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i Pest Megye Megyenapján,
2010. december 3-án
Veresegyház Város 
Önkormányzata és 
a Kvadrum Építész Kft 
Építészeti Nívódíjban részesült.
A díjat ünnepélyes
körülmények közt Szakmáry
Sándor alpolgármester vette át.

A Megyenapon
Jónás Szabolcs, 
a Veresegyház TV
fõszerkesztõje
Média Díjat
vehetett át.

Világbajnoki Ezüst! A Rockin' Board TSE 2010. november 20-án Karlsruhe-ben 
az akrobatikus rock and roll junior lány formációs világbajnokságon ezüstérmet

szerzett, 12 nemzet 27 csapata között, a legeredményesebb magyar
együttesként. A formáció felkészítõ edzõi: Farkas Krisztina és Farkas Gergely.

Gratulálunk!
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A leglátványosabb munka je-
lenleg kétség kívül a fõtéri beru-
házás, amely még most, az
építkezéshez egyáltalán nem
kedvezõ idõjárási viszonyok kö-
zött is folyamatosan halad. Ezt
mindenki látja, tapasztalja.
Nem ennyire látványos, de elké-
szült a kerékpárút és befejezõ-
dött a Fabriczius József Általá-
nos Iskolában a fûtéskorszerûsí-
tés is.

November 29-én zárult a Ke-
rékpárút projekt és 30-án a fû-
téskorszerûsítési pályázat záró
eseménye is megtörtént.

A kerékpárút mindnyájunk
öröme, de persze nem minden-
ki lehetett jelen a borongós idõ-
járás miatt a Mézesvölgyi Iskolá-
ban tartott Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése Veresegy-
házon címet viselõ projekt be-
fejezõ megbeszélésén. Velünk
voltak azonban a triatlonos fia-
talok, akik többek közt a kerék-
pározás sportját is ûzik, s mint
ilyenek az elkészült mûtárgy
egyik használói lesznek, jelen
pillanatban pedig az út ünne-
pélyes használatba vevõi.

Az utak közmegelégedésre
rendben elkészültek, Pásztor
Béla polgármester kihangsú-
lyozta, hogy a lakossággal
egyetértésben, sok-sok egyéni
megbeszélést követõen alakí-
tották ki a úttestet, hogy senki-
nek se okozzanak vele gondot,
különösen a kapubejáróknál
kellett odafigyelni ilyenekre.

Az iskolai beruházás az Ener-
giahatékonyság növelése a
Fabriczius József Általános Is-
kolában címet viselte. A projekt
záró rendezvénye során az el-
végzett munka fázisait vetített
képekkel is bemutatták a szer-
vezõk, akiknek a munkáját pol-

gármester úr azért is méltatta,
mert igen erõs és népes me-
zõnyben sikerült pályázatot
nyerniük erre a célra. Megoldó-
dott ezáltal az eddig a fûtés te-
kintetében hátrányos helyzet-
ben lévõ épületszárny miatti fe-
szültség, ugyanis eddig az isko-
la különbözõ részei közt, fûtési
idényben, akár 10 fok különb-
séget is mértek. A szakrendsze-
rû oktatás miatt a gyerekek ván-
dorolnak a különbözõ szaktan-
termek között, s amíg az egyik-
ben fáztak, addig másutt
ugyancsak melegük volt. Most
kiegyenlítetté vált a hõmérsék-
let az egész épületben.

Ügyeltek arra is a kivitelezés-
nél, hogy az épített környezet
egységes arculata megmarad-
jon, illetve kialakuljon.

A leglátványosabb változást
az ablakcseréknek köszönhet-
jük, szép, pontosan illeszkedõ,
hõszigetelt faablakok kerültek
az egykori vaskeretes nyílászá-
rók helyére, amit 40 évvel ez-
elõtt még veresi lakatosok készí-
tettek, s akkoriban az igen mo-
dernek számított.

Igazgató asszony is méltatta
az elõrelépést, köszönte az ön-
kormányzat odafigyelését és
anyagi áldozatvállalását. Örö-
me csak azért nem felhõtlen,
mert a tornateremben a hatal-
mas ablakok még védtelenek,
nincs kifeszített háló még az
üvegfelület elõtt, így azt egyelõ-
re labdajátékokra nem merik
használni.

Mindkét projekt az Európai
Unió támogatásával, és a Kohé-
ziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg. Természetesen az
elõírt önrészt Veresegyház ön-
kormányzata fizette.

Windhager

Veresegyház gyarapodik A kerékpárút jelképes átadása a fiataloknak

Vetélkedõ a kerékpáros közlekedés
biztonsága érdekében

A projektzáró résztvevõinek egy csoportja

A felújított épületszárny
Az egyik 

szép új ablak
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at November 30-ára rendes ülést
hívott össze Pásztor Béla polgár-
mester, a meghívóban 24 terve-
zett napirendi pont szerepelt. A
testület SzMSz-e szerint az ülés
délelõtt 10 órakor kezdõdött.

Napirendi pontok és határo-
zatok
A Misszió Eü. Kp. Nonprofit

Kft. 100 %-os tulajdonában
lévõ Misszió- Health Egész-
ségügyi Rendszerfejlesztõ Kft.
értékesítése

A 4/2010.(III.10.) ÖR számú
költségvetési rendelet módo-
sítása
A rendeletben a testület felha-
talmazta a polgármestert, hogy
az intézmények zavartalan mû-
ködésének biztosítására gazda-
sági egységektõl, vagy a pénz-
intézetektõl - átmeneti idõre -
likvid hitelt vegyen fel éven be-
lüli visszafizetéssel. A felvehetõ
likvidhitel egy idõben létezõ ál-
lományának halmozott összege

- ami a munkabér hitelt nem
tartalmazza - a 600 millió forin-
tot nem haladhatja meg. A
munkabér kifizetése céljából
felvett hitel összege a 100 millió
forintot nem haladhatja meg. 
Gondot jelent, hogy mivel a kü-
lönbözõ pályázati beruházások-
hoz megítélt támogatást az ál-
lam csak utólag és jelentõs kés-

sel utalja át, ugyanakkor a kivi-
telezõket a városnak határidõre
ki kell fizetni. Jelenleg is az állam
több mint 300 millió Ft kifizeté-
sével tartozik. A fentiek miatt az
elõterjesztõ az igénybe vehetõ
hitelkeret összegét 900 millió Ft-
ra javasolta emelni.
A likviditás fenntartása érdeké-
ben az ülésen jelenlévõ könyv-
vizsgáló is egyetértett és jogsze-
rûnek ítélte az elõterjesztésben
tartalmazott módosítást, mert
vannak esetek, amikor átmene-
ti idõre szükség lehet a na-
gyobb mozgási lehetõségre az
intézmények mûködtetéséhez
és a pályázatok folytatásához.

A testület megszavazta a mó-
dosítást, bár Szalontai Boldizsár,
Szabóné Tolnai Ildikó és Gáncs
Gábor ellenvetésekkel élt.

Egy, a városközpont fejleszté-
si területe közelében lévõ in-
gatlan megvásárlása (580/1
hrsz, 580/2 hrsz)
Veresegyház Város Önkor-
mányzata által megnyert „Vá-
rosközpont rehabilitációs pályá-
zat II. ütem” által érintett fejlesz-
tési terület közvetlen közelében
található (MOL benzinkút háta
mögött) 2 db önálló helyrajzi
számon található ingatlant
ajánlott fel megvételre a tulaj-
donos az anyagi helyzetének
megromlása miatt az Önkor-
mányzatnak.
A testület jó lehetõségnek tekin-
ti a vételt, mert központi helyen
lehetne ott ifjúsági, közösségi,
civil szervezetek részére helyet
biztosítani.
Az összesen 896 m2 ingatlant
(étterem és udvar) szakértõvel
korábban már felbecsültették.
Az ingatlan állapota és más jel-
legû hasznosítási célja miatt a
vásárlást követõen még jelentõs
költséget kell ráköltenie az ön-
kormányzatnak, ám polgár-
mester úr a lehetõség megraga-
dását javasolta és jó befektetés-
nek tartotta a vásárlást. A város
egy jókora méretû ingatlanhoz
és közintézménynek alkalmas
épülethez juthat. Hangsúlyozta,
hogy a városközponti tervekbe
illeszkedõ lehetõségrõl van szó,
s ha most van rá lehetõség, ak-
kor most kell lépést tenni.
Vita elsõsorban a tervezett vé-
telár körül kerekedett (dr. Marik
György), illetve Szalontai Boldi-
zsár, Szabóné Tolnai Ildikó és
Gáncs Gábor a pénzkiáramlást
tekintették veszélyesnek a to-
vábbi eladósodástól félve. Pász-
tor Béla polgármester a tárgya-
lást követõen levette a napi-
rendrõl az ügyet, hogy további
ártárgyalást folytathasson az el-
adóval.

A Sportkör öltözõ külsõ 
falának hõszigetelése 
Ezzel az elõterjesztéssel végül
mindenki egyetértett.

Önkormányzati tulajdonú
ipari ingatlanból (Sport 
utcában, 1101/1 hrsz) 
területrész értékesítése 
A város tulajdonában áll a Sport
utca 2. szám alatt található
1101/1 hrsz-ú kivett üzem, ud-
var és gazdasági épület (8 db)
mûvelési ágú, összesen 8.761
m²-es iparterületi ingatlan, me-
lyet jelenleg egy bérlõ hasznosít.
A bérlõ jelezte, hogy a területet
nem kívánja tovább bérelni, vi-
szont az ingatlan megosztásá-
val kialakuló kisebb, az általa
ténylegesen használt terület-
részt megvásárolná. Tekintettel
a bérlõvel hosszú évek óta fenn-
álló jó kapcsolatnak és az általa
befizetett évente mintegy 3 mil-
lió Ft adóra, a nehéz gazdasági
helyzetbe süllyedt cégnek ked-
vezményes árat javasolt a pol-
gármester. Egyben ismertette,
hogy a megvásárlásból kimara-
dó terület hasznosítására is van
érdeklõdõ.

Az Idõsek Otthonában a fel-
újítási költségekhez történõ 
hozzájárulás
Az intézményben a meghibáso-
dott vízvezetékek felújítása
szükségessé vált, azonban erre
a nem tervezett kiadásra már
nincs pénzük. Az önkormányzat
felvállalta a közel 1,4 millió fo-
rintos költséget.

A Kéz a Kézben Óvoda 
karbantartói státuszainak
áthelyezése
A testület egyetértett a javaslat-
tal, mely szerint a karbantartói
státusz a GAMESZ-tól visszake-
rül az óvoda állományába
2010. december 1-jei hatállyal.

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja 
a Windhager Kft. Decens Kiadója. 

Kiadó és szerkesztõség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. 
Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108 • windhager@decens.eu • www.decens.eu

Fõszerkesztõ: Windhager Károly • Foto: Lethenyei László
Nyomdai elõkészítés: Szathmáry Jenõ • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

Képviselõ-testületi ülés

Jobban Eszter a Misszió 
igazgatója a testület elõtt

Szavazás a likvid hitelke-
ret megemelésérõl. Zöld
az IGEN, a piros, a NEM
szavazatot jelzi. 
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Szabóné Tolnai Ildikó 
képviselõ kiesõ 
jövedelmének megtérítése
Képviselõ asszony az ülések
munkaidõben történõ megtar-
tása miatt kérte, hogy a kiesõ
munkabérét az érvényes rende-
letek szerint az Önkormányzat
térítse meg. A számítások sze-
rint az összeg napi 31.191.- Ft,
a TB járulékkal együtt. A jogsze-
rû, de szokatlan kéréssel nem
értett mindenki egyet, de a
többség megszavazta azt. 
Az ülés késõbbi részében
Szabóné Tolnai Ildikó felajánlot-
ta, hogy a neki járó jövedelem
kiegészítési összeggel a köztiszt-
viselõk jutalomkeretét növelje
meg az önkormányzat.

Veresegyház Város 
Rendõrõrs parancsnokának
kinevezése
Bozsó Zoltán r. dandártábornok
úr, a Gödöllõi Rendõrkapitány-

ság vezetõje 2011. január 01-i
hatállyal Gergely János r. fõhad-
nagy, megbízott veresegyházi
õrsparancsnok kinevezését ter-
vezi. Ehhez kérte a képviselõ-
testület véleményezését. A tes-
tület egyetértett a kinevezéssel.

A közmeghallgatás 
idõpontjának jóváhagyása
Veresegyház Város Önkor-
mányzata a közmeghallgatást
2010. december 16-án 18.00
órára tûzte ki, helyszínnek a Vá-
ci Mihály Mûvelõdési Házat je-
lölte meg.

Az Anyám Fekete Rózsa 
Közhasznú Alapítvány 
támogatási kérelme
A képviselõ-testület hozzájárult,
hogy az Anyám Fekete Rózsa
Közhasznú Alapítvány javára az
önkormányzat átutaljon 1,5
millió Ft-ot az Anyám Fekete Ró-
zsa Magyar Nyelvû Nemzetközi

Vers- és Prózamondó Találkozó
költségeinek fedezésére.

A 2011. évi csatornaszolgálta-
tási díj meghatározása
Veresegyház Önkormányzata a
DMRV 2011. évi víziközmû szol-
gáltatási díj 2 %-os emelésérõl
szóló javaslatát elfogadja. Jövõ-
re a lakossági fogyasztók díja
355.00 Ft/m3 + ÁFA, gazdálko-
dóknak 460.00 Ft/m3 + ÁFA

Önkormányzati tulajdonú
ipari ingatlanból területrész 
értékesítése a Mester 
utcában (1103/15 hrsz.)
A képviselõk hozzájárultak,

hogy a 1103/15 hrsz-ú önkor-
mányzati tulajdonból, megosz-
tás után az 1.255 m²-es terület-
részt 7.000,-Ft/ m² + 25% vétel-
áron értékesítsék a folyamodó
sporttánc egyesület részére.

Karácsonyi jutalom 
a város közalkalmazottai 
és köztisztviselõi számára
Közel 600 fõt érint a határozat
mely szerint 32 millió Ft (fejen-
ként átlagosan mintegy
40.000 Ft) jutalomkeretet ha-
tározott meg a testület erre
acélra.

Windhager

Bõvítik a Meseliget bölcsõdét,
ezzel lehetõvé válik, hogy minél
több kisgyereket biztonságos he-
lyen tudjon elhelyezni dolgozó
anyukája. Március 31-ig két cso-
portszoba készül el, ahol húsz pi-
ci töltheti vidám játékkal a napja-
it.

Az elmúlt évtizedben az újon-
nan beköltözõknek köszönhetõ-
en szinte a duplájára nõtt a város
lakossága, ma már 16 ezren él-
nek itt. Egyre sürgetõvé vált a ki-
csik elhelyezésének önkormány-
zati megoldása, hiszen nem min-
denki engedheti meg magának a
magánintézmények árait. Hosszú
várakozást követõen két és fél
éve nyílt meg a Meseliget bölcsõ-
de, a hatvan férõhely azonban
pillanatok alatt betelt.

Vigh Eleonóra bölcsõde-vezetõ

elmondta, a jogszabályváltozás
idõközben lehetõvé tette, hogy
10 helyett 12 gyermeket lássanak
el egy csoportban, a két éven fe-
lüliek esetében pedig 14-re mó-
dosult a szám. Így építkezés nél-
kül is hetvennyolcra „bõvült” a
felvehetõ gyerekek száma.

Az önkormányzat sikeres pá-
lyázatának köszönhetõen szep-
tember 1-jén az épület-bõvítés-
nek is nekifoghatott a közbeszer-
zési pályázat nyertese, a Hajdu
Építõipari és Kereskedelmi Kft. A
két új csoportszoba és a kiszolgá-
ló helyiségek építésének költsé-
geit az Európai Unió 79,2 millió
forinttal támogatja, ami a projekt
összköltségének mintegy 90 szá-
zaléka.

A projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében valósul
meg, azonosító száma: 

KMOP-4.5.2-09-2009-0005.
= www.veresegyhaz.hu

Bõvítik a bölcsõdét

Nagy István a Pénzügyi Bizottság
álláspontját ismerteti
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Dinamikusan fejlõdõ váro-
sunkban már 2006-ban nyil-
vánvaló volt, hogy az óvodás-
korú gyermekek optimális el-
helyezésére megoldást kell ta-
lálni. Erre rendkívül nagy igény
mutatkozott a fiatal szülõk ré-
szérõl is. Szerencsénkre váro-
sunk vezetése mindig szívügy-
ének tekintette az óvodáskorú
gyermekek elhelyezésének biz-
tosítását. A megoldásra több
lehetõség is felmerült, végül
Polgármester Úr és az akkori
képviselõ testület döntése
alapján 2007. júniusában,
UNIOS támogatással kiírt
KMOP 2007 4.6.1. „Közokta-
tási Intézmények beruházásai-
nak támogatására” pályázat
került benyújtásra, amit meg-
nyert Önkormányzatunk. Ezzel
a pályázattal lehetõséget kap-
tunk új intézmény építésére. A
beruházás eredményeként
megvalósult egy 8 csoportos,
tornaszobás, 400 adagos fõ-
zõkonyhával rendelkezõ cso-
dálatos, tágas, világos óvoda,
ami maximálisan 240 gyermek
ellátására alkalmas.

Ezt az épületet 2009 októ-
ber 22-tõl vehettük birtokba.
A KMOP pályázaton belül vál-
lalt feladatunknak megfelelõ-
en 2009-ben kompetencia ala-
pú óvodai programcsomag
megismerésére, bevezetésére
pályázatot nyújtottunk be,
amit megnyertünk. 

2009. õszétõl teljes állami
támogatással elkezdtük a pro-
jekt megvalósítását. A TÁMOP
3.1.4. pályázaton belül vállal-
tuk, hogy elõször egy csoport-
ban felmenõ rendszerben ve-
zetjük be a kompetencia alapú
programot. Aktív az új mód-
szerekre nyitott kolléganõkkel
Pálóczi Erikával, aki a projekt
szakmai vezetõje is volt, és Kul-
csár Borikával kezdtük meg a
gyakorlati megvalósítást, amit
a felkészülés idõszaka elõzött
meg. A program tartalmához
szervesen illeszkedõ képzése-
ken vettünk részt. Elõször
megismerkedtünk a kompe-
tencia alapú óvodai program-
csomag tartalmával. Utána a
részterületek feldolgozására
került sor: kooperatív tanulás,
gyermeki differenciálás, integ-
rálás: - a SNI gyermekek együtt
nevelése, gondolkodjunk
együtt óvodáról, iskoláról,
amit az óvodapedagógusnak
az iskoláról, a tanítónak az
óvodáról tudnia kell. Az elmé-
leti képzés után még bizony

elég sok gyakorlati kérdés ma-
radt bennünk, megoldásra vá-
ró feladat várt ránk.

A hagyományõrzõ és ter-
mészet közeli program és a
kompetencia alapú óvodai
program közös vonásai segí-
tették az új program zökkenõ-
mentes alkalmazását.

Óvodai nevelés 
a kompetencia tükrében

A kompetencia alapú neve-
lés célja hogy a gyermek a
mindennapi életben haszno-
sítható gyakorlati tudással ren-
delkezzen. Hiszen tudjuk,
hogy az iskolában megszer-
zett ismereteket sok esetben
nem tudják alkalmazni a gye-
rekek, sõt sokszor a felnõttek
sem az életpályájuk során.
Csoportunkban az ismeretek-
be ágyazott képességfejlesztés
megvalósítására törekedtünk,
nem lemondva az ismeretek
elsajátításáról. A nevelõmun-
kánk során hangsúlyosabbá
tettük az aktív gyermeki rész-
vételt a tevékenységek során.

A kompetencia alapú óvo-
dai programcsomag az Alap-
program szellemiségében ké-
szült. A programíró szakembe-
rek 3 fontos területet dolgoz-
tak ki:

Az  óvodából iskolába törté-
nõ átmenetet, e szerint az
óvoda megteszi az átmenet
megkönnyítéséhez vezetõ
szemléleti és módszertani kez-
dõ lépéseket.

Inklúzión alapuló szemléle-
tet, amely azt a befogadó pe-
dagógiát jelenti, mely szerint
mindenki más, a teljesen „átla-
gos”gyerek is. 

Ezt pedig a differenciált bá-
násmóddal lehet a gyakorlati
munkánk során megvalósíta-
ni.

Az érzelmi és erkölcsi neve-
lést, valamint a játék önmagá-
ban is három fontos területét,
amelyek így együtt a kisgyer-
mek nevelés alappilléreinek te-
kinthetõk.

A kompetencia alapú prog-
ram Komplex fejlesztési tervei,
az õsmagyarok és a magyar
kultúra jelképrendszerét köve-
ti: levegõ, tûz, víz, föld, ami
annyit jelent, hogy jan, febr,
márc,-ban a víz, ápr, máj, jún,-
ban a föld, júl, aug, szept,-ben
a levegõ és okt, nov, dec-ben a
tüz témaköreiben tevékeny-
kedtünk. Ez a négy komplex

Parkoló épül
a vasútállomásnál

Október végén munkagé-
pek lepték el a vasútállomás
melletti mezõt, az addig
szanaszét parkoló autósok
pedig örömmel vették a
hírt: ingyenes, õrzött parko-
ló készül. A kerékpárokat
fedett tároló fogadja majd
be, így a fiatalok is egysze-
rûbben juthatnak be fõvá-
rosi iskoláikba. Az átadást
az idõjárás befolyásolja, a
parkolót várhatóan még
idén igénybe vehetik, a ka-
merákat pedig január végé-
ig telepítik.

A P+R parkoló elnevezés
már régóta ismerõs: az an-
gol park and ride, vagyis
parkolj le és utazz tovább
rövidítése. A B+R már ke-
vésbé ismert, a bike and
ride – szabadon fordítva –
azt jelenti, biciklizz és utazz
tovább! A lényege, hogy a
kényelmes és õrzött parko-
lás lehetõségét kínálja, arra
sarkallva az embereket,
hogy tegyék le autójukat, és
vegyék igénybe a vasúti
közlekedést. A vonaton – az
autóval ellentétben – lehet
olvasni, pihenni, csúcsidõ-
ben gyorsabban lehet vele
bejutni a fõvárosba, mind-
össze 35 perc a menetidõ,
és ez ráadásul környezetkí-
mélõbb megoldás.

Ez utóbbi cél érdekében,
a fõváros és környéke leve-
gõjének tisztábbá tételéért

írt ki az Európai Unió pályá-
zatot, melyen Veresegyház
önkormányzata a Parking
Kft.-vel közösen 107,1 mil-
lió forintot nyert. A parkoló
kiépítéséhez a városnak
mindössze 11,9 millió forint
önrészt kellett letennie.
Száztizenkét parkolóhely
készül, köztük négy a moz-
gáskorlátozottak számára,
a fedett kerékpártárolóban
pedig negyven bicikli he-
lyezhetõ majd el.

Pataki Mihály, a kivitelezõ
képviselõje elmondta, de-
cember elejére a munka
nagyjával végeztek, a
parkolóbeállók 90 százalé-
kára viacolor került, a beto-
nozott útrészeket pedig
még aszfaltozni fogják. Az
esõs-havas idõ nem kedvez
a munkának, ki kell várniuk,
míg felszárad a latyak.

Székely János, az önkor-
mányzat beruházási irodá-
jának vezetõje megerõsítet-
te, ha az idõjárás engedi,
már idén igénybe vehetik a
parkolót az autósok, kerék-
párosok. A biztonságos õr-
zést azonban csak január
végétõl biztosítják, ugyanis
akkorra telepítik a kamerá-
kat, s aztán éjjel-nappal fi-
gyelik a területet.

A projekt az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv kereté-
ben valósul meg, azonosító
száma: KMOP-2.3.1/C-
2009-0009.

Pataki Mihály az építést 
irányítja (Foto: Ferenczi János)
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Óvodai nevelés a kompetencia tükrében.

A „Kéz a Kézben” Óvodában
fejlesztési terv három fejleszté-
si tématerv köré csoportosul.
/család, élõ és élettelen, közös-
ségi nevelés/ Ezek azok a terü-
letek, amelyek a gyerekek min-
dennapjait átszövik.

Nagycsoportos gyerekeink
voltak, velük kezdtük ízlelgetni
a program adta lehetõsége-
ket, különös hangsúlyt fektet-
ve az óvoda- iskola átmenet
problémakörére.

Nagy kihívás volt számunk-
ra, hiszen gondolkodásmód
váltásra volt szükségünk! Ed-
dig az aktualitáshoz illesztet-
tük az átadandó ismeretanya-
got. Ezután a gyermekekkel
megbeszélve, találtuk ki és va-
lósítottuk meg a tevékenység-
be ágyazott témákat. Ezeket

néha több héten keresztül,
projekt módszerrel dolgoztuk
fel: pl. a víz jegyében egyik
projektünk része a víznélküli
akvárium volt. A gyerekek
könyveket hoztak be, lapoz-
gattuk, beszélgettünk külön-
bözõ halfajtákról, a vízszen-
nyezésrõl, hajózásról, vizis-
portokról, búvárkodásról és
még sok minden másról. A
gyerekek élményei, tapasztala-
tai kifejezésre jutottak az akvá-
rium készítésben, a fogkrémes
vízi festmények festésekor, a
horgászos játék, valamint a
társasjáték alkotása közben. A
témaválasztás mindig aktuális,
életszerû volt, figyelembe vet-
te a gyermekek érdeklõdését,
kíváncsiságát. A gyermekek fo-
lyamatos, aktív részvételére
számított. A gyermekekkel
együtt élve figyeltük, milyen
témák foglalkoztatják õket.
Például: az egyik gyermekünk
kirándulni volt szüleivel, élmé-
nyeit megosztotta a csoport-

tal. Érdeklõdésüket felkeltették
a föld alatti világ rejtelmei, így
ismét megindult a gyûjtõmun-
ka: könyveket, kõzeteket hoz-
tak. Közös megbeszélés után
elmentünk a Pálvölgyi-bar-
langba, mely óriási élmény volt
számukra, s ennek hatására
megálmodtuk a magunk kis
Homokországát.

Nevelõmunkánkat segítet-
ték még a kooperatív módsze-
rek, játékok, melyek nagyban
építettek a gyerekek együtt-
mûködõ képességére, fejlesz-
tették azt. Egyik ilyen módszer
volt a beszélgetõ kör, ahol kör-
ben ültünk és a gyerekek rövi-
den elmondhatták gondolata-
ikat az adott témában: pl. Leg-

kedvesebb hétvégi élményem;
kedvenc állatom; stb. Ez a
módszer a gyerekek megisme-
résében nyújtott segítséget.
Kedvelt csoportfejlesztõ játé-
kaink voltak az Esõerdõ, Cso-
mós játék, Autóvezetés, Né-
gyen állva, Haragos a kapitány,
stb. A tûzijáték tapsot különö-
sen szerették a gyerekek, me-
lyet jutalmazásra és dicséretre
használtunk.

Mi is kidolgoztunk egy saját
projektet környezetvédelem
témakörben. Projektünk elké-
szítése során több tématervet
kapcsoltunk össze: szelektív
hulladékgyûjtés és hasznosí-
tás, komposztálás, környeze-
tünk gondozása, védelme.
Projektünk részeként a Szent-
endrei Skanzenbe is kirándul-
tunk. Itt egy parasztudvarban
ismerkedtünk a gazdasszony-
ok és gazdák feladataival. A lá-
nyok söprögettek, párnát ver-
tek, magvakat válogattak,
gyomláltak, vajat köpültek. A

fiúk kukoricát morzsoltak, da-
ráltak, szénát gyûjtöttek, s álla-
tokat etettek. A tevékenységek
során tapasztalatokat gyûjtöt-
tek, újszerû élethelyzetekben
gyakorolták azokat, ezáltal to-
vábbi élményeket szereztek.

Óvodánkban komposztálót
készítettünk, itt lehetõséget
teremtettünk a probléma felis-
merésére; tervezésre, szerve-
zésre,

elõkészítésre; a teendõk vé-
giggondolására; önálló-, vagy
csoportdöntések meghozatal-
ára. Léceket és szögeket válo-
gattunk, megbeszéltük, hogy
mire is használjuk a komposz-
tálót, mit lehet beletenni.

Veteményes kertet alakítot-
tunk ki az udvar egy szegleté-
ben. Kigyomláltuk a területet;
felástuk, elgereblyéztük a föl-
det. Paprika-, paradicsom-, ká-
poszta-, karalábé palántákat
ültettünk. Folyamatosan gon-
doztuk: locsoltuk, gyomláltuk,
felkaróztuk kis növényeinket.
A gyerekek a közösen megha-
tározott célok és feladatok
megvalósításán keresztül gya-
korolták a csapatban való
együttmûködést, a csoport-
szerepeket, az egyezkedést,
nézeteltéréseik kezelését, ér-
dekeik érvényesítését és má-
sok érdekeinek figyelembe vé-
telét.

Nagycsoportosainknál az
óvoda-iskola átmenet került

elõtérbe az elõzõ nevelési év
során, 2010. szeptemberétõl a
mini csoportos gyerekeknél
most a fõ hangsúlyt az érzelmi
biztonság megteremtésére he-
lyezzük. Náluk elsõdleges fel-
adatunk a biztonságot nyújtó
megalapozott és következe-

tes, de ugyanakkor rugalmas
szokásrendszer kialakítása és
olyan körülmények, eljárások
alkalmazása, melyek megkön-
nyítik a gyermekek alkalmaz-
kodását a megváltozott körül-
ményekhez. Fontos célunk,
hogy a gyermekek képesek le-
gyenek a csoport adott körül-
ményei között a nyugodt,
tényleges aktivitást mutató já-
tékra.

Szeretetteljes, biztonságos
légkör megteremtésével tes-
szük lehetõvé az örömteli, fel-
szabadult játékot. A különbö-
zõ jellegû játékokhoz, különfé-
le játékra csábító, állandó és
ideiglenes, a gyerekek eltérõ
igényeit kielégítõ játszóhelye-
ket alakítunk ki a csoportszo-
bában. Ezek a helyek rugalma-
san változtathatók, alakítha-

tók a gyermekek játékigényei-
nek megfelelõen, ezáltal lehe-
tõséget biztosítunk a „min-
den-minden lehet” játékra.

Óvodapedagógusok:
Pálóczi Erika, 

Kulcsár Borbála
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Az egyházközség honlapja a www.veresegyhaz.vaci-
egyhazmegye.hu, a családos közösségünk honlapja, a
www.udvozlegy.hu. Ezeken a honlapokon az esedékes
események idõpontok, gyerekmisék, Kovács Ilona dok-
tornõ elmélkedõ rovata is megtalálhatók.

Lejegyezte Windhager Károly

A katolikus egyházközségben adventkor!
Advent idején megsokszorozódtak az események a Szent Erzsébet templom körül és a katolikus közösségi ház-
ban, a Szent Pio otthonban. November 27-én igazi családi - közösségi eseménybe csöppentünk: gyerekek és
anyukák, apukák készítettek koszorúkat, díszeket, ajándékokat vidáman és lelkesen. A nagy nyüzsgésben meg-
kértünk néhány felnõttet, hogy nyilatkozzanak lapunknak, milyen események zajlanak még karácsonyig.

Adventi ajándékkészítés 
- Prehodáné Nagy Éva

Évek óta hagyomány egyház-
községünkben az adventi ko-
szorúkötés és ajándékkészí-
tés. Advent elsõ vasárnapja
elõtti szombaton délelõtt
tartjuk már nyolc éve. Mindig
van néhány szülõ, aki Laki Er-
zsi vezetésével elõkészül és
beszerzi a kellékeket, amibõl
a gyerekek egyedül vagy kö-
zösen ajándékokat, díszeket
készítenek.  Néha otthon

dugdossák hetekig, majd a
karácsonyfa alatt kerülnek elõ
ismét. Az adventi koszorú ad-
vent elsõ vasárnapjától min-
den este közös imára hívja a
családokat az otthonukban.
Ebédre is együtt maradunk,
meg szoktuk vendégelni egy-
mást. 50- 80 fõre készülünk,
amit kint az udvaron bogrács-
ban fõznek az arra vállalkozó
apukák.

Véradás - Császár Ottó

Advent kezdetén visszatérõ
rendezvény nálunk az aján-
dékkészítés. Az a gondolat
fogant meg bennem, hogy
ezt az alkalmat egészítsük ki
véradással is. Ez az áldozat-
vállalásnak egy sajátos for-
mája, hiszen aki egészséges
és képes vért adni, az sok-
szor nem is tudja, hogy mek-
kora ajándék ez azoknak,
akik balesetben megsérül-
nek, vagy betegek és éppen
vérre van szükségük.  Azt
sem tudhatjuk, hogy nekünk

vagy családtagjainknak mi-
kor van erre szüksége. Az
ajándékot elsõsorban a gye-
rekek készítik, esetenként
felnõtt segítséggel. A szülõk
pedig közben vért adhatnak,
ez akár egy különleges ada-
kozásnak is felfogható. Elõ-
ször tavaly ilyenkor rendez-
tünk véradást, de reméljük,
hogy félévente megismétel-
hetjük, így a gyermeknapra
is megszerveztük. Ez is soka-
kat vonz a játékos foglalko-
zások mellett.

Jótékonysági vásár - Basa Ottó

December hónapban Lajos
Zoltán ötlete alapján jótékony-
sági vásárt tartunk a katolikus
közösségen belül, de mindenki
mást is szeretettel várunk. A
családos közösség vállalja, hogy
megszervezi, meghirdeti, hogy
minél többen hozzunk olyan jó
minõségû játékokat, amiket
nem használunk, és szívesen
felajánlunk adománynak. Eset-
leg valaki megveszi és az lesz az
adomány, de hoznak a vásárba
saját készítésû süteményt, ké-
peket, a gyerekek ajándékait,
akár olyat is, ami itt készült. A

jótékony célú vásárt a templom
és a plébánia közötti téren de-
cember 12-én vasárnap tartjuk.

A vásár bevételét az egyház-
község által régóta támogatott
Arló község szegényei kapják.
Egy Arlóban élõ ferences nõvér
segítségével juttatjuk majd el a
családokhoz az adományun-
kat. Minden adományt szíve-
sen fogadunk, legyen az lekvár,
tartós sütemény vagy akár vá-
sárolt ajándék. Természetesen
az öszszegyûlt játékokat és a
pénzt is eljuttatjuk a rászoru-
lókhoz.

Búcsú – Prehodáné Nagy Éva
Másodszor történt már egyház-
községünkben, hogy védõszen-
tünk, Árpádházi Szent Erzsébet
napján este volt a búcsús szent-
mise. Ennek oka az, hogy utána
Krisztus király vasárnapja követ-
kezik, ami nagyobb ünnep,
mint a templom védõszentjé-
nek a napja, ezért tette plébáno-
sunk a búcsút inkább Szent Er-
zsébet ünnepére. 19-én este volt
az ünnepi szentmise, Fótról Se-
bõk Sándor atya misézett. Szent

Erzsébetet példaként állította a
mai feleségek, édesanyák elé ki-
emelve feleségi, anyai családi hi-
vatását. Szolgáló szeretete életé-
nek egészére jellemzõ volt. A
szentmise után agapét tartot-
tunk a Szent Pió Otthonban. Ezt
megelõzõen, november13-án
bûnbánati liturgián volt lehetõ-
sége az egyházközség tagjainak
felkészülni templomunk ünne-
pére, amit Zatykó László feren-
ces atya tartott

Roráté misék - Pál Márton
A keresztény ünnepek közül
a karácsony az egyik legna-
gyobb, ezért az erre való ké-
szülés az adventi idõszak is
kiemelkedõ számunkra. En-
nek megélését segítik a rorá-
té misék, melyek reggel 6-kor

kezdõdnek, advent elsõ hét-
fõjétõl egészen karácsonyig
tartanak, minden hétköznap.
A gyerekeknek pedig a mise
után reggelit adunk, és az is-
kolába indulásig játékot szer-
vezünk.



2010. december Veresi Krónika

9

H
it

él
et

A Péterfy Kórház Baleseti
Központjának Idegsebészeti
Osztálya szervezésében a de-
cember 6-án megtartott ha-
gyományos Jubileumi adven-
ti koncertjén az orgona mel-
lett a veresi református
énekkar lépett fel, Fukkné
Fukász Enikõ karnagy ve-
zényletével.
Az est folyamán az alábbi
mûvek hangzottak el:
Introitus: Én lelkem, miért
csüggedsz el – orgonakorál
Johann Pachelbel: Karácsonyi
misztérium (Canon in D)
Dicsõség, mennyben az Is-
tennek – dicséret
Johann Sebastian Bach: Ó
maradj velünk Úr Jézus Krisz-
tus – orgonakorál
Örök élet reggelre – dicséret
Koloss István: Mennybõl az
Angyal – korálelõjáték
Kodály Zoltán: Adventi ének

Kornéliusz Alapítvány
A Kornéliusz Alapítvány ezúton köszöni meg mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel.
A 2009. évben ezekbõl a felajánlásokból 1.206.906 Ft érkezett hozzánk. Ezt a teljes összeget az alapító okiratunkban
megjelölt közhasznú céljainknak megfelelõen a veresegyházi Kálvin téri Református Általános Iskola támogatására fordí-
tottuk.                                                                                                          Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma

Hálás szívvel megköszönjük a
Kéz a Kézben Alapítványunk-
nak nyújtott támogatást, ami-
nek összegét készség, képesség
fejlesztõ eszközök vásárlására
fordítottunk.
A megvásárolt eszközök 930
veresegyházi óvodás kisgyer-
mek fejlõdéséhez, fejlesztésé-
hez nyújtanak segítséget. A te-
vékenységek biztosításával le-
hetõségünk nyílik arra, hogy a
különbözõ fejlõdési problémá-
val küzdõ gyermekek felzárkóz-
tatását megoldjuk. 
A személyi jövedelemadó 1 %-

át az alábbi tevékenységekre,
eszközökre fordítottuk:
Vízhez szoktatás buszköltsége

297.500,-Ft
Korcsolya oktatás buszköltsége

72.000,-Ft
Személyiség fejlesztõ eszközök
vásárlása (udvari játékok)

825.000,-Ft
Vizuális eszközök vásárlása

509.445,-Ft
Szemléltetõ eszközök vásárlása 

58.498,-Ft
Õszinte tisztelettel: 

Harcos Györgyné
az alapítvány képviselõje

Tisztelt Támogató!

Veresegyházi Református
Gyülekezeti Énekkar
a Szent István Bazilikában
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Néhány éve a tájházat ki
kellett üríteni, mert meg-
romlott az állapota. Most
civil kezdeményezéssel, ki-
tartással és sok-sok társa-
dalmi munkával folyik a táj-
ház felújítása, ha lassan is,
de lépésrõl lépésre.

Baráti társaságok ková-
csolódtak a közös munka
során, s a közös étkezés
mindig elmélyíti a kapcsola-
tokat. Ki is használják a le-

hetõséget az önkéntesek, az
udvaron található kemencé-
ben lehet nagyon finom éte-
leket készíteni. Ott jártunk-
kor éppen káposztás csülök
készült nagy gonddal.

Megmozdultak a veresi
mûvészek is, jótékony célú
kiállítást készítettek, ahol a
kiállított mûveket meg lehet
vásárolni, s a cél a tájház to-
vábbi munkáihoz szükséges
pénz elõteremtése.

ADVENTI RENDEZVÉNYEK
December 17. 16.00-20.00
Karácsonyi mûsor és ajándékozás 
Kistérségi Családsegítõ Központ
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház 
December 17. 17.00 
VVTV–vetítés  ADVENTTÕL- AVENTIG Helyszín: Szabadidõs és 
Gazdasági Innovációs Központ 
December 18. 17.00 
Hagyományõrzõ Népi Együttesek találkozója és mûsora.
A Hagyományõrzõ Népi Együttes megala-kulásának 20. évfordu-
lója alkalmábó

December 19-én 14 órától
Betlehemi jászol az AGORA Kör Szervezésében 
Helyszín: Fõ út 

December 21. Fabriczius Nap Helyszín: Mézesvölgyi Általános
Iskola /aula

Mûvészek a Tájházért

Egy mûvészetkedvelõ
képviselõ

Klement Zoltán festõmûvész és Janicsák István
tartja szóval a hölgyeket és a tárlatlátogatókat

Itt tartunk az építkezésben

Így készül 
a káposztás csülök
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A veresi fiatal tehetség,
Rácz Krisztina írásaiból már
több napvilágot látott,
azonban most õsszel meg-

jelent elsõ gyûjteményes
kötete is, melyben a tizen-
nyolc éves koráig írt novellái
olvashatók.
A könyv kapható a veres-
egyházi könyvesboltokban
és dedikálva megrendelhe-
tõ a szerzõtõl a következõ
honlapról www.raczkriszti-
na.hu

Sikeres lett, kedvezõ visszhangot
váltott ki a Horváth Zalán által elin-
dított Kávéházi Esték kulturális soro-
zat, amely a Hajtûkanyar Irodalmi
Kör meghívásával indult november-
ben. December 7-én megtartották
második összejövetelüket is, amire
a szervezõk ezúttal is érdekes, ve-
lünk élõ embereket hívtak meg, s iz-
galmas élményekrõl hangzottak el
kiselõadások. Ezúttal ugyan nem
irodalmi jellege volt a beszélgetés-
nek, de azért ez a szépség sem hi-
ányzott, errõl Palágyi Edit, az est há-
ziasszonya gondoskodott.
A decemberi Kávéházi Est vendé-
gei és témái:
• Császár Attila, a Hír TV szer-

kesztõ-riportere bemutatkozá-
sa és élményei a TV ostromáról.

• A közlekedés helyzete Veres-
egyházon Dobrocsi Tamás, ku-
tatás-fejlesztési igazgató.

• A Veresegyházi Katonai Hagyo-
mányõrzõ Egyesület ismertetõ-
je. Lévai György az õsmagyar
szellemiségrõl, hitvilágunkról
és történelmünkrõl, különösen
a december 21-én esedékes
Fény Ünnepérõl és annak jel-
képrendszerérõl számolt be,
amely szerint évek óta Fénylánc

néven gyújtanak tüzeket a Kár-
pát-medencei magyar telepü-
lések az év leghosszabb éjsza-
káján.

• A Napóleon elleni austerlizi csa-
ta hadijátékban való részvétel-
rõl Vastag András tartott fény-
képes élménybeszámolót, kor-
hû ruhában. A Kávéházban
csak díszletként jelen lévõ elöl-
töltõs (dióverõ) puska az est vé-
gén a szabadban aztán el is
dördült.

• Újdonság, hogy a szervezõk
Veresi Kabaré néven tehetség-
kutató pályázatot indítanak,
melyre bármilyen humoros
mûvel vagy elõadással nevez-
hetnek a vidámságot kedvelõk
január 31-éig.

• A kávéházhoz illõ jazz muzsikát
László Gergely (zongora) és
Vörös Attila) biztosította.

• A már évtizedek óta mûködõ
Civil Körre emlékeztetõ módon
zajló, érdekfeszítõ, mégis kö-
tetlenebb, új kulturális lehetõ-
ség tovább színesíti Veresegy-
ház palettáját.

Gratulálunk a sorozat elindításá-
hoz.

WK

Rácz Krisztina kötete

Palágyi Edit az est háziasszonya 
és Horváth Zalán

Lévai György 
és Vastag András
Horváth Zalán vendégei
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Az Aranyág Alapítvány és a
Joya Hungary közösen indította el
a Gyerekláb Jótékonysági Progra-
mot, amelynek keretében 4000
pár Joyssy gyerekcipõt és lábtor-
náról, illetve más egészségmegõr-
zõ gyakorlatokról szóló kiadványt
juttatnak el rászoruló és mozgás-
szegény életmódot élõ kisgyer-
mekek számára. Az adomány
összértéke csaknem 80 millió fo-
rint, az akció célja pedig az, hogy
felhívja a figyelmet a mozgásszer-
vi népbetegségek megelõzésére. 

A jótékonysági programhoz
országszerte 27 cipõbolt is csatla-
kozott, akik vállalták, hogy az
Aranyág Alapítvány nevében
szétosztják a tájékoztató füzete-
ket, illetve átadják a rászorulók ré-
szére az adományokat, mivel az
Aranyágnak nincsenek regionális
kirendeltségei. A budapesti RYN

SHOP Mammut 1 5 830 500.-Ft
összértékû adományt osztanak ki
a napokban.

A jótékonysági program nagy-
követe Barabás Évi, az RTL Klub
mûsorvezetõje. A program fóku-
szában a www.gyereklab.hu
honlap található, ahol 3000 pár
gyerekcipõ volt igényelhetõ bárki
számára, amennyiben elolvasta
és elfogadta a mozgásszervi
megbetegedések megelõzésérõl
szóló tájékoztatókat. Az adomá-
nyok szétosztása hetes ciklusok-
ban zajlott és regisztrációhoz volt
kötve, de bármelyik szülõ, nagy-
szülõ hozzájuthatott egy-egy pár
cipõhöz. További 1000 pár az
Aranyág Alapítványon keresztül,
közvetlenül jut el a rászorulókhoz.

A Gyerekláb Jótékonysági
Program szakmai kiadványai fo-
lyamatosan elérhetõek a helyi ci-
põboltokban, illetve az inter-
neten.

További információ 
Kufár Róbert
30.993.5976
kufar.robert@krq.hu

Sajtóközlemény
Jótékonykodás
a cipõboltban
A budapesti RYN SHOP Ma-
mut 1 is csatlakozott az
Aranyág Alapítvány Gyerek-
láb Jótékonysági Programjá-
hoz, amelynek keretében
összesen 80 millió forint ér-
tékben osztanak szét  4000
pár gyerekcipõt rászoruló és
mozgásszegény életmódot
élõ kisgyermekeknek.
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Eredményes véradást
szerveztek november 18-án
a Váci Mihály Mûvelõdési
Házban is. Képünkön két

önkéntes adja vérét jó szív-
vel az ismeretlen bajban lé-
võ embertársunk gyógyulá-
sa érdekében, önzetlenül.

A közelmúlt kulturális eseményei

Filmklub
November 19-én Domo-

kos János: Tartsd Eszedben
címû dokumentumfilmjét
nézték meg az érdeklõdõk.
A film a 28. Magyar Film-

szemlén a dokumentumfil-
mek közt a szemle fõdíját
kapta. Az est folyamán ven-
dégünk volt Domokos Já-
nos, a film rendezõje.

Civil Kör
A három évtizede mûkö-

dõ Civil Kör november 25-
én egy különleges hivatás-
sal bíró férfit hívott meg
elõadónak Kiss Istvánt, a
Magyar Nemzeti Cirkusz

porondmesterét. A cirkusz
mindig izgalmas, de a hét-
köznapi ember számára is-
meretlen belsõ világába
kaptunk betekintést igen él-
vezetes és oldott stílusban.

Soma Mamagésa

November 12-én, sok nõ
és néhány bátor férfi társa-
ságában várom a www.vere-
siprogramok.hu elsõ elõadó-
ját, Soma Mamagésát. 

Elõször Pásztor Béla pol-
gármester lép a színpadra, a

Mézesvölgyi Iskola aulájá-
ban.

Köszönti a mûvésznõt, és
elismerõ szavakkal illeti a két
hölgy (Zsuzsa és Andrea)
kezdeményezését: „Csak di-
csérni tudom az ötletet, és

örülök, hogy értékes progra-
mokat hoznak a veresi lako-
sok helyébe.” – hangzik
Pásztor Bélától.

Soma a tévébõl ismert
pörgõ stílusban beszél a két
nem, a férfi és a nõ egymás-

hoz való viszonyáról. A kö-
zönség láthatóan jól szóra-
kozik, néha kuncog a poén-
jain, az elõadás végén hosz-
szú sorokban, türelmesen
várakozik, hogy dedikáltassa
könyveit.

Nemezeljünk!
Tóth Lívia textilmûvész

útmutatásával és vigyázó
szeme figyelmével novem-
ber 27-én tehette próbára
magát, aki részt vett az in-
gyenes nemezkészítési gya-

korlaton, ahol végül sok
szép dísz és haszontárgy ké-
szült a nagyállattartók által
kifejlesztett, Ázsiából ma-
gunkkal hozott legõsibb
módszerrel.

Véradás

Boross Zsuzsa házigazda 
és Domokos János filmrendezõ

dr. Mohai Imre házigazda 
és Kiss István porondmester

Soma és vendéglátója, 
Pásztor Béla polgármester

A véradás is  a kultúránk része

Ifjú nemezelõk

Tóth Lívia magyaráz
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Az Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért 

GONDNOK munkatársat keres
Jelentkezései feltétel:
• a 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet szerinti megváltozott

munkaképesség
- az ORSZI szakvéleménye szerint 79 %-ot meghaladó

egészségkárosodás vagy
- az ORSZI szakvéleménye szerint - 50-79 százalékos

mértékû egészségkárosodás, és ezzel összefüggésben a
jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelõzõ
munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más
munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül
nem alkalmas, azonban az ORSZI szakvéleménye alapján
rehabilitációja nem javasolt

Feladatok:
• általános karbantartási feladatok
• az Óvoda és Bölcsõde udvarának és kertjének rendben

tartása
• az Óvodához tartozó Árnyas Kertben lévõ állatok ellátása,

gondozása

és 4 órás PÉNZÜGYES munkatársat keres
Jelentkezési feltétel:
• szakirányú végzettség, gyakorlat
Feladatok:
• az Alapítvány mûködésével kapcsolatos pénzügyi fela-

datainak ellátása, délelõtti munkavégzéssel
Jelentkezni mindkét munkakörre önéletrajzzal 

az info@arnyasnet.hu e-mail címen lehet.
Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért

2112 Veresegyház, Árnyas u. 1.
+36-20-932-3756
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Szegfûszeg és fahéj illat,
mézes sütik, mákos és diós
beigli, forralt bor, Mikulás,
Szilveszter - de legfõképp Ka-
rácsony: Jézus születésnapja.
Ezek jutottak eszünkbe, ami-
kor a télre, és az év végére
gondoltunk.

A csillagászati tél a téli
napfordulótól a tavaszi nap-
éjegyenlõségig tart, amely az
északi féltekén december
21–március 20. közé esik. Ez
az az idõszak, mikor a nap-
palok rövidebbek, mint az éj-
szakák, és évi átlagban a leg-
hidegebbek, valamint ilyen-
kor hullik a legtöbb csapadék
is, elsõsorban hó formájá-
ban. A télre legjellemzõbb
élelmiszerek a burgonya, ré-
pa, zeller, cékla különféle
hagymák, fekete retek, ká-
poszta, sütõtök, alma, körte,
aszalt gyümölcsök, diófélék
és mindenféle mag. Ezekbõl
is egészséges ételeket, gyü-
mölcsleveket és turmixokat
készíthetünk télen, illetve fi-
nom gyógyteákat kortyol-
gathatunk hozzájuk. Nem
szabad azonban megfeled-
kezni a mozgásról sem, hi-
szen az ünnepek alatt talán
kicsit többet és szénhidrát-
ban gazdagabban eszünk,
mint az év többi részében. 

Hogyan is tudnánk egy pi-
cit okosabban enni, tudato-
sabban mozogni az ünnepek
alatt? Fogadja jó szívvel ta-
nácsainkat és egyszerû, ked-
venc téli receptjeinket: nátha
és köhögés ellen kiváló a re-
szelt fekete retek és méz ke-
veréke, vagy ha este egy fe-
kete retek közepét kivájjuk és
egy kis kanál kristálycukrot
töltünk belé, az reggelre be-
sziruposodik, ezt kell megin-

ni. Felfázásra aszalt vörösá-
fonya ajánlott, de ezt
nasiként is fogyaszthatjuk.
Édes-egészséges csemege:
szilvás-diós sült alma,
amelyhez 4 alma, 5 dkg dur-
vára vágott dió és 8 szem ap-
róra vágott aszalt szilva szük-

séges. Miután megmostuk
az almákat és kivágtuk mag-
házukat, megtöltjük a dióval
és szilvadarabokkal, bele-
tömjük az almák magházá-
ba. 220 fokos sütõben puhá-
ra sütjük õket. Egy másik ha-
sonló finomság: félbevágott
almákat mézben megforgat-
juk, durvára tört dióval meg-
szórjuk és sütõben puhára
sütjük. Az ünnepi ebédeket
egészségesebbé tudjuk ten-
ni, ha rizs helyett barna rizst
vagy bulgurt használunk a
töltött káposztába, köretnek.
Ugyanígy felhasználható a
kusz-kusz és vöröslencse is.
Téli saláta: savanyú káposz-

tát, egy db nagy lyukú resze-
lõn lereszelt sárgarépát, 1
felkarikázott közepes lila-
hagymát 2 ek hidegen sajtolt
olajjal megöntözünk, össze-
keverjük, azonnal fogyaszt-
ható vitaminbomba válik be-
lõle. A sütemények édesíté-
séhez mézet vagy nádcuk-
rot, juharszirupot használ-
junk, a fehér lisztet pedig tel-
jes kiõrlésû - lehetõleg bio-
fajtákkal helyettesíthetjük. 

És hogy a pihenés mellett
a mozgás se maradjon ki a
szünet alatt: minden nap ter-
vezzünk legalább 20-30 perc
sétát a szabadban, vagy
menjünk el korcsolyázni,
szánkózni. Sok embert látni
botokkal sétálni (nordic
walking), ezt a sportot -
amely izmaink 85-90%-át
megmozgatja ha helyes
technikával párosítjuk - télen

is tudjuk ûzni, szuper zsír-
égetõ túrákat lehet így tenni.
Ami pedig az év végi foga-
dalmakat illeti: sok múlik
azon, hogyan töltjük el az év
utolsó és a jövõ év elsõ nap-
ját. Aki esetleg a fogyás, a
mozgás mellett szeretne
dönteni év végén, annak
ajánljuk, hogy az új év elsõ
napján menjen ki a szabadba
és sportoljon egy jót! Ami-
lyen az év elsõ napja, várha-
tóan olyan lesz az év többi
napja is! 

Nagyon sok szeretettel kí-
vánunk minden kedves olva-
sónak

Békés, Boldog Karácsonyt
és Sikeres, Egészséges, Fitt Új
Esztendõt!

Gyõry Rita 
és Vigh Mercédesz

aerobic és személyi edzõk
(info@fittenveresen.hu

Az Ünnepek alatt is Fitten – Veresen és környékén

Tisztelt Fogyasztóink!

Társaságunk (DMRV Zrt VÍZMÛ)
2010. december 10. és 2011. január 31-e

között végzi a fõ és mellékvízmérõk év végi leolvasását.
Ezen belül VERESEGYHÁZ városában:

2011. január 03. – 17. között.

A munkát végzõ kollégáink, valamint cégünk megbízottjai
arcképes névkitûzõvel rendelkeznek, mely a személyi iga-

zolvánnyal együtt érvényes.

Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy lehetõvé teszik a
leolvasások végrehajtását.

Egyben kívánunk önöknek boldog, örömteli karácsonyi
ünnepeket.

DMRV Zrt.



Veresi Krónika 2010. december

20

Sp
o

rt

Ritmikus gimnasztika
serdülõ “c” kategória
nevelõegyesület: Ara-
beszk SK (Tyimofejeva
Olga) 2006-2009
Jelenlegi egyesület:
Vuelta SE (Ladányi Beat-
rix) 2009-

Eredmények:
SZTK kupa (2010. már-
cius, Szigetszentmiklós)
3.hely
Berczik Sára emlékver-
seny Pest megyei selej-
tezõ (2010. május,
Monor) 3.hely
Pest megyei bajnokság
(2010. október, Gödöl-
lõ) 1.hely
Berczik Sára emlékver-
seny Országos döntõ
(2010. november, Gö-
döllõ) 1.hely

Sportsikereink
Veresegyházra került 

a vándorkupa
November  13-án rendezték
meg a Szentendrén, a Vi-
zesnyolcas Uszoda és Sza-
badidõközpontban a V-8
Kupa Úszóversenyt, melyre
400 gyerek nevezett be.
Nemcsak szentendreiek és
környékbeliek indultak, Jöt-
tek versenyzõk Veresegyhá-
záról és Vecsésrõl is.  A ver-
senyek hét korcsoportban –
2  évestõl  17 évesig – há-
rom távon, három úszás-
nemben zajlottak. Összes-
ségében 60 érmet osztottak
ki 180 gyereknek. 

A csapatversenyt Veres-
egyháza nyerte, elhódítva
ezzel a vándor kupát. Máso-
dik helyezett a Vízipók, har-
madik pedig a Gyógyúszó
lett.
A versenyen résztvevõ csa-
patok:
Vendég:
Baluswim Úszóiskola Buda-
pest,
Delfin SE Budapest,
Harmat Általános Iskola Bu-
dapest,
Karinthy Frigyes Ált. Mûve-
lõdési Központ Budapest,

Kistarcsai Fókák Kistarcsa,
Kópé-UVSE Leányfalu,
Munkácsy Mihály Ált. Iskola
Budapest,
Római Sport Egyesület Bu-
dapest,
Sanyi bácsi úszósuli Leány-
falu
Tengerszín SE Leányfalu,
Turbó Úszósuli Budapest,
Vecsési SE Vecsés,
Vízipók Integrált Egyesület
Budapest,
Vízivarázs SE Veresegyháza
Hazaiak:
AGY Tanoda Barcsay J. Ált.
Isk.
Gyógyúszó Honvéd Kossuth
SE
Izbégi Ált. Iskola II. Rákóczi
Ferenc. Általános Isk. és
Gimn.
Szentendrei Református
Gimn. Templomdombi Ált.
Isk.

A tervek szerint a következõ
versenyre 2011. május else-
jén, a V-8 2. születésnapján
kerülne sor, országos kiírás-
sal. A V-8 vándorkupáért
pedig õsszel küzdhetnének
újra a csapatok.

Akrobatikus torna

A Magyar Torna Szövetség
december 4-én, szombaton
lebonyolította az Akrobati-
kus Torna szakág Országos
Bajnokságát. Itt csak azok
vehettek részt, akik az elõzõ
– évközi – versenyeken beju-
tottak a legjobbak közé.
Nos, ez a verseny a legfon-
tosabb az egyesületek és a

versenyzõk számára, mert
igazi értékmérõként szol-
gál. A gödöllõi Damjanich
Általános Iskolában mûkö-
dõ Grassalkovich SE ver-
senyzõi közül 6 egység szer-
zett jogosultságot az Orszá-
gos Bajnokságon történõ
indulásra.
A hat egység az alábbi
eredményeket érte el:
Gyermek nõi páros: Oláh
Luca - Alton Sophie a hato-
dik helyezés. (Luca õrbot-
tyáni, Sohie veresegyházi)
Gyermek nõi hármas: Ilyés
Zsanett – Oláh Virág – Ka-
sza Viktória országos baj-
nokok lettek. (Zsanett és Vi-
rág õrbottyániak, Viktória
gödöllõi)
Serdülõ II nõi páros: Papp
Csenge - Zamecz Kitty or-
szágos bajnokok lettek.
(Csenge õrbottyáni, Kitty
veresegyházi)
Serdülõ II nõi hármas: Sza-
mosi Anikó – Tóth Anita –
Gerhát Laura a negyedik
helyezést érték el. (Anikó
gödöllõi, Anita mogyoródi,
Laura veresegyházi)
Serdülõ II fiú páros: Zamecz
Norbert – Varjú Dominik
országos bajnokok lettek.

(Norbert veresegyházi,
Dominik gödöllõi)
Serdülõ I fiú páros: Janocha

Bence – Szlavkovszki Zsolt
országos bajnokok lettek.
(mindketten gödöllõiek)
Meg kell említeni, hogy
minden egység itt érte el az
összes ez évi verseny legma-
gasabb pontszámát és a
fenti eredménnyel – négy
országos Bajnoki címmel - a
Grassalkovich SE lett a leg-
eredményesebb az összes
magyar egyesület közül.
Megérdemlik a gratulációt.
Vezetõ edzõjük: Kõhler
Ákos

Vékony Fanni (1998)
A tornászlány idei eredményei
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nem feledkezett meg Veresegy-
házról, pontosabban a veresi
gyerekekrõl, akik már nagyon
várták. Mi, a Triangoló ház eme-
letén értük utol, amint a Küzdõ-
sport Egyesület ünnepi összejö-
vetelén éppen a dzsúdós gyere-
keket jutalmazta. Bizonyára
megérdemelték, mert jó sok
ajándék került elõ a zsákból, ju-
tott minden kis és nagy gyerek-
nek belõle. A szülõk azonban
biztosra mentek, mert finomsá-
gokkal teli asztalokkal várták az
édességre vágyó csapatot. A
rendkívül jó hangulatban Ilyés
Gyulát, az Egyesület vezetõjét
és edzõjét kérdeztük, milyen ér-
demekkel vívták ki a Mikulás el-
ismerését?

70 fõ tartozik a csapatunk-
hoz, az utóbbi idõszakban so-
kat fejlõdtünk, jó a hangulat,
igazi csapattá érett ez a közös-
ség, amibe a szülõket is beleért-
jük.

Nemrégiben vettünk részt
Budapesten a Szent István Kupa
nevezetû meghívásos verse-
nyen. 12 fõvel indultunk el, és
13 éremmel gazdagodva tér-
tünk haza. Ezt úgy tudtuk elér-
ni, hogy az egyik legjobb ver-
senyzõnk két súlycsoportban is

vállalta az indulást, s mindket-
tõben érmet szerzett. A 13
érembõl 5 arany, 7 ezüst és 1
bronz. Ilyen sikert bármelyik
egyesület boldogan vállalna.

December 12-én Kistarcsán
veszünk részt egy évzáró regio-
nális versenyen egy hasonló
méretû csapattal. Reményeim
szerint ismét szép eredménye-
ket érhetünk el. Téli szünetet a
dzsúdóban nem tartunk, kivéve
persze az ünnepeket. 

A gyermekek nagy élvezettel
jönnek, 4 és fél éves a legfiata-
labb, és attól felfelé minden
korosztályt képviselnek, sõt né-

hány felnõtt is lejár és segíti a fi-
atalokat. A legnagyobb dolog
az, hogy egy versenyen az ici-pi-
ci gyermek szurkol a nagynak,
és fordítva. Egy óvodás korú
versenyzõnk a Szent István Ku-

pán kikapott a döntõben, má-
sodik lett. Nagyon el volt kese-
redve, se én, se a szülõk nem
tudtuk megvigasztalni, ám a
nagyoknak sikerült. Ez is azt
mutatja, mennyire jó a csapat.
Nagyon figyelnek egymásra a
gyerekek, jó a közösség, ko-
moly emberi értékekkel bírnak.

Megnõtt a létszámunk, el
kellett jönnünk a korábbi edzõ-
terembõl, mert már kinõttük.
Nagyon örülök az új helynek, ez

nagyságrenddel nagyobb, kul-
turáltabb. Büszke vagyok rá,
hogy önerõbõl tartjuk fenn az
Egyesületünket, nem kapunk
hozzá semmiféle támogatást.

Szépen haladunk elõre, jó
szellemû gyerekeink vannak,
egészséges értékrenddel. Azt
szoktam mondani, akármilyen
szép eredményeket érünk el a
versenyeken, a fõ cél a testben-
lélekben egészséges gyerek.

A Mikulás már megdicsérte a
csapatot, de mi is sok sikert kí-
vánunk a küzdõsporton keresz-
tül történõ emberneveléshez.

Windhager

Pályázati Felhívás!

A Fabriczius József Esti Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola-Veresegyház a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályá-
zatot hirdet

Iskolatitkár
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Középiskolai érettségi
• Felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word, Excel, Inter-
netes ismeretek, levelezõprogramok készségszintû ismerete),
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, a KIR program és a
kétszintû érettségi adminisztrációs rendszerének ismerete elõnyt
jelent.
A pályázathoz csatolni kell:
-  szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Foglalkoztatás jellege: 
Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony létesítésével
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
• intézi a tanulók ügyeit • segítséget nyújt az iskolai rendezvények
lebonyolításához • segíti az igazgató munkáját • vezeti a dolgozók
személyi anyagait • vezeti a munkaidõ-nyilvántartást. • intézi az in-
tézmény gazdasági ügyeit 
A munkakör betölthetõ: 2011.január 1-tõl
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje:
A megjelenéstõl számított 30 nap, de legkésõbb 2010.december
20-ig.
A pályázat benyújtható:
Fabriczius József Esti Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola,
Veresegyház, Fõ út 77-79. 2112
Az iskola igazgatójának személyesen, postai úton, vagy elektroni-
kusan a nagyne.vogl.magdolna@edumail.kir.hu email címen.
További információ: www.fabricziuskozepiskola.sulinet.hu

Kíváncsian várjuk, ki tudja, hol található ez a képen látható
tábla és mit jelent a rajta található ábra.
A helyes megfejtõk közt kisorsolunk egy szép cserepes
szobanövényt.
A beküldés határideje: december 30. A postacím: 2111
Szada, Árpád utca 29., vagy windhager@decems.eu

Rejtvény

Küzdõsport Egyesület

Ilyés Gyula, a Mikulás
és egy megszeppent
gyermek

Itt mindenki jól érzi magát
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A gépkocsi tulajdonosok-
nak, célszerû megtanulni a
címben található elnevezést,
amely egy most megnyílt szer-
viz neve. Igaz, hogy nem Vere-
segyházon található, hanem
pár méterrel arrébb, már
szadai területen. Sokan azt
gondolták, hogy titokban a
TESCO építkezik, de nem, ez
egy másik beruházás.

December 8-án sajtótájékoz-

tatóval nyitották meg a gépko-
csi szerviz tevékenyégét. A
meglepõen nagy létszámú saj-
tós csapat megismerkedhetett
a legmodernebb berendezé-
sekkel felszerelt, minden igényt
kielégítõ szolgáltatásokkal,
amit a cég kínál a gumicserétõl
a bérautóig. Az érdeklõdõket
Vida Mária ügyvezetõ igazgató
kalauzolta körbe, majd átvágta
a nemzeti színû szalagot is.

FOGLALKOZTATÁSI FÓRUMON EGYEZTETNEK A
KISTÉRSÉG MUNKAERÕ-PIACÁNAK SZEREPLÕI

Állásbörze az Egyetemen

Gödöllõ, 2010. november 18.
– A Gödöllõi Kistérségi Foglal-
koztatási Paktum keretében el-
indult a gyakorlati munka: a
paktum parlamentjének szá-
mító Foglalkoztatási Fórum el-
sõ gyûlésére november 17-én
a Szent István Egyetem Állás-
börzéjén került sor. A paktum
tagjai olyan kérdéseket vitattak
meg, mint a pályaorientáció, a
közösségi közlekedés hiányos-
ságainak a foglalkoztatásra
gyakorolt hatása és a megvál-
tozott munkaképességûek
foglalkoztatása. Az állásbörze
szervezése a GAK Nonprofit

Közhasznú Kft. „Kistérségi
együttmûködés a helyi gazda-
sági és foglalkoztatási potenci-
ál erõsítésére” címû projektjé-
hez kapcsolódik, amely „A he-
lyi és határon átnyúló foglal-
koztatási megállapodások” cí-
mû, TÁMOP-1.4.4-08/1 kód-
számú pályázati program kere-
tében valósul meg. Az Európai
Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege
23.490.188 Ft. 

Látogatóban Sulyánéknál

A Fabriczius Iskola énekta-
gozatos 2. a osztálya Juhász
Lászlóné Ildikó néni vezeté-
sével ellátogatott a Sulyán
Cukrászdába. De ne arra
gondoljunk, amire ilyenkor
szoktunk, nem krémest enni
mentek a Mikulás meghívá-
sára, hanem karácsonyi mé-
zeskalács figurákat készíte-
ni. A Sulyán család éppen
befejezte a cukrászda felújí-
tását, ismét megnyitottak,
így készek voltak beengedni
a gyerekeket, akik példás
rendben meg is érkeztek a
megadott idõre. 

Lábtörlés, nekivetkõzés,
majd kézmosás és kéztörlés,
aztán kezdõdhetett Sulyán-
né Benkó Katalin vezényle-
tével a mézeskalács készí-
tés. A gyerekek megkapták
az összegyúrt tésztát, a cuk-
rászok még segítettek ella-
pítani, de ettõl kezdve a
gyereksereg vált a fõszerep-
lõvé. Ki-ki különbözõ for-
mákkal szaggatta ki a tallér
méretû kis pogácsákat, s
hordták szorgalmasan a ne-
vükkel ellátott sütõpapírra.
Amikor mind elkészült, vit-
ték a sütõbe a tálcákat. Itt

akadt pár perc üresjárat, de
Kati néni cukrász létére
több dalt tudott, mint az
énektagozatos csapat, így
dalolás közben elröppent az
idõ, elõkerültek a kisült fi-
gurák.

Jöhetett a mûvészi mun-
ka, a mintázás, ehhez min-
den gyerek kis vászonzacs-
kóban megkapta a kikevert
fehér habot, s egyszerre el-

csendesedett az igyekezet-
tõl az méhkasként zsongó
terem.

Nagy élmény volt még a
felnõttnek is, hát még az
apróságoknak, akik boldo-
gan vitték a kezük gyártotta
mézeskalács díszeiket. Kö-
szönjük a lehetõséget a
Sulyán Cukrászdának.

WK

VIDAutó

Állást ajánlók és állást keresõk az aulában

Megérkeztünk
a cukrászdához

Sulyánné Benkó Katalin 
szakmai titkokat árul el

Az új szervízüzem Szada 
és Veresegyház határán

Átvágták a szalagot, 
jöhetnek az autók
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Az Ilyés Gyula vezette Küzdõsport 
Egyesület fiataljai a Mikulással

A jéghokisok ismét birtokba vették a jégpályát
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