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Veresegyházon megbecsülik a nőket!

A HÓNAP ESEMÉNYE

2013. március

Nők Napja
Veresegyházon tiszteljük a nőket! Március 10-én látta vendégül az önkormányzat a város hölgyeit, s közel ötszázan el is jöttek erre a kedves
és vidám ünnepségre. A hölgyeket virágok és terített asztalok várták, s Vankó István műsorvezető gondoskodott a szórakoztatásukról, s
kedvükért Földvári Sándor énekelt. Továbbá zenés-táncos fellépésükkel remek vendégművészek teremtettek csodás hangulatot a zsúfolásig
megtelt teremben. Mindezeket követve, nyakukba kötényt akasztott jeles férfiak hordták körbe a vendégmarasztaló süteményeket és
üdítőket a város hölgytagjainak.
Az alábbiakban Pásztor Béla polgármester úr ünnepi köszöntőjéből idézünk néhány megszívlelendő gondolatot:
…A természet adja, hogy megtartsuk a Nő Napot. Az Isten teremtménye adja, hogy megtartsuk a Nő
Napot! Megtartjuk, azért mert a nők adják az életünket. Megtartjuk, azért mert a nők nevelik az életet,
a gyermeket. Akkor is, amikor konzervatívabb körülmények közt élt az ember, és ma is, amelyben a
modern világ még több feladatot ad a nőknek…
Az önkéntes szeretet, a gondoskodás, az ölelés, minden a hölgyektől jön. A társadalmi élet üres lenne,
ha nem lennének Önök. Végig kísérhetjük gondolatban Városunkat is. Különböző kis közösségek,
valamilyen táncos rendezvény, egy utcai összejövetel, a templomba való menetel, a templom
különböző rendezvényeinek megszervezése, az iskolákban a tanítás, óvódák, bölcsőde, mindenütt
Önök vannak jelen, s ezen túlmenően a munka különböző területein is. Nem hangosak, nem Önök
az elsők, hogy valamiben felszólaljanak. Sokkal inkább a szolgálattal, a szeretettel, a szívükkel és a
lelkükkel vannak benne a mindennapi életben. Nagyon fontos a városunk életében is az Önök jelenléte,
munkája, mindaz a cselekvés, amit elvégeznek.
Ez nemcsak ünnepi kinyilatkoztatás, az igazságot az utcán, a járdán, az épületekben is nyomon
követhetjük, éppen ezért a mai napon, amit kérhetek, hogy ennek a városnak a közéletét, a mindennapi
életét, a szépségét, a szépítését, a kertekben, a házak előtt, a családok gondozását végezzék hasonló
szeretettel, mint eddig. Ennél többet adni egy közösségnek nem lehet! Aki érzékeny tud lenni a másik
emberre, aki érzi a másik ember gondját, baját, és ahhoz segítően áll, az tartja fönn az életet.
A másik nagyon fontos dolog a gyermekek szülése, nevelése. Egy nemzet sem lehet arra büszke, amit
előállított materiális tárgyakként annak sokaságában, autóktól kezdve, másfajta gyártmányokig.
Nem, mert nem az az élet. Az élet a megszületett gyerek, az utódok, azok sokasága. Akik sokan vannak, azok erősek, akik kevesen vannak,
azok gyengék. A mai világ, különösen a modern világ, nem ad erre inspirációt. Elfelejtjük, talán nem is vállalja ez a világ olyan készséggel, mint
ahogyan kellene, hogy gyermekeink szülessenek. Márpedig, ha nincsenek utódok, nincs nemzet, ……minél többen legyünk.
Nagyon, nagyon boldog vagyok, néha büszke is arra, hogy Veresegyházon a szaporulat – ahogy néha modjuk - nagyon jó. Ma 2000 gyermek jár
az általános iskolába, 1200 gyermek jár az óvodába. Ha valahol ez szóba kerül, elcsodálkoznak a város lélekszámához viszonyítva, tizenhat és
félezren vagyunk. Máshol fogy a lélekszám mi pedig gazdagodunk…
Fellépésre váró művészek

Felszolgálásra váró férfiak

Sürögnek a házigazda férfiak
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Március 14-én zajlik az három település jövőjét megalapozó, bővített kapacitású és a legkorszerűbb
technológiával működő szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadása (jóval az újságunk lapzártája
után – a szerk.)

A legkorszerűbb szennyvíztisztítóval rendelkezünk!
Befejeződött a szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése és a kapcsolódó csatornaépítés a Veresegyházi
agglomeráció területén elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt.
A rendezvényen ünnepi beszédet mond Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, Dr. Pásztor László, Erdőkertes
polgármestere és Vécsey László, Szada polgármestere. A rendezvényen részt vevők betekintést nyerhetnek egy
világszínvonalú tisztító működésébe.
A beruházás befejezése adminisztrációs feladatokkal jár, többek között folyamatban van a beruházás vagyonértékelése és a gördülő leltár
alapját képező pótlási terv készítése. A vagyonértékelést és a pótlási tervet az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. végzi. A
több mint 40 km-nyi hálózat kivitelezője – a 15 db új szennyvíz-átemelő megépítésével és a projekt keretében megvalósult 2652 lakossági
bekötés kivitelezője – a PSZ-SZVCS-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt.). Az Erdőkertes, Szada és Veresegyház
lakosságát és ipari fogyasztóit ellátó Veresegyházi Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése a hathónapos próbaüzem lezárásával
befejeződött. A kivitelező a PSZK-SZVT-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft.).
A tisztító kapacitása a korábbi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap
értékre nőtt, képes befogadni a hálózatbővítéssel járó nagyobb
mennyiségű szennyvizet. Az új, membrán-bioreaktoros tisztítási
mód olyan minőségű tisztított szennyvíz előállítását teszi lehetővé,
melyet már nem szükséges a szikkasztásos technológia szerinti
öntözőterületre kilocsolni, hanem hatósági engedélyek alapján
élővízbe engedhető, a befogadó a Folyás-patak. Ez az átkötés 2012.
december 1-jén megtörtént.
A tisztított szennyvíz minőségi ellenőrzése folyamatos. A
kibocsátott tisztított szennyvíz mutatói a hatósági előírásokban
megszabott határértékek alatt vannak. A korszerűsített és kibővített
szennyvíztisztítóra és a kibővült hálózatra az üzemeltetését
továbbra is ellátó DMRV Zrt. az illetékes hatóságtól a vízjogi
üzemeltetési engedélyt megkérte.
A 29/2013. (II. 12.) Kormányrendelet értelmében a beruházásunkat
– a közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában − kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánították.
A környezet védelme érdekében megvalósított beruházás azonban
csak úgy tudja valóban megóvni természeti értékeinket, ha minden ingatlantulajdonos ráköt az ingatlana előtt kiépített hálózatra,
tisztítatlan szennyvízzel a talajt nem szennyezi.
Céljaink elérése, településeink természeti értékeinek megóvása miatt nem csak a beruházást volt fontos megvalósítani, de ugyanilyen
fontos a lakosság közreműködése is.
A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.
www.szennyviztarsulas.hu
További információ: Hazola Kft.
Hangonyi Zoltán (0630) 9964246

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.

www.decens.eu • folyóirataink
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Képviselő-testületi határozatok

2012. december–2013. január–február hónap
198/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Gomba
Község
Önkormányzatának
242/2012.(XI.22.) sz. Képviselő-testületi
határozatát a Közép-magyarországi Régió
szétválasztására, ill. önálló Budapest és
Pest megye régió létrehozására vonatkozó
kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban,
valamint Gomba község polgármesterének
megkeresésében foglaltak alapján az alábbi
határozatot hozta:
1.
A képviselő- testület támogatja
Gomba
Község
Önkormányzatának
kezdeményezését
arra
vonatkozóan,
hogy a jelenlegi Közép-magyarországi
Régió az Európai Unió 2014 – 2020 közötti
programozási időszakában két NUTS 2 szintű
területi egységet alkosson: Budapestet és
Pest megyét.
2.
A
képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy a támogató határozatról
Gomba Község Önkormányzatát írásban
tájékoztassa.
199/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
1.
Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012. évi CLXXXVIII.
törvény 2. fejezet 3. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy 2013. január 1-jei hatállyal az
alábbi változtatásokkal elfogadja a Társulási
megállapodás módosítását:
• 14. pontja
„Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény,
Nevelési
Tanácsadó
és
Beszédjavító Általános Iskola közös
fenntartása” törlésre kerül.
• IV. 26. pontja
első francia bekezdése a működtetett szó,
második francia bekezdése a fenntartott
és működtetett szavak beillesztésével az
alábbiak szerint módosul
Veresegyház
Többcélú
Kistérség
Önkormányzatainak Társulása Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Pedagógiai
Szakszolgálat,
Nevelési
Tanácsadó és Beszédjavító Általános Iskola
(működtetett)
- Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ (fenntartott és
működtetett)
• 4. sz. függelék 2. pontja törlésre kerül.
az állami fenntartásba adás-vétel miatt
„Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú
Társulása
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Pedagógiai
Szakszolgálat,
Nevelési
Tanácsadó, Korai Fejlesztő és Gondozó
Központ, Szó-fogadó Beszédjavító Általános
Iskola és Kistérségi Általános Iskola
Az alapítás dátuma: 2006. 01. 01.
Határozat száma: 2/2006. (01.18.)
Az alapító okirat kelte: 2006. 01. 01.
Határozat száma: 6/2006. (01.18.)
OM azonosító: 200121”
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2. A képviselő-testület döntéséről szóló
jegyzőkönyvi kivonatot meg kell küldeni a
munkaszervezet részére.
200/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
1.)
Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
ismételten
kijelöli
Basa Ottót (sz.: Basa Ottó sz.h.i.: Hatvan,
1970.10.22., a.n: Óvári Mária, adóazonosító
jel: 8379140834, 2112 Veresegyház,
Wesselényi Miklós u. 16. szám alatti lakost)
a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért
Nonprofit
Kft.
(cg:
13-09-129952)
ügyvezetőjének, 2012. december 18tól 2013. május 31-ig tartó határozott
időtartamra.
2.) A képviselő-testület a Társaság Felügyelő
Bizottsági tagjait 2012. december 18-tól
2013. május 31-ig tartó, határozott időre a
ismételten kinevezi:
• Harcos Lászlónét (anyja neve: Walter
Aranka, sz.: Prokopecz Aranka, lakcíme: 2112
Veresegyház, Fenyves utca 13.).
• Nagy Lászlót (sz.: Nagy László, anyja neve:
Bólya Ágnes, lakcíme: 2112 Veresegyház,
Attila utca 1.).
• Iványi Györgynét (anyja neve: Molnár
Zsuzsanna, sz.: Török Piroska, lakcíme: 2100
Gödöllő, Széchenyi út 38.).
3.) A képviselő–testület hozzájárul a
Társaság Alapító Okirata 16.4, valamint 17.2
pontjának fentiek szerinti módosításához.
4.) A képviselő-testület elfogadja a Társaság
Javadalmazási Szabályzatát, amely alapján
az ügyvezető és a Felügyelő Bizottsági tagok
díjazásban nem részesülnek.
5.) A határozatot a Társaság ügyvezetőjének
meg kell küldeni
201/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete elfogadja a Lisznyay
Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola
alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi
eljáráshoz szükséges intézkedést tegye
meg.
202/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
1.)
Veresegyház
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Veresegyház belterület 691 hrsz-ú
(természetben: Veresegyház, Ráday utca
36./a. szám alatti) ingatlan ½ tulajdoni
részének térítésmentes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III.10.)
számú Kormányhatározatban foglaltakat
tudomásul vette, a részére térítésmentesen
átadott ½ ingatlanhányadot elfogadta.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 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 2011-ben
megtettük, az életveszélyes állapotban lévő,
elhanyagolt épület bontása és az ingatlan
kerítés kapujának lezárása megtörtént.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt,
hogy a nyilatkozattételi kötelezettsége
teljesítéséről az MNV Zrt. Pest megyei
Irodáját jelen határozat megküldésével
2013. január 31-ig értesítse.
203/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal
2012. évi munkájáról készült beszámolót.
204/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület elfogadja a Kosik
József alpolgármester 2012. évi munkájáról
szóló beszámolót.
2.) A képviselő-testület elfogadja a Szakmáry
Sándor alpolgármester 2012. évi munkájáról
szóló beszámolót.
3.) A képviselő-testülete elfogadja Csécsyné
Dr. Drótos Edina társadalmi megbízatású
alpolgármester 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót.
4.) A képviselő-testület elfogadja az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
2012. évi munkájáról szóló beszámolót.
5.) A képviselő-testület elfogadja a Pénzügyi
Bizottság 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót.
6.) A képviselő-testület elfogadja a
Közművelődési,
Oktatási,
Ifjúsági,
Informatikai és Sport Bizottság munkájáról
2012. évi munkájáról szóló beszámolót.
7.) A képviselő-testület elfogadja a Szociális
és Egészségügyi Bizottság munkájáról 2012.
évi munkájáról szóló beszámolót.
205/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
A képviselő-testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszá
molót elfogadta.
206/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja az előző
ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló
beszámolót.
1/2013. (I.15.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évre
szóló munkatervét.
2/2013. (I.15.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul, a Béres
Könyvkötő Bt-vel kötött, 2199/3/2012.
számon nyilvántartott, valamint a Niktor
Kft-vel kötött, 3375/3/2012. számon
nyilvántartott megállapodás felbontásához.
3/2013. (I.15.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a törzsvagyon
részét képező Veresegyház belterület
6903 hrsz-ú kivett közterület ingatlanából
223/3460 tulajdoni hányad (223 m2) és a
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Veresegyház belterület 6920 hrsz-ú kivett
közterület ingatlanából 335/2688 tulajdoni
hányad (335 m2) értékesítéséhez Tóthné
Kivés Barbara részére.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy
a fenti ingatlanértékesítésből keletkezett
változást a vagyon-nyilvántartásban és
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
vezettesse át.
4/2013. (I.15.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata a két
ülés közt eltelt időszak eseményeiről szóló
tájékoztatót elfogadja.
5/2013. (I.15.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 150.000.000,- Ft likvid
hitel felvételéről döntött Dr. Kéri Józseftől
az alábbi feltételekkel:
folyósítás időpontja:
2013. 01.21.
lejárat időpontja:
2013. 12. 31.
hitel kamata:
		
15%
2. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert a hitelszerződés aláírására.
6/2013. (I.29.) Kt. sz. határozat:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi
Széchenyi téri Óvoda és a Sportkör
épületenergetikai fejlesztése
2.A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címei:
2112 Veresegyház, Széchényi tér 2.
2112 Veresegyház, Csokonai u. 2/a.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi számai:
Veresegyház belterület 5638/2 hrsz.
Veresegyház belterület 627 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP2012-5.5.0/B
5. A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége: 180 526 710.- Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége: 180 526 710.- Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű
összege és forrása: az önerő 27 079 007.Ft, amely összeget Veresegyház Város
Önkormányzata elkülönítve biztosít 2013.
évi költségvetése terhére.
8. A KEOP forrásból származó támogatás
igényelt összege: 153 447 703.- Ft
7/2013. (I.29.) Kt. sz. határozat:
1. A projekt megnevezése: Veresegyház
közvilágítási
rendszerének
energiahatékony korszerűsítése
2.A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címei: Veresegyház, belterület
3. A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi számai: Veresegyház belterület
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP2012-5.5.0/A
5. A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége: 153 547 374.- Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége: 153 547 374.- Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű
összege és forrása: az önerő 23 032 106.Ft, amely összeget Veresegyház Város
Önkormányzata elkülönítve biztosít 2013.
évi költségvetése terhére.

8. A KEOP forrásból származó támogatás
igényelt összege: 130 515 268.- Ft
8/2013. (I.29.) Kt. sz. határozat:
1. A projekt megnevezése: Középületek
energetikai korszerűsítése a veresegyházi
Nap és Béke utcában
2.A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címei:
2112 Veresegyház, Nap u. 14/a;
2112 Veresegyház, Béke u. 30.
2112 Veresegyház, Béke u. 31-33.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi számai:
Veresegyház belterület 1481 hrsz.
Veresegyház belterület 1633 hrsz.
Veresegyház belterület 1636 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP2012-5.5.0/B
5. A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége: 58 788 173.- Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége: 58 788 173.- Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű
összege és forrása: az önerő 8 818 226.Ft, amely összeget Veresegyház Város
Önkormányzata elkülönítve biztosít 2013.
évi költségvetése terhére.
8. A KEOP forrásból származó támogatás
igényelt összege: 49 969 947.- Ft
9/2013. (I.29.) Kt. sz. határozat:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi
Gyermekliget, Védőnői szolgálat, Orvosi
rendelő és Idősek Otthona épületeinek
energetikai korszerűsítése
2. A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címei:
2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32.
2112 Veresegyház, Fő út 73-75.
2112 Veresegyház, Fő út 106.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi számai:
Veresegyház belterület 5785/12 hrsz.
Veresegyház belterület 1519 hrsz.
Veresegyház belterület 250 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP2012-5.5.0/A
5. A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége: 228 670 225.- Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége: 228 670 225.- Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű
összege és forrása: az önerő 34 300 534.Ft, amely összeget Veresegyház Város
Önkormányzata elkülönítve biztosít 2013.
évi költségvetése terhére.
8. A KEOP forrásból származó támogatás
igényelt összege: 194 369 691.- Ft
10/2013. (I.29.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
képviselő-testülete tudomásul veszi és
megerősíti a polgármester azon előzetes
döntését, mely szerint a KMOP-3.3.3-112011-0048 azonosító számon benyújtott,
a termál fűtési rendszer lakosság részére
történő kiterjesztésére irányuló pályázat
megvalósításától — a csökkentett támo
gatásintenzitás és a jelentősen megnöve
kedett megtérülési idő miatt — a város eláll.
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11/2013. (II.11.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete visszavonja és hatályon
kívül helyezi a 9/2013. (I.29.) Kt. sz.
határozatot.
12/2013. (II.11.) Kt. sz. határozat:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi
Védőnői szolgálat, Orvosi rendelő és
Idősek Otthona épületeinek energetikai
korszerűsítése
2. A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címei:
2112 Veresegyház, Fő út 73-75.
2112 Veresegyház, Fő út 106.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének
helyrajzi számai:
Veresegyház belterület 1519 hrsz.
Veresegyház belterület 250 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP2012-5.5.0/A
5. A tervezett beruházás teljes beruházási
költsége: 89 735 986.- Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége: 89 735 986.- Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű
összege és forrása: az önerő 13 460 398.Ft, amely összeget Veresegyház Város
Önkormányzata elkülönítve biztosít 2013.
évi költségvetése terhére.
8. A KEOP forrásból származó támogatás
igényelt összege: 76 275 588.- Ft
13/2013. (II.15.) Kt. sz. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV.
törvény 29.§ (3) bekezdése alapján saját
bevételek várható összegét
2014-ben 3.511.000 eFt-ban,
2015-ben 3.341.000 eFt-ban,
2016-ban 3.220.000 eFt-ban állapítja meg.
A saját bevételek összetételét az 1. számú
melléklet részletezi.
2. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV.
törvény 29.§ (3) bekezdése alapján
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségek várható összegét
2014-ben 1.137.530 eFt-ban,
2015-ben 557.176 eFt-ban,
2016-ban 557.176 eFt-ban állapítja meg.
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségek részletezését
a 2. számú melléklet tartalmazza.
14/2013. (II.15.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a „Veresegyházi
Meseliget Bölcsőde bővítésének (3. ütem)
kivitelezési munkái a KMOP-4.5.2-11-20120036 azonosító számú projekt keretében”
tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban:
1. A JUKÓ Építőipari és Szolgáltató Kft.,
az Újlaki Építő Kft. és a Pesti Építő és
Faipari Zrt. ajánlatát érvényesnek minősíti,
a lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a JUKÓ Építőipari
és Szolgáltató Kft. ajánlatát hirdeti ki nettó
109.676.300,-Ft ajánlati árral.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel
a jogszabályban meghatározott határidők
betartásával kösse meg a szerződést.
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Vendégünk volt dr. Urbanics Gábor,
a Gödöllői Járási Hivatal vezetője

február 19-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés első
napirendi pontjában dr. Urbanics Gábor, a Járási Hivatal
vezetője mutatkozott be a képviselők előtt.
Hivatalvezető úr többek közt az Okmányirodák Kormányablakká
történő változásáról a következőket mondta:
Októbertől beindulnak a Kormányablakok, kibővült feladat és
hatáskörrel. A jelenlegi személyi-okmány és gépjármű ügyintézésen
kívül, több mint 2200 féle ügyben tudnak majd eljárni. Lesz, amit a
Kormányablakokban el lehet intézni, és lesz olyan, amit ott lehet
elindítani, tehát beadó felületként is működnek, mint például az
építéshatósági, egyéni vállalkozási, telephely ügyekben.
A kormányablakos képzés elkezdődött. Azok az okmányirodai
ügyintézők, akik még nem végezték el a kormányablaki tanfolyamot,
folyamatosan járnak oktatásra.
Változik az ügyfélfogadási időtartam is. Október 1-től reggel
8-tól este 20 óráig fogadják majd az ügyfeleket, ahogyan a Járási
Hivatalban, Gödöllőn az ügyintézés már most is ebben a rendszerben
zajlik. Jelenleg azonban az okmányiroda Veresegyházon még a
tavaly megszokott rend szerint működik és tart nyitva.
Garay Tamás jegyző úr kérdésére Hivatalvezető úr megígérte, hogy
dr. Urbanics Gábor
bemutatkozik

a közgyógyellátási igazolványok kiadása alanyi jogon a járásoknál
történik, de méltányossági okból a települési önkormányzatoknál
maradt. Ennek az a magyarázata, hogy a településen mégis jobban
tudják, hogy ki az, aki rászorul a közgyógyellátás méltányossági
kiadásra, és ki az, aki nem.
A járási hivatalok másik motorja az, hogy minél hamarabb, minél
gyorsabban lehessen ügyet intézni. Ha kiépülnek október 1-jével a
kormányablakok, az azt jelenti majd, hogy Magyarországon bárki,
bárhol, hétköznap reggel 8-tól este 8-ig intézheti az ügyeit.
A járási rendszer harmadik motorja az önkormányzatokkal
szoros kapcsolatban történő működés. Például a helyi védelmi
bizottságban is vannak összefüggő ügyek, például egy árvíz vagy
egy belvíz esetén el kell tudjanak járni, szoros kapcsolatban a
polgármesterekkel, képviselő-testületekkel és a városi elöljárókkal.
Végül összefoglalva a helyzetet kijelentette, hogy Veresegyházzal
az eddigi szakmai kapcsolat: Polgármester úrral, Jegyző úrral, az
mutatja, hogy nem lesznek gondok.„ Gyorsan mozgunk, rugalmasak
vagyunk, és szeretnénk ezután is nagyon jó kapcsolatban maradni!”
Pásztor Béla polgármester úr is kifejtette, hogy mindenben együtt
kívánnak működni, hogy az emberek ellátása az igazgatási munka
területén teljes értékű és zavartalan legyen.

Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Tel: 28 - 588-600 Fax: 28 - 588-646

HIRDETMÉNY
Értesítem a tisztelt lakosságot,
hogy Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
elküldi az említett a 2200 feladatkör jegyzékét, majd ismertette,
hogy a jelenleg már működő kormányablakokban 68 féle ügyben
tudnak eljárni (tesztüzem), többek közt gyámügyi, építésügyi,
földhivatali témákban.
A kormányablakos rendszer lényege, hogy akik nincsenek ellátva
számítógépes hálózattal, tehát elektronikusan nem tudják az
ügyeiket otthonról intézni, azoknak a Kormányablakok adják meg
ezt a segítséget. A kormányablakok országos hatáskörű szervekek,
így, ha valaki például nyaral a Balatonnál, és bemegy Fonyódon a
kormányablakba mert el akar intézni egy veresegyházi ügyet, azt
akkor onnét is el tudja rendezni.
Szekszárdiné Bányai Katalin kérdésére Hivatalvezető úr ismertette,
hogy a kormányablakban dolgozó munkatársak lehetőséget
kapnak, hogy felsőfokú végzettséget szerezzenek. Először is el kell
végezniük a kormányablakos tanfolyamot, majd hat éven belül
be kell iratkozniuk a felsőfokú képesítés megszerzéséért. Az állam
pénzén igazgatásszervezői főiskolai képzésben részesülhetnek.
Hivatalvezető úr hangsúlyozta, hogy a járási rendszer a
települési önkormányzatokkal nem alá-fölérendeltségi-, hanem
mellérendeltségi viszonyban van. A kiindulási alap az volt, hogy
a hatósági dolgok kerüljenek olyan hivatali rendszerbe, ami az
önkormányzati rendszer mellett működik. Ennek a lényege, hogy az
okmányirodák vállalják fel azokat a feladatokat, amelyek hatósági
ügyként léteznek ma Magyarországon, mint pl. gépjárműügyek,
okmányügyek, a gyámhivatali feladatok. Ez utóbbiban azonban
történt egy megosztás, mert nem minden gyámhivatali feladatot vett
át a járási rendszer, van, amit meghagyott az önkormányzatoknál. A
szociális rendszerben is történtek hasonló módon megosztások, pl.
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2013. március 22-én, pénteken
18.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
Helye: a Váci Mihály Művelődési Ház (Köves utca 14.)

A közmeghallgatás napirendje:
1.) Beszámoló a város 2012. évi eredményeiről, fontosabb eseményeiről.
Előadó: Pásztor Béla polgármester
2.) Lakossági kérdésekre válaszadás.
Veresegyház, 2013. január 18.

Tisztelettel
Pásztor Béla polgármester

2013. 3. szám • március

2013. március

ÖNKORMÁNYZAT

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

A

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
gazdasági vezető beosztás ellátására.

közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre,
5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 106.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Veresegyház Városi Önkormányzat fenntartásában
működő intézmény pénzügyi, gazdasági tevékenységének hatékony
szervezése, irányítása, ellenőrzése és egyes személyzeti és munkaügyi
feladatok koordinálása. Az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó
szabályzatok folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési
beszámolók elkészítése és évközi adatszolgáltatások. Az otthon
gazdasági eseményeinek, a gazdálkodás törvényességének folyamatos
nyomon követése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a(z) , valamint a 257/2000. Kormányrendelet a Szociális
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli
végzettség vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség mellett
államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség, a könyvviteli
szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie
kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § - ának (3) bekezdése
szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Költségvetési szervnél szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű szervezői és vezetői képesség, pontosság, rugalmasság
és jó gazdaszemlélet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy pályázatát az elbírálásban résztvevők
megismerhessék
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2013. április 17től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gáborné
nyújt a 28-386-200 és a 06-20-428-55-07 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Városi Önkormányzat
Idősek Otthona címére történő megküldésével (2112 Veresegyház,
Fő út 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 127/2013., valamint a beosztás
megnevezését: gazdasági vezető.
• Személyesen: Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek OtthonaTitkárság 2112 Veresegyház, Fő út 106.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Formai és tartalmi
feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi,
a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt és az intézmény
vezetője dönt a kiválasztásról.
A pályázat elbírálásának határideje:

2013. március 26.

2013. április 3.

HIRDETÉS
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Ügyfélbarát nyitva tartás a
Pest megyei okmányirodákban

F

ebruár elejétől új, ügyfélbarát nyitva
tartással várják az ügyfeleket Pest
megye valamennyi járási székhelyének
okmányirodáiban. Ezzel az országban
elsőként Pest megyében lehet minden
járásban reggel 8 órától este 20 óráig igénybe
venni az okmányirodák szolgáltatásait.
Az ország és a főváros viszonylatában is élen
jár Pest megye abban, hogy február 4-től a
megye valamennyi székhelyén ügyfélbarát
nyitva tartással, minden hétköznap 8 és 20 óra között várják
az okmányirodák az ügyeiket intézni kívánó lakosokat.
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott a
kezdeményezés kapcsán kiemelte, az új ügyfélbarát
nyitva tartással az élethez szeretnék igazítani a
szolgáltatást, vagyis a Pest megyei állampolgároknak
ne kelljen szabadságot kivenniük ahhoz, hogy ügyeiket
elintézhessék. „Az okmányirodai feladatok január 1-jétől
átkerültek az önkormányzatoktól állami fennhatóság alá, és
ez reményeink szerint az ügyintézés egyszerűsödésében,
kényelmesebbé válásában is érezhető lesz.
Ezt a célt szolgálja az este 8-ig tartó ügyfélfogadás, s a
folyamat az év végéig felálló Kormányablakokkal ér célba.”
– hangsúlyozta Tarnai Richárd, és hozzátette, Pest megyére
egyre kevésbé lehet csupán vonzáskörzetként tekinteni,
hiszen az itt élők mostantól ugyanúgy el tudják ügyeiket
intézni lakóhelyük közelében, mint például a fővárosban.
(Pest Megyei Kormányhivatal)

Gödöllői Járási Hivatal szakigazgatási szervei
Járási szakigazgatási szerv

Címe

Elérhetősége

2100 Gödöllő,
Ady sétány 60.

28/514-315

Gödöllői Járási Hivatal Járási Állat2100 Gödöllő,
egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Kotlán S. u. 3.

28/416-363
28/420-568

Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala

Gödöllői Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala (É-budapesti ügyek)

1135
Budapest,
Lehel u. 43-47.

Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége Illetékességi területe: Aszód,
Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes,
Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő,
Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes,
Kístarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel,
Szada, Tura, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló,
Veresegyház, Verség, Zsámbok

2100 Gödöllő,
Szilhát u. 53.

28/410-175

Gödöllői Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

2100 Gödöllő,
Szabadság
tér 7.

28/529-122

Gödöllői Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Gödöllői Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete

A földhasználati
regisztrációról

A

Vidékfejlesztési Minisztérium törvény
módosítást nyújt be annak érdekében, hogy
a mezőgazdasági területek használatának
bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A
belterületi fekvésű 1 hektár alatti területekre –
amit sokan tévesen „kiskerteknek” neveznek - ez
a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután
sem fog, tehát nem kell utánuk 6000 forintos
regisztrációs díjat fizetni.
Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés
céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze,
tanulmányozzák az egyes ingatlanok közti különbségről
szóló irodalmat.
Az erdő művelési ágú területek kivételével minden
földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az
ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert,
rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy
halastóként van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség
kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok
átláthatóak legyenek.
Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

28/529-222
2100 Gödöllő,
Ady sétány 56.

SA J TÓ KÖ ZL EMÉN Y

Járási hivataloknál lehet benyújtani az
állampolgársági kérelmeket

2013.

március 1-jétől nem a települési anya
könyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál
lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek
formanyomtatványait. Természetesen továbbra is el lehet indítani
az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is bármely
polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le lehet tenni az
állampolgársági esküt.
Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a törvényt,
amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a személyi és lakcímnyilvántartási eljárások esetében csökkentette a bürokráciát,
az adminisztratív terheket. Mindez része a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly elindított
Egyszerűsítési Programnak, amelynek célja, hogy csökkenjen
a lakosságot érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a
papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás, de
kiterjedtebb és pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos
tájékoztatás - azaz minél egyszerűbb ügyintézési folyamat segítse
az embereket.
Budapest, 2013. március 1.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Sajtó Főosztály

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola felvételi meghallgatást tart a 2013/2014- es tanévre.
A meghallgatás időpontja: 2013. március 21. (csütörtök) 14–18 óráig, Helyszín: 2112 Veresegyház, Nap utca 14/a.
Elérhetőségek: tel./fax: 28/387-210. e-mail: titkarsag@lszgzeneiskola.hu

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt zeneiskolánk nyílt napjaira.
Időpont:
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Ipoly-hídért küzd negyven település
Az Ipoly mentén található 40 szlovák és magyar település közös levélben kéri Nyitra Megye Közgyűlését az Ipoly-híd megépítésének támogatására.
Az Ipoly-mente Magyarország
és Pest megye leginkább
leszakadó térségeinek egyike.
Településeit
a
gazdasági
vál
ság mellett a népesség
elvándorlása, a helyi gazdaság
leépülése is hátrányosan érinti.
A térségben tervezett Ipolyhidak jelentik az egyetlen esélyt
a munkahelyteremtésre, illetve a
fenntartható gazdasági fejlődésre. A közvetlen közlekedési kapcsolat
teremti meg a lehetőségét a közösségek együttműködésének,
az itt lakó emberek térségi munkavállalásának; a jövőben pedig
előfeltétele annak, hogy az Ipoly-mente csatlakozzon egy a Párkány
– Esztergom várospár körül létrejövő fejlesztési pólushoz. Ez utóbbi
egy olyan alapvető térségi megújulást tenne lehetővé a határokon
átnyúló gazdasági és kulturális integráció tekintetében, amely Pest
megye és Nyitra megye számára is rendkívüli előnyökkel járna –
olvasható a készülő Pest megyei Területfejlesztési Koncepció, illetve
a koncepció Helyzetfeltáró rész értékelése alapján.
Jelenleg mégis az a helyzet, hogy a példamutató egyetértés,
valamint az Európai Unió már megítélt 85%-os támogatása ellenére,
a tervezett és engedélyekkel rendelkező beruházásokat mégsem
lehet megvalósítani, illetve a határozatlan időre elhalasztják,
méghozzá (az érintett települések által közösen, magyar és szlovák
nyelven is megírt levelében foglaltak szerint) Nyitra megye 2008ban már meghozott támogató döntésének megváltoztatása
miatt. Az érintett polgármesterek most azt kérik Nyitra megyétől,
hogy az itt élő 48 ezer ember érdekében támogassa a beruházás
megvalósítását.

A 40 település közösen jegyzett levele kiemeli az egyetértést, amely
az Ipoly-hidak megépítését kíséri; és nem csak a határ mentén
elhelyezkedő települések, hanem az Európai Unió, valamint
Magyarország és Szlovákia részéről is, különös tekintettel Robert
Fico szlovák, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnökök
2012. októberi megállapodására, Pilisszentkereszten, a Helemba
(szlovákul Chľaba, németül Hellenbach) – Ipolydamásd közti Ipoly-híd
megépítéséről. Hangsúlyozza továbbá, hogy a II. világháború előtt
létesült hidak újjáépítése nem csak gazdaságilag megalapozott,
de a magyarországi szlovák közösségek nemzetiségi és kulturális
megmaradását is támogatja.
(2013. február 28. www.pestmegye.hu)
HIRDETÉS

HIRDETÉS

www.decens.eu • folyóirataink
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Fabriczius József Általános Iskola

FELHÍVÁS

a tanköteles gyermekek beíratására az általános iskola 1 .osztályába

2013/2014. tanévre
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre az első osztályosok iskolai beíratása:

2013. április 8-án, hétfőn 8–18 óráig,
április 9-én, kedden 8 –18 óráig.
Helye: Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épületének igazgató-helyettesi irodája
(Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.)

A beíratáskor be kell mutatni
• a gyermek lakcímigazolványát,

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ami a

LAKCÍMKÁRTYA HÁTOLDALÁN TALÁLHATÓ!,
• a gyermek TAJ-kártyáját,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Beiratkozáshoz hozzák magukkal, a választható tantárgyakról szóló nyilatkozatot, melyet a szülői értekezleten
kapnak meg. (Választható tantárgyak: emeltszintű ének, sakk, német, angol nyelv.)
Tájékoztatom az érdekelt szülőket, hogy a leendő első osztályosok szülei részére az iskola

szülői értekezletet tart: 2013. március 11-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel
a Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épületének aulájában
(Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7.)
Nkt. 50§. (3) bekezdése értelmében a művészeti emeltszintű oktatás esetében alkalmassági vizsga szervezhető.

Időpontja: 2013.03.12–13-án 14.00–18.00 óráig.
Kérjük azokat a szülőket, akik emeltszintű ének oktatást választanak hozzák el gyermeküket az alkalmassági
vizsgára, mely előfeltétele a beiratkozásnak.
Veresegyház, 2013. február 26.
Szalainé Gulyás Ágnes s.k.
igazgató
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FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete fenntartásában
működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 3 l-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői
Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató

2013.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település: 1. FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 77–79.
Veresegyház város egész területe

Leazjlott a CSÍK Zenekar koncertje
Lapzártánk után, március 9-én a gödöllői SZIE Sportcsarnokban adott koncertet a
nemzetközileg is népszerű népzenei együttes, többek között a Cimbaliband, Kiss Tibor (Quimby zenekar)
és a veresegyházi Bokréta Néptáncegyüttes részvételével.
A részletek a következő lapszám Zene Zóna c. rovatában olvashatják!

www.decens.eu • folyóirataink
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HITÉLET
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A magyar vidék fejlesztéséért közös igyekezetben Pest
Megye Közgyűlése és a Váci Egyházmegye!

Katolikus vidékfejlesztés

Beer Miklós

F

ebruár 27-én térségi
gazdaköri
találkozót
tartottak
Ócsán,
az
ottani
Római
Katolikus
Egyház Plébániáján, melyen
Dr. Beer Miklós megyés
püspök tartott előadást
a
területfejlesztésben
szükségszerű változásokról,
dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke, Ócsa
település
országgyűlési

képviselője társaságában.
„Ahol ennyi parlagon heverő föld van, ott nem lehet
munkanélküliség” – jelentette ki dr. Beer Miklós
hangsúlyozva az Egyházmegye elkötelezettségét, hogy
tevékeny részese legyen a vidéket újraformáló változásnak.
Mint rámutatott – az egyház nem zárkózhat be a hitéletbe,
hanem szükségszerűen tevékeny részese kell, hogy legyen
a közösségek fejlődésének, a tudás, a tapasztalatok és a
kapcsolatok megosztásának, a helyi gazdaság, a helyi
termelés és értékesítés szervezésének. Ezért döntött úgy
az Egyházmegye, hogy Vidékfejlesztési Irodát hoz létre,
amelynek feladata, hogy segítséget nyújtson a vidéken élő,
vidéken termelő, vagy mezőgazdasági termelést folytatni
kívánó embereknek, családoknak.

Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának

„Pest Megye Önkormányzata elkötelezett a vidék és a helyi
közösségek újjászervezése mellett” – hangsúlyozta dr. Szűcs Lajos. Az

elmúlt három év legfontosabb változásait összegezve rámutatott, hogy a megyei
önkormányzat és a területfejlesztés számára elsősorban a pályázati rendszer
bonyolult, bürokratikus lebonyolításával kapcsolatos teendők jelentettek
(és jelentenek ma is) feladatot. A következő hét év, a 2014-2020 közötti
fejlesztési ciklusban pedig a tervezés és a támogatási rendszer összehangolása,
amely összekapcsolja a 
vi
dékfejlesztést és
Szűcs Lajos dr.
a területfejlesztés helyi gazdaságot, vidéki
közösségeket támogató eszközeit.
Ócsán mutatkozott be a térségi gazdaköröknek
a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodája,
melyen többek közt elhangzottak a következő
alapvető mondatok: A magyar vidék, s azon belül
a mezőgazdaság olyan értéket képvisel, amely
nélkül Magyarország jövője és az itt élő közösségek
boldogulása elképzelhetetlen. Aligha kérdéses, hogy
minden itt élő ember egyetért e kijelentéssel és mégis,
a magyar agrárium évek óta küzd az életben maradásért. Küzd a kettős kihívással,
hogy megfeleljen a változó igényeknek és a mind szigorúbb szabályoknak, hogy
helytálljon a mind keményebb és aránytalan versenyben, amelyeket egyszerre folytat
a külföldi termelőkkel és a „túlsúlyos” kereskedelmi szereplőkkel. Néha ígéretes, de
sokszor reménytelennek tűnő ez a küzdelem – különösen Pest megyében, ahol 2010ig az ezredfordulón még virágzó, a hazai agrárium termelékenységét kétszeresen
meghaladó mezőgazdaság által előállított érték, valamint az értékteremtés
hatékonysága lényegében felére csökkent, mint ahogy a sokszínűség és művelt
földek aránya is egyre kisebb.
Pedig a vidék és a helyi gazdaság megalapozhatja a munkahelyteremtést,
hozzájárulhat a gazdasági teljesítmény és a jólét együttes növeléséhez, a helyi
közösségek anyagi és társadalmi megerősödéséhez – olvasható ki a Pest
megyei Területfejlesztési Koncepció, illetve a koncepció Helyzetfeltáró része
értékeléséből.
www.pestmegye.hu

feladata a segítségnyújtás a vidéken élő, vidéken termelő,
vagy mezőgazdasági termelést folytatni kívánó embereknek,
családoknak, a következők szerint:
• A felmerülő szükségleteknek megfelelően a pályázati
lehetőségek figyelése, írása, valamint a helyi termelői csoportok
létrehozása, ezzel is segítve a közös termelést, a közös
gondolkodást.
• A mezőgazdasági közösségi élet alapjainak letétele,
megszervezése.
• Fontos a helyi termelő családok bizalmának elnyerése annak
érdekében, hogy bízzanak abban, hogy az általuk előállított
termékeiket a helyi piacokon, a kereskedelemben értékesíteni
tudják.
• Segítséget kívánunk nyújtani a szociális földprogramon
keresztül azoknak a családoknak, akik szeretnének kiskertben
termelni.
• Szaktanácsadási rendszer kiépítésével jobb és nagyobb
mennyiségű termék előállítását szeretnénk elérni a családi
gazdaságokban.
• Közmunka programon keresztül a jelenleg munkanélkülieknek
segítséget nyújtunk, hogy megtalálják az utat a mezőgazdaság
felé, hogy nemzetünk hasznos tagjainak érezzék magukat.
• Kapcsolatot építünk ki az Egyházi fenntartású intézményekkel,
közkonyhákkal, hogy a háztáji gazdaságokban előállított
termékeket a családok ott tudják leadni, értékesíteni, ezzel is
piacot kívánunk biztosítani.
• Helyi piacok szervezésével segítjük a termékek könnyebb
eladhatóságát.
• Oktatást szervezünk a más képzettségű, vagy képzettség nélküli
embereknek, ezzel segítjük, hogy a mezőgazdasági termelés akár
háztáji kiskertben is megvalósítható legyen.
• Szállító, fuvarozó, logisztikai rendszert építünk ki, helyi mozgó
piac kialakításával segítjük a családok által megtermelt termékek
helyben, a környező településeken való értékesítését, ezzel is
kiiktatva a közvetítő láncot.
				Fieszl Csaba igazgató,
		
Schmauder Sándor igazgató helyettes
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Pest megye 30 év múlva
Elkészült és PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE címen
megjelent a 90 oldalas, közép- és hosszú távú területfejlesztési
elképzeléseket tartalmazó kiadvány, a megyei önkormányzatok
megváltozott feladatainak megfelelően.

A

megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely a 2012.
január 1. napján hatályba lépett törvénymódosítás következtében
a törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát
el. A megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé.

Fenti törvényi változások
eredményeként a korábbi
öt területi szint helyett
(kistérség, megye, régió,
kiemelt térség, országos
szint) alapvetően két
területi
szint
került
meghatározásra (megyei
és országos). Ezzel a megye
hosszú- és középtávú
fejlesztését megalapozó
és meghatározó doku
mentumok kidolgozása is
a megyei ön
kormányzat
feladatává vált.
A megújított területfejlesztési szabályozások szerint a megyéknek két
tervi műfajban kell területfejlesztési tervezést végezni: (1) koncepciót
kell készíteni, majd ezt követően (2) programozni.

A megyei területfejlesztési tervezést az országos szintű tervezés alapozza
meg. A 2014-20-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés központi

szinten is hasonlóan történik, mint a megyékben: a tervezés az
Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) és az Országos Területfejlesztési
Koncepció (OTK) kialakításával indult el, és ezek alapján készülnek el
az uniós előírások szerint készülő tervdokumentumok (az úgynevezett
Partnerségi Szerződés és a kapcsolódó Operatív Programjai). Az
új OFK és az OTK lesz az alapja a 2014-20-as időszak hazai és uniós
fejlesztésének. Ez alapján készül majd el a Partnerségi Szerződés
(a korábbi Nemzeti Fejlesztési Tervnek, illetve Nemzeti Stratégiai
Referenciakeretnek megfelelő, az uniós forrásfelhasználásunk
központi tervdokumentuma) és az ahhoz kapcsolódó uniós
finanszírozású Operatív Programok. 2013. június 30-ig kell az uniós
tervdokumentumokat lezárni, és az EU Bizottságához egyeztetésre
benyújtani.

2013. március

Váci Mihály Művelődési Ház
rendezvényei
Március 15. 10 óra

Megemlékezés 1848 március 15.
		Városi ünnepség

Március 15–16–17. Medveébresztő Medve és farkas otthon
Március 16–17.
Nemzetközi kutyafogat hajtó verseny

				Medve és farkas otthon

Március 23. 18.00

Szakcsi Família zongoraestje Fellépnek:
Csík Laura zongoraművész; Fricse Zsuzsanna zongoraművész
Szakcsi Lakatos Róbert zongoraművész; ifj. Szakcsi Lakatos Béla
zongoraművész; Szakcsi-Lakatos Béla zongoraművész
				Szabadidős Központ

Április 5. 		
		

ANTOS Péter képzőművész
Megnyitja: Saxon Szász János képzőművész

Április 13. 18.00

Nótaest – Kátai Zsuzsa, Bokor János
		Váci Mihály Művelődési Ház

Április 18. 18.00 Sándor György humoralista önálló estje
				Szabadidős Központ
Jegyárak: Elővételben: 800,- Ft diák és nyugdíjas, 1 000,- Ft felnőtt
A helyszínen: 1 000,- diák és nyugdíjas, 1 200,- felnőtt
Április 19. 11.00 és 13.00

Filharmóniai koncert általános
			iskolásoknak. 		
			
Váci Mihály Művelődési Ház
Április 27. Tánc Világnapja Váci Mihály Művelődési Ház

HIRDETÉS

Pest megye közép és hosszú távú terveit a közlöny
a következő fejezetekben tartalmazza
• Bevezetés
• Pest megye pozicionálása
• Pest megye jövőképe 2030
• Pest megye fejlesztéspolitikájának értékválasztásai
• A koncepció átfogó és stratégiai céljai
• A megye fejlesztésének horizontális céljai
• Gazdaság dinamizálása, az értékteremtő képesség növelése a térség
adottságaira építve,

• Társadalmi megújulás testben és lélekben egészséges, együttműködő
egyén és közösségek

• Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a lokális- és makrotérségi

érdekeket kiszolgálni tudó, fenntartható környezet
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HIRDETÉS
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Tímár Sándor táncpedagógus szavaival: „A Kárpát-medence népeinek tánchagyománya, s ezen belül
a magyar táncok nagyon sokszínűek. E hagyaték megmentésére, őrzésére, felélesztésére nagy felelősséggel kell felkészülnünk.” A Bokréta Néptáncegyüttes tevékenysége felöleli mindazt a területet,
ami az idézet lényegéből fakad: az óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel a magyar néptánckincs
megismertetése, megszerettetése, a felnőtt tánccsoport által dédapáink és anyáink örökségének
továbbvitele

Bokrétás vallomások
/2. rész/

Az idézetben leírtak mozgatják

Paár Tibor táncos-koreográfust.

Tibor nevével az utóbbi években a helyi ünnepségeken találkozhattak olvasóink, mint a műsorok rendezőjével és
koreográfusával. 1972-ben Budapesten született. Már kisgyermek korában
megmutatkoztak a ritmikus mozgás

iránti nyughatatlanságának félreismerhetetlen jelei, a táncolni
akarás mindent elsöprő vágya. Nem véletlen, hogy érettségi után –
kisebb kitérővel – betáncolta magát a Magyar Táncművészeti Főiskolára. 2003-ban táncpedagógusként kapott diplomát. Tibor 1994től kezdődően számos művészeti rendezvénynek volt a táncosa,
koreográfusa, társ- és önálló rendezője. A teljesség igénye nélkül
példaként említvén a következőket: Európai táncok /2006 Budapest/, Egy ország születése /2007 Hősök tere/, Októberi dal /2008
Operaház/, Folklór est /2009 Duna Palota/, Nemzeti Vágta /2008,
2009, 2010, 2011 Budapest/, Népek táncai /2010 Budapest/... Családjával 1991-ben költöztek Erdőkertesre, majd rátalált a Bokrétára,
de erről had’ szóljon Ő maga:
„Almási Bernadett kérésére vállaltam el a tánctanári feladatot, a
megkeresést követően két hétre már én vezettem az együttes próbáit. Általában 5-6 pár járt el rendszeresen, nagyon ügyesen tanultak, pár év alatt elsajátították a Kárpát-medence különböző táncait.
Megtanultunk számos olyan koreográfiát, amit én készítettem. A
mai napig is repertoárban van: egy somogyi kanász botolós, a lányoknak egy üveges, illetve ugrós és friss csárdás. Majd tanítottam
az együttesnek mezőségi táncokat. Nagy szeretettel adtuk elő mindig, még én is beálltam a sorba. Tanultunk kalotaszegit, ahol a fiúk
a legényessel ejtették ámulatba a közönséget. Sokszor előadtuk az

előző együttesvezető által beállított szatmári táncokat, de tanultunk
egy marosszéki forgatóst is.”
Paár Tibor 2000 és 2008 között megszakítás nélkül töltötte be a Bokrétásoknál a férfi tánctanári feladatkört. Baráti kapcsolata az együttessel
2008 után sem szakadt meg.
Elmondása alapján: „A város felkérésére alkalmi munkákat vállaltam a
helyi ünnepi rendezvények színpadi jeleneteinek beállítására, rendezésére. Mindig sikerült megtalálnom a megfelelő helyi amatőr művészeti csoportokat, akikkel a műsorokat el tudtam készíteni.
2011-ben Almási Bernadett és Fülöp Vilmos megkeresése után igent
mondtam egy nagyobb lélegzetű műsor elkészítésére. Különböző lehetőségek egyeztetését követően megállapodtunk, hogy a tánc nyelvén bemutatunk egy történelmi áttekintést Magyarországról. 2011
március végére már összeállt a történet, áprilistól elkezdtük betanulni
a Csillagösvény című előadásunkat. Nekem személy szerint hatalmas
élmény volt a közel száz fős amatőr résztvevővel végzett közös munka
–mindnyájan egységgé tudtunk formálódni a darab gyakorlása és bemutatása során.” A táncjáték Az ősbemutatót 2011. augusztus 20-án a
városi ünnepen mutattuk be, majd 2012-ben a Váci Mihály Művelődési
Házban is láthatta a közönség. Mindkét előadás nagy sikerrel zárult. A
városi televízió /VVTV/ kisfilmet is készített az előadásról.
Beszélgetésünk során Tibor távlati tervei és az eljövendő közös munkák is szóba jöttek: „A Csillagösvény sikere után felvetődött a kérdés:
Hogyan tovább? Az együttes életében mi lesz a következő lépés? A
válasz kézenfekvő volt: új táncokat kell betanulni… 2012 szeptemberében egy magyarországi román tánc gyakorlását kezdtük el, melyet
a Balázs Péter által betanított – csiki tánccal párhuzamban szeretnénk
színpadra állítani, 2013. augusztus 20-án. ”
Paár Tibor eddigi munkásságát számos elismerés és dicséret övezi,
így többek között miniszterelnöki, MAFILM igazgatói, polgármesteri
elismerések. Legutóbb, 2013-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmáHIRDETÉS
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ból Veresegyház Város Polgármestere részesítette elismerésben.
Lelkiismeretes, alkotó munkájához mi, művészetet kedvelő veresegyháziak is gratulálunk!

HIRDETÉS
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Márton Csaba amatőr nép-

táncossal a kultúrházban egy
próbanapon találkoztam. Őt
is megkértem, hogy meséljen
Bokrétás életéről. Története
visszanyúlt az általános iskolás
évekhez:
„Alsó tagozatosként Tarnóczai
Zoltánnál kezdtem el az ismerkedést a néptánc tudományával.
Miután megalakult a Bokréta, én
is átkerültem az együttesbe. Az
iskolai tanítás után, délutánonként heti rendszerességgel tartották a próbákat, de csak hobbi szinten táncoltam. Azóta sok idő
telt el, én meg itt ragadtam!
Időközben a táncegyüttes igazi közösségé vált, évtizedes barátságok szövődtek. Gyermekkoromban a családomban nem volt senki, aki néptáncos vagy zenész lett volna. Nincs úgynevezett családi
kötődésem, ennek ellenére most már így, felnőtt fejjel – ha végiggondolom az eddigi életemet – el kell ismernem, hogy számomra
nagyon fontos a magyar néptánc, a népzene és a kultúra, mindennek a továbbvitele és ápolása. A továbbiakban is szeretnék a tánccal foglalkozni, új formációkat megismerni és eltáncolni.”
Aki látta Csabát a városi rendezvényeken, egyhamar nem feledheti azt a könnyed, ritmikus mozgást, ahogy Ő előadja a jeleneteket.
Csaba saját magáról azt vallja: „Csak hobbi szinten végeztem…”,
felmerülhet a kérdés: vajon hogyan táncolna nem csak kedvtelésből? Remélem, egy nap majd megtudjuk!
Veréb József
HIRDETÉS
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Kukoricázunk, tollat tépünk, őrizzük a hagyományokat
Interjú Vastag Andrással a Magyar Kincsek Portájáról

Mi minden történt az év első két hónapjában a Magyar Kincsek Portáján?
Az idén az első rendezvényünk a kukoricamorzsolás volt, február 16-án.
Természetesen a hagyományoknak
megfelelően kézzel morzsoltunk, mint
a nagyanyáink. Elhívtuk Fekete Ferencné Mancikát, és felkértük, hogy meséljen Veresegyház régmúltjáról, mert ő
itt született, tősgyökeres veresegyházi.
Mancika szívesen beszélt a kukoricáról,
Vastag András
annak szinte minden mozzanatáról, az
ültetéstől kezdve a betakarításig, továbbá a kukorica felhasználásról, hogy mi mindenre használta a parasztember a kukoricát. Beültünk a hátsó szobába úgy, ahogyan régen, felhúztunk a kezünkre
egy vasszerkezetet, vagy csak úgy egy csutkát kézbe fogva morzsoltuk a kukoricát. Volt egy kis forralt bor, egy kis pálinka, a gyerekeknek pedig tea. Summáztunk, beszélgettünk erről-arról, mindenkinek volt története…
Mit terveznek tavaszra?
Most a következő valószínűleg a tollfosztás lesz, ha sikerül tollat
szerezni hozzá. Szeretnénk bemutatni ezt az ősi munkát is, amit
régen szintén télen végeztek az emberek, amikor csak a benti munkák jöhettek szóba. A libák pehelytollait nyáron tépték ki, mosták,
szárították, aztán ilyenkor következett a tollfosztás, amikor letépték
a pelyheket a toll száráról.
Tervezzük a húsvétot, ami majdnem egy egész napos rendezvény
lesz, március 24-én. Az érkező vendégeket kaláccsal, egy kis itallal
várjuk. Utána jönne a tojásfestés, díszek készítése. Dél körül érkeznek a hagyományőrzők, lesz köztük fiatal és idősebb. A vendéggyerekeket is bíztatjuk, hogy mondjanak verset és locsolkodjanak.
Délutánra tervezünk kézműves foglalkozásokat. Az udvaron felállítjuk a népi játékokat, valamint létesítünk egy kis állatsimogatót,
nyulat, bárányt hozunk. Addigra beüzemeljük az egyik szekeret, és
lovasszekéren megkocsikáztatjuk a vendégeket a városközpontban.
Mezőgazdasági munkába is fognak?
Igen, tervezzük a kukoricavetést, hagyományos módon. Összejövünk a portán, és onnét lovaskocsival megyünk ki a határba Serfőző
László földjére. Lóval szántanánk, és ültetjük a kukoricát. Mancika
mesélte, hogy régen kapa nélkül vetettek, sarokkal húzták meg az
ágyást, beszórták a kukoricát, és a lábával is húzta rá a magra a földet. Nem két szem kukoricát tettek egy gödörbe, hanem többet, és
amikor már rendesen növekedtek a növények, akkor egyelték ki. A
legszebbet hagyták meg, amit pedig kivágtak, az értékes, zsenge
takarmány volt tehénnek, birkának, lónak.

A katonai hagyományok ápolása hogyan történik?
Március 9-én részt vettünk Szolnokon a Dicsőséges Tavaszi Hadjárat első győztes ütközetében. Március 14-én bejárjuk a várost, megyünk az óvodákba, iskolákba, s március 15-én természetesen itt
leszünk a városi ünnepségen.
Már évek óta március 15-én délután fölmegyünk a budai várba,
ahol mindig nagy tetszést aratunk, másnap, 16-án pedig Váckisújfalura megyünk.
Kukoricamorzsolás

Folyamatosan gyakorlunk, februárban Kecskeméten vettünk részt
honvéd kiképzésen. Március 23-án, Komáromban, a Monostori
Erődben gyakorolunk közösen az osztrákokkal, hogy a sorgyalog
ezreddel részt vehessünk Napóleon lipcsei csatájában, ahol legalább 5-6000 korhű katona lesz a csatatéren. A korhű viseletben,
fegyverrel és felszereléssel, sátorban, - polifoam vagy hálózsák
szóba sem jöhet - szalmán alszunk majd, mint a régiek, akik 1813.
október közepén vívták meg a „népek csatáját”.
Milyen lesz az idei tavaszi hadjárat?
Hűen a történelemhez április 6-án rendezik meg a környék leglátványosabb haditornáját, az isaszegi csatát. Hetedikén űzi tovább a
huszárság az osztrákokat, ekkor érik el Gödöllőt, ahol a kastélyban
lesz egy kis ünnepség, majd Szada határában látják vendégül a csapatainkat, végül Veresegyházon, a Bokréta dűlőn pihennek meg.
Mi, a katonai hagyományőrzők fogadjuk a seregeket, akkor már
csak egy kis hűsítővel, pogácsával kínáljuk őket, majd innen hazaindulnak, mivel sajnos a váci csatát az utóbbi években már nem
rendezik meg.
HIRDETÉS

A munkán kívül szórakozásra is gondolnak?
Ha már jó idő lesz, és kinn lehet tartózkodni a szabadban, tartunk
majd művész foglalkozásokat az udvaron. Szeretnénk fölkérni Dóra
Áront, hogy adjon elő részletet a Fölszállott a pávából, s hívunk
majd népzenészeket is.
Ahhoz, hogy nagyobb létszámot hívhassunk, meg kell építenünk
a kézmosóval ellátott mellékhelyiségeket. Ezen túl lassan elkészül
majd a baromfiudvar is, tyúkok, kacsák, libák várhatók, s nyúlólak is
hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ebből igazi paraszti porta legyen.
Már több óvoda bejelentkezett, jönnének a gyerekekkel fél napokra. Budapestiekre is gondolunk, akiknek ez egész napos kirándulás
lehetne, kiegészítve kézműves tevékenységgel, kemencében történő kenyérsütéssel. Kenyérsütést március 2-án is tartottunk, Fancsali
Endre, aki építette a kemencét, mutatja meg, hogyan kell fölfűteni
a kemencét, a felesége Ibolya asszony pedig azt, hogyan kell bedagasztani a kenyeret, hogyan kell megsütni.
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„A székely zászlót akkor tűzzük ki, amikor Székelyföldről vendégeink érkeznek!”

A határon túl élő magyar közösségek támogatása,
vagy a székely zászló kitűzése

I

smert, hogy Kovászna és Hargita megye prefektusai betiltották
a székely zászló használatát az ottani polgármesteri hivatalokon.
Ez a tiltás idehaza is felborzolta a politikai hangulatot. A FideszKDNP vezetők kitűzették a székely zászlót a Magyar Országházra,
s arra bíztatták a magyar önkormányzatokat, hogy a hazai községés városházakra tűzzék ki a szolidaritás jeleként a székely zászlót.
Így került a székely zászló a megyeháza oromzatára, valamint sok
környékbeli településen is a hivatalokra.
Veresegyházon Szabóné Tolnai Ildikó és Gáncs Gábor, a FIDESZKDNP képviselői előterjesztésükben javasolták, hogy városunkban
is így döntsön a képviselő-testület. Szabóné Tolnai Ildikó úgy fogalmazott, hogy „jelenleg a székely önkormányzatoknak nagyobb
szükségük van az összetartozás, a hit és a szimbólumok erejének
támogatására, mint akár 5 millió forintra.” Képviselő asszony a döntéshez névszerinti szavazást kért.
Pásztor Béla polgármester azonban nem javasolta, hogy „Veresegyház részt vegyen ebben a pártoskodó politikától fűtött zászlóháborúban”, helyette valódi és kézzel fogható támogatást nyújtsanak az
elcsatolt területek egyes településeinek.
Részlet a Polgármester úr által beterjesztett indoklásból:
„ …Azzal egyetértek, hogy a Magyar Kormány tegyen diplomáciai
lépéseket a székely zászló Székelyföldön történő használhatóságáért. A magyar kormány ezt meg is tette. Őszintén kívánom, hogy
legyen sikere és sikerünk….
Az a véleményem, hogy nem a zászló kitűzése jelenti a szolidaritást,
hanem az, hogy miként segítjük az ottani magyarok megmaradásának és létének fenntartását.
Éppen ezért és éppen az ügy kapcsán javasolom a Képviselő-testületnek, hogy nyújtsunk konkrét segítséget a hozzánk tartozó,
velünk kapcsolatban lévő, ünnepeinken gyakran részt vevő települések mostani gondjainak megoldására. Javasolom, hogy az erdélyi
testvértelepülésünknek, Atyhának, - amelynek az iskolája összeomlással fenyeget - a felújításához s az átépítéséhez nyújtsunk 2 MFt
támogatást! Ugyancsak javasolom, hogy a felvidékiek számára a
szórványban élő magyar gyerekek központi iskolába való beszállításához egy használt iskolabusz vásárlásával nyújtsunk segítséget.
A Kárpátalján található Csongor településen a magyar iskola felépítésének (ma már működik) alapfeltételét városunk biztosította.
Természetesen a megépítéséhez is segítséget nyújtottunk. Jelenleg
mind az iskola, mind a település, mind a környékbeli települések
igénye, hogy rendezvényeiken megfelelő hangosítás legyen. A
hangosító berendezés várhatóan 5-600 eFt értékű. Javasolom a testületnek az összeg biztosítását.
HIRDETÉS

A Délvidék támogatására most folynak a megbeszélések.
A zászlóval kapcsolatban van egy kedves dal (Bródy János), amelynek egy részlete a zászlót megszemélyesítve így szól:
„Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek.”
Úgy dolgozzunk, éljünk, és segítsünk, hogy a határon túl élő magyarok büszkék lehessenek ránk. Ez a legnagyobb erő magyarságuk
megőrzésében.
A nemzetünk megosztását bármilyen tekintetben elvetem. …A
székely zászlót akkor tűzzük ki, amikor Székelyföldről vendégeink
érkeznek, őket köszöntjük és velük együtt örülünk és ünnepelünk.

A szavazás során a képviselő-testület 7:2 arányban a polgármester
előterjesztését szavazta meg. A zászló kitűzésére csak Szabóné Tolnai Ildikó és Gáncs Gábor szavazott. Marik György, Szalontai Boldizsár és Szénás Zsoltné hiányzott az ülésről, így ők nem szavaztak.

Demokratikus Koalíció
2013. március 26.-án (kedd) 18.00 órai kezdettel
a Gazdasági és Innovációs Centrumban „Élő Fórum”-ot tart Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció ügyvivője.
A Demokratikus Koalíció veresegyházi szervezete
minden közügyek iránt érdeklődőt tisztelettel vár,
olyanokat is, akik ugyan szerettek volna már kérdezni Gréczy Zsolttól az ATV műsorában, de nem
sikerült és olyanokat is, akik részesei kívánnak lenni egy aktualitásokkal foglalkozó beszélgetésnek.
HIRDETÉS
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Egészséges életmód
Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

Tavaszváró cikk a FittenVeresen csapatától -

Vígh M ercé d e s z

Tavaszi fáradtság vagy Krónikus fáradtság?

A csillagászati tavasz a tavaszi napéjegyenlőségtől (március 21.) a nyári napfordulóig (kb. június 21.) tart. Egy hosszú, hideg, sötét tél
után az ember már sóvárogva várja az első meleg napsugarat és a felélénkülő, madárdalos természet kinyílását. A közeledő kikelet ellenére azonban sokunkon erőt vesz a bágyadtság, levertség, aluszékonyság, de akár fejfájásra, ingerlékenységre és végtagfájásokra is
panaszkodhatunk.

A

tavaszi fáradtság

miértjét talán leginkább hormonális
okokban kereshetjük: az alvási hormonunk (melatonin) és a
boldogsághormonunk (szerotonin) szintjének ingadozása
a kulcs a tavaszi fáradtság kialakulásához. A melatoninképződés
fény hiányában fokozódik (télen rövidebbek a nappalok), ezáltal
nő az alvásigényünk. Ahogy hosszabbodnak a nappalok, csökken
a melatonin szintje, és ez zavart okoz a bioritmusunkban. A
boldogsághormonunk viszont fény hatására növekszik, és ezáltal
nő az öröm és jókedv is bennünk. Ha télen kevés napfényt látunk,
bizony jelentősen lecsökken a szerotoninszintünk, amelyet
tavasszal pótol a szervezet, és ez is terhet ró ránk. A tavaszi fáradtság
fizikai jelei: ingerlékenység, étvágytalanság, izomgyengeség,
általános fáradtság, fejfájás. Szellemi akitivitásunk is csökken:
feledékenység, rossz közérzet, a koncentráció és a figyelem
csökkenése tapasztalható. Szerencsére ez az állapot nem tart
örökké, és könnyedén befolyásolható pozitív irányba a következő
módszerekkel:
• mozgás az éledő természetben (séta, kocogás, kerékpározás)
• étkezési szokásainkat vizsgáljuk felül: napi többszöri, kevesebb
mennyiségű étkezés, sok nyers zöldség és gyümölcs, csírák fogyasztása ajánlott, bőséges (2,5–3 liter) energiamentes folyadék (víz, zöld
tea) fogyasztása mellett
• B5 vitamin (javítja a memóriát, koncentrálóképességet, a szorongás, depresszió és stressz kezelésére is hasznos); B6 vitamin (a
szerotonin termelését ez is fokozza), folsav (hiányában csökken a
szerotoninszint az agyban, mely depressziót, szorongást és apátiát
okozhat) bevitele
• megfelelő mennyiségű alvás
• reggeli váltózuhany (serkenti a vérkeringést)
• magunkkal való törődés (zenehallgatás, olvasás, találkozás rokonokkal, barátokkal)
• napfényen tartózkodás

A krónikus fáradtság viszont már más kategóriába tartozik. Ennek
az okát nem igazán lehet meghatározni, az orvosok máig nem
találtak rá pontos magyarázatot, miért alakulhat ki. Annyi bizonyos,
hogy a hajszolt életmód, a stressz, az alacsony vérnyomás és a
rossz étkezési szokások táptalajul szolgálhatnak e betegségnek. A
krónikus fáradtság – az átmeneti, tavaszi fáradtsággal szemben – már
olyan mértékű kimerültségre utal, amely az ember életminőségét
jelentősen rontja. Ez az állapot legalább fél évig, de akár tovább is
fennállhat. A tünetek a következők: fejfájás, hőemelkedés, izom- és
ízületi fájdalmak, feledékenység, depresszió, koncentrálóképesség
csökkenése, hidegrázás, ismétlődő torokgyulladás; és mindezen
tünetek a pihenés ellenére sem szűnnek meg. Ha hónapok óta
tartó fáradtságra panaszkodik, érdemes felkeresni a háziorvosát!
A tüneteket – többek között – életmódváltással lehet kezelni,
elsősorban az egészséges táplálkozás irányába kellene itt is
elmozdulni. Mint ahogy Hippokratész mondta: „Ételed legyen
orvosságod, orvosságod legyen ételed”. Azaz az ember egészsége
és táplálkozása között szoros összefüggés van! A fentiekben az
étkezési szokásokkal kapcsolatban adott tipp itt is helytálló – és
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erre mindannyiunknak figyelnünk kellene! Emellett szükség van
a rendszeres testmozgásra – elsősorban az állóképességi sportok
ajánlottak – saját magunkhoz mért intenzitással és időtartammal:
úszás, kocogás, futás, kerékpározás. Kutatások szerint ópiátok
is felszabadulnak a testmozgás hatására, amelyek jó közérzetet
biztosítanak, csökkentik a fáradtságérzetet. Tehát: mozgásra és
egészséges táplálkozásra fel!

Ahogy ígértük év elején, minden cikkben megválaszolunk
egy általunk érdekesnek tartott és érdeklődésre számot tartó
kérdést.

Íme:
Mi az a BMI (body mass index) avagy TTI (testtömegindex)?
Egy nagyon egyszerű módszerrel megállapítható, hogy testtömegünk az egészséges tartományba esik-e, és ha nem, akkor bizony
itt az ideje a változtatásnak. A testtömegindexünket (TTI) megkapjuk, ha az egyén kg-ban mért testtömegét elosztjuk a méterben
mért testmagasságának négyzetével.

Ebben a táblázatban leellenőrizheti saját testtömegindexét:

Figyeljen oda önmagára, táplálja testét egészséges, rostdús táplálékokkal, és mozgassa meg magát, hogy ne rozsdásodjon be! Ha
segítségre lenne szüksége, bátran jelentkezzen elérhetőségeinken:
segítünk abban, hogy egy minőségibb, jobb élete legyen!
A cikket lejegyezte:
Vigh Mercédesz
info@fittenveresen.hu
www.fittenveresen.hu
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Jubileumi edzőtábor és harcművészeti gála Veresegyházon

A

2013. 04. 20.

z idei év a Ki Művészetek Egyesülete
(KiME) számára az „5”-ös jegyében
telik. Idén ünnepelhetjük egyesületünk
5 éves fennállását, továbbá elnökünk épp
25 éve kezdett el aikidózni Márton Imre
5. danos főinstruktorunk irányítása alatt,
idén januárban pedig megkapta az 5. dan
fokozatot.
Egyesületünk
veresegyházi
székhellyel,
három
szakosztállyal
(aikido, battodo, reiki) és három dojóval
(Veresegyház, Szada, Budapest) működik,
melyekben
gyermekek
és
felnőttek
egyaránt edzenek. Tagjaink a Nemzeti
Aikido
Szövetség
Magyarországhoz,
illetve a Magyar Battodo Szövetséghez
tartoznak. Az elsőként kezdett veresegyházi
tanítványok idestova 7 éve edzenek, mely
alatt már számtalan sikeres kyu vizsgát és
bemutatót tudhatnak maguk mögött. Míg
az 5 legrégebbi tanítvány már korban és
tudásban is „felnőtt” a felnőtt csoporthoz.

Az egyesület elsőként dan fokozatot szerzett tagja sempai Teszenyi
Attila (2010. február).
Egyesületünk célja a harcművészetek gyakorlásán keresztül biztosítani a kisiskoláskortól a szenior korosztályig önmagunk korlátainak megismerésével és tágításával a személyiség fejlődését, fejlesztését.
Az aikido egy verseny nélküli, japán harcművészet, mely az önvédelmen túl egy életfilozófia is, ahol a támadóban nem az ellenfelet,
hanem az önmagunk tökéletesítését segítő személyt látjuk. Szellemisége a békére és a lelki összhang elérésére tanít. A technikák
gyakorlása (dobások, leszorítások) fejleszti a mozgáskoordinációt, a
monotóniatűrést, a koncentrációkészséget és az egymás iránti toleranciát. Az aikido fegyelemre, a társak tiszteletére és rendszeretetre
nevel. Továbbá kutatási eredmények igazolják, hogy gyakorlásával
növekszik az önbizalom, míg a szorongásérzet csökken. A battodo
(szamuráj karddal való vágás művészete) edzések 2007 tavaszán indultak, ahol a legelszántabb tanítvány (Gyurik László) 2012 augusztusában megkapta az 1. dan fokozatot. A reiki (az univerzummal
eggyé válás megtapasztalása) célja az egyéni hétköznapi látásmód
kibővítése a teljes tudatosság átélésére.
Egyesületünk dinamikus fejlődésének köszönhetően idén abban
a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy áprilisban mi láthatjuk
vendégül sensei Mirko Jovandich 6. danos mestert, aki a „European
Aikido Federation” megbízott technikai vezetője és az „Aikido Union of Serbia” elnöke és technikai igazgatója. Mivel eddig főképp déli
nagyvárosainkban szerveztek számára edzőtáborokat, szeretnénk
bebizonyítani, hogy méltók vagyunk a bizalomra, ezzel is öregbítve Veresegyház hírnevét a japán harcművészetek terén. A kurzus
során a felnőttek mellett a gyerekek is lehetőséget kapnak arra,
hogy együtt eddzenek egy ilyen magas szintű mesterrel, és ezáltal motivációt, célt és legfőképpen példát kaphassanak arról, hogy
kitartó gyakorlással mit érhetnek el. Ezen kurzussal egyesületünk
5 éves megalakulásának évfordulóját is szeretnénk megünnepelni. Mindezt egy harcművészeti gálaműsor rendezésével képzeltük
el, melyre az összefogás jegyében ezúton is szeretnénk felkérni a
város többi hadművészeti klubját, hogy bemutatójukkal tegyék
színesebbé a programot. Támogatásukat előre is köszönjük!
Rendezvényünkre, mely Pásztor Béla polgármester úr megnyitójával indul, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

HIRDETÉS

KiME elnök: Pintérné Gazdag Anett 5. dan aikido, 3. dan battodo
Elérhetőség: 70/388-8716, www.ki-me.hu
Edzések: Kálvin Téri Református Általános Iskola
Gyermek: szerda, péntek 15:30, 16:30, 17:30, felnőtt: 18:30–20:00
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5. Nyílt Amatőr Verseny Veresegyház

Egy pingponglabda monológja:

Ping vagyok. Testvéremmel, Ponggal már régóta vágytunk erre
a vasárnapi napra. Szívet melengetően sokan – soha még nem
látott mezőnyként minden korcsoportban – majd’ 150 fő jelent
meg a veresegyházi Mézesvölgyi Általános Iskolában február 10-én
azért, hogy társainkkal együtt sokat szárnyalhassunk a levegőben.
Külön öröm volt számunkra, hogy a gyerekek is kiugróan magas
számban, 59-en jelentek meg. Dacolva az eddig legkeményebb, téli,
havazós időjárással – a főleg Galaxisos hazai versenyzőkkel együtt –
Nagykőrösről, Ózdról, Gyálról, Farmosról, Budapestről, Szentendréről
is érkeztek sportolni vágyók a környéki (Szada, Gödöllő, Őrbottyán,
Csomád, Fót, Aszód, Vácrátót, Vácduka, Erdőkertes, Dunakeszi)
települések mellett.
Jól eső érzés volt ide-oda pattogni, száguldozni – reggeltől egészen este
hét utánig, 2 leány, 3 fiú és 4 felnőtt korcsoportban – az asztalok felett.
Tapasztalatból mondom, hogy a játék színvonala is igen magas volt,
mely eseményen a gyerekeknek köszönhetően hazai érmes helyezések
is születtek, és senki sem távozott üres kézzel, és tombolánkkal sikerült
támogatnunk az idősebb generációt is. Találkozunk legközelebb!
Üdvözlettel: Ping

Eredmények:

Felnőtt Női Egyéni:

1. Balla Orsolya (Gödöllő)
2. Hegedűs Mónika (Szada)
3. Kardos Krisztina (Dunakeszi)
4-6. Márton Mariann
(Veresegyház, Galaxis)
Iván Istvánné (Nagykőrös)
Fülekiné Orsolya
(Veresegyház)

Fiú 10–12 év:

1. László Levente (Dunakeszi)
2. Drozd Balázs (Veresegyház,
Galaxis)
3. Szabó. C. Máté (Fót)

Fiú 13–15:

1. Trval Dávid (Gyál)
2. Móricz Bálint (Gödöllő)
3. Schmidt Péter (Dunakeszi)

Fiú 16–18 év:

Női Senior Különdíj:
Iván Istvánné (76 év!)

Férfi hobby kategória:

1. Kovács Gergő (Gyál)
2. Búza Levente (Nagykőrös)
3. Bohus Richárd (Veresegyház,
Galaxis)

Leány 1 korcsoport:
(2002–)

1. Fehér Kata Sára (Nagykőrös)
2. Sándor Betti (Veresegyház)
3. Fehér Anna (Nagykőrös)

Leány 2 korcsoport:
(–2001)
1. Varró Barbara (Farmos)
2. Búza Tímea (Nagykőrös)
3. Rajta Fanni (Gödöllő)

1. Járdi Tibor (Göd)
2. Ferenczi László (Budapest)
3. Kovács Ervin (Budapest)

Férfi amatőr igazolt
kategória:

1. Fükő Zoltán (Ózd)
2. Jaszper Miklós (Gyál)
3. Varga Szabolcs (Gödöllő)

Összevont páros:

1. Varga–Kocsicska (Gödöllő)
2. Szabó–Török (Nagykőrös)
3. Pályi–Kovács (Gödöllő)
4. Hiriczkó–Mókus (Veresegyház–
Vácduka, Galaxis VBK)
HIRDETÉS

Köszönjük támogatóinknak, akik nélkül tényleg nem írhattam volna e
soraimat: Veresegyház Város Önkormányzata, Hodosi Ügyvédi Iroda –
Dr. Hodosi Miklós, Sztranyan János építőipari vállalkozó, Mókus Miklós
– Mókus Dekor Kft., Horváth Kálmán, CBA Príma, COOP Szuper 15. sz.
ABC, Erzsó Zöldség-Gyümölcs, Gombai Cukrászda, Varga Pékség.
Eszközök: Mézesvölgyi Általános Iskola, Hodos Tamás Tollaslabda
csarnok, Hiriczkó Ede, Wellcamino-Galaxis.
Média partnerek: Decens Kiadó (Veresi Krónika), Hanka Media (Veresi
Piactér, Jó Tudni), A Kistérség, VVTV, www.cserny.hu, www,ppko.hu,
www.moatsz.hu, www.facebook/Mozdulj Veresegyház.

Lebuktak a kábítószer terjesztők!?

S

iker koronázta a Gödöllői Rendőrkapitányság
nyomozóinak munkáját. Kábítószerrel visszaélés
bűntettének elkövetése miatt folytatott eljárás
során a létrehozott nyomozócsoport tagjai február 9-én,
Gödöllőn a Mátyás Király útján megfigyelték azt a házat,
ahová rendszeresen járnak kábítószer fogyasztók. A házból
egy nagy értékű személygépkocsival indultak el a vélelmezett
terjesztők. A közelben ellenőrzés alá vonták őket a rendőrök,
majd a gépkocsi átvizsgálása során több kábítószergyanús
anyagot foglaltak le. A házkutatás során további kábítószergyanús
anyagokat, valamint kábítószer értékesítéséhez használatos
tárgyak, mérlegek kerültek elő.
A rendőri intézkedés során előállították egy 24 éves nőt, és
egy 38 éves, valamint egy 45 éves férfit. A kihallgatások során
megállapítást nyert, hogy a terjesztés során napi kb. 60.000 forint,
hétvégeken pedig 130.000 forint értékű kábítószert értékesítettek.
A fogyasztók körének beazonosítása folyamatban van, az eljárás
jelen szakaszában 25 fő fogyasztó eljárás alá vonása történik. A
gyanúsítottak között több fiatalkorú személy van.
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Tíz körözött személy elfogása egy hétvége alatt

F

ebruár 24-én Veresegyházon egy veresegyházi lakos
ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy nevezett
személlyel szemben a Budapest Környéki Törvényszék
elfogatóparancsot bocsátott ki, valamint elfogásra
került egy másik veresegyházi lakos is, akivel szemben
a Dunakeszi Járási Bíróság adott ki elfogatóparancsot.
Továbbá elfogásra és előállításra került Sz.Gy. veresegyházi lakos,
akivel szemben a Békéscsabai Járási Bíróság bocsátott ki körözést.
Még ezen a hétvégén fogtak el két körözött kistarcsai és egy
budapesti személyt Kistarcsán. Ez utóbbi személy ellen már 14
ügyben adtak ki elfogatóparancsot.
Február 25-én 8 órakor Veresegyházon elfogtak egy szadai
lakost, akivel szemben a Budapest Környéki Törvényszék
elfogatóparancsot bocsátott ki. 10 órakor Veresegyházon egy
erdőkertesi körözött lakost sikerült elfogni, majd 18 óra 40 perckor
szintén Veresegyházon egy 52 éves körözött férfit állították elő. Egy
órával később a Kapitányság emberei Versegen ellenőrzés közben
vettek őrizetbe egy körözött kartali lakost.
A Gödöllői Rendőrkapitányság a továbbiakban is folytatja a
körözési akciók végrehajtását.
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