Bajtársak tekintsetek ezen új és magyar színekkel díszlő
zászlóra. Nincs idő hosszú szóra, nincs idő, hogy a szokott
ceremóniával avassam bé ezen zászlót, hanem itten az Isten
szabad ege alatt ünnepélyes esküt teszünk, hogy utolsó
csepp vérünkig védelmezni és előlobogása alatt hazánkat
megmenteni és szabadságunkat biztosítani fogjuk. Éljen a
haza, éljen a szabadság!
(Leiningen-Westerburg Károly
szavai naplója alapján)

Veresegyház Város
Önkormányzatának lapja
VI. évfolyam 10. szám, 2012. október

Új szoborral gazdagodott az
Aradi Vértanuk Ligete. Október 6-án felavattuk
Leiningen-Westerburg Károly mellszobrát.
Képünkön Konkoly György,
az alkotó látható remekművével.
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Veresi Krónika
A hónap eseménye

Szüreti Mulatság
Ragyogó időben zajlott az idei szüreti hívogató felvonulás és a Városháza előtti téren az estig tartó mulatság.
Az egész várost megmozgató esemény hangulatát néhány fényképpel igyekszünk éreztetni.
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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 • Fotó: Lethenyei László
• Nyomdai előkészítés: Szedlacsek Enikő • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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Önkormányzat

Veresi Krónika
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Képviselő-testületi határozatok
2012. augusztus - szeptember hónap

117/2012.(VIII.03.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése (III. ütem) módosított kiviteli
terveinek elkészítése – a KMOP-4.5.2-11-20120036 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki tervezési feladatok”
tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1.) A Kvadrum Építész Kft. benyújtott ajánlatát
érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2.) Az eljárás nyertesének a Kvadrum Építész
Kft-t hirdeti ki nettó 1.800.000,- Ft + 27% ÁFA
ajánlati árral.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az
eredményhirdetést követően a jogszabályban
meghatározott határidők betartásával kösse
meg a szerződést.
118/2012.(VIII.03.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése (III. ütem) – a KMOP-4.5.2-11-2012-0036
azonosító számú projekt megvalósításához
kapcsolódó építési kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, és
kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság
szavazati jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Székely János PBVO szakreferens
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási
jogú tagjai:
• Nagy István, a Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár képviselő
A Közbeszerzési Bírálóbizottság
jegyzőkönyvvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervének a – Bölcsőde bővítése (III. ütem) kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési
eljárással való – módosítására, és a módosított
közbeszerzési tervnek a honlapon való közzétételére.
119/2012.(VIII.03.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Veresegyházi Szent Erzsébet római
katolikus templom belső felújításának tervezési feladataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság
szavazati jogú tagjai:
• dr. Kiss Béláné aljegyző
• Székely János PBVO szakreferens
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási
jogú tagjai:
• Nagy István, a Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár képviselő
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A Közbeszerzési Bírálóbizottság
jegyzőkönyvvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt
az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének a – római katolikus templom belső felújításának tervezési feladataira vonatkozó közbeszerzési eljárással való – módosítására, és a
módosított közbeszerzési tervnek a honlapon
való közzétételére.
120/2012.(VIII.16.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Privát-Termál Kftvel együttműködési megállapodás megkötéséhez a Veresegyház belterület 5785/140 hrsz-ú
ingatlanon megépülő társasházban lakások
vásárlására azzal, hogy amennyiben 2013. március 31-ig a kft-nek nem sikerül értékesítenie
legalább ötöt a használatba vételi engedéllyel
rendelkező lakásokból, akkor önkormányzatunk maximum 5 db lakást megvásárol azzal
a feltétellel, hogy a lakások teljes vételára nem
haladhatja meg a bruttó 72.200.000,- Ft-ot.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő együttműködési szerződés és a hitelnyújtó pénzintézeti
okiratok aláírására.
121/2012.(VIII.16.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a „Veresegyházi Szent Erzsébet
római katolikus templom belső felújításának
tervezési feladata” tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A Nagy László egyéni vállalkozó benyújtott
ajánlatát érvényesnek, a Pintér Balázs építész
egyéni vállalkozó ajánlatát, illetőleg a Dhom
Anno Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató
Kft. ajánlatát pedig érvénytelennek minősíti, a
lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének Nagy László egyéni
vállalkozó ajánlatát hirdeti ki nettó 8.182.000,Ft + 27% ÁFA ajánlati árral.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az
eredményhirdetést követően a jogszabályban
meghatározott határidők betartásával kösse
meg a szerződést.
122/2012.(VIII.16.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 20-án Díszpolgári címet adományoz Románné dr. Diószegi
Zsuzsanna, a Sanofi-Aventis Zrt. veresegyházi
gyárának igazgatója részére.
2.) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy
a kitüntetéshez tartozó képzőművészeti alkotásról gondoskodjon.
123/2012.(VIII.16.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 20-án címzetes
igazgatói címet adományoz Nagyné Vogl Magdolna, a Fabriczius József Levelező Gimnázium
és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatója részére, nyugállományba vonulása alkalmából.
2.) A képviselő-testület felhívja a polgármes-

tert, hogy a kitüntető cím átadásáról gondoskodjon.
124/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I.
félévi megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.
125/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület Veresegyház Város Önkormányzat gazdasági társaságainak 2012. június 30-i kötelezettségállományáról szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:
Versegyházi Városfejlesztő Kft. 2.303.666,- Ft
Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő
Kft.			
13.887.229,- Ft
Veresegyház és Térsége
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2.995.940,- Ft
2.) Mivel a Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. és a Veresegyház és Térsége
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. nem működő szervezetek, a képviselő-testület indítványozza,
hogy kezdődjön meg az elszámolásuk.
3.) Ezt a határozatot meg kell küldeni a 2.) pontban megnevezett cégek ügyvezetőjének.
126/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület Veresegyház Város Önkormányzatának 2012. június 30-i szállítói állományáról szóló tájékoztatást elfogadja.
127/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület Veresegyház Város Önkormányzat 2012. évi likviditási tervének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást elfogadja.
128/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkormányzat fél éven belüli fizetési kötelezettségeinek forrásáról szóló tájékoztatást.
129/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a Fabriczius József Általános Iskola számára a 2012/2013. tanévre
vonatkozóan a 2012. júniusában e témakörben
hozott határozatán túl az alábbi pótelőirányzatot hagyja jóvá:
- bérköltség (4 hónapra):
1.542.272,- Ft
2.) A képviselő-testület oktatásszervezési okokból a napközi csoportok létszáma tekintetében
10%-os maximális létszám túllépést engedélyez.
3.) A képviselő-testület felhívja a polgármestert,
hogy a pótelőirányzat biztosításáról intézkedjen a költségvetés tartalék keretének terhére.
130/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület Ipolyság (Szlovákia)
és Veresegyház testvérvárosi szerződésének
megkötését jóváhagyja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Ipolyság
polgármesterével a szerződés ünnepélyes keretek között történő aláírása céljából.
131/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az alábbi intézmények Alapító Okiratának módosítását, a határozat mellékeltében szereplő alapító okiratok
szerint:
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- Polgármesteri Hivatal:
1. sz. melléklet
- GAMESZ:			
2. sz. melléklet
- Meseliget Bölcsőde:		
3. sz. melléklet
- Kéz a Kézben Óvoda:
4. sz. melléklet
-Fabriczius József Esti Gimnáziumés Kereskedelmi
Szakközépiskola:
5. sz. melléklet
-Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár:6. sz. melléklet
-Váci Mihály Művelődési Ház. 7. sz. melléklet
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljáráshoz
szükséges intézkedést tegye meg.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság
jegyzőkönyvvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési
tervének – a veresegyházi katolikus temető
ravatalozó épületének bővítése és átalakítása
építési engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárással való
- módosítására, és a módosított Közbeszerzési
tervnek a honlapon való közzétételére.

132/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hajó utcai iparterületen található, tulajdonát képező
1103/36 hrsz-ú ingatlan 5.000 m2-es területrészére vonatkozó, 10 évre szóló bérleti szerződés
megkötéséhez a Bakon-Liget Kft-vel, betonüzem üzemeltetése céljára.
2.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 10
évre szóló bérleti szerződés esetén a bérleti díj
havi 200.000,- Ft legyen.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő bérleti
szerződés aláírására.

137/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az energetikai beruházásokról szóló beszámolót.

133/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veresegyház 299/2 hrsz-ú közterületi ingatlant Tompa Mihály köz névvel
nevezi el.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
intézkedjen a közterület elnevezésének Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalánál történő nyilvántartásba
vételérő, az érintett lakóingatlanok házszámnyilvántartásba vételéről az Építésügyi Osztálynál, valamint az utcanév táblák kihelyezéséről a
Pályázati-, Beruházási és Vagyongazdálkodási
Osztálynál.
134/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete a termálvíz energetikai és egyéb célú
felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól
szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön pontos kimutatás
a vállalkozás nyereségességéről, valamint kerüljön ismertetésre a termálfűtés szabályozásával kapcsolatos jogi háttér.
135/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012. év eltelt időszakáról szóló ingatlan értékesítési tájékoztatót.
2.) A jövőben a képviselő-testület a teljes ingatlan forgalomra vonatkozóan kimutatást kér.
136/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a veresegyházi katolikus temető ravatalozó épületének bővítése és átalakítása építési
engedélyes tervének elkészíttetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, és kijelöli
a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
• Jovanovic Dragutin építésügyi osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási
jogú tagjai:
• Nagy István, a Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, az Ügyrendi Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár képviselő

138/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a veresegyházi Szent Erzsébet
római katolikus templom belső felújításával
összefüggésben a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközséggel Támogatási megállapodást, valamint Megbízási szerződést kössön.
139/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt a szlovákiai krasznahorkai
vár újjáépítéséhez.
2.) A támogatás kifizetése az „alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása” fel nem használt előirányzatának terhére történik.
3.) A képviselő-testület felhívja a polgármestert,
hogy a fenti összeg átutalásáról gondoskodjon.
140/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
141/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatást elfogadja.
142/2012.(IX.12.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi két személy 2011. évi
házi segítségnyújtás igénybevétele után meg
nem fizetett, alábbiakban meghatározott, behajthatatlan tartozásként nyilvántartott összeget törli az intézmény nyilvántartott tartozásai
közül:
Fazekas Józsefné 7 800 Ft
Matyéka Lászlóné 4 640 Ft
Összesen:		
12 440 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a személyre szóló határozatok aláírására.
2. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt személyek 2010-2011. évi szociális étkeztetés igénybevétele után meg nem fizetett, alábbiakban
meghatározott, behajthatatlan tartozásként
nyilvántartott összegeket törli az intézmény
nyilvántartott tartozásai közül:
Döményi Lajosné		
77 375 Ft
Fazekas Józsefné		
20 800 Ft
Bangó László		
34 307 Ft
Baranyi Miklósné		
3 120 Ft
Fődi Sándor		
16 120 Ft
Gregus János		
77 070 Ft
Hegyi Attila		
98 820 Ft
Illlési Jánosné		
9 750 Ft
Mayer István		
6 360 Ft
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Matyéka Lászlóné		
46 864 Ft
Szalántai István		
5 870 Ft
Szalántainé Erdei Ibolya
6 360 Ft
Varagya Ágnes 		
4 465 Ft
Bús László		
6 360 Ft
Tóth Sándor		
46 010 Ft
Összesen:			
459 651 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a személyre szóló határozatok aláírására.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Mihályné 2112 Veresegyház, Csomádi u. 31. sz. alatti lakost 42. 900
Ft szociális étkezési térítési díj hátralék megfizetésére kötelezi a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül, egyben megkeresi az
Adóügyi Irodát, hogy a határidő eredménytelen
eltelte után, gondoskodjon az összeg behajtásáról, továbbá felhatalmazza a polgármestert a
személyre szóló határozat aláírására.
143/2012.(IX.18.) Kt. sz. határozat:
1./ A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás KEOP 1.2.0/2F09-2009-0023 jelű
Eu-s projekt befejezéséhez „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelt” vesz fel a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt-től, 464.776.860,-Ft összegben.
2./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott
hitel fedezeteként a tulajdonában álló alábbi
tehermentes ingatlanokat biztosítja jelzálogként. Hozzájárul az alább felsorolt ingatlanoknak a felvett hitel összegéig terjedő egyetemleges megterheléséhez.
-2162 Őrbottyán külterület 0103/47 hrsz.
			
205.000.000,-Ft
-2112 Veresegyház külterület 0180 hrsz.
			
1.000.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 245 hrsz.
(Fő út 116.)		
35.600.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 479 hrsz.
(Fő út 68.)			
19.900.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1453/1 hrsz.
(Fő út 29.)		
21.200.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1453/2 hrsz.
(Fő út 29. hátsó rész)
19.000.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1455 hrsz.
(Fő út 31.)		
30.100.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1472 hrsz.
(Kálvin utca 29.)		
16.500.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1473 hrsz.
(Kálvin utca 31.)		
17.400.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1474 hrsz.
(Kálvin utca 33.)		
13.900.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1475 hrsz.
(Kálvin utca 35.) 		
18.000.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1477/1 hrsz.
(Kálvin utca 39.)		
18.700.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 1530 hrsz.
(Kálvin utca 6.)		
13.800.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 2102 hrsz.
(Vásártér utca mellett)
30.100.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 2283/31 hrsz.
(Kőhíd utca mellett)		
39.900.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 3897/1 hrsz. (Ivacs
utca mellett)
18.800.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 3897/2 hrsz. (Ivacs
utca mellett) 		
17.100.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 9045/45 hrsz. (Lehár F. utca 4.)		
15.700.000,-Ft
-2112 Veresegyház belterület 9045/46 hrsz. (Lehár F. utca 4.)		
15.700.000,-Ft
Összesen:			
567.400.000,-Ft
3./ Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a fenti feltételeknek megfelelő jelzálogszerződés és a kapcsolódó okiratok aláírására.
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FELHÍVÁS

Építményadó és Telekadó bevallási kötelezettségre
Tisztelt Adózók!
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. január
1-től bevezette az építmény-, és a telekadót.
Az adó alanya 2008-tól az jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki/amely a naptári év
első napján az épület, építmény és telek tulajdonosa.
2012. január 1-től a Képviselő-testület kiterjesztette az adó alanyiságát azokra a természetes személyekre is, akik az épületüket,
építményüket, telküket vállalkozási célra használják, illetve hasznosítják.
A bevallás benyújtásának határideje 2012. január 15-e volt.
1) A fizetési kötelezettség az adózó önbevallása
alapján kerül megállapításra.
2) Amennyiben a bevallásra kötelezett ennek nem tesz eleget, úgy
az Önkormányzat - a rendelkezésére álló adatok alapján -, felszólítja
bevallásra az adózót.

3) Ha az adózó a felszólítás ellenére sem tesz eleget bevallási kötelezettségének, akkor az Önkormányzat mulasztási bírság megállapításával együtt állapítja meg az adófizetési kötelezettséget.
A mulasztási bírság mértéke: magánszemély adózó esetében 200
ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedhet.
Felhívom azon ingatlanok tulajdonosait, hogy akik ez idáig bevallási kötelezettségüket nem teljesítették, azt 2012. október 31-ig
tegyék meg.
A bevallási nyomtatvány letölthető honlapunkról, vagy személyesen igényelhető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
adóügyi irodájában (Fő út 35. II. em. 243., tel: 588-619).
A bevallási kötelezettség nem vonatkozik azon ingatlanokra, amelyek után az adózó magánszemélyek kommunális adó fizetésére
kötelezett.
Veresegyház, 2012. október 4.

Garai Tamás jegyző s.k.

www.veresegyhaz.hu Polgármesteri Hivatal — Letölthető dokumentumok — Adóbevalláshoz szükséges formanyomtatványok —
• építményadó bevallási nyomtatvány
• telekadó bevallási nyomtatvány
• Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról /közös tulajdonú ingatlan esetén/

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2007. (XII.19.) ÖR. sz. rendelete

az építményadóról

(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A rendeletet módosította a 12/2010.(V.20.) ÖR sz., a 28/2010.(XII.28.) ÖR sz.,
a 23/2011.(IX.21.) ÖR sz., a 34/2011.(XII.23.) ÖR sz. és a 13/2012.(III.22.) sz. rendelet
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában,
valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építményadóról a
következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya Veresegyház Város közigazgatási bel- és külterületére terjed ki.

Adókötelezettség

2. §1
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás
és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az építményadó alkalmazásában az
építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges — az
épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek
nem minősülő építmény esetén az általa
lefedett földrészlettel egyező nagyságú —
földrészlet.
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Az adó alanya

3. §2
(1)3 Az adó alanya az a magánszemély, a
jogi személy, a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi
személyiséggel nem rendelkező személyi
egyesülése, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog
terheli, az annak gyakorlására jogosult az
adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű
jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban
megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a
tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös
használatú helyiségek után az adó alanya
az említett közösség.

Az adó alapja és mértéke

4. §
(1) Az adó alapja az építmények négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
(2)4 5 Az építményadó mértéke lakás és nem
lakás céljára hasznosított építmény esetén:
1.000 - Ft/m2/év

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. §
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását
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követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba
vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő
év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség az építmény lebontásával vagy megsemmisülésével az év
utolsó napján szűnik meg. Ha az építmény
az év első felében szűnik meg, akkor ezzel
egyidejűleg a második félévre vonatkozó
adókötelezettség is megszűnik. 6
(3) Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.
(4)Az adókötelezettséget érintő változást
(így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Adómentesség

6. §7
(1) Mentes az építményadó megfizetése
alól:
a) a lakás, amelyet a tulajdonosa nem vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, és amely után magánszemélyek
kommunális adóját fizeti.
b) a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek (pl. padlás, pince)
c) üdülő
d) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint
állattartásra, növénytermesztésre szolgáló
épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló, stb.), feltéve, hogy az épületet
az adóalany rendeltetésszerűen állattartási,
növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.
(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól
- a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a társadalmi szervezet, az alapítvány,
a közszolgáltató szervezet, a köztestület,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi
iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek
minősülő nonprofit gazdasági társaság.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt,
amelyet megelőző adóévben folytatott
vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem
külföldön adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett. Az építmény- és telekadóban a
(2) bekezdés szerinti mentesség - az ott felsorolt adóalanyok számára - csak az alapító
okiratban, alapszabályban meghatározott
alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület
és telek után jár. A feltételek meglétéről az
adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adó bejelentése és megfizetése

7. §
(1) Az adó megfizetésének esedékessége:

Veresi Krónika
az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig megfizetnie.
(2) Az adó késedelmes befizetése esetén
az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
(3) Az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését 15 napon
belül adóbevallás formájában köteles benyújtani a helyi adóhatósághoz.

Értelmező rendelkezések

8. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Az Önkormányzat illetékességi területe:
az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába
foglaló - térség, melyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed.
2. Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a
haszonélvezet, a használat joga - ideértve a
külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a
földhasználat és a lakásbérlet.
3. Épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel
részben vagy egészben elválasztott teret
alkot, és ezzel az állandó vagy időszakos
tartózkodás, illetőleg használat feltételeit
biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van.
Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része.
4. Építmény: az olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal való
egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre.
Nem minősül építménynek a három évnél
rövidebb időtartamra létesített építmény.
5. Lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletének
1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek
minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró
ingatlan, a rendeltetésszerű használatához
szükséges - helyben szokásos vagy előírt
teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt azzal, hogy nem minősül
szükséglakásnak az a helyiségcsoport, mely
csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós
helyiséggel.
6. Hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m, a
teljes alapterületbe a helyiségek összegzett
alapterülete és az épülethez tartozó fedett

www.decens.eu • folyóirataink

és három oldalról zárt külső tartózkodók
(lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és
a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a
többszintes lakrészek belső lépcsőjének
egy szinten számított vízszintes vetülete is
beletartozik.
7. Kiegészítő helyiség: az, amely a lakás és az
üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító,
padlás, árnyékszék, szín, szerszámkamra,
terménytároló, szeméttároló, lomkamra,
babakocsi tároló, pince).
8. Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül.
9.8 Nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23.
§-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény 2.§-ában és a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXVII. törvényben meghatározott intézmény.
10. Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyes szociális gondoskodást nyújtó
szervezet, vállalkozás.
11. Egészségügyi intézmény: minden olyan
szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy
fekvőbeteg ellátást, megelőző, illetőleg
szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot,
gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá amely
gyógyszert forgalmaz.
12. Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvény
társaság, a Magyar Televízió
Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda
Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést
lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást
alapellátásként végző szervezetek közül a
távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás)
nyújtók, ideértve a vízi közmű társulatot is.
Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele
legalább 75 %-ban közvetlenül
a fogyasztók számára történő szolgáltatás
nyújtásából származik.
13. Állandó lakos: aki a lakcímbejelentés
szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az
önkormányzat illetékességi területén.
14. Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az
a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban
tulajdonosként
szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a
földhivatalhoz benyújtották
- melynek tényét a földhivatal széljegyezte
-, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész
tulajdonjogának átruházása esetén a szerződés fölhivatalhoz történő benyújtását
követően a szerző felet a használatbavételi
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engedély kiadásának időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni.

Záró rendelkezések

9. §
(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kér-

désekben a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény, a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Veresegyház, 2007. december 18.
Pásztor Béla sk. polgármester
Lebek László sk. jegyző
Záradék:
A rendelet 2007. december 19-én
került kihirdetésre.
Veresegyház, 2007. december 19.
Lebek László jegyző

A 23/2011.(IX.21.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2011. szeptember 22-től.
A 34/2011.(XII.23.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. január 1-től.
3
Módosította a 12/2010.(V.20.) sz. rendelet. Hatályos: 2010. július 1-től.
4
A 28/2010.(XII.28.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2011. január 1-től.
5
A 34(2011.(XII.23.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. január 1-től.
6
Módosította a 12/2010. (V. 20.) sz. rendelet. Hatályos: 2010. július 1-től.
7
A 34/2011.(XII.23.) sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. január 1-től.
8
A 13/2012.(III.22.) sz. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. III.23.
1
2

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2007 (XII.19.) rendelete

A telekadóról

(A módosításokkal egységes szerkezetben)
Módosította a 33/2008. (XII. 17.) sz., a 29/2010. (XII.28.) sz., a 31/2011.(XI.23.) sz. és a 2/2012.(II.04.) sz. rendelet
Veresegyház Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló
- többször módosított - 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a telekadóról a következő rendeletet alkotja:

Adókötelezettség

1.§9
Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén lévő telek.

Az adó alanya

2.§
(1) E rendelet alkalmazásában az adó alanya
az a természetes- és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy
egyéb szervezet, aki/amely a naptári év első
napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok.
(2) Amennyiben a telket az ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű
jog terheli, az annak gyakorlására jogosult
az adó alanya.
(3) Valamennyi tulajdonos által írásban
megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

Adómentesség, adókedvezmény

3.§
(1) Mentes az adó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) az erdő művelési ágban nyilvántartott
belterületi telek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.
d) a telek, amelyet a tulajdonosa nem vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, és amely után magánszemélyek
kommunális adóját fizeti.
10
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Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

4.§11
Az adó megfizetésére, bevallására, az ehhez
kapcsolódó jogkövetkezményekre, a tartozások behajtására, az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a helyi adókról
szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. Tv., valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. rendelkezései az
irányadók. A bevallást a polgármesteri hivatal adóhatóságánál rendszeresített, illetve
az önkormányzat honlapjáról letölthető
formanyomtatványon kell benyújtani.

Az adó alapja

5.§
Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6.§12 13
Az adó évi mértéke: 200,-Ft/m2

Az adó bevallása és megfizetése

7.§
(1) Az adó megfizetésének esedékessége:
az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig megfizetnie.
2) Az adó késedelmes befizetése esetén az
esedékesség napjától késedelmi pótlékot

kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
(3) Az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését 15 napon belül
adóbevallás formájában köteles benyújtani
a helyi adóhatósághoz.

Záró rendelkezések

8.§
(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép
hatályba.
(2) A rendeletben nem szabályozott eljárási
kérdésekben a helyi adókról és az adózás
rendjéről szóló jogszabályok rendelkezései
az irányadók
9.§
E rendelet alkalmazásában:
1. Az Önkormányzat illetékességi területe:
az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába
foglaló - térség, melyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed.
2. Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a
haszonélvezet, a használat joga - ideértve
a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a
földhasználat és a lakásbérlet.
3. Nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23.
§-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény 2.§-ában és a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben meghatározott intézmény.
4.14 Telek: az épülettel be nem épített föld-
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pont Részvénytársaság, továbbá a helyi
és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a
közüzemi ellátást alapellátásként végző
szervezetek közül a távfűtés-, melegvíz-,
ivóvíz-, csatornaszolgáltatást ( a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve
a víziközműtársulatot is. Alapellátásként
az a szervezet végez közüzemi ellátást,
amelynek nettó árbevétele legalább 75
%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik.
8. Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az
a személy vagy szervezet, aki/amely az
ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan
tulajdonjogának átruházására irányuló
szerződést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhivatal széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak
tekinteni. Újonnan létrehozott épület/
épületrész tulajdonjogának átruházása
esetén a szerződés fölhivatalhoz történő benyújtását követően a szerző felet a
használatbavételi engedély kiadásának

terület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona
értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket,
a külterületi termőföldet, valamint az ingatlannyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott
ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az
ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll,
továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet.
5. Szociális intézmény: a szociális ellátásokról
szóló törvényben meghatározott személyes
szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás.
6. Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg
ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot,
diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy
más egészségügyi beavatkozást, utókezelést,
rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez,
továbbá amely gyógyszert forgalmaz.
7. Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta
Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság,
a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar
Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel Köz-

időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés
esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.
9. Építési tilalom: az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény
alapján elrendelt változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom.
10. Helyi és helyközi menetrend szerinti
tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében
bárki által igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebonyolított közlekedés.
Veresegyház, 2007. december 18.
Pásztor Béla sk. polgármester
Lebek László sk.
Lebek László sk. jegyző
Záradék:
A rendelet 2007. december 19-én
került kihirdetésre.
Veresegyház, 2007. december 19.
Lebek László jegyző

A 2012.(II.04.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. február 5.
A 2012. (II.04.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép:2012. február 5.
A 33/2008(XII.17.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
12
A 29/2010.(XII.28.) sz. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2011. I. 1.
13
A 31/2011.(XI.23.) sz. rendelet 1 §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012.I.1.
14
A 2012.(II.04.) sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. február 5.
9

10
11
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Az újjávarázsolt szennyvíztisztító
Szeptember 20-án bejárás történt az átépített, bővített és korszerűsített szennyvíztisztítóban, ahol a tervező,
engedélyező szervezetek munkatársai megszemlélték a már próbaüzemi működésben lévő művet.
A tájékoztató során Csikós István, a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője tartott ismertetőt az egybegyűltek számára
2001. óta igyekeztünk a telepet korszerűsíteni, egyrészt a tisztított
szennyvíz minőségi javítása, másrészt a Veresegyházon, Erdőkertesen
és Szadán megnövekedett vízfogyasztásból következő egyre
nagyobb szennyvízmennyiség kezelése érdekében. Akkor a tisztítómű
méretezése napi 3000 m3 mennyiséget bírt el.
A fejlesztés költsége - a még hiányzó csatornázással együtt –
meghaladta a 4 milliárd Ft-ot, amihez 3,2 milliárd forint támogatást
kapott a három érdekelt település.

megkapják.
Ezt a telepet a szolnoki Kötiviép Kft. konzorciuma építette, a
csatornahálózatot pedig a Penta Szabadics Kft. konzorciuma.
Megköszönjük a munkájukat. Ugyancsak köszönet jár a FIDIC
mérnökszervezet munkájáért, amely az Utiber Kft. munkatársa volt. Ők
voltak a mi szemeink, füleink, odafigyeltek arra, hogy a kívánt műszaki
színvonalon és az előírások maradéktalanul betartásával készüljön
a beruházás. A telep tervezője a K+ Kft.. A nyilvánosság és egyéb
reklámügyekben pedig Hangonyi Zoltánnal dolgoztunk együtt, illetve
az összes gondot közösen tudtuk megoldani. Meg kell említenem a
három önkormányzat együttműködését, amelyek nélkül szintén nem
jöhetett volna létre az itt látható mű.
A munka során a régi, elavult szennyvíztelepet szétbontottuk és
újjáépítettük. Ma egy teljesen más technológiát használunk, mint
korábban, ennek eredményeként a kibocsátott tisztított szennyvíz
minősége az ivóvízét közelíti. A 3000 m3/nap teljesítmény helyett
napi 5000 m3 tud megtisztítani a telep. Várhatóan ez a teljesítmény
elegendő lesz a három település lakosságának az elkövetkező 5-10
évre. Amennyiben mégsem, akkor lehetőség van a telep bővítésére.

Csikós István tájékoztatója
A munka még 2007-ban kezdődött, amikor egy kétfordulós pályázatnak
az első fordulóját megnyertük. Ez azt jelentette, hogy támogatásra
érdemesnek ítélték a projektünket. Megkezdődhetett az előkészítés.
Közben elkészítettük a második fordulóra a pályázatunkat, ami szintén
eredménnyel zárult. Ennek folyományaként a három önkormányzat
létrehozta a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulást 2008.
decemberében.
A beruházás mára gyakorlatilag befejeződött, a műszaki teljesítések
megtörténtek, a szennyvízcsatorna hálózat elkészült, annak
próbaüzemű átadására kitűzött időpont november 12.
A szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2012. június 27-én kezdődött,
s december végéig tart. Utána még be kell fejeznünk a különböző
papírmunkákat, illetve kifizetjük az utolsó számlákat.
A pénzügyi teljesítésről külön kell szólnom, mert számomra nagyon

Szennyvíztisztító működése

A szennyvíz biológiai tisztítása mellett egy denitrifikáció és egy
nitrifikáció is végbemegy a telepen. Ezt követően egy membránszűrésen
vezetik át a szennyvizet. Ennek a pórusmérete a milliméter tízezred
része nagyságú. Ez azt jelenti, hogy kisebb méretűek rajta a lukak, mint
a baktériumok, így baktériumok nem tudnak átjutni a membránon.
Vírusokat nem tudja kiszűrni, mivel azok jóval kisebbek. Ezeket egy
UV fertőtlenítés teszi ártalmatlanná. Ismert, hogy az ultraibolya
fénysugár emberre is veszélyes, 254 nanométer hullámhossznál az UV
sugarak ölnek. Ezáltal kipusztítunk minden olyan szervezetet, amely
esetleg a membránszűrésen átjutott. A víz, ami a tisztítás után kikerül,
hasznosítható, akár fürdésre vagy más célokra.
A membránok 5-6 évenként szorulnak cserére, de ha nincsenek
túlterhelve, akkor 8-10 évet is kibírnak. Az évek során a pórusok kopnak,
azaz tágulnak, s ha már a baktériumok átférnének rajta, akkor cserélni
kell ezeket. Menet közben is történik citromsavas-, hipós regenerálás, s
egy ellenáramú visszaáramlással tudjuk tisztítani a membránokat. Gond
abból lehet, ha olyan vegyi anyag kerülne a szennyvízbe, ami oldhatja a
membránt. Ilyen szennyvíz azonban csak egyes ipari létesítményeknél
keletkezhet, a lakossági szennyvíz ilyen vegyületeket nem tartalmaz. A
biztonság érdekében rendszeres ellenőrző méréseket végeznek.

A membrántechnológiát is
magyar ember találta föl!

Szennyvízet tartalmazó kádak
meglepő és nagyon kedvező volt az együttműködés. Ellentétben sok
más beruházással, nálunk utófinanszírozás helyett szállítói finanszírozás
zajlott. Döbbenetes volt a gyors ügyintézés. Előfordult egy 350
millió Ft értékű számla esetében, hogy 11 napon belül a vállalkozó
megkapta az összeget. A vállalkozók számára rendkívül fontos a mai
pénzszűke világban, hogy az elvégzett munkájukért a bérüket időben
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Ezt a membránt Benedek Andrásnak köszönhetjük. Magyarországon
a ’60-as, 70-es években folytak a kutatások, de a technológia mégis
Kanadában kelt életre. A találmány a 80-as évekre ért el olyan szintet,
amely már az ipari előállításra is alkalmassá tette. Bár ez az ún. Zenon
membrántechnológia Kanadában született, Benedek úr a magyar
származása és lelkülete révén hazahozta. Oroszlányban épült meg a
2000-es évek elején a Zenon membrángyár.
Hogyan tudnak ilyen kicsi lyukakat létrehozni? Ez titok, amit csak igen
kevesen tudnak. A membrán egy különleges polimer vegyületből
készül, különleges előállítási módon. Az előzőekben elhangzott – a
milliméter tízezred része – méret inkább csak nagyságrendileg helyes,
ugyanis a pórusok átmérője mindössze 0,02-0,04 mikrométer.
Rácz Csaba, Zenon Európa Kft. munkatársának tájékoztatása
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Jön a kéményseprő!
FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar
Kémény Kft. alkalmazásában álló

Baksza József

kéményseprő vállalkozó és dolgozói
2012. november 1-től 2012. december 15-ig
látják el településünkön a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat.
Kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
kéményseprők ingatlanra történő
bejutását szíveskedjenek biztosítani!
Veresegyház,
2012. október 8.
Garai Tamás sk
jegyző
HIRDETÉS

Már 30 ezer család tévézhet interaktívan a budapesti agglomerációban

A jövő televízióját kínálja az INVITEL
Veresegyház lakosságának is
Októbertől újabb 10 ezer család válthat InviTV-re és extragyors internetre (akár 150Mbit/s) az Invitel újabb fejlesztéseinek köszönhetően. Ehhez a hálózathoz
csatlakozhatnak a Veresegyházon élők is. A megújuló Invitel célja a lehető legmagasabb szintre emelni az otthoni szórakozás, szórakoztatás élményét.
Az ősz a megújulásról és a kedvezményekről szól: Hawaii hangulat, szörf és virágfüzér várja az érdeklődőket a vállalat Telepontjaiban. Mindez
az Invitel legújabb akcióját hirdeti, melyben most fél évig az Invitel fizeti a szolgáltatások havi díjának felét az új előfizetők
számára.
Az ősszel újabb városrészeket, lakásokat ér el optikai, illetve VDSL hálózatunk és ennek köszönhetően az extra gyors internet vagy az InviTV” –
mondta Gödöllőn szeptember 28-án Jeszenszky Zsolt, az Invitel regionális vezetője. „Az Invitel már nem csupán egy klasszikus telefon-, és
internetszolgáltató, hanem sokkal inkább egy sokoldalú, modern, interaktív televíziós szolgáltatást nyújtó vállalat.
Mit kell tudni a Digitális tévézésről?
A digitális televíziózás, a felvehető, megállítható, visszatekerhető adás, a gyerekzár, a digitális műsorújság, a nyelvválasztás vagy a tévén keresztül
használható videotéka és a „Tegnap TV-je”. Ezek a funkciók mind megtalálhatók az InviTV-n. Használatukhoz nem kell más, mint egy televízióhoz
csatlakoztatható Inviteles beltéri vevőegység, ún. set-top box. A felvett adásból pedig lazán átpörgethetjük a nem kívánt részeket, például a
hirdetéseket.
Az Invitel új, televíziós csomagjaiban már 18 db HD minőségű adó közül választhatnak az előfizetők. Ez jelenleg a legtöbb a hazai
kínálatban. Ezen felül a digitális kábeltévé szolgáltatást tartalmazó Mixer csomagok esetében az M1 HD, M2 HD és Duna TV HD
csatornákat most díjmentesen biztosítja az Invitel.

HBO GO világújdonság az Invitelnél

Az Invitelnél elérhető az HBO világújdonságnak számító mobil, interekatív tv szolgáltatása az HBO GO. Az HBO GO-val az InviTV, HBO MaxPak
előfizetői hozzáférhetnek az HBO GO által kínált filmekhez bármilyen internetkapcsolattal rendelkező számítógépen, okostelefonon, vagy
táblagépen. Így saját időbesztás szerint, bárhol, bármikor nézhetünk HBO sorozatokat, sikerfilmeket, akár utazás közben, vagy éppen
egy parkban.

Interaktív bemutatóterem Gödöllőn

Az Invitel Gödöllőn a Művészetek Házában, a Novo Café-ban található bemutatótermében számos szolgáltatással testközelből ismerkedhetnek
az érdeklődök. Kipróbálhatják, milyen élményeket nyújt a televíziózás HD minőségben, tapasztalatot szerezhetnek arról hogyan lehet egy
gombnyomásra felvenni, megállítani, visszatekerni az élő adást. Mindemellett természeten ingyenes WiFi hozzáférést is biztosít a vállalat a
kávézóban.
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Sulibörze,
a pályaválasztási iránytű
Szeptember 29-én immár negyedik alkalommal rendezték meg az iskolában az
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő ,Sulibörzét. A KINCS Alapítvány által
szervezett pályaválasztási kiállításon közel 20 középiskola mutatkozott be a több
mint 200 látogatónak. Egyesek már a nyitás előtt fél órával türelmetlenül toporogtak a regisztrációnál, nehogy lemaradjanak a közkedvelt pályaorientációs
tanácsadásokról, melyeket egyrészt a Kontakt Alapítvány tanácsadói, másrészt a
Jóravaló Alapítvány grafológusai nyújtottak.
A délelőtt folyamán a belépőket egy színes kavalkád fogadta, melyben mindenki igyekezett minél több tudnivalót gyűjteni az egyes szakmákról és iskolákról. A
nézelődést időnként a művészeti iskolák táncbemutatója szakította meg. Egy külön teremben kisfilmekkel mutatkoztak be a kiállításon megjelent munkáltatók, a GE
Energy és az NCT Kft.
Az Alapítvány a Fabriczius József Általános Iskolával közösen pályaorientációs
tréninget is szervez év közben a 7. osztályos tanulók számára. A két programmal
igyekeznek segíteni a tanulókat és szüleiket a tudatos pályaválasztásban. Céljuk,
hogy tudatosítsák a gyerekekben és a családokban, hogy hosszabb távon kell
gondolkodniuk, s elsősorban pályát érdemes választaniuk, nem csak iskolát.
Az érdeklődők további ismereteket a www.kincs.info honlapon találhatnak.
Antal Réka

2012. október
IRODALMI REJTVÉNY
Az rejtvény két verse a mai magyar
költészet egyik ma is aktív „nagy öregje”
9 versén alapul. A Sanzon című verset
az eredeti fonákjaként indította Horváth
Ferenc, a feladvány szerzője, a Mozaik
címűben pedig, kisebb változtatásokkal,
felhasználta a költő 8 fontos
költeményének jellegzetes 1-1 sorát.
Segítség lehet, hogy a megnevezendő
poéta évtizedek óta komolyzenei életünk
kedvelt szereplője is.
KI A KÖLTŐ?
MELYEK AZ ALAPUL
VETT EREDETI VERSEK?
Sanzon
Bár néztem untig, mindig csak először
pillantgatok rá – észre sem veszem:
hiszen csupán egy álombéli őszön
rögzítette majdhogynem a szemem.
S míg mintha őriznék füljáratomban
ezt-azt, mit nem is hallottam soha:
gyomrom csak küzd a még le sem nyelt
szóval –
s ajkam befutja zuzmó és moha.
Mozaik
Túl közel az idők szívéhez,
ahol már egy álom megölhet,
kell, mondjuk, egy ötödik évszak –
mert a játszók csak az erősek.

Pályaválasztás előtt álló fiatalok a megnyitót hallgatják

S ha az ember vigaszra vágyik,
marad a mennybolt tiszta csendje –
gyertyáink ellobbanni készek:
gyűszűnyi a lét végtelenje.
Horváth Ferenc

Vendégünk volt Czigány György

HIRDETÉS

Kerítés
felújítás
(fém, fa)

06-30-950-0036
Október 1-jén, Múltidéző címmel, játékos, zenei, irodalmi kalandozásra hívta a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár a valamikori Ki Nyer Ma - Játék és Muzsika Tíz Percben rádiós
vetélkedő egykori rajongóit és mindazokat, akik egy magával ragadó, sokoldalú és
érdekfeszítő történeteket mindenki számára élvezetesen elbeszélő személyiséggel szívesen
társalognak.
Az év nagy részét Szadán élő Czigány György sokoldalúságára jellemző a meghívóban
felsorolt jellemzés: író, költő, újságíró, zenei rendező, műsorvezető, zongoraművész.
A 81 éves művész ez alkalommal sem változtatta meg a róla kialakult képet, most is
szellemesen beszélgetett Horváth Ferenc költővel és Varga József könyvtár igazgatóval
valamint hallgatóival.

12

2012. 10. szám • október

2012. október

Veresi Krónika

Pamut Liget
Szeptember 28-án mozgalmas látvány fogadta a Pamut
tó partjára tévedőket. Egy tucat ember gereblyézett, takarított elszántsággal. Jelentős részük a GE dolgozója.
Akadt valaki, aki a környék lakóit és a GE-t egyszemélyben
képviselte, őt kérdeztük mi történik itt?

Honnét jött az ötlet?
Sokak fejében megfordult a gondolat, hogy milyen jó volna, ha itt nem
embermagasságú gaz lenne és nádas, ami miatt használhatatlan volt a
tópartnak legalább a fele. Többen tervezgettük, hogy csináljuk meg a
parkot, bográcsozóval, padokkal, pagodával, ám a megvalósítás akkor
még nem sikerült. Nemrégen viszont megkerestek a lakók, s magunk
mellé tudtuk állítani a Polgármestert, a Gameszt és a GE-t is. Így a gondolat megszületésétől a tettlegességig mindössze 30 nap telt el.
Látjuk, valóban folyik a munka…
Több mint 30 teherautónyi termőföldet dolgoztunk be a 875 méter
hosszú partszakaszon. Összeszedtük a szemetet, törött gallyakat. Keményen és pontosan dolgoztak a Gamesz dolgozói, s a GE-től pénzt
is kaptunk.

Hat virágágyást telepítettünk, elültettünk hat szép fát, Polgármester úr
pedig megajándékozott minket 6 db mutatós paddal. Péntek délután
4 órán keresztül a GE 20 munkatársa társadalmi munkát végzett velünk
önszántukból, pedig a többségük nem is veresi, hanem budapesti.
A kiültetett virágágyásokat, facsemetéket és padokat egy-egy itteni
lakó, illetve család örökbe fogadta. Vállalták a folyamatos gondozást és
óvást. A továbbiakban a virágágyások kialakításához a virágokat a saját
költségünkön vásároljuk.
A Nádas Liget után elkészül a Pamut Liget is…
Igen, és szeretnénk újraéleszteni az Ivacsi Napokat is a Pamut Horgászegyesülettel. Kiss Gusztáv úrral elterveztük, hogy évente megszervezzük a családbarát Ivacsi Napokat. 20 évvel ezelőtt már volt ilyen, amiből
csak a Horgász Egyesület tartja változatlanul a halászléfőző versenyt.
Így együtt a lakókkal a babakocsis fiatalokat is be kívánjuk vonni.
Mit szóltak a horgászok a Pamut Liget kialakításához?
Nagyon örültek neki, örülnek a rendezett környezetnek, s sokat segítettek a szemétszedésben. A Ligetben nem táborhelyet vagy turistacentrumot képzeltünk el. Magunknak csináljuk, így nem rakjuk tele padokkal, nem szeretnénk nyílt strandot, egyszerűen egy pihenő, csendes,
rendezett természetbarát parkot akarunk kialakítani.
HIRDETÉS
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Közélet

Látványosan szépül a Pamut tó partja
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Zenei csemegék
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Hagyományőrzés

Bokréta

Gondolatok…

Hetedszerre KIVÁLÓ a
Veresegyházi Hagyományőrző
Együttes
Szeptember 29-én, szombaton, Veresegyházon kezdődött el a
hagyományőrző együttesek idei országos minősítése, melyet kétévente hirdet meg a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség.
A minősítés célja, hogy szakmai tapasztalatcserét biztosítson az
együttesek számára, ösztönözze a helyi hagyományok feltárását,
színpadi bemutatását és életben tartását.
Veresegyházon hat együttes mutatta be tudását, köztük a Veresegyházi Hagyományőrző Együttes is. A több mint 20 éves múltra
visszatekintő, Muharay Elemér díjas, mintegy 40 tagot számláló
együttes településünk hagyományait, táncait állítja színpadra
Széphalmi Zoltán szakmai vezetése mellett. A mostani ,,Emlékek”
című koreográfiába egy halotti tor adott keretet a színpadi jeleneteknek, melyekben az elhunytra emlékezve idézik fel egy ember
életéhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket, életképeket.
Az együttest, kiemelkedően színvonalas, színes műsorának köszönhetően, a neves szakemberekből álló zsűri kiválónak minősítette. Gratulálnunk a remek teljesítményért és további sikerekben
gazdag jövőt kívánunk az együttesnek!
Antal Réka

A néptánc egy titokzatos utazás
a múltban és a jövőnkben egyaránt, mert aki ismeri a múltját,
annak rálátása van a jövőjére.
A néptánc olyan élményekben
gazdagít, amelyeket sehol máshol nem talál meg az ember.
Megélni azt az érzést, amiben a
szépapáinknak, szépanyáinknak
is része volt, mikor a hegedű hangja és a legényes büszke ritmusa egy
kerek világot alkotott. Ők egy kerek világot alkottak, egy tökéletes érzést, egy tökéletes összhangot.
Megélni azt az érzést, amikor dédszüleink végig táncoltak
a bálteremben, vagy a bálteremé alakított csűrben, a zene
hullámaira. Csak ketten voltak a nagyvilágban, egymásnak
és minden tökéletes volt, akkor, ott, abban a pillanatban.
A tánc és népdalok által utazhatunk a múlt titokzatos világába, megismerhetjük gondolatainkat, életünk mindennapi
gondjait, felismerhetjük saját érzéseinket, gondolatainkat
a zene ritmusában, dallamokban és megismerhetjük saját
magunkat is. Ezt megélni egy kiváltság, egy ajándék az őseinktől, egy hatalmas örökölt diófa, melynek minden egyes
magja egy új világgal ismertet meg.
Felfedezhetjük a velünk élő nemzetek viszonyát a mi kultúránkhoz mérten és a saját értékeinket megtalálhatjuk az ő
táncaikban, szokásaikban. Megélhetjük a közös múltban rejlő értékeket, felismerhetjük a számtalan kapcsot, ami összeköti a Kárpát-medence nemzeteit, egész Európát. A tánc, a
néptánc az élet elmaradhatatlan része. Egy érzés, egy érték,
egy képesség.
Időt, pénzt, fáradságot nem kímélve a Veresegyházi Bokréta
Néptáncegyüttes azt a küldetést vállalta, hogy megismerje,
megismertesse, őrizze és továbbadja nemzetünk és a velünk
élő népcsoportok néptánc örökségét, néphagyományait, viseleteit.
Ha szeretnél velünk utazni ebben az élményekben gazdag,
titokzatos világba, gyere… Szívesen fogjuk a kezedet, ameddig bizonytalanok a lépéseid.
				
Fülöp Vilmos
HIRDETÉS
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Eladó Veresegyház-Öreghegyen 840 m2-es saroktelek,
“Éva” típusú faházzal.
Víz, villany, csatorna, aszfaltos út van.
Buszmegálló, óvoda a közelben.

Irányár: 13,5 milló Ft
Érdeklődni: 30/768-31-59
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Veresiek a Nemzeti Vágtán
Interjú Vastag Andrással, a Veresegyház
Katonai Hagyományőrző Egyesület
elnökével
Hogy kerültek éppen a veresegyházi Károlyi huszárok az idei
Nemzeti Vágtára?
A Nemzeti Vágta szervezői minden évben egy jeles személyiségnek szentelik az eseményt, tavaly Széchenyi Istvánnak, az
idén pedig Károlyi Istvánnak állítottak vele emléket. Így kerültünk mi képbe, mivel mi vagyunk a Károlyi huszárok.
Még április végén keresett meg minket a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség megbízásából Meskó Zsolt,
aki felkért minket, tegyünk szolgálatot a verseny lebonyolítása
során, mi pedig örömmel elvállaltuk.
A feladatunk az volt, hogy hat huszárral legyünk jelen, természetesen lovakkal. Alaposan felkészültünk, gyakoroltunk de egy
valamire sem mi, sem a szervezők nem gondolta. A lovakat csak
lóútlevéllel engedik be a vágtára, nálunk nem mindegyik ló rendelkezik ezzel. Így végül csak 3 lóval tudtunk menni, hárman
pedig gyalogosan, de huszár egyenruhában. A dísztribünön szó szerint - díszelegtünk, azaz részt vettünk a díjak ünnepélyes
átadásánál. A tanulság, hogy most megcsináltatjuk ezeket az
iratokat, amelyek olyanok a lovaknál, mint az embernél a személyigazolvány.
Jövőre szeretnénk elérni, hogy a Nemzeti Vágtának az egyik
vidéki előfutamát Veresegyházon szervezzék. Ezt persze ki kellene lobbizni. Ebben számítunk az egyik pályabíróra, a veresi
Horváth Zalánra, Meskó Zsoltra és Paár Tiborra. Jeleztük az igényünket, azt ígérték megküldik az ehhez szükséges feltételek
jegyzékét. Nagyszerű lenne, ha ezt az előfutamot összekapcsolhatnánk a Veresi Lovasnapokkal.
Mibe kerül egy huszár felszerelése?
Egy lófelszerelés 100.000 Ft, egy teljes huszárruha, a zsinórozással, gombokkal, rozettákkal, díszekkel, tarsollyal, csákóval, stb.
500.000 Ft. Gyönyörű a Károlyi huszár egyenruha, de bizony
támogatást kell kérnünk hozzá. A televízióban is elhangzott a
Vágta kapcsán, hogy a Károlyi huszároknak volt a legszebb ruhájuk, mert Pest megye és az ország nemesebb ifjai léptek be
ebbe az ezredbe, illetve Károlyi István gróf úr maga is segítette
azokat az ifjakat, akiknek nem tellett a ruhákat megvarratni.
A ruhaanyagunk eredeti posztó, Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön készítették és Bukarestben festették búzavirág kékre.
A gombokat és a rozettákat ruhánként 52.000 Ft-ért cseréltük
le, de most valóban olyanok, mint amilyeneket Károlyi István

családok a kukoricatöréssel ismerkedhessenek. Az apukáknak
jut a kukoricaszár kivágása, valamint a gyökerek kiszedése. A
behordott csöveket lefosztjuk, majd lemorzsoljuk, daráljuk és a
kukoricalisztből puliszkát, kukoricás sütemény készítünk, a legfinomabb szerintem a szilvás-kukoricás lepény. Mindemellett
lehet csutka babát készíteni, csuhét fonni. Mindezt élőzene és
énekszó mellett. Még hagyományos módon pattogatott kukoricát is készítünk. (Tudjuk, hogy olvasóinkhoz bizonyára nem
jut el a rendezvény idejére az újság, de az esemény újszerűsége és
érdekessége miatt mégis közöljük, kedvcsinálónak a Porta további
rendezvényeihez. A szerk.)
Október 13-án a Bokréta dűlőben ÍJÁSZVERSENYT tartunk. Hagyományos magyar íjakkal lehet nevezni, várunk a versenyre
mogyoródi, őrbottyáni és Nógrád megyei íjászokat is. A nevezési díjért egy tál helyben főzött étel is jár, s vásárolhatnak ebédet
a kilátogató nézők, családok is.
December első hétvégéjén megyünk Csehországba lejátszani
Napóleon 1805. december 2-én megvívott Austerlitz-i csatáját,
ahol franciák, csehek, olaszok, szlovákok, fehéroroszok, oroszok
mellett harcolunk. Ez a három császár csatája, az orosz cár, az
osztrák császár és Napóleon serege csapott össze itt. Természetesen korhű ruhákban és korhű fegyverekkel vesz részt minden
náció.
HIRDETÉS

annak idején jóváhagyott. A somgombok (a
som gyümölcsre emlékeztető alakú, fára horgolt gombok) helyett az eredetivel megegyező
hernyógombra tértünk át. Ez egy öntvény, ami
a tiszti ruhára rézből készült és aranyszínű, a legénységi pedig ezüstszínű.
Milyen egyéb tevékenységeket tervez, szervez
a Katonai Hagyományőrző Egyesület?
Október 14 délután, KUKORICA NAPOT tartunk
a Veresi Kincsek Portáján a Fő út 166. alatt, ahol a
Szatócsboltunk is működik. Kinn a kertben meghagytunk néhány kukoricasort e célból, hogy a
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Idősek Napja
Október 5-én ismét megtöltötték a Mézesvölgyi Iskola legnagyobb termét a meghívott vendégek, akiknek köszöntéséről
ez évben sem feledkezett meg sem Tóth Gáborné a Kistérségi Idősek Otthona vezetője, sem munkatársai, sem a Polgármesteri Hivatal, sem Pásztor Béla polgármester úr.
A szervezők külön köszöntötték a legidősebb vendéget, egy 98 éves nénit, majd következett a vidám műsor, melyben
énekeltek és táncoltak a meghívott művészek. Végezetül egy kis ajándékkal is kedveskedtek a megjelenteknek, akik
szemmel láthatóan kitűnően és önfeledten szórakoztak a műsor alatt, feledve minden gondjukat.
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Országos földharc veresi szervezésben
Milyen rendezvényt
szerveztek Százhalombattán?
A Veresi Küzdősport Egyesület
rendezte már harmadik éve a Judo
Földharc Nemzeti Bajnokságot. Az
idén, szeptember 22-én, az első-,
a másod-, és a harmadosztályú
nemzeti bajnokságot egy fedél alá
hoztuk, továbbá megszólítottuk
a szenior- és az amatőr judósokat
is, akiknek a Magyar Kupa tornát
rendeztük meg. Ez a versenynap a sportág nagy fesztiváljává vált,
melyet egykori szeretett mesteremre gondolva, Galambos Márton
Emlékversenynek neveztem el, tisztelegve az emléke előtt.
A Judo Földharc Nemzeti Bajnokságnak az életre hívója magam voltam. Az eltelt három év alatt a versenyág bizonyította létjogosultságát. Büszke vagyok rá, hogy ekkora földharc verseny még nem
volt Európában, s ez a versenysorozat a három év alatt gyökeret vert
sportágunkban.
Szeretném, hogy a magyar judo sportnak jusson az a dicsőség, hogy
az első Földharc Európai Bajnokságot is mi rendezhessük. Ha a magyar judo erre fogadóképes, akkor elindul a folyamat, szervezünk
majd válogató versenyeket, nemzetközi megmérettetéseket, előbb
- utóbb világkupa fordulókat is. Erre készülve gyűjtjük a tapasztalatokat, Nagy tervekről és hosszú távú elképzelésről beszélünk, ami felé
lépésről lépésre haladunk.

Sport

Interjú Ilyés Gyulával,
a Veresegyházi Küzdősport Egyesület elnökével
meghívok külföldi versenyzőket is. A mostani tornánk mérföldkő volt
ezen az úton, mert egy időben, egy légtérben, ennyi osztályban még
nem küzdöttek judo versenyzők Európában. A rendezvény jó hírét vitték
szét a sportolók ismét.
Milyen egyéb hírekkel tud szolgálni
a Veresegyházi Küzdősport Egyesület?
Egyesületnek van Kempo Szakosztálya is, akik a Magyar Kempo Szövetség égisze alatt tevékenykednek. Készülünk velük a novemberi Délvidék
Kupára, amit Szegeden rendeznek. Első körben két felnőtt versenyzővel
veszünk részt, s kimondom: érmet várok tőlük. Február végén a Magyar
Kempo Szövetség rendezi a Kempo Karate Világbajnokságot, ahová szintén nevezünk versenyzőket. Szeretnénk Egyesületünknek, Veresegyháznak és Magyarországnak ezúton is elismerést szerezni.
Október 7-én részt vettünk Balatonfüreden az utánpótlás Ronin Kupán,
amire 24 egyesület 250 versenyzője nevezett, köztük oroszok, szlovének,
szlovákok, románok. Mi hat gyermeket indítottunk, s hat éremmel tértünk haza, elhoztunk 2 arany-, 2 ezüst-, és 2 bronzérmet. Aranyérmeseink: Hegyi Dávid és Zsuga Péter, ezüstérmeseink: Molnár Balázs és Parádi
Barna,bronzérmeseink: Kiss Viktória és Fülöp László.
Újdonság a klubunkban, hogy beindultak a női önvédelmi foglalkozások,
s változatlanul népszerűek a crosstréning erőedzések is.
lejegyezte: WK
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Hogy zajlott a verseny?
A verseny nagyon jól sikerült, Százhalombatta pazar körülményeket
biztosított számunkra a városi sportcsarnokban. Az ország minden
pontjáról jöttek versenyzők, s a rendezésnek is igen jó visszhangja
támadt. Nagyon szépek díjakat és érmeket vehettek át a helyezettek.
Eljött a rendezvényre Dr. Galla Ferenc 9 danos mester, aki már ma
is élő legendának számít. Velünk volt Kiss László, az Úszószövetség
kapitánya, megtisztelt minket Százhalombatta Polgármestere, Alpolgármestere, az ottani Sportbizottság elnöke.
Versegyházi versenyző is részt vett a küzdelemben?
Csak egy versenyzőt indítottunk, mert én gyerekekkel foglalkozom,
ez pedig egy felnőtt, férfi verseny volt. A színeinket Leopold Róbert
képviselte, aki az 5. helyen végzett.
A bírókat hogyan válogatták ki?
Megkértem a szakági Bíróbizottság vezetőjét, hogy küldjön nemzetközi szintű bírókat, akik az általam kidolgozott szabályrendszer szerint pontoztak, s hirdettek eredményt.
Hogyan folytatódik a földharc jövője?
Úgy látom, jó úton vagyunk, lépésről lépésre haladunk. Jövőre már
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Az Év Állatorvosa: dr. Mohai Imre
A Magyar Állatorvosi Kamara Pest megyei szervezete 2012. év Pest Megye
Állatorvosa kitüntetéssel ismerte el dr. Mohai Imre több évtizedes szakmai munkáját.
Amikor gratuláltunk a kitüntetéshez bepillantást kértünk a Veresegyházon is
elismert, színes egyéniségű szakember életébe.
Hogyan lett állatorvos?
1970-ben kaptam diplomát, így
már 42 éve vagyok a szakmában.
Nem én választottam ezt a szolgálatot, a szüleim még a világra jöttöm
előtt eldöntötték, hogy Imrének
keresztelnek és állatorvos leszek,
mint a nagybátyám. Így is lett, nem
tiltakoztam. Az egyetem után néhány éven át egy sertéstelepen dolgoztam, majd 1975-ben kerültem Veresegyházra.
A városban Önt szinte mindenki ismeri, de nem feltétlenül állat
orvosi minőségében…
Van bennem egy belső hajtóerő, ami rendkívül sok örömet szerez,
amint látom nem csak nekem. Nem esik nehezemre a közösségért
tenni. Szinte még abban az évben, mikor idejöttem, elvállaltam a TIT
helyi szervezetnek a létrehozását. Ebből nőtt ki az az ismeretterjesztő,
közösségszervező munka, amit ma is, 32 éves múlttal is nagyon nagy
szeretettel gondozok. Sok öröm maga a szervezés is, amikor kiváló embereket sikerül meghívni a Civil Körbe.
Ahogy az állatorvoslásban megindult az érdekképviselet, tagja lettem
az Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezetének, s már nyolc éve az
alelnökük vagyok.
Milyen munka folyik a kamarában?
A kamara dolga elsősorban az érdekvédelem. Emellett átvettünk feladatokat az államtól, például bizonyos engedélyek kiadását, az ügyelet
szervezését. Az idén megjelent új törvény még több jogosítványt biztosít nekünk. Kidolgozunk ajánlásokat és szakmai protokollokat, amelyekre az igazságszolgáltatás is támaszkodhat. Sok feladatot jelent az
állatútlevél, valamint a microchipes megjelölés. A legújabb témánk az
állatorvosi praxissal kapcsolatos állásfoglalások kialakítása. Foglalkozunk a rendelők minősítésével, és kötelező továbbképzésekkel. Évente
megszervezzük a Kómár professzor emlékére alapított, szakmai konferenciával kísért Kómár Napot, amelyen az Év Állatorvosa díjat is átadHIRDETÉS
juk. Ezt kaptam most
meg én!

Ez bizonyára igen ünnepélyes keretek közt történt…
Valóban. Ez a konferencia mindig magas színvonalú, ezért nagy érdeklődést vált ki, most is több mint 200 állatorvos vett részt rajta. Megható volt ennyi szempár előtt hallgatni a méltatást és átvenni a Kómár
Díjat, miközben érzi az ember a jelen lévők barátságát, tiszteletét. A
kitüntetést a kamara elnöke és a Kómár család még élő leszármazottja
adták át. Ez nekem nagyon sokat jelentett, ugyanis igen sokat tettem
a Kómár Napok megszervezéséért, értékének emeléséért. Ráadásul
valódi meglepetésként ért a vezetőség döntése. Éppen a javaslatomra
döntöttünk úgy tavaly, hogy a korábbi években kitüntetett tagjainkat
azzal is megtiszteljük, hogy vendégként hívjuk meg és az első sorban
fenntartott hellyel várjuk őket. Hozzájárult az emelkedett érzéshez az
is, hogy éppen ők gratuláltak és öleltek át először, ami rendkívül jól
esett. Köszöntöttek maguk között!
Önnek volt már állatorvoslásért kapott kitüntetése korábban?
Igen, büszke voltam, amikor a magyar állatorvosi oktatás 125. évfordulóján 125 kollégának kitüntetést adtak át a Földművelési Minisztériumban, s az Állatorvosi Kamara tizedmagammal engem is javasolt.
Hogyan folytatja munkáját?
Feltett szándékom, hogy a kamarában nem jelöltetem magam tovább,
mert meggyőződésem, hogy a fiataloknak kell helyet biztosítanunk. Ez
a kitüntetés megkoronázta az itt végzett munkámat, ideje másnak is
lehetőséget adni.
Amikor éppen nem állatokkal vagy kamarai szervezéssel foglalkozik, akkor mit csinál, mi a hobbija?
Rendszeresen sportolunk a veresi barátaimmal, teniszezünk, reggelente pedig a kutyámmal kerékpározok.
Önkormányzati feladatvállalásra nem gondolt?
Nem, a helyi és az országos politika mindig hidegen hagyott, nem az
én terepem, csak helyi közösségi tevékenységeket folytatok.
Olvasóink nevében szerkesztőségünk is gratulál ehhez a magas
szakmai elismerést jelentő kitüntetéshez.
WK
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Öko-Klub
A Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület kezdeményezésével indult klub célja a fenntarthatóság megismertetése a helyi
lakossággal, civil szervezetek vezetőivel és a döntéshozókkal.
Az eső alkalommal az ,,Átalakulásban” című dokumentumfilmen
keresztül kapott képet a hallgatóság a világszerte terjedő Átalakuló Városok Mozgalomról. A mozgalom jelenlegi, hosszú távon
fenntarthatatlan környezetszennyező, fosszilis energiáktól függő,
kiszolgáltatott életmódunkra hívja fel a figyelmet és lehetőségeket
mutat egy fenntarthatóbb, önállóbb életmódra, társadalmi berendezkedésre, mely az alulról építkező helyi közösségeken alapul.
Az estét Tracey Wheatley (Védegylet) előadása és az előadást követő beszélgetés tette színessé. Tracey az Átalakuló Wekerle programról beszélt, mely egy, a korunk kihívásaival szemben ellenállóbb és
önállóbb Wekerle Telep (Budapest) megteremtését szolgálja.
Ennek eszközei a helyi élelmiszerek biztosítása - a helyi piac felélénkítésével és a konyhakerti kultúra terjesztésével -, az energiatudatos
házfelújítások segítése és más helyi közösségi kezdeményezések
erősítése (bolhapiac, kötőkör, családi kerékpár túrák,
stb.)
Az este ötletbörzével zárult, ahol a résztvevők a
veresegyházi megoldások
lehetőségeit próbálták ös�szegyűjteni. A következő
alkalomra október végén
kerül sor, melyre szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
Antal R.
HIRDETÉS

HA készen vagy tenni önmagadért,
gyere JÓGÁzni az egészségedért!
Felnőtteknek: kedden és csütörtökön 18-19 óra.
Veresegyház, Bartók B. út 9/C. Szivárvány klub.

Kamaszoknak: péntek, fél 3-fél 4.
Mézesvölgyi iskola kistornaterem.

Letanóczki Gabriella, minősített jógaoktató, 30/289 4271

Kiadó
Azonnali beköltözéssel 90 m2-es,
vegyes fűtésű, - gáz+ fa - családi ház,

70.000.-Ft/ hó+ rezsi áron!
Érdeklődni:
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ZENE ZÓNA

Szabó Barabás és Szedlacsek Enikő rovata

A színház valóban igazi csemegével kínálja a nyitott és
igen érdeklődő nézőit, ugyanis eme darab, e musical
nem mondható éppen mindennapinak. Nem csak a
látvány és a hangzás fantasztikus, a forgószínpad, a
hirtelen semmiből előtűnő díszlet, a virtuóz dallamok
a zenekari árokból, mindezek mellett a színészi játék is
kimagasló.
Ez a csoda-darab nem más, mint a Vámpírok Bálja,
mely egy kis erdélyi faluban élő vámpírgróf s a fogadós
leánya közti keservvel, kéjjel és vágyódással teli harcáról szól a boldogságért.
A rendező, Roman Polanski 1967-es azonos címet viselő filmjéből írta át musical darabra. Ősbemutatója
1997-ben, a bécsi Raimund Színházban volt. Budapestre 2007-ben jutott el a PS Produkció jóvoltából.
Itthon mindössze két szezonban játsszák, nyáron és
télen, mégis a második legnépszerűbb darabbá nőtte
ki magát. Olyannyira, hogy az itteni színészek még külföldi szerepeket is kaptak. Magyar nyelvre Miklós Tibor
fordította le a darabot, kinek tökéletes dalszövegei által igazán átérezhetjük a szereplők vívódását az erkölcs és az ösztönök határán.
A zenét Jim Steinman írta, a vámpírok a zeneszerzőtől se álltak messze,
mivel segédkezett többek között Meat Loaf Bat out of Hell c. lemezének
készítésekor is, mely hasonló témájú számokat tartalmaz. A musical zenéjét a rockos hangzás és a klasszikus zenei elemeket ötvöző könnyű
és klasszikus hangszerek keveréke teszi igazán vaddá és „vérfagyasztóvá”. A musical dalaihoz néhány saját, szintén önmaga által írt világ-
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Fotó - Sárközy Marianna

E havi cikkünkkel egy kicsit másféle vizek felé evezünk kicsiny csónakunkkal. Ám hogy rovatunk témájához hűek maradjunk, mindenekelőtt a zenét helyeztük előtérbe eme látogatásunk alkalmával is, bár
a látvány sem volt elhanyagolható, sőt. Egy másvilágába látogattunk el, ahol nem csak fülelni kellett,
hanem szemünket is tágra kellett nyitni ahhoz, hogy teljes mértékben kiélvezzük az elénk tárt ínyencséget, a budapesti Magyar Színházban.
slágerét is felhasználta, például a Bonnie Tyler által
ismerté vált Total Eclipse Of The Heart c. dalt is, mely
sokszor visszatért a darabban. Persze több dalt is
kölcsönzött közreműködéseiből, mint például a már
említett Meat Loafnak Bat out of Hell II. c. albumáról
az Objects In The Rear View Mirror May Appear Closer
Than They Are c. dalt, mely utóbbinak producere is
volt. Ezt a dalt a darabban a gróf egy sírkertben énekeli el, ám természetesen a zenei alap új szöveget
kapott. A musical fináléjában szintén egy ismert slágere, a Tonight Is What It Means To Be Young csendül
fel, mely az 1984-es Streets of Fire (Utcák a tűzben) c.
film főcímdala is volt.
Sajnos manapság a színház költséges szórakozás, ám
érdemes olykor átgondolni, hogy egy átmulatott éjszaka helyett választhatunk minőségi elfoglaltságot
is, ami biztosan maradandó élményt nyújthat, s nem
vész el a hétköznapok szürkeségében.

A JÁN L Ó
Az Operaház Fantomja
A budapesti Madách Színház – ami idén elnyerte a neves Superbrandsdíjat – sok grandiózus zenés darabja mellett most megemlítenénk
Az Operaház Fantomját, mely bár 9 éve a műsorlistán van, mégis
igen kimagasló a musicalek világában, hiszen törhetetlen rá az érdeklődés. A darab zenéjét Andrew Lloyd Webber szerezte, aki a késő
XX. század legelismertebb színházi (musical) zeneszerzője, s számos
sikerdarabja mellett mindenképpen olvasóink figyelmébe ajánlanánk az Operaház
Fantomját. A Madách Színház november közepétől a hónap végéig több
napon is előadja a darabot, ezekről
s a színház további előadásairól a
www.madachszinhaz.hu weboldalon lelhetnek több információt.
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