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Városunk ünnepi műsorát a
Bokréta Néptáncegyüttes színesítette
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Városi megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc 57. évfordulóján
Hosszú évek óta nem kedvezett nekünk ily módon az időjárás október 23-án. Kellemes őszi napsütésben gyűltünk össze a Kálvin téren, hogy
megemlékezzünk az 1956-os eseményekről.

Először Módy Péter kőszobrász, restaurátor - az ünnep
szónoka - fejtette ki beszédében, mit jelent a negyvenes
éveiben járó embereknek ez a történelmi esemény.
Párhuzamot vonva az 1956-os és az 1989-es magyarországi
politikai helyzet között, a mai kor szellemében nevelkedő és
nagy számban szerencséjét külföldön kereső ifjúságnak az
alábbi üzenettel szolgált:
„Egyénenként keveset tudunk tenni, de társakkal,
kisközösségeket létre hozva és életben tartva olyan kohéziót
teremthetünk, ami máshol, idegen nyelvi és kulturális közegben
élve nem kapható meg, és akkor lesz miért hazavágyni.”

A beszédet a Bokréta Néptánc együttes megható és
látványos műsora követte, mely most is nagy sikert aratott.
Az előadásban közreműködött Szilvási László, Pásztor
Dorottya, Puskás Adrienn és Csétei Csenge, szerkesztette
Pásztor Ildikó. A koszorúzás és a mécsesek meggyújtása után
a képviselő-testület főhajtással tisztelgett Radics Lajos mártír
sírja előtt a római katolikus temetőben. Városunk ebben az
évben is méltó tisztelettel adózott az ünnepnek.
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Kínai testvérvárosunk, Xianning
Vendégek és vendéglátók

Többszöri veresegyházi látogatást követően október 28-án
ismét vendégek érkeztek Kínából. . Xianning város vezetői
tették tiszteletüket abból a célból, hogy kinyilvánítsák
szándékukat Veresegyház és Xianning testvérvárosi
programjáról, valamint megállapodást kössenek a kínaimagyar oktatási és kulturális együttműködés előmozdítása
érdekében.
Amint arról már a júliusi lapszámunkban beszámoltunk
Xianning, (a város nevét Senyin-nek ejtik) valamivel
kisebb lélekszámú, mint Budapest, s Kínában kisvárosnak
számít. A környező hat települést is képviselve összesen
három millió lakossal számolnak, ami egyharmad
Magyarországnak felel meg.
Ez a Sárga tengertől 800 km távolságra, Hubei
tartományban található város Veresegyházban látja azt
a partnert, amelyikkel érdemes szoros kapcsolatra lépni,
kapcsolatot ápolni.
Hasonlóság a két település közt a hévízhasznosítás, s többek
közt ennek egymásnál történő kölcsönös tanulmányozása,
valamint számunkra a keleti gyógymódok alaposabb
megismerése, hazai meghonosítása is hasznos cél lehet.

Oktatási-kulturális megállapodás ünnepélyes aláírása

Köszöntőt mond Ren Zhen He,
Xianning város pártfőtitkára

Természetesen a magas rangú kínai küldöttség
megismerkedett városunk látnivalóin kívül képviselőtestületünkkel, és a Polgármesteri Hivatal számos
dolgozójával is. A veresegyházi látogatást követően
október 30-án Budapesten ünnepélyes keretek között
is aláírták a hivatalos okmányokat Hubei tartomány
pártelnökének és a magyar parlament elnökének
jelenlétében.
Reményt keltő ez a testvérvárosi kapcsolat, sokat
tanulhatunk keleti barátainktól több tekintetben
is, s egy esetleges kínai beruházás Veresegyházon
szintén hozzájárulhat városunk további fejlődéséhez,
gyarapodásához.

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
2013. szeptember-október hónap

136/2013.(IX.12.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Csizmadiáné Parragh Kornélia által ingyenesen
felajánlott könnyűszerkezetes üzlethelyiség felépítmény
tulajdonjogát, mely a Veresegyház belterület 2919/4 hrsz-ú
(természetben: Veresegyház, Patak utca 15.) önkormányzati
tulajdonú ingatlanon található.
2.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Csizmadiáné Parragh
Kornélia lakosunknak a felajánlott felépítmény tulajdonjogának
ingyenes átengedéséért.
137/2013.(IX.12.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy dr. Rónaszéki Ágoston a III/1. sz. házi
gyermekorvosi körzethez kapcsolódó praxisjogát Nagyné dr.
Lacsny Szilviának átadja.
2.) A képviselő-testület a III/1. sz. házi gyermekorvosi körzet
működtetését továbbra is a RONHILD R. Bt-re bízza, és
felhatalmazza a polgármestert a céggel meglévő szerződésének
módosítására.
3.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási
kötelezettséggel működő III/1. sz. körzet házi gyermekorvosa
a cég alkalmazottja, a személyesen közreműködő Nagyné dr.
Lacsny Szilvia legyen.
138/2013.(IX.12.) Kt. határozat:
1.) Veresegyházi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert „Veresegyház, körforgalmú
csomópont építése a Budapesti út - Csomádi út csomópontjában
–előkészítési munkálatok, közmű kiváltás” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindítására és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
• Székely János beruházási és környezetvédelmi szakreferens
• Jáger Ágnes pénzügyi 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 jegyzőkönyvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
2.) A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a
„Veresegyház, körforgalmú csomópont építése a Budapesti út
- Csomádi út kereszteződésében – kivitelezési munkák” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, és kijelöli a
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
• Székely János beruházási és környezetvédelmi szakreferens
• Jáger Ágnes pénzügyi 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 jegyzőkönyvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
139/2013.(IX.12.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a Veresegyház belterület, 1604 hrsz-ú, (természetben:
Veresegyház Hajdi utca 34.) kivett lakóház, udvar megnevezésű,
1.311 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához a Raiffeisenbank
Grosswilfersdorf eGen tulajdonostól összesen 18.000.000,- Ft,
azaz Tizennyolcmillió forint vételáron.
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140/2013.(IX.13.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
150 millió forint kamatmentes kölcsön folyósításáról döntött
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának a mellékelt
kölcsönszerződés feltételei szerint, melynek visszafizetési
határideje az alábbiak szerint alakul:
1. részlet: 2013. október 15. napjáig
2. részlet: 2013. október 31. napjáig
3. részlet: 2013. december 16. napjáig.
141/2013.(X.08.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013/14. tanévben csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázati rendszerhez.
Erre a célra 2014. évben 1.400.000.- Ft, 2015. évben 200.000.- Ft,
2016. évben 200.000.- Ft forrást biztosít.
2. A képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági,
Informatikai és Sport Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye
közzé.
3. A pályázat benyújtásának feltétele: legfeljebb 45.000 Ft egy
főre jutó nettó jövedelem.
4. A képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági,
Informatikai és Sport Bizottságot, hogy a pályázatokat bírálja el.
142/2013.(X.08.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
80 millió Ft kamatmentes kölcsön folyósításáról döntött a
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére,
melynek fedezete a Társulás 464 millió Ft hitelfelvétele.
- A kölcsön folyósításának napja: 2013. szeptember 26.
- A kölcsön visszafizetésének határideje: a Társulás részére történő
MFB hitel folyósítását követően azonnal, de legkésőbb 2013.
december 15.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés megkötésére.
143/2013.(X.08.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
20.000.000,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújt a JUKO Építőipari és
Szolgáltató Kft. részére a Meseliget Bölcsőde bővítésének 3. üteme
a KMOP-4.5.2-11-2012-0036 projekt szállítói finanszírozásának
áthidalására, a 2013. évi tartalékkeret terhére.
2. A kamatmentes kölcsön visszafizetésének határnapja a szállítói
finanszírozás JUKO Kft. részére történő átutalásának napja, de
legkésőbb 2013. november 15.
144/2013.(X.08.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul Veresegyház város 2014. évi villamos energia
közbeszerzési eljárásban való részvételéhez.
2. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a
„Veresegyház város 2014. évi villamos energia közbeszerzési
eljárása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és
lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
• Jáger Ágnes pénzügyi 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
• Sourcing Hungary Kft. által delegált szakértők
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
145/2013.(X.08.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
a Versegyház 627 helyrajzi számon nyilvántartott Csokonai
utca 2/A. szám alatti ingatlanon található kazánház épület
bontásához.

146/2013.(X.08.) Kt. határozat:
Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a Veresegyház belterület, 4828; 5914; 2281 és
8660 hrsz.-ú, (természetben: Veresegyház, Öreghegysor,
Viczián, Árpád és Hétvezér utcák) önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon előreszállító ládák elhelyezésre vonatkozó ingyenes
területhasználati szerződés megkötéséhez a Magyar Posta Zrt.
veresegyházi kirendeltségével.
147/2013.(X.08.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a Veresegyház külterület, 052/18 hrsz.-ú, 3.434 m2
területű szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához Barsi
Istvántól 300,- Ft/m2, összesen 1.030.200,- Ft vételáron.
2. A képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület,
052/19 hrsz.-ú, 3.432 m2 területű szántó művelési ágú
ingatlan megvásárlásához Barsi Jánostól 300,- Ft/m2, összesen
1.029.600,- Ft vételáron.
148/2013.(X.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása tagjainak összetételében bekövetkezett
változás miatt szükségessé váló társulási megállapodás
módosítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást elfogadja.
2. A képviselő-testület a döntésről szóló határozatot legkésőbb
2013. október 15-ig eljuttatja a Társulás részére.
A társulási megállapodás hatályba lépésének időpontja: 2014.
január 1.
149/2013.(X.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára - a Veresegyházi
Waldorf Általános Iskola működési költségeinek finanszírozására
- 1.500.000,- Ft támogatást biztosít.
150/2013.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a alapján
2013. november 1-jétől 5 évre megbízza Kelemenné Boross
Zsuzsát a Váci Mihály Művelődési Ház igazgatói feladatainak
ellátásával.
151/2013.(X.18.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Veresegyházi Református Templom termálfűtésének
kivitelezésére irányuló önkormányzati beruházás megvalósítását,
amelyhez az önkormányzat a 2013. évi költségvetés
tartalékkerete terhére 3.229.978.-Ft-tal járul hozza, a beruházás
megvalósításához szükséges összeget a Veresegyházi Református
Egyházközség 1.500.000.- Ft-tal egészíti ki.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beruházás
közös finanszírozásához szükséges szerződést készítse elő,
amely tartalmazza a jelen határozat 1.) pontjában szereplő
költségmegosztást és azt, hogy a beépítésre kerülő termálfűtési
rendszer az önkormányzat tulajdona, annak üzemeltetője a
GAMESZ, mint hőszolgáltató. A szerződés tartalmazza továbbá,
hogy a kiépítésre kerülő rendszer használója a Veresegyházi
Református Egyházközség, akit így az elfogyasztott hőmennyiség
alapján a szolgáltatási díj megfizetése terhel.
152/2013.(X.18.) Kt. határozat:
3. Veresegyházi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fabriczius József Általános Iskola felújításának és
emeletráépítésének nettó 410.400.000,- Ft + ÁFA összegű
költségét a 2014. évi költségvetés eredeti beruházási
előirányzataként biztosítja.
4. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert „A
Fabriczius József Általános Iskola felújítása és emeletráépítés
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- 2. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és
lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Cserháti Ferenc, PBVO osztályvezető
• Jovanovic Dragutin építésügyi csoportvezető
• Jáger Ágnes pénzügyi 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 jegyzőkönyvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
153/2013.(X.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyházi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kálvin téri Református Iskola 4 tanteremmel történő bővítése
építési munkáihoz a 2014. évi költségvetés tartalékkerete
terhére nettó 80 MFt + ÁFA összeg felhasználását jóváhagyja.
2. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert „A
Kálvin téri Református Általános Iskola 4 tanteremmel történő
bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és
lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati jogú tagjai:
• Garai Tamás jegyző
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
• Jovanovic Dragutin építésügyi csoportvezető
• Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási jogú tagjai:
• Nagy István, Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság el nöke
• Szalontai Boldizsár képviselő
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
157/2013.(X.31.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szalontai Boldizsár képviselő által benyújtott – a távközlési
tornyok építésére vonatkozó – módosító indítványt elutasítja.
158/2013.(X.31.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szabóné Tolnai Ildikó képviselő által benyújtott – a távközlési
tornyok építésére vonatkozó – határozati javaslatot elutasítja.
159/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság részéről érkező észrevételek miatt - a 2 db 40 méter
magasságú távközlési torony megépítésére vonatkozó 79/2013.
(VI. 11.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtását
felfüggeszti.
2.) Veresegyház Város Önkormányzata a tornyok kialakításával
kapcsolatban lakossági fórumokat szervez, melynek határideje:
2013. november 30.
3.) A képviselő-testület a lakosság döntésének megfelelően hoz
határozatot a tornyok építéséről illetve azok helyéről.
160/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 2012. évi
egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg szerinti eredménye
8 368 ezer Ft (nyereség), mérlegfőösszege 204 985 ezer Ft)
elfogadja.
2. A mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül,
abból osztalék nem fizethető ki.
3. A határozatot a társaság ügyvezetőjének meg kell küldeni.
161/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ismételten kijelöli Basa Ottót (szül.: Hatvan, 1970.10.22., a.n:
Óvári Mária, szig.sz.: 763321PA, adóazonosító jel: 8379140834,
2112 Veresegyház, Wesselényi Miklós u. 16. szám alatti lakost)
a Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft.(Cg: 13-09076739) ügyvezetőjének, 2013. október 15-től 2013. december
31-ig tartó határozott időtartamra.
2.) A képviselő-testület az ügyvezető igazgatói tevékenység
meghosszabbítása miatt módosított, a módosítással egységes

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.
3.) A határozatot a társaság ügyvezetőjének meg kell küldeni.
162/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért
Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumában és
Ellenőrző Bizottságában történő alábbi személyi változásokat
tudomásul veszi a kuratórium tagjainak és az Ellenőrző Bizottság
tagjainak lemondását 2013. év október hónap 15. napjával,
és 2013. év október hónap 16. napjával kezdődő hatállyal
határozatlan időre megbízza az Ellenőrző Bizottság elnöki
tisztségével Péter Beatrixot.
távozó kuratóriumi tagok: Bárczi Lászlóné, Kosik József, Gulyás
László
távozó ellenőrző bizottsági tag: Vásárhelyi Péter
távozó ellenőrző bizottság elnöke: Harcos Lászlóné
belépő kuratóriumi tagok: Illésfalvi Péter Pál, Chmelik Gábor,
Dvorcsák Gyula Béla
belépő ellenőrző bizottsági tagok: Péter Zoltánné, Babcsán Pálné
2. A képviselő-testület elfogadja a Veresegyház és Környéke
Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány
Alapító okirata Preambulumának, I. 2., I. 3., III. 1., V. pontjainak
módosítását tartalmazó alapítványrendelést módosító
nyilatkozatát, valamint a Cnytv. 38. § (2) bekezdése szerint
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
3. Figyelemmel a Cnytv. 53. § (1) bekezdésében foglaltakra
a Képviselő-testület, mint az alapító Veresegyház Város
Önkormányzatának az Mötv. 41. § (2) bekezdése szerint az
önkormányzati feladatokat ellátó testülete megbízza Dr. Papp
Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca
20. V/34., nyilvántartási száma: 01-005820), hogy képviselje
Veresegyház Város Önkormányzatát, mint kérelmezőt a Cnytv.
szerinti változásbejegyzési eljárásban.
163/2013.(X.31.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Kálvin téri Református Iskola épületének
Veresegyház Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadú
tulajdonjogára és a Veresegyházi Református Egyházközség
1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó haszonélvezeti jogára,
valamint az együttműködésre vonatkozó – Veresegyház Város
Önkormányzata és a Veresegyházi Református Egyházközség
között kötendő – megállapodást.
164/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hatályon kívül helyezi a 132/2008. (X.28.) Kt. sz. határozattal
elfogadott települési esélyegyenlőségi tervét.
2. A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv., a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól
és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.
27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel összhangban készült, 2013- 2018.
évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) fogad
el, mely rögzíti az esélyegyenlőség megteremtése érdekében
végzendő feladatokat. A program végrehajtását kétévente felül
kell vizsgálni.
3. Az önkormányzat vállalja, hogy az esélyegyenlőségi
programban leírt kötelezettségeinek eleget tesz, a programmal
összehangolja a település más vonatkozó dokumentumait,
valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. A program végrehajtásába bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami
intézmény-fenntartójára.
165/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vállalt visszavásárlási kötelezettségéből adódóan hozzájárul a
Veresegyház belterület, 5785/130 hrsz.-ú, 4.577 m2 területű,
kivett beépítetlen ingatlan visszavásárlásához a Bak és Vidéke
Takarékszövetkezettől, nettó 46.456.500,- Ft + 12.543.255,- Ft
(27% ÁFA) = bruttó 58.999.755,- Ft vételáron, 2013. december
31-i határidővel.
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2.) A képviselő-testület vállalt visszavásárlási kötelezettségéből
adódóan hozzájárul a Veresegyház belterület, 5785/132 hrsz.-ú,
3.118 m2 területű, kivett beépítetlen ingatlan visszavásárlásához
a Bak és Vidéke Takarékszövetkezettől, nettó 31.647.700,- Ft +
8.544.879,- Ft (27% ÁFA) = bruttó 40.192.578,- Ft vételáron,
2013. december 31-i határidővel.
3.) A képviselő-testület a visszavásárlást követően hozzájárul
ahhoz, hogy a Veresegyház belterület 5785/130 hrsz.-ú ingatlan
megosztásra kerüljön olyan formában, hogy 3 db társasházépítésre alkalmas ingatlan és a megközelítésüket szolgáló út
kerüljön kialakításra.
166/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Veresegyház külterület 068/14 hrsz-ú, 21 ha
691 m2 alapterületű, kivett telephely besorolású ingatlanból
összesen 70.000 m2 területrész önálló helyrajzi számmal
leválasztásra kerüljön.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, a Veresegyház külterület 068/14 hrsz-ú, 21 ha
691 m2 alapterületű, kivett telephely besorolású ingatlanból
leválasztandó, önálló helyrajzi számú, összesen 70.000 m2
területrészre vonatkozó hosszú távú területbérleti szerződés
megkötéséhez a Garden Invest Halas Kft-vel, valamint a Garden
Invest Zsana Kft-vel már megkötött hosszú távú területbérleti
szerződés módosításához az alábbi feltételekkel:
- a Garden Invest Zsana Kft-vel megkötött területbérleti
szerződés módosításához a bérelt terület nagyságának (2,5 ha)
növelése 3,5 ha-ra miatt;
- a Garden Invest Zsana Kft-vel megkötött területbérleti
szerződés módosításához a bérelt terület után fizetendő
éves bérleti díj (400.000,-Ft/ha/év figyelembevételével)
megnövekedése miatt;
- a Garden Invest Zsana Kft-vel megkötött területbérleti
szerződés módosításához, hogy a lejárati határidő (2033.
december 31.) 1 évvel meghosszabbodjon, hogy a két Kft.
területbérleti szerződése azonos feltételekkel kerüljön aláírásra;
- a megadott tulajdonosi hozzájárulás módosításához a
megnövelt összterület tekintetében;
- új hosszú távú területbérleti szerződés megkötéséhez, 2013.
november 1-től a Garden Invest Halas Kft-vel a másik 3,5 ha-os
terület bérletére, teljesen megegyezően a Garden Invest Zsana
Kft. eredeti szerződésében foglalt alapfeltételekkel.
167/2013.(X.31.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a Veresegyház külterület, 043/6 hrsz.-ú, szántó
művelési ágú ingatlan 387/3077 tulajdoni hányadának (7.348
m2) megvásárlásához Hibó Józseftől 300,- Ft/m2, összesen
2.204.400,- Ft vételáron.
168/2013.(X.31.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízjogi üzemeltetési
engedélyében (KTVF:5620-8/2013; Vízkönyvi szám: 6.2/E/81;
6.2/E/116) részletezett termálvagyonnak vagyonkezelésbe
adását a GAMESZ részére.
A képviselő-testület az alábbi helyrajzi számok esetében
a vagyonkezelői jog GAMESZ részére történő földhivatali
bejegyzéséhez:
Vagyontárgy		
HRSZ
Helyszín
B-15 termelő termálkút
2298/4 Búcsú tér
K-25 termelő termálkút
087/9
Gyermekliget utca
K-23 visszasajtoló termálkút 5786/1 Budapesti út
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
érintett GAMESZ-szal a vagyonkezelői szerződést 2013. október
1-jei hatállyal az önkormányzat nevében megkösse.
3.) A vagyonkezelői szerződés megkötését követő 30 napon belül
intézkedni kell a földhivatali nyilvántartásban a vagyonkezelői
jog bejegyzéséről és az ingatlanvagyon-kataszterben a változás
átvezetéséről.
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A képviselő-testület novemberben lakossági fórumot szervez
a tervezett távközlési tornyok ügyében
A képviselő-testület október 15-én tárgyalta a tervezett távközlési tornyok építésével kapcsolatos ügyet, melyet Tolnai Ildikó képviselő asszony
jegyzett előterjesztőként, melyben javasolta a képviselő-testületnek, hogy vonják vissza azt a korábbi határozatot, mely szerint a város két
pontján, az épülő Fenyves utca és a Fenyves erdő közötti területen, valamint a Ligetek közelében a volt TSZ betonüzem területén egy-egy 40 méter
magas távközlési torony (mobil átjátszó torony) épüljön.
Előterjesztését 730 db lakossági aláírással támasztotta alá, bár az
aláírásokat személyiségi jogokra hivatkozva nem adta ki a kezéből.
Képviselő asszony és társai egészségügyi kockázatra hivatkozva
gyűjtötték az aláírást, s ezt ecsetelte a képviselő-testületi ülésen
is, sőt három megjelent lakos is kifejtette félelmeit a lehetséges
egészségkárosodás veszélyét vélelmezve. Ugyanakkor elhangzott az
is, hogy a fejlődéssel, a mobiltelefonok és az internetes távközléssel ők
is egyetértenek, sőt az egyik hozzászóló férje éppen mobiltelefonok
árusításával foglalkozik, ám ne itt az ő körzetükben létesüljön új
átjátszó torony, hanem valahol másutt, távolabb a lakott területektől.
Válaszként polgármester úr kifejtette, hogy a tornyok sugárzásával
kapcsolatos esetleges egészségkárosító veszélyekről folyó kutatások
szerte a világon folynak, de elfogadott bizonyítékot még sehol
sem tudtak felmutatni, csak vélekedések vannak és ellentmondó
eredmények. Magyarországon egyetlen egészségvédelemmel
foglalkozó hatóság sem tiltja a tornyok lakókörnyezetben történő
elhelyezését, sőt nagyvárosokban toronyházak tetejére is engedélyezik
azt. Korábban a mobiltelefonok veszélyeiről sokszor lehetett hallani, s
ma már alig akad olyan ember, aki nem hord magával sokszor nem is
egy készüléket. Ugyanakkor rákérdezett, mit javasol az előterjesztő, a
város mely pontján helyezzék el a tornyokat, de erre konkrét válasz
nem érkezett.
Más vonatkozásban ismertette, miért van szükség az új tornyok
megépítésére. A technikai fejlődés talán éppen a távközlésben,
a telefonálásban és az internetezésben a leggyorsabb, egyre
újabb alkalmazások és eszközök jelennek meg, s nem célszerű
erről a felgyorsult fejlődésről a városnak lemaradni. Hamarosan
itt a 4G alkalmazás a távközlésben, s a gyors és igényes távközlési
lehetőségektől eshet el Veresegyház, ha nem tartunk lépést a világban
zajló fejlődéssel.
Polgármester úr kijelentette, hogy a lakosság véleményét, akaratát
mindenképpen figyelembe veszik, ám kérdés, hogy milyen
tájékoztatást kaptak a lakosok, például az aláírásukat adók. Emiatt
javasolta, hogy függesszék fel a tornyok engedélyezésére vonatkozó
határozatot a lakosság véleményének megismeréséig, s tartsanak
lakossági fórumot e célból.
Tolnai Ildikó előterjesztő azonban ezt a javaslatot nem fogadta el,
ragaszkodott a határozat visszavonásához. Érdekes vita alakult ki
képviselő asszony és Szalontai Boldizsár képviselő úr között, aki a
kampányolás szelét érezte ki az elhangzottakból. Ugyanakkor bizonyos
tekintetben egyet értett képviselő asszonnyal, ám mégsem jutottak
közös nevezőre sokszoros szóváltást követően sem.
Végül, az idő előre haladtával Polgármester úr berekesztette az ülést
azzal a döntéssel, hogy a képviselőtestület a lakosság véleményének
kikérésével hozza meg határozatát a tornyok építéséről, illetve
azok helyéről. Ennek érdekében határoztak a lakossági fórum
megszervezéséről, melynek időpontját november hóra tűzték ki.
Addig pedig a korábbi határozat végrehajtását felfüggesztették.
WK

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet lesz, mely a munkanap átrendezések miatt
az alábbi napokat érinti:

december 7. szombat, december 21. szombat, december 23. hétfő,
december 30. hétfő, december 31. kedd
A Hivatal ez idő alatt ügyeletet tart.

Garai Tamás jegyző
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Eredménytelen vita a két szemben ülő
képviselő között

Veresegyház Város Önkormányzata felvételt hirdet
építőiparban jártas nyugdíjas számára, műszaki ellenőri
feladatok esetenkénti ellátására. Érdeklődni a 20 944 9523
telefonszámon Pásztor Béla polgármester úrnál lehet.

ÉRTESÍTÉS

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal részéről értesítjük a lakosságot, hogy
városunkban a

Tüdőszűrés

2013. november 4-től – november 29-ig lesz.
A vizsgálat helye:

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciaterme
Veresegyház, Fő út 45-47. II. emelet 312. szoba
Időpontja:

hétfő, szerda: 12.45 -18.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 13.50 óráig
KÉRJÜK, HOGY A SZŰRÉSRE A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ
TB-KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST
MINDENKI HOZZA MAGÁVAL.
A tüdőszűrések során a megelőzés, az egészség megőrzése a cél.
A vizsgálat során a tüdőbetegségek és más légzőszervi betegségek
felfedezésének aránya jelentős, ezért minden 40 év feletti lakos
megjelenésére számítunk!
Budapest az ország tuberkolózissal legfertőzöttebb területei közé tartozik, így
az agglomeráció, ingázás stb. miatt Pest megyében is fontosak a szűrések.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!
Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat kötetlen munkaidőben végzőket,
hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása érdekében lehetőleg a délelőtti
időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást.

2013.11. szám • november

járási –megyei hírek

2013. november

Nekem ez egy hatalmas élmény volt emberileg is, szakmailag is, látássérültként is. A kezembe adták a fehér botot és én elindultam.
Nagyon fontosnak tartom, hogy minden látássérült eljusson erre az elemi rehabilitációra.”

Látássérültek és vakok helyzete a a térségünkben
Gödöllőn, a Palotakert 4. szám alatt található a Vakok és Gyengén Látók Közép Magyarországi Regionális Egyesülete irodája, akik éppen az
Európai Uniós „Közösség Lámpásai” projekten dolgoznak.
Az irodában ismerkedtünk a szervezet két munkatársával, Szluka Lídiával, aki maga vakként született és Aranyiné Kmett Olga közösségi mentorral.
A mentorok feladata az, hogy megtalálják és lehetőség szerint
önműködő közösségekbe szervezzék a Gödöllő térségében élő
látássérülteket. A járáshoz 17 település tartozik, de együttműködési
szerződését a Gödöllői- és Veresegyházi Önkormányzat írta alá az
egyesülettel. „Mivel közhasznú szervezet vagyunk, nyilván a többi
település látássérültjeit sem fogjuk elküldeni, de a Közösség Lámpásai
projektnek ez a két település a szerződő partnere.”
Az egyesület nem csak a vakok és gyengén látók felkutatásban vesz
részt, hanem segíti a látássérültek elemi rehabilitációját is. Igyekeznek
elősegíteni azok beilleszkedését, akik nem született vakok, hanem
később veszítették el a láttásukat. Ennek érdekében céljuk, hogy
együtt működjenek a Vöröskereszttel.
A rehabilitáció legjobb eszköze pedig a VERCS, azaz a Vakok Elemi
Rehabilitációs Csoportja, ami Budapesten Hermina út 21. szám
alatt működik. „Nekem ez egy hatalmas élmény volt emberileg is,

Szluka Lídia
szakmailag is, látássérültként is. A kezembe adták a fehér botot és
én elindultam. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden látássérült
eljusson erre az elemi rehabilitációra. Aki látott és utána veszítette el
a látását, az úgy érzi, bezárták a sötétségbe és vége az életének. De
a VERCS-en megtanítják arra, hogy vakon is tud főzni, sminkelni, stb.
Az elmei rehabilitáció során legelőször is, megtanítják a beltéri
közlekedést, hogy hogyan kell fogni a fehér botot, mit kell vele
csinálni és, hogy mire is jó ez az eszköz. Ha a beltéri közlekedés már
biztonságosan megy, akkor következnek a járművek.„Ma is emlékszem
az első járműre, az egyes villamost tanultam. Először a villamost
tanuljuk, mert ugye általában a kötött pályás járműveket szeretjük,
mert azok megállnak minden megállóban és bemondja a megálló
nevét is a vezető. Egy busz ugye kihagyhat megállót, mert esetleg nincs
se fölszálló, se leszálló. A vak ember ezért először a villamost tanulja,
utána tanulja a metrót, aztán végül a buszt. Aki vidéki, az tanulja a HÉVet is. Nem könnyű, de megtanulható. Először is, hogy találom meg a
villamos megállót, ehhez követnem kell a villamos peron szélét.
Gondot jelent még az, hogy a villamosmegállóban álló összes látó
ember segíteni akar, mert féltenek, nehogy beessek a villamos
alá. Őket pedig arra kellene- megtanítani, hogyan kell egy vak
embernek segíteni. A legjobb, ha a vak a látó ember vállára teheti a
kezét, mert akkor érzékeli a lépések hosszát, a haladás irányát, stb.
Arra is figyeljenek, akik segíteni akarnak hogy a fehér botot tartó kéz
szabadon maradjon, mert úgy érezzük magunkat biztonságban.
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Mindezek mellett segítenek a szabadidő hasznos eltöltésében
is. Kirándulásokat szerveznek, rendezvényeket tartanak, és van
egy sportegyesületük is, a LÁSS, azaz a Látássérültek Szabadidős
Sportegyesülete, amely Budapesten az Andrássy út 61. szám alatt
található. A LÁSS egy látássérült fiatalokból álló csapat, ahol a sport
legkülönbözőbb válfajait lehet kipróbálni, ezek közé tartozik például
a pilates, a jóga, a hastánc, illetve most már létezik vak foci is. Ez mára
már nemzetközileg elismert sportággá nőtte ki magát, amiben mi
magyarok is részt veszünk.
A tanfolyamot a látássérültek akár a saját lakóhelyükön is igénybe
vehetik, ami például egy idős embernél igen hasznos. Megtanítják a
saját környezetében közlekedni és élni.
Az elemi rehabilitáció után, a második fontos lépés a foglalkoztatási
rehabilitáció, ahol megtanítják a látássérülteket önéletrajzot írni,
állást keresni. A látássérültek munkaerőpiacon való elhelyezkedése

Aranyiné Kmett Olga
számunkra kardinális kérdés. Ez elsősorban azért nehéz, mert a
munkaadók félnek vakot, gyengén látót alkalmazni. Van azonban egy
alapítvány, a Munkakör Alapítvány, amely eredetileg hallássérültekkel
foglalkozott, de ma már látássérültekkel is.
Ez egy úttörő munka, és nekünk, vakoknak is ki kell alakítaniuk új
állásokat saját maguknak. Ma már igenis vannak vak pszichológusok,
gyógytornászok, angoltanárok, történelemtanárok, stb. Vannak
vak fordítók, jogászok, informatikusok, programozók. Tudunk
számítógépen dolgozni,. Át kell alakulnia az emberek fejében annak,
hogy a vak nem csak gyógymasszőr, kefekötő, kosárfonó vagy
telefonközpontos lehet. Ezek csak elavult társadalmi sztereotípiák és
előítéletek. Én, Szluka Lídia, énekművész, énektanár és kamaraművész
vagyok.
Az egyesületnél létezik egy úgynevezett érzékenyítő program
nevű szolgáltatás, amit bárki igénybe vehet. Ezt adják cégeknek,
kórházaknak, önkormányzatoknak, hivataloknak, kulturális-, szociálisés oktatási intézményeknek. Ennek során bemutatják a látássérültek
informatikai eszközeit, a mindennapi életvitelünket megkönnyítő
beszélő segédeszközöket. Ilyen például a beszélő vérnyomás mérő,
vércukorszint mérő, a konyhai mérleg, a színfelismerő, hogy ízlésesen
öltözködhessünk. A vak ember odatartja a ruhát és a készülék
megmondja, hogy az milyen színű, így össze tudjuk válogatni az
aznapi ruhánkat, kiegészítőket.

Érdeklődők a +36-70/984-1745 számon és a lampas.godollo@gmail.com címen
kérhetnek további tájékoztatást!
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„Ne adjunk lehetőséget a csendes gyilkosnak!”

Szén-monoxid mérgezés veszélyei
Kéménytűz, füst és szén-monoxid-mérgezés - mindez megelőzhető!
A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a nem megfelelő műszaki állapotú, vagy a helytelenül használt
tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű kazán okozza. A szénvegyületek tökéletlen égése
során képződő színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a lakótérbe kerül, és megmérgezi az ott tartózkodókat. A szén-monoxid rendkívül agresszív,
mérges gáz. Belélegezve a tüdőn át a vérbe kerül, ahol kétszázötvenszer intenzívebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, vagyis megakadályozza az
oxigénfelvételt.
A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel, öngondoskodással
megelőzhetőek!

A legfontosabb, hogy az állampolgárok minden fűtési szezon előtt
ellenőriztessék a tüzelő- és fűtőberendezések, illetve a kémények
műszaki állapotát, karbantartottságát – ezzel máris fontos lépést
tesznek saját biztonságuk érdekében.
Tehát a balesetek megelőzése érdekében különös gondot kell
fordítani a kémények karbantartására is, hiszen a tragédiák
gyakori okai a nem megfelelően működő kémények. Sajnos
sokszor előfordul, hogy a lakásba nem tudott bejutni a
kéményseprő, annak érdekében, hogy az égéstermék-elvezető
időszakos felülvizsgálatát, ellenőrzését elvégezhesse. Ezeknek az
ingatlanoknak tulajdonosával, használójával szemben szükség
esetén a tűzvédelmi hatóság eljárást kezdeményez.
A kéményseprő-ipari közszolgáltató vizsgálatai során több
esetben állapítottak meg a kéményseprők közvetlen életés vagyonbiztonság veszélyeztetést, ezekben az esetekben
értesítették a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot, amely
haladéktalanul megtiltotta az égéstermék-elvezető további
használatát a hiányosság megszüntetéséig, illetve annak a hatóság
felé történő igazolásáig.
Az ellenőrzést szakemberre kell bízni, aki a műszaki biztonsági
felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az is, hogy azokat
a helyiségeket, amelyekben a tüzelőberendezések találhatóak,
rendszeresen szellőztessék, így is megakadályozható a mérgező
gázok felhalmozódása. A szellőző nyílásokat semmilyen esetben
sem szabad eltömni, elzárni, és szabad keresztmetszetüket
időszakonként ellenőrizni kell.
Tudnivaló, hogy a szén-monoxid már rendkívül alacsony
koncentrációban mérgező. Ha a levegőben a koncentrációja eléri
az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik
az eszméletvesztés, majd a halál. A védekezés egyik legfontosabb
biztosítéka a szén-monoxid-érzékelő, ugyanis a színtelen, szagtalan,
a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló gázt az ember

nem érzi, de egy pár ezer forintos beruházással biztonságossá
teheti lakását. Igazgatóságunk nyomatékosan ajánlja ezen riasztó
berendezések felszerelését, hiszen ezek a készülékek azonnal jelzik
a szén-monoxid-koncentráció emelkedését. A szén-monoxiddal
kapcsolatos súlyos balesetek igen gyakran éjszaka történnek,
amikor a gáz hatásának kitett ember alszik. A CO riasztó készülékek
azonban olyan hangos jelzést adnak, hogy az álmából is felriasztja
az embert. A szén-monoxid érzékelők közül olyan típusút kell
választani, amely az EN 50 291 vizsgálati szabványnak megfelelő.
Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és
hallásképesség csökkenésének tüneteit észleli az ember, szénmonoxid mérgezésre lehet gyanakodni. A gázkészüléket azonnal
el kell zárni, és ki kell szellőztetni a lakást. Tiszta levegőn a vérben
lekötött szén-monoxidnak mintegy fele egy óra alatt távozik. Vagyis
ha a mérgezést szenvedett ember elhagyja a szén-monoxiddal
telített helyiséget, enyhülnek a tünetek.
A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság
figyelmét, hogy gázüzemű vagy vegyes tüzelésű fűtési technikák
esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az új típusú
nyílászárók megfelelő szellőzőnyílással legyenek ellátva. Fontos,
hogy a szellőzőnyílásokat szakember szerelje be. Régebbi típusú
nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes végeztetni.
Ez különösen fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai elszívó
berendezés működik. Ugyanis a konyhai elszívó képes a kéményből
az égésterméket „visszaszívni” a lakótérbe. Ha azonban szabadok a
szellőző nyílások, ez a depresszió nem következhet be.
A legfontosabb tanácsok:
• Rendszeresen ellenőriztesse a kéményeket, a kazánokat, kályhákat,
ezeket szakemberrel szereltesse be, vizsgáltassa felül!
• Szerezzen be szén-monoxid-érzékelő jelzőkészüléket, amely a
mérgezés veszélyére figyelmezteti Önt!
• Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig szabadon
maradjanak!
• Rendszeresen szellőztesse a tüzelő- fűtőberendezések helyiségeit!

Pest megye járásainak jövedelemi viszonyai
Az idén első alkalommal vizsgált járási
adatok szerint a legtöbb jövedelemből a
Budakeszi járás lakosai gazdálkodhatnak.
Pest megyében a Nagykőrösi járásban a
legkisebb a vásárlóerő.
Magyarországon az egy főre jutó éves
nemzeti vásárlóerő 5009 euró, ami 38,9
százaléka az európai átlagnak - derül
ki a GfK Hungária Piackutató Intézet
által közzétett, 2013. évi vásárlóerőtanulmányából. Magyarország ezzel
a tavalyihoz hasonlóan, az idén is a
31. helyen áll Európa 42 országának
rangsorában.
Magyarországon a megyék és a főváros
rangsorában Budapest áll az első
helyen 6520 eurós vásárlóerővel, ami 30
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százalékkal magasabb, mint a nemzeti
átlag, ugyanakkor egy szinten van a
balti államok országos átlagával, de
érezhetően elmarad a szlovák és a cseh
országos, nagyjából 7500 eurós szinttől.
A Pest megyében található 18 járás
felében a vásárlóerő nem éri el az
országos átlagot.

A Pest megyében található járások
rangsora a vásárlóerő szerint
(az országos átlag százalékában):

Budakeszi 127
Dunakeszi 119
Szentendre 116,9 Pilisvörösvár 116,4
Érd 116 	Gödöllő 108,5
Vác 104
Szigetszentmiklós 102,1
Vecsés 102
Szob 98,6
Aszód 95,9	Gyál 94,4
Monor 92,3	Ráckeve 89,2
Cegléd 87,9
Dabas 87,6
Nagykáta 86,6
Nagykőrös 85,6
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A jelenlegi menetrend november 22-ig érvényes

Nehézségek a vasúti közlekedésben
Ismert, milyen nehézségek léptek föl a vasúti közlekedésben a Budapest – Veresegyház –Vác vasútvonalon, mindannyian tapasztaljuk, ha
vonattal akarunk eljutni akár Budapestre, akár Vácra.
Előző lapszámunkban ismertettük Pásztor Béla polgármester úr levélváltását a vasúttársaság illetékesével, a választól azonban sem sokkal
okosabbak, sem derűlátóbbak nem lettünk. Hasonlóan elégedetlenek a Budapest – Dunakeszi – Vác vonalon közlekedő utasok is. Dióssi Csaba,
dunakeszi polgármester és országgyűlési képviselő is felemelte szavát ez ügyben.
Mindezeket a nehézségeket azonban még egy ideig el kell
viselnünk - hangzott el az október 30-án lezajlott sajtótájékoztatón,
melyet a Nyugati Pályaudvar Királyi Várótermében tartottak a
MÁV és a MÁV Start vezetői: Vólentné Sárvári Piroska főigazgató
asszony (MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság), Csépke András
üzemeltetési igazgató (MÁV-START Zrt. Üzemeltetési Szervezet), dr.
Kormányos László marketing és fejlesztési vezető (MÁV-START Zrt.
Marketing és Fejlesztési Szervezet), Loppert Dániel kommunikációs
vezető (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.). A sajtótájékoztatón
mutatták be a november 4-től november 22-ig érvénybe léptetett
rendkívüli, úgynevezett vágányzári menetrendet, melyet következő
oldalainkon teszünk közzé
A sajtótájékoztatón térségünket Kopeczky Lajos, Erdőkertes
alpolgármestere, valamint e sorok írója, a Veresi Krónika
főszerkesztője képviselte. A rendezvényen díszvendégként
Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai- és világbajnok, gödi
lakos ült az előadók asztalánál, aki szintén elmondta kapcsolódó
gondolatait.
Az elhangzottak szerint Vác állomásának átépítése, korszerűsítése
miatt nehezedett meg a közlekedés ezen a két vonalon. Vác
állomáson egyetlen sínpálya maradt átmenetileg, emiatt sok vonat
a mi vonalunkon (vasúti nyilvántartás szerint 71-es vonal) csak Vác
Alsóvárosig, a dunakeszi vonalon (vasúti nyilvántartás szerint 70-es
vonal) csak Gödig közlekedik. A menetrendszerű járatokat ezen az
egy váci sínpáron nem tudják átengedni, miközben változatlanul
járnak az ún. zónázó, csak bizonyos állomásokon megálló vonatok
és a nemzetközi gyorsvonatok is. A pályán az átépítések idejében
is napi 180 vonat közlekedik, s ez nemcsak síneket terheli, hanem
a felső vezetékeket, az biztosító berendezéseket, tehát az egész
pályafenntartást és üzemeltetést. A vasutasok óriási felelősséggel
és megfeszített munkával végzik tevékenységüket.
Mindezek mellett a tervezett ideiglenes menetrend is sűrűn
felborult, vagy késést szenvedett amiatt, hogy a sokkal kisebb
terhelésre kialakított pályarendszer a hatalmasra duzzadt igénybe
vétel miatt sokkal több meghibásodást szenved el, mint azt várták,
„drámai meghibásodások történtek!”
A megoldást keresve lemondtak az utasok autóbuszra ültetéséről,
mert a vasútpótló buszok óriási forgalmi akadályokat okoznának a
közutakon is, tekintve, hogy a napi 30-40 ezer ember szállításához

500 autóbuszra lenne szükség, amelyek végeláthatatlan dugókat
okoznának, ha megjelennének ebben a körzetben.
Maradt tehát a türelem kérése és a fokozott figyelem, valamint az új
menetrend, amit most 18 napra állítottak össze, melyben a vonatok
menetidejét lazábbra szervezték, hogy esetleges újabb, előre nem
látható meghibásodások esetén is tartani lehessen a menetidőt. Az
elszenvedett kellemetlenségeket az állomás átalakítását követően
egy rendkívül kényelmes és korszerű pályaudvarral igyekeznek
ellensúlyozni, amire sokáig büszkék lehetünk majd.
Ez a beruházás 15 milliárd forintos EU támogatással megvalósuló
felújítás, amelyben a váci állomás és környéke teljeskörűen megújul,
és korszerűsödik.
Főszerkesztőnk kérdésére, hogy a Budapest – Veresegyház –
Vác teljes vonalszakasz két évvel ezelőtt bemutatott tervei,
az ikervágányok kiépítése, a vasút – közút kereszteződések
korszerűsítése, a gyorsabb menetidő, stb. mikor valósul meg,
nem kaptunk megnyugtató választ. Az elhangzottak szerint a
2014-től kezdődő új EU gazdasági ciklusban kell a 71-es vonal
említett fejlesztésére pályázni és pénzt szerezni. Mivel a tervek
készen vannak a teljes szakaszra, szerencsés esetben 2015-ben
elkezdődhetnek ezek a munkálatok is.

A már eddig is megszokott kiegészítő buszos
vonatpótlás ebben a fázisban változatlan marad.
A MÁV-csoport vezetése és a szakemberek köszönik
a türelmet és a megértést a vágányzári menetrend
okozta problémák miatt! A novembertől 4-től módosított

menetrend sajnos még nem tudja teljes egészében kezelni a
jelentős műszaki meghibásodások esetén keletkező kapacitás
és menetrendi problémákat, de lehetőséget biztosít arra,
hogy a kisebb zavarhelyzetek esetén a menetrendszerinti
közlekedés gyorsabban helyreállítható legyen. November
23-tól az egy vágányú menetrendi közlekedés befejeződik
a vonalon, az ezt követő munkálatok már várhatóan
kiszámíthatóbb vasúti közlekedést tesznek majd lehetővé.
MÁV-START Zrt.
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Rendezvények a Szabadidős
és Gazdasági Innovációs
Központban

Kreatív Gyakorlatok

November 15. 17 óra: Mesélő muzsika „Gödöllőiek”
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház

Váci Mihály Művelődési Ház szakköre
Festés, rajzolás Mizser Pál festőművésszel.
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola
hétfő és csütörtök 15-16.30-ig és 16.30 - 18.00-ig
Részvételi díj: 3600 Ft/4 alkalom

December 1. 16 óra: Kolompos Táncház
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
December 5. 17 órától: Jön a Mikulás
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ előtt
December 6: Kiállítás megnyitó
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ –
Udvarház Galéria
December 8. (vasárnap):				

Lisznyay Szabó Gábor Emlékünnepség
16.00 Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
18.00 Mézesvölgyi Általános Iskola aulája

December 14. (szombat) 17 óra: Fúvószenekari koncert
Váci Mihály Művelődési Ház
December: A tizenkét eltáncolt cipellő -

Mesebalett a Tündérkék Tánccsoport előadásában
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház

December 21. 17 órától: Mindenki karácsonya
Városháza előtti tér
December 22: Betlehem AGORA
December 27. 19 óra: LORD koncert			
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
December 28: Moldvai Táncház
HIRDETÉS
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Bokrétás/10.vallomások
rész/
K e l e m e n n é Boross Zsuzsannát, a Váci Mihály Művelődési Ház igazgatóját nem kell bemutatni a város lakóinak. Szinte nincs olyan rendezvény, ahol ne
találkoznánk a nevével, - szervez, irányít, a jelenlétével biztat és megnyugtat. Nincs olyan ünnepi műsor ahol ne lenne ott személyesen, Ő az, akire mindig
és minden helyzetben lehet számítani. Amikor elindítottuk a „Bokrétás vallomások” című sorozatunkat, ígéretet tettem, hogy az utolsó befejező részben
közreadom az igazgatóasszony korábban, - a Bokréta Néptáncegyüttesről 2012-ben készült „házimoziban” - elmondott szavait. Egy év hosszú idő, ezért
telefonon kértem, hogy találkozzunk ismét és beszélgessünk. Nem titkolt szándékom volt, meghallgatni a „másik felet”, a felelős vezetőt. Ő hogyan látja és
értékeli a város kulturális életében - valljuk be - jelentős szerepet vállaló hagyományőrző csoportok munkáját. Az eltelt egy év tükrében – ez alkalommal a Bokréta Néptáncegyüttessel kapcsolatos véleményére voltam kíváncsi. Kelemenné Boross Zsuzsanna, a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központban
található irodájában, bejelentkezésemet követően szinte azonnal fogadott. Kérdéseimre a következőket válaszolta.
„Az amatőr művészeti mozgalmaknak
mindig az volt a lényege, hogy azok,
akik művelik valamilyen elkötelezettségből, önkéntesen és gyakorlatilag
támogatás nélkül tudták végezni, a
maguk örömére.
Veresegyházon már az 1900-as évek
elején - az első világháborút megelőző
időszakban - színjátszó csoportoktól
kezdve, többféle amatőr művészeti
mozgalom létezett. Ha áttekintjük a
település elmúlt egy évszázados történetét, arra a megállapításra juthatunk,
hogy a jelenlegi művészeti csoportok
mindegyikének volt valamilyen előzménye. Volt a Katolikus Női- kar, a Vasutasok Műkedvelő Klubja és az egyéb
polgári körök. A magyar népnek sajátja és Veresegyház ebben is élen jár,
hogy mindig olyan közösségeknek adott helyet, akik hosszú távon, évtizedeken át tudtak működni. Ez olyan lehet, mint a váltófutás, a stafétabotot
átadja az idős a fiatalnak.
A Váci Mihály Művelődési Háznak az a feladata, hogy kulturális értékeket
közvetítsen, közösségeket támogasson. Minél szélesebb körben érje el azokat, akik keresik a lehetőséget a szabad idejük hasznos, értékes eltöltésére.
Veresegyházon nagyon sok művészeti csoport létezik, - el kell ismernünk
- a csoportok mindegyike hordozza azt az értéket, amely a közösség kizárólagos sajátja. Így bizonyos értelembe véve a művelődési háznak sem
könnyű a feladata a minden igényt kielégítő támogatások megszervezésében. Sajnos nem vagyunk abban a helyzetben, hogy számolatlanul
tudnánk biztosítani a kulturális rendezvények megtartásához szükséges
anyagi fedezetet. Sokszor a csoportok részéről felmerülő igények és a - forráshiány miatti szűkösebb - pénzbeli lehetőségek nincsenek összhangban.
A népművészethez kötődő csoportjaink közül a hagyományőrzés az egyik
legerősebb, köztük a legfiatalabb a Bokréta Néptáncegyüttes. Jó, lehet,
hogy a Bokrétások sem fiatalok már, de a többiekhez képest a kamaszkorukat élik. Vitalitásukban, energiájukban a legerősebb csoportok közzé
tartoznak. Tisztelet azoknak, akik ezt a művészeti csoportot éltetik, dolgoznak értük. Almási Bernadettnek, aki még valamikor kisgyermekként
Széphalminé Iglói Évánál tanult táncolni. Végeredményként annyira megszerette magát a táncot, hogy továbbvitte és az évek során egyre több fiatalt vont be a csoportmunkába.
A Bokréta Néptáncegyüttes többnyire fiatalokból áll, ilyen értelemben Ők
a felnövő nemzedék, akik majd a legtovább tudnak együtt maradni. Sajnálatos, hogy időközben több táncos kivált az együttesből, máshol kamatoztatja a megszerzett tudást. Végeredményben ez jó is, mert a táncot csak
így lehet megőrizni: elsajátítani, továbbvinni és továbbadni.
Amit rosszként kell elfogadnunk, a válást magát, ez olyan, mint a házasság. Jó addig, amíg együtt vagyunk, közösek a céljaink, az örömeink. A válás önmagában is rossz, nem szabad ezt a későbbiekben sem túlfeszíteni
egymás lebecsülésével. El kell mondanom, én a magam részéről nagyon
szeretem a Népdalkört, mert ott vannak a legidősebb veresegyháziak,
akik kitartanak egymás mellett. A város életében nagyon fontos a Hagyományőrző Népi Együttes, a Cantemus Kórus, a Fúvószenekar, a pedagógusokból álló Gaudeamus Kórus. Ők is, mint a Bokréta Néptáncegyüttes
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tagjai, a saját szabadidejüket áldozzák fel a közösségi munkára, ezért
kivétel nélkül tisztelet és megbecsülés jár nekik. Kívánom a Bokréta
Néptáncegyüttesnek, hogy még sokáig tartsa magánál a stafétabotot.
Sok sikert kívánok nekik a jelenben és az eljövendőben, mert értéket
hoznak létre, mindannyiunk örömére.”
A Bokrétás vallomások című cikksorozatunk végére értünk. Köszönöm beszélgető partnereim türelmét, és kitartását. Így többek
között: Almási Bernadett művészeti vezetőnek, Paár Tibor táncos-koreográfusnak, Balázs Péter táncpedagógusnak, Horvátné
Szamos Vera, Márton Csaba, Vadas Gabriella, Illés Lilla, Schnell
Gábor, Dobos István és Dobos Zsuzsa táncosoknak, Fülöp Vilmos
együttesvezetőnek. Külön köszönöm a Tarsoly Zenekar vezetőjének Bencze Mátyás prímásnak, továbbá Kelemenné Boross Zsuzsanna igazgató asszonynak.
Veréb József
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Gyermekbarát meghallgató szoba Dunakeszin
Gyermekbarát meghallgató szobát adott át Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter szeptember 27-én, Dunakeszin. Az eseményen részt vett dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott, dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Beluzsárné Beliczai Andrea rendőrségi szóvivő, Novodomszky Éva műsorvezető, valamint házigazdaként Dióssi Csaba polgármester, dr. Tuzson Bence kistérségi fejlesztési biztos, és Tóth Csaba rendőrkapitány.
A gyermekbarát meghallgató szoba célja, hogy a bűncselekményt
elszenvedett, amúgy is sérült lelkű gyermekek kihallgatása ne egy
esetleg számukra félelmet keltő hivatalos kinézetű irodában, szigorú, egyenruhás rendőrök közt történjen, hanem oldottabb, barátságosabb légkörben. Ilyen, kellemesebb környezetben nyilván szívesebben beszélnek a számukra kellemetlen történésekről és sokkal
több részletet tudnak felidézni, ami pedig fontos lehet a rendőrségi
nyomozati szakaszban és a bírósági vonatkozásban is. A nyomozás
érdekében szükség van a bűncselekményt elszenvedett gyermekek
meghallgatására, de ha ezt lehet kevésbé kényelmetlenné, kevésbé
feszélyezetté tenni, akkor ezt meg kell tenni. A gyermekbútorokkal,
játékokkal felszerelt helyiségben egy rejtett kamera veszi és rögzíti
a beszélgetést, így az is elkerülhető, hogy a gyermek számára igen
komoly feszültséget, akár újabb lelki sérülést okozó emlékek felidézését többször követeljék tőle, elég egyszer elmesélnie a számára
nagyon kellemetlen történéseket.
Egyelőre Pest megyében egyedül a Dunakeszi Rendőrkapitányságon alakították ki ezt a gyermekek számára barátságos helyiséget,
így Pest megye egész területéről ide hozzák a bűncselekmény miatt
meghallgatni szükséges gyermekeket.

Mihály István, Navracsics
Tibor és Tarnai Richard

A bűncselekmények gyermekáldozatai az eljárás során nem válhatnak még egyszer áldozatokká – ez a fő üzenete annak a KIM rendeletnek,
melyet Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 2011 novemberében hozott, és amely tartalmazza többek között, hogy 2014-ig
minden megyeszékhelyen kötelező létrehozni gyermekbarát meghallgató szobákat. A Dunakeszin most átadott meghallgató szoba az országban a 16. erre a célra kialakított helyiség.
„Minden közvélemény kutatás azt bizonyítja, hogy a magyar családcentrikus” – mondta
Navracsics Tibor az átadás alkalmával, de hozzátette, a statisztikai adatok alapján közel kétszázezer veszélyeztetett gyermek él ma Magyarországon. „Évente közel harminc
gyermek hal meg gyermekbántalmazásban, s a bántalmazások mintegy 80 százalékát
családon belül követik el. Mindez azt mutatja, hogy valami alapvető probléma van,
aminek a megoldásában az államnak is van feladata. Éppen ezért, amikor a gyermekbarát igazságszolgáltatás csomag elindult, akkor a célunk az volt, hogy amit az állam
megtehet, azt tegyük meg” – hangsúlyozta a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
aki példaértékűnek nevezte a rendőrség segítő együttműködését a gyermekbarát
meghallgató szobák kialakításában, berendezésében, melyekben reményeik szerint a
gyermekek minél kevesebb sérüléssel élik át a meghallgatásokat, kihallgatásokat.
Tarnai Richárd kormánymegbízott az átadás alkalmával hangsúlyozta, a Pest Megyei
Kormányhivatal is igyekszik mindent megtenni azért, hogy a gyermekekkel való ügyintézés a lehető legkényelmesebben történjen. Ehhez járul hozzá az az összesen 70
baba-mama szoba, melyeket minden olyan kormányhivatal alá tartozó intézményben
kialakítottak, ahol ügyfélfogadás történik.
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Novodomszky Éva a cél érdekében
kitalált játékfigurával
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OLVASÓI LEVÉL
Délelőtti rendelés alatt szólalt meg a telefon és egy férfihang
Svédországból jelentkezett.
Váratlan szituációban egy szempillantás alatt rengeteg dolog villan át
az ember agyán. A hívás annyira szokatlan volt és annyira képtelennek
tűnt, hogy semmi jóra nem gondoltam.
A férfi folytatta: egy kutyát találtam, aminek a nyakában van egy piros
szivecske formájú fém biléta az ön nevével, telefonszámával és legalul
egy számmal. Eddig nem volna semmi meglepő az elmondottakban,
de hogy egy általam oltott és bilétával megjelölt kutya Svédországban
kóboroljon, ez hihetetlennek hangzott.
Mivel a rendelőben voltam, nyomban a számítógéphez léptem, egy
kattintással előhívtam az elmúlt évben oltott és megjelölt kutyák
listáját és a férfi által bemondott szám alapján meg is találtam egy
erdőkertesi gazda nevét, címét és telefonszámát. Ismerős volt a név,
emlékeztem is rájuk.
Hirtelen felötlött bennem, hogy a tavalyi oltáskor mintha mondták
volna, hogy a fiuk a kutyával Svédországba készül, de részletekre
nem emlékeztem, hiszen nem sok közöm volt hozzá.
Mondom a férfinak, hogy van egy 20-as telefonszámom, ezt nyomban
fel fogom hívni. Kérte, hogy adjam meg neki, ő majd rövidre zárja
a történetet. Ezt természetesen nem tehetem meg, mert személyes
adatot kizárólag rám bízott a kutya tulajdonosa, de megígértem,
hogy a telefonomból megőrzöm a számát és valaki jelentkezni fog a
kutyával kapcsolatban. Abban reménykedhettem, hogy a fiatalember
valamelyik itthon maradt rokonát el tudom érni és ők megtalálják a
módját, hogy üzenjenek neki a távolba.
A nyilvántartásomban szereplő számot hívtam és egy cseppnyi
reményt nem tápláltam azzal kapcsolatban, hogy még élő a szám. A
telefon csengetni kezdett, tehát él, csengetés azonban nem a szokásos
volt, hanem vékony, hosszan-játszó, majd kisvártatva jelentkezett a
nyomban ismerősnek tűnő hang.
Ugye elveszett a kutyája?- kérdeztem rögtön a bemutatkozás után. Egy
pillanatra elképzeltem a tulaj csodálkozását. A nevemet és a hangomat
ő is felismerte, köszöntött is, de több ezer kilométer távolságból ezzel
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Igaz történet
jelentkezni álomszerű. Viszont elmesélte, hogy előző este meglépett a
kutyája. Mikrochip van benne és azt át is íratta a svédországi címére.
A megtaláló teljesen véletlenül szintén magyar volt. Stockholmtól 100 kmre nyugatra egy kisvárosban talált a kutyára. Elsőre meglepte, hogy egy
kutya kóborol, mert az ott nem szokásos. Amikor meglátta rajta a magyar
írást és a telefonszámot, nem gondolkodott, hanem azonnal felhívott.
A tulajnak mondtam, hogy a híváslista alapján ismert a megtaláló
telefonszáma és kértem, hogy írja fel és keresse ő a becsületes megtalálót.
Pillanatra elnézést kért, amíg papírt és ceruzát keresett. Ahogy a számokat
kettesével diktáltam és ő visszamondta, hallottam, hogy megcsuklik a
hangja. Sok sikert kívánva búcsúztam sietve.
A kóbor bizonyára visszakerült a gazdájához. Talán nem is vándorolt
messzire. Talán két, egymást addig nem ismerő külföldön élő magyar is
egymásra talált.
Eddig a mese. Mert ez nekem olyan volt, mint egy mese. Sok kutya
hordja a nyakában a mikrochipet, de azt csak műszerrel lehet leolvasni.
A nyakörvön lógó biléta a járókelőket nyugtatja meg arról, hogy a kutya
veszettség ellen oltva volt és a gazdája gondos ember.
Mekkora szíve és segítő szándéka volt a megtalálónak, aki nem sajnált
hazatelefonálni. Neki ez teljesen természetes volt. Ezek a férfiak
otthonuktól távol élnek. Nyilván hat rájuk a környezetük. És tudnak
nagyon emberként viselkedni. Valamit elrontottunk! A sok itthon kidobott
és céltalanul kóborló kutya szomorú sorsa erre sehogyan sem rímel.
Szép történet. Szinte hihetetlen. Szerencsére igaz.

dr.Mohai Imre
állatorvos
HIRDETÉS
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Két évtizedes az október 23-i családi, utcai futóverseny
21. alkalommal tartottuk a címben jelölt eseményt, mely 1993-ban Bogárdi Zoltán akkori MDF-es országgyűlési képviselő kezdeményezésére indult, és azóta Morvai László lelkes szervezésében hagyománnyá vált. Húsz éve emlékezünk utcai futóversennyel nemzeti ünnepünk
hőseire. Tavaly óta új útvonalon futott a remek napsütéses, kimondottan meleg időben a 146 fős mezőny. ( Úgy látszik az sem jó, ha nagyon
szép idő van, mert elcsalja az embereket más szabadtéri eseményekre). Ezt a pályát a Veresi Trimackók, illetve annak vezetői, Szegedi Attila
és Szalma Róbert tervezték meg, és jelölték ki, amely útba ejti az 56-os emlékművet is.
A rendezvény lebonyolításban évek óta nagy segítségünkre van Kovács Zsuzsa nyugdíjas pedagógus - a kezdetek óta, valamint négy
Trimakcós anyuka, Csányi Éva, Földi Krisztina, Salánki Katalin és Szukits Krisztina, és a színpadon a tombolasorsolásnál egy négy gyerekes
kedves anyuka, akinek sajnos nem tudjuk a nevét. (kérjük jelentkezzen!)
Nehogy véletlenül eltévedjen valaki futás közben, azt a helyi Polgárőrség szinte teljes állománya, valamint a Rendőrség biztosította. Mindnyájuknak hálásan köszönjük a munkájukat!
Ahhoz, hogy szinte mindenki kapjon ajándékot, a helyezettek érmeket, anyagi támogatókra is szükség van. Ezek: Veresegyház Város Önkormányzata, a REGIO Játékáruház és a Művelődési Ház büfése – Gyulai Laci bácsi.
A címben megfogalmazott „családi” futás egyre jobban igazolódik. Együtt fut anya, apa, nagyszülő, gyermek, testvér, rokon. Csak az eredménylistát kell végignézni, hogy lássuk a sok-sok azonos nevű családtagot, és akkor még nem beszéltünk a helyezést éppen nem szerző,
de lelkesen futó rokonságról! Szép, és felemelő élmény ez a futóknak is, közönségnek is, és a szervezőknek is!
Idén először mozgásában korlátozott indulónk is volt, aki kerekesszékben, és az utolsó 50 métert viszont a sérült saját lábán tette meg
Vámos Anna, aki méltán kiérdemelt nagy taps közepette vett át különdíjat!
És most nézzük a 10 korosztály első három helyezettjét!
Lencsés Csaba önkéntes szervező
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FÉRFIAK

Létszám: 67 fő
Abszolút első: Ferencz Anna
1997.
Legfiatalabb: Takács Glória
2008.
Legidősebb:
Sirokai Józsefné
1944.
			
Korcsoport
hely név		születés
1962. és előbb 1.
Vígh Eleonóra
1961.
(51 és idősebb) 2.
Tóthi Józsefné
1951.
3.
Sirikai Józsefné
1944.
				
1963-72.
1.
Wégner Ilona
1968.
( 41-50 évesek ) 2.
Varróné Hegedűs 1965.
Gabriella
3.
Barabás Dalma
1969.
				
1973-82.
1.
Erdiczky Krsiztina 1974.
( 31-40 évesek ) 2.
Batizné Dr. Méder 1974.
		
Ünőke
3.
Takács Mária
1973.
		
1983-94.
1.
Szigeti Krisztina 1994.
( 19-30évesek ) 2.
Gombos Dalma 1994.
3.
Bálint Regina
1994.
				
1995-98.
1.
Ferencz Anna
1997.
( V.-VI. kcs. )
2.
Vajkovics Viktória 1998.
3.
Dávid Alexandra 1998.
				
1999-2000.
1.
Szabó Cintia Szederke2000.
(IV. kcs. )
2.
Nagy Borbála
1999.
3.
Lökő Lili
1999.
				
2001-2002.
1.
Kovács Réka
2001.
( III. kcs. )
2.
Lengyel Rebeka 2001.
3.
Katona Dalma
2002.
				
2003-2004.
1.
Csányi Zsófia
2003.
( II. kcs. )
2.
Kapitány Zsófia 2003.
3.
Bunda Bíborka
2003.
				
2005-2006.
1.
Ferencz Janka
2005.
( I. kcs. )
2.
Batizi Emese
2005.
3.
Baranyai Csenge 2005.
				
2007. és később 1.
Barabási Krisztina 2007.
( óvodások )
2.
Pásztor Lívia
2007.
3.
Takács Glória
2008.
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Létszám: 79 fő

Mogyoród
Szada
Tiszaújváros
település
Veresegyház
Erdőkertes
Tiszaújváros
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Gödöllő
Szada		
Őrbottyán
Veresegyház
Veresegyház
Mogyoród
Veresegyház
Őrbottyán
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Őrbottyán
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Mogyoród
Gödöllő
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Szada

Abszolút első: Palkovics Áron
1996.
Legfiatalabb: Madár Koppány
2008.
Legidősebb:
Bozó Pál
1939.
			
Korcsoport
hely név
születés
1962. és előbb 1.
Kapitány László 1946.
(51 és idősebb) 2.
Borsodi Oszkár
1957.
3.
Bozó Pál
1939.
				
1963-72.
1.
Vajkovics Károly 1968.
( 41-50 évesek ) 2.
Szakmáry Sándor 1968.
3.
Vámos Tamás
1970.
		
1973-82.
1.
Jankov István
1974.
( 31-40 évesek ) 2.
Bereczki Tamás
1976.
3.
Pásztor Attila
1975.
				
1983-94.
1.
Varró Bálint
1994.
( 19-30évesek ) 2.
Benyó Dávid
1992.
3.
Endrődi Tamás
1989.
Levente
				
1995-98.
1.
Palkovics Áron
1996.
( V.-VI. kcs. )
2.
Baranyó Szabolcs 1995.
3.
Földi Máté
1995.
		
1999-2000.
1.
Ferencz Ábel
1999.
(IV. kcs. )
2.
Katona Ádám
1999.
3.
Jankov Máté
2000.
				
2001-2002.
1.
Vajkovics Ferenc 2001.
( III. kcs. )
2.
Ferencz Domonkos2001.
3.
Kaposi Márton Bálint2002.
				
2003-2004.
1.
Kiss Róbert
2003.
( II. kcs. )
2.
Lesták Ármin
2004.
3.
Forrai Simon
2003.
				
2005-2006.
1.
Lengyel Ákos
2006.
( I. kcs. )
2.
Harsányi Attila
2006.
3.
Szigeti Jonatán
2005.
				
2007. és később 1.
Molnár Bence
2007.
( óvodások )
2.
Madár Koppány 2008.

Gödöllő
Veresegyház
Erdőkertes
település
Veresegyház
Veresegyház
Erdőkertes
Veresegyház
Veresegyház
Kerepes		
Őrbottyán
Aszód
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Budapest
Gödöllő
Veresegyház
Kerepes		
Mogyoród
Veresegyház
Őrbottyán
Veresegyház
Mogyoród
Szada–Veresegyház
Veresegyház
Szada
Veresegyház
Veresegyház
Veresegyház
Őrbottyán
Veresegyház
Veresegyház
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Egészséges életmód
Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

EGÉSZSÉG MINDEN SZINTEN:
Ví gh M ercé d e s z

a testi és lelki/mentális egészség összefüggései
Utalván az Október 10-i LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJÁ-ra
- cikk a FittenVeresen Csapatától -

Az október 10-i Lelki Egészség világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai gondokkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni
harc, a lelki egészség középpontba állítása. A világnapot a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezte, az elmúlt években világszerte számos szervezet csatlakozott a
megemlékezéshez. A Világszövetség 1948-ban alakult az érzelmi és lelki zavarok megelőzésének, megfelelő kezelésének, a mentális zavarokban szenvedők gondozásának
és a mentális egészség jobbításának elősegítése céljából.
Hazánkban 1994 óta emlékeznek meg arról, hogy a lelki betegségben szenvedő emberek ugyanolyan emberi méltósággal rendelkeznek, mint bárki más: őket is megilleti
az egyenlőség minden joga. Minden évben, október 10-én tartják a Lelki Egészség Világnapját.
(forrás: www.egeszsegtukor.hu)
A WHO Zöld könyvében a mentális egészséget úgy definiálják, mint a jóllét
állapotát, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud
birkózni a normális élet stresszhelyzeteivel, termékenyen képes dolgozni
és hozzá tud járulni a közösségének életéhez. A mai rohanó világunkban
azonban gyakran úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk megfelelni az
élet midennapi kihívásainak és ez szorongással tölthet el bennünket: akár
félni kezdhetünk a jövőtől. A fel nem ismert, és kezeletlen mentális rendellenességek akár tragédiákhoz is vezethetnek, erre sajnos elég sok példa
akad Magyarországon is. Hogyan vehetjük észre, melyek a (akár jelentéktelennek tűnő) jelei a mentális rendellenességknek?
Sokan szoronganak, túlzott félelmet és bizonytalanságot élhetnek át minden nap. Pl. túlzottan aggódnak munkahelyük elvesztése miatt, anyagi
helyzetükért, családjukért, egészségükért. A szorongásos mentális betegség tünetei: tudatában van, hogy többet aggódik, mint ami indokolt. Alvási szokásai megváltoznak: pl. reggelente túl korán ébred és ugyanazon
aggódik. Nem tud leállni, pihenni, nehezen tud összpontosítani. Irritált és
türelmetlen, bántóan viselkedik (bár nem akarja) azokkal, akik a legközelebb állnak hozzá. Munkahelyén folyamatosan frusztrált. Vagy túleszi magát vagy éppen étvágytalan; többet hibázik, mint szokott. Úgy érzi, mindig
szét van esve. Egy jó példa lehet, ha visszautasít mindenféle baráti vagy
családi meghívást, látogatást azzal az indokkal, hogy az túl sok erőt és
energiát igényel. Gyakori fejfájás és izomgörcs, remegés jelentkezhetnek,
könnyen lesz ideges, izzadós. Akár minden ok nélkül, meglepő helyen és
időben előtörhet a sírás is az emberből. Ez a mentális rendellenesség lassan alakul ki (a félelem és aggódás legalább fél éven keresztül tart, még ha
nincs is valós ok rá), és az évek előrehaladtával rosszabbodhat. Stresszel teli
időszakokban romlás figyelhető meg.
Mi lehet a megoldás? Októberben mi is megpróbáltunk több időt szánni
magunkra: kiélveztünk olyan pillanatokat az életünkben, amelyre sokszor
nem fordítunk figyelmet, mert túlságosan hajszolt életet élünk. Mert körülöttünk is felgyorsult a világ, mert ahogy felgyorsult a tudományos és technikai fejlődés, úgy gyorsult fel az az igény is az emberrel szemben, hogy
emelje szellemi, fizikai teherbírását. Rengeteg az alkalmazkodási kényszer,
fontos a naprakész információk tömkelegének megszerzése. Sok olyan
dolgot kell a mai embernek megértési stressz tolerancia zónájába beilleszteni, ami nem minden esetben áll
HIRDETÉS
összhangba befogadó, és elfogadó szintjével. De hogyan tovább?
Erdőkertesi állatorvosi

rendelő asszisztenst keres.
Önéletrajzot a következő
email címre kérem küldeni:

drerdelyi@invitel.hu
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Nagyon feltölti az embert, ha pl.
elmegy egy barátjával sétálni
a parkba (természet és csend,
támogató, meghallgató társ jelenléte már nyugtatólag hat), ha
megáll és megfigyeli a gyönyörű
őszi faleveleket vagy egy kacsa-

pár úszkálását a tóban. Élvezzük ki az őszi napsugarak utolsó próbálkozásait, hallgassuk a madarak dalait, a szél susogását, a magasban szálló
repülőgépek morajlását, de akár önkéntes munkát is vállalhatunk egy
alapítványnál, vagy kertészetben, önkormányzatnál. Az önkéntes munka
– bár Magyarországon nincs túl nagy hagyománya (L. M. Salamon és S.
W. Soklowski 2003 tanulmánya) – sok lelki bajon tud segíteni, hiszen az
ilyen jellegű munka pozitív lelki hatása vitathatatlan. Egészebbnek, teljesebbnek érezheti az ember magát, ha talál egy önmagánál és saját gondjainál nagyobb célt. A lovaglás is nagyon ajánlott szorongással teli vagy
depressziós időszakokban, hiszen a természet közelsége és a ló kisugárzása adhat olyan örömet és biztonságérzetet, önbizalmat és élményeket,
amire épp a legnagyobb szüksége lehet a „betegnek”. Akinek pedig van
otthon házi kedvence (pl. kutya, macska), az azzal való törődés és foglalkozás segíthet rengeteget. A kutyusok hűséges, bizalommal teli tekintete is
gyógyír lehet sok lelki sebre.
A nap zárásaként 10-15 percre vonuljunk el a fürdőszobába, és készítsünk
magunknak egy illatos fürdőt: 8-10 csepp illóolaj (levendula, citromfű) a
kádba, amelyre engedjünk meleg vizet. Kevergessük, amíg finom hab
képződik a víz felszínén. Az illóolajok felszívódnak a bőrön át és szétoszlanak a szervezetben. A citromolajos fürdő pl. bársonyossá teszi a bőrt és
nyugtatja a idegeket. A jázmin szintén híres különlegesen finom, nyugtató illatáról. Ha nincs lehetőségünk fürdőt venni, akkor párologtassunk,
használjunk illatos gyertyákat. Majd igyunk egy nyugtató, forró teát és feküdjünk le hamarabb. Fontos, hogy tudatosan lassítsunk az élettempón,
iktassunk be megfelelő módú és időtartamú pihenést mindennapjainkba
(pl. szépirodalom olvasása).
Természetesen nem hanyagolható el a rendszeres testedzés, a napi fizikai
aktivitás sem, amelyek egészségünk megőrzésének alapvető feltételei
testi és lelki szinten egyaránt. A fejlett világban globálisan emelkedik a
mentális betegségek száma. A várható mentális problémák közül a legsúlyosabb a DEPRESSZIÓ, amely a 2020-as évekre a második helyen lesz,
mint vezető betegség ok, és legalább ilyen jelentős a STRESSZ kérdésköre
is. Ezek a 21-ik század legszélesebb körű megbetegítő tényezői. Mindez
sajnos párosul egy nagy fokú inaktivitással a lakosság körében, holott a
testmozgásnak a depresszióra és stresszre is kedvező hatása van. Tehát a
TESTEDZÉS és a MENTÁLIS EGÉSZSÉG szorosan összefüggnek egymással,
amelyet számos tudományos kutatás is alátámaszt.
Minden hónapban egy kiválasztott szombati napon délután 5-től ingyenes tornát tartunk a veresegyházi Innovációs Központban. Aki eddig csak
halogatta, most hozzon egy döntést és jöjjön el, mozogjunk együtt az
EGÉSZSÉGÜNKÉRT és egy JOBB ÉLETMINŐSÉGért! Legközelebbi időpontunk december 14. Várunk Mindenkit szeretettel!
A cikket lejegyezte:
Vigh Mercédesz
merci@fittenveresen.hu, www.fittenveresen.hu
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Bekukkantunk a FittenVeresen Konyhájába

Stresszoldó növények és ételek, amelyektől jobban érezhetjük magunkat
Az Egészséges Életmód rovatunkban közölt cikkel kapcsolatban szeretnénk bemutatni pár stresszoldó növényt és abból készült ételt, italt. A következő növények illata,
illetve ezek olaja fejt ki leginkább nyugtató, harmonizáló, feszültség- és görcsoldó hatást: bazsalikom, kamilla, kakukkfű, boróka, levendula, borsmenta, ciprus, citrom,
eukaliptusz, fekete bors, fahéj, fenyő, grapefruit, jázmin, muskotályzsálya, pacsuli, rozmaring, rózsa, szantálfa, szegfűszeg, szerecsendió, tömjén.

Citromfű: idegnyugtatóként és idegerősítőként is tökéletesen

helytáll, valamint a depressziót is enyhíti. Félelem- és feszültségoldó. Zöld Seduxen-nek is hívják. Gyulladáscsökkentő és vírusölő
hatása miatt külsőleg és belsőleg is alkalmazható. Álmatlanságban szenvedők citromfűből készült teát fogyasszanak. Forrázat: 1
teáskanálnyit forrázzuk le 3 dl vízzel, 15 percig állni hagyjuk, majd
leszűrjük és 3 részre elosztva egy nap alatt igyuk meg. A nyers citromfű levelet rovarcsípésre, sebekre, zúzódásokra ragtapaszként
helyezhetjük.

Gyömbér: Tisztít és gyógyít is, cso-

dafűszer! Meghűlésre, megfázásra, náthára, sőt az influenza ellenszereként is
sokan ismerik. Immunerősítő, gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatással
rendelkezik. Izületi merevség, gyulladás, reuma és izomgörcsök enyhítésére
is alkalmazzák. A gyömbér csökkenti a
magas vérnyomást, vértisztító, megelőzi a vérrögképződést és a visszereken is
sokszor segít.

Gyömbéres csirke - Gordon Ramsaytől:

• 1 csomag sütőpor
• 1 csomag vaníliás cukor (én kerülöm a vaniliás cukrot, általában vanília rúdból reszelek vagy cukormentes
vanília őrleményt használok, amely
bioboltból beszerezhető)
• 1 evőkanál kókuszreszelék
• 6-7 fej levendulavirág szirma
• 2 marék aszalt áfonya (vagy más
aszalt gyümölcs)
• 2 db tojás
• 2 evőkanál rózsavíz (vagy sima viz)

Elkészítés

Egy tálban összekeverjük a hozzávalókat, fóliába csomagoljuk és a
hűtőbe tesszük pihenni 1 órára.
A megkeményedett tésztát éles késsel 0,5 cm-es korongokra vágjuk, és kis gombócokat formálunk. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük egymástól 2-3 cm távolságra. A sütőt előmelegítjük 180 C
fokra. A gombócokat csillag, hold vagy egyéb formával kiszaggatjuk. Vékonyan megkenjük a tetejüket tojással, vizet az egész tepsire spriccelünk és 14 perc alatt megsütjük a sütőben. Amikor kihűlt,
fémdobozba vagy zárható üvegedénybe tesszük. Jó étvágyat!

Hozzávalók:

• 40 dkg csirkemell
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 1 db gyömbér (3x3 ujjnyi)
• 2 nagyobb gerezd fokhagyma
• 1 lapos evőkanál nádcukor
• 3 kiskanál tejszín
• 1 szál újhagyma (zölddel együtt) + tálaláshoz
• erős paprika, vagy őrölt csili

HIRDETÉS

Elkészítés

1. A hagymát viszonylag vastag szeletekre vágjuk (3-4 mm) és kis
hasábokra vágjuk a gyömbért és a fokhagymát is. Egy kevés olajon
illatosra pirítjuk a hagymát.
2. A húst apró kockákra vágjuk (1x1 cm) és hozzáadjuk a gyömbérhez. Öntünk alá egy kevés vizet, elkeverjük benne a nádcukrot és
fedő alatt addig pároljuk, ameddig a hús meg nem puhul, és a belseje is át nem sül.
3. Ekkor adjuk hozzá a zöldjével együtt karikákra vágott újhagymát,
majd a tejszínt is belecsepegtetjük, még egyszer felforraljuk.
4. Párolt rizzsel tálaljuk, hagymával és csilivel megszórva. Ízlés szerint egy kis citromlével is meglocsolhatjuk.

Levendula:

A levendula illatát a kényelemmel társítják, és az
aromaterapeuták régóta használják a depresszió és az idegrendszeri betegségek kezelésében, kimerültség ellen. A következő betegségek esetében is hasznos a levendula: ízületi gyulladás, ájulás, neuralgia, szédülés, álmatlanság, epilepszia és más rohamok, reuma,
izomfájdalmak, ficamok, felfúvódás, hasfájás, hányinger, hányás,
fogfájás, pattanás, sebek, hajhullás, asztma, ótvar, rovarcsípések,
kelések, égések, hűlés, bélgörcs, köhögés, hólyaghurut, fülfájás és
légúti fertőzések.

Levendulás keksz (kb. 30 darabhoz):
Hozzávalók:

• 25 dkg vaj
• 3-4 evőkanál méz
• 40 dkg zabpehelyliszt
• só

www.decens.eu • folyóirataink
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VVSK eredmények
10. 06. Veresegyház-Hatvan 2-3

19. Jobbról a védőink mögé ívelték a labdát. A hatvani játékos megelőzve az egyik veresi védőt, középre adott, és a csatár az ötösről a hosszú sarokba lőtt (0-1)
44. ütközött a csatár, és a védő, a lecsorgó labdából Deák a kapus mellett a hálóba
gurított (1-1).
71. Az egyik hatvani cselezte ki védőjét a 16-oson belül, a bal oldalon. Védőnk már csak
buktatni tudta, a jogos 11-est pedig félmagasan a jobb alsó sarokba lőtték (1-2)
86. A 16-oson belül a hatvani lefordult védőjéről, és a bal alsó sarokba lőtt (1-3)
93. Egy veresi szöglet után a menteni igyekvő védő emelt a saját kapujába (2-3)
A gól után azonnal lefújták a meccset.

10. 12. Cigánd-Veresegyház 7-3

Ennél a mérkőzésnél meg kell említeni a sajátos bíráskodást. 2-1-es vezetésünknél Kis
Robi „lökése” után 11-est kaptunk, sőt Máté puszta reklamálás miatt kapott piros lapot.
Csurgai kapust is kiállították. A második félidő elején a csere kapus Benkovits 11-est
hárított, majd nem sokkal később őt is leküldték, így 8 emberrel maradtunk, és a vészkapus Foro lett. Ilyen körülmények között góljainkat Deák, Sztriskó, és Nagy szerezték.

10. 20. Veresegyház-REAC 1-1

Csurgai 3, Benkovits 1 meccses eltiltást kapott, így Kövesfalvi védett.
Gólunk: Nagy Ricsi szerzett labdát a félpályán, majd 25 méterről bátran elvállalta, és a
labda a jobb felső sarokban landolt.

10.26 Eger-Veresegyház 2-0
Kozma pirosat kapott.

KOBALT INGATLANFORGALMAZÓ KFT

TEREBESI ANDREA
70/631-2368

Az alábbi ingatlanokról bővebb információkat, fotókat ,
alaprajzokat honlapunkon - www.kobalt.hu - tekintheti meg.

EXKLUZÍV MEGBÍZÁSAINK
CSAK 33,9 M-s áron Veresegyház Csonkáson 1600 nm telken
LUXUS KATEGÓRIÁJÚ 200 nm-es EGYSZINTES úszómedencés
ház eladó.

•

Veresegyház Hegyekben 2300 nm-es telken 300 nm-es VILLA
panorámás, duplagarázsos 7 szobás eladó.
Irányár: 82 M

•

Veresegyház Ivacson 450 nm-es telken ÚJÉPÍTÉSŰ 80 %-os
készültségű nappali+4 szobás családi ház eladó. Irányár: 13,9 M

•

Veresegyház Tavaknál 466 nm-es ősfás hangulatos telken
1,5 szobás nagy teraszos átminősíthető faház eladó 7,5 M-s
irányáron.

•

Veresegyház KÖZPONTNÁL 680 nm-es telken nappali+ 3 szobás
EGYSZINTES családi ház 15,9 M-s irányáron eladó.

•

NYÍLT NAP CSAK EGY NAPIG: 2013.november 16-án NYÍLT NAPOT
tartunk 9,5 M-s minimáláron Erdőkertesen 1300 nm-es összközműves telken KÉT GENERÁCIÓS 120 nm-es DUPLAKOMFORTOS
EGYSZINTES CSALÁDI ház megvásárolható.

Az utánpótlás csapatok jól szerepelnek a másodosztály közép-keleti csoportjában, az U21es és az U17-es gárda is a dobogóért küzd. A VVSK Szadai tartalékcsapata a megye III. középcsoportjában a 7. helyen áll.

Játszócsoport a Meseliget Bölcsődében!
A városi önkormányzat Meseliget Bölcsődéje felhívja a kistérségben élő kisgyermekes családok figyelmét, hogy 2013 novemberétől egy új szolgáltatással szeretné
megkönnyíteni, színesebbé tenni az otthon nevelt 0-3 éves korú gyermekek és szüleik életét.
A játszócsoport biztonságos, családias környezetben várja az édesanyákat, édesapákat gyermekeikkel együtt közös játékra, feltöltődésre.
Szolgáltatásunk szerdai napokon 9-és 12 óra között vehető igénybe, térítés ellenében. Igény esetén egy ízletes ebédet is elfogyaszthatnak gyermekeik.
Szakképzett kisgyermeknevelők látják el a háziasszonyi feladatokat, akik sok tanác�csal segíthetik a kedves szülőket gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatban is.
Bővebb felvilágosítást a bölcsőde elérhetőségein keresztül kérhetnek.
Telefon: 28/588-800, vagy 588-801 es számokon.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2013.november 13-án, szerdán 9 órától.
HIRDETÉS

Tisztelettel
Vigh Eleonóra bölcsődevezető

•

Őrbottyánban EGYSZINTES nappali + 3 szobás ÚJSZERŰ „A”
energetikai minősítésű családi ház 1080 nm-es összközműves
telken eladó. Irányár: 15,7 M.
HA NEMCSAK HÍRDETNI SZERETNÉ? HANEM ELADNI INGATLANÁT
VÁROM MEGTISZTELŐ HÍVÁSÁT A FENTI ELÉRHETŐSÉGEKEN.
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HUSZÁRKONYHA

2013. október

Fülöp Tibor Zoltán rovata
Fejedelmi borjúmáj paprizzsel
II. Gyula pápa halála (1513) után a római katolikus egyház fejének Bakócz Tamás esztergomi érseket, bíborost is jelölték. Bakócz a maga idejében, az ország
legnagyobb hatalmú ura volt, hatalmas földbirtokokkal rendelkezett. Ő volt az egyetlen magyar, akinek esélye volt arra, hogy a pápai trónra kerüljön. (Legalábbis igaz volt ez 2013. februárjáig, amikor Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek neve is felmerült a lehetséges pápautódok között.) Ami Bakóczot
illeti, mint tudható, őt a diadaltól ellenfelei, köztük az ősellenség Medici és Fugger bankárház összefogása ütötte el. Kevésbé közismert azonban, hogy Bakócz
Tamás egy időben Veresegyháznak és Szadának is megszerezte birtokrészeit. E birtokok sorsa közvetlen Bakócz halála után, egyes történelmi feljegyzések
alapján némi bizonytalanságot mutat, de ez nem lehet ok arra, hogy azon olvasóimnak, akik Bakócz Tamás pápaválasztási kalandjaira kíváncsiak, ne ajánljak egy nagyszerű olvasni valót. Herczeg Ferencnek, az írófejedelemként tisztelt írónak a kitűnő alkotása e szóban forgó mű, aminek a címe: Az élet kapuja.
Tartalmas szórakozást kívánok!
Képünkön Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros 1442 – 1521 (Gergely Zoltán szobra)
4 főre: Úgy 80 dkg borjúmájat 6 órára 2 dl fokhagymás tejbe áztatunk.
Amikor kivesszük belőle, ferdén szeletekre vágjuk. 1
5 dkg füstölt szalonnát felkockázunk és 1 csomag felkarikázott újhagymával megpirítunk. Ha kész, a zsírból ezeket kivesszük és félretesszük.
A májat lisztben megforgatjuk és kisütjük.
Kevés szalonnazsírban 2 dl tejfölt fortyantunk, megsózzuk, megfokhagymázzuk és tálalásnál a májra öntjük. Rá a pirított szalonna és az újhagyma
felaprított zöldje kerül pirospaprikával szórva..

2x3 dl-nyi rizst olajon serpenyőben megkapatunk, majd 1 liter vízzel felöntjük. Belé 8 dkg zöldborsót teszünk és fedő alatt, lassú tűzön ½ óra
alatt puhára főzzük.
Közben 2 fej felaprózott vöröshagymát megpirítunk, együtt 15 dkg felaprózott füstölt házikolbásszal. Ha kész, a már kész rizibizihez keverjük,
melybe még 1 nagy fej felaprózott nyers lilahagymát is keverünk. Tálalásnál reszelt sajttal szórjuk.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

•

A Huszárkonyha nem a huszárok ételeiről szól, hanem inkább kölcsönzi a magyar huszárságra egykoron oly jellemző tulajdonságokat, úgymint: a leleményességet, a hazaszeretetet, a saját
hagyományokhoz való ragaszkodást és a bátorságot. Új ételek létrehozásának próbája ez, a képzelt magyar - vagy más nemzetiséggel azonosítható - ízvilág keretein belül, amely minden
esetben koronként változott. Mindez hagyományőrző vagy hagyományt teremtő külsőségek között.
HIRDETÉS

Az ajándéknak is kitűnő, fényképekkel gazdagon illusztrált könyv ára 4800 Ft. Megvásárolható a Líra, a Szkítia és az Alexandra
könyvesbolthálózatokban, valamint Gödöllőn, a Bagoly könyvesboltban (Petőfi tér 14.).

Lakatosokat, 135-136-os hegesztőket,
horizontál esztergályosokat,
darukezelőket (2.5t), keresünk budapesti
munkahelyre. Szállás biztosított!
Érdeklődni: Tel.: 06 70/ 248 8085
e-mil: svt2233@mail.com
www.decens.eu • folyóirataink
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Blue Cafe Panzió és Drinkbár
Hová menjünk szórakozni? teszik fel az emberek rendszeresen a kérdést. Ennek igyekezett szerkesztőségünk utána járni.
A Blue Cafe Veresegyház karaoke klubja. Minden pénteken és szombaton, remek hangulattal várja az énekelni, táncolni, vagy épp csak
„hallgatózni” vágyó vendégeit. Több száz pop sláger és mulatós zene
közül szemezgethetünk, miközben a tulajdonos Rácz Tivadar és lánya Stella szolgál ki minket a pultban, felesége Zsuzsa pedig a felírt
nótákat válogatja a hangulatnak megfelelően. Mindenki sorra kerül,
senki nem maradhat ki az éneklésből.
Az egyik kedvencem volt, amikor játékos énekversenyt rendeztek,
ami abból állt, hogy az összes eddigi felírt dalból húzott mindenki
találomra és természetesen nem a hang volt a lényeg, hanem a hangulat és az előadásmód.
Az italok között mindenki megtalálhatja kedvenceit és nagyon finom
koktélokat kevernek, akár a vendégek saját ötletei alapján. Többször
rendeztünk már születésnapi bulikat, amelyek alkalmából saját ízlésünk szerint díszíthetjük fel a teret, a hangulatfények pedig minden
alkalommal működnek.
Közeledik halloween napja, ami hazánkban is egyre divatosabb. Ez alkalomra már tavaly is nagyszerű jelmezes partyt hozott össze a Rácz
család és az idén is hasonlóan jó hangulattal várják a beöltözni vágyó
énekeseket. Nem elhanyagolható a díszlet sem, amit ez alkalomra készítettek, világító cukorkákkal, szellem- és denevér alakokkal.
Ha többet szeretnének megtudni a helyről, keressék fel személyesen,
a Veresegyház, Salamon király utca 18. szám alatt, vagy nézzék meg a
képeket a facebook-on a Bluecafe Boxclub oldalán.
FKlári
HIRDETÉS

Bejegyzett mérlegképes könyvelő, okleveles
könyvvizsgáló 25 éves szakmai tapasztalattal
cégek teljes körű számviteli, adózási
ügyintézését vállalja.
06-20/216-7262
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