucz Eleonóra 
művésznő festménykiállí-
tása hívogatta a művészetet 
kedvelőket, továbbá Majcher 
Mónika, az egész fesztivál kita-
lálója és főszervezője még egy 
sminkelési tanácsokkal is meg-
toldott, rögtönzött divatbemu-
tatót is szervezett.
Mivel az idő már előre haladt, a 
kisgyermekes családok eltelve 
az élményekkel fokozatosan 
fogyatkozni kezdtek, ám akik 
megtehették, beülhettek a 
fűtött sátorba zenét hallgatni, 
melyet környékbeli fi atalokból 
álló banda szolgáltatott.
A nagyszerű ötlet kitűnően 
kivi telezve hiánypótlónak 
bizo  nyult, meglehetősen 
sok kisgyermekes család élt 
a lehetőséggel. Köszönet 
érte, a szervezőknek és a 
kivitelezőknek a sok munkáért, 
előkészítésért, ingyenes támo-
gatásért.
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A fenti elnevezésű hívogatóval várták október 25-én az Idősek 
Kistérségi Találkozójára a kistérség idősebbjeit a Szabadidős 
Központ konferenciatermébe.  A 200 meghívott meg is töltötte 
a nagytermet.

A rendezvényt ez alkalommal 
Nagy Miklós, az Idősügyi Tanács 
elnöke mellett, Cserepka András, 
Őrbottyán polgármestere nyitot-
ta meg és méltatta jelentőségét. 
Hangsúlyozta, hogy a társadalom 
legérdeklődőbb tagjai a nyugdí-
jasok, akik még természetesnek 
tartják, hogy tegyenek a „köz”-
ért, azaz közös ügyeinkért. Már 
csak ezért is megérdemlik a meg-
becsülést. Ezt az alkalmat is az 
idősek megbecsülése, segítése, 
egészsége, megvédése érdeké-
ben szervezték meg. Olyan 
előadókat kértek fel, akik taná-
csaikkal segíteni tudnak. 

A rendezvényt az Egészséges életmód, derűs időskor jegyében 
Tóth Gáborné, a Kistérségi Idősek Otthona igazgatója vezette le. 
Ismertette, hogy az előadások mellett ingyenes hallásvizsgálatra, 
vércukor- és vérnyomás-mérésre is lesz lehetőség, a szünetekben 
büfé áll rendelkezésre, s délután az ebédet követően folytatódnak 
majd az előadások. 

Első előadóként Gergely János, a Veresegyházi Rendőrőrs paranc-
snoka az  „Idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
megelőzése” címmel tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a 
legtöbb  bűncselekmény során az idős emberek a jóhiszeműségük 
miatt lettek kárvallottak. Kérte a jelenlévőket, hogy senkit ne 
engedjenek be addig a lakásukba - akármilyen szolgáltató nevé-
ben érkeznek is – amíg meg nem győződtek róla, hogy az illetők 
valóban azok, akiknek kiadták magukat. Ellenőrizzék le az illetők 
igazolványét, s bármilyen gyanús esetben hívják fel telefonon a 
kiküldő szolgáltató céget vagy a rendőrjárőrt. Figyeljék meg a be-
jutni szándékozók arcát és ruházatát, hogy alkalom adtán tudjanak 
majd személyleírást adni róluk, s a gépkocsi rendszámát is írják fel. 
Akik tisztességes szándékkal kérnek bebocsátást, azok nem lesznek 
ezen meglepődve. Ugyan így kell eljárni, akkor is, ha segítségkérés 
miatt kér valaki bebocsátást, mert lehet, hogy csak kifi gyelni akar-
ják valamilyen ürüggyel a lakást. Arra különösen ügyeljenek, ha 
pénz hoznak és vissza kell adni nekik a nagy pénzből valamennyit. 
Ilyenkor fokozottan kell gyanakodni, s még véletlenül sem szabad 
megmutatni, honnét veszik elő az otthon tartott pénzt vagy más 
értéket, mert a rosszban sántikálók egyike el szokta terelni az em-
ber fi gyelmét valamivel, míg a másik már el is tulajdonította az össz-
espórolt vagyonkát. Mindig a gyanútlan embert a legkönnyebb  
megkárosítani.

Tóth Balázs „Időskori hallásproblémák” című előadásában szó volt 
a hallás jelentőségéről. A hallás az egyik legfontosabb érzékszer-
vünk, éppen ezért nagyon fontos megőrizni fülünk épségét. Az 
idős embereknél jelentkező halláscsökkenés egy természetes 

folyamat, amit nem szabad szégyellni. A tünetek jelentkezésénél 
ajánlott orvosi segítséget kérni. Ma már a tudomány fejlődésének 
köszönhetően megkönnyebbíthetjük mindennapjainkat és nem 
csak a magunkét, hanem a környezetünkét is. 

Nagy Ágnes gyógytornász előadásának témájában kifejtette ho-
gyan érhetjük el a balesetmentes idős kort. Kemechey Edina tai-chi 
oktató a hallgatóság megmozgatásával érzékeltette, hogy a szép 
korban lévő emberek belső harmóniája mennyire tudja befolyásol-
ni a közérzetüket.
A délután folyamán további három előadást hallgathattak meg 
az érdeklődők. A „Szociális ellátások rendszeréről” Tóth Gáborné, 

„Az időskor mozgásrendszeri betegségeiről” Dr. Andrássy Ilona, az 
„Egészséges táplálkozás jelentőségéről” Dr. Kiss Éva tartott szintén 
mindenki által érthető nyelven tájékoztatást. 
Délután 15 órától Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas színművésznő műsorát 
élvezhette a szép korú és létszámú közönség. A rendezvény egész 
ideje alatt látható volt a térségben élő idősek alkotásaiból összeállí-
tott kiállítás.
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Az 1920 – as évek hangulatát idéző
iskolabál nagy sikerének köszönhetően a
Fabriczius József Általános Iskola Iskolaszékének és a
Fabriczius Alapítvány közös szervezésében ismét
megrendezésre kerül a jótékonysági bál. 
Nekik köszönhetően 2012. január 28. – án egy 
„Fergeteges Rongyláb Party” veszi kezdetét! 
Ez alkalommal az 1960 – as évek Amerikájába utaznánk, 
melynek hatására a  70 – es évek Magyarországa is heves 
lábrázásba kezdett.

Szlogenünk: Elvis él! avagy „A limbó-hintó menetre kész”

Szlogenünk sok mindent sejtet a bál hangulatából, de az igazi 
titkokat még nem áruljuk el.
Egy azonban biztos, ez alkalommal is sok izgalmas
meglepetést és programot tartogatunk a bál résztvevőinek. 
Természetesen a VÍG – GAZSÁG sikeres nyomdokait követve 

ezúttal is a kor hangulatát, öltözködési divatját követve várjuk 
a vendégeket. Ezek a ruhák, frizurák, a rájuk való készülődés 

izgalma rögtön megteremti a bál jó hangulatát. A többi csak a 
ráadás lesz…!

A bál iránti nagy érdeklődésre való tekintettel az asztalok már 
most lefoglalhatók. 

Minél hamarabb cselekszel, annál biztosabb a jó helyek
megszerzése!

A jegyek már most megrendelhetők 
Nagy Gabriellánál a 06 - 30/416 – 8082 – es telefonszámon.

További információ a Veresi Krónika következő számában,
a Fabriczius József Általános Iskola és az Árnyas Alapítvány honlapján 

illetve a Facebook-on olvasható majd. 

Addig is kellemes báli készülődést mindenkinek!

Kedves Mindenki!

2011. december 16.-án, pénteken az esti órákban, 
várhatóan 21-22 óra között Veresegyházra érkezik 

Adventi Koncert körútján
a Szentegyházi Gyermekfi lharmónia,

a FILI!

Segítséget kérünk a gyerekek elszállásolásában és 
étkeztetésében. 
Most két éjszakát és két nappalt töltenek nálunk, 
december16-án, pénteken koncert után érkeznek az 
esti órákban 21-22 óra között.

December 17-én, szombaton napközben itt lesznek nálunk, estére elmennek Budaörsre előadást tartani,
majd utána visszaérkeznek Veresegyházra.  December 18-án, vasárnap részt vesznek a nagymisén, a katolikus 

templomban, délután a Betlehemi ünnepségen,  este 18 órától meghallgathatjuk Adventi műsorukat a Mézesvölgyi 
Iskolában.  A koncert után indulnak haza Szentegyházára. Több időt töltenek nálunk, de azért nekik ez egy koncert 

körút, így akik vállalják az ellátásukat, igen mozgalmas két napra számíthatnak. Azok válaszát várom, akik ezek 
ismeretében is vállalják, hogy elszállásolják és megvendégelik a gyerekeket.

        Köszönettel:
        Czeller Karola
        28-586-040
        70-383-3001
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Orvosváltás az V. sz háziorvosi körzetben

Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő testülete nem-
régiben elfogadta dr. Mészáros Zsolt háziorvosi tevékenysé-

gének megszűntetésére vonatkozó kérelmét. Ennek megfelelően 
2011. december 01-től kezdődően az V. számú felnőtt háziorvosi 
körzet átmeneti ideig betöltetlen marad, helyettesítéséről erre az 
időre az Önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében az eredeti 
rendelőben az alábbiak szerint dr. Marik György háziorvos fog ren-
delni:
 Hétfő 12-14  Kedd 17-19
 Szerda 8-10  Csütörtök 13-15
  Péntek /páratlan hét/ 13-18
 

Rendelések a Praxis-házban

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Praxis-házban továbbra is min-
den hétköznap reggel 8 órától 19 óráig /pénteken 18-ig/ folya-

matosan lesznek háziorvosi rendelések. A szabadságok alatt a 
helyet tesítések rendje is változatlan, a betegek ellátása a szabad-
ságon lévő orvos rendelési idejében történik.  

dr. Marik György

T Ü D Ő S Z Ű R É ST Ü D Ő S Z Ű R É S

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala ezúton értesíti a la-
kosságot, hogy városunkban a T ü d ő s z ű r é s 2011. november 
8-tól december 2-ig tart.
A vizsgálat helye: Veresegyház, Fő út 35. fsz., a Polgármesteri 
Hivatal épülete.
Időpontja: kedden, csütörtökön, pénteken: 08:00 - 13:50 óráig, 
hétfőn, szerdán: 12:45 - 18:00 óráig.
KÉRJÜK, HOGY A SZŰRÉSRE HOZZA MAGÁVAL:
• SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT,
• A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT,
• AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST
A tüdőszűrések során a megelőzés, az egészség megőrzése 
a cél. Budapest az ország tuberkulózissal legfertőzöttebb 
területei közé tartozik, így az agglomeráció, ingázás stb. miatt 
Pest megyében is fontosak a szűrések. A vizsgálat során a 
tüdőbetegek és más légzőszervi betegségek felfedezésének 
aránya jelentős.
A mozgó tüdőszűrő állomáson a szűrés életkorhoz kötött. A 
vizsgálat csak a 40 év felettiek esetén végezhető el! 40 éves kor 
alattiaknak Gödöllőn van lehetőség – háziorvosi beutalóval. 
Kérjük a lakosság megértését, és a 36/2008 (IX.23) EüM rend. 
alapján a fenti tájékoztatás tudomásul vételét.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT,
PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!

Kérjük a nyugdíjasokat, a kismamákat és a munkájukat kötetlen 
munkaidőben végzőket, hogy a tüdőszűrés zavartalan lebo-
nyolítása érdekében lehetőleg a délelőtti időpontokban keres-
sék fel a tüdőszűrő állomást.

Shaolin Kung Fu iskolásoknak

Az Egészséges Veresegyházért 
Alapítvány támogatásával 
novem ber végétől a Reformá-
tus-, és a Fabriczius József Álta-
lános Iskolában Shaolin Kung-fu 
oktatás indul. 
Az első évfolyam részére ez 
ingyenes, a felsőbb évfolyam-
oknak egyenlőre - amíg további 
támogatókat nem  találnak 
- térítésköteles. November 10-
11-12.-én bemutatókat tartot-
tunk a testnevelés órák keretein 
belül. 

Az egyik bemutató után meg-
kérdeztük Kovacsek Zoltán szi-
heng-t (ez utóbbi a tisztségének 
a neve, jelentése: mester) erről a 
sportágról. 
A Shaolin kung fu 496 óta létezik, a sportág atyja Bothi Dharma, 
aki a csan buddhizmust Kínába vitte. Ő kezdte el tanítani a papokat 
eleinte légzőgyakorlatokra, később azonban önvédelmi harcra 
is, hogy meg tudják védeni magukat a rablóktól. Később a kínai 
császár is igénybe vette a szolgálataikat és ma már a világ minden 
országában ismerik ezt az 1500 éves harcművészetet.
Kerepesről, az ottani Shaoling központból járnak át Veresegyházra, 

dr. Marik György kezdeményezésére, aki a mostani magyar világ-
bajnoki csapat orvosa volt. Az ő ötlete volt, hogy iskolába is hoz-
zuk be ezt a sportágat a gyerekek egészséges fejlődése érdekében. 
Az alapgondolat az, hogy a megfelelő mozgással egyenlítsük ki 
azt a szellemi terhelést, amit az iskolában kapnak a gyerekek. Ha 
megteremtjük a kellő egyensúlyt a kétféle terhelés közt, akkor  kön-
nyebben pihen a test, az agyműködés is javul, könnyebb a tanulás, 
javulnak a tanulmányi eredmények is. 
Ez a sportág nem a verekedésről szól, hanem arról, hogy egészsé-
ges legyen a testünk, s ezen túl kialakul a jó mozgáskészség, s ez-
zel párhuzamosan az önbizalom is megnő, jó fellépésű, egészséges 
életvitelű, magabiztos emberekké válhatnak a sportág űzői. 
Egyelőre tömegsport foglalkozások keretében illeszkednek az 
iskolai munkarendbe, de később szeretnék, ha a testnevelési 
tanórákat is tarthatnának. Ehhez is meg van a jogosítványuk, ugya-
nis a Nemzeti Alaptantervben is szerepel a sportág jóváhagyott 
tanterve, az alsó tagozat négy évfolyamára, s ez az iskolák számára 
választható.
Jelenleg hetente kettő alkalommal tartják foglalkozásaikat az isko-
lában délutánonként. fegyelmezettek, tatásuk lesz tőle.
A sportág célja:
Legyen fegyelem, legyen egészség, a test és a lélek kerüljön
egyensúlyba!

WK

KÖ N Y V E L É S ,  B É R S Z Á M F E J T É SKÖ N Y V E L É S ,  B É R S Z Á M F E J T É S
Kappa Consulting Kft.

06 20 329 5527 
info@kappaconsulting.hu
2111 Szada, Dózsa György út 166.
(VIDautó Irodaház)
ANGOL, NÉMET SZAKFORDÍTÁS
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Küzdősport Egyesületben

Judosok mérlegen

Illyés Gyula és Fülöp László a Ve-
res egyházi Küzdősport Egyesület 
judósai az elmúlt három évben 
nagyszerű eredményeket értek el. 
Ilyés Gyulával készült interjúnkat 
az alábbiakban adjuk közre.

Kérem, mutassa be önmagát és 
az egyesületet
Több, mint három és fél évtizede 
foglalkozom judoval.  Az ele-
jén, mint sportoló. Jelenleg az 

Egyesület vezetője vagyok. Fő feladatunknak azt tekintjük, hogy a 
velünk sportoló gyerekeket mentálisan és fi zikailag is kiegyensú-
lyozottá, kitartóvá és küzdőképessé tegyük. 
Jelenleg 83 gyerek látogatja rendszeresen z edzéseinket, ahol a 
versenyzés csak lehetőség, de nem kötelező, az alap gyorsaság, 
ügyesség, erőnlét és a sporszerűség. A fi atalok mellett foglalko-
zunk a veszélyeztetett korosztálynak nevezett 40éven felüliekkel, 
sőt a még idősebbekkel is. A judon kívül tartunk kettlebell (egykez-
es súly zó) és crossfi t (fekve nyomó) edzéseket is, ide is várjuk a 
mozgásra, egészséges életmódra vágyókat heti négy alkalommal. 
Az elmúlt egy évet már új telephelyünkön töltöttük, az Innovációs 
Központ edzőtermét már kinőttük. Ezt a helyszínt kilenc nap alatt 
alakítottuk edzőteremmé, zuhanyzós öltőzővel, egy étteremből. 
 
Milyenek a verseny eredményeik?
A 83 gyermekből álló csapat 2009. és 2011. között 124 érmet sz-
erzett, ebből 41 arany. A versenyek között találunk kisebb ré-
giós versenyeket, de a rangos megmérettetések is voltak köztük, 
például diákolimpián is képviseljük Veresegyházat. A következő 
versenyünk a „Zsoldos Zsolt emlékkupa lesz Kecskeméten, ahova 
300 jelentkezőt várnak a rendezők. Úgy gondolom, mindenkép-
pen példát mutatunk a régióban, illetve az országban működő 
kluboknak. 
Az általunk szervezett Hipe Hupa Kupán - az elnevezés a környék 
földrajzi viszonyaira utal - a teljesen amatőrök is versenyezhetek, s 
ez egyedülálló kezdeményezés volt hazánkban. A sportba fektette 
innovatív munkánknak köszönhetően már létezik az országban 
első- és másodosztályú földharc- és forma gyakorlat verseny. A kis-
térségben mi rendeztünk először kettleber megmérettetést. 

Úgy hallottam önt is egy megtiszteltetés érte a közel múltban! 
Igen, egy hónapja kaptam meg a „Magyar Judoért” érdemérmet, 
ami hatalmas örömként ért. 
 
A magam és a szerkesztőségünk nevében is ratulálok az elért 
eredményekhez. Ezeket a sikereket hogyan érték el, miből fed-
ezik a költségeket?
Leginkább a sport szeretet és a családias légkör az, aminek köszön-
hetjük az eredményeket. Az idősebbek mindig segítenek a kiseb-
beknek.  A környéken egyedi motivációs rendszert alkalmazunk. 
Az egyesületen belül vannak „év judokái” elismerések, illetve egyéb 
más megszerezhető címek. 
A kiadásokat tagdíjakból és önerőből fedezzük. A szülök is sokat 
segítenek a versenyre utazások terén. Ilyen Fülöp László kollégám, 
aki a főállása, mellékállása és három gyermeke mellett minden 
maradék idejét a sportra fordítja, ezért hálás köszönet jár neki.  Ő 
már elvégezte a szintén általunk létrehozott új „Judo Sportoktató” 
nevű OKJ-s képzést is, így valódi, képzett munkatársunkká vált. 

Ön boldog embernek tűnik, jól látom?
Örömmel és nagyon büszkén mondhatom el, hogy sikerült Vere-
segyházon a nullából felépíteni egy nagy családot, egy közös-
séget, ahol a gyerekek nem csak eredményeket érnek el, hanem a 
későbbiekre tekintve is hasznos értékkel gazdagodhatnak.

 Mezei Ádám

2011-ben másodszor rendeztük meg felnőttek számára az amatőr 
asztalitenisz versenyünket a Művelődési Házban november 5-én. 
Elismerésünk mindazoknak a veresegyházi, szadai, őrbottyáni, 
erdőkertesi, kisnémedi, vácegresi, vácrátóti, budapesti indulóknak, 
akik lejátszották 7-7 egyéni meccsüket. A verseny mellett ismét ju-
tott lehetőség fi nom pogácsa  és ebédelfogyasztására is, köszönjük 
Budai Jánosnak a szadai Dédi Cukrászda és a veresegyházi Dédi 
Konyhája tulajdonosának támogatását! 
Jövőre mindenkit szeretettel várunk vissza!

Mazsorett csoport toborzó

Vidám, sportolni, táncolni 
vágyó lányok jelentkezését 
várjuk, szerdánként 17 és -18 
óra közötti edzéseinkre. Rész-
vételi díj: 3000 Ft/hó.
Igényes mozgás bottal -  pom-
ponnal, alakformálás, helyes 
testtartás, sok szereplés,  vid-
ám csapat!

Jelentkezni lehet az Innovációs Központban edzésidőben, vagy 
telefonon:  30/ 846-20-67. Korhatár nincs, mindenkit szeretettel 
várunk!

Vízilabda sikerek
Az Octopus BVSE versegyházi OB2-es felnőtt férfi csapata ismét 3 
pontot nyert idegenben a KEAC (a budapesti Kertészeti Egyetem 
csapata) ellen 11:10-es eredménnyel. Így a 2. forduló után már cso-
portharmadik a veresi Malomtavon edzett csapat.

Vízilabda sikerek

Az Octopus BVSE versegyházi OB2-es felnőtt férfi csapata ismét 3 
pontot nyert idegenben a KEAC (a budapesti Kertészeti Egyetem 
csapata) ellen 11:10-es eredménnyel. Így a 2. forduló után már cso-
portharmadik a veresi Malomtavon edzett csapat.

Veresegyházi 2. Nyílt Asztalitenisz 
Amatőrbajnokság
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Mikor nyit  a műjégpálya?

Bár ez az elhatározás 
mellett nagy rész-
ben az időjárástól 
is függ, híreink sze-
rint december 2-től 
korcsolyázhatnak a 
szokott módon a jég 

szerelmesei.

B a  t  y  u  s    B  e  t  l  e  h  e m
a Széke ly  kapuná l

2011. december 18-án, 14 órától
Mindenkit szeretettel várunk!

A g o r a  K ö r

         Dr. Molnár Andrea Ügyvédi Iroda
          2100 Gödöllő, Dózsa György út 88-90

Dr. Molnár Andrea
ügyvéd

Tel/fax: 06-28-515-500; 06-28-410-826
Mobil: 06-70-605-3440

E-mail: drmolnarandrea@yahoo.com
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KKedves családi eseményre voltam hivatalos, Huszaiék 50. 
házassági évfordulójára. A házaspár frissen, fi atalosan, 
gyerme keik, s azok házastársai, valamint unokáik körében vár-

tak. A kötetlen beszélgetés érthetően az 50 év távlatába vezetett, s az 
elbeszélések, élmények során feltárult előttünk az utolsó fél évszázad 
időszaka, min ment keresztül egy veresi család, hogyan boldogultak a 
XX. század második felében. A Huszai család története is egy szelete a 
magyar társadalom évtizedeinek, az ilyen családok életéből áll össze 
a történelem. 

Huszai Ferenc és felesége Edit 1961. október 21-én házasodtak össze. 
Ferenc akkor 23, Edit pedig 19 éves volt. Két gyermekük született, egy fi ú 
és egy lány, s kettejük családjából összesen négy lány unoka bővítette 
a szűkebb családot. Huszai Ferenc tősgyökeres veresegyházi fi ú volt, 
feleséget azonban Pesterzsébetről hozott a házhoz. A beszélgetést az 
ilyenkor szokásos kérdéssel kezdtük.

Hogyan ismerkedtek meg?
Akkori autószerelő voltam, Pesten dolgoztam. Ugyan azon a mun-
kahelyen ismertem meg Editet. Közben elvittek katonának, s 25 
hónap szolgálat után tértem vissza a munkába. Akkoriban nem 
volt kérdés, hogy hová menjek, hiszen a munkahely a leszerelést 
követően automatikusan visszavette a fi atalokat. A munkahelyi 
ismeretségből szerelem, házasság lett. 

Milyen volt az élet a 60-as években Veresegyházon?
Sok szórakozás nem volt, csak a foci meccsek, amire kijárt a falu 
érdeklődőbb része. Ezen túl még a bálok jelentettek érdekességet. 
Mi a szüret bálra és a menyecske bálra szoktunk elmenni mulatni. 
Beöltöztünk veresi népviseletbe, a nők menyecskeruhába, s jól 
szórakoztunk.
A gyermekeink is itt nőttek föl, az akkori szokásoknak megfelelően 
a nap nagy részét a szabadban, társaikkal töltötték (nem volt még 
TV és számítógép). A fi úk a Kálvin téren szerettek játszani, bigézni, 
pókot fogni bitumenes zsinórral, stb. A mai fi atalok, azt sem tudják, 
ilyenkor miről beszélünk. Télen a tó vizéből locsoltunk és létrehoz-
tunk egy kis korcsolyázáshoz alkalmas jégpályát. A Bertók parton 
pedig lehetet szánkózni. Veres híres volt az itt termet eperről, de 
azt kevésbé emlegetik, hogy ha az eper letermett, akkor követte a 
zöldbab. A felvásárló hatalmas mennyiséget vett át a kedvelt Juliska 
babból is. 
Akkor még a faluban 240 ló volt! – toldotta meg a beszélgetést 
Pásztor Béla polgármester, aki éppen jókor érkezett barátjához, a 
régi emlékek felidézéséhez. Kiderült, hogy gyermekkori jóbarátok, 
annak ellenére, hogy Béla kertesi, Feri pedig veresi gyerek volt. Jól 
ismerték egymást, főleg a focipályáról, s ez a barátság az eltelt 50 év 
alatt sem kopott meg. Polgármester úr azonban nem tudott velünk 
hosszan időzni, de szeretettel köszöntötte viccesen az „ifj ú párt” az 
50. évforduló alkalmából. 

Mi történt a későbbiekben?
A munkahelyünket a Hegedűs Gyula utcában el kellett hagynunk, 
mert csak úgy maradhattunk volna, ha belépünk a pártba, pedig 
már brigádvezető voltam. Úgy döntöttünk, inkább itthon, Veresen 
kerestünk magunknak megélhetést. 
10 éven keresztül gépkocsivezető voltam a helyi ÁFÉSZ-nél, Editet 
pedig, mivel neki volt irodai szakiskolai végzettsége, a Vörös Csillag 
Tsz alkalmazta, könyvelő, munkabérszámfejtő lett a TSZ irodán. A 
helyben dolgozás azért is jó volt, mert jöttek a gyerekek, s amikor 

óvodások, iskolások lettek, Edit tudta 
iskolába indítani a gyerekeket, ő várta 
haza őket, nem voltak kulcsos gyere-
kek 
10 év után azonban másodszor is 
váltottunk. Itthon nyitottunk egy 
szövőüzemet, maszekok lettünk. Ne-
héz volt az indulás, azt sem tudtuk, 
hogyan kell, de fokozatosan beleta-
nultunk. Népművészeti szádákat, 
alapanyagokat szőttünk, amihez 
használt gépeket vettünk, felújítottuk 
azokat, s sokat dolgoztunk. Szeren-
csénk volt, mert akkor zajlott a nagy 
lakótelepek építése, s mi az ott fel-
használt padlószőnyegek alapanyagát 
gyártottuk, erre bőven volt kereslet. 
Persze ez a szekér sem futott örökké, 

idővel ismét váltanunk kellett. Berendeztük egy mintaboltot a 
Kőbányai Sörgyár termékeinek, ahol környékbeli kocsmárosok, 
éttermek és más kereskedők vásároltak nagy tételekben. Az üzlet 
fény korában előfordult, hogy egy nap alatt egy vagonnyi sört ad-
tunk el, akkor már 28 féle sör volt a raktárunkban.
Közben a lányunk és a vőnk számára elindítottunk egy keceli borü-
zletet is. Az is nagyon jól ment egy ideig. Közben kiváltottuk az ipart 
autószerelésre is, s mindig azt csináltuk, amire éppen szükség volt.
Ebbe a nagy hajszába azonban fokozatosan belefáradtunk. Fel-
hagyni az üzlettel teljesen nem akartunk, így bérbe adtuk, s ez így 
ment még egy évtizedig. Most, a nyár végén azonban már ezt is 
megszüntettük, ma már csak egy gumiszerelő műhely dolgozik az 
udvarunkon.
Mindig arra váltottunk, amire éppen érdemes volt. A nulláról indul-
tunk, mindig felépítettünk valamit, de aztán fokozatosan leáldo-
zott minden, s manapság már nem is igazán éri meg vállalkozni. A 
maszek bélyeg azonban rajtuk maradt.

Mi adott kikapcsolódást a sok munka után?
Nagyon szeretünk kirándulni. 45 éve kempingezünk. A gyerme-
keink családjának is van lakókocsija, így sokszor a három család 
közösen jelent meg egy-egy kiszemelt kempingben. Ezeken a kirán-
dulásokon rendkívül jól éreztük magunkat. Bejártuk az országot és 
még azon is túl voltunk nagyon sok felé a világban. Emlékezetes, 
hogy az első kempingezés helyszíne Miskolc-Tapolca volt, s a leg-
utóbbi kirándulásunk úticéljai Hajdúböszörmény, majd Ráckeve 
volt.

És az egészséggel hogy állnak?
Edit rendben van, egészséges, én azonban most már ezt nem 
mondhatom el. Korábban nem ismertem a betegséget, kórházba 
legfeljebb látogatni mentem. 60 évesen kaptam az első vérnyomás 
csökkentő gyógyszert. Most azonban már komolyabb a baj, de nem 
panaszkodom, bánom azonban, hogy a kellemes fűrdőhelyeket 
már nem élvezhetem. 

Örülök itt lehettem Önökkel, s kívánom, hogy még sok élmények-
ben gazdag évtizedet töltsenek együtt és családjuk körében.

Windhager
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