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Monti csárdás

Horváth Ferenc
Igemódok és igeidők
(2011 szilveszterére)
Távozásra kész az ó év.
Múlni akar. Hát csak múljék!
Könnyeinkkel nem fürösztjük,
könnyű szívvel eleresztjük.
Dehogy! Szívünk mégsem könnyű,
s szemeinkben ott a könnyű,
mert sajnáljuk azért mégis:
csak miénk volt ez az év is.
Ha világunk épült, romlott,
ha ritkultak s gyűltek gondok,
mi csináltuk ezt is, azt is,
a hamisat, az igazt is.
Ó esztendőnk így mi voltunk:
amit tettünk, ahogy szóltunk,
szívünk teljes tartalmával,
jóságával, ártalmával.
S mi leszünk az új évünk is,
tévelygésünk és révünk is,
minden egyes lépés, botlás,
sötétség és világosság.
S leszünk fagy, szívbéli hőség,
lehetetlen lehetőség,
lehetséges lehetetlen,
tehetséges s tehetetlen.
S bárcsak lennénk csodatévő,
ahová kell, oda lépő,
s tiszta szó és nyílt tekintet,
derűs mosoly, víg szem intet!
Új esztendőnk de szép lenne,
de boldogok lennénk benne:
mindig tudnánk, mi a helyes –
kár, hogy itt már az igemód feltételes…
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Pásztor Béla
polgármester

Kissné Takács
Ildikó

Jól bevált régi szokás szerint Pásztor Béla
polgármester úr Szilveszter napján fogadást
adott a város és intézményei alkalmazottai
számára a Mézesvölgyi Iskola aulájában.
A mindig hangulatos műsorral fűszerezett
polgármesteri évértékelés ezúttal is komoly
érdeklődésre tartott számot. Néhány mondatban összefoglalva: igen eredményes
évet zártunk. 2011-ben Veresegyház rekord
méretű, közel 4 milliárd forintos beruházási
összeggel gyarapodott. 2012-re pedig ha
valamivel visszafogottabban is, de tovább
folyik a város fejlesztése. A körülöttünk az
országban és a világban zajló kedvezőtlen
folyamatok miatt fokozottabban szükséges
az összefogás mind települési, mind családi szinten, hogy a nehézségek időszakát
könnyebben vészelhessük át.
A műsorban a zenei és irodalmi élményeken kívül egy különleges előadással szereztek meglepetést a szervezők, a Lévai utcai
tagóvoda dolgozói adták elő az alkalomhoz
illő viseletben a Monti csárdást. A táncot
Szűcs Gáborné tagóvodavezető tanította be.
Az ünnepséget lezáró állófogadást és a Bol
dog Új Évet Kívánó koccintásokat megelőzően
a közönségnek kellemes perceket nyújtott a
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola diákjainak
fellépése, valamint Horváth Ferenc erre az
alkalomra írt és előadott verse.
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Kitüntettjeink
Veresegyházért Díjat kaptak a városért évtizedek óta végzett, áldozatos munkájukért
•
Lebek László nyugalmazott jegyző
•
Kucsa Tamásné vállalkozó
Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díjban részesültek
•
Weitz Magdolna
•
Veresegyházi Népdalkör, a díjat Kovács
		
László, a népdalkör vezetője vette át.
Bellai János Testnevelés és Sport Díjat vehetett át
•
Szkalák Károlyné ny. testnevelő tanár
•
Burján János shotokan karate oktató
•
Farmosi Rebeka kick-boksz versenyző
•
Veresegyház VSE Triatlon Szakosztály Leány
		
csapata: Szegedi Sára, Jakab Ilka, Király Olívia
		
és Simon Kinga. valamint edzőik:
		
Csombor Zoltán Varrómé Hegedűs Gabriella
		
és Szalma Róbert

Wetz Magdolna

Lebek László
Burján János

Kucsa Tamásné
Farmosi Rebeka

Szkalák Károlyné

Csombor Zoltán Varrómé Hegedűs
Gabriella és Szalma Róbert

Hárman a kitüntetett
triatlonos versenyzők közül

A Veresegyházi
Népdalkör
Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. Szerkesztőség: 2111 Szada, Dózsa György út 166. I. em 6. iroda
(VIDAutó autószervíz emeletén) Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108
• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly • Szerkesztő: Fogarasi Verona
• Fotó: Lethenyei László • Nyomdai előkészítés: Szedlacsek Enikő • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Kormányzati tájékoztatás

Veresi Krónika

ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan
már 61 féle ügyet intézhetnek egy ablaknál.

10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:
Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és annak támogatásával kapcsolatos ügyben
TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási lehetőség
Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és tájékoztatás
Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele
Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról
Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás
Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével kapcsolatos segítségnyújtás
Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni bejelentési lehetősége
Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
(az Államkincstárral egy épületben)
Ügyfélfogadási idő munkanapokon:

8-20 óráig

bővebben: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu
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Változások a
közigazgatásban
A Pest Megyei Kormányhivatal Ügyfélszolgálati Főosztálya az alábbi
tájékoztatást adta ki a Kormányablakok működésével és fokozatos
feladatbővülésével kapcsolatban.
A Jó Állam koncepcióban megfogalmazott korszerű közigazgatás megvalósítása, valamint az állam szolgáltató jellegének
erősítése érdekében a Kormány célul tűzte ki a Kormányablakokban intézhető ügyek bővítését. Ennek megfelelően 2011.
október 15-től harmincegy új, nagy érdeklődésre számot tartó
ügykörrel bővült, így mintegy duplájára növekedett a Kor
mányablakokban intézhető ügykörök száma.

Kormányhivatalunk fontosnak tartja, hogy az ügyintézési
lehetőség bővüléséről a Pest megyei lakosság is megfelelő
tájékoztatásban részesüljön, ezért azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy társadalmi célú közszolgálati hirdetésként szíveskedjenek biztosítani számunkra a mellékelt,
ügykörbővülésről tájékoztató sajtóanyagnak az önkormányzati lap két egymást követő számában való megjelenését.

A bevezetésre került új ügyköröknek köszönhetően az ügyfelek már a Kormányablakokban is igényelhetnek TAJ kártyát
és Európai Egészségbiztosítási Kártyát, előterjeszthetik továbbá a táppénz, a gyermekgondozási díj, a terhességi gyermek
ágyi segély iránti méltányossági, valamint a fogyatékossági
támogatás iránti kérelmeiket, őstermelői igazolvánnyal kap
csolatos ügyintézéseket végezhetnek, és különböző bejelentéseket (pl. fogyasztóvédelmi panaszok, parlagfű fertőzött
ingatlanok bejelentése, valamint építőipari kivitelezéssel és
gyermektáboroztatással kapcsolatos bejelentések) tehetnek
meg.

Ezzel egyidejűleg szeretnénk felhívni a helyi lakosok szíves
figyelmét az Alaptörvény megismerésével kapcsolatos
lehetőségekre is, ezért kérjük, hogy jelen levelemhez szin
tén mellékelt, az Alaptörvény igénylésekkel kapcsolatosan
információkat tartalmazó közlemény közzétételéről is
szíveskedjenek gondoskodni. A közlemény mellé javasoljuk
illusztrációként - amennyiben rendelkezésre áll - egy fotó
elhelyezését a helyi Alaptörvény Asztaláról.

A Kormányablakok mindemellett fogadják az ügyfeleket a
különböző nyugdíjbiztosítási ügyekben (egyszeri segély, kivételes nyugdíjemelés, bejelentési kötelezettségek teljesítése) is,
valamint e-ügysegédi szolgáltatásként betekintési lehetőséget
biztosítanak az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs
Rendszer cégadatbázisába.

Kérjük továbbá, hogy a megjelent lapszámokból egy-egy pél
dányt Kormányhivatalunk részére (Pest Megyei Kormányhivatal, Ügyfélszolgálati Főosztály - 1052 Budapest, Városház u.
7.) is megküldeni szíveskedjenek.
A Kormányablakok népszerűsítésében, valamint az Alaptör
vény terjesztésében való segítő szíves közreműködésüket
előre is köszönjük! Esetleges további sajtómegkeresések esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Eddig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényét
November elejéig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényének
személyre szóló díszkiadását. Aki még eddig nem tette, de szeretne rendelni,
az év végéig megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban,
körjegyzőségen, vagy a kormányablaknál.
Szeptember elseje és
november eleje között
eddig 50 ezren igényelték Magyarország
Alaptörvényét,
amelyet Kövér László, az
Országgyűlés
elnöke
személyes aláírásával a
Magyar Közlöny külön
kiadásaként
lehet
igényelni, a megren
delt példányokat a
Magyar Posta kézbesíti.

ki számára megismerhető, elérhető, és egyúttal személyre szóló
emléktárgy is lehet.
Az Országgyűlés idén április 18-án fogadta el Magyarország új
Alaptörvényét, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök április
25-én, Húsvéthétfőn írt alá ünnepélyes keretek között és 2012.
január 1-jén lép hatályba.

Az idáig beérkezett igénylések 76 százalékát az önkormányzatoknál
adták be, ezek közül is kiemelkedő Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye önkormányzatai.
A kormány szeptemberben kérte fel arra az önkormányzatokat,
hogy állítsanak fel egy asztalt, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szólóan kérhetik az új alkotmány névre
szóló kézbesítését. Ily módon Magyarország új Alaptörvénye bár-
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Közmeghallgatás
Az éves munkatervnek megfelelően a képviselő-testület december 16-án közmeghallgatást tartott. Az eseménynek szokás szerint a Váci Mihály
Művelődési Ház adott helyet. A közmeghallgatások rendje szerint a képviselő-testület ült a hosszú asztalnál teljes létszámban (ez ugyanis a
számukra egy kihelyezett, rendes testületi ülés), s a vendégek, az érdeklődő lakosok pedig velük szemben a széksorokban.
A közmeghallgatást Pásztor Béla nyitotta meg, s mindjárt rá is tért az év során történt jelentősebb lépések ismertetésére. Átélve a 2011-es év
veresegyházi történéseit, polgármester úrnak bőven akadt említésre méltó gondolata, melyet igyekszünk az alábbiakban visszaadni.

Veresegyházat jelenleg 16.500 lélek lakja, az idén a népesség
számottevően nem nőtt. A korábbi éveket jellemző erőteljes
bevándorlási hullám lelassult vagy megtorpant. A városban 1600
iskoláskorú és 1200 óvodás korú gyermek él. Örömteli dolog a sok
gyermek, bár ez felelősséggel is jár, hiszen színvonalas nevelési
oktatási szolgáltatást várnak el a szülők ebben a tekintetben is az
önkormányzattól. Ezt a feladatot jól teljesíti a város, a színvonal magas, és minden óvodás gyermeket fel tudnak venni, ami ismerve a
Budapest közeli elővárosok helyzetét, ugyancsak elismerésre méltó
teljesítmény. Az idősek otthonára is büszkék lehetünk. Mára elérték, hogy az otthon lakói közt már 45 veresi ember található, míg a
nyitáskor mindössze néhányan költöztek be Veresről.
Ugyancsak kimagasló az egészségügyi ellátás. A Misszió járóbeteg
ellátása messze földön elismert, nem véletlen kezeltette magát itt
Törőcsik Mari színművésznő is. A rehabilitációs osztályon is szinte
csak helybéliek vannak. A veresieknek nem kell más településre
átjárni.
Rendben működik a képviselő-testület. Sok vitával, de sohasem
veszekedéssel döntik el, mi hogyan történjen. Mindezeknek
köszönhetően a 2011-es évben kiemelkedő jelentőségű fejlesztéseket tudtak végrehajtani.
Elkészült a Fő tér, s csatlakozva a Fő út területe is megszépült a katolikus templomtól a piac Szada felé eső végéig. Megépült benne
az új Városháza. Ez a beruházás 800 millió Ft pályázati és 400 millió
Ft önrészből valósult meg. A városháza épülete még nincs teljesen
kész, mert még hiányzik az egyik épületrész, ennek a felépüléséhez
egy újabb pályázatot kell még nyerni.
Két új csoportszobával bővült a bölcsőde a Gyermekligetben, s a
színvonalra jellemző, hogy a bölcsődés gyermekeknek még úszómedencéjük is van.
Folyik a csatornázás a Szadával és Erdőkertessel közös beruházásban, melynek eredményeképpen mindhárom település 100 %-ban
csatornázottá válik. A közös szennyvíztisztító pedig napi 5000 m3
teljesítményre lesz képes, méghozzá olyan minőségben, hogy az
onnét származó vízből akár majd fogyasztani is lehet egy év múlva,
ha valaki elég bátor.
Befejeződött a Malom-tó tisztítása, kiszivattyúztak belőle 40.000 m3
iszapot, amiből talajdúsításra a lakosság ingyen vihetett. A tóban
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pedig most 40.000 m3-el több víz van, ami a tavi élővilágnak és a víz
öntisztulásának jelentős javulást biztosít.
Elkészült a Református Általános Iskola épülete, teljes egészében
önkormányzati pénzből. Ez is épül majd még tovább, hogy mire az
osztályok nyolcadikig elérnek, mindegyiknek legyen helye az épü
letben. Az iskolai választék bővült a városban. A Gyermekligetben
immán 10. tanévét kezdte a Montessori Általáis Iskola, valamint
2011 őszén nyitotta meg kaputi, szintén a Ligetekben a Napraforgó
Általánis Iskola. Mindkét intézmény más és más reformpedagógiai irányzatot képvisel. Összevetve Veresegyház alapfokú oktatási
kínálata igen színes és gazdag.
Jelentősen bővült az idén a járda- és a kerékpárút hálózat. A
Fővégtől el lehet jutni kerékpárral a vasútállomásig, ahol pedig
parkolók várják a gépkocsikon túl a kerékpárokat is. Épültek utak
is a városban, például az Ivacsokon, Viczián telepen. Sok helyen a
lakosok eleve kérik az aszfaltúthoz a fekvőrendőrt, hogy a veszélyes
száguldozókat lelassíthassák. Jó néhány fekvőrendőr épült meg.
Elkészült a harmadik hévízkút, s ezzel lehetőség nyílt az ipari üzemek
nek is a rácsatlakozásra. Nagyon örülnek ennek a lehetőségnek,
hiszen jelentősen olcsóbb megoldáshoz jutnak, mintha földgázzal
fűtenének. Ez jó a cégeknek, és bevételt jelent a városnak. Most
folyik az előkészítés a magánházak rácsatlakozásához, hamarosan erre is megnyílik a lehetőség a Sportföld utca környékén. A
hévízhasznosításnak köszönhetően évente 2,5 millió m3 földgázt
nem kell elégetni, s ezzel a légszennyezést és az üvegház hatást is
mérsékeljük.
Örülnek a piacon az árusok, a vásárlók és a nézelődők. A szép
műkőborítás után már alig emlékszünk, milyen sárban jártak még
tavaly ugyanitt.
A város kellemesebbé, hangulatosabbá tétele érdekében kiosztottak 1500 facsemetét a lakosságnak a közterületeken történő fásításhoz. Ezt is folytatják 2012-ben.
Összességében Veresegyházon 2011-ben 3 milliárd Forint értékű
beruházás készült el, de ha hozzá vesszük a csatornázás és a
szennyvíztisztító bővítést, akkor az összeg eléri a 4 milliárdot. Ekkora
összeget még egyetlen évben sem tudtak Veresegyházra fordítani.
Ezért is érthetetlen az a csőddel ijesztgetés, amely nem akar szűnni
a városban. Veresegyház gazdálkodása rendben van, kifizetetlen
számlák most sincsenek, a város pedig egyre szebb, s egyre jobb
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szolgáltatások nyújtására képes.
Ennek a látványos sikernek a részesei az idetelepült vállalkozások,
iparosok, amelyek szintén sikeres évet zártak, hiszen 2 milliárd Ft
iparűzési adót fizettek be a város kasszájába.
Polgármester úr megköszönte a képviselő-testület és a város intézményeiben dolgozók együttműködő munkáját, s kifejtette, hogy a
siker közös siker, sokaknak van része benne.
A 2012-es évre valamivel visszafogottabb fejlesztést tervez az
önkormányzat.
• A Ligetekben elkezdődik a csapadékvíz elvezető rendszer kiép
tése 250 millió Ft értékben.
• Folyik a tervezés és az előkészítés a hévíz magánházakhoz történő
eljuttatásához.
• A szennyvíztisztító bővítés az idén befejeződik,
• A Széchenyi téri tagóvodához három foglalkoztató épül
• A bölcsődét is bővítik még egy foglalkoztatóval, ehhez igen nagy
arányú pályázati támogatást lehet szerezni.
• Folynak 2012-ben az út és a járdaépítések.
• Tovább szépül majd a Fő tér, ivóvízkút és hévízkút épül majd ide.
• Rendkívül fontos a munkaalkalmak, munkahelyek biztosítása a
városban. Ha az állam nem segít, akkor önerőből is foglalkoztatni
akarnak 20-25 embert a közmunka programban.
A meghatározott cél Veresegyház életében az idegenforgalom és a
sport fejlesztése! Szükség van olyan épületek, sportlétesítmények
építésre, ahol télen is edzhetnek a fiatalok.
A város szépítéséhez tartozik a kertek, udvarok rendben tartása,
ezért indították el a Szép-porta mozgalmat, amely során 2011-ben
380 porta kapott elismerést. Természetesen ezt a mozgalmat is
folytatni kívánják 2012-ben.

A polgármesteri beszámolót követően tették fel kérdéseiket az
érdeklődők, vagy mondtak véleményt az elhangzottakról. Íme
néhány, többek számára is érdekes, feltett kérdés:
• Milyen arányban jutottak feladathoz a beruházásokban a helyi vállalkozók? A válasz szerint a lehetőségeket igyekeztek kihasználni.
• Mikor szépül meg a Hévízfürdő? Erre a kérdésre a válasz szerint
egy nagyméretű, a városban megszokott magas minőségű fürdő
épül majd, de tervezett időpont nem hangzott el.
• Szorgalmazták hozzászólók a Ligetek térség kijáratánál, a CBA-nál
egy körforgalom megépítését, melynek szükségességét senki sem
vitatta. A közútkezelővel folynak erről a tárgyalások.
• További sportolási lehetőségeket kértek a fiatalok számára
• A Laposokon folyó ipari építkezésekre kérdeztek rá,
• További hévízkút fúrás után érdeklődtek lakosok
Windhager

Két hozzászóló az ülésen
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Képviselő-testületi határozatok
2011. december hónap
211/2011.(XII.01.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési
koncepciót az alábbi kitételekkel fogadja
el:
- a 2012.évi részletes költségvetés
összeállításakor fokozottan ügyelni kell az
adóbevételek, ingatlan értékesítésből származó bevételek megalapozott tervezésére
- új fejlesztési feladat csak a forrás
megléte (nem jövőbeli teljesülése) esetén
tervezhető 2012-ben
- a koncepcióban vázolt hitelállomány csökkentését a Polgármesteri Hivatal esetében a 2012. évi költségvetésben
meg kell valósítani
- a tartalék összegét a költségvetés főösszegéhez viszonyítva magasabb
mértékben kell meghatározni.
212/2011.(XII.01.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
50.000.000 Ft összegű munkabérhitel
felvételéről döntött.
2. A hitel futamidejét 2011. december 1-től
2012. március 27-ig határozza meg.
3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz,
hogy a hitelt beépíti a költségvetésbe és
hozzájárul az állami normatív hozzájárulás,
az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb
saját bevételek (a továbbiakban Önkor
mányzati bevételek) engedményezéséhez
és tudomásul veszi, hogy az Önkormány
zati bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a
munkabér hitel és a hatályos folyószámlahitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

esedékességű, - 200 MFt ki nem fizetett – hitel lejáratát 2012. március 25-ig meghosszabbítja.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges hitel felvételére és
az ehhez kapcsolódó szerződés, valamint a
3.) pontban foglalt, módosított szerződés
aláírására.
214/2011.(XII.15.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Képviselő-testülete
jóváhagyja hogy az önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és foglalkoztatottak
– munkájuk elismeréseképpen – 10.000,Ft/fő, ill. 30.000,- Ft/fő utalvány formájában
történő egyszeri juttatásban részesüljenek
karácsony ünnepe alkalmából.
2.) Az egyszeri juttatásban részesülők összlétszáma 513 fő, a juttatás költsége összesen bruttó/keret: 9.650.000,- Ft.
3.)
A
keretösszeg
felosztását
intézményvezetők határozzák meg.

az

215/2011.(XII.20.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a 2011. év
eltelt időszakáról szóló ingatlanértékesítési
tájékoztatót.
216/2011.(XII.20.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, a 1103/46
hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárással kialakításra kerülő, új, 1103/47 hrsz-ú, 1.000
m2-es ingatlan értékesítéséhez a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. részére, mely
természetben a Hajó utcában található.

2.) A 400 MFt áthidaló hitel kamata maximum 20% lehet, visszafizetésének a határideje 2012. március 25.

2.) A képviselő-testület elfogadja, hogy
a megosztással kialakítandó új, 1103/47
hrsz-ú ingatlan vételára nettó 6.000.000,Ft + 25% ÁFA (1.500.000,-Ft) = bruttó
7.500.000,-Ft legyen.
A teljes vételár megfizetése az alábbiak sze
rint történik:
2011. december 31-ig, az adásvételi elő
szerződés
megkötésével
egyidejűleg
2.500.000,-Ft + 625.000,-Ft (25 % ÁFA) =
bruttó 3.125.000,-Ft vételárrész kerül megfizetésre;
Az ÁFA törvény változása miatt a fennma
radó 3.500.000,-Ft + 945.000,-Ft (27 %
Áfa) = bruttó 4.445.000,-Ft vételárhátralék
megfizetése a megosztási eljárás jogerős
befejezését követően, a végleges adásvételi szerződés megkötésekor, de legkésőbb
2012. március 31-ig történik meg.
A Kft. tulajdonába a teljes vételár (bruttó
7.570.000,-Ft) kifizetésével kerül az ingatlan.

3.) A képviselő-testület a Travill Invest
Zrt-nél fennálló, 2011. december 31-i

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan eladásához szüksé-

4. Önkormányzat kötelezettséget vállal az
OTP Bank Nyrt kezdeményezése esetén jelen
összegű munkabérhitelre kölcsönszerződés
megkötésére.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon,
az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkor
mányzat képviseletében.
213/2011.(XII.15.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testület 400 MFt keretösszeg
áthidaló hitel felvételéről döntött, amely
hitel teljes egészében a Travill Invest Zrt-nél
fennálló hitel visszafizetésére fordítandó.
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ges szerződések, valamint a 1103/46 hrsz-ú
ingatlan megosztásával kapcsolatos iratok
aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy
a megosztásból és adásvételből keletkező
változásokat a vagyon-nyilvántartásban és
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
217/2011.(XII.20.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház külterület, 043/9 hrsz-ú szántó művelési
ágú ingatlan 45/12093 tulajdonrészének
(376 nm) megvásárlásához Fodor Márton
Károlynétól 300,-Ft / nm, összesen 112.800,Ft vételáron.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a földvásárlási adásvételi
szerződés aláírására, egyben felhívja a
jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban
és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
vezettesse át.
218/2011.(XII.20.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veresegyház
belterület 691 hrsz-ú (természetben: Veres
egyház, Ráday utca 36./a. szám alatti) ingatlan ½ tulajdoni részének térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
1042/2011. (III.10.) számú Kormányhatározatban foglaltakat köszönettel tudomásul
veszi, a részére térítésmentesen átadott ½
ingatlanhányadot elfogadja.
2.) A képviselő-testület a Veresegyház 691
hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló, 2011. május 20-án aláírt
„Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségének megfelelően nyilatkozik:
- az ingatlan birtokbaadásáról
szóló
jegyzőkönyvben
foglaltaknak
megfelelően a szükséges havária intézkedéseket megtettük, az életveszélyes állapot
ban lévő, elhanyagolt épület bontása és az
ingatlan kapujának lezárása megtörtént.
- az ingatlan másik tulajdonosának
(Kubinyi Jenőné) 2011. április 25-i elhalálozása óta az ingatlannal kapcsolatos más
intézkedés nem történt. Amint az öröklési
eljárás lezárul és várhatóan a Magyar Állam tulajdonjoga bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba, Önkormányzatunk
benyújtja az új, térítésmentes tulajdonba
adási kérelmét az ingatlan 1/1 tulajdonjoga
megszerzése céljából.
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a nyilatkozattételi kötelezettsége
teljesítéséről az MNV Zrt. Pest megyei
Irodáját jelen határozat megküldésével
2012. január 31-ig értesítse.
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219/2011.(XII.20.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete elfogadja Csécsyné dr.
Drótos Edina alpolgármester 2011. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót.

220/2011.(XII.20.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Képviselő-testülete elfogadja a város sportéletéről szóló beszámolót.

3) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Szakmáry
Sándor alpolgármester 2011. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.

221/2011.(XII.20.) Kt. sz. határozat:
1) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Kosik
József alpolgármester 2011. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.

4) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Nagy István
bizottsági elnök beszámolóját a Pénzügyi
Bizottság 2011. évben végzett munkájáról.

2) Veresegyház Város Önkormányzatának

5) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja dr. Marik

György bizottsági elnök beszámolóját a
Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011.
évben végzett munkájáról.
6) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Tóth Sándor
bizottsági elnök beszámolóját az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2011. évben
végzett munkájáról.
7) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja
Borgulya Rita bizottsági elnök beszámolóját a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági,
Informatikai és Sport Bizottság 2011. évben
végzett munkájáról.

Nagy a készülődés, néha a zaj és a por a Fő út 68. szám alatt

A Támaszpont MOP Kiemelten Közhasznú Alapítvány ezt az ingatlant kapta az Önkormányzattól, hogy Ifjúsági Irodát alakítson ki. A
ház felújítása, kis átalakítása szükséges, ami társadalmi munkában
zajlik folyamatosan. Az Önkormányzat az anyagköltségekhez járul
hozzá, amit ezúton is köszönünk a Képviselő-testületnek.
Reméljük, hamarosan készen lesz a ház, és tárt karokkal várja
majd az arra járó kis- és nagyobb kamaszokat, az unatkozókat is,
azokat akik szeretnének együtt lógni de nincs hol, vagy segítséget
kérnének, de nincs kitől, vagy egyszerűen csak éppen ráérnek, és
eltöltenék felesleges szabadidejüket.
Várjuk azokat az önkénteseket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt,
akik szívesen játszanának, tanítanának, mesélnének a fiataloknak,
vagy csak egy kicsit „velük lennének”. Tervezünk sok okosító programot és sok szórakoztató délutánt.
Szeretnénk megteremteni a feltételeit, hogy a fiatalok igényeit
kiszolgáló, sok információval és segítővel felkészült házat tudjunk
működtetni, adományokat tudjunk fogadni, és azokat a lehető legjobban használjuk fel érdekükben.
Nagy szükség van erre városunkban, hiszen nem mindenki számára
elérhetőek a különórák, a fizetős foglalkozások, rendezvények,
sportok, és sokszor tanácstalanok, hogy hova fordulhatnak aprócseprő, vagy nagyobb gondjaikkal.
A ház felújításában sok önkéntes vett eddig is részt, sok segítséget kaptunk, amit szeretnénk megköszönni és egyben közkinccsé
tenni, mert manapság annyi gondja van az embereknek, sok az elkeseredettség, és mégis olyan sok ember segít nekünk!
Adjon ez erőt másoknak is, és lelkesedést, a fiataloknak pedig re
ményt, hogy számítanak és sokan bíznak abban, hogy övék a jövő!
Kérni is szeretnénk! Akinek lehetősége van, kérjük segítse munkákat!
Önkéntesen végezzük a felújítást és a működést is társadalmi
munkában látjuk majd el, de a rezsit, az eszközöket ki kell fizetnünk.

www.decens.eu • folyóirataink

Így az anyagi segítség is fontos és sajnos nélkülözhetetlen. Sikerült
pályázaton 1,5 millió forintot nyernünk, így a munkát el tudjuk
kezdeni, a tervezett foglalkozásokat megvalósítani. Elsősorban ez
a pályázati forrás biztosítja, hogy idén is meg tudjuk szervezni a
gyerekeknek a Föld Napi programot, és így a városi rendezvényhez
kötődve a fiatalokat is bevonni a környezetünk ápolásába, szépítésébe.
Köszönjük a segítséget, a bíztatást mindenkinek!
TÁMASZPONT MOP KKA
tamaszpont.mop.kka@gmail.com
Kiss Viktória
Sándorné Rab Ágnes
Maczó József
Akikre mindig számíthatunk:
Dr. Csécsy Róbert ügyvéd - csecsyrobert@vnet.hu
Illésmester Kft - építőipari kivitelezés, családi és hétvégi házak teljes
és rész kivitelezése, felújítása, kert- és medenceépítés.
illesmester@freemail.hu | illesmester@gmail.com +36307479535
Polgárőrség: Novák Hajni, Jakab Richárd, Horváth Attila,
akik remekül tudnak falakat szétverni.
Kéki Tamás Vízvezeték-fűtés szerelés, javítás + 36 20 255 42 49
Varga Péter VIS VIRES KFT. villanyszerelés gyorsszerviz
Hörnyéki Balázs villanyszerelő 06/20/415-3892,
tel/fax: 06/28/387-884, e-mail: visvires@freemail.hu
Kiss László Gábor
Gulyás Gábor
Lengyelné Erzsébet, Imola, és Lengyel Pisti
Izzo 2000 Lámpabolt Veresegyház Fő út 2.
Veresegyház Közbiztonságáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
Orosz Rita és a G E. Energy (Kisrét utca)
Gergely János
Szabó László
Kiss Balázs
Veresegyház Város Önkormányzata
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Újabb siker a Bolyai versenyen

A magyar versenyek sorát idén a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
megyei fordulójával kezdtük Gödöllőn, 2011. nov. 11-én. A versenyen – a matematikához hasonlóan - 4 fős csapatok vehettek részt.
Sok gondolkodtató feladat megoldásával adhattak számot anya
nyelvi ismereteikről a tanulóink.
A 3. osztályosok közül „Verhetetlen4-es” nevű csapatunk a legjobb
6 csapat egyikeként részt vehetett a megyei eredményhirdetésen.
Itt a megye 56 indulója közül 1. helyezést értük el, s bejutottunk az
országos döntőbe.
A csapat tagjai:
Békei Dóra 3.c
		
Hegyi Dalma 3.a
		
Nagy Ágoston 3.a
		
Somogyi Zita 3.c
Ezután két hét gyakorlás, mesetanulás, jelmezkészítés és próba
következett. A gyerekek nagy örömmel, lelkesedéssel és bizakodva
készültek a nagy napra.
December 10-én, korán reggel indultunk Tatára, a Vaszary János
Általános Iskolába egy kis busszal, szülői segítséggel. Köszönjük a
Fabriczius Alapítványnak, hogy utazásunk költségeit támogatta.
Ide, Tatára az ország 20 legügyesebb harmadikos csapata érkezett.
A verseny írásbeli feladatsorral kezdődött, majd a legjobb 6 közé
jutók szóbeli fordulója következett. Örömmel hallottuk iskolánk, és
csapatunk nevét a legjobbak között.
A verseny befejezése után, az eredményhirdetésre várva azért titokban reméltük…… hátha!!
Végül a „Verhetetlen4-es” a nevéhez méltóan, boldogan vehette át a
dobogó legfelső fokán állva az 1. helyezettnek járó elismerést.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és köszönjük, hogy ezzel a
kiemelkedő szereplésükkel is öregbítették iskolánk hírnevét.
Juhász Lászlóné felkészítő tanár
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Veresegyház Város
Fúvószenekara
A Fúvószenekar 1999-ben alakult Balogh Ferenc karnagy vezetésével. Elsősorban a városi rendezvényeken való szereplés volt
az elsődleges cél az együttes létrejöttekor. A zenekar több mint
40 tagot számlál, közöttük vannak zeneiskolás növendékek és
képzett felnőtt muzsikusok is. Heti két alkalommal tartanak
próbát, műsoruk, repertoárjuk egyre gazdagabb.
Sok meghívást kapnak az országhatáron belül és azon túl is.
2003-ban 5 napos turnén vettek részt Németországban, 2005ben több erdélyi nagyvárosban szerepeltek nagy sikerrel. Vendégszerepeltek Székesfehérváron, Budapesten, Pozsonyban,
valamint a kistérség településein.
2004. április 30-án éjjel az uniós csatlakozás alkalmával a szlovák
határon, az Ipolysági átkelőhelyen adtak ünnepi műsort.
Több ízben vállaltak fellépést Szlovákiában, a Felvidék településein, így Csatán, Sárón, az ipolybalogi Szent Korona Ünnepségeken és máshol is élvezhettük a Fúvószenekar műsorát.
2008. február 28-án nagyszabású koncerttel ünnepelte 10 éves
fennállását a fúvószenekar. Ebből az alkalomból kitüntetésben részesült Balogh Ferenc és Ella Attila karnagy valamint a
Fúvószenekar.
2012. évtől az Alapítvány jogosult az adó 1% -ának gyűjtésére.

Az Alapítvány adószáma: 18724817-1-13

Köszönjük, hogy támogatják a Fúvószenekari Alapítványt!
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M I C S O DA B U L I ! - I S KO L A B Á L 2 0 . A L K A LO M M A L
2012. január 28-án 19 órakor 20. alkalommal kerül megrendezésre a Fabriczius József Általános Iskola jótékonysági bálja.
1992-ben magánszemélyek létrehozták
a Fabriczius Alapítványt, hogy az alapítványon keresztül támogatni tudják az iskolába járó tanulókat. Ennek egyik elemeként
megrendezésre került az első SZMK bál a
90-es évek elején, melyet a SULI-BULI bál
váltott, majd 2000-től kezdődően az ISKOLABÁL, mely több esetben akár 600-700
főt számlált. Az elmúlt évben már jelmezes
bál (VÍG-GAZSÁG) várta a vendégeket.
Kezdetben a Művelődési Ház, majd később
a Mézesvölgyi Iskola adott otthont a rendezvénynek. A fellépők között említhetjük
a Smile zenekart (Gönczi Gábor vezetésével), majd a Madarak zenekart, a Hot Jazz
Bandet és számos előadót láthattunk.
Jeleskedtek a szülői munkaközösség
tagjai színes paródiáikkal, a tanári kar
színvonalas műsorukkal, a GE dolgozói
többször táncbemutatót tartottak, de
akár említhetjük a 8. osztályos diákokat
keringőjükkel, ami a bál nyitótánca volt
éveken keresztül – a hosszú névsorból
csak néhányat említenénk.
2005-től kezdődően az Iskolaszék az
alapítvánnyal közösen szervezi - mind
a mai napig - a jótékonysági bálokat,
melynek bevétele az iskolába járó mintegy 1.400 gyermekhez jutott el valamilyen
formában.
Az idén a báli időutazásunk az 1960-70es évek rock and roll világába ér, ahol is
szeretettel várjuk jelmezben érkező vendégeinket, a színvonalas műsor mellett a
hangulat fokozásáról a Pedrofon Rock and
Roll Show Band, Orosz Balázs zenekarával
együtt gondoskodik. Sok-sok meglepetéssel kedveskedünk a bálozóknak, amit most
még titokban tartunk.
Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani
azon támogatóinknak, akik az elmúlt 20
év folyamán adományaikkal és tombola
felajánlásaikkal támogatták a Fabriczius
Alapítványt.
Iskolaszék és Fabriczius Alapítvány
Asztalfoglalás: 0630-416-8082
Bővebb tájékozódás a bálról:
www.veresfabalap.hu (Micsoda BULI!)
Jegyárusítás:
Mézesvölgyi Iskola por ta, Innováció A por ta,
Terike Bioboltja (Kálvin u.)
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V

árosunk önkormányzata és civil szervezetei alaposan felkészültek az évvégi ünnepkörre, s az idén még
gazdagabb kínálatot szerveztek mindnyájunknak.
Az újdonságot az idén a Szlovák Zsolt (Szloviker) által megszer
vezett Mindenki Karácsonya rendezvény jelentette, amelyet
korábban Veresegyházon még nem tartottak. A sikeres kezdés
alapján bizonyára folytatódik majd évről évre ez a kezdeményezés, így nyilatkozott a főszervező is a vele készült interjúnk során, melyet a következő lapszámban olvashatnak az
érdeklődők.
Hagyományosan zajlott azonban a karácsonyfa állítás, csak
most már a nagyszerű új Fő téren. Köszönjük is a város minden lakója nevében Szabó Zoltán, Táncsics utcai lakosnak, aki
a kertjében nőtt gyönyörű fenyőfát ajánlotta fel erre a célra. A
GAMESZ végezte a munkát. kivágták, óvatosan kocsira rakták,
majd beásták a földbe, s kosaras kocsiról szépen fel is díszítették a szintén önzetlen felajánlásból, a Flamingó Virágház-tól
kapott látványos díszekkel. A fényképeket Gyetván Nándornak
köszönjük!
A szokásos módon zajlott a már tizedszer megrendezett AGÓRA
Karácsony, a szokott helyen, a székely-kapunál. Az agóra a régi
görögöknél megszentelt terület volt, ahová bűnösök nem
léphettek be. Gondolom Veresegyházon is mindenki „megszabadult a bűneitől” mielőtt ide immár tiszta lélekkel belépett.
A rendezők ezúttal is kitettek magukért, nagyszerű látványosság, szórakozás, hangulatébresztő ez a délután mindig.
Olyan sokan jöttünk el, hogy bizony már felmerült a színpad
hiánya. Ugyanis az embergyűrű mögül már a műsorból csak
akkor lehetet valamit látni, ha felmászott az érdeklődő a térhatároló bálák egyikére. Lehet, hogy jövőre alaki tekintetben is
megváltozik a környék, s szalmabálákból épített lelátóról örvendhetünk az eseménynek?
A legnagyobb érdeme talán mégis csak az ennek a rendezvénynek, hogy a sok magányos, házába zárkózott családot
kicsábítják a szalmabálák közötti térre. Itt találkozhatunk
ismerőseinkkel, régen látott kedves barátainkkal, s együtt lehetünk, közösségben, ami nagy szó már manapság, amikor az
emberek, családok egyre izoláltabban, csak a maguk gondjával küszködve birkóznak a nehézségeikkel. Itt néhány órán
keresztül együtt lehettünk! A szeretet ünnepére készülve egy
nagyobb „családban” időzhettünk. Köszönjük!
December 24-én nem maradt el a Szeretet Ebéd osztás sem.
Köszönjük ismét, hogy azokra is gondolnak jóérzésű embe
rek, akiknek esetleg ez a tál gulyás jelenti a meleg ételt aznap,
vagy talán egész karácsonykor. Kaptak is rajta sokan, örültek
az ételnek, boldogan fogadták el az osztogatott beiglit, meleg
teát. Másfél óra alatt, több mint 300 adag kimérését követően
kiürült a kondér.
Szilveszter napján ismét csak bevált szokás szerint Pásztor
Béla polgármester meghívta a város intézményeinek munkatársait egy óév búcsúztató koccintásra, melyet természetesen
megelőz az évértékelő összefoglaló és egy hangulatos, keretet
adó műsor. Ezzel egyidőben adták át a Veresegyház Városért
Díjakat, a Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díjakat,
valamint a Bellai János Testnevelés és Sport Díjakat az arra érdemes személyeknek és közösségeknek. Erről az eseményről a
2-3. oldalon számolunk be.
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Szeretet Ebéd

Akik adják

Akik kapják

Fénylánc

V

ilág világossága! A régi hagyományainkat ápolók, ez alkalommal is felmentek a Margitára, a nagy kereszthez tüzet rakni,
ahogy azt a leghosszabb éjszakán őseink is tették. December 21-én a téli napfordulón ezzel a tűzzel is hozzájárultak az
emberek a fény győzelméhez a sötétség felett. Ezen napon reptették szent madarunkat, a kerecsen sólymot, s aki nem veszi
észre a kerecsen szóban a karácsony hangzását, az magára vessen. Ilyenkor a határban vagy magaslatokon hatalmas lángok
törnek az ég felé a magyarlakta területeken, fényláncot alkotnak. Bizony felemelően jó érzés, amikor egy ilyen sötét este
kigyúlnak a tüzek a látóhatár közelében szerte az országban.

Várakozási idők közzététele segíti az adózókat
Az ügyfelek ügyintézési lehetőségeiről történő magasabb
szintű tájékoztatás, továbbá az adózók számára legoptimálisabb ügyintézési időpontok megválasztása érdekében
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága internetes honlapján hetente közzéteszi a központi ügyfélszolgálatain tapasztalható
átlagos várakozási időket.
A szolgáltató jelleg erősítése és az adózói komfortérzet növelése ösztönzi az adóhatóságot arra, hogy heti
rendszerességgel tájékoztassa az adózókat a budapesti
központi ügyfélszolgálatokon (azaz az Észak-budapesti
Adóigazgatóság XIII. kerület Petneházy utca 6-8., a Keletbudapesti Adóigazgatóság XIV. kerület Gvadányi utca 69.,
a Dél-budapesti Adóigazgatóság IX. kerület Vaskapu utca
33-35. és a Pest Megyei Adóigazgatóság XIII. kerület Kresz
Géza utca 15. szám alatt található félfogadási helyein),
a közzétételt megelőző héten mért átlagos várakozási
időkről.
Az információ a www.apeh.hu oldalon keresztül, táblázatba foglalva érhető el: http://www.apeh.hu/magyar_oldalak/regiok/kozepmagyarorszag/helyihirek/
ugyfelvarakozas.html. A táblázat napi – azon belül
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óránkénti – bontásban, különböző színekkel jelölt várakozási intervallumok megjelenítésével segíti az ügyfelek
tájékozódását.
Az adózóknak célszerű azokban az időpontokban felkeresni az adóhatóság ügyfélszolgálatait, amelyek zöld
színnel kerültek megjelenítésre (ezek ügyintézési helyenként változnak), hiszen a megelőző heti tapasztalatok
alapján ezekben az időpontokban az átlagos várakozási
idő nem haladta meg a negyed órát. Ugyanakkor a pirossal megjelölt időpontok helyett (amelyek szerda 10:00 és
14:00 között jellemzőek) érdemes más ügyintézési időt
választani, ellenkező esetben az adózóknak háromnegyed órát meghaladó várakozással kell számolniuk.
Az adóhatóság bízik abban, hogy új szolgáltatása segíti az
adózókat az optimális ügyintézési idő megválasztásában,
ezzel is hozzájárulva az adókötelezettségek megfelelő
módon történő teljesítéséhez.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatósága
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Közélet

Jeles napok, évfordulók
Január 15.
• Remete Szent Pál sivatagi
remete volt, akit a magyar Pálos
rend szellemi őseként tisztel.
Január 16
• Mikszáth Kálmán születésnapja – 1847
Író,
újságíró,
szerkesztő,
országgyűlési képviselő, a
Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Kisfaludy Társasaág és a Petőfi Társaság rendes tagja, a Budapesti Egyetem
tiszteletbeli bölcsészdoktora
Január 18.
• Árpád-házi Szent Margit
IV. Béla magyar király és
Laszkarisz Mária bizánci császári
hercegnő leány, Szent Erzsébet
unokahúga.
• Árpád-házi Szent Piroska
Árpád –házi magyar királylány
Irén néven bizánci császárné.
Szent László király és Adelhaid
Rheinfeldi hercegnő elsőszülött
leány
Január 20
• Esztergomi Boldog Özséb
A Pálos rend megalapítója
Január 21
• Madách Imre születésnapja –
1823
Költő, író, ügyvéd, politikus
Január 22
• Szent Vince napja
A néphagyomány szerint termésjósló napnak tartjuk:
„Ha megcsordul Vince, teli lesz
a pince!”
• Csonka János születésnapja –
1852
Ő volt a porlasztó egyik feltalálója, valamint a magyar motor- és
gépjárműgyártás megindítója.
• A Magyar Kultúra Napja
A Himnusz születésnapja
Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen
a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
1989 óta ünnepeljük ezt a napot Ella István veresegyházi
orgonaművész kezdeményezésére.
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Január 23.
• Kempelen Farkas születésnapja – 1734.
Találmánya
volt
a
gőzkondenzátorral
tervezett
gőzgép. Buda vízellátásának
javítására vízemelőt tervezett
két szivattyúval. Megszerkesztette a gőzturbina ősét.
Január 25.
• Szent Pál apostol megtérése –
„pálforduló”
A népi hiedelem szerint e napon
a tél is az ellenkezőjére fordul:
Pál jeget tör, vagy csinál.
Január 30.
• Görgey Artúr születésnapja –
1818.
Honvédtábornok, hadügymi
niszter, az 1848-49-es szabadságharc legkiemelkedőbb hadvezére.

V

árosunk vegyes kara, a Cantemus Kórus az idén is megtartotta
hagyományos karácsonyi koncertjét. Műsoruk igen változatos és színvonalas volt. Igazi élvezet volt hallgatni a hangszeres
előadásokat a klasszikus kórusművek mellett. A műsor zárásaként
karácsonyi dallamok csendültek fel.

Együttállás kiállítás

Február 1.
• Hajós Alfréd születésnapja –
1878
Építészmérnök, gyorsúszó, labdarúgó, labdarúgó-játékvezető,
újságíró, a magyar labdarúgóválogatott volt szövetségi kapitánya, az első magyar olimpiai
bajnok.
Február 3.
• Kitaibel Pál születésnapja –
1757
Botanikus
és
kémikus.
Összegyűjtötte
és
leírta
Magyarország
növényeit,
kőzeteit és ásványvizeit
• Galamb József születésnapja
– 1881
Az első futószalagon gyártott
híres FORD T modell tervezője
és megálkotója.
Február 4.
• Rákellenes Világnap
• Petschacher Gusztáv születésnapja – 1844
Építész. Tervei szerint épült
1882-ben Párizsi nagy áruház
(korábbi nevén: Divatcsarnok)
elődje, a Terézvárosi Kaszinó.

V

eresegyházi és Veresegyház közelében élő képző- és
iparművészek állították ki közösen alkotásaikat az Udvarház
Galériában a fenti cím alatt immár második alkalommal.
24 képzőművész 2-2 művét tekinthettük meg december 9-étől a
kiállításon, mely az Együttállás nevet viseli, ezzel utalva az évekkel
ezelőtti azonos nevű és hasonló célú rendezvényre.
Rendszerint egy, esetleg két művész alkotásai töltik be a kiállítótermet, most másról van szó: Jó időnként látni, hogy az egy földrajzi
területen élő művészek hogyan látják a világot.
A kiállítók egyike, Báron László őrbottyáni festőművész, már nem
lehetett jelen a megnyitón súlyosbodó betegsége miatt, s néhány
nap múlva kaptuk a szomorú hírt, hogy a betegség legyőzte, eltávozott közülünk.
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Súlyemelés

Új Világcsúcs Veresegyházon

A városunkban rendezett
Szent Erzsébet Kupán
Takács Mária 95 kg-os
lökésgyakorlattal világcsú
csot állított fel. Az ország
több részéről érkeztek
versenyzők a tornára. Jelen
volt Dobos Imre a Magyar
Súlyemelők szövetségének elnöke is, aki büszkén
számolt be a magyar súlyemelés fejlődéséről.

KAJAK-KENU KARÁCSONY
A karácsonyi évzáró vacsorájukon ajándékkal lepte meg a gyere
keket a veresegyházi Kajak-Kenu Sport Club edzője.
A meglévő hajóparkhoz új családtag érkezett egy vadonatúj C1 Filter versenykenu személyében. Ez a korszerű hajó nagy vonzerő a
száraz edzésekkel töltött téli felkészülési időszakban. A gyerekeknek
lelkileg sokat jelent, hogy a szemük előtt lebeg, tavasztól egy igazi
versenyhajó segíti őket fejlődésükben.
Még nincs egy éve, hogy Veresegyházon megalakult a Kajak-Kenu
Sport Club. Az eltelt hónapok alatt 45 főre bővült a csapat létszáma,
a gyerekek korcsoportonként szétosztva, két turnusban edzenek
a hét 5 napján, tanulóhajókban. Az eszközállomány bővül, de a
hajók folyamatosan javítgatásokra szorulnak. Sok támogatásra,
felszerelésre lenne még szükség ahhoz, hogy a gyerekeknek esélyük legyen versenybe szállni a váciakkal, a Fradival, a Dózsa sportolóival. A kisebbeknek égető szükségük lesz a Koló kicsinyített másaira, mini kenukra.
Frohner Ferenc edző egyéb meglepetéseket is hozott az évzáró
vacsorára, ahol bíztató szavakkal szólt minden gyermekhez; névvel ellátott pólót, sportolói tagkártyát nyújtott át nekik, valamint
személy szerint mindenki kapott edzőjétől néhány jellemző sort
érdemei szerint.
Frohner Ferenc edző és Pekárovics Ildikó segédedző, aki második
anyukájukként az edzéseken rengeteg időt tölt a gyerekekkel, az
ünnepség során képvetítéssel elevenítette meg az elmúlt 10 hónap
eseményeit és visszatekintett a küzdelmekre, elért eredményekre.
=vvtv

Víz alatti karácsony
A 6 C”-os víz sem tartotta vissza az Octopus
Búvársport Egyesület tagjait attól, hogy az immár
hagyománnyá vált szokásuktól eltérjenek. Pásztor
Attila és búvártársai minden évben karácsonyfával
„ajándékozzák” meg az
erdőkertesi horgásztavat.
Stílszerűen arra a helyre
állítva karácsonyfát ami egy
búvár életében a legfontosabb, a víz alá. A hozzátartozók és az érdeklődők
nagy kíváncsisággal és
meleg itallal kedveskedtek
a tó mélyéről előbukkanó
búvároknak.
=vvtv
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„Gyere… és menj!”
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eresegyházon, ebben a
tizenhétezres lélekszámú,
Budapest környéki városkában
nagyon sokan ismerik Gróf
Ilonát, a két éve nyugdíjba
ment postást, kézbesítőt, aki
35 évig járta kerékpárjával a
települést. A szomszéd faluban,
Szadán született régi református családban. A lelkipásztor,
Körpöly Kálmán lelkiismeretes
szolgálata nyomán, hittanra
járva megismerte hitünk alaptanításait, konfirmációs vizsgát
és fogadalmat tett. Később egyházi esküvője volt, két lányát is megkereszteltette, meg is konfirmáltak, de megjegyzi, hogy vasárnapi templombajáró volt, a szívét csak
jóval később adta át Krisztusnak és az Ő szolgálatának.
Már a hetvenes évek elejétől fogva veresegyháziként és a veresi
gyülekezet tagjaként a 2005 őszi egyházi választás előtt megkeresték, hogy vállaljon ő is presbiteri szolgálatot. Úgy érezte, hogy még
felkészületlen, még nem alkalmas erre a tisztségre, de egy bibliai
igevers meggyőzte: „Isten ruház föl engem erővel, Ő teszi tökéletessé utamat.” (Zsolt18, 33).
Tudta, mi a feladata és szívből követte Krisztusát, amikor a hétköznapokban is munkára, a gyülekezet építésére, gondozására hívta.
Tette a dolgát. A legszebb szolgálata az idősek és betegek látogatása: „Azt a szeretetet, amit viszünk, duplán visszakapjuk” – mondja.
Úgy érzi (és tanúsíthatom, a környezete még inkább így van ezzel…),
hogy azokon a területeken, amiket az Isten rábíz, ő ott van: tagja a
gyülekezeti bábcsoportnak, ami óvodákba és iskolákba juttatja el
az örömhírt, kórustag, végzi a templomkert rendben tartását, szépítését, de számíthat rá a közösség akkor is, ha gyülekezeti alkalmak
és szeretetvendégségek körüli teendőkről van szó. Alapember a
presbitérium által támogatott őrbottyáni gyermekotthon két csoportjával való foglalkozásban, törődésben, látogatásban is. Visznek
játékokat, gyümölcsöket, bábelőadásokat tartanak és kidekorálják,
kifestik a szobát.
Már postás munkája idején is hívogatta az elmaradó, alvó
reformátusokat az egyházközségbe, a templomba. Volt, aki kifakadt:
„minek hozod a Bibliaolvasó Kalauzt?”, az illető azóta pedig rendszeresen jön, hűséges tagja a gyülekezetnek. Döntő jelentőségűnek
tartja, elengedhetetlennek szolgálataink gyümölcsözése szempontjából az imádságot: a gyülekezeti közösségi alkalmakon személyesen, hallható módon kimondottat, a másikat is építve éppúgy,
mint az otthon végzettet. Évekig imádkozott hűséges, segítő szolgatársával, a férjével és lelki testvéreivel a 2011-ben felépült új református iskoláért, mostanság parókiaépítésben vannak a veresi
kálvinisták, így jelenleg ezért (is) imádkoznak Ilonáék (is) esténként,
nyolc órakor (is) …:). (Parókiát azért építenek, mert a református
iskola a volt lelkészlakásban indult el 2007-ben.)
A novemberben újraválasztott presbiterasszony hálás
Istennek a vezetésért, formálásért, azért, hogy alakít minket, hogy
teljes szívvel az ő útján járjunk, minden nap új szívet kérve.
Tóbiás Csaba Sándor
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yilván a legtöbben sok félét
megfogadtak már az évek
során a szilveszteri pezsgősdugó
pukkanások idején. Elhatározásból, babonából. Mégis, hogyan
tegyünk fogadalmakat úgy, hogy
később ne éljük meg kudarcként,
ha nem tudjuk teljesíteni. Az önmagunknak tett megvalósítatlan
ígéret következtében nemcsak a
bukás kudarcát éljük át, hanem
a vágyott változás lehetőségét is
elveszítjük. Helyesen kitűzött célokra mindenkinek szüksége van!
Ez őrzi meg lelkünk frissességét,
tartást, lendületet ad a mindennapok szürkeségében.

Megfigyelték, hogy a rendszeresen mozgó emberek jobban hisznek
önmagukban, nagyobb az önbizalmuk, és bátrabban tekintenek a
jövőbe. A testük által nap, mint nap megtapasztalják, hogy gyakor
lással, sportolással képesek önmagukon alakítani, nő a kitartásuk,
az állóképességük, a terhelhetőségük, ugyanakkor reálisabban
gondolkodnak, jobban elfogadják, hogy mindennek ára van.
A rendszeres testmozgás egészségre gyakorolt hatását nem lehet
eléggé hangsúlyozni. A test fittsége, frissessége hat a lélekre is, az
ember megfiatalodik, optimistábban szemléli a világot. A mozgás
nincs életkorhoz kötve, de fontos a fokozatosság és az ésszerűség.
Talán nagyobb öröm együtt mozogni másokkal. Ha lehet, azonos adottságokkal rendelkező emberekkel tegyük ezt, különben
megtörténhet, hogy a kudarcok elveszik a kezdeti lendületet.
Találjuk meg az örömöt a MOZGÁSBAN!
Az edzésnek nem feltétlenül kell kemény és fárasztó munkának
tűnnie. Olyan kalóriaégető testedzést válasszunk, amit tényleg jól
esik. Egy bújócska a gyerekekkel, táncóra a barátokkal vagy görkorcsolyázás a parkban, síelés a hegyekben, szánkózás, power
walking. Olyan élmények, amelyeknek pozitív hatása is van
testünkre.
Lényeges, hogy olyan mozgásformát válasszunk magunknak,
ami alapvetően örömet okoz.
Ne sanyargassuk a testünket,
hanem azt tegyük, amihez nem
kellenek irreális testi vagy külső
feltételek, ami könnyen elérhető
és beilleszthető a mindennapjainkba. Segít, ha kitűzünk egy
távolabbi célt, és igyekszünk azt
elérni. /Például: „fél év múlva heti
háromszor szeretnék edzeni”/
Legyünk kitartóak.
Érdemes először heti 1-2 napot mozogni, hogy a kevés szabadidőnket
ne csak az edzésre koncentráljuk. Ha túlzásba esünk, előfordulhat,
hogy hamar fáradttá és kimerültté válunk, és emiatt adjuk fel!
Törekedjünk a változatosságra
Érdemes néhány hetente új gyakorlatokat, mozgásformákat
kipróbálni. Idővel ugyanis a testünk hozzászokik a megszokott
„megerőltetéshez”, ami kisebb hatást vált ki. Még az olyan apró
változtatások is sokat segíthetnek, hogy több kalóriát égessünk el,
mint a séta közbeni kocogás, kocogás közbeni gyaloglás, guggolgatás, vagy a súlyokkal való edzés.
A gerinc nagyon nagy jelentőséggel bír az egészségünkben betegségeinkben, fontos, hogy rendben legyen mindenkinél,
mivel a csigolyák mentén idegek lépnek ki. Feszültséggel, traumákkal, stresszel a felette lévő izmot - ízületeket - göbösítjük be, ezért
szinte állandóan kellene masszíroztatni, úszni, jógázni, hogy
rendben tartsuk.
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A rendszeres edzés hatásai a szervezetre
Növeli a szervezet antioxidáns aktivitását, csökkenti a vércukor
szintet, csökkenti a vér triglicerid (vérzsír) szintjét. A rendszeres
edzés az inzulin hatékonyságát 40 százalékkal képes javítani. A
helyesen végzett edzés csökkenti a gyulladást, ezzel megelőzi az
érelmeszesedést.
Csökkenti a depressziót, javítja a szív működését. A rendszeres testmozgás 74 százalékkal is csökkentheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A súlyzós edzés 14 előnyös hatása
1. A súlyzós edzés tonizálja az izmokat, gyorsítja az anyagc
		 serét, ami a harmincas éveinktől lelassul.
2. A súlyzózástól több energiánk lesz, a test minden izmát
		 megmozgatja.
3.Erősíti a csontokat, így csökken
ti a csontritkulás veszélyét is.
4. A megfelelően megválasztott
súlyzós edzés növeli, vagy fesze
síti az izmokat.
5.Erőssé tesz, amitől több lesz az
önbizalmunk és a napi akadályokat is könnyebben vesszük.
6. Felélénkíti a vérkeringést.
7.Csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
8.Serkenti a bélműködést, így
csökkenti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.
9. Növeli a vérben a HDL, azaz a
“jó” koleszterin szintjét.
10. Javítja a testtartást.
11. Erősíti az immunrendszert.
12. Csökkenti a nyugalmi pulzusszámot, ellenállóbbá, erősebbé
		 teszi a szívet.
13. Javítja az egyensúlyozási és koordinációs képességet.
14. Végül egy jóleső súlyzós edzés után hangulatunk is sokkal
		 jobb lesz, mint előtte.
Mottó: „Légy következetes és tudatos az edzésben, a táplálkozásban és találd meg a saját utad egy egészséges életvitelhez.”
A cikket írta:
Győri Rita (aerobik
oktató,
személyi edző)
rita@fittenveresen.
hu
Szeretettel kíván
Minden Kedves
Olvasónak
áldott, mozgással
és egészséggel teli
Új Esztendőt
a FittenVeresen kis
csapata:
Rita és Merci
info@fittenveresen.
hu
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arácsony és szilveszter idején finomabbnál-finomabb ételektől roskadoznak az asztalok. Épp ezért a januárra Sarlós Ádám, a fóti Fáy Présház
Étterem konyhafőnöke kímélő ételeket ajánl, melyek egyszerűen és gyorsan elkészíthetőek. Főzzék meg otthon ezeket a fogásokat! Majd látogassanak el az reformkori hangulatú étterembe, ahol ugyanezeket a fogásokat megrendelve azt érezhetik: Önök is főznek annyira jól, mint egy
profi szakács.

Vörösmarty Mihály kedvenc tojáslevese
Vörösmarty Mihály gyakran vendégeskedett Fáy András
fóti présházában. A legenda szerint az egyik kedvenc étele
ez az egyszerű leves volt. Észrevétlenül egy kis kultúra is
beszökik az étkező asztalunkhoz, ha otthon elkészítjük ezt a
tojáslevest.
Érdemes még megemlíteni a köménymag emésztőrendszerre
gyakorolt kedvező hatását. Ez a már Kr.e 1550-ben említett
növény megszünteti a puffadást, és görcsoldó, bélnyugtató
tulajdonságai miatt is kedvelt.
A zsírt egy fazékban megolvaszt
Hozzávalók 4 főre:
juk. A lisztet közepes lángon
10 dkg disznózsír
elkezdjük pirítani, majd kis idő
2 ek finom liszt
múlva rászórjuk a köményt, és
1 ek kömény
együtt pirítjuk, míg elérjük a
1 ek fűszerpaprika
zsemle színt. Ekkor a tűzről levéve,
1 l hideg víz
kevergetve hozzáadjuk a piros
4-5 db babérlevél
paprikát, majd az egészet vízzel
2 csipet só
felöntjük. Beledobjuk a babérle
2 ek 10 %-os ecet
veleket, sóval, ecettel ízesítjük. Fel4 tojás
forraljuk a levest, és néha megkavarva nagy lángon 5 percig főzzük. Ezt követően közepes/kis lángon
gyöngyözően forraljuk. Egy merőkanalat a levesünkbe engedjük, és
az abban lévő lébe ütjük bele a tojást. Kb. 1 percig tartjuk a kanalat,
míg a tojás körül kialakul a burok, majd egy hirtelen mozdulattal,
vigyázva, hogy a tojást ne sértsük meg, belefordítjuk a levesbe.
Így járunk el az összes tojással. Majd az utolsó tojás bekerülésétől
számítva 10 percig gyöngyöző forralással készre forraljuk a levest.

Vajon pirított balatoni fogas sült zöldségekkel
A balatoni fogas minőségét
Hozzávalók 4 főre:
világszerte elismerik. Sokak
4 db, darabonként kb.
szerint a Tokaji Aszú, a Pick
20 dkg-os fogasfilé
szalámi és az Unicum mellett
só
ez a magyar hal is Hungariliszt a panírozáshoz
cum.
40 dkg vaj
A fogas vásárlásánál különö
1 cikk citrom
sen figyeljünk oda, hogy friss
árut vegyünk. Ezt több mód1 kisebb padlizsán
szerrel is ellenőrizhetjük.
1 közepes cukkini
Nézzük meg a hal szemét: ha
1 tv paprika
csillog, akkor rendben van,
4 fej csiperke gomba
de ha fénytelen, akkor for1 közepes lilahagyma
duljunk azonnal sarkon. Ha
4 gerezd fokhagyma
a hal az első vizsgán átment,
¼ fej kelkáposzta, vagy
akkor szagoljuk meg: az iskínai kel
mert halillaton túl rothad
2 paradicsom
szagot nem érezhetünk.
1 nagy sárgarépa
Ha ez is rendben van, akkor
1 dl olívaolaj
emeljük meg a hal kopolsó
tyúját. A szín, amit keresünk
2-2 ág friss kakukkfű és
pirosas-rózsaszínes.
Ha
rozmaring
szürke szín tárul elénk, ne
vegyük meg a halat. Már
csak egy teszt marad hátra: az ujjunkkal nyomjuk meg a halat.
Ha a bőre azonnal visszaáll, akkor semmi kétség, friss a hal. De ha
az ujjnyomatunk hosszan a hal oldalában marad, akkor ne ezt a
darabot válasszuk az otthoni ebédünk főszereplőjének.

www.decens.eu • folyóirataink

Ha sikerült a megfelelő példányt kiválasztani, akkor készítsük el ezt
a fenséges fogást, melyhez roppanós sült zöldségeket ajánlok.
A fogas szeleteket besózzuk, és amíg a serpenyőben a vaj felolvad, félretesszük. A vajat habzásig hevítsük, mert ezt követően a
vaj nagyon hamar elég. A halat lisztbe hempergetjük, majd bőrös
felével lefelé a vajas serpenyőbe tesszük. Kb. 3-4 perc elteltével
óvatosan megforgatjuk a halakat, majd újabb 3-4 percig sütjük. Ezt
követően azonnal tálaljuk. A halszeletek tetjére egy cikk citromot
helyezünk.
A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk, és körül-belül egyforma
vastagságú darabokra vágjuk. Ez alól kivétel a sárgarépa, melyet
vékonyabb szeletekre szelünk. A lényeg az, hogy a zöldség minél
nagyobb felületen érintkezzen a serpenyővel. A felhevült olajba
óvatosan belerakjuk a zöldségeket, és magas hőmérségkleten úgy
5 percig sütjük. Közben többször óvatosan megkeverjük, vigyázva, hogy a szeletek ne törjenek össze. Sóval, frissen őrölt borssal,
kakukkfűvel és rozmaringgal ízesítjük. A kész köretet a halszelet
mellé halmozzuk.
Jó étvágyat kíván a fóti Fáy Présház Étterem!
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Őszi Liget
Tavaly a júliusi lapszámunkban adtunk hírt róla, hogy az Őszikék
Idősek Otthona bajban van, az adósságaik miatt a bezárásuk
várható. Akkor az ott lakó idős emberek és családtagjaik nagy
feszültségben éltek, hiszen nem akartak és a legtöbbjük nem is tudott volna új helyre költözni.
Azóta szerencsére megoldódott a helyzet, ha nem is minden bonyodalom nélkül. Új üzemeltető, Vörös László vette át a 45 apartmant
tartalmazó otthont. Békét és nyugalmat hozott, s ma már ismét rendezett állapotok közt élnek a lakók, csak a cégtábla változott Őszi
Liget-re.
A részletekről Vörös Lászlót
kértük, tájékoztassa Kedves
Olvasóinkat.
A jelenlegi helyzet tisztán látásához egy kicsit el kell távolodnunk időben, mert mindennek van előzménye, s ez így
van a mi esetünkben is.
A szüleim 1979-ben költöztek
Veresegyházra, én már az általános iskola utolsó évét itt
végeztem.
A szüleim telket vásároltak, s
építkeztek. Később megvetVörös László
ték a szomszédos telket is. Ők
építtették fel az épület első szárnyát, ami az eredeti elképzelés sze
rint panziónak készült. Volt a családban több idős ember, akik gondozásra szorultak, s az ő példájukon egy idő után édesanyám úgy
döntött, hogy az idős emberek ellátásával akar foglalkozni, mert
igen erős szociális érzékenységgel bírt. Így lett végül az épületből
szociális otthon.
Ennek a működtetéséhez 1996-ban Szüleim létrehoztak egy alapítványt, ez kapta az Őszikék nevet. Hivatalosan az alapítványtevő egy
közeli ismerős lett, és édesanyám lett a kuratórium elnöke. Szüleim
adták a törzstőkét, s a valóságban is ők tartották kézben, irányították az egész otthont, nagyon sok munkát felvállalva. Több mint hat
évig, azaz 2004-ig anyagi, üzemeltetési problémák nélkül vezették
az intézményt. Közben 2001-benhozzáépítettek még egy szárnyat
az épülethez, duplájára növelve a férőhelyek számát, az eredeti
alapítványi vagyont a 230-szorosára emelték.
2003 vége felé a szüleim úgy gondolták, hogy elég idősek már, s felhagynak a mindennapi munkával. Az üzemeltetést az egyik alkalmazottjukra és annak családjára bízták. A kuratórium elnöke az egyik
gyerek lett. Sajnos az új csapat az írásos megegyezés ellenére az
ingatlan birtokba vétele alkalmával inkorrekt módon járt el, aminek
az ingatlan használatára vonatkozóan 7 évig tartó polgári per lett
az „eredménye”, melyet megnyertünk. Pénzt azonban ekkor sem
láttunk, mindössze a tulajdoni lapra került rá jogerősen a megítélt
igényünk, ugyanis időközben az Alapítvány fizetésképtelen lett.
Mi okozta a csődöt? Mivel az alapítvány gazdálkodását nem ismerem, ezért csak a lakók által elmondottakra és a „hitelezők”- re
támaszkodva tudok tájékoztatást adni. Amit tudunk az a következő:
Az otthon működtetése úgy ment, hogy az apartman mérete sze
rint 2,5-4 millió Ft-ért vették meg a bentlakók a lakhatási jogot. Az
e címen befizetet összeg a törvény szerint 5 év alatt „fogy el”, azaz
5 év után már nem jár vissza semmi, ha valaki innét bármilyen ok
miatt elköltözik. Menet közben pedig a nyugdíjuk 80%-át kapja
meg az otthon a lakóktól. Ehhez jön még hozzá az állami normatív
támogatás. Mivel ez egy emelt szintű idősek otthonának minősült,
ezért az állam személyenként havi 20 ezer Ft-ot utalt át.
Tetemes adójárulék tartozást halmoztak föl, így a tulajdoni lapon a
nekünk járó összeg fölött ott van az APEH 35 milliós követelése, ami
többek között bankszámla inkasszóval is jár. Ezt tetézik a ki nem
fizetett közműszámlák. Az ELMŰ 3 millió Ft-ot, a TIGÁZ közel 7 millió
forintot, a vízművek 2 millió Ft-ot követel. Szeptembertől egészen
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novemberig nem volt olyan hetem, hogy valaki be ne jelentkezett
volna több 100 ezer Ft-os számlával, még a kéményseprő vállalat
is.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az állami normatív támogatást megvonták a előző évi elszámolás késlekedése miatt. Ez,
az előző évi támogatás vissza fizetési kötelezettségét vonta maga
után, ami újabb 10. milliós teher.
A szociális és Gyámügyi hivatal ellenőrzési osztálya visszavonta a határozatlan idejű működési engedélyt 2010 áprilisában, majd 2011.
szeptemberében teljesen megvonta azt, és rendőrségi feljelentést
tett hűtlen kezelés és csalás gyanújával
Mivel az Alapítványnak egyéb tartozásai is vannak, például
az ételszállító cég felé, a számítógépes karbantartó cégnek,
a liftjavítóknak, húsárú beszállító cégnek, munkavállalóknak,
ápolónőknek, a lakóknak időarányosan visszajáró díjakat, stb. Ha
mindent összeszámolunk, akkor becslésünk szerint 120-130 millió Ft tartozást halmoztak fel a 7 év alatt, úgy, hogy abban a családunknak megítélt épülethasználati díj még nincs is benne.
A 7 év alatt az épületre szemmel láthatóan érdemben nem költöttek, csak a legszükségesebb javításokat végezték el.
A nyárom aztán kikötötték a gázt! A mosdáshoz 8 héten át a vizet
úgy kellett edényekben melegíteni. Látván a bajt, igyekeztem
segíteni, befektetőt találni. Sikerült is egy német befektetővel megegyezni, de az utolsó pillanatba az is visszalépett. Ezután következett néhány álmatlan éjszakám. Én különjárati autóbuszos vállalkozóként a kistérség ilyen jellegű személyszállítási igényét látom
el több mint 20 éve. Szociális ellátással kapcsolatos és az otthon
működésére vonatkozó ismereteim korlátozottak voltak. Mivel az
épület az enyém is, az idősek egy részét pedig személyesen ismertem, úgy éreztem, nem hagyhatom őket magukra, nem engedhetem, hogy kiköltöztessék őket, mert azt a többségük nem tudta
volna elviselni. Ki is jelentették, hogy az állam ugyan bezárathatja
az otthont, de ők nem hajlandók kiköltözni, nincs is hová. Ők ide
szerződtek, a vagyonukat átadták, a nyugdíjuk 80 %-át befizetik, jár
nekik az ellátás és a törődés.
Elvállaltam, hogy átveszem az üzemeltetést. Persze tudtam, hogy
mit vállaltam, „csak nem sejtettem”.
Új céget alapítottam Őszi Liget Nonprofit Kft néven. Az előző
fenntartó által felhalmozott anyagi természetű adóssághalmaztól
elhatárolódva teljesen új munkatársakkal megkezdtük a munkát. A
szakmai feladatok ellátása mellett 10nap alatt átalakítottuk a fűtés
és melegvízellátó rendszert, megkezdtük fontossági sorrendben az
elmaradt karbantartási munkálatok pótlását, új engedélyezési és
támogatási eljárást indítottunk.
December 1-jével megkaptuk a működési engedélyt,megfelelő
szakhatósági engedélyeket is megkaptuk, valamint az állami normatívát is ami január hónaptól kerül folyósításra.
Még augusztus hónapban ígéretet tettem az otthon lakóinak, hogy
a korábbi szerződésüknek megfelelően kapják az ellátást. Ebben is
hajlíthatatlan vagyok. Ahogy mondani szokás: egy szó egy ember.
Maradhattak, s minden szolgáltatás változatlanul rendben üzemel. A lakók régi megszokott életén nem változtattam. Itt lakhat
élte végéig, aki a lakhatási jogot megszerezte annak idején. Az
Otthon 1 és 2 személyes szobákkal rendelkezik, mindegyike saját
fürdőszobával. Az új engedély 50 fő ellátására jogosít, korlátozott
számú jelentkezők felvételére még van lehetőség.
Az új beköltözők szerződési feltételei az új működési engedély
kritériumai szerint mások, mint korábban. Nem kérek többmilliós
kezdő befizetést, havi személyi térítési díj ellenében történik az ellátás. Ezt a személyi térítési díjat 120 ezer Ft-ban állapítottam meg
2011-re, melyért teljes körű ellátást, égegészségügyi felügyeletet
biztosítunk. Ez az az összeg, amivel az otthont hosszú távon rendesen lehet működtetni az állami normatívával is számolva. Szerin
tem így igazságos, nem számoljuk az éveket, a hónapokat. Amíg
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Veresi Krónika
Az Őszi Liget Idősek otthona
Veresegyházon új vezetőséggel, személyzettel
bentlakásos elhelyezésre egy és kétszemélyes
fürdőszobás apartmanokba vár
korlátozott számú jelentkezőt.
Jelentkezés:
Telefonon : Vörös László 06/30-504-55-08
Személyesen:Veresegyház Pacsirta u.4

élvezi valaki a szolgáltatásainkat addig fizet (ő vagy a családja, ha a
nyugdíja ehhez nem elegendő), de nem kérünk el tőle előre egyet
len fillért sem. Ez egy sokkal tisztább partneri viszony a beköltöző
illetve a fenntartó között.
Célom, hogy az itt lakó emberek ténylegesen biztonságos otthonra
találjanak életútjuk utolsó szakaszára. .Én és munkatársaim azért
dolgozunk, hogy az itt lakó, hozzánk költöző emberek méltó körülmények között éljék életüket. Vonatkozik ez az ellátásuk egészségügyi és mentális színvonalára is.
Aki nem fizetett közműszolgáltatókkal, hogyan sikerült megállapodni?
Jószerivel sehogy. Nem akarnak addig szolgáltatni, amíg a tartozás
fennáll, hiába nem én halmoztam fel azt. A TIGÁZ például hajthatatlan, ők nem személyben, hanem ingatlanban gondolkodnak. Így
most gáz helyett két vegyes tüzelésű kazánnal fűtünk. Nem kell a
drága gáz. A vízzel szerencsénk van, mert van a telken egy másik
vízóra, s azt nem szerelték le,nem a régi fenntartó nevén van. Most
arról veszünk vizet, s azt a költséget fizetjük.
Milyen személyzettel működik az otthon?
Augusztus végén az előző gárda egy emberként felállt és elment.
Sikerült azonban mégis zökkenőmentesen új embereket találni:
takarítónőt, ápolónőt, intézetvezető főnővért, gazdasági vezetőt,
karbantartót. 12 fős személyzetet kellett pillanatok alatt alkalmazni,
nem volt egyszerű, de ez is megoldottuk. Úgy gondolom, hogy a
jó dolgok megoldása mindig sikerül. Ha a cél nemes, és jó irányba
mutat, az akadályok hamar eltűnnek.
Örülünk, hogy rendeződött a lakók helyzete, s ma már ismét biztonságban érezhetik magukat. Vörös úrnak pedig sok sikert kívánunk új
vállalkozásához.
Windhager
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Tü n t e t é s S z a d á n a m a g y a r g a z d á ké r t
és a magyar mezőgazdaságért
November 26-án békés felvonulást rendeztek Szadán, a kistermelők, házkörüli állattartók megmaradása érdekében. Kiadott közleményükben kérték az önkormányzatoktól és az illetékes minisztériumtól a hagyományos paraszti gazdálkodást, az állattartókat
és általában a kistermelőket gátló jogszabályok enyhítését, feloldását.

A magyar mezőgazdaságért összefogó tüntetők a következő településeket képviselték

Bánk, Bodony, Cegléd, Csomád, Csömör, Érd, Eger, Erdőkertes, Fót, Gödöllő, Isaszeg, Kistarcsa, Leányfalu, Mogyoród,
Nagytarcsa, Őrbottyán, Parád, Pócsmegyer, Rétság, Vác, Vácrátót, Veresegyház és természetesen Szada.

A rendezvényen a következő feliratú táblákkal vonultak fel a tüntetők:
• Hagyd élni a gazdát és egészséges termékeit
fogyasztva te is tovább élsz!
• Magyar konyhára magyar árut!
• Önfenntartó magyar kisgazdaságot!
• Az istállótrágya nem veszélyes hulladék!
• A kakaskukorékolás nem csendháborítás!
• Családi gazdaságokat!
• Várjuk az állam és az önkormányzatok segítségét!
• Megengedőbb helyi állattartási rendeleteket!
• Gazdákat támogató helyi piacokat!
• Gazdálkodás = Tisztességes munka!
• Az önkormányzati törvény segítse jobban a

helyi állattartást!
• Egészséges, helyben termelt élelmiszert a
közétkeztetésbe!
• Gyümölcstermő Szent Szada!
• Elég a falurombolásból!
• A szervestrágya nem rákkeltő!
• Istenem, Országom, Falum!
• Ne üldözd el a magyar gazdát!
• Inkább 100 lócitrom, mint egy olajfolt!
• Hagyományos háztáji állattartást!
• Gyógyuló vidék = Gyógyuló magyarság!

A Csapás úton

Velünk vannak
a szomszédaink!
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Akadnak traktorosok is

Van, aki mutatóba
marhát is hozott

Hasonló a gond
minden magyar faluban?

A lakosok integetnek
a kapukból
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Veresi Krónika
Rendőrségi hírek

PEST MEGYEI RENDŐR – FŐKAPITÁNYSÁG
GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 6-10.
Levélcím: 2101 Gödöllő, Postafiók: 52
Telefon: (Városi) 06-28-524-600 (BM) 03-30-72-00

„Legek”,
melyek
a
Gödöllői
Rendőrkapitányság illetékességi terü
letén történtek 2011- ben.
A legjelentősebb sebességtúllépés:
142 kilométeres sebességgel közlekedett
egy járművezető Gödöllő, Szabadság
úton 2011.február 05-én 15.56 órakor a
megengedett 50 km/h helyett.
A legmagasabb véreredményes ittas
járművezetés:
2011.július 17-én 16.20 órakor Gödöllő
lakott területén belül segédmotoros
kerékpárral közlekedett egy férfi, akinek
súlyos fokú alkoholos befolyásoltságát a
vérében kimutatott 3,49 g/l véralkohol is
igazolta.
A legnagyobb kiszabott büntetés:
Ittas járművezetés vétség elkövetése
miatt gyorsított eljárás keretében 700
000.- Ft. pénzbírságot szabott ki a bíróság
egy péceli férfi ellen.
A legkülönösebb feljelentés:
Globális méretű összeesküvés miatt
tett feljelentést egy férfi, melyben többek között világhírű rajzfilmstúdió
által készített mozifilmeket szinkronizáló színészek is részt vesznek. Az
összeesküvésről úgy szerzett tudomást,
hogy a fogászati kezelése közben mikrochipet helyeztek el a fogsorában és
azon keresztül hallja a titkos ügynökök
rejtjelezett adásait.
A legtöbb körözés hatálya alatt álló
elfogott személy: Egy 23 éves fiatal férfi
ellen négy elfogatóparancs volt kiadva,
több rendbeli lopás és kábítószerrel visszaélés miatt. A férfit 2011. március 26-án
éjszaka fogták el a gödöllői rendőrök.
A leglúzerebb elkövetők:
2011. január elején három férfi csoportos
rablást követett el. Az ellopott ékszereken
és készpénzen kívül magukkal vitték a
sértett személyes okmányait is, majd a
közúti ellenőrzés során tévedésből azt
az iratot is átadták a rendőröknek. Mivel
az idegen okmánnyal nem tudtak elszámolni, a gyanús körülmények miatt jármű
és ruházat átvizsgálást hajtottak végre az
intézkedő rendőrök. Előkerült a jelentős
mennyiségű ékszer és készpénz, melyek
eredetével végképp nem tudtak elszá-

molni. A súlyos bűncselekmény szinte
percek alatt felderítésre került.

Kést rántott a kéregető…

A legtöbb szabálysértést elkövető:
2011. február 22-én egy férfit igazoltattak
a rendőrök, aki úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a jármű okmányait nem
tartotta magánál, vezetői engedéllyel nem
rendelkezett, a gépkocsi a forgalomból ki
volt vonva, melynek átírását elmulasztotta, továbbá felelősségbiztosítással
sem rendelkezett. Az igazoltatásnak nem
akart eleget tenni, így még a rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség
szabálysértését is megvalósította. Tekintettel arra, hogy két éven belül nem volt
szabálysértési eljárása, ezért „csupán” 80
ezer forint pénzbírságot szabtak ki a jogsértésekért.

2012. január 05-én a délutáni órákban a Gödöllő
- Vác útvonalon közlekedő autóbuszjáraton egy
34 éves hatvani férfi kezdetben nyugodt, majd
fenyegető hangnemben kéregetni kezdett. A
busz utasai nem adtak a kéregetőnek pénzt,
ezért további utasokat zaklatott a férfi, míg végül a Gödöllő Rendőrkapitányság alkalmazottjához, F.Cs. szolgálaton kívüli rendőrhöz fordult.
Tőle is pénzt kért és miután ő sem adott neki, egy
bicskát rántott elő, hogy nyomatékot szerezzen
mondandójának. A rendőr segítséget kért telefonon és még Gödöllő belterületén leszállították nevezett személyt a buszról és előállították a
Gödöllői Rendőrkapitányságra.

A legbátrabb sértett:
Tura egyik élelmiszerboltjába hitelkérés
céljából ment be egy 19 éves helyi fiatal.
Mivel a tulajdonos nem adott hitelt, a
„vásárló” egy 25 cm pengehosszúságú
késsel kívánt nyomatékot adni a kérésének. Közben a sértettet azzal fenyegette,
hogy leszúrja, aki közben a pult mögül az
utcára szaladt és az egyetlen ajtót a késes
férfire zárta. A kiérkező rendőrök a napi
bevételt a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított ruházatában találták
meg.
A legveszélyesebb lefoglalt tárgyak:
2011. júliusában egy községben foglalt
le a rendőrség jelentős mennyiségű II.
Világháborús kézigránátot, aknavető
gránátokat és légfegyvereket valamint
közel 100 darab lőszert. A középkorú férfi
elmondása szerint hobbiból, gyűjtemény
létrehozása céljából halmozta fel a fegy
verarzenált. Ellene lőfegyverrel visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt
folyik az eljárás.
A legtöbb bűncselekmény elkövetésével egy 30 éves gödöllői férfit gyanúsít
a rendőrség, aki az interneten keresztül
kínált eladásra olyan, különböző típusú
és értékű mobiltelefonokat, melyekkel
nem rendelkezett. A vételár átutalását
követően a megvásárolt készülékeket
nem küldte el. Eddig közel 100 sértettnek
okozott 3 millió forint vagyoni hátrányt.
Ellene csalás bűntett miatt van folyamatban a nyomozás.
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Egymilliót meghaladó
bírság Szilveszterkor

Szilveszter
éjszakáján
nem
számítottak
ellenőrzésre sem az alkalmi dudaárusok, sem
az italkimérések kereskedői, gondolván az
adóellenőrök ilyenkor nem dolgoznak. Tévedtek.
Az év utolsó napján feltárt mulasztások miatt
kiszabott bírság összege meghaladja az egymillió forintot, egy esetben pedig telephely bezárásra is sor került.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-ma
gyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának
munkatársai a Szilveszteri éjszaka forgatagában este 8 és hajnali 3 óra között Budapest
belvárosában több szabadtéri helyszínen folytattak ellenőrzéseket azzal a tapasztalattal, hogy az
utcai árusok egy esetben sem adtak nyugtát a
vásárlás ellenértékéről.
Volt olyan árus, aki egyáltalán nem tartott
magánál sem nyugta-, sem számlatömböt, így
még ha akarta volna sem tudott volna eleget
tenni bizonylat-kiállítási kötelezettségének. Az
egyik utcabálon egy furgonból perecet, sört
és jövedéki termékeket kínáló magánszemélyt kaptak azon az ellenőrök, hogy nyugtaadás
elmulasztásával próbálja eltitkolni szilveszteri
bevételeit az adóhatóság elöl.
A revizorok az ellenőrzések idejére egy belvárosi
őrzött parkolóban hagyták személygépkocsijukat, majd azt hajnaltájban kiváltva szintén
hiába várták a bizonylatot a parkolási díj fejébe. Tekintettel arra, hogy ez az adózó fél éven
belül már másodszor mulasztott el nyugtát
adni az ellenőröknek, a bírság kiszabásán felül a
telephely tizenkét napra történő bezárásáról is
intézkedett az adóhatóság.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Vastaps a FILI-nek
Az idén 30 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia ismét Veresegyházra látogatott. Előadói
körútjuk során sikerült megegyezni velük, hogy
itt töltsenek nálunk két napot, s egy fellépést is
tartsanak. Ez rendkívüli eset, hiszen egy évben még sehol sem tartottak két fellépést, de
Veresegyházzal kivételt tettek. Tartottak is olyan
műsort, ahol - ahogy mondani szokták -szem
nem maradt szárazon,
s ez most valóban így volt.
Már az érdeklődés is óriási volt. A Mézesvölgyi
Iskola hatalmas aulája csordultig megtelt
emberekkel, nem csak a székek, de már állóhely
sem akadt, s karzaton is karéjban álltak, akik

meg akarták hallgatni a 100 székely gyerek
gyönyörű énekét és a 40 tagú zenekar mu
zsikáját. Ezúttal az egyre szorosabb barátságra
hivatkozva az egyik műsorszám alatt veresi
énekkarosok is csatlakoztak a Fili-hez,
s együtt énekeltek.
A siker óriási volt, a közönség felállva tapsolt,
szűnni nem akaróan, követelve a ráadást. Ilyen
hangulatot már rég nem éltünk át. A karácsonyi
ünnepkör legnagyobb ajándéka volt ez a fellépés a város számára.
Köszönjük FILI, Köszönjük szervezők!
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