
A Veresi Szüret hangulatát jól jellemzi, hogy még Ingo Seifert, német testvérvárosunk,
Schneeberg polgármestere is betyárruhát öltött és feleségével lóra ült.
(Fotós beszámolónk a Veresi Szüret eseményeiről a 36. oldalon. Fotó: Veréb József)
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Ajánló

2018. október 17. (szerda)   19.00 óra
Pletykafészek (Dániel Kornél-bérlet)

•
október 19. (péntek)  9.00 és 11.00 óra

Panna, a Pöttöm – gyerekelőadás
(Veres4szervolt és Veres5szörvolt mesebérlet)

•
október 25. (csütörtök)  19.00 óra
Rejtélyes viszonyok (Kortárs bérlet)

október 28. (vasárnap)  19.00 óra
Hajmeresztő (bérletszünet)

•
november 9. (péntek)  10.00, 13.30 és 15.00 óra

A császár új ruhája – gyerekelőadás
(Veres1szervolt, Veres2szervolt
és Veres3szorvolt mesebérlet)

•
november 10. (szombat)  19.00 óra

Játék a kastélyban (bérletszünet)
•

november 14. (szerda)  19.00 óra
Pletykafészek (bérletszünet)

•
november 20. (kedd)  19.00 óra

Hitted volna? (Dániel Kornél bérlet)
•

november 23. (péntek)  9.00 és 11.00 óra
A császár új ruhája – gyerekelőadás

(Veres4szervolt és Veres5szörvolt mesebérlet)
•

november 29. (csütörtök)  19.00 óra
Valami csaj(ok) (Kortárs bérlet)

•
FŐ ÚTI JEGYIRODA:

Innovációs Központ „B” recepció
Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: +36 70 3717 838

LIGETEK JEGYIRODA:
Erkel Üzletház – Veresegyház, Budapesti u. 1/B 

Tel.: +36 70 907 2229

www.veres1szinhaz.hu

október 12.   19.00 óra
Balázs Fecó koncert

Váci Mihály Művelődési Ház
•

október 13.   18.00 óra
Kun Éva kiállítás
Udvarház Galéria

•
október 13.   19.00 óra

Enyém a vár – Fiatal Forrás Társulat
Váci Mihály Művelődési Ház

•
október 14. 15.00 óra

„Virágos tiszta porta” díjkiosztó ünnepség
Mézesvölgyi iskola épület, aula

•
október 19. 18.00 óra

Az operaéneklés enciklopédiája
Dr. Farkas Iván könyvbemutatója

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

október 20.  15.00 óra
Kistérségi Idősek Világnapja

Mézesvölgyi Iskola
•

október 20.  17.00 óra
REMÉNY-BÁL – Nyugdíjaskorúak táncestje

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
konferenciaterme

október 23. 15.00 óra
Futóverseny 1956 méteren

Váci Mihály Művelődési Ház
•

október 23.  17.30 óra
Koszorúzás a katolikus temetőben Radics Lajos sírjánál

•
október 23.  18.00 óra

Városi megemlékezés – Kálvin tér
•

október 26.  16.00 óra
Földvári Sándor önálló estje

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

október 26. 19.00 óra
A Nasca vonalak rejtélyei
Antalffy Péter előadása

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

október 31. szerda  17.00–24.00 óráig
Rémes este

Medveotthon
•

november 3.  18.00 óra
A HÁZ 4. születésnapi rendezvénye

•
november 18.  17.00 és 19.00 óra

Antigoné – SZÍNSKÁLA Stúdió előadása
Váci Mihály Művelődési Ház

•
november 21. 9.00–18.30 óráig

Véradás
Váci Mihály Művelődési Ház

Eseménynaptár

Lajos
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A hónap híre

Idén szeptember 16. és 22. között immá ron ti-
zenhetedik alkalommal rendezték meg az Eu-
rópai Mobilitási Hetet, amely nek célja a kör -
nyezetbarát és fenntartható városi közlekedés
népszerűsítése. Európa legnagyobb köz leke -
dési-környezetvédelmi kampánya évről évre
nép sze rűbb Magyarországon is, 2017-ben több
mint 200 település vett részt a progra mokban,
amivel Magyarország – közel ötven ország
versenyében – a harmadik helyen végzett. Idén
először csatlakozott a rendezvénysorozathoz
Veresegyház is, amely programjaira a hazai ko-
ordinátortól, az Innovációs és Technológiai
Minisztériumtól 918 ezer forintos pályázati tá-
mogatásban részesült.

A hét eseményeiről Cserháti Ferenc főállású
alpolgármestertől kaptunk tájékoztatást. Mint
alpolgármester úr elmondta, ugyan először
vett részt városunk e rendezvényen, mégsem
alap nélküli kezdeményezésről van szó, hi -
szen évek óta megrendezzük a Gurulós Nap
el nevezésű városi tömegsport programot,
amely most 16-án, vasárnap nyitotta a hetet.
(A Gurulós Napról részletes beszámolót a
sportrovatban adunk!) Kedden almaosztásra
került sor a vonattal utazók részére, majd szer -
dán a piacra busszal érkezőknek kedves ked -
tek az önkormányzat dolgozói és a Veresegy -
házi Katolikus Gimnázium diákjai bevásár-
lószatyorral. A programok csütörtökön foly-
tatódtak a Fabriczius Iskolában, ahol a kerék -
párral érkezők kaptak almát és kulacsot, majd
kerékpáros ügyességi versenyen mérték össze
tudásukat a gyerekek. Pénteken az autó -
busszal utazók kap tak az ízletes gyümölcsből.
Mint Cserháti Ferenctől megtudtuk, az utasok
itt is meg le pőd tek a kezdeményezésen, de

nagyon örültek neki. Egyébként a hét folya -
mán összesen 150 kg almát 150 szatyrot osz-
tottak ki az akti visták. 

A hét zárásaként a vasútállomás kerék pár tá-
rolójának takarítására került sor szombaton,
illetve szintén ehhez a naphoz kapcsolódik az
első veresegyházi villanyautós találkozó és
tesztvezetés is, amelyről lapunknak Antalóczy
Tibor az alábbiak szerint adott tájékoztatást:
„Az Európai Mobilitási Hét programsorozat
egyik utolsó állomásaként szombaton talál -
koz tak a veresegyházi és környékbeli villany -
autósok az elektromobilitás iránt érdeklő dők -
kel a város főutcáján. Az esős, hűvös idő el-
lenére tucatnyi tisztán vagy részben elektromos
meghajtású jármű jelent meg a helyszí nen és
szerencsére érdeklődőből sem volt hiány. A leg -
több figyelmet természetesen a villanyautós
találkozókon szerencsére gyakran felbukkanó,
profi módon átépített elektromos Trabant és a
Tesla Model S P85 kapta, de sokakat érdekelt a
Tazzari Zero és a Nissan LEAF is. Legnagyobb
létszámban viszont nem ezek, hanem a Mit-
subishi Outlander PHEV-k képviseltették ma -
gukat. A találkozó során lehetőség nyílt új Nis -
san LEAF és elektromos Citroën Berlingo
tesztvezetésre is.”

Sikert aratott tehát Veresegyházon is az Eu-
rópai Mobilitási Hét, és biztosak vagyunk ben -
ne, hogy többeket is a környezetbarátabb,
főleg közösségi és kerékpáros közlekedés
irányába mozgósított. Ez utóbbit előse gí ten -
dő en tervezi önkormányzatunk további kerék -
párutak építését is, amelyekről a beruházási
híreknél írunk.

KOVÁCS PÉTER

FOTÓK: CSERHÁTI FERENC

SIKERES VOLT AZ EURÓPAI
MOBILITÁSI HÉT

VERESEGYHÁZON
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Önkormányzat

193/2018.(VIII.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Erkel Ferenc utca felbontott útfelü -

letének egységes aszfaltburkolattal történő ellátásához.
2. Az aszfaltozási munkálatok összege bruttó 40 000 000 Ft, amelyre a 2018.

évi költségvetés ingatlanberuházás szabad előirányzata nyújt fedezetet.

194/2018.(VIII.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy – városfejlesztési céllal – a Veresegyház
belterület 383/2 hrsz-ú, 1237 m2 területű, kivett lakóház, udvar, a Veresegyház
belterület 384 hrsz-ú, 1148 m2 területű, kivett beépítetlen terület és a Veres-
egyház belterület 385 hrsz-ú, 1132 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazda -
sági épület megnevezésű ingatlanok megvásárlására vonatkozó adásvételi
szerződés összesen 35 000 000 Ft értékben megkötésre kerüljön. Az ingat-
lanvásárlás első részletének kifizetése – 16 M Ft vételárrész – legkésőbb 2018.
szeptember 20-ig történik meg a 2018. évi költségvetés ingatlan beruházás
sza bad előirányzatának terhére. A 19 MFt vételárhátralék kifizetésére leg -
később 2019. március 20-ig kerül sor, amelyre a 2019. évi költségvetésben in-
gatlanvásárlásra elkülönítésre kerülő keret fog fedezetet biztosítani.

195/2018.(VIII.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 105/2018.

(V.7) Kt. határozatot.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör részére a Kosárlabda

csarnok megvalósítás önerejéhez szükséges 268 millió Ft-ot az alábbi üte-
mezésben biztosítja: 2018. szeptember 15 674 E Ft, 2018. november 53 879
E Ft, 2019. évi költségvetésben 198 447 E Ft.

196/2018.(VIII.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 181/2017.

(XI.24.) Kt. határozatot.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör részére a Kosárlabda

csarnok megvalósításához szükséges kivitelezői számlák kiegyenlítéséhez
az önerőn felül „felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartá-
son kívülre” címen 160 679 E Ft-ot biztosít 2018. évi költségvetésében.

3. A Képviselő-testület hozzájárulásával az átmeneti finanszírozásban biz-
tosított 160 679 E Ft-ot a Veresegyházi Városi Sportkörnek 2019. decem-
beréig kell visszafizetnie Veresegyház Város Önkormányzatának.

197/2018.(VIII.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház Városi Sportkör részére

2 700 000 Ft visszatérítendő támogatás biztosításához a 9796 hrsz. terület
telekhatárán kerítés építéséhez.

2. A 2 700 000 Ft támogatást a Veresegyház Városi Sportkörnek 2019. február
28-ig kell visszafizetnie a támogató részére.

198/2018.(VIII.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 20 000 000 Ft összegű támogatást nyújt a Veresegyház Városi
Sportkörnek. A kifizetés a 2018. évi költségvetés tartalékkeret terhére történik.

199/2018.(VIII.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 150 000 Ft összegű támogatást nyújt a Baranyai János Vasút-
barát és Modellező Klub részére a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

200/2018.(IX.7.) Kt. határozat:
Pályázat benyújtása – PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 számú – pályázati
kiírásra, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 5785/16
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112 Veresegyház,

Gyermekliget u. 34-36.
4. A pályázati konstrukció: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018  
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: bruttó 290 600 000 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismerhető beke rü -

lési költsége: bruttó 290 600 000 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: bruttó 203 420 000 Ft
8. Az önerő összege: bruttó 87 180 000 Ft
9. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz an -

nak érdekében, hogy Veresegyház Város Önkormányzata a pályázatot be -
nyújt hassa, és a szükséges 87 180 000 Ft önrészt a 2019. évi költségvetés
ter hére biztosítja.

201/2018.(IX.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Fülöp Szabolcs Végrehajtói
Irodája által kiírt elektronikus árverési eljáráson Jánosi Zoltán meghatalmazott
által Önkormányzatunk részt vegyen, és a Veresegyház belterület, 8406/96
hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 163 m2 alapterületű ingatlan 9/10
hányadának tehermentes tulajdonjogát – minél kedvezőbb áron – megszerezze.

202/2018.(IX.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vételárrészlet visszafizetéséről
szóló „Megállapodás” aláírásra, az eddig megfizetett vételárrészlet bruttó
208 400 000 Ft visszautalásra kerüljön Vevő bankszámlaszámára történő egy
összegű banki átutalással, legkésőbb 2018. szeptember 25-ig.

203/2018.(IX.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/9 hrsz-ú,

11,409 m2 területnagyságú, a Veresegyház belterület 5786/10 hrsz-ú,
33,357 m2 területnagyságú és a Veresegyház belterület 5786/11 hrsz-ú,
477,558 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű in-
gatlanok megosztásával kialakuló új helyrajzi számú (5786/13 – 5786/22
és 5786/27 – 5786/40) 24 darab családi ház építésére alkalmas ingatlan
értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáz-
tatás) eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra a veresegyházi
székhelyű West-Bau Trans Kft.-t, a veresegyházi székhelyű Veresmester
Kft.-t és a szintén veresegyházi székhelyű Ecomont-Trade Kft.-t hívja fel
ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján. A megosztási eljárás-
sal kialakuló új ingatlanok tehermentesítéséről Önkormányzatunk a szer -
ző déskötés időpontjáig intézkedik.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat értékelő munkacsoport
tagjai: Pásztor Béla polgármester, Nagy István a Pénzügyi Bizottság elnö ke,
Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az értékelő munkacsoport
véleménye alapján megjelölt nyertest a benyújtási határidőt követő első
ülésén hirdeti ki.

204/2018.(IX.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó 600 000 000 Ft likvid
kölcsön igénybevételéről döntött az alábbi feltételekkel:
Futamidő: a kölcsönszerződés megkötésének napjától – ami 2018. szeptem-
ber közepén várható – a 2018. naptári év utolsó banki napjáig. Kamat: 1 havi
BUBOR+2,30. Tőkelekötési díj: 0,10%. Szerződéskötési díj: egyszeri 0,50%.

205/2018.(IX.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Regionális Szennyvízelvezető Rend  -
szer re vonatkozó, 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervét
jóváhagyja, azt a MEKH-hez történő benyújtásra alkalmasnak ítéli.

206/2018.(IX.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a DMRV Zrt. által készített, a Veresegyházi Regionális
Szennyvízelvezető Rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervrészét
elfogadja, azt a MEKH-hez történő benyújtásra alkalmasnak ítéli.

207/2018.(IX.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/132/A/19 hrsz-ú, 39,06 m2-es alapterületű,
219/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 11 522 700 Ft vételáron
Szűcs-Lantos Richárd Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes
vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig
az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés meg kö -
té sekor 1 00 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet Felek foglaló-
nak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyi lat-
kozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35
nap elteltét követően Vevő pénzintézeti hitel felvételével fizeti meg a fenn -
maradó vételárhátralékot (10 522 700 Ft-ot)

208/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2 500 000 000 Ft összegű hosszú lejáratú hitel fel vé-

teléről döntött a K&H Bank Zrt-től az előterjesztés mellékletét képező aján-
lat alapján.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Kormányzati enge -
dély birtokában, a 2 500 000 000 Ft összegű hosszú lejáratú hitelszerződés
és a kapcsolódó dokumentáció aláírására.

209/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület bruttó 38 000 000 Ft költségvetési fedezetet biztosít a

2018. évi hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésének átcsopor-
tosítható, szabad előirányzata terhére, valamint 69 000 000 Ft költségvetési
fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetés terhére a „Veresegyház, Ligetek
városrész csapadékvíz csatornázása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Veresegyház, Ligetek
városrész csapadékvíz csatornázása” tárgyú közbeszerzési eljárás meg in -
dítására és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Cserháti Ferenc alpolgármester; 
Garai Tamás jegyző, Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető, Lakiné
Szeker Tímea pénzügyi osztályvezető. A Közbeszerzési Bírálóbizottság
jegyzőkönyvezetője: Dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Önkormányzat 2018. évi
Közbeszerzési tervének a Veresegyház, Ligetek városrész csapadékvíz
csatornázása tárgyú közbeszerzési eljárással való módosítására, és a mó-
dosított Közbeszerzési tervnek a honlapon való közzétételére.

210/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül
helyezi a „Pályázat benyújtása – PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 számú
pályázati kiírásra – A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése” tárgyban ho-
zott 200/2018.(IX.7.) Kt. számú határozatát.

211/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
Pályázat benyújtása – PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 számú – pályázati
kiírásra, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 5785/16
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112 Veresegyház,

Gyermekliget u. 34-36.
4. A pályázati konstrukció: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018  
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: bruttó 231 794 000 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismerhető beke -

rülési költsége: bruttó 231 794 000 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: bruttó 162 255 800 Ft
8. Az önerő összege: bruttó 69 538 200 Ft
9. A Képviselő-testület határozatot hoz annak érdekében, hogy Veresegyház

Város Önkormányzata a pályázatot benyújthassa, és a szükséges 69 538 200
Ft önrészt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

212/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
Pályázat benyújtása – PM_KEREKPARUT_2018 számú pályázati kiírásra –

Kerékpárút-hálózat kiépítése Veresegyházon az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Kerékpárút-hálózat kiépítése Veresegyházon
2. Megvalósítás helyszínei: Patak, Kisrét, Mogyoródi utca, Andrássy út, Petőfi

és Jókai utca
3. A pályázati konstrukció: PM_KEREKPARUT_2018  
4. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 208 636 890 Ft
5. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismerhető beke rü -

lési költsége: 208 636 890 Ft

6. Az igényelt támogatás összege: 156 477 667 Ft
7. Szükséges önrész összege: 52 159 223 Ft
8. A Képviselő-testület határozatot hoz annak érdekében, hogy Veresegyház

Város Önkormányzata a pályázatot benyújthassa, és a szükséges 52 159 223
Ft önrészt a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

213/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a szabad bölcsődei férőhelyek hasznosítása tár-
gyában kötendő feladatellátási szerződést Erdőkertes Község Önkormányzatával.

214/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Veresegyház Város Önkormányzata
1/1 tulajdonát képező Csomád külterület, 0110/8 hrsz-ú, gyümölcsös művelési
ágú ingatlanból 529 m2 és a Veresegyház Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát
képező Csomád külterület, 0128/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból
23 m2 területrész kerüljön értékesítésre kerékpárút építés céljára Csomád Köz -
ség Önkormányzata, mint Vevő részére 300 Ft/m2 eladási ár figyelembe vé -
telével, összesen 165 600 Ft áron. A Képviselő-testület kiköti, hogy az adás  -
vétellel és a telekalakítási eljárással kapcsolatos összes költség Vevőt terheli.

215/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2018/19. tanévben (2019. évi pályázati fordulóban)
csat lakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez, melyben a
felsőoktatási ösztöndíj „A” és „B” típusú pályázatokból áll. Erre a célra (a ko-
rábbi években megítélt támogatások összegén túl) 2019. évben 1 750 000 Ft,
2020. évben 500 000 Ft, 2021. évben 500 000 Ft, 2022. évben 250 000 Ft
további forrást biztosít.
A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport
Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye közzé.
A támogatás havi összege a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó
jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra. A pályázat benyúj -
tá sának feltétele: legfeljebb 100 000 Ft egy főre jutó nettó jövedelem.

216/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a KINCS Alapítvány számára 171.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a 2018. évi SULIBÖRZE megrendezéséhez. A tá-
mogatás utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra.
A támogatás a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság részére
biztosított ”egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” kiadási
előirányzat kerete terhére kerül megállapításra.

217/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DUO-DENT VERES Fogászati
Kft. helyettesítő orvosként az I. számú és IV. számú körzetben Dr. Kiss Imre
fogorvost alkalmazza.

218/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Múzeum a régészeti
ásatáshoz kapott támogatást (200 000 Ft) 2018-ban a Kubinyi Ágoston Prog -
ramhoz használhassa fel.

219/2018.(IX.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Gaudeamus Kórus részére – az elmúlt 20 év munkájá-
nak elismeréséül – a tartalékkeret terhére 600 000 Ft összegű támogatást nyújt.

220/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház 5786/9; 5786/10 és 5786/11 hrsz-ú
ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő családi házas lakó -
övezeti ingatlantest értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a West-Bau
Trans Kft-t. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a West-Bau Trans Kft-vel
bruttó 241 310 160 Ft összegű, 2018. október 31-i fizetési határidejű ingatlan
adás vé teli szerződés megkötésre kerüljön.

221/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/139/A/12 hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű,
726/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 342 900 Ft vételáron Köteles
Ildikó Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szer -
ződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

222/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/140/A/3 hrsz-ú, 48,84 m2-es alapterületű,
730/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 407 800 Ft vételáron Kovács
Zoltán Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

223/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/140/A/6 hrsz-ú, 49,24 m2-es alapterületű,
736/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 525 800 Ft vételáron Szabó Zsu -
zsanna és Som István Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a vég   le ges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy idő ben
lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

224/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/140/A/7 hrsz-ú, 49,24 m2-es alapterületű,
736/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 525 800 Ft vételáron
Földes Anikó Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
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225/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/140/A/9 hrsz-ú, 48,84 m2-es alapterületű,
730/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 407 800 Ft vételáron
Sándor László Péter és Sándor-Karsai Edina Vevők részére. Vevők az in-
gatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes
vételár megfizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése
eddig az időpontig érvényben marad.

226/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/140/A/11 hrsz-ú, 48,71 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 369 450 Ft vételáron
Jovanovic Andrea és Jovanovic Velimir Vevők részére. Vevők az ingatlan
birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár meg-
fizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az
időpontig érvényben marad.

227/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/140/A/12 hrsz-ú, 48,71 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 369 450 Ft vételáron
Sára Edit és Sinkó Levente Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a
vég leges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével
egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az időpontig
érvényben marad.

228/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/141/A/2 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000
eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron Fehér László és Fehér-
Kurucz Petra Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a végleges adás -
vételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

229/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/141/A/9 hrsz-ú, 48,70 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron Kámán Lász -
ló és Kámán Ildikó Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a vég leges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

230/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/141/A/11 hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű,
726/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 342 900 Ft vételáron
Balláné dr. Budai Boglárka Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a vég -
 le ges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy
időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben
marad.

231/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/141/A/13 hrsz-ú, 59,86 m2-es alapterületű,
894/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 17 658 700 Ft vételáron
Kövesdi Ildikó Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

232/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/143/A/1 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron
dr. Bakos Barbara Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adás -
vételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép,
Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

233/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/143/A/6 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron
Trudics Péter és Mogyorósi Melinda Julianna Vevők részére. Vevők az in-
gatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes
vételár megfizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése
eddig az időpontig érvényben marad.

234/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/143/A/7 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron
Kopasz Zoltán és Misián Anita Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába
a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével
egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az időpontig
érvényben marad.

235/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/144/A/5 hrsz-ú, 45,04 m2-es alapterületű,
673/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 286 800 Ft vételáron
dr. Pozsonyi Eszter Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

236/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/144/A/9 hrsz-ú, 48,70 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron
Deák Klaudia Lia Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

237/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/144/A/12 hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű,
726/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 342 900 Ft vételáron
Lengyel Anita Erzsébet Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

238/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/144/A/13 hrsz-ú, 59,86 m2-es alapterületű,
894/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 17 658 700 Ft vételáron Probsdorfer
Andrea Gabriella Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adás -
vételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép,
Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

239/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/145/A/1 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron
Helkovics Katalin Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

240/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/145/A/2 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron
Énok-Nagy Levente Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

241/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/145/A/3 hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 375 350 Ft vételáron
Budai Csaba Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

242/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/146/A/1 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron
Veress Mónika és Falucskai Péter Vevők részére. Vevők az ingatlan bir-
tokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár meg-
fizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az
időpontig érvényben marad.

243/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/146/A/13 hrsz-ú, 59,86 m2-es alapterületű,
894/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 17 658 700 Ft vételáron
Farkas Tamás Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

244/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/150/A/8 hrsz-ú, 48,70 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron
Baksza József Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

245/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/150/A/9 hrsz-ú, 48,70 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron
Parragi Péter Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

246/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/150/A/12 hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű,
726/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 342 900 Ft vételáron
Pataki Adrienn Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

247/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/151/A/4 hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 375 350 Ft vételáron
Gozdán Herold Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

248/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/151/A/7 hrsz-ú, 49,01 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 457 950 Ft vételáron
Nagy Attila Sándor és Nagy Attila Sándorné Vevők részére. Vevők az in-
gatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes
vételár megfizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti szerződése
eddig az időpontig érvényben marad.

249/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/151/A/8 hrsz-ú, 48,70 m2-es alapterületű, 728/10000
eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron Kis János és Kisné
Takács Ildikó Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a végleges adás -
vételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép-
nek, Vevők lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

250/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/151/A/11 hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű,
726/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 342 900 Ft vételáron
Bacsák Noémi Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adás -
vételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

251/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/152/A/2 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron
Fukász Lászlóné Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adás -
vételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép,
Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

252/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/152/A/4 hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000
eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2

ár figyelembevételével) összesen 14 375 350 Ft vételáron Mihály András
Jusztinné Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a vég le ges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

253/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/152/A/5 hrsz-ú, 45,04 m2-es alapterületű,
673/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 286 800 Ft vételáron
Szíjgyártó László és Szíjgyártóné Fodor Viktória Margit Vevők részére.
Vevők az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és
a teljes vételár megfizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti
szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

254/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/152/A/7 hrsz-ú, 49,01 m2-es alapterületű,
734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 457 950 Ft vételáron
Tóth Marianna Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

255/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát

képező Veresegyház 5785/152/A/8 hrsz-ú, 48,70 m2-es alapterületű,
728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron
Tóth Attila Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

221–255/2018.(IX.27.) Kt. határozatok 2. és 3. pontja 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevők az adásvételi szerződés meg kö -

tésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessenek meg, melyet Felek
foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére
álló 35 nap elteltét követően Vevők 5 munkanapon belül kötelesek meg-
fizetni fennmaradó vételárhátralékát.

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárakból befolyó bevételt a
TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell fordítani.

256/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány ré -
szére, – a program megvalósulásához – a tartalékkeret terhére 100 000 Ft
összegű támogatást nyújt.

257/2018.(IX.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Veresegyház Város Önkormányzata
1/1 tulajdonát képező Fót külterület, 045/3 hrsz-ú ingatlan 342 m2 terü let -
részére kerékpárút építés céljára Csomád Község Önkormányzata részére
ingyenes tulajdonosi hozzájárulást adjon.
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Városfejlesztés

KERÉKPÁRUTAK FEJLESZTÉSE

A kerékpárutak fejlesztésére pályázatot nyújtott be önkormány za -
tunk, amelynek sikeres elbírálása esetén a fejlesztési költségek 70 %-
át fedezné a Pest megyére kiírt támogatás.

A tervek szerint a következő szakaszokon történne fejlesztés: az
Andrássy úton Erdőkertes felé teremtődne meg az összeköttetés, a
Mogyoródi úton pedig az orvosi rendelő előtt szakaszrendezésre
kerülhet sor, ami által könnyebben közlekedhetővé válnának a
belvárosi hálózatok.

A legnagyobb terv a Búcsú tér-Patak utca-Medveotthon kerékpárút
kiépítése, ebből pedig egy oldalsó elágazású szakasszal bekötése a
Kisrét utcába, a GE-hez és a paradicsomházakhoz. Ily módon váro-
sunk belterületéről kerékpárral lehetne eljutni üzemeinkhez, illetve
a legfontosabb turisztikai célponthoz, a Medveotthonhoz is. Ezáltal
jelentősen csökkentve e térségek autóforgalom általi terheltségét. Az
önkormányzat tervezi továbbá újabb kerékpártárolók telepítését az
állomásokhoz és az iskolákhoz is.

KOVÁCS PÉTER

A GIMNÁZIUM ÉPÍTÉSE
Már látványosan magasodnak a Veresegyházi Katolikus Gimnázium
új épületének falai.

BERUHÁZÁSI HÍREK

KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSE A TERVEKBEN
Az Európai Mobilitási Hét kerékpáros közlekedést népszerűsítő kezdeményezéseihez jól illeszkednek városunk

kerékpárút-fejlesztési tervei, amelyekről Cserháti Ferenc alpolgármester tájékoztatta lapunkat.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*
SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!

Bővebb információ:
veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
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Önkormányzat

Információ: Innovációs Centrum „A” recepció: 06 28 588 690 • „B” recepció: 06 28 588 682 
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. • www.veresmuvhaz.hu

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum (SZGIC) és a Váci Mihály Művelődési Házban induló foglalkozások

BABA-MAMA:
BABA-MAMA KLUB
Vezeti: Tóth Margit Gigi
+36 30 986 3257
SZGIC –  Dráma terem
kedd és csütörtök: 10.00–11.30
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom

RINGATÓ
Vezeti: Czoller Andrea
+36 30 922 7100
SZGIC – 309-es terem
kedd 9.30–10.00

OVIS ANGOL
Vezeti: Petri Barbara
SZGIC –  Dráma terem
szerda 16.45–17.45

OVIS ANGOL
Vezeti: Fischer Judit
SZGIC –  308-es terem
kedd 16.30–18.00

ANGOL FOGLALKOZÁS
GYEREKEKNEK
Vezeti: Bosnyák Bea
SZGIC –  308-es terem
szerda 17.30–18.30

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING
Vezeti: Klenk Andrea
SZGIC –  309-es terem
szerda 16.00–17.30

NYUGDÍJAS:
ARANYESŐ NYUGDÍJAS KLUB
Vezeti: Schmidinger Péter
+36 20 473 7455
SZGIC –  Konferencia terem
hétfő: 14.00–20.00

ÉRTELMES ÉVEK NYUG. KLUB
Vezeti: Markó Józsefné:
+36 30 416 2764
SZGIC –  324-es terem
csütörtök: 14.00–17.00

ONYPE KLUB
Vezeti: Czeller Boldizsárné
+36 70 383 3008
SZGIC –  324-es terem
szerda 17.00–20.00

REMÉNY NYUGDÍJAS KLUB
Vezeti: Szikszainé Erzsike
+36 70 233 4787
SZGIC –  324-es
kedd 14.00–17.00

SENIOR ÖRÖMTÁNC CSOPORT
Információ: Boros Teréz:
+36 30 849 0701
SZGIC –  308-as terem
csütörtök: 10.30-12.00

NEFELEJCS KLUB
Vezeti: Sulyán Jánosné:
+36 20 536 8271
SZGIC –  324-es terem
csütörtök 17.00–20.00

SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK:
SZEREP-ELEK DIÁKSZÍNPAD
Vezeti: Éli Nóra színművésznő
+36 30 638 6270
SZGIC – 308-as terem
szerda 15.00–17.00
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

LOGO SZÍNTÁRSULAT
Vezeti: Csombor Renáta
+36 30 406 3164
SZGIC

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT
Vezeti: Molnár Klára
+36 70 510 8651
SZGIC – 308-as terem
csütörtök 17.00-20.00

VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ
CSOPORTJAI:
Vezeti: Ácsné Csáki Ildikó
dráma tanár +36 70 263 6198

SZÍNSKÁLA STÚDIÓ
SZGIC – 308-as terem
péntek 17.00–21.00
SZIKRÁK
Fabriczius József Általános Iskola

TŰZMADARAK CSOPORT
Fabriczius József Általános Iskola

TŰZTESTVÉREK CSOPORT
Fabriczius József Általános Iskola

ZENE/TÁNC:
NÉPDALKÖR ÉS FÉRFI KAR
Vezeti: Kovács László népzenész
+36 20 961 6969
SZGIC – 309-es terem
kedd: 17.00–19.00 Ingyenes!

CANTEMUS KÓRUS
Vezeti: Vadász Ágnes
+36 30 297 4314
SZGIC – Kamara terem
kedd: 19.00–21.30 Ingyenes!

GAUDEAMUS KÓRUS
Vezeti: Kovács Katalin
+36 20 344 0550
SZGIC – Konferencia terem
kedd 17.00–19.00 Ingyenes!

VERESEGYHÁZ VÁROS
FÚVÓSZENEKARA
Vezeti: Szellinger Tamás
+36 70 381 8624
SZGIC – Kamara terem    Ingyenes!

HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI
EGYÜTTES
Művészeti vezető: Tóth Judit
Társadalmi vezető: Hibó Irén
+36 30 497 0308
Váci Mihály Művelődési Ház
szerda: 18.00–21.00   Ingyenes!

KERECSEN TÁNCEGYÜTTES
Művészeti vezető: Balázs Péter
Társadalmi vezető: Fülöp Vera
+36 30 555 8197
Váci Mihály Művelődési Ház
szerda: 17.00-18.00
veresi.folkness@gmail.com

ALKOTÓMŰVÉSZETI
CSOPORTOK:

SZÖVŐKÖR
Vezeti: Pirók Irén textilművész
+36 30 566 1067
SZGIC – 229-es terem
péntek 14.00–19.00

KERÁMIA SZAKKÖR
Vezeti: Nagy Csilla keramikus
+36 30 740 8982
SZGIC – 227-es terem
kedd 14.30–16.30
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom

MÉZESVÖLGYI KISKÉPZŐ KÖR
Vezeti: Márton László festőművész
Info: +36 20 376 0691 (Czibula Erika)
Mézesvölgyi Általános Iskola
II.em 2.20-as terem
szerda 15.00–16.30
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom

MÚZEUMPEDAGÓGIA
Vezeti: Klement Zoltán
+36 30 312 1273
SZGIC – Udvarház Galéria
Bejelentkezésre! Ingyenes!

EGYÉB KÍNÁLAT,
SZABADIDŐS

SZOLGÁLTATÁS:
JOG PONT 
Fogadóórát tart: Dr. Osztrovszky
Zoltán ügyvéd: +36 20 943 1600
SZGIC – 325-ös terem
péntek 10.00–12.00

KÁRTYA KLUB
Vezeti: Veress Gábor
+36 30 982 7900
SZGIC – 309-es terem
péntek 17.00–21.00
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

BARANYI JÁNOS
VASÚTMODELLEZŐ KLUB
Vezeti: Gombos István
+36 30 324 1603

EGYÉB SZERVEZETEK,
KÖZÖSSÉGEK:

CIVIL KÖR
Vezeti: Dr. Mohai Imre
SZGIC – 309-es terem
minden hónap utolsó
csütörtökén 18.00–20.00

HNA BIBLIA KÖR
SZGIC – 309-es terem

HIT GYÜLEKEZETE
SZGIC – Kamara terem
hétfő 18.30–21.30

SPORT:
KARATE DO
Szalay Zsolt +36 20 361 7382
SZGIC – Dráma terem
hétfő: 16.30–19.30
Részvételi díj: 5500Ft/hó/fő

BALETT
Takács Andrea: +36 20 348 8491
SZGIC
hétfő és szerda: 16.30–18.00,
kedd és csütörtök: 16.30–19.00

ROCKY
Farkas Gergely +36 20 999 1245
SZGIC –
Dráma terem – szerda: 17.00–17.45
Dráma terem – péntek: 16.00–16.45
Fitnesz terem – péntek: 16.00–17.00
Váci Mihály Művelődési Ház
hétfő: 16.30–19.30,
kedd és csütörtök 16.30–20.00

FELNŐTT NŐI TORNA
Takács Andrea +36 20 348 8491
SZGIC –
hétfő és szerda: 18.00–19.00

GYERMEK ZUMBA
információ: Palásti György
+36 20 418 1091
SZGIC – Fitnesz terem
szerda: 15.30–16.30

RSG
Vezeti: Csomai Renáta
+36 70 773 1287
SZGIC – Dráma terem
kedd és csütörtök: 16.00–18.00

MERIDIÁN TORNA
Vezeti: Csányi Éva
+36 30 2278 444
SZGIC – 308-as terem
csütörtök 8.00–9.00

RÚDTÁNC
Vezeti: Januszewski Palkovics
Katalin +36 70 592 5605
Váci Mihály Művelődési Ház 

SENIOR JÓGA
Vezeti: Rubinek Judit 
SZGIC – Fitnesz terem
péntek: 10.00–11.00

ALAKFORMÁLÓ EDZÉS
Vezeti: Szűcs Szabina
SZGIC – Dráma terem
hétfő és szerda 9.00–10.00

NO COMMENT HIP-HOP
Vezeti: Galgóczi Barna 
SZGIC – Fitnesz terem
kedd és csütörtök: 15.30–16.30

HOT IRON SÚLYZÓS EDZÉS
Vezeti: Kálmán Ildikó
+36 70 316 3189
SZGIC – Dráma terem
kedd 19.00–20.00

REGGELI JÓGA
Vezeti: Szegedi Noémi
+36 30 287 6524
SZGIC – Dráma terem
csütörtök 7.30–9.00
Első foglalkozás: november 8.
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Schneebergben jártunk...
Eddigi legjobb helyezését érte el a veresegyházi – döntően sportolóinkra építő – sárkányhajós
csapat a német testvérvárosunkban, Schneebergben megrendezett hagyományos sárkányha-
jóversenyen. A 31 induló csapatból a Leviczki Tamás szervezte veresiek két futamot nyerve,
másik kettőn pedig másodikként befutva, az előkelő 6. helyen végeztek. Ez különösen annak
fényében nagyszerű eredmény, hogy sportolóink egész más sportágakban vitézkednek és mind -
össze kétszer tudtak közösen készülni.
Kitett magáért a versenyzőket elkísérő szurkolótábor is, amely városunkat képviselve ez alka-
 lom mal főleg a veresegyházi sajtó munkatársaiból tevődött össze. Többségünk először járt a cso -
 dálatosan szép szászországi hegyvidéki városban és ennek megfelelően szívélyes ven dég látóink,
élen Ingo Seifert polgármesterrel, igazán színes és sokszínű programmal kedveskedtek Veres-
egyház Pásztor Béla polgármester által vezetett küldöttségének, bemutatva városuk és a környék
szépségeit, érdekességeit.
Csupán érzékeltetésül: szállásunk a verseny színhelyéül szolgáló tó partján elterülő, erdei
KIEZ Gyermek- és Ifjúsági Üdülőközpontban volt, amelynek szállodai minőségű szobáiból
kilépve máris lenyűgöző környezetben találhattuk magunkat. A sárkányhajó versenyt követő
napon volt alkalmunk Schneeberg élményparkjával megismerkedni, ahol bizony villámgyor-
san előbújt a játékos gyermek mindenkiből, majd a következőekben elmélyülhettünk a hagyo -
mányos, gyógynövényekből készített szász likőr, a „snapsz” készítésének rejtelmeiben egy 18.
szá zadban alapított kézműves likőrgyárban, hogy végül igazán egzotikus helyen, az egykori
urán bányában vacsorázzunk. Látogatásunk utolsó napján a mesevárosi hangulatú test vér vá -
ros utcáin sétáltunk és megcsodálhattuk Schneeberg város legnagyobb nevezetességét, az egy-
kori bányászváros fénykorát idéző késő gótikus Szent Wolfgang templomot és annak ékét, a
Lucas Cranach által a 16. században készített szárnyasoltárt.
A programok alatt alkalmunk nyílt barátságok kötésére vendéglátóinkon túl Schneeberg má -
sik két testvérvárosának, a német Hertennek és a cseh Jáchimovnak a képviselőivel is. A leg-
 na gyobb hatással azonban minden látnivalón túl vendéglátóink végtelen szívélyessége és
ven dég sze retete volt ránk. A hazafelé úton, még a csehországi Karlovy Vary-ban sétálva is
ennek hatása alatt volt a remek veresegyházi csapat. Köszönjük, Schneeberg! Köszönjük, Pol-
gármester Úr! Máris visszavá gyunk.                                                                             KOVÁCS PÉTER

Fotók: Veréb József és Lethenyei László
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

2018. évben is kiírja a

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT.

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban
való részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Veresegyház területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

• Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről 

• lakcímkártya másolat a pályázóról és az egy ház-
tartásban élőkről

• munkaviszonyban dolgozó családtag esetén a
munkáltatótól jövedelem igazolás

• ha a közös háztartásban élők közül valaki mun ka -
nélküli (álláskeresési támogatás, stb. igazolás),
ennek igazolása a Kormányhivatal Munkaügyi
osz tálya által

• alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről
nyilatkozat

• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bírósági vég -
zés bemutatásával, illetve gyerektartás vagy tartás-
díj megállapítását és folyósítását igazoló bí rósági
végzés és postai utalvány vagy folyószámla kivonat

• a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő, szü -
lők halotti anyakönyvi kivonata

• árvaellátás, azt megállapító határozattal (folyó -
számla kivonat, postai utalvány)

• amennyiben van a közös háztartásban olyan nagy -
korú személy, aki jövedelemmel, munka nél küli el-
látással nem rendelkezik büntetőjogi fele lőssége
tudatában erre vonatkozóan tett nyilat kozata

• amennyiben a pályázó családjában van tanulói
jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalá-
togatási igazolása

• amennyiben a pályázó családjában van óvodás
korú, vagy 3 évnél fiatalabb testvér, annak szü le tési
anyagkönyvi kivonata, és lakcímkártyája

• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj,
özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rokkantság -
ról, tartós betegségről orvosi igazolás stb.,

• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pót lék
igazolása 

• NAV jövedelemigazolás (vállalkozó esetén)

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZÓK KÖRE:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali munkarend) alapfo kozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfo kozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hall gatói jogvi -
szonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás idő pont jában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszon nyal rendelkezzen.

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI:
• Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses

állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-

gatói képzésben vesz részt.
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév má-
sodik (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2019. március

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZÓK KÖRE:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakó hellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi fel -
ső  oktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intéz -
mény be, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és

szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy ven -

déghallgatói képzésben vesz részt.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:
3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanév.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: a 2019/2020. tanév első féléve

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ PAPÍRALAPÚ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2018. november 6. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE: 
a közös háztartásban élők egy főre jutó jö vedelme nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot.

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT: 
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉN: 
A jelenlegi oktatási intézmény (ahová a pályázó jár) által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:

Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás teljes szövege Veresegyház Város honlapján: www.veresegyhaz.hu oldalon található.
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Közélet

Tudta, hogy a mosoly világnapja az idén ok-
tóber ötödike? Az ötlet Harvey Bell gra fi kustól
származik, aki létrehozta a Mo solygó
fejet, (Smiley Face-t), amely az in-
ternet elter jedésével fontos sze -
repet kapott az emberek han  -
gulatának kifeje zé sére. 
Ha lála után, 2001-ben az ő
tiszteletére jött létre ez az
ünnep. Hazánkban Farkas
Éva pedagógus, lélekgyó-
gyász és férje, Bádonyi Imre
köz gazdász 2010-ben indítot-
ták útjára a Mosoly  gós Ma  -
gyarországért Mozgalmat
(MMM). Céljuk, hogy Magyar or -
szág ne csak ezen a na pon, ha nem
az év minden napján mo solygó sabb
legyen és így 2040-ig olyan pozitívabban gon-
dolkodó generáció nevel ked jék fel, amelynek
fon tosak értékeink, ha gyo má nyaink. Váro-
sunk ban a Meseliget Bölcsőde két éve csat la -
kozott e nemes kez de mé nye zéshez. Vigh
Eleonórával, – Nomen est omen – az intéz -
mény vezetőjével erről beszélgettem.

Mikor és kinek a kezdeményezésre csatla koz-
tak a mozgalomhoz?
Két évvel ezelőtt Farkas Éva személyesen kere-
sett meg programjával, akinek megérintett op-
timista életszemlélete, amely beleillik peda -

gógiai programunkba. Fontosnak tartjuk az in-
tézményünkben a pozitív gondol ko dást, an -

nak a mindennapjaikba való beépü -
 lését. Figyelmet fordítunk arra, hogy

munkatársaink kapjanak napin -
dító ként egy – két pozitív gesz-
tust, mert csak mosolygós
em berek tudnak pozitív e -
nergiát adni. Nálunk kölcsön -
hatásban van egy más sal a
gyermek, a szülő és a peda -
gógus. Mindent meg teszünk
azért, hogy gyerme ke ink

pozitív énképpel, önbi za lom-
mal és empátiával rendel kez -

zenek. Az erre való nevelést nem
lehet elég korán kezdeni, meg kell

tanulni szeretni önmagunkat, hogy má-
sokat is elfogadjunk. „Nem az a lényeg, hogy
milyen világban élünk, hanem, hogy milyen
világ él benned.” – vallotta Popper Péter.
Milyen volt a jelképek fogadtatása?
A sárga „Mi egy mosolygós bölcsőde va gyunk!”
című táblák és a napi üzenetek, vala mint az
idézeteket tartalmazó kártyák – ame lyeket én
is osztogatok a munkatársaimnak – jó érzé -
seket keltettek. A szülőknek is tetszett. Mun -
kánk a szülőkkel a kölcsönös biza  l mon alapul.
A kicsik beilleszkedésének felté tele a bizalmat
keltő, kedves, mosolygós gyer mek nevelő. A jó
szó, a figyelem, az egy más iránti figyelmesség,

köszönetnyilvánítás mindenkinek, így nekem
is jól esik. És még pénzbe sem kerül!
Van-e a városban más „mosolygós” intéz -
mény?
Sajnos nincs, de igény volna rá. Jó szívvel aján-
lom az önkormányzati és magánintézmények
figyelmébe. Szívesen látnék a városban egyre
több sárga táblát, amely jelzi a pozitív szem-
léletváltást. A mosoly segít megőrizni jó men-
tális állapotunkat, egészségünket. Aki többet
szeretne megtudni a kezdeményezésről, az lá-
togasson el a www.mosolygosmagyarorsza-
gert.hu. honlapra. Ön mosolygott már ma? Na,
nem a Facebookon küldött smile-ra gondoltam,
hanem off-line! Ugye milyen klassz lenne, ha
egyszer a mi városházánkra is kitehetnénk a
mosolygós város táblát?

RIMAI S.ÉVA

„Két ember között legrövidebb út
egy mosoly.”                    VAVYAN FABLEMosolygós bölcsőde

Fotó: Rimai

Vigh Eleonóra és Petra

10 ÉVES AZ EZERKINCS ÉLETMÓD CENTRUM
Fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelte az Ezerkincs Életmód Centrum szeptember 7-én.
A látványos születésnapi táncgálán az Ezerkincs hastáncosainak igazán látványos és a színpadról is
lesugárzó örömtáncán túl láthatta a közönség a New Dance World Hiphop Dance School műsorát és
levetítésre került, a VVTV által készített, Egy nap Veresen című film is, amely az elmúlt évhez ha-
sonlóan idén is a város lakói által készített amatőr felvételek alapján dokumentálta színesen Veres-
egyház városának egy napját. Szerkesztőségünk nevében is gratulálunk az Ezerkincs Egyesületnek és
ala pí tó jának, Gecsey Enikőnek a város életét az elmúlt tíz évben színesítő tevé keny sé géhez!

Fotók: Facebook
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Helytörténet

Már többen megkérdezték tőlem, hogy ré gen hol volt a veresi köz ség -
háza. Azután cso dál koztak vagy nevettek, hogy község, falu már létezett
vagy ezer éve, de község háza, faluháza nem volt. Úgy oldották meg a
dolgot, hogy a mindenkori választott bíró családi házában működött a
község irá nyí tása. Abban tartották a testületi üléseket, őrizték a falu
ládáját és írták, pecsételték a kiadományozott iratokat. Onnan lehetett
tudni, hol van a falu központ ja, a bírói hivatal, hogy hol állt a kaloda
vagy a pellengér. Mert ezek az eszközök, hatalmi jelké pek is a bíró háza
előtt, az utcán álltak. Mi hez tartás végett. Figyelmeztettek a bíró fenyítő,
büntető hatalmára. Ha új bírót vá lasz tottak, aki máshol lakott, akkor a
kalo dát, a pellengért átvitték annak a háza elé, hogy mindenki láthassa.

1. A veresi községházák, faluházák
Veresegyházon 1766. november 5-én vitték át a kalodát az új bíró háza elé.
Amikor a „kaloda vivők” fejenként egy-egy kenyeret kaptak az új bírótól.
Máskor inkább bort, pálinkát kaptak a legények a nehéz munka jutal-
maként. Az említett adat azért érdekes számunkra, mert azt közli, hogy
ekkor még nem létezett a község háza, azt ezután építették fel.

Nem sok idő múlva létrejöhetett a községháza, bár közvetlen adattal nem
rendelkezünk az építési idejére nézve. Meg kell elégednünk közvetett
utalással a létezésére. Az 1760-as évek második felében Veresegyház önkor -
mány zatának iratai rendben külön kezelik a pénz ügyi iratokat, melyek a
község házára, az istállójára az iskolájára, a parókiájára, a kvártélyházára,
a kocsmáira stb. vonatkoznak. Úgy véljük, hogy a legelső Községháza az
1760-as évek végén jött létre.

Ezt a számadásiratok „Faluházának” nevezik, 1782. szeptember 14-én a
kerepesi fazekasnak fizettek, mert három kályhát állított fel benne. Egy év-
tized múlva, úgy látszik, hogy a régi községházát feladták, mert „uj helység
házá rá ról” szólnak a történeti források.
Az új „helységháza” 1791-ben épült fel. Egynéhány ezer vályogtéglából, ame-
lyeket a veresi „agyigácsókban” vetettek. Kovács János bíró 16 forintot fizetett
a vályogvetőknek érte. Ugyan ekkor vett egy pléhet a helységháza belső aj-
tajára, valószínűleg a nagyobb biztonság kedvé ért. A bíró 1791. június 16-án
vásárolt egy pár talicskát és valamennyi deszkát is. Október 13-án ezt je-
gyezte be a számadásba: „Az Helység házához vettem egy Nyoszolyát, egy
Asztalt, egy pár kar Széket, mind öszve teszen 3,45.” Ha dátumhoz akarnánk
kötni a veresi Köz ség háza hivatali működésének kezdetét, akkor az lehetne
1768 és 1791. október 13. A bebúto ro zás ezen a napon történt meg.

2. A községháza épülete 1791-től
Ez a vályogépület -úgy néz ki-, hogy sokáig bírta. Kovács János bíró,
egyébként házas zsellér, jól vezethette az építkezést, mivel nem kerültek
elénk adatok újabb építkezésről a következő másfél évszázadban. Ezért azt
állíthatjuk, hogy ez a községháza használható állapotban megérte az 1960-
as éveket. Egy 1909. szeptember 5-én és 1910. július 28-án postára adott
képeslap is őrzi a látványát.
A Fó út és az Újiskola utca sarkán állt. A Fő útra négy ablaka nézett.
Cseréptetős volt, két szellőző tetőablakkal ellátva. A sarkán póznán állt az
egyik kihelyezett postaláda. (A veresi posta 1879. január 1-jén kezdte meg
a műkö dé sét.) Ez a községháza 1949-50-ig volt hivatal, a tanács-rendszer
megalakulásakor a hivatal átköltözött a Faludy-féle házba, avagy kúriába.
Ez az államosított épület többszöri átépítésen keresztül funkcionált 2011-ig.
Új korszakába lépett a település, mely 1999-től város. Új, impozáns Vá -
rosházáját 2011.július 1-jén adták át hivatásának.                      HORVÁTH LAJOS

A VERESI KÖZSÉGHÁZÁKTÓL A VÁROSHÁZÁIG

Veresegyház Községházája az 1900-as évek legelejéről. Az őrszentmiklósi
postaügynökség általkezelve 1910. július 23-án. a postai levelezőlap Lővy
József és fiai kiadása.

1909-ben postára adott képeslap, Brüll Lajos kiadása.

A Faludy-kuria 1917. junius 6-án írt képeslap jobb oldalán. Majd 1950-ben
ebbe költözik a községi „tanács”.

A Tanácsház az 1960-as években. Közepen a kocsibejárót megszüntették
és a jobb oldalán nyitottak ajtót.
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A Váci egyházmegye 2018 tavaszán emlékezett
meg Althann Mihály Frigyes váci püspökké való
kinevezésének 300. évfordulójáról, egy időszaki
kiállítással is bemutatva a püspök egyház szer ve -
zői és városépítő tevékenységét. 1734-ben, öt ven -
két éves korában bekövetkezett halála után
uno ka öccse Althann Mihály Károly nemcsak a
püs pöki székben követte nagybátyját, hanem
foly tatta annak megkezdett életművét, és tette
mindezt élete során egyre teljesebbé.

A Veresegyházon is bemutatott kiállítást Pálos Fri -
gyes prépost, művészettörténész, a Váci Szé kes   -
egyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjte mény
igazgatója hívta életre. Dr. Varga Kálmán a Városi
Múzeum igazgatójának bevezető szavait követően
Pásztor Béla polgármester és Pálos Fri gyes atya
köszöntötte a jelenlevőket, kiemelve a kiállítás
jelentőségét, annak történelmi tanúságait.
Pálos Frigyes atya a kiállításmegnyitón elhang-
zott szavaiból: „Jelen kiállítással egy olyan örök-
séget mutathatunk be, ami az európai ságunk-
nak egyik jelentős kulturális bizonyítéka. Az Alt -
hann család és annak leszármazottjai, a két püs -
pök is az európaiságot hozták erre a földre, és
hagyták ránk. Az 1600-as években a família már
Ausztria területén élt. Althann Mihály Frigyes
Cseh országban, Glatz-ban született. Filozófiai és
teológiai tanulmányait Rómában végezte, olyan-
nyira ki tűnt társai közül, hogy a pápa is felfigyelt
a fiatal pap növendékre. 1714-ben az egyház
legfőbb tör vény hozó testületéhez és kormányzati
hivatalá hoz, a Rota Romana – Apostoli Szent szék -
hez – került, majd ezt követően négy év múltával
váci püspökké nevezték ki. Vácra kerülésével
magával hozta a mélységes, rendíthetetlen hitét,
a rászo ru lók felé áradó szeretetét.”
Althann Mihály Frigyes különös ember volt,
bíborosi reverendája alatt vezeklővasat viselt,
mely szinte belenőtt a bőre alá. Pályája magas

ívet futott be, ennek ellenére III. Károly magyar
király római követeként, később nápolyi alkirály  -
ként is mindvégig kitűnt jótékonyságával, em-
berszeretetével. 1729-ben helynökének, Berkes
Andrásnak a halálát követően lemondott az
alkirályi tisztségéről és hazatért Magyarországra,
folytatva a váci püspökségben megkezdett mun -
kásságát. Az emlékére rendezett kiállítási anyag-
ban, azok a rendkívüli értéket képviselő fest mé -
nyek reprodukciói kerültek bemutatásra, melyek
a két püspök közel négy évtizedes váci egyház  -
megyei tevékenysége során jutottak az egyház
birtokába, ezáltal reprezentálva az általuk vég -
zett áldásos tevékenységet.

VERÉB JÓZSEF

Az Althannok öröksége

Az Althannok öröksége – kiállításmegnyitóján

Pálos Frigyes prépost Pásztor Béla polgár mes ter
társaságában

Girolamo Pesce – Szent Veronika a kendővel

MÚZEUMI APRÓK
KINCSEK A FÖLD ALATT – MEG -
HOSSZABBÍTVA! Szakmai körökben és
ál talában is nagyon népszerű a június vé -
gén megnyílt „Kincsek a föld alatt – pénz -
leletek a múltból” címet viselő kiállítás.
Erre tekintettel az eredetileg szeptember
30-ával zárni tervezett kiállítást meg hosz -
szab bítottuk 2019. január 31-ig.

•
CÉLTÁMOGATÁST NYERTÜNK! A kul-
tu rális kormányzat által kiírt ún. Kubinyi-
pályázaton múzeumunk 600 ezer forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el.
Ezt az összeget az Önkormány zat kiegé -
szí tette 200 ezer forinttal. Az így rendel -
ke zésre álló keretet az intézmény munká -
jához szükséges olyan szakmai eszközök
és anyagok beszerzésére fordít hatja, mint
például számítógép és szkenner, savmen -
tes papírból készült tároló dobozok és
egyéb műtárgyvédelmi esz közök.

VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM • A Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény kiállítása

„Veresegyház polgárai büszkék lehetnek, mert ilyen nagyarányú
fejlődést hazánkban kevés település mondhat magáénak. Egy nagyon
egyszerű kis faluból az idő múltával a település várossá gyarapodott.
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert most itt állhatok
önök előtt, ezen a kiállításmegnyitón.”

PÁLOS FRIGYES PRÉPOST

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI – ISMÉT SIKERES VOLT!
Veresegyház évek óta rendszeresen csatlakozik a szeptember har-
madik hétvégéjén megrendezésre kerülő, Kulturális Örökség Nap-
jai elnevezésű országos eseményhez. Két éve a Városi Múzeum
gondoz za az érdekes kezdeményezést, s a kiállításokon túl idén a
legna gyobb érdeklődés az öregtemplomi régészeti feltárás bemu-
tatását kí sérte. Talán már nincs is veresi, aki ne tudná, hogy az el -
múlt évek ásatásai során felszínre kerültek a település középkori
kistemplomának alapfalai, emellett pedig egy 18. századi kis sír-
bolt, az itt nyugvó papok szinte érintetlenül megmaradt koporsói-
val. Mint a nagy ér dek lődés mutatta, kétségkívül izgalmas dolog
mindezt megtekinteni a feltárás helyszínén… Épp ezért a Városi
Múzeum azt tervezi, hogy nem csak évente egyszer, hanem előze -
tes bejelentkezés alapján más időpontokban és csoportoknak is biz-
 tosítja az öregtemplomban végzett feltárás látogathatóságát.

VARGA KÁLMÁN

Fotó: Veréb
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Lobogó haj, diszkrét smink, vállán lazán át -
vetett hatalmas sál, napszemüveg mögé buj -
tatott arc, ajkán széles mosoly. Kezében tás -
ká ja mellett mappa, benne rajzok, tervek.
Térdig érő matt csizma, kinyúlt pulóver,
stra pált kezek, diszkrét istállószag. Egymás-
nak igencsak ellentmondó képek, mégis
ugyan azt a nőt mutatják be.
Pongrác Ágnessel beszélgetek. Festő mű -
vész, belsőépítész, lovas farmot üzemeltető
vál lal kozó. Hogyan fér egy törékeny nőbe két
egy más nak ennyire ellentmondó élet?
Mi a tanult mestersége?
Bár kifejezetten kreatív gyerek voltam, kicsi ko-
romban arról álmodoztam, hogy etológus le -
szek. Mivel felvettek a Képzőművészetire, ott
ra gadtam a díszlet- és jelmeztervező szakon,
így eldőlt a sorsom.
Szakmai múltja?
Már az egyetem alatt dolgoztunk színházaknak.
A végzést követően sok színházba beadtam a je-
lentkezésemet és végül Győrben kö töt tem ki.
Három évig voltam a színház dísz let- és jel mez -
ter vezője. Csodálatos időszaka volt ez az éle tem  -
nek. Azonban hiába nagyváros Győr, az el kép -
zelt életteremtől mégis távol e sett. Pestre jöttem,
a Filmgyárba kerültem az épí té szeti osztályra.
Milyen produkciókban dolgozott?
A teljes Maigret felügyelő sorozatot itt forgatták
az angol filmesek, mi csináltunk nekik fran  cia
helyszíneket. Michael Jackson egyik klipp  jé nek,
a Hero-nak a forgatásán is dolgoztam. És pél dá -
ul Bruce Willis egyik filmjének voltam az art di-
rectora. A színházi és filmes mun káim mellett
belsőépítészettel is foglalkoztam. Privát meg ren-
delésekre rendeztem be la kásokat, és sok étte -
rem belső világának a ter ve zése is a fel adataim
közé tartozott. Nemcsak a munkám miatt, ha -
nem egyfajta belső kény szer által ve zé  relve fo -
lyamatosan festettem és rajzoltam.
Milyen témák érdekelték?
A filozofikus képek mellett portrékat, tájképe -
ket, állatportrékat, tanulmányokat készítettem.
Voltak önálló kiállításaim és kollégáimmal kö zös
tárlaton is többször voltak láthatók a ké peim.
Miért fordult mégis valami más felé?
A Filmgyárban teljesen váratlanul az összes mű -
vészeti alkalmazottat elbocsájtották, így ma   radt a
belsőépítészet számomra. Az élete met ekkor há -
rom súlyponti kérdés irá nyította. Az egyik az ál-
latok iránti szeretetem. Mivel nem lehetett gyer -
mekem, féltem, hogy nem épül ki kapcsola tom
gye rekekkel, pedig arra is nagyon vágy tam. És hi -
ányzott volna a művészet is az éle tem ből. Eze ket
a vágyakat kellett valahogy szin kron ba hoz nom.
Ekkor kezdett el lovakkal foglalkozni?

Már gyermekkorom óta lovagoltam, később lett
egy bértartott saját lovam. Szegényke lerob  bant,
egy évig kellett intenzíven ápolnom, rá se ülhet-
tem. A társamnak volt egy farmja a város szé lén,
ami akkor majdnem üresen állt. Áthoztam ide a
lovamat, vettem mellé egy másikat és azt lova gol -
tam. Édeni állapot volt, elhatároztam, hogy ezen
az úton megyek tovább. Meg győ  ző dé semmé vált,
hogy gyermekek lova gol tatásával akarok foglal -
koz ni. Ehhez el kellett végez nem egy lovas oktatói
tanfolyamot. Mivel a ta nyá hoz föld is tartozott,
gazdaképzőt is vé gez tem. Lett öt lovam, kilenc
pó nim. A farmon mel  lettük most van két szamár,
vannak juhaim, kecskék, nyulak, szár nyasok. Egy
kisgyerek egy  szer meg is kér dez  te tőlem, hogy
miért járok lovas iskolába, ha tudok lovagolni?
A lovaglás örömén túl miért vállalta a nagy
lekötöttséggel járó elfoglaltságot?
A napi rendszeres feladatok velejárói annak, amit
szerettem volna csinálni. Elképzelhetetlen meny -
nyi ségű munkával és költséggel jár a farm üze -
meltetése és az igazat megvallva csak nagy oda -

figyeléssel lehet önfenntartóvá tenni azt. Ismeri
azt a mondást, hogy mikor lesz egy lovas farm tu-
lajdonosa milliomos? Ha előtte milli ár    dos volt!
Hogyan jött a táborozás ötlete?
Nálunk az un. szelíd lóval való foglalkozást ta -
nulják a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy elmélet-
ben is felkészítjük őket a lovakkal való bánás -
módra, nem csupán felültetjük rá és mehet. 
Az összes szünetben folyamatosan szer ve zünk
táborokat. Mivel van 15-20 fűthető szállá sunk,
klubházunk és vendégházunk is, egész  napos
foglalkozást kínálunk. A játszó te rün kön egyéb
játékokra is van lehetőség, van teniszpályánk,
állatsimogatónk.
A táboraink tematikusak, vagyis alapvetően lo -
vas-kézműves programot kínálunk, de jön hoz-
zánk zenész tanár vagy éppen kutya agilitis
spor toló. Volt, hogy képzőművész kollé gáim
tartottak keramikus, textilékszer-készítő vagy
bőrdíszműves foglalkozásokat.
Milyen egyéb programok vannak a farmon?
Szervezünk bankettokat, gyermekzsúrokat,
szü letésnapi bulit. Osztálykirándulás kereté -
ben környékbeli iskolák, óvodák gyerekei is
megfordulnak nálunk. Tervezem, hogy felnőtt
képzőművészeti tábort is indítok. Hétvégeken
lovas napközivel szeretném könnyíteni a szü -
lők programkeresését.
Hogyan látja a jövőjét?
Lovakkal sokáig lehet foglalkozni. Úgy látom,
hogy a gyerekek szívesen jönnek hozzánk,
töb ben évek óta visszatérő vendégek. A mara -
dék időben pedig rajzolok, festek továbbra is.
Nyilván azért beszélget velem, mert különös-
nek tartja ezt az igen csak ellentmondásos éle -
tet. Én mégis ezt az izgalmas kettősséget sze -
 re tném élni még sok-sok éven át.
Pongrác Ágnes belsőépítészeti munkáit,
fest ményeit, rajzait, és a farmon készült fo -
tókat megtalálhatják a www.pongracle.hu
ol da lon. MOHAI IMRE

ARCOK A VÁROSBÓL PONGRÁCZ ÁGNES festőművész, belsőépítész, vállakozó

Kettős szerepben
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Dr. Veres Ágnes háziorvos, Észak-Magyarországon, Salgótarjánban szü -
le tett. Gyermekkorában öccsével harmonikus családban, szeretetteljes
környezetben nevelkedett. A városban végezte általános és középiskolai
tanulmányait, a Bolyai János Gimnáziumban érettségizett, majd ezt kö -
vetően Budapestre került, felvételt nyert a Semmelweis Orvostudo mányi
Egyetemre.  Édesapja sportszervezőként, édesanyja gyógyszertári szak -
asszisztensként dolgozott, ezért a családban jelentős hangsúlyt kapott a
testmozgás és az egészséges életmód. Két gyermek édesanyja, orvos fér-
jével Vácon élnek, onnan jár be naponként Veresegyházra dolgozni.

Általános iskolásként sporttagozatos osztályba járt, hosszú időn ke -
resztül atletizált, mégsem a sportot választotta hivatásul. Volt ennek
valami különösebb oka?
Szerettem a testmozgást, a sportot, de élveztem magát a tanulást is. Több
tanulmányi versenyen értem el kimagasló eredményeket, mivel olyan
tanáraim voltak – főleg a középiskolai biológiai tanárom – akik személyi -
ségük által, az adott tantárgyak megszerettetésével jelentős hatással voltak
rám. A testvéremmel sokat jártunk a patikába, ahol anyukám dolgozott, itt
magával ragadott a közösségi együttlét hangulata. Ez egy igazi kis vidéki
gyógyszertár volt, ahová az orvosok is rendszeresen bejártak, itt szinte
mindenki ismerte a másik embert, segítőkészek, barátságosak voltak
egymáshoz. Már akkor feltűnt az egészségügyi hivatásnak, ennek a
munkának a szépsége. Kisgyerekként arról álmodtam, hogy egyszer majd
én is gyógyító leszek. Állatorvosként képzeltem el a jövőmet, gimnazis-
taként több hétig bejártam a helyi állatkórházba. Gyűjtöttem a tapasztala-
tokat, és így idővel módosult az eredeti elképzelésem.
Hogyan teltek az egyetemi évei?
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert rendkívül jó csoporttár-
saim voltak, többségükkel még a mai napig is tartjuk a kapcsolatot.
Élveztem ezeket az éveket. Első időben arra gondoltam, hogy a fül-orr-
gégészetre szako sodom, mert ez lehetne igazán izgalmas, időnként még
szikével is dolgozhatok. A belgyógyászaton nagyon jó oktatóim voltak, dé-
lutánonként is bejárhattam a klinikára betegeket vizsgálni. A hatodik évben
amikor háziorvostani gyakorlatra került a sor, igazán jó helyre kerültem.
A mentorom Dr. Hollósi László Budapesten praktizált, az ő tevékenysége
példaértékűvé vált előttem. Nála betekintést nyertem a háziorvosi munka
rejtelmeibe, végeredményben magával ragadott a feladat változatossága.
Az orvos napjai sok színűek, egy háziorvos nem unatkozhat, mert külön-
féle panaszokkal mindig más betegek jönnek a rendelőbe.

Sokan nincsenek tisztában a háziorvos munkájával, nem ismerik
kellőképpen a feladatait. Kérem, beszéljen erről.
A háziorvosi tevékenység szakmai és egyéb előírásait, feltételeit jogszabá-
lyok határozzák meg. Az orvos ezen belül nemcsak a betegségek gyó-
gyításával, hanem elsősorban a praxisba bejelentkezettek egészségi
állapotának figyelemmel kísérésével, az egészségben tartással foglalkozik.
Ehhez szük ség szerűen el kell beszélgetni a pácienssel, kikérdezni a pa -
naszairól, életviteléről. Nem könnyű feladat mindez, az adminisztrációs
terhek nagysága és a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt. A háziorvos
a betegségek elsődleges felismerésekor ha szükséges a megfelelő szakor-
vosi ellátásra irányítja a beteget. Mindenképpen olyan segítséget nyújt, ami
az eredményes gyógyulást elősegíti. 
A saját praxisában jut elég idő a betegellátásra?
Ez időszakokként változó. Amikor a folyóson sorban várakoznak, bizony
átgondolandó az a néhány perc, ami egy betegre ilyenkor jut. Az lenne az
ideális, ha minden egyes betegemre annyi időt tudnék fordítani, amennyit
az állapota igényel, de legalább 15 percet, ezt jelenleg nem minden esetben
tudom elérni.
2012-ben vállalt munkát Veresegyházon, mennyire váltotta be az
elképzeléseit a jelenlegi körzete?
Korábban sokszor keresztülutaztam a városon, feltűnt a település dina mi kus
fejlődése. Már akkor tudomásomra jutott a Misszió Egészségügyi Köz pont és
a veresegyházi különleges háziorvosi modell koncepciója. Arra gondoltam,
hogy milyen jó lehet itt dolgozni! Szép környezetben, együtt működő kol-
légákkal. Szerencsémre új praxisokkal bővült az ellátás, mely nek egyikére
én is jelentkeztem. Megnyerő számomra maga a rendelő, az or  vosok meg -
felelő száma, a gyógyszertár és a Misszió közelsége. Mindez nagyban segíti
az eredményes munkát és persze nekünk, orvosoknak is fokozza a kom-
fortérzetünket. Hat éve dolgozom itt, mindig jó érzés fog el, ha a hozzám
fordulókon tudok segíteni. Szeretem a munkámat és magát a várost is.
Korábban hol dolgozott?
A háziorvosi szakvizsgához több területen is kell aktív szakmai gyakorla-
tot szerezni, így kerültem a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba, a belgyó-
gyászatra, majd követte a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház többféle
szakrendelése. Később a fővárosban is dolgoztam, de akkor már házior-
vosként.
Végezetül kérem, beszéljen a magyar egészségügy jelenlegi helyzetéről.
Sajnos az országban több olyan település is van, ahol nincs háziorvosi el-
látás. Nagyon igazságtalannak tartom, hogy bizonyos területeken élőket
nagy szerűen le tud az egészségügy szűrni, máshol pedig még meggyó-
gyítani sem képes a beteg embereket. Elsősorban ezen kellene sürgősen
változtatni!
A mindennapos problémák ellenére még mindig elhivatott orvosok,
nővérek és segítőik dolgoznak, akik szeretik ezt a szakmát, jelenleg ők
azok, akik viszik a vállukon az egészségügy terheit. Hogy meddig mehet
ez így tovább? Meddig lehet ezt tovább feszíteni? Igazából akkor lesz majd
nagy a baj, ha a nyugdíj mellett dolgozók is kiesnek a rendszerből.

VERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb

„Nagyon szívesen látok minden -
kit a rendelőben, legyen a panasz
akár egy egyszerű megfázásos
tüneti állapot, mert annak is le het
örülni, hogy esélyt kapok a hozzám
tartozók megismerésére, egészségük
karbantartására.”

Fotó: Veréb

Ha több idő jutna minden betegre
ARCOK A VÁROSBÓL DR. VERES ÁGNES háziorvos
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Szokás szerint 5 óra körül érek oda. Mondhatom,
hogy szokás szerint, hiszen immáron hatodik al-
kalommal fogok vért adni. 

Belépve az első Vöröskeresztes férfi kérdi a
neve met, majd továbbnavigál a kolléganőjéhez,
aki ellenőrzi az adataimat. Az ő feladata kiszűrni,
ha többször akarnék vért adni, mint lehet. Volt
már rá példa! Ezen a szűrőn megfeleltem, me he -
tek tovább. A szokásos kérdőíves papír kitöltése
korábbi betegségekről, tünetekről.

A kitöltött papírral már egy másik hölgyhöz lé -
pek oda, aki elveszi a papírt, majd egy csöppnyi
tű szú rással pár csepp vért vesz az ujjbegyemből,
hogy ellenőrizze a vérsűrűséget. Ez a vérzés alig
akar elállni, olyan jól sikerült a szúrás. (Most, két
nap elteltével is még érzékeny az ujjam a meg -
szúrt helyen). Közben megkaptam a fél liter vizet
és a nápolyit, amit a véradás előtt el kell fogyasz-
tani, a rosszullét esélyét csök ken ten dő.

A következő állomás a doktornő asztala. Vérnyo  -
másmérés, némi kérdezz-felelek a kitöltött papír
alapján. Igen, az első alkalommal rosszul lettem
kissé a véradás után, mert félek a tűtől, mondtam
már? Nagyon is. Általános iskolás koromban én
voltam az, aki rendszeresen rosszul volt a köte le -
ző oltások után. De megfeleltem, a tűhöz közeled -
ve most már a vérnyomásom is normális.

A következő hölgytől be kell gyűjtenem a
megfe le lően felcímkézett tasakot, amibe majd a
vér ke rül, valamint a hozzá tartozó kémcsöveket,
amelyekbe vérmintát tesznek félre. Ezt a feladatot
is megugrom, közben megkapom az 500 forintos
vásárlási utalványt is, amellyel a Magyar Vörös -
kereszt köszöni meg az önzetlenségemet.

Ezután már csak várakozni kell, míg felszabadul
egy ágy. Összesen 6 ágy van a máskor a Veres1
Szín háznak helyet adó nézőtéren, kettesével pár-
ban egy-egy nővérkére. Én csak jobb karból tu dok
vért adni, mert a bal kezemben elég nehéz meg-
találni az eret. Mondjuk, a jobb kezemen sem
sokkal könnyebb. Addig beszélgetek. Mindig ta -
lálkozom ismerőssel, akivel addig is elbeszélge tek,
míg sorra kerülök. Most pont az ismerősöm he lyé -
re tudtam leülni, aki szintén jobb karból adott vért.

A nővérke már ismerősként tekint rám. Jó arc me -
mó riája lehet, mert mindig megdönti, fekvő álla -
potba hozza alattam a széket. Nála adtam ugyan is
legelőször vért, ami után kissé meg szé dül tem. Bár a
tűtől még mindig félek, a nővérke olyan rutinosan
teszi a dolgát és beszélget velem közben, hogy azt
az egy-két másodperces fájdalmat szinte észre sem
veszem. Bent a tű, most már minden rend ben. Fél
kézzel iszok, közben nézelődök. Va jon ki miért jön
ide? Ezt próbálom kitalálni. De persze ráírva senkire

nincs, a tippjeimet pedig meg tartom magamnak.
Kicsit beszélgetek a nő vér kével is, de a gép belecsipog.

A tasak egy mérleg-szerű tálcára került, amely
amellett, hogy méri a leadott vérrel növekvő súlyát,
folyamatosan hintáztatja is a tasakot, hogy a vér al-
vadását gátolja. Ha megvan a 450 ml leadott vér, azt
csipogással jelzi. A nővérke le is kapcsolja, és már
húzza is ki a tűt. A vattagombócot rászorítom a ko-
rábbi tűszúrás helyére, közben megtudom, hogy
most kicsivel több, mint 6 perc alatt sikerült lead-
nom a kellő vérmennyiséget. Még ott maradok kicsit
pihenni, mert elővigyázatosságból a korábbi rosz -
szul létem miatt jobban odafigyelnek rám, de nem
egészen 10 perc múlva már kifelé jövök a te remből.

Azért kifelé elgondolkodtam azon, hogy most is
a szokásos, 90-100 közötti sorszámot kaptam,
ezúttal a 93-ast. A véradás 9–18 óra között van, én
az utolsó másfél órában érkeztem. Veresegyház
nagy jából húszezres település. Ha a lakosság fele
felel meg életkor szerint a véradásra, az is 9 ezer
főt jelent. Ennyiből nagyjából 100-110 fő az, aki
mindig elmegy vért adni? Csak? – kérdezhetné a
pesszimista. De legalább az a 110 fő elmegy! – vá -
la szolhatja az optimista. És én? Inkább adni le gyen
lehetőségem, mint hogy nekem legyen rá szük-
 ségem, mert ez azt jelenti, hogy szerencsére egész -
séges vagyok.                      AUERBACHNÉ TÓTH KATALIN

Olyan emberrel még nem találkoztam, aki ne undorodna a meztelen
csigától. Nincs is sok szeretni való ezen a nyálkás, ház nélküli csú szó -
mászón. Megtalál minden nyirkos, hűvös helyet, vízóra aknát, szemetes
kukát, homokozót, de legjobban a veteményesben érzi magát. Ott aztán
megjárja a nagy leveleket, rendesen meg is cakkozza azokat, a nyomát
pedig megtalálhatjuk az érett gyümölcsökön, zöldségeken is.

Idén különösen elszaporodtak a meztelen csigák a kerttulajdonosok
nagy bosszúságára.

„A férjem hozott csigaevő kacsákat” – hallottam egyszer, amikor
paradicsomot vásároltam a mezőgazdasági bolt előtt ülő idős asszony -
tól, akinek a lánya segített elboldogulni a pénzügyi dolgokban. Őszintén
megvallom, ilyet még nem hallottam.

„Csak a csigát eszi, semmi mást. Délceg tartású szép állat, leginkább
a pingvinhez hasonló az állása. A fejét előre nyújtva oldalra ringatva
lépdel a veteményesben, úgy vadássza a csigákat. Olyan, mint egy
fémkereső detektor. Semmiben nem tesz kárt, annyira óvatos. Ha rá-
talál egyre, bekapja és felszegett fejét rázva küldi azt lefelé. A nyakán
látszik, ahogy nyeli a friss húst. A nemrég vásárotl néhány növendék
kacsa alig bírja rendben tartani a keretet, annyira elszaporodtak a hí-
vatlan vendégek.”

A kérdésemre, hogy télire levágják-e őket, nemmel válaszolt.
„Jövőre, amikor nagyobb lesz a testük és persze az étvágyuk is,

reméljük, hogy nagyobb rendet vágnak a csigák között. Meg akár ki is
kölcsönözzük őket!” – mondja nevetve.

Azt még megtudom, hogy az interneten hirdették a kacsákat, úgy
talált rájuk a férje. Elmondta még, hogy egy kicsit elgondolkodtak azon,
hogy vajon milyen lesz a húsa a fínyás kacsának, de szerintem a tepsi-
ben már nem lesz nyoma a lassan araszoló tápláléknak.

MOHAI IMRE

VÉRADÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

CSIGAEVŐ KACSA

Városlakó



16 2018. október

Kultúra

Az Óbudai Danubia Zenekar művészeinek
hitvallása, a klasszikus zene szépségeinek
minél szélesebb körben történő megismer te -
tése, mert a muzsika, a zene szeretete „jobbá
teszi az ember életét”. Felépült Veresegyház új
temploma, immár második éve, hogy az ősz
beálltával a templomi térben a zenekar kon-
cer tet ad a kivitelező Laterex Építőipari Zrt.
felkérésére. A 2018-as esz ten dő kettős külön-
legességgel örvendeztette meg a klasszikus
zene rajongóit. A koncer ten találkoztunk, is-
merkedtünk a hallgató ság soraiban helyet
fog laló német testvér városunk, Schneeberg
kül  dött  ségével és így együtt, egy csodás zenei
élménynek lettünk a részesei.

Az előadást követően Dókáné Garger
Krisztina első hegedűssel beszélgettünk, az
együttes életéről, az elhangzott művekről.

Az Óbudai Danubia Zenekar tagjaként, a
Vonós műhely formációjaként látogattunk el
Veresegyházra. Az elhangzott műveket a Bu-
dapest Music Centerben (BMC) kamarazene -
karként a tegnapi napon már előadtuk. Mivel a
templomi tér mé reteinél fogva nem teszi le -
hetővé a nagy zenekari fellépést, így a jelenlegi
koncertre tízen vállal koztunk. Dvořák öttéte-
les gyönyörű mű vét, a vonós ka  mara-zene -
karoknak nagyon kedvelt darabját, az E-dúr
szerenádot, továbbá a H-dúr notturno op. 40-
est adtuk elő, ami tulajdonképpen egy éj szakai
zene.
Nagyon szépen szóltak a hangszerek, hangu-
latosak voltak az elhangzott művek. Hogyan
tudtak karmester nélkül ilyen összehan -
goltan játszani?

A budapesti és a mostani előadásunkat meg -
előz te a vonósműhelyi munka. Az elhangzott
két művet is, a jelenleg Lugánóban, a csodás
parkjairól nevezetes svájci városban dolgozó
világhírű koncertmester, Major Tamás hege -
dűs irányításával gyakoroltuk be. Nagyon há -
lásak vagyunk a felénk tanúsított mérhetetlen
türelméért és igé nyes ségéért. A tegnapi előadá -
sunkon még ő volt a koncertmester, igye kez -

tem ennek szelle mé ben az ő iránymu tatásai
alapján ellátni a feladataimat és vezetni a ze -
nekart.
Kérem, beszéljen a zenekarról, hány fős és
milyen összetételű?
A zenekar huszonöt éves múltra tekint vissza.
Az évek során a rendszeres koncertezés és az
apró lékos szakmai munka eredményeképpen
elismert szereplőivé váltunk a hazai zenei élet-
nek. A Veresegyházra érkezett tízfős vonós for-
máció – hegedű, brácsa, cselló és nagybőgő –
az egyik leg kisebb együttesünk. A szimfoni -
kus, nagy zene karunk eléri az ötven főt, ahol a
fúvós hangszerek – fuvola, oboa, klarinét, fa -
gott, kürt, trombita, tuba és a harsona – is jelen
vannak.
Az előadók mindegyike főállású zenész?
Igen, mindenkinek ez a munkája, a hivatása.
A ze ne az életünk!

VERÉB JÓZSEF

Szentlélek-teplom • Az Óbudai DANUBIA ZENEKAR hangversenye

Csillogó szemmel

Dókáné Garger Krisztina

Fotó: Facebook

„Szenvedélyünk a zene, és ez a szenvedély
hatja át egész életünket. Szeretnénk, ha mi -
nél több emberhez eljutna ez a lángolás, és
mi nél többen válnának a klasszikus zene
rabjává.
Hiszünk benne, hogy olyan füg gőség ez,
amely jobbá te szi az ember életét.”

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR

Fotó: Veréb

MÚLTIDÉZŐ                                                       SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Szüreti felvonuláson az 1970-es években.
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FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT • Az eltelt két év tükrében

A Fiatal Forrás Színtársulat két éve alakult. Fő
célunk: színvonalas előadásokkal lépni a gye -
rek közönség elé. A darabokat úgy visszük szín -
re, hogy a felnőtt közönség is jól érezze magát.
Négytől 99 éves korig ajánljuk előadásainkat.
Eddig bemutattuk Schwajda György-Victor Máté:
Óz, a nagy varázsló című művét, melyet több
mint ezren láttak és környező településekre is
kaptunk meghívást, aminek nagy örömmel tet-
tünk eleget. 2018 tavaszán került színpadra
Horváth Péter-Novák János: Enyém a vár című
zenés mesejátéka, melyet a nagy érdeklődésre
való tekintettel novemberben újra előadunk. Ed-
digi sikereinket, amellett, hogy próbálunk igazi

értéket teremteni, annak is köszönhetjük, hogy
mi örömmel játszunk.
Az új darab, amit szeptemberben kezdünk pró -
bálni, mindnyájunk nagy kedvence, Presser Gá -
bor-Sztevanovity Dusán-Horváth Péter: A padlás
című félig mese félig musical-je, amely örök
érvényű és megunhatatlan. A bemutatót jövő
évre tervezzük. Minden előadásunkra szeretet-
tel várjuk az érdeklődőket!
Tevékenységünket követhetik a Fiatal Forrás
Színtársulat Facebook oldalán.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a támo-
gatóink segítségét: Agrident Kft., Centrál Ta ka -
rék  Szövetkezet Veresegyház, DEKOR Klinika,

Dortex Rőfösbolt, EGGI-Color Kft., GAMESZ,
Gombai Cukrászda, Gyógynövény és Drogéria
Szaküzlet-Déri Imréné, Illésmester, Kucsa-Ker
Kft., PÁ-JA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Paletta Papír-Játék, Rezeda Varroda, Százmester
Barkácsbolt, Szivárvány Papír és Kreatív Hob-
bybolt, Türgyei Fatelep, Veresegyház Város
Önkormányzata, Veresi Krónika, VVTV, Zöld-
ség Gyümölcs Kereskedés, Veresegyház Fő tér -
ba rátok és családtagok.
Köszönjük továbbá a szerzőknek, hogy ellen-
szolgáltatás nélkül járultak hozzá mindkét
darab előadásához.

MOLNÁR KLÁRA SZERVEZŐ

A Veres 1 Színház saját produkcióként 2017-
ben mutatta be Székhelyi József és Pál Ta -
más főszereplésével, Jeff Baron amerikai for  -
gatókönyvíró: Szép jó estét, Mr. Green! című
két személyes  mesterművét. A darab töret -
le nül nagy sikert mondhatott magáénak, kö -
szön hetően a briliáns színészi játéknak és a
fiatal, de annál inkább lendületes rendező -
nek, Molnár Kristófnak. A színház az ötödik
évadban, az első bemutatójával a komédiák
világába hívta a nézőit. Október 5-én volt a
premiere Neil Simon: Pletykafészek című bo-
hózatának. A darab rendezőjével, Molnár
Kris  tóffal beszélgettünk.
Véleménye szerint mi kell a jó színházhoz?
Azt gondolom, hogy az a jó színház, ami a né -
zőben hatást vált ki. Legyen az akár szórakoz-
tató vagy például egy nagyon erősen drámai
mű. A nagyon kemény hatású előadásaimban,

mint például a Párnaemberben is – ami egy
totális diktatúrában játszódik – nagy szerepet
tulajdonítottam a humornak, mert a darabban
mindig kell az oldás, mert nekem soha nem
volt célom, hogy a nézőtéren a szívfacsaró,
vagy éppen a felkavaró jelenetek miatt az em-
berek esetleg „rosszul le gyenek”. Soha nem
volt tőlem idegen a humor, igaz, valahogy min -
dig a drámai művek kerültek eddig előtérbe a
pályafutásom során. Ezért is fogad tam öröm-
mel a Veres 1 Színház fel kérését a Pletyka fé szek
megrendezésére. Ebben a darabban rengeteg
hely zet komikum, verbális humor rej tőzik, szin -
te min den pillanatában na gyon szó rakoztató.
Neil Si mon alapvetően vígjá ték író, az intellek-
tuálisabb vonalat képviseli. A mos ta ni da rab
viszont vállaltan egy bohózata, mely nek a cse-
lekménye a bajba keveredett New York-i felső
tízezer tagjainak krimikomédiába illő helyzetét
mutatja be. A szerző zsenialitása ab ban rejlik,
hogy a kissé sznob, nagyon gaz dag kö zegben
történő cselekményben mindvégig fenn tartja a
feszültséget, melyet folya  matos ko mi kummá
alakít át. Az első felvonás szinte per cek nek
tűnik, olyan gyorsan peregnek az ese mé nyek.
A színészek mennyire tudták beleélni magu -
kat a szerepükbe?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert
igen jó szereplőket sikerült összeválogatni. Rö -
vid időn belül minden színész nagyon szépen
megtalálta a karakterét, pedig mindegyik sze -
rep teljesen különbözik a másiktól. Látleletet
kapunk arról, hogy a társadalom legtetején
állók sem különbek az átlagemberektől, sok
esetben sokkal rosszabbul, erkölcstelenebbül
viselkednek, mint a nagy többség. A magam

részéről nagyon szórakoztatónak, tanulságos-
nak talá lom az előadást.
Jellemző ez a látlelet a társadalmakra, vagy
a történet csak egy fikció?
A szerző a '90-es évek elején írta a darabot, a
mi produkciónkban viszont 2018-ban játszó -
dik, gyakorlatilag a történeten semmit nem kel-
lett változtatni. Erkölcsi vonatkozásában aktu  -
ali tásából semmit nem veszített.
Molnár Kristóf a Zsigmond Király Egyete-
men 2012-ben kommunikáció- és médiatu-
do mány filmszakirányon diplomázott.
Szí nészként a Komédium Színházban kezd -
te a pályáját, majd több éven át a HoldonGolf
Projekt – Szín ház, másképp – független ma  -
gyar színtár sulat mű vé szeti vezetőjeként dol-
gozott. Elsősorban kortárs darabokat ren de -
zett, de az ő nevéhez fűződik Dosztojev szkij:
Feljegy zések az egérlyukból című mo  no drá -
má jának adaptációja, Történet az egérlyukból
címmel. A 2017/18-as évadban évadkö zi- és
vizsga elő adá sokat rendezett a Gór Nagy Má -
ria Színita noda Egye sü let nél, mely re a követ -
kező évad ra is van meg bízatása. 2016-ban
fel ké rést kapott a Veres 1 Szín  ház tól, a Jeff
Baron darab meg rende zé sé re, melynek be-
mutató já hoz ma ga a szerző is gra tulált a
szín háznak. 2017-től állandó tag ja a társulat-
nak, mindemellett az SDI Media ke re tén be -
lül szinkronizálással, és szink ron ren de zés -
sel is foglalkozik.
A Veres 1 Színház társulata a Pletykafészek
pre  mierével egy időben ünnepelte fennállásá-
nak 4. születésnapját. Gratulálunk a színház-
nak és minden jelenlegi és volt munka tár -
sának az elért eredményeikhez. VERÉB JÓZSEF

Az út a Padlásig vezet

A közönség gondolkodni is szeretne

Molnár Kristóf rendező

VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú MOLNÁR KRISTÓF rendezővel

Fotó: Veréb

„A színház jobb lesz,
ha jókedvünkben születik”

FUNTEK FRIGYES
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Ez az életfilozófiája Czigány Ildikónak, akit a
MALÉV első női közforgalmi pilótájaként is-
mert meg az ország. Ehhez akkor még nem
volt elég a kitartás, a rátermettség és az alkal -
masság, még egy férfiakra szabott egészségü-
gyi miniszteri rendeletet is módosítani kellett.
Gyerekkorában állatorvos szeretett volna lenni.
Később a híres apa nyomdokaiba lépve zene -
tör ténész lett, majd közel tucatnyi könyv írója,
karateedző, jógaoktató, a keleti filozófia isme -
rő je, jelenleg a KoA Társállatotthon és a Hippo -
campus stúdió vezetője. Több olyan gye rek-
 ko ri álmát valósította meg, amelyhez so kunk -
nak több élet is kevés volna. Dolgozott a Fő vá -
rosi Állat- és Növénykert ben, önkéntesként a
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
kar Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tan-
szé kén állatorvosi asszisztensként. Időnként a
veresegyházi Medveotthonban is találkoz ha -
tunk vele. Az állatok és a gazdik egyaránt fon -
tosak a számára. Ez derült ki az „Aki rám néz
Társállatkönyv” című kiadványának apropóján
2018. szeptember 28-án megrendezett irodalmi
esten. Közreműködői voltak a programnak:
Berze Lajos könyvtárigazgató, Kemény András
a Papirusz Book ügyvezető igazgatója és Pász-

tor Ildikó, művelődési házunk helyettes ve ze -
tője, aki gitárjátékával és költők megzenésített
verseivel emelte az est hangulatát.

A repülés és az írás összefonódott Czigány Ildikó
életében, amelyekkel az élet csodájának adózott.
A mindenekfelettiséget jelképezi, amikor felemel -
ke dünk a mindennapi dolgokon és felülről néz-
zük azokat. Az utazás számára az ideális állapot
a hosszú távollét után fellépő honvágy és a tartós

otthonlétből fakadó elvágyódás között. Ezek az
élmények hozták közel hozzá az élet igenlését, a
keleti filozófiát és a jógát is. Talán a repülés élmé -
nyével is magyarázható a szárnyasokhoz való
vonzalma is. „Viccesen hangzik, de mint egyko-
ron gyakran magasban szálló ember, az állatok
közül a madarakhoz kötődöm fokozottan.
Sorsközösséget érzek velük.” – olvasható Ildikó
egyik korábbi sajtónyilatkozatában.
A korábbi haszonállat-tartást felváltották a társál-
latok. Ezzel az egyed felértékelődött a fajjal szem-
ben. A ve lünk élő társállatnak szeretnénk minél
jobb életet biztosítani. „Szelídek legyünk, vagy
sza badok?” – teszi fel a kérdést Ildikó, könyve
végén. „Aki szelíd, feljebb lépett az elme útjának
létráján. Kooperál, lemond, kötődik. Akit szelíd-
nek neveltünk nem hagyjuk el többé. (Lásd: A
kis herceg!) Azt ki emeltük, felemeltük és köteles -
sé günk vele ma radni. Aki pedig „vad”, attól ne
kérjük számon vi szonzatlan szeretetünket. Az ő
sze retetük a harc.”

Ildikó könyve első nézésre interjúkötetnek lát-
szik, azonban korrekt szakmai tájékoztatás is a
kedvtelésből tartott kisállatokról. De nem marad
ki belőle a gazdi sem. Ildikó élet útja pedig azt jelzi
számunkra, hogy minden életszakaszban merjük
megvalósítani az álmainkat.

RIMAI S. ÉVA

Ha visszatekintünk a Filmklub egy éves tevé -
keny ségére, bizton mondhatjuk: jó választás
volt a klub otthonául a Városi Könyvtárat válasz-
tani. Berze Lajos könyvtárigazgató nemcsak jó
házigazda, hanem Szigeti Péterrel együtt gon-
doskodóan hangulatos, családias környezetet
alakítottak ki a kézikönyvtárban. 2018 már-
ciusától a filmcsemegék vetítésén túlmenően
Rácz Ráhel filmtörténész, forgatókönyvíró irá -
nyítja a vetítéseket követő beszélgetéseket. Így a
felmerülő kérdésekre a leghitelesebb forrásból
meríthetnek az összejövetelek résztvevői.
A nyári szünetet követő első találkozás alkal má-
val olyan téma – a francia új hullám – került te -
rítékre, ami igencsak felkeltette a jelenlevők ér  -
deklődését. A megtekintett alkotás Louis Mal le
rendezésében, Jeanne Moreau és Maurice Ro -
net főszereplésével, az 1958-as Felvonó a vér -
padra című, fekete-fehérben játszódó modern
hang vételű francia krimi. A mai értelemben
meg szokott hollywoodi tömegtermékektől el -
térően egy briliánsan felépített, „majdnem tö ké -
letes” gyilkosság története. Mi jellemzi a filmet?
Nem stúdiókban készültek a felvételek, hanem

a valós életben játszódik a történet. Az auten-
tikus, dokumentarista forgatási helyszínvá lasz -
tás: a kávéházak, utcák, maga a lift is, az élet
adta ízt hordozzák. Ami által a film elröpíti a
né zőt egy sejtelmes, állandó feszültséggel teli,
fordulatos, előre ki nem számítható cselek-
ményekben gazdag világba. A francia új hullá-
mos, modern filmek sorába. A női főszereplő,
Jeanne Moreau az egyik snittben, amikor szinte
önkívületi állapotban járja a párizsi éjszakai
utcát, egy olyan jelenete a filmnek, ami merő -
ben eltér a korábbi dívás női ideáltól. Az eddig
„megszokottnak” helyébe lép a hétköznapi, ter-
mészetes nő alakja. Ezért is szerethető sokkal
jobban, mert a néző a mindennapi személyi sé -
gű karakterrel jobban tud azonosulni, gondolati
és érzelmi világát átélni, mint a tőle távol álló,
megfoghatatlan, idealizált nőképpel. A film
Jean ne Moreau részére meghozta a sikert, mi
nézők, a mai napig is szívesen kalandozunk el
az ő karakter világában.
Rách Ráhel filmtörténész a témával kapcsolat-
ban a következőket mondta: „A modern filmek
egyik jellemzője, hogy a hagyományos narratíva

felbomlik, a szereplők nem engedik fel tárni
magukat. Ha végiggondoljuk Moreau filmbeli
szerepét, annyira rétegzett volt az arca, annyira
sok tartománya volt, melynek kö vet keztében
nem hagyta magát megfejteni teljesen.”
A Filmklub résztvevőinek a vetítést követően
elhangzott véleményei: „Az egész cselekmény
na gyon szépen ki volt dolgozva, a karakterek
ki választása nagyon jó. A német úr megdöb -
ben  tő volt, hogy tudta ilyen joviálisra venni a
szá mára előnytelen helyzeteket is. A filmnek
egy kifejezett színfoltja.” „Maga az alapötlet is
fantasztikus, mert adott egy gondosan meg ter-
 vezett gyilkosság, és végül olyan előre ki nem
számítható körülmények jöttek közbe, ami
borította az egész cselekményt.”

VERÉB JÓZSEF

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • CZIGÁNY ILDIKÓ zenés estje

VERESI FILMKLUB • Felvonó a vérpadra című film vetítése

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Úton lenni jó!

Modernizmus és új hullám
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UDVARHÁZ GALÉRIA • A Magyar Képzőművészeti Egyetem „Nyílt Törés” művészcsoport kiállítása

RED ONE HOUSE zenekar • beszélgetés PÁL ZOLTÁN MÁRK zenekarvezetővel

Egy impozánsan terített nagyméretű asztal fo-
gadta a veresegyházi Udvarház Galéria kiál-
lítóterébe belépőket. Kiállításmegnyitóra ér kez -
tünk. Nem is akármilyenre. A Nyílt Törés mű -
vész csoport első közös alkotásán, egy rend-
hagyó, a megszokottól merőben eltérő, igencsak
polgárpukkasztó eleganciával szervírozott nagy
„vacsoraasztal” kínálatával találtuk magunkat
szembe. Volt itt minden, amit a fogyasztói tár-

sadalom elmúlt évtizedei belénk tukmálhattak.
A látvány lenyűgözően provokatív. Egy lestra -
pált kerékpár a csodásan fehér terítő közepén,
nem messze tőle kerti domb humuszos talaja,
egy gitár, asztali lámpa, számítógép, 3D nyom -
tató selejtje, majd egy bizonytalan eredetű sár-
gás, rémisztő képzetet társító tócsa, félig e -
mész  tett valamilyen darabkákkal. Természete-
sen az asztalon körös-körül hívogató tányérok

és evőeszközök. Mi lehetett a célja a csoport tag-
jainak az installáció létrehozásával? Talán fi-
gyelmeztetés az egyre növekvő áruhalmazok és
fogyasztási cikkek útvesztőjébe való belesüppe -
dé sünknek? Vagy esetleg láttatni a ma embe -
rének eltespedését az anyagi javak sűrűjében?
Vagy egyszerűen csak egy közösen eltöltött va -
csorával egybekötött együttlétnek az élménye?
Kozák Csaba művészeti író a megnyitón a kö -
vetkezőket mondta: „Gyakorlatilag ez egy terep -
asztal, amire mindenki azt rak le, amit akar.
Vannak itt valós és álltárgyak, műtárgyak, sze -
mélyes tárgyak, melyek egymással beszélgetnek,
belelépnek a másikuk aurájába, ellenpontoz-
nak, vagy éppen kiegészítik, megerősítik azt.”
„Vacsoraasztal. Több dolog juthat az ember eszé -
be erről a látványról. Ám szimbolikája pontos
értelmezést takar: a művészek az egymás által
főzött ételeket, termékeket, műveiket fogyasztják
el és kínálják fel a szemlélőnek fogyasztásra.
Nem az egyén a fontos, hanem a közösség. Nem
az adott alkotó művész műtárgya a fontos, ha -
nem az, hogy ez feloldódik, beleolvad egy nagy
egészbe, amit műtárgy együttesnek hívunk.”
A Nyílt Törés csoport a Magyar Kép ző mű vé sze -
ti Egyetem hallgatóiból és végzős művészeiből
áll. 2018-ban alakultak, köztük festők, szobrá -
szok, grafikusok. intermédia szakos hallgatók és
művészek találhatóak. Az Udvarház Galé riá ban
történt bemutatkozásukkor húsz alkotó kí nálta
étkeiket a vacsoraasztalon. A kiállítás ku rá torai:
Gresa Márton egyetemi hallgató és Klement
Zoltán kiállítás-rendező. A kiállítást megnyitotta:
Kozák Csaba művészeti író.                VERÉB JÓZSEF

A Red One House zenekar Magyarország első és egyetlen „hokum blues”
zenekara. Veresegyházi zenészekből jelenlegi formációjukban 2017-ben
alakult. Az eltelt idő alatt már több megmérettetésen, zenei fesztiválon
és utcazenei rendezvényen vettek részt. Az idei évben közönségszavazat
alapján megnyerték az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál nép szerű sé gi
listájának I. helyezését. Pál Zoltán Márk zenekarvezetővel az együttes
munkájáról, további terveikről beszélgettünk.
Mit is takar a „hokum blues”, milyen zenei irányzat?
Nevezhetjük blues komédiának, vagy humoros dalnak.
Miért kezdtetek el utca zenélni?
A korábbi dobosunk kilépett, így jött az ötlet az utcán történő zenélésre. Ha
megáll a közönség, és velünk együtt bulizik, akkor minden rendben van,
mert jók vagyunk. Ha nincs közönségünk, az bizony egy nagyon erős kritika.
Hogyan találtatok az angyalföldi fesztiválra?
Egy internetes felhívásra jelentkeztünk, mert jó lehetőséget láttunk a fesz-
tiválon történő megmérettetésre, így kerültünk a beválogatásnál a legjobb
tizenkettő közé, majd végül az első helyre.
Tudomásom szerint már elkészült az első stúdió albumotok. Miről szólnak
a dalok?

Magányos farkas címmel egy blues-rock digitális kislemez, mely szeptember 21-
én az online médiában lesz elérhető. A célközönség a motoros és a rocker tár-
sadalom tagjai, akik zeneileg és a dalok témáját tekintve is tudnak azonosulni
a megfogalmazott életérzéssel, a magánnyal.
Nagyon egyediek a hangszereitek. Kérlek, beszélj erről.
A Cigar Box Guitar, a szivardoboz szólógitár, míg a másik hangszer, a basszus-
gitár, raklapdarabokból került kialakításra. Amerikai hagyomány, hogy az igazi
blues zenész maga készíti a gitárját. Nálunk Klippel Mór, a basszusgitárosunk
alkotta az összes hangszert, mivel hangszerkészítő a tisztes mestersége.
Veresegyházon mikor láthatunk, hallhatunk benneteket?
Ez egy nagyon jó kérdés. Mi várjuk a lehetőséget. Legközelebb október 12-én
Vácon, az Utópia Sörözőben tartunk egy lemezbemutató koncertet, de Bu-
dapesten is lesz fellépésünk novemberben.

VERÉB JÓZSEF

„A veresegyházi vándorzenészek a „hokum blues”-t,
ezt az Amerikából eredő rég elfeledett műfajt mo -
der nizálták, de előadásmódjukban a régi vaude-
ville színházak világát idézik. A dalok a hétköz -
napi em ber é lethelyzeteit, problémáit, érzéseit dol-
gozzák fel, mely ből a koncert végére egy élettörténet
rajzolódik ki.”

Fotó: Veréb

„Hogy került a csizma az asztalra?”
Marcel Duchamp francia festő 1917-ben egy valódi porcelán piszoárt a férfi mosdó királyát
nevezte be a Független Művészek Társaságának egy kiállítására, előrelátóan nem a saját neve
alatt. A döbbenet hatása leírhatatlan volt, melynek eredményeként kizárták a „művet”, az
art exhibition – művészeti kiállítás – soraiból.

Gratulálunk a díjazottnak!
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„A Támaszpont Alapítvány támogatásával, a Központ Ifjúsági Tagozat
(KIT) gimnazistákból és egyetemi hallgatókból alakult. Tevé keny -
ségünk magába foglalja a Köz-Pont Ifjúsági Ház szervezetében az
ifjúsági összejövetelek, filmklubok, szervezett túrák és az Erasmus +
programok koordinálását. További terveink közt szerepel a város
ifjúsági életének fejlesztése, egy erős és kompetens Veresegyház
központú ifjúsági érdekképviselet kialakítása.”

Harmadik alkalommal, szeptember elsején került megrendezésre a VIF
azaz a Veresegyházi Ifjúsági Fesztivál. A rendezvénysorozat évenként
egyszer fellépési lehetőséget biztosít a környékbeli amatőr és fél-profi
zenekaroknak, valamint az ifjúsági közösségeknek, sportcsapatoknak,
hogy megmutassák magukat, megismertessék tevékenységüket a helyi
fiatalsággal. A mostani rendezvény helyszínéül szolgáló Köz-Pont
Ifjúsági Ház (Fő út 68.) kertjében gombamódra szaporodtak a sátrak az
eseményt megelőző napon. Másnap sorra jöttek az előadók, fellépők és
kiállítók; úgy, mint a veresegyházi judo csapat, a LOGO Színtársulat, az
erdőkertesi airsoft csapat és Meskó Kinga masszőr.
A zenekarok terén idén is magas volt a színvonal, ugyanis nem kisebb
nevek álltak a világot jelentő deszkákra, mint a Helo Zep!, a Surprise
Zenekar, az 1LIFE, az F-major, és a Flashbang. Az időjárás sajnálatos
módon megzavarta a rendezvény békéjét, de töretlen lelkesedéssel (hála
a sátraknak) folytatódott a zenés est, igaz már a hangosítást mellőzve (itt

megjegyzendő Katona Zsolt és kollégája áldozatos munkája), akusztikus
módon. Mi sem jellemzi jobban a rendezvény szellemiségét, hogy a már-
már monszun jellegű időjárás ellenére sem állt le az élet… sőt.
A szervezők, – a Váci Mihály Művelődési Ház munkatársai és a Központ
Ifjúsági Tagozat – természetesen jövőre is várnak minden kedves
érdeklődőt, bővülő prog ramsorral és töretlen lelkesedéssel.

LEBEK BENCE

VERESEGYHÁZI IFJÚSÁGI FESZTIVÁL 2018

Fotó: Facebook

Az ember alapvetően társas lény, valójában
csak közösségben érzi jól magát. Komoly e red  -
mé nyeket csakis egymásra építkezve, kö zös
célok és érdekek alapján közösen ér he tünk el.
Ahol széthúzás van, ahol nem tisz teljük egy -
mást, ahol nem fogadom el a másik embert,
mert hibái vannak, ahol nem becsü löm meg a
társam – munkatársam, kollégám – erő fe szí té -
seit ott bizony nem lehet eredmé nyes, haté -
kony munkát végezni, mert a szét húzás falat
emel közénk. Ahhoz, hogy jól men jenek a dol-
gok, el kell fogadnunk egy mást, hibáinkkal,
emberi gyen ge ségeinkkel együtt. Ne a másik
emberben keresd a hibát! Önmagad vizsgáld,
vajon minden rendben van körülötted?
Sokat hallani a mai gyere keknél már egészen
kis korban jelentkező magatartási zavarokról.
Nem egy esetben ta pasz taltam – utcán, tö meg -
közlekedési esz kö zön, áruházakban, bevásár-
lóközpontokban – óvodáskorúak és kisis ko-
lások erőszakos kö ve telődzését, pelyhedző
állú kamaszok pimasz viselkedését, és láttam
a szülő, a felnőtt társa da lom tehetetlenségét.
Vajon miből fakad mindez? Mert „gyerekből
van” – ez nem lehet a válasz.
A gyerek is látja, tapasztalja, megéli valahol a
mintapéldát és azt lemásolva ébred tudatára a

saját lehetőségeinek. Nem tisztelik a gyerekek
a szüleiket, visszabeszélnek, akarnokoskod-
nak, kigúnyolják, kiközösítik társaikat az is -
kolában és nem becsülik meg majd egymást
felnőttkorban, az életben sem. Ha a szülő
rossz példát mutat, ha az apa és az anya közt
nincs minden rendben, nem tartják tisztelet-
ben egymás kimondott szavait, ez bizony azt
sugallja, hogy a másik szülő szava nem igazán
érvényes. Ezzel csak azt közvetítjük, hogy a
másik ember szava nem érvényes. Persze nem
ennyire egyszerű a történet, nem lehet min-
den esetben a szülő a felelős, van itt valami
más is. A tömegkommunikáció hatásai, az in-
ternet, a televízió, a felnőttek, a társadalom
által mutatott és gerjesztett negatív példák
sokasága.
Hogyan látja mindezt a problémát egy pedagó-
gus? A minap megakadt a szemem – Hol a
tisztelet mostanában? címmel – egy  internetes
bejegyzésen. A szerző tanítónő, itt él és dol-
gozik Veresegyházon és minden bizonnyal a
leírtakat az életből merítette. Idézek a bejegy -
zéséből: „Döbbenettel tapasztaltam, hogy a
színházi előadások után a gyerekek nem
tudnak tapsolni. Füttyögnek, kiabálnak, kur-
jon gatnak, de nem fejezik ki az ér zel meiket,

az elis merésüket tapssal. Csak kiabálnak,
szede lőz ködnek és indulnak vissza a suliba.
Hol itt a tisztelet a mások munkája iránt?”
„Manapság a gyerekek igen gyakran minő sít -
hetetlen módon beszélnek a szüleikkel. Egyre
gyakrabban látni olyat az utcán, hogy a kis -
gye rek belerúg a szülőbe, rácsap, a fojtott
agresszió tett legességbe megy át. És a szülő
nem reagál iga zán ezekre. Nem állítja meg,
nem magya ráz za el, hogy ilyet nem tehet és
meg kell tanulnia az indulatait korlátozni.
Inkább úgy tesz, mint ha ez a jelenet le sem ját-
szódott volna.”
„A tiszteletet mutatni kell, tanítani és
éreztetni. Mind egymás, mind a gyermekeink
felé. Ekkor talán sikerül elérnünk azt, hogy
kevesebb konfliktusban lesz részünk, ke ve -
sebb ordítozó, tör tető felnőttel és gyerekkel ta -
lálkozhatunk nap, mint nap. A saját éle tün -
ket könnyíthetjük meg azzal, ha a másikban
meglátjuk az értékeset.” 

VERÉB JÓZSEF

VÉLEMÉNY • BESZÉLJÜNK EGYMÁS MEGBECSÜLÉSÉRŐL, A TISZTELETRŐL

KÖZ-PONT IFJÚSÁGI HÁZ • KÖZPONTI IFJÚSÁGI TAGOZAT

A másik emberben meglátni az értékeset „A gyereknek meg kell tanítani, hogy nem
min denki haverja a világon. A szülő ma a
gye rek barátja akar lenni, azt hangsú lyoz -
za, hogy egyenrangú vele, pedig tudjuk,
hogy ez le he tetlen.” 

IMRE HILDA TANÍTÓNŐ

Fiataloknak fiatalokról
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Ami természetes, magától értetődő, mondhatnánk önműködő folya-
mat, amely valamilyen rendszer szerint funkcionál. Ilyen folyamatok
sokasága vesz minket körül és működik bennünk is. 
A legegyszerűbb példákat véve gondoljunk a környezetünkben tö -
kéletesen, óramű pontos sággal működő folyamatokra, mint a nappalok
és éjszakák, az évsza-
kok vagy a holdfá zi -
sok ciklikus válta ko -
zása. Az élőlények is
ciklikusan működnek,
ezt nevezzünk biorit-
musnak. Virágok, me -
lyek a nap bizonyos
órá jában nyílnak, nö -
vé nyek, melyek az év -
szak bizonyos idő sza -
ká ban hoznak ter-
mést, állatok, melyek mindig ugyanazokban az órákban vadásznak és
pihennek; mind-mind bizo nyí tékai annak a harmonikus együtt pul -
zálásnak, ami a Föld és élő lé nyei között fennáll. 
Mi, emberek sem vagyunk kivételek. A különbség „csupán” az, hogy mi
be tudunk avatkozni tudatos cselekedeteink által, így már eltűnik az
ösztönösség. A testünk egyértelmű jeleket is szokott küldeni szá-
munkra: ásítunk, hányingerünk lesz, ólmos fáradtság kerít hatalmába,
stb. Mintegy tudatja velünk, hogy mi nem „illik” a ritmusába. Ez azért
van, mert a szervek, szervrendszerek működésének is megvan a saját
ritmusa. Előfordult már, hogy a késő este elfogyasztott vacsora meg -
feküdte gyomrunkat, és ettől rosszul aludtunk? Tapasztaltuk már, hogy
a fájdalmak bizonyos órákban periodikusan felerősödnek, vagy a fizikai
erőnlét nem ugyan olyan mértékű a nap egyes szakaszai ban? Mindez
annak köszönhető, hogy testünk működési hatékonysága nem állandó
egy-egy szegmensére nézve. Az emberi test szervórája 24 óra alatt jár
körbe, 2 órás periódusokra, azaz 12 működési területre osztva. Ebben
a két órában az adott szerv működése maximális fokozaton van. Lás-
suk, mi mikor dolgozik?
• Éjjel 01–03 óra között van a máj periódusa: a máj fokozottan dol-

gozik, méregtelenít. Ezt a munkát úgy tudja leghatékonyabban vé -
gezni, ha közben a test pihen. Nehéz a dolga, ha éjfékor még alkoho -
 los italt vagy egy késői vacsorát is kap, mert nem tud hatékonyan
méregteleníteni.

• Hajnali 03–05 óra között a tüdő dolgozik aktívan: felkészül a napi
működésére, és amennyiben a szervet valamilyen betegség terheli, a
tünetek ilyenkor jelentkeznek legintenzívebben. A köhögés a do-
hányzók és asztmások körében is ekkor jelentkezik visszatérően.

• Reggel 05–07 óra a vastagbél ideje. A reggeli székletürítés fon tos -
s ága abban rejlik, hogy ne maradjon a bélben olyan salakanyag, ami
visszaszívódhat, így terheli a szervezetet. Akik ébredés után auto ma -
tikusan ezzel kezdik a napot, ezt a szegmenst tekintve jól működnek.

• 07–09 óra között megkezdődik a gyomor leghatékonyabb idő sza -
ka. Normális esetben éhesek is leszünk, hiszen a pocak üres és várja
a tápanyagban gazdag reggelit, hogy azt feldolgozza és továbbítsa.
Ér demes elgondolkozni azon, hogy mi lehet az oka, ha nincs éhség -
érzetünk. Talán túlságosan kiadós és kései volt a vacsora előző este? 

• 09–11 óra között van a lép és az idegrendszer periódusa: ekkor a
legkiegyensúlyozottabb, legnyugodtabb az idegrendszerünk, leg-
magasabb a tanulási képességünk.

• 11–13 óra között a szív ciklikus csúcspontja következik, a fi zi -
kailag legenergikusabb periódus. Sportolásra legalkalmasabb idő -
szak. Közben a gyomorsav termelődés ismét beindul, az ebédet
várva. 

• Délután 13–15 óra között, azaz szieszta időben lassul a vérke -
ringés, a vékonybél végzi most leghatékonyabban a munkát,
emésztés zajlik 

•Délután 15–17 óra között a húgyhólyag működése erősödik fel,
sok tiszta, cukormen tes folyadék, gyógyteák fogyasztása javasolt.

•17–19 óra között a vese nagy tisztító mun kában van. Csak könnyű
vacsorát fogyasszunk, amit lehetőleg 19 óráig tudjunk le. 

•19–21 óra között a szívburok és a vérerek dolgoznak, felkészül a
test a pihenésre. Az ekkor elfogyasztott vacsora már megterhelő a szer -
vezet számára, nem dolgozza fel azt aznap, hanem elraktá rozódik. 

•21–23 óra között az úgynevezett hármas melegítő dolgozik, ami -
kor a légzéssel, ivással, evéssel bevitt energiák szétosztása zaj lik.
A test pihenésre, nyugalomra vágyik. 

• 23–01 óra között az epehólyag összehúzódásai a legerősebbek.
Probléma esetén ébredéssel, görcsökkel jelez. 

Majd kezdődik minden elölről. Ha hagyjuk magunkat ráhangolódni a
tökéletes „gépezetre”, vagy tudatosan úgy alakítjuk életünket, hogy
odafigyelünk erre, már sokat tettünk azért, hogy az még hosszú évekig
olajozottan működjön – HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL.

BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA

TALPREFLEXOLÓGUS TERAPEUTA

Életmód
TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

Harmóniában a természet ritmusával

SÉRELMEK
A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai

kezelése során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez

már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Minden információt bizalmasan kezelünk!

***

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek ál-

lapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány

is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342 6355, 06 70 330 5384
E-mail: panasz@cchr.hu • www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

RÖVIDÍTETT NAP, NAGYOBB NYÜZSGÉS
Röviden így lehetne összefoglalni a szeptember második szombatján a Mézesvölgyi iskola
létesítményeiben megrendezett Mozdulj Veresegyház sportágbemutatót. 34 sportcsoport mu-
tatta be tevékenységét a népes közönség előtt. Jó hagyomány ez a nap, hiszen itt élőben próbál-
hatták ki az érdeklődő látogatók, hogy a gyerek alkatához, habitusához melyik sportág is illene
a legjobban. Mert sportolni pedig kell! A számítógép, a telefon és egyéb más elektronikus já té -
kok komoly „mozgásellenes tényezőként” vannak jelen az életükben. Kedves szülők! Ne hagy -
ják! Minden gyerek mozogjon naponta legalább egy-másfél órát, a testnevelés órákon túl is!
A színpadon látványos műsorok váltották egymást, szoros program volt, amit Balogh-Czoller
Andrea a rendezvény háziasszonya remekül levezényelt. Ebéd után már alábbhagyott a láto-
gatási kedv, a délelőtt viszont pörgős volt. 
Köszönet az Iskolaszéknek, a Fabriczius Alapítványnak, a Fabriczius József Általános Iskola
tanárainak és diákjainak, a Gombai Cukrászdának, a Dekor Klinikának, a GAMESZNEK és a
városi Polgárőrségnek a közreműködő és támogató segítségükért.                           BARANYÓ CSABA

MOZDULJ VERESEGYHÁZ SPORTÁGBEMUTATÓ 2018.

12 ÉVES A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

Szeptember 11-én ünnepelte fennállásának 12. évfordulóját a Veresi
Küzdősport Egyesület.
Családias hangulatú ünnepségen idézték fel a kezdeteket, az egyesület
fejlődését, az elért szép eredményeket. Ma már öt helyszínen, több mint
200 gyermeket, kamaszt, fiatal felnőttet mozgatnak heti, havi rendsze -
rességgel. A szenior korosztály képviselői is otthonra találnak az egyesület
falai között. Az elmúlt tucat esztendő alatt egyesületük, a Veresi Kistérség
egyik meghatározó, iránymutató egyesületévé vált!
Olyan, a mai napig rendhagyó tevékenységet végeznek, amely még mindig
újdonság a hazai sportpiacon: egyesületi könyvtáruk van, a létesítmény,
mint díjmentes napközi is használható az ide járó judokáknak. Tanu ló -
körökkel segítenek az iskolában átmenetileg gyengébben teljesítő csapat-
társaknak. Motivációs rendszerük egyedülálló és hat különböző sport -
ág ban érnek el kimagasló eredményeket. Több mint 1200 érmet nyertek
az elmúlt évtizedben! Világversenyekről 58 érem (41 arany) került általuk
a veresi vitrinekbe. Több mint 70 országos bajnoki címet nyertek! Mindent
úgy, hogy a versenyzés náluk opció.
A judot, a sumot, az uKIDo-t a Veresi Küzdősport Egyesület honosította
meg a városban. Rendszeresen tartanak „Családi Napokat”, amikor is
együtt sportol a család. Ma már rendszeresen szerepelnek nem „csak” a
helyi, de az országos médiában is. Sok egyesület alakul a Veresi Küzdő -
sport Egyesület mintájára. Innovációban is élen jár az egyesület, az innen
indult kezdeményezések ma már szinte mindegyike országos méretű lett.

A város összes sportrendezvényén, ahol arra lehetőség nyílik, nép sze -
rűsítik a judot, az egészséges életmódot, a sport jelentőségét. Ebben a
klubban valóban megvalósul a test, a lélek, a szellem harmóniája.
Az alapítók, Ilyés-Dubecz Dorottya, és Ilyés Gyula 12 évvel ezelőtt nagyot
álmodtak. Álmodták az egyesületet, ami jóval több pusztán sportolási
lehetőségnél. Minden céljukat, elképzelésüket lépésről, lépésre valósítot-
ták meg. Öt évvel ezelőtt csatlakozott a kötelékhez Kerstner Róbert, aki
egy új otthonra lelt. Itt teljesedett ki versenyzőként – világ- és Európa-baj -
noki címeket szerzett – itt vált edzővé, és ma már a tanítványaival is
nagyszerű eredményeket ér el. 
Alapsportáguk a judo, de van rendkívül eredményesen működő Cross-
Training szakosztályuk is. Hétről hétre bizonyítják, hogy a judo több mint
sport, és ami külön öröm, egyre többen és többen veszik észre, érzik meg,
hogy JÓ IDE TARTOZNI!!
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GURULÓS NAP

Vasárnap kellemes, igazi bringás vasárnap
délelőtt fogadta a több mint kétszáz főnyi
érdeklődő kerékpárost. 

A helyszín most is a Városház előtti tér volt.
Öröm volt látni, hogy minden korosztály kép -
viseltette magát. Rendőrségi autós felvezetés-
sel indult a csapat a több mint tíz kilométeres
távnak, amely Veresegyház településrészeit
érintve érkezett vissza a Városháza elé, ahol
egy fantasztikus, világszínvonalú BMX be-
mutatótónak lehettek szemtanúi Rob Alton,
a veresegyházi SPORT ZONE BMX Suli ve -
ze tő jének és tanítványainak jóvoltából. A fi -
zi ka tör vényeit meghazudtoló elemeket a
lel kes közönség tapssal jutalmazta.

A látványos bemutatót követően kezdődött
Hegedűs Gabriella tanárnő vezetésével a
min den korosztályra kiterjesztett akadályver -
seny. Az ovisoknál Hoffmann Lénárd és Kle -
novszki Réka győzött. Az alsósok versenyét
Kriston Patrik, Horváth Emma, valamint
Pozman Ábel és Kriston Emma, a felsősök
versenyét pedig Szabó Olivér, és Kürtösi

Hanna nyerte. Felnőtteknél az örökös győz -
tes, Gáspár Géza állhatott a képzeletbeli do -
bo gó legmagasabb fokára.

Nagyon népszerű volt a fix görgőre rög zí -
tett kerékpáron a gyorsasági verseny, vala -
mint a külső gumi célbadobó verseny is. 

Az Európai Mobilitási Hét következő, akti -
vi tásra késztető megmozdulására szeptember
20-án a Fabriczius József Általános Iskola ud-
varán került sor Szegedi Attila szer ve zé sé ben,
ahol kerékpáros ügyességi pályát kellett időre
teljesíteni mindazoknak, akik neveztek a ren-
dezvényre. A több korosztályban meg hir de-
tett versenyre több mint százan nevez tek.
A győztesek ajándékcsomagot és vásárlási
utal ványt kaptak.

Köszönjük a rendőrségnek és a városi Pol -
gárőrségnek az útvonal biztosítását, a lelkes
segítőknek a közreműködést, a DINAMYC
Sportnak és a Dekor Klinikának a támoga -
tást, de leginkább köszönet azoknak, akik
eljöttek!

BARANYÓ CSABA

V. GURULÓS NAP ÉS KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI
VERSENY AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KERETÉBEN

Szeptember 16-án az V. Gurulós Nap rendezvénnyel vette kezdetét az egy héten át tartó
Európai Mobilitási Hét, melyhez városunk is csatlakozott.
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TRIATLON

A Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért
Alapítvány újabb jeles sporteseményt szer ve -
zett, amikor városunkba hozta az Aquatlon Or -
szágos Bajnokságot. Az aquatlon úszásból és
futásból áll, amelyet egy gyors váltással, folya -
matosan egymás után teljesítenek az indulók.

Büszke vagyok, hogy Veresegyház adhatott
ott hont ennek az országos jelentőségű sport-
verse nynek. Jó volt látni, ahogy a kisgyer me -
kektől a felnőtteken át az időskorúakig vi dá  -
man, de keményen küzdöttek egymással az
ország minden pontjáról érkező versenyzők.
Még e színes, sportos forgatag látványánál is
jobb érzés egy olyan esemény megvalósu lá sá -
ban részt venni, ami az összefogás, a segítő -
kész ség élő példája. Önzetlenül állt az ügy
mel lé Pásztor Béla polgármester úr, Veresegy-
ház Város Önkormányzata és dolgozói. A GA -
MESZ közreműködésével sikerült a helyszínt a
versenyzésre kiválóan alkalmassá tenni, és ők
segítettek az eszközeink szállításában, valamint
a terület verseny utáni rendbetételében is. Kö -
szönettel tartozunk a Magyar Pamutipari Hor -
gász  egyesületnek, mert átengedték számunkra

a tavat, ahol az úszást bonyolítottuk. Hálásak
vagyunk annak a több mint ötven önkéntesnek,
akik közreműködtek a verseny lebonyolí tá sá -
ban, akik többségükben a triatlon szakosztály
ifjú versenyzőinek szülei, illetve felnőtt ver -
seny zői közül kerültek ki.

Ez alkalommal 12 korcsoportban 560 ne ve -
zés érkezett. A versenyt 10 futamban bonyolí-
tották le, és végül egy jótékonysági váltóra is sor
került, amit fokozott érdeklődéssel fogadtak a
jelenlévők. A lebonyolításért felelős ver seny -
igazgató Jankov István volt. 

A versenyen a Veresegyház VSK Triatlon Szak -
osztálya, a Manta Swim Veresegyház Triatlon is
kiváló eredménnyel szerepelt. Bajnoki címet
szer  zett Zsemle Hanna újonc korcsoportban,
Dö ry Gábor a szenioroknál, míg Vajkovics Vik-
tóriabronzérmes lett. Csapatban a serdülő fiúk 4.,
az újonc lányok csapata pedig 5. helyezést ért el.

Az idei versenyt egészen különleges szintre
emelte a jótékonysági váltó, amit Szeles Marci-
nak, egy 15 éves életvidám, tehetséges veresegy -
házi fiatalembernek megsegítésére szer vez  tek,
akinél tavaly decemberben diagnosztizáltak

rosszindulatú daganatot a combcsont jában.
A felépüléséhez orvosai és gyógy tor ná sza javas -
latára olyan mozgásra van szüksé ge, amelyhez
egy erre alkalmas szobakerékpár a megfelelő
esz köz. Mindenki annyit adott, amennyire lehe -
tősége volt. Legnagyobb rész ben a Veresegyházi
Beteg Gyermekekért Se gélyszervezet vette ki a
részét az ado má nyo zásból. Összesen 409 500
forint gyűlt össze. Azó ta már meg is kapta a java-
solt szobake rék párt, sőt még arra is maradt keret
az összegyűlt adományokból, hogy a tanulását
segítő számí tó gép alkatrészekkel is kiegészítsék
az aján dékot.

SZEGEDI ATTILA SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

VERESEGYHÁZ VSK –MANTA SWIM TRIATLON

KICK-BOX

AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
ÉS JÓTÉKONYSÁGI VÁLTÓ VERESEGYHÁZON

Kick-box történelmet írt a „Veresi Music Form Csapat”
2018. 09. 15-23. között, 65 ország, 1800 versenyzője részvételével az
olaszországi Jesolóban rendezték a WAKO Kick-box utánpótlás világ-
bajnokságot, ahol 7 szabályrendszerben mérték össze tudásukat a fiatal
sportolók. A veresegyházi Black and Gold Angels kick-box klubból
Győre Bendegúz low kick-ben indulhatott és első ringes világver -
senyén végül 3. helyen végzett. Kunya Noel K1 szabályrendszerben
16-os tábláról indult, ahol végül az 5. helyen fejezte be a versenyt.

Hazánk idén először indított music form (zenés formagyakorlat)
csapatot világversenyen, mely csapat főképp a „Veresi Music Form”
csapat tagjaiból állt. A music form csapat a Ki Művészetek Egyesülete
(KIME) és a Black and Gold Angels kick-box klub összefogásának
eredményeképpen az idei év elején alakult, mellyel az utánpótlás ko-
rosztályban a WAKO kick-box egy újabb szakága honosodott meg
hazánkban. Így mondhatjuk, hogy Veresegyház adta hazánk első
„music form” csapatát és ezzel úttörő munkát végzett a kick-box ezen
szakágában. A music form válogatott augusztus végén egyhetes
edzőtáborban készült, ahol megtörténtek a végső simítások a for-
magyakorlatokat illetően. A kiutazás alatt mindenki izgatott volt.
Kíváncsiak voltunk, hogy vajon a világ music form elitje között, úgy,
mint az orosz, az ír és amerikai versenyzők, hová fogják helyezni a
magyar csapatot. Büszkén mondhatom, hogy a gyerekek elbírták a
terhet és mindenki rontás nélkül, a legjobb tudása szerint mutatta be
gyakorlatát, így 9-9.7 pontszámokkal a középmezőnyben végeztünk.
Fegyveres formagyakorlatban Müncz Katalin 5. és Nagy Bálint 6.
helyével pontszerző helyet tudhat megáénak, míg Gergely Enikő a 7.
Pusztakezesek gyakorlatával Tar Petra pedig a 9. helyen végzett.

Nagyon büszkék vagyunk a „Veresi Music Form Csapatra”, hisz
hazánkban ez a szakág még gyerekcipőben jár, így saját magunknak

kell kitaposni az utat és megszerezni a
tapasztalatokat! A siker titka a gye re -
kek kitartó munkája mellett, a szülők
anyagi és erköl csi támogatása, céltu -
datos ne ve lése, mely nélkül a csapat vb
kva lifikációja és kijutása nem tör tén-
hetett volna meg. Köszönjük támo-
gatásukat és gratu lá lunk verseny ző -
inknek!
Felkészítők: Papp Attila és Pintérné
Gazdag Anett, akik szeretettel várják a
Veresi Music Form Csapatba az újonnan
jelentkezőket!
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT

KIME elnök, +36 70 3888 716

Szeles Marcival

Beni és Noel a 2018-as
Aikido világbajnokságon
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Sport
ATLÉTIKA

MOZGALMAS ŐSZ, SZÉP EREDMÉNYEK

TÓTH MÁTÉ A VÁLOGATOTTBAN! Szé kes -
fehérvárott, a csapatbajnokság keretei között
ren dezték meg magasugrásban a végső válo-
ga tót a szeptember végén Győrben megrende -
zésre kerülő „Öt Nemzet Válogatott Viadalra”.
Tóth Máté, mint mindig ebben a szezonban,
nagy szerűen küzdött, és 181 cm-es egyéni csúcs -
csal ezüstérmes lett, ezzel biztosította helyét a válogatott csapatban,
ahol a veresi atlétika szakosztály tagjaként képviselheti hazánkat a
nemzetközi viadalon! 

SPORT XXI, SZEPTEMBER 16, BUDAPEST HONVÉD PÁLYA
Az U11-es csapatunk a Barsi András, Bense Botond, Harcos Ló -
ránt, Harcos Levente, Kiss Ábel, Horváth Laura, Sum Niki össze -
állításban, a sprint és váltófutásból, távolugrásból, kislabda hají -
tásból, diszkoszvetésből és végezetül 800 m-es síkfutásból álló
küzdelmekben, kiváló egyéni teljesítményeiknek köszönhetően fel -
állhattak a dobogó tetejére, így a sok-sok ezüst és bronz után, arany -
éremmel térhettek haza!

SZEPTEMBER 25. FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,
MEZEI FUTÓ BAJNOKSÁG, BÚCSÚ TÉR.
1. osztályosok: 1. Tóth Kornél és Kovács Ajsa

2. Kovács Olivér és Bense Petra
3. Kriston Patrik és Jovanovics Mila

2. osztályosok: 1. Daka Hunor és Tóth-Vári Regina
2. Divik Alexander és Liegl Tamara
3. Kardos Szabolcs és Fürjész Csenge

3. osztályosok: 1. Bíró Zsigmond és Kovács Réka
2. Galla Dániel és Horváth Boglárka
3. Beke András és Tóth Anna

4. osztályosok: 1. Bense Botond és Dudás Emese
2. Harcos Lóránt és Böröcz Fédra
3. Faludi Dávid és Horváth Laura

5. osztályosok: 1.Honti Krisztián és Sum Niki
2. Fekete Ákos és Gedó Kata
3. Koszecz Kartal és Kaiser Hanna

6. osztályosok: 1.Weisz Ádám és Frajsták Rebeka
2.Újvári Szilárd és Baranyai Zsófia
3. Becsei Bendegúz és Gergely Kitti

XV. SZŐDI MEZEI FUTÓFESZTIVÁL – Az elmúlt évek legjobb
szereplésével
2010-2011-ben születettek, táv 600 m:
Lányok: aranyérmes: Horváth Boglárka,  bronzérmes: Tóth-Vári
Regina, 5.hely: Kovács Ajsa

Fiúk: 4.hely: Divik Alexander, 6.hely: Kardos Szabolcs, 8. hely:
Tellinger Maxim
2008-2009-ben születettek, táv 1000 m:
Lányok: aranyérmes: Kovács Réka, bronzérmes: Horvát Laura
Fiúk: 8. hely: Hargita Csanád
2006-2007-ben születettek, táv 1500 m:
Lányok: 7. hely: Kovács Enikő Fiúk: bronzérmes: Hargitai Bánk
2004-2005-ben születettek,táv 2000 m:
Lányok: 4. hely Frajsták Rebeka                                     SZALMA RÓBERT

Honvéd Kupa aranyérmesei

A Sződi Mezeifutóverseny dobogósai

ÖTTUSA

A VVSK öttusa szakosztály ifjú versenyzői szeptember 22-én Székesfe-
hérvárott ver se nyez tek a Magyar Kupa 5. fordulóján. Ezen a versenyen
is tisztességgel helytálltak, egész éves teljesítményük dicséretre méltó. 
A legjobbak eredményei:
U-10 korosztály, lányok: 5. Kovács Réka
U-11 korosztály, fiúk: 5. Hargitai Csanád
U-13 korosztály, lányok: 13. Szabó-Galiba Noémi
U-13 korosztály, fiúk: 11. Hargitai Bánk, 16. Becsei Bendegúz
U-14 korosztály, fiúk: 18. Becsei Bulcsú

EDZŐ: HICSÁK ZSOLT

VÁROSI FUTÓVERSENY
2018. OKTÓBER 23.

2018. október 23-án szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő családot, munkahelyi és baráti társaságot,

osztályközösséget a hagyományos utcai futóversenyre!

TÁVOK:
1956 m egyéniben (női, férfi), korcsoportos értékelés

1956 m váltóban (három fő)
NEVEZÉS:

a www.vertri.hu weboldalon
vagy 14.00–14.50-ig a helyszínen.

RAJT: Egyéni versenyszámban 15.00 órakor,
váltóban 15.30 órakor

HELYSZÍNE: Váci Mihály Művelődési Ház (Köves u. 14.)
HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és korcso-
por tonként értékeljük! 

• A váltót alkotó futók ÖSSZEADOTT ÉLETKORA alapján
a váltófutásban az eredményeket hét kategóriában hirdetjük:
I. kategória: 24 éves korig,
II. kategória: 25 évtől 30 éves korig
III. kategória: 31 éves kortól 36 éves korig
IV. kategória: 37 éves kortól 42 éves korig
V. kategória: 43 éves kortól 50 éves korig
VI. kategória: 51 éves kortól 100 éves korig
VII. kategória: 101 éves kortól

• Az időmérés elektronikus rendszerrel (chip) történik.
A regisztráció is elektronikusan zajlik.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Baranyó Csaba 20 9749 686 • Szalma Róbert 20 373 9596,

Szegedi Attila 30 930 3281
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TÁRSASÁGI TENISZ

ÚJRA PATTOG A LABDA 
Elkezdődött az idei bajnoki évad az asztaliteniszezők számára és egyből
történelmi pillanat tanúi voltak a budapesti Limes sportközpontban lévő
nézők és játékosok. A budapesti kerületi I. osztályú asztalitenisz bajnok-
ságban, – ahol már négy csapatunk versenyez – kettőt egy csoportba sor-
soltak, így veresegyházi felnőtt csapatok mérkőztek egymás ellen.
A kiélezett küzdelmet a GALAXIS IV.-Fortuna csapata nyerte: Bacsa, Erős,
Héregi Horváth, Papp felállásban, a Galaxis III. csapata ellen: Batizi,
Deliagosz, Drozd, Sárosdi összetételben.

GYŐZELEM A MAGYAR-KÍNAI AK. VERSENYÉN
Szeptember 12-én fordulót tartottak a házigazdák által szervezett verseny -
sorozaton. A győzelmet Gubai György (Galaxis VSE I.) szerezte meg.
Molnár Gábor (Galaxis VSE I.) a 4. Sztranyan János (Galaxis VSE I.),
pedig a 6. helyen zárta a versenyt. Az összesített ponttáblázaton a 2.
helyen holtversenyben áll Molnár Gábor és Sztranyan János. 

SZEZONNYITÓ ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY BP. ORMAI CSARNOK
Jól indult az asztalitenisz szezon az ex Galaxisos Letanóczki Dalma (KSI
U13) számára. A veresegyházi asztaliteniszező palánta az augusztus 29-31-
e között Budapesten, az Ormai csarnokban megtartott Országos ranglis-
taversenyen serdülő (S14-15) leány párosban klubtársával a 2. helyen zárt,
ezzel megszerezve első páros dobogós helyezését ranglistaver senyen. U13
egyéniben bronzérmet szerzett, leány ifi egyéniben (U16-18) is elindulva,
bejutott a legjobb 16-ba. 2018.szeptember 29-30-a között megrendezett
Duna Kupa ifjúsági nemzetközi versenyen pedig az újonc  magyar „A”
csapat tagjaként az egyéni küzdelmek során 1. helyen, csapat ban pedig a
3 helyen végzett. LETANÓCZKI ISTVÁN

EMBERFELETTI SPORTTELJESÍTMÉNY!

Szűcs Lajos ultramaraton futónk, 2018. szeptember 28-29 között,
Görögországban teljesítette a 246 km-es Spartatlon ultramaratoni
futóversenyt, Athén és Spárta között, az Akropolisz lábától  Leo ni -
dász király Spárta főterén álló szobráig. Gratulálunk! Bővebb
beszámoló a Veresi Krónika novemberi lapszámában.

A CIVIL KÖR JUBILEUMI TENISZBAJNOKSÁGA

Szeptember 8-án kettős jubileumot ünnepeltek a tenisz veresi sze -
relmesei. 25 évvel ezelőtt épült meg a Vadkacsa Teniszpálya, a ve -
resi teniszélet bölcsője. A játék- és edzéslehetőséget egyre többen
használták ki, s ez a pálya adott otthont azoknak is, akik nem csak
amatőr szinten kívántak teniszezni. A másik jubileumi esemény a
15. alkalommal megrendezett Civil Kör amatőr teniszbajnokság,
amelyen ezúttal 9 páros vetélkedett a győzelemért. A verseny két
csoportban körmérkőzésekkel kezdődött és kora délután a hely -
osztókkal fejeződött be.
Az első helyet a Moldvay Miklós – Pintér Ferenc páros nyerte a
Julcsák Zsolt és Móré László alkotta párossal vívott küzdelem-
ben. A további sorrend a következő: Herczeg Andi – Micsinai
Tibor, Almási Tibor – Ferschl Gábor, Fe kete László – Kopeczky
Lajos, Mádi Csaba – Sárközi Péter, Lázár András – Szabó László,
Rostás János – Ung Zita, és Kasza László – Kasza Máté.
A verseny kedvező időben, jó hangulatban zajlott, és mint minden
korábbi alkalommal, pompás ebéddel zárult. Köszönet érte Mezei
Marikának, a Vadkacsa Teniszklub tulajdo no sának, aki fárad-
hatatlanul biztosítja nem csupán a sportolás feltételeit, hanem
abban is fontos szerepe van, hogy helyet biztosít a teniszezők
közössége élénk társasági életének.                 DR MÁDI CSABA SZERVEZŐ

MOLNÁR KITTI DUPLÁZOTT AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON! 

A tavaly kihagyott országos bajnokság után, most kisebb sérüléssel
kellett kezdeni a megmérettetéseket. 
Ennek ellenére a lányoknál az 1. helyen kiemelt veresegyházi Mol-
nár Kittinek (Metro RSC) nem volt fajsúlyos ellenfele, a döntőig ve -
zető négy meccsen mindössze hat gémet veszített, a fináléban pe dig
válogatott csapattársa és klubtársa, a szintén szettveszteség nélkül
odajutó nyiregyházi játékos volt az ellenfele, de ő sem tudott nagy
ellenállást kifejteni, Kitti 6:0 6:3-ra nyert. 
Párosban a két lány kettőse nem hagyott kétséget afelől, hogy kik a
korosztály legjobbjai, az 1. helyen kiemelt páros nem veszített szet -
tet a torna során, a döntőben pedig 6:1 6:2-re nyertek. 

KOVÁCS KRISZTIÁN
KÉTSZERES VILÁGBAJNOK

2018.09.16-23. között, Győrben, 32 ország
1040 versenyzője rész vé telével megren-
dezett GPC (GLOBAL POWERLIFTING
COMITE) világbajnokságon, Kovács
Krisz tián, a Guld's Gym versenyzője, az
Open,125 kg-os súlycsoportban, két kate -
góriában, – az EQ és a RAW guggolásban
– is aranyérmet szerzett, mindkétszer 250
kg-os teljesítményt nyújtva!

Sport
ASZTALITENISZ

TENISZ

ERŐEMELÉS
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Egész évben csúcsformába lenni nem lehet, maximum kétszer
lendülhetünk formába egy évben, így az alapforma minél maga-
sabb szinten tartása volt a cél az idény vége felé. Az alapszintünk
tudásban, állóképességben, versenyrutinban szépen emelkedett és
stabilizálódott. Kadók Niki, Takács Eszti kajakban, Reindl Erik,
Valastyán Dominik kenuban és a frissiben felzárkózó Magyari
Regina női kenuban komoly versenyzői tapasztalatokat szereztek.
Technikailag szépen felzárkóztak a Zagyvai testvérek, Borka és
Áron is.

A Lágymányos Kupán megvillant Takács Eszter U14 kajak
egyesben, 1500 m-en rajt-cél győzelemmel nyerte a futamát, Ka -
dók Niki, kajak-egyesben, U16-ban második és U15-ben ötödik. 

Nagy Zoltán Emlékverseny, Szolnok. Reindl Erik 2000 m-en har-
madik, míg Magyari Regina MC-1-ben ötödik lett a fiúk futamában
az U11-ben viszont első lett. Valastyán Dominik biztatóan lépe ge -
tett a kupa versenyeken, inkább a rövidebb távokon, így a rajt utáni
vágtában – döntő szakaszban – vezetni is tud és mer. U16-ban C-1-
ben a jövő övé lesz. 

Diákolimpia, Fadd-Dombori. A gyönyörű, de hideg, és első na -
pon igen szeles Fadd-Domboriban többnyire hetedik, nyolcadik
helyek jöttek össze a „Veresegyházi Kemény Magnak”. A diák -
olimpiai számok kötelező 2000 m-én a „fellépésünk” kicsivel több
bátorsággal sokkal jobban sikerülhetett volna. Rövidebb távon, 500
m-en Kadók Niki U15 K-1 ben döntőben hetedik, Valastyán Do-
minik U16-ban C-1 ben harmadik, míg a teljesen újonc MK-1 U11-

es Tokai Zsófika, szabadidős kategóriában bátor, okos hozzáál-
lással ötödik lett 500 m-en. Nagyon bátran és jól küzdött ismét
Zagyvai Borka és Zagyvai Áron C-1 U13-U14-ben, valamint az
MC-1 U11-U12-ben Magyari Regina és Horváth Hanna is. 

Az idényzáró versenyünk az UTE Maratonon a Dunán lesz.
FROHNER FERENC

VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB ELNÖK-EDZŐJE

Sport
VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

KAJAK-KENU

Sakk Szakosztály
Pest megyei csapat bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
09.16. Veresegyház – Dunaharaszti 3 – 7
Pest megyei csapatbajnokság I/a csoport (5 táblás)
09.23. Veresegyház – Zsámbék 3,5 – 1,5

Kézilabda Szakosztály
Férfi Felnőtt (Pest megyei férfi kézilabda bajnokság B csop.)
09.09. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE III. 36 – 21
09.22. Tápiószele SE – Veresegyház VSK 23 – 44
09.28. Veresegyház VSK – Csömöri SSZN Kft II. 31 – 23 
Női Felnőtt (Pest megyei női kézilabda bajnokság A csoport)
09.08. Veres. VSK – Dunakanyar Kézilabda Akadémia 19 – 37
09.15. Sülysápi SE – Veresegyház VSK 28 – 31
09.23. Veresegyház VSK – Vácrátót KSE 34 – 17
U15 (Országos Fiú Gyermekbajn. III. oszt. Pest m. Régió A csop.)
09.09. Váci KSE – Veresegyház VSK 18 – 22

Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK 25 – 23
09.22. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 28 – 25

Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK 15 – 47
Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság III. osztály Közép csop.)
09.14. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 37 – 22
09.20. Gyömrői Kézilabda Akadémia – Veres. VSK 25 – 28
09.28. Veresegyház VSK – Szent István SE 30 – 24
U14 (Országos Fiú Gyermekbajn. III. oszt. Pest m. Régió B csop.)
09.16. Hevesi SE – Veresegyház VSK 10 – 30

Budakalászi SC – Veresegyház VSK 9 – 27
09.30. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 27 – 16

Veresegyház VSK – Nagykovácsi Sólymok SE 34 – 16

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport) 
09.09. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE 2 – 1
09.15. Gödi SE – Veresegyház VSK 3 – 2
09.23. Csömör KSK – Veresegyház VSK 1 – 0
09.30. Veresegyház VSK – Kistarcsai VSC 2 – 2
Felnőtt (Pest megyei kupa 2. forduló) 
09.19. Püspökszilágy SE – Veresegyház VSK 2 – 7
Öregfiúk (Pest megyei Öregfiúk bajnokság Keleti csoport) 
09.10. Szada SE – Veresegyház VSK 3 – 0
09.17. Veresegyház VSK – Heréd LC 3 – 6
09.24. Veresegyház VSK – Őrbottyán KSE 0 – 3 
09.24. Bagi TC ’96 – Veresegyház VSK 6 – 1
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport) 
09.08. Szobi SC – Veresegyház VSK 7 – 1
09.15. Veresegyház VSK – Foci Suli Alapítvány-Vác 2 – 4
09.22. Fóti SE – Veresegyház VSK 3 – 4
09.29. Veresegyház VSK – Verőce SE 13 – 1
U17 (Pest megyei bajnokság I. osztály Keleti csoport) 
09.09. Veresegyház VSK – SK Tóalmás 2 – 3
09.16. Isaszegi SE – Veresegyház VSK 3 – 8
09.23. Aranyszarvas SE – Veresegyház VSK 0 – 13
09.30. Veresegyház VSK – Tápiószecső FC 5 – 1
U15 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport) 
09.09. PILE-Szántó SE – Veresegyház VSK 0 – 13
09.22. Veresegyház VSK – Pomázi Focisuli 2 – 2
09.29. Erdőkertesi SE – Veresegyház VSK 3 – 3

A VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB VERSENYZŐI VÉGIGSZÁGULDOTTAK AZ ŐSZI KUPAVERSENYEKEN
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Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ

szeretettel várja Veresegyházon
1 db 36 m2 egyágyas, fürdőszobás  szobába

BEKERÜLÉS: egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulás: 4 M Ft
ELLÁTÁSI DÍJ: 150 000 Ft/hó/fő

SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,

orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:
gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685
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COACHING GYEREKEKNEK ÉS
FELNŐTTEKNEK VERESEGYHÁZON!

• ha egy nehéz helyzetből nem látod kiutad
• ha csak szeretnél boldogabban élni
• nagyobb sikereket szeretnél karrieredben, magánéletedben
• nem látod merre az előre
• párkapcsolati problémáid vannak
• nem bírsz gyermekeddel

GYERE EL MEGOLDJUK, KÖLTSÉGHATÉKONY GYORS MEGOLDÁS,
ITT NINCS HÓNAPOKON ÁT TARTÓ ÜLÉSSOROZAT.

Klenk Andrea
Business és Life Coach

www.klenkcoaching.com
06 30 510 73 86

Minden,
ami a tetővel kapcsolatos
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ

PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK ÉPÍTÉSE,
JAVÍTÁSA

Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat.
molnar.jozs1976@gmail.com

06 30 5588 180

Minden,
ami a tetővel kapcsolatos
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ

PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK ÉPÍTÉSE,
JAVÍTÁSA

Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat.
molnar.jozs1976@gmail.com

06 30 5588 180
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közintézmények, cégek és magánszemélyek részére
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

0620 9666-921
nexus.uzemeltetes@gmail.com

közintézmények, cégek és magánszemélyek részére
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

0620 9666-921
nexus.uzemeltetes@gmail.com

BakonyaquaBakonyaqua

BALLONOS VÍZ!
Ballonos (19 l) és palackos (0,5 l és 1,5 l)

szénsavas és mentes ásványvíz

BALLONOS VÍZ!
Ballonos (19 l) és palackos (0,5 l és 1,5 l)

szénsavas és mentes ásványvíz

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
Már sokan várják, idén vajon milyen kedvezményekre számíthatnak
nálunk, a látás hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra kedvez -
mé nyekkel várjuk kedves Vásárlóinkat októberben.
Idén is érdemes most csináltatni szemüveget!

Az év legnagyobb akciója multifokális lencsékre!

Multifokális szemüveget szeretne, de fél a megszokásától?
Nálunk a megoldás:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan keretet szeretnénk, amely
valóban illik hozzánk, és olyan szemüveglencsét, amely tökéletes
látást biztosít számunkra. E kettő együttes megvalósítása pedig nem
egyszerű feladat. Boltunkban visuReal videocentírozóval mindez kön-
nyen megoldható. A műszer segítségével fényképeket és videókat
készítünk Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben. 
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemutatjuk, hogy a készülő
szemüvegben milyen vastag lesz a lencse, a különböző vékonyítások
mellet. Számítógépen megmutatjuk, hogy milyen lenne a szem üveg
színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy jó tükröződésmentesítés
a lencse felszínén. Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás! 
És ez nem minden! 
A számítógép és kamera kombinációjából álló videocentírozó lehe tő -
vé teszi a szemvizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pontossággal
történő mérést. Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet érjük el
szemüvegében, pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos
becsiszolására egyformán szükség van. A szem pupillája elé kell, hogy
kerüljön a szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a
legtöbb látszerész üzletben kézi felje lö léssel végzik. Nálunk mindez
rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív), vagy
a vékonyított szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem mer mul-
tifokális lencsét vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem is
lehet megszokni. Az ilyen problémák hátterében általában a rosszul
el készített szemüveg áll. Videocentírozó berendezéssel a hiba -
lehető ségek szinte nullára csökkennek. 
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy az elkészített szem -
üveg Önnek kiváló látásminőséget, gyors megszokást és hosszú éve -
kig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
Október a látás hónapja, ezért ebben a hónapban a szemvizsgála-
tot aján dékba adjuk. A vizsgálat tartalmazza a szemüveg felírását,
szemfenékvizsgálatot, és a szürke illetve zöldhályogszűrést is.
Kedvező akciók, és maximális készítési pontosság csúcstechnológiával,
és mindehhez ajándék vizsgálat: 3 ok, hogy miért is minket válasszon! 
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapasztalatával várjuk, hogy
igazán tökéletes szemüvege lehessen.

Bejelentkezés:
MSE Optika • Gödöllő, Petőfi tér 15. • Tel: +36 28 417 367

OPTIKA
... hogy tisztán lásson!

Gödöllő, Petőfi tér 15. • +36 28 417 367 • mseoptika@invitel.hu
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 9–17, péntek: 10–18, szombat: 9–12

AKCIÓINK:
Ingyenes

szemvizsgálat!
Multifokális

szemüveglencsék
40%

kedvezménnyel!

FOGLALKOZTATÁS: 
• munkaszerződéssel
• teljes vagy részmunkaidőben
• teljesítmény alapú bérezéssel
FELADATOK:
• kijelölt háztartások felkeresése
• kérdőíves adatfelvétel a felkeresett háztartásokban,

a válaszadó válaszainak rögzítése számítógépen
• az összegyűjtött adatok továbbítása a megbízónak

ELVÁRÁSOK:
• kiváló empátiás, kapcsolatteremtő

és kommunikációs készség
• nagyfokú önállóság
• pontosság, precizitás
• informatikai alapismeretek
• megfelelő fizikai állóképesség

A Központi Statisztikai Hivatal
adatgyűjtés-szervezését végző

Statek Kft.
LAKOSSÁGI KÉRDEZŐBIZTOSI HÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSÉHEZ 

munkatársakat keres Veresegyház és környékére

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését,
küldje el fényképes, lakcímet és telefonszámot tartalmazó önéletrajzát

a hr@statek.hu e-mail címre.
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Veresi Szüret...

Fotó: Veréb József

Kiváló hangulatú szüreti bállal vette kezdetét idén a Veresi Szüret for-
gataga, amit színesített, hogy ebben az évben a szüreti rendezvényre
érkezett városunkba német testvér vá rosunk, Schneeberg küldöttsége
is. Barátaink a visegrádi kirándulás után kitettek magukért a tánc-
parketten, kö szön hetően annak is, hogy telitalálatnak bizonyult a
Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes és kísérő zene ka rának
meghívása, akik műsorukkal és zenéjükkel nem csak német ven dé -
geink, hanem a veresegyházi mulatozók hangulatát is nagyban javí-
tották. A bálban a zenét még Bá lint és bandája szolgáltatta.
A hajnalig tartó bált követően vasárnap került sor a szüreti fel vo nu lás -
ra, amelyen nagy örömünkre rég nem látott számú lovas és szeke res
vonult fel, a megállóknál az óvodások, a néptáncosok és a hagyo mány -
őrzők táncával és Van kó István kisbíró ékesszólásával színesítve.
Közben, és a fel vonulás u tán, a Búcsú téren színpadi produkciók és
ját szóházak, fa körhinta és kézműves foglalkozások szó ra koztatták
a kilátogatókat, továbbá volt szőlőpréselés, bor  kóstoló és kira ko dó -
vásár, minden mi ilyenkor dukál. A mű sorban a bálhoz ha sonló siker -
rel szereplő Veresegyházi Ha gyományőrző Népi Együttesen és a
mó rágyi hagyo mány őr zőkön túl fellépett a Lóca Együttes, a Népdalkör,
a Kere csen Néptánccsoport, a Bokréta Néptánccsoport és az óvo dások
bájos csapata.
Köszönet illeti a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egye sü letet és
a Kéz a Kézben óvodát a vá rosszerte felállított és feldíszített szalma -
bá lákért is. Han gu latos, szép, mulatós rendezvény volt a 2018-as Veresi
Szü ret, méltó reprezentánsa városunk sokszínű kulturális életének.

Fotók: Veréb József, Ruzsovics
Dorina, Lethenyei László


