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Áldott Karácsonyi ÜnnepeketÁldott Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánés Boldog Új Évet Kíván

Minden Veresegyházi LakosnakMinden Veresegyházi Lakosnak
a Képvisela Képviselőő-testület nevében -testület nevében 

Pásztor Béla Polgármester és aPásztor Béla Polgármester és a
Decens Kiadó SzerkesztDecens Kiadó Szerkesztőősége.sége.
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Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.  Szerkesztőség: 2111 Szada, Dózsa György út 166. I. em 6. iroda 

(VIDAutó autószervíz emeletén) Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly • Szerkesztő: Fogarasi Verona

• Fotó: Lethenyei László • Nyomdai előkészítés: Szedlacsek Enikő • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

Mindenki KarácsonyaMindenki Karácsonya
VeresegyházonVeresegyházon

Szeretettel hívjuk és várjuk városunk minden lakóját,
apraját és nagyját,  akár néhány percre is

2011. december 22-én (csütörtökön)
délután 5 órától este 8 óráig 

a Városház előtti térre,

ahol a karácsonyfa körül, a betlehemi jászol mellett helyi zenészek,
művészek, műkedvelők és jókedvű emberek teremtenek karácsonyi

hangulatot mindannyiunk segítségével.
Kapunk zsíros kenyeret, forralt bort, teát, bejglit, kalácsot,

főtt kolbászt mustárral és palacsintát.
A gyermekeket fakörhinta, a kisvonat és élő báránykák várják.
Legyünk együtt közös karácsonyfánk körül és beszélgessünk.

Fellépő művészek és csoportok:

Ella István 
Liszt-díjas orgonaművész

Szakcsy Lakatos Béla 
Kossuth-díjas zongoraművész

Gaudeamus Kórus
Janicsák István 

és a Veresegyházi Asszonykórus
Cantemus Kórus

Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
Pedagógusai

Veresegyház Város Fúvószenekara
Vácegresi Baptista Gyülekezet Fúvósai

Az est játékmestere:
Pásztor Ildikó

A közreműködő városi intézmények, a vállalkozók és a segítők nevében
Mindannyiukat ismételten szeretettel hívjuk és várjuk.

Veresegyház, 2011. december
Üdvözlettel:

Pásztor Béla
polgármester
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10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:

  Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és annak támogatásával kapcsolatos ügyben

  TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási lehetőség

  Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és tájékoztatás

  Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele

  Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról

  Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás 

  Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés

  Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével kapcsolatos segítségnyújtás

  Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni bejelentési lehetősége

  Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele

ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan

már 61 féle ügyet intézhetnek egy ablaknál.

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: 
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

(az Államkincstárral egy épületben)

Ügyfélfogadási idő munkanapokon: 

8-20 óráig

bővebben:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyekhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek

Viszontlátásra a Kormányablakban!

www.kormanyablakkormanyablak.hu
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Szeptember elseje és 

november eleje között 

eddig 50 ezren igé-

nyelték Magyarország 

Alaptörvényét, ame-

lyet  Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke 

személyes aláírásával a 

Magyar Közlöny külön-

kiadásaként lehet 

igényelni, a megren-

delt példányokat a

Ma gyar Posta kézbesíti.

Az idáig beérkezett igénylések 76 százalékát az önkormányzatoknál 

adták be, ezek közül is kiemelkedő Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye önkormányzatai.

A kormány szeptemberben kérte fel arra az önkormányzatokat, 

hogy állítsanak fel egy asztalt, ahol az állampolgárok egy adat-

lap kitöltésével személyre szólóan kérhetik az új alkotmány névre 

szóló kézbesítését. Ily módon Magyarország új Alaptörvénye bár-

ki számára megismerhető, elérhető, és egyúttal személyre szóló 

emlék tárgy is lehet.

Az Országgyűlés idén április 18-án fogadta el Magyarország új 

Alaptörvényét, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök április

25-én, Húsvéthétfőn írt alá ünnepélyes keretek között és 2012. 

január 1-jén lép hatályba.

Eddig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényét
November elejéig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényének

személyre szóló díszkiadását. Aki még eddig nem tette, de szeretne rendelni,
az év végéig megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban,

körjegyzőségen, vagy a kormányablaknál.

A Pest Megyei Kormányhivatal  Ügyfélszolgálati Főosztálya az alábbi 
tájékoztatást adta ki a Kormányablakok működésével és fokozatos 

feladatbővülésével kapcsolatban.

Változások aVáltozások a
közigazgatásbanközigazgatásban

A Jó Állam koncepcióban megfogalmazott korszerű közigazga-
tás megvalósítása, valamint az állam szolgáltató jellegének 
erősítése érdekében a Kormány célul tűzte ki a Kormányabla-
kokban intézhető ügyek bővítését. Ennek megfelelően 2011. 
október 15-től harmincegy új, nagy érdeklődésre számot tartó 
ügykörrel bővült, így mintegy duplájára növekedett a Kor-
mányablakokban intézhető ügykörök száma.

A bevezetésre került új ügyköröknek köszönhetően az ügy-
felek már a Kormányablakokban is igényelhetnek TAJ kártyát 
és Európai Egészségbiztosítási Kártyát, előterjeszthetik továb-
bá a táppénz, a gyermekgondozási díj, a terhességi gyermek-
ágyi segély iránti méltányossági, valamint a fogyatékossági 
támogatás iránti kérelmeiket, őstermelői igazolvánnyal kap-
cs o latos ügyintézéseket végezhetnek, és különböző bejelen-
téseket (pl. fogyasztóvédelmi panaszok, parlagfű fertőzött 
ingatlanok bejelentése, valamint építőipari kivitelezéssel és 
gyermektáboroztatással kapcsolatos bejelentések) tehetnek 
meg.

A Kormányablakok mindemellett fogadják az ügyfeleket a 
különböző nyugdíjbiztosítási ügyekben (egyszeri segély, kivé-
teles nyugdíjemelés, bejelentési kötelezettségek teljesítése) is, 
valamint e-ügysegédi szolgáltatásként betekintési lehetőséget 
biztosítanak az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs 
Rendszer cégadatbázisába.

Kormányhivatalunk fontosnak tartja, hogy az ügyintézési 
lehetőség bővüléséről a Pest megyei lakosság is megfelelő 
tájékoztatásban részesüljön, ezért azzal a kéréssel for-
dulunk Önhöz, hogy társadalmi célú közszolgálati hirde-
tésként szíveskedjenek biztosítani számunkra a mellékelt, 
ügykörbővülésről tájékoztató sajtóanyagnak az önkormányza-
ti lap két egymást követő számában való megjelenését.

Ezzel egyidejűleg szeretnénk felhívni a helyi lakosok szíves 
fi gyelmét az Alaptörvény megismerésével kapcsolatos 
lehetőségekre is, ezért kérjük, hogy jelen levelemhez szin-
tén mellékelt, az Alaptörvény igénylésekkel kapcsola tosan 
információkat tartalmazó közlemény közzétételéről is 
szíveskedjenek gondoskodni. A közlemény mellé javasoljuk 
illusztrációként - amennyiben rendelkezésre áll - egy fotó 
elhelye zését a helyi Alaptörvény Asztaláról.

Kérjük továbbá, hogy a megjelent lapszámokból egy-egy pél-
dányt Kormányhivatalunk részére (Pest Megyei Kormányhi-
vatal, Ügyfélszolgálati Főosztály - 1052 Budapest, Városház u. 
7.) is megküldeni szíveskedjenek.

A Kormányablakok népszerűsítésében, valamint az Alaptör-
vény terjesztésében való segítő szíves közreműködésüket 
előre is köszönjük! Esetleges további sajtómegkeresések ese-
tén állunk szíves rendelkezésükre.
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2011. november hónap2011. november hónap
201/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Képviselő-testülete el-
fogadja a Veresegyházi Medveotthon Kft. 
2011. évről szóló beszámolóját.

202/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Képviselő-testülete 
a Veresegyházi Tavak Tavirózsa Tanösvény 
turizmusba való hatékonyabb bevonása 
érdekében— kifejezve szándékát a Tav-
irózsa Tanösvény felújítási és gondozási 
munkáinak önkormányzati felvállalására— 
hozzájárul az önkormányzat és a Tavirózsa 
Környezet- és Természetvédő Egyesület 
együttműködési megállapodásának meg-
kötéséhez.

2.) A tanösvény útvonalához a jövőben 
hozzá fog tartozni a Veresegyház 3700 
hrsz-ú védett, lápos területen lakossági 
összefogással és GAMESZ segítséggel ki-
alakított Nádasliget pihenőpark, mely az 
ivacsi vasútállomás közvetlen közelében, 
annak túloldalán található.

3.) A tanösvény szakmai működtetője az 
egyesület, karbantartója pedig a GAMESZ 
lesz.

4.) A GAMESZ a 2012. évi költségvetésében 
a tanösvény karbantartási költsége címén 
50.000.- Ft-ot tervezzen.

5.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megál-
lapodás aláírására.

203/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a mezőgazdasági 
földterületek bérleti díját 2012. január 
1-jétől 1.000.-Ft/ha/év összegben állapítja 
meg.

204/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Veresegyház Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési ter-
vét a melléklet szerinti tartalommal hagyja 
jóvá azzal, hogy annak végrehajtását a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 92. § (10) bekezdésében foglaltak 
szerint a polgármester a 2012. évi pénzügyi 
zárszámadással egyidejűleg a képviselő-
testület elé terjeszti.

205/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő–testülete elfogadja a Meseliget 
Bölcsőde bővítésének (II. ütem) következté-
ben végrehajtott alapító okirat módosítást, 
és egyben elfogadja a mellékelt, egységes 
szerkezetbe foglalt bölcsődei alapító okira-
tot.

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi 
eljáráshoz szükséges intézkedést tegye 
meg.

206/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház 
Város Önkormányzatának 2011-es évre 
vonatkozó módosított Közbeszerzési ter-
vét.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
jegyzőt a módosított Közbeszerzési terv 
honlapon történő közzétételére.

207/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Tervezési szerződés 
Veresegyház, Ligetek városrész csapadék 
csatornázása projekt megvalósításához 
kapcsolódó műszaki tervezési feladatok el-
látására” tárgyú hirdetmény nélküli tárgya-
lásos egyszerű közbeszerzési eljárásban:

1. A közbeszerzési eljárásban a PLANTOR 
Mérnöki és Szolgáltató Kft. benyújtott aján-
latát érvényesnek, a lefolytatott közbeszer-
zési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. Az eljárás nyertesének a PLANTOR 
Mérnöki és Szolgáltató Kft-t hirdeti ki nettó 
6.100.000,- Ft ajánlati árral.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 
az eredményhirdetést követően a jog-
szabályban meghatározott határidők betar-
tásával kösse meg a szerződést.

208/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Megbízási szerződés 
Veresegyház, Ligetek városrész csapadék 
csatornázása projekt megvalósításához 
kapcsolódó független mérnöki és műszaki 
ellenőri feladatok ellátására” tárgyú hirdet-
mény közzététele nélküli az ajánlattételi 
felhívás legalább 3 ajánlattevő részére 
történő egyidejű, közvetlen megküldésével 
lefolytatásra kerülő általános egyszerű köz-
beszerzési eljárásban:

1. A közbeszerzési eljárásban a Profes-
sional Project Kft. benyújtott ajánlatát érvé-
nyesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.

2. Az eljárás nyertesének a Professional Pro-
ject Kft-t hirdeti ki nettó 4.000.000,- Ft aján-
lati árral.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 
az eredményhirdetést követően a jog-
szabályban meghatározott határidők betar-
tásával kösse meg a szerződést.

209/2011.(XI.22.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Megbízási szerződés 
Veresegyház, Ligetek városrész csapadék 
csatornázása projekt megvalósításához 
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok 
ellátása” tárgyú hirdetmény közzététele 
nélküli az ajánlattételi felhívás legalább 3 
ajánlattevő részére történő egyidejű, köz-
vetlen megküldésével lefolytatásra kerülő 
általános egyszerű közbeszerzési eljárás-
ban:

1. A Professional Project Kft. benyújtott 
ajánlatát érvényesnek, az Uniober Kft. és a 
CEU Property Kft. ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja.

2. A lefolytatott közbeszerzési eljárást ered-
ményesnek nyilvánítja.

3. Az eljárás nyertesének a Professional Pro-
ject Kft-t hirdeti ki nettó 1.700.000,- Ft aján-
lati árral.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 
az eredményhirdetést követően a jogsza-
bályban meghatározott határidők betar-
tásával kösse meg a szerződést.
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    2011. november 14 – 17-ig és 21-23-ig iskolánk kinyitotta ka-
puit az érdeklődő szülők előtt. Bárki bepillantást nyerhetett az 
iskolai mindennapokba.

     Idén 790 felnőtt látogatót fogadott délelőtt a mézesvölgyi intéz-
ményünk. 57-en a délutáni napközis foglalkozásokra is kíváncsiak 
voltak. A felső tagozaton már kevesebb volt az érdeklődő 566 órát 
látogattak, ami hozzávetőlegesen 142 szülőt jelentett.
A legnagyobb érdeklődést az első és második évfolyamokon 
tapasztaltuk. Az óralátogatók közt volt Kisné Takács Ildikó oktatási 
szakreferens. Minden évfolyamunkon megnézett egy-egy tanórát.
     Az osztálytanítók nagy izgalommal várták, hogyan fognak 
reagálni tanítványaik a korántsem hétköznapi tanulási helyzetekre. 
A zsúfolt ság és a szeretett szülő jelenléte leginkább az elsősöket 
zavarta meg, de érezhetően hatott az idősebb diákokra is. A szülők 
láthatták gyermekeiket osztályközösségeikben, megtapasztalhat-
ták, hogyan tartanak lépést a velük egyidős társakkal, mennyit 
fi gyelnek, mennyire aktivizálhatóak, milyen a munkatempójuk, a 
feladattudatuk, van-e lemaradásuk a többiekhez képest, mennyire 
kitartóak, fegyelmezettek, érdeklődők, önállóak, fáradékonyak.
     Sokan időutazásként élték meg az itt töltött órákat. Tanulságos 
lehetett számukra, hogy az iskola szerkezete, a tanítás módszere 
megváltozott azóta, mióta ők odajártak.
A tanító néni megértő, biztonságot nyújtó személye azonban vál-
tozatlan.
     Tanulóink számára az a legmegnyugtatóbb, ha érzik a szülők és 
az iskola közötti jó viszonyt. Könnyebben fogadják el az őket érintő 
döntéseket, ha tudják, hogy a tanító és a szülő ugyanazt várja el 
tőlük. Mindannyiunk elemi érdeke ezt a jó kapcsolatot fenntartani. 
A nyílt napokon tapasztaltakat a decemberi fogadóórán lesz alkal-
muk megbeszélni a pedagógusokkal.

     A leggondosabb előkészületek mellett is adódtak váratlan he-
lyzetek, akárcsak a mindennapok gyakorlatában. A folyosói kritiku-
soknak üzenem, hogy nem egyszerű dolog 25-30 rakoncátlankodó 
hétévest féken tartani, lekötni, tanítani. A pedagógusnak percről 
percre döntéseket kell hoznia, helyzeteket kell elemeznie és meg-
oldania. Természetes dolog, ha néha ő is hibázik. Nem szabad 
rosszindulatot feltételezni róla. Előfordult olyan szülő is (alsó-felső 
tagozaton) akinek gyermeke otthon feküdt betegen, de bejött 
megnézni és kritizálni a pedagógust, s a témazáró dolgozat kérdé-
seit is szerette volna elkérni.
Szerencsére pozitív visszajelzéseket is kaptunk, mert azok a szülők, 
akik felkerestek gondjaikkal és javaslatomra meglátogatták a ped-
agógus óráját rájöttek, hogy a gyermekükkel van inkább a problé-
ma.
     Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb szülőnek nagy élményt 
jelentett gyermeke szocializációját és értelmi fejlődését nyomon 
követni. Igazán látványos változásnak lehettek tanúi az első év-
folyamon látogatók.
     Örülünk, hogy ilyen sokan fontosnak tartották gyermekeik 
megtekintését és időt szakítottak rá. Az érdeklődőknek jövőre is 
szívesen állunk rendelkezésére.
Töltsenek csemetéjükkel egy kellemes órát iskolai környezetben, 
legyenek csendes szemlélői az eseményeknek, tiszteljék meg az 
órát tartó pedagógust és a rábízott gyerekeket azzal, hogy nem 
zavar ják meg a munkájukat.

Veresegyház, 2011. november 21.

  Duba Ildikó Szalainé Gulyás Ágnes
       Tanító  igazgató

     2011. október 14-én Gödöllőn 
rendezték meg a megyei Bolyai 
matematika csapatversenyt. 
Nagy örömünkre a 3. osztályos 
„Fejtörő 4-es” meghívást ka-
pott az eredményhirdetésre. 
Ebben a megtiszteltetésben 
csak a megye legjobb 6 csapata 
része sülhetett évfolyamonként. 
A megye 52 csapata közül az 
előkelő első helyen végeztünk.
Ez azzal járt, hogy bejutottunk 
az országos döntőbe.
     A csapat tagjai:
 Bazsik Bence (3.a)
 Békei Dóra  (3.c)
 Gombos Gergő  (3.g)
 Kaposi Márton  (3.a)
     Ezt az eredményt sok gyakor-
lás, kitartó munka követte. A 
csapat tagjai nemcsak az isko-
lában, tanítás után, hanem ot-
thon is matematikai feladatok-

kal foglalkoztak.
     November 26-án elérkezett 
az országos döntő napja. Bu-
dapestre, a Veres Péter Gimná-
ziumba szülők vittek minket 
személyautóval. Mint utólag 
megtudtuk, 29 harmadik osz-
tályos csapat érkezett az ország 
minden részéből.
     A verseny írásbeli feladatok-
kal kezdődött, ahol 14 feladatot 
kellett megoldani. A legjobb 6 
csapat szóbeli fordulón is részt 
vett. Tanulóink itt is remekül 
szerep eltek, s összesítésben 
megszerezték az országos 3. 
helyezést. Az utóbbi évek leg-
szebb sikerét érték el.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. 
Gratulálunk nekik.
   

Bihercz Lászlóné
felkészítő tanár

Bolyai matematikaBolyai matematika
csapatverseny sikertörténetecsapatverseny sikertörténete

Kéz a Kézben AlapítványKéz a Kézben Alapítvány
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

Tisztelt Támogató!

Hálás szívvel megköszönjük a Kéz a Kézben Alapítványunknak 

nyújtott támogatást, aminek összegét készség, képesség

fejlesztő eszközök vásárlására  fordítottunk.

A megvásárolt eszközök 950 veresegyházi óvodás kisgyermek 

fejlődéséhez, fejlesztéséhez nyújtanak segítséget.

Az eszközök biztosításával lehetőségünk nyílik arra,

hogy a különböző fejlődési problémával küzdő gyermekek 

felzárkóztatását lehetővé tegyük.

A személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi

tevékenységekre, eszközökre fordítottuk:

• Vízhez szoktatás buszköltsége  308.750,-Ft

• Udvari mászóka    100.000,-Ft

• Személyiség fejlesztő eszközök vásárlása 716.342,-Ft

• Vizuális eszközök vásárlása   236.072,-Ft    

• Foglalkozási eszközök vásárlása  294.750,-Ft

 

Veresegyház, 2011. november 2.

Kéz a Kézben Alapítvány
kuratóriuma
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A 2011/2012- es tanévet a tavalyi tanévnek megfelelő növendék- 
és pedagógus létszámmal kezdte meg a zeneiskola.
Veresegyházon a zeneoktatás helyszínei a zeneiskolán kívül a 
Mézesvölgyi Általános Iskola, a Kálvin téri Református Általános 
Iskola és a Váci Mihály Művelődési Ház.
Az intézmény kihelyezett tagozatai Szadán, Erdőkertesen, 
Vácrátóton, Vácdukán és Mogyoródon találhatók. 

Az első félév kiemelkedő szakmai eseményei:
A 2011/2012. tanév tette lehetővé számunkra egy régóta dédel-
getett álom - fúvós és vonós zenekar - létrehozását, elindítását. A 
fúvószenekar vezetői: Somodi Károly, Szellinger Tamás, a vonós ze-
nekar vezetői: Novák Gyuláné, Neczné Alapi Katalin. A két zenekar 
elsőként 2011. december 15- én a zeneiskola nagytermében, va-
lamint 2011. december 19- én a Katolikus Templomban megren-
dezésre kerülő karácsonyi hangversenyeken szólal meg. 

Varga Pál 3. osztályos növendékünk a III. Országos Bartók Béla 
Zongoraverseny területi válogatóján, tovább jutott az Országos 
Döntőbe. Gratulálunk Elláné Papp Katalin tanárnőnek és növen-
dékének egyaránt!

Budapesten megrendezték az  V. Országos Zeneiskolai Ferenczy 
György Zongoraverseny. A versenyen résztvevő növendékeink: 
Gáll Zsófi a 5.osztály, tanára: Tapasztó Gábor, Boda Miklós Károly 
3.osztály, tanára: Elláné Papp Katalin. Sok sikert és kitartó munkát  
kívánunk nekik!

Az alábbi tanszaki hangversenyekre szeretettel láttuk vendégül 
minden kedves érdeklődőnket

 • 2011. december 12. 17.30 Tóth Gyula (gitártanár)  
 növendékeinek hangversenye
 • 2011. december 14. 18.00 Novák Gyuláné 
 (hegedűtanárnő) növendékeinek hangversenye
 • 2011. december 16. 18.00 Elláné Papp Katalin  
 (zongoratanárnő) növendékeinek hangversenye
 • 2011. december 17. 11.00 Borbély Tünde   
 (zongoratanárnő) növendékeinek hangversenye

Tisztelt Támogatónk!
Köszönettel és örömmel fogadta a veresegyházi zeneiskola 

munkáját segítő

Szinkópa Alapítvány
a 2010. évben nyújtott személyi jövedelemadó 1%-ának

felajánlását, melynek összege 618.538 Ft.

Az Alapítvány – az alapító okiratba foglalt közhasznú céloknak 
megfelelően - az oktatás személyi és tárgyi feltételei színvona-
lának emelésére, valamint a tehetséggondozás támogatására 

fordította az összeget.
Kérjük, hogy továbbra is segítsék Veresegyház városának zene-

iskoláját a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával.

A Szinkópa Alapítvány adószáma:
188669615-1-3

A téli szünet:  2011.12.20 – 2012.01.02.
Az utolsó tanítási nap:  2011.12.19. (hétfő)
Az első tanítási nap:  2012.01.03. (kedd)

Valamennyi az intézményt, növendékeket érintő
tájékoztatás megtalálható a

www.lszgzeneiskola.hu honlapon.

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola

Szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2011. december 19- én hétfőn 18 órára

A KATOLIKUS
TEMPLOMBA

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYÉRE.

Fellépnek a

zeneiskola tanárai. 

További tudnivalók
Neczné Alapi Katalin tanárnő szervezésében 2011. december 4- én, 
vasárnap 10 órától 14 óráig karácsonyfadísz készítéssel egybekötött 
karácsonyfa állításra hívtuk a kedves szülőket, növendékeket. Az 
érdeklődésre való tekintettel a jövőben szeretnénk ezzel az ese-
ménnyel hagyományt teremteni. 
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5-6. osztályos versmondók
 1.  Garai Dániel  Veresegyház,
   Fabriczius József Általános Iskola
 2.  Keresztes Tihamér Veresegyház,
   Fabriczius József Általános Iskola
 3.  Nagy Borbála  Veresegyház,
   Fabriczius József Általános Iskola

7-8. osztályos versmondók
 2.  Farkas Ágnes  Veresegyház,
   Fabriczius József Általános Iskola
 3.  Kis Dávid  Veresegyház,
   Fabriczius József Általános Iskola

A Fóti Ősz rendezvényso-
rozat keretében szervezte 
meg az ottani Németh 
Kálmán Álta lános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény az idén is a vers- 

és prózamondó versenyét, 
november 19-én. 

Előzetesen 9 iskola 75 tanulója 
nevezett a versenyre; a hagyo-

mányoknak megfelelően határon túli 
versenyző is indult, ő a lévai magyar tannyelvű iskolából érkezett. 
A győztesek közt örömmel láttuk a veresegyházi gyerekeket.

KarácsonyiKarácsonyi
borvásárborvásár

Az év végi ünnepekhez 
hozzátartozik a minőségi bor 
vásárlása. A meghitt han-
gulathoz elengedhetetlen, 
de ajándéknak is tökéletes 
választás a fi nom magyar bor. 

December elsejétől kará-

csony utolsó napjáig tart 

az Agrármarketing Centrum és 

a Közösségi Bormarketing Alap 

adventi „instore” kampánya, 

amelynek középpontjában a 

minőségi magyar borok állnak. 

Az áruházi értékesítést ösztönző 

akció célja a vevők fi gyelmé-

nek felkeltése a magyar borok 

iránt az ünnepek közeledtével, 

a vásárlók ösztönzése a tuda-

tos választásra és vásárlásra, 

a borászatok forgalmának 

növelése, továbbá új termékek 

bevezetése a szuper- és hiper-

marketekben.
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Lezárult a Veresi Hévíz Projekt legújabb szakaszaLezárult a Veresi Hévíz Projekt legújabb szakasza

Eredményesen lezárult a „Veresegyház geotermikus közmű 
kiterjesztése új termálkút fúrásával” elnevezésű projekt. A 

munkálatokról szóló beszámolót sajtótájékoztató keretében 
2011. november 30-án tartották.

Az új hévízkút fúrása és a 4,5 kilométer ikervezeték lefektetése 
lehetővé tette, hogy október végétől tíz újabb veresegyházi üzem 
és közintézmény fűthessen az olcsó és környezetbarát energiával.
A projekt (KMOP-3.3.3-09-2010-0003) az Európai Unió és a magyar 
állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
fi nanszírozásával valósult meg. Az unió 385 millió forintos támoga-
tásához az önkormányzat 40 százalékos önrésszel járult hozzá.

Érdekes visszatekinteni a veresegyházi hévízhasznosítás
lassan 15 éves történetére :

1987 a B-15-ös termelő hévízkút lemélyítése 

1992 a Hévízmedence megépítése

1993 a Fabriczius Általános Iskola hévíz fűtése
 és használati melegvíz ellátása 

1997 a Művelődési Ház és a Zeneiskola hévízfűtése

2000 a Mézesvölgyi Általános Iskola első
 szárnyának hévízfűtése 

2003 a Mézesvölgyi Általános Iskola, tanuszoda,
 tornacsarnok hévízellátása

2005 a Szabadidős Központ hévízfűtése

2006 a K-23-as visszatápláló kút, szivattyú- és gépház,
 kibővített távvezeték-hálózat

2007 a KMOP támogatással megépült közmű rendszer 

2011 a K-25-ös termelő kút fúrása, szivattyúház,
 gépházbővítés, távvezeték-hálózat, közel
 5 km új távvezeték fektetés, 10 új nagyfogyasztó
 bekapcsolása a hévízrendszerbe

A most lezárt projekt számokban
Beruházási költség   656 529 970 Ft
 ebből támogatás  391 671 886 Ft  (59,66%) 
 saját erő   264 858 084 Ft  (40,34%)

A kiépült hévíz távvezeték nyomvonalhossza 4 947 m

a hévízzel kiváltott (el nem égetett földgáz) 2.196.119 m3/év

a CO2 kibocsátás csökkenés     2 125  t/év 
a NOx kibocsátás csökkenés   2 838 kg/év
a SO2 kibocsátás csökkenése  214 kg/év

Hévízfűtésre tért át: Református Iskola, Juko Kft., Idős Otthon, 
Új iskolaszárny, Gyógyszergyár, Turbinagyár (GE),

Varroda, Kis GE
(A fenti adatok a PORCIÓ Műszaki Fejlesztési és

Vállalkozási Kft.-től származnak.)
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atCigány Kisebbségi Önkormányzat – Cigány BálCigány Kisebbségi Önkormányzat – Cigány Bál

Harmadik ciklus óta tevékenykedik a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Veresegyházon. A jelenlegi kisebbségi önkormányzata 

elnökével, Baranyi Józseff el készítettünk interjút, közvetlenül a Cigány 
Bál megkezdése előtt.

Milyen tervekkel látott mun-
kához a 4 fős cigány kisebbségi 
önkormányzat?
Egyrészt kulturális rendezvé-
nyeket, zenés műsorokat szeret-
nénk szervezni, ahogy szoktunk is. 
Augusztus 20-án mi muzsikáltunk 
a strandon az Arató Bálon, kint 
voltunk a majálison is, még sátrat 
is állítottunk, csak az eső elmos-
ta a rendezvényt. A kisebbsé gi 
önkormányzatnak van zenekara, 
azzal vállalunk szívesen műsort. 
A rendezvényszervezés azonban 
pénzbe kerül, ezért az a támoga-
tástól is függ, hogy mi fér bele a 
költségvetésünkbe. Jó volna több 

magyarnóta estet rendezni itt, a Művelődési Házban, a nyugdíjasok 
nagyon szeretik.
Emellett a szociális feladatokból vesszük ki a részünket, mert saj-
nos közöttünk rengeteg a szegény ember. Az elmúlt rendszerben a 
cigányság 85 %-a dolgozott, nem szorultak segélyre, megéltek a sa-
ját lábukon, most azonban kénytelenek segélyért folyamodni, mert 
alig van valakinek munkája. 
Be is ülök a Szociális Bizottságba, hogy a javaslataimmal segítsem 
a munkájukat. Mivel a cigányok közt élek, én ismerem a legjobban 
a családok helyzetét. Bizony sok helyen van kenyérgond. Örülök, 
hogy felkértek, el is vállaltam, én ismerem azokat a körülményeket, 
amelyek a Polgármesteri Hivatal asztala mellől nem biztos, hogy 
látszanak.

Mekkora költségvetéssel gazdálkodnak?
Az állami támogatás korábban 570.000 Ft volt. Mostanra ez mind-
össze 209 ezer forintra csökkent, ezért is vagyunk kénytelenek az 
önkormányzattól kiegészítést kérni.

Mi az önkormány legfőbb gondja?
A legfőbb gond számunkra az anyagiak szűkössége, más gond-
unk nincs is. A mostani 209. 000 Ft-ból kellene a rendezvényeket 
szervezni, és ilyenkor karácsony előtt szoktunk csomagot küldeni a 
szegény roma családoknak, ahová kell oda pedig tűzifát is szoktunk 
vásárolni. 

Tehetős cigányemberek is vannak, tőlük nem lehet támogatást 
szerezni ilyen célokra?
Ha kérünk, az önkormányzattól kérünk, s tudjuk, ha tehetik, 
segítenek a rászorultakon.

Hol dolgoznak azok a cigány emberek, akiknek van 
munkájuk?
Itt helyben, az iskolában takarítanak. Gyári munkás már nincs, 
de nem is csoda, lassan már gyár sincs. A rendszerváltás előtt a 
cigányok közül sokan az építőiparban dolgoztak, jónéhányan a 
vasútnál, vagy különböző gyárakban. Én is dolgoztam régen eszter-
gagépen, később kőműves mellett, s el is sajátítottam a kőműves 
mesterséget, cigányprímás létemre. 

Milyenek a cigány bálok Veresen?
A cigány bálnak nagy hagyományai vannak, egészen 1968-ig 
visszamenőleg. Akkoriban nagy bálok voltak, 200-300 fő is részt 
vett benne, veresi cigányok, veresi magyarok és még messzebbi 
településekről is jöttek sokan vendégségbe. Híres volt a veresi 
cigány bál. Ezt a hagyományt mi is fontosnak tartjuk, minden évben 
megrendezzük, hogy meg ne szakadjon ez a hagyomány.

Az emberek azonban elszegényedtek, kevés a pénzük, így lecsök-
kent a létszám. Ma már örülünk, ha 100 fi zető vendég eljön, pedig a 
bál megrendezése a zenekarral összesen belekerül 350.000 Ft-ba, s 
csak reméljük, hogy végül nem fi zetünk rá. 
Régen igen híres énekesek, zenekarok is felléptek ezen a színpadon, 
énekelt itt Bangó Margit, Madarász Katalin, zenélt Járóka Sándor és 
még sokan mások. Akkor még egy jegy ára 80 Ft volt!
Én már egészen fi atal korom óta benne vagyok a bálok szervezés-
ben. Kötelességemnek érzem, hogy ezt a hagyományt folytassuk. 
Biztosan jó hangulat lesz most is, erről a színpadon már gyakorló 
zenekar gondoskodik. Vendégünk lesz Kosik József alpolgármester 
úr is, aki hatodmagával jelentkezett be.

Kérem, mutassa be Önmagát is!
1959 óta lakom Veresegyházon. Ide nősültem, a feleségem 
tősgyökeres Veresi. Az idén töltöttem be a 60. évemet, három 
gyermekem van és két unokám. Voltam építőipari vállalkozó 10 
évig, mellette, zenéltem sok-sok esküvőn. Átéltem Veresegyház 
fejlődését. Amikor ide kerültem, Veres még igen szegényes kis falu 
volt. Azóta sokat fejlődött, várossá vált. Szép a főtér, mi is ki szok-
tunk oda menni a gyerekekkel, különböző rendezvényekre. 

Köszönöm az interjút. Jó mulatást és eredményes kasszát kívá-
nok a bálhoz, érezzék jól magukat!

  Dr. Molnár Andrea
  Ügyvédi Iroda
  2100 Gödöllő,
  Dózsa György út 88-90

Dr. Molnár Andrea
ügyvéd

Tel/fax: 06-28-515-500; 06-28-410-826
Mobil: 06-70-605-3440

E-mail: drmolnarandrea@yahoo.com
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és “E kiállítás ékes bizonyítéka annak, hogy van élet a nyugdíj után 

is!” - ezekkel a szavakkal köszöntötte 2011. október 28-án a kiállítás 
ünnepélyes megnyitóján megjelenteket Juhász Ferenc, az Axus 
Art és a Coop Galéria üzemeltető ügyvezetője. A Coop Galéria 
harmadik alkalommal ad otthont egy eddig ismeretlen alkotó 
munkáinak. Mint azt bevezetőjében Juhász Ferenc elmondta, a 
Nautica muzeális jellegű és nagy sikert, elismerést hozó kiállítás 
után a Galéria visszatér az eredeti céljához, nevezetesen, hogy 
a térségben élő  munkálkodó és alkotó, ismertségben, elismert-
ségben még fi atal, de tehetséges alkotóknak nyújtson teret és 
lehetőséget a nagyközönség előtti megjelenésre, bemutatkozás-
ra. Esélyt adva nekik ezzel arra is, hogy e kiállító teret amolyan  
ugródeszka szerűen hasznosítsák önön  sikereik elérésében.  Ma 
már az első ilyen eredményre nem  kell már várni, hiszen az első 
kiállítás anyagát adó Papp László munkáira már Németországból 
is komoly érdeklődés mutatkozik, így a kistérségi ismertségből 
mára már határokon túl nyúló siker is keletkezett és még messze 
nem látható a felfele ívelő sikertörténet vége. 
dr. Kovács István őrbottyáni nyugdíjas munkáit bemutató kiállí-
tással visszatér a Galéria az eredeti gondolathoz, mely szerint e 
kiállító hely, kihasználja a non profi t alapú működés előnyét - a tá-
mogató Coop  Zrt. -nek köszönhetően -  és kiállítja, az úgymond a 
közízléstől távolabb álló, ismeretlen tehetségek, alkotók munkáit. 
dr Kovács István képeinek bemutatása első ebben a sorban, hisz 
dr Kovács István sem képzett festőművész. Sosem tanult fes-

tészetet, műveit ábrázolását technikáját akár még gyerekesnek is 
lehetne nevezni, azonban gondolatisága mindenképpen egyedi 
és nagyon is felnőtt látásmódra utal.  Közgazdászként doktorált 
és élete nagy részét a Gazdasági Versenyhivatalban töltötte, igen 
messze a művészetektől. Ugyan ifj úként az alkotói pályát tartotta 
vonzónak, azonban szülei abban nem támogatták, így nyugdí-
jazásáig nem foglalkozott benne lévő tehetséggel. A nyugdíjazást 
követően azonban a  rengeteg szabadidő hasznos és érdekes 
eltöltésének céljából kezébe vette  a művészpalettát és elkez-
dett alkotni. Alkotói munkássá válásának mindenképpen az az 
üzenete, hogy semmit sem késő elkezdeni. A Galéria célja és hi-
vatása is pontosan az, hogy felfedezze az ilyen tehetségeket, füg-
getlenül attól hogy a  betöltött éveik tekintetében talán már nem 
is fi atalok. 
dr Kovács István is így az ismeretlenségből  került elő,  aki - az em-
lített Papp Lászlóhoz hasonlóan – eredetileg csak saját örömszer-
zésre, időtöltés céljából, kedvtelésből kizárólag saját maga, illetve 
szűk családja kedvére alkotott.  Mivel az elkészült képeit az Axus 
Képkeretezésbe vitte,-  ami az Axus Art alkotói közösségének ad 
otthont – a felfedezés törvényszerű volt. A képkeretezések során 
derült fény arra,  hogy nem egy egyszeri eltévelyedés, hanem 
egy folyamatos munka alkotásai emelik művészi rangra e tisztes 
kort megélt közgazdászt. Az Axus Art pedig - dacolva az egyszerű 
ábrázolása miatti eseteleges leértékelő bírálatokkal - felvállalta 
művei bemutatását.
Juhász Ferenc ügyve zető köszöntő be szé dében utalást tett arra,  
hogy a jelen legnagyobb mű vészeinek tartott al ko tók saját ko-
rukban, életükben sem kaptak meg a kellő elismerést, és szinte 
mind szegény sorban végezte. Ezért ha bátorság nem is, de kellő 
eltökéltség kell ahhoz, hogy olyan műveknek adjanak otthont a 

Galéria, melyek miatt 
akár negatív kritika is 
m e g fo g a l m a zó d h a t . 
A Galéria azonban 
töretlenül kiáll az alapí-
tásakor megfogalmazott 
gondolat s cél mellett 
és továbbra is keresi 
és lehetőséget nyújt a 
térség még nem vagy 
el nem ismert tehetsé-
geinek. 
A kiállítást Dr. Dúl Udóné, 
a Gödöllő Coop Zrt. 
vezérigazgatója nyitotta 
meg, ki  szavaiban örö-
mét fejezte ki azért, mert 
ismét egy új, első kiállító 
művészt mutathat be a 
Galéria.
A bemutató ékes példája 
annak, hogy soha nem 
késő elkezdeni azt amit 
szeretnénk, amire vá-
gyunk. Dr. Kovács István 
is nyugdíjba vonulása után kezdett el festeni. Tehetsége és családja 
támogatása meghozta munkája gyümölcsét, és reményeink szerint 
a Galériának pedig a sikeressé, az ismerté válását köszönheti majd.
A Coop Galéria létrejöttének célja most is nagyon jól érvényesül, 
hiszen a szervezővel közös missziónak tekintik, hogy a térségünk 
ismeretlen alkotói, az itt élő emberek elé kerülhessenek munkáik-
kal, és természetesen az sem baj, ha az ismerté válás a térségen, 
vagy akár az országhatáron is túlnyúlik majd, mint ahogy ez már 
elmondható Papp László esetében is. Az Igazgató Asszony hiszi, 
hogy a kiállítások, újabb és újabb kapcsolatokat teremthetnek az 
emberek között, ezért a Gödöllő Coop Zrt. változatlanul nagy öröm-
mel támogatja a művészetet, vagy mint a Nautica kiállítás is volt az 
ismeretterjesztést.
Juhász Ferenc zárszavában felhívta a fi gyelmet, hogy a Galériában 
a kiállítás mellet a már kiállított, és a következő kiállítás alkotóinak 
„ termései” is megtekinthetőek  a következő kiállítás anyagából, 
ízelítőt kínálva ezzel. Az ügyvezető ugyanakkor sajnálatát fe-
jezte ki azért, hogy kistérségi funkcióját betölti ugyan a Galéria, 
mert Erdőkertes után most éppen őrbottyáni alkotó kiállítása 
került megren dezésre, de veresegyházi alkotók mindezidáig nem 
jelenkeztek vagy jeleskedtek, holott nem csak a festőművészet de 
más műalkotásokat is szívesen bemutatnának a Galériában, an-
nak ellenére, hogy nincs kétsége afelől, ha nem is számtalan de jó 
néhány kiállításra alkalmas tehetség él Veresegyházon is. Műveiket, 
alkotásiakat a Galéria várja szeretettel, csak úgy mint a látogatókat 
minden hétköznap 10.00 órától 17.00 óráig. 

A kiállítás megnyitójáról a képeket megtekinthetnek a Face bookon,  
az  Axus Art oldalán. A festmények élőben pedig a Veresegyház, 
Iskola u.1 szám alatt található Coop Galériában.

Ismét Kortárs Alkotó Kiállítása a Coop GalériábanIsmét Kortárs Alkotó Kiállítása a Coop Galériában

KÖ N Y V E L É S ,  B É R S Z Á M F E J T É SKÖ N Y V E L É S ,  B É R S Z Á M F E J T É S
Kappa Consulting Kft.

06 20 329 5527
info@kappaconsulting.hu
2111 Szada,
Dózsa György út 166.
(VIDautó Irodaház)
ANGOL, NÉMET
SZAKFORDÍTÁS
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Szépségszalonról az ünnepek előtt

Az egyéves évforduló alkalmából beszélgetünk a Sakura
szépségszalon tulajdonosával, Tóthné Bán Etelkával. 

Mi a legfontosabb tudnivaló a SAKURA kozmetikai kezeléseivel 
kapcsolatban?
Rendkívül fontos számomra, csak minőségi anyagokkal dolgoz-
zunk. Ezért használjuk a bio-organikus, spanyol Alissi Bronte ter-
mékeit. Ezek a kozmetikai termékek tiszta, természetes, növényi ala-
panyagokat tartalmaznak. Már évezredekkel ezelőtt is használtak a 
mediterrán térségben az ókori görög, római és arab civilizációk. 
Bizonyítottan hatékonyak, nemcsak a tradicionális felhasználásuk, 
hanem a tudományosan igazolt tények alapján is.

Melyek a szalon legnépszerűbb kezelései?
Oxigénes arckezelés, amely önálló és kiegészítő kezelésként is al-
kalmazható. Ehhez a kezeléshez oxigént és só oldatot használunk, 
ami teljesen természetes. Hidratáló hatású, pótolja a bőr anyag-
cseréjéhez szükséges oxigént és eltávolítja az elhalt hámsejteket, 
ezáltal csökkenek a ráncok, de nagyon hatásos tiniknek a pattaná-
sok csökkentésére.
Jön a karácsony, legyen angyali a bőre!
Minden olyan Hölgynek és Úrnak ajánljuk, akik belefáradtak a hét-
köznapokba! A kezelés három különböző speciális maszk egymás 
utáni használtára és szinergiájára épül. A hatóanyagok eltávolítják 
a hámsejteket, újjáépítik, oxigenizálják és stresszmentesítik a bőrt. 
Csökkentve az öregedéssel járó ráncokat, egészséges tónust, ragyo-
gást és kisugárzást eredményeznek. 
Tartós szőrtelenítés, IPL- tények és tévhitek?
A magas minőségű géppel kezelt területen már az első alkalommal 
látható az eredmény. Ehhez a kezeléshez nem csak a gép a fontos, 
hanem a megfelelő szakértelem is alapvető feltétel.

Miért döntött a Szalon bővítése mellett?
Vendégeink elégedettsége és további igényei motiváltak, hogy 
teljes körű szolgáltatást nyújtsak. A szalon 145 m2-es alapterülete 
lehetővé teszi, hogy egymástól függetlenül, zavartalanul vehetik 
igénybe különböző szolgáltatásainkat a vendégek.
Ahhoz, hogy jól érezze magát az ember, nemcsak a külső 
megjelenés, az egészségi állapot is meghatározó. Ezért van nálunk 
Vibro trainer, masszázs, csontkovácsolás, talpmasszázs is, amivel 
segíteni tudunk.
Vibro trainer? Mi is ez pontosan?
A legelfoglaltabb emberek is be tudják illeszteni zsúfolt hétköznap-
jaikba, hiszen az edzés időtartama 30 perc. Rövid idő alatt látható 
változást eredményez, erősebb, tónusosabb izmok, fokozza az 
anyag cserét (több kalóriát éget el), a test minden izmát átmozgatja, 
kortól, nemtől és edzettségi foktól függetlenül használható.
 
Sminkoktatás is végeznek?
A smink a tökéletes megjelenés koronája. Azért, hogy ezminden 
Hölgy számára elérhető legyen, nem csak bálra, szalagavatóra, 
esküvőre sminkelünk, hanem oktatjuk is. Az oktatás során elsa-
játítható az „ötperces smink”, a közkedvelt „füstös szem”, és a bonyo-
lultabb „party smink” is. Minőségi alapanyagokkal dolgozunk, hogy 
a tartósságot is tudjuk garantálni. 

A Sakura Szépségszalon magas színvonalú, professzionális szol-
gáltatásokkal, kellemes környezetben - minden kedves szépülni és 
alakját formálni vágyó vendégét szeretettel várja!
A szépség-szolgáltatások széles választékával kényeztetjük Ven-
dégeinket: műkörömépítés, manikűr, Ergoline mélybarnítós szoli, 
csoki csövekkel, fodrászat, lávaköves masszázs.
Szada, Dózsa György út 39.
06-70-367-3814, 06-28-404-142 
sakuraszalon@gmail.com www.sakuraszalon.hu 

(x)

2011. december 31-éig van 
még lehetősége a munkavál-
lalóknak korengedményes 
nyugdíjba vonulni. Ennek 
egyik alapfeltétele, hogy a 
munkáltató vállalja, hogy 
egy összegben megfi zeti a 
nyugdíjfolyósító által határo-
zatban kiközölt nyugdíjat, 
mely függetlenül attól, hogy 
hány évnek megfelelő nyugdíj 
összeg, a vállalkozás 2011-es 
ráfordítása lesz, azaz nem ha-
tárolható el. 
Korengedményes nyugdíjra az 
a magánszemély jogosult, aki
a) 2011. december 31-éig eléri 
a reá 2011-ben irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatárnál öt év-
vel alacsonyabb életkort,
b) a szükséges szolgálati időt 
megszerezte,
c) a munkáltató és a munkavál-
laló bejelentette a szándékát 
a korengedményes öregségi 
nyugdíj igénybevételéhez 
szükséges megállapodás 
kötésről az ügyfél lakóhelye 
szerint illetékes munkaügyi 
központnak,
d) e megállapodást 2011. de-
cember 31-ig megküldik az 
illetékes nyugdíjbiztosítási 
szerv nek, és
e) a korengedményes nyugdíj 
megállapítását – legkésőbb – 
2011. december 31-től igényli.

Mely korosztállyal lehet a 
munkáltatónak korengedmé-
nyes nyugdíjazásra megál-
lapodást kötnie?
Tekintettel arra, hogy 2011. 
évben az 1952.-ben született 
személyek nyugdíjkorhatára 
62 év és 183 nap, az 1953-ban 
születetteké  63.év, a jogo-
sultság meghatározásakor a 
felemelt korhatárra fi gyelem-
mel kell lenni. Például 2011-
ben az 1953-ban született 
személyek korengedményes 
n y u g d í j j o g o s u l t s á g á  n a k 
meg határozásakor a 63 éves 
nyugdíjkorhatár előtti öt évet 
kell megállapítani, tehát a leg-
korábbi nyugdíjigény megnyí-
lása az 58.-ik születésnapjuk. A 
korengedményes nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idő  37 
év.

A 2011. évben megkötött 
megállapodás alapján megál-
lapításra kerülő korenged-
ményes nyugdíj összegét 
csökkentéssel állapítják meg, 
a csökkentés mértéke a korha-
tár betöltése előtt egy évvel 
havonta 0,3%, a második évtől 
havi 0,4%, azonban a csök-
kentés annak ellenére nem 
haladhatja meg a kiszámított 
nyugdíj 8,4 %-át, hogy a kor-
határ betöltése előtt öt évvel 
korábban vehető igénybe az 
öregségi nyugdíj.
A korengedményes nyugdíj 
megállapítása esetén a 
munkáltató a munkavállaló 
előrehozott öregségi nyugdíjra 
jogosító korhatárának elérésé-
ig a megállapított korenged-
ményes nyugdíjának emelések 
és kiegészítések nélküli össze-
gét a Nyugdíjfolyósító határo-
zata alapján a határozat ké-
zhezvételét követő 15 napon 
belül  előre, egy összegben 
megtéríti a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságnak.
Az 1953-ban születettek eseté-
ben a munkáltatónak meg kell 
térítenie a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság részére a kiszámí-
tott korengedményes nyugdíj 
összegére – a megállapítás 
naptári évében irányadó 
januári nyugdíjemelés mér-
tékével – számított nyugdíje-
melést, annyi hónapra, ahány 
hónapig a fi zetési kötele-
zettség fennáll.

Ha a korengedményes nyug-
díjazásról megállapodó mun-
káltató és munkavállaló a pol-
gári törvénykönyv 203.§ (2) 
bekezdésében meghatározott 
jogviszonyban állnak (pl. közeli 
hozzátartozók), és a munkál-
tató a későbbiekben újabb 
biztosítási jogviszonyt létesít 
e korengedményes nyugdí-
jassal, a korengedményes-
megállapodásuk semmissé 
válik, azaz a korengedményes 
nyugdíj megszűnik, a munkál-
tató pedig az erre az időszakra 
eső nyugdíjkiadás megté-
rített összegét visszakapja a 
nyugdíjfolyósítótól.

Kissné Horváth Marianna 
Gazdasági tanácsadó 

telefon: 06/1/874 0930
(x)

A korengedményes nyugdíjbaA korengedményes nyugdíjba
vonulás lehetőségevonulás lehetősége

2011. december 31-ig2011. december 31-ig
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Milyen változást tapasztalhatunk a jégpálya használatában az 
idén?
Van változás, elsősorban azért mert beindítottunk egy jégko-
rongoktatói tanfolyamot. 300 veresegyházi gyermek jelentkezett 
a hokisuliba, elsősorban az 5 és 14 év közötti korosztályból. Ők a 
veresi iskolákból jönnek, a Fabricziusból, a Református Iskolából és 
a Kéz a Kézben Óvodából. Jelenleg 2200 gyermek vesz részt nálunk 
korcsolyaoktatáson, ebből háromszázan jégkorongot is fognak ta-
nulni, illetve hokisuliba is fognak járni. Ez azt jelent, hogy az összes 
hétköznapi délután a jégkorongosoké lesz, tehát ilyenkor nem tar-
tunk közönségkorcsolyázás. Közönségkorcsolyázás csak péntek dél-
után 15:30-tól 19:30-ig lesz, illetve szombaton és vasárnap délelőtt 
és dél után egy-egy turnusban. Ez nem okoz nagy meglepetést, 
mert az előző évek tanulsága szerint a közönség 90 %-ban eddig 
is ezekben az időpontokban vette igénybe ezt a jégpályát. Hétköz-
napokon 8-tól 2-ig az iskolások korcsolyaoktatásait végezzük, délu-
tán, 2-től 6-ig pedig a korongosoké a jég.
A körülményekben annyi változott, hogy teljesen felújítottuk a 
pályát, kicseréltük a trepniket, szőnyegeket tettünk le, zajvédő fal 
készült (önkormányzati összegből), hogy a szomszédokat ne za-
varja a zene, stb. 

Mennyi látogatóra számítanak?
A tavalyi évben 8000 fi zető vendégünk volt. Az idén is arra számí-
tunk, hogy legalább ennyien eljönnek a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére. Természetesen a testnevelés órák és a hokisuli keretében 
idejáró gyerekek ebben a számban nincsenek benne.
Az iskolás gyerekek 2200-an vannak, hetente jönnek, így 12 hét 
alatt összesen 24 000 gyerek fordul itt meg.

A délelőtti korcsolyázás ezek szerint a testnevelési órák kere-
tében történik?
Igen, az iskolák beillesztették a testnevelési órák rendjébe a korcso-
lyaoktatást, s ez nem újdonság, mivel már a harmadik éve ez így 
működik.

Mibe kerül a korcsolyázás, mennyibe kerül egy belépőjegy?
A délelőtti ún. iskolai korcsolyázás ingyenes a gyerekeknek. A 
közönségkorcsolyázás terén azonban változtattunk az árakon. Lé-
nyegesen olcsóbbá tettük a gyerekjegyet, ami 600 Ft lett, hogy 
ezzel is támogassuk a gyerekek korcsolyázását. Ennek ellensúlyo-
zására viszont emeltünk a felnőtt jegy árát 1000 Ft-ra.
Ezen kívül az a 300 gyerek, akik a Drago Skorpiók Sport Egyesület-
ben jégkorongozik, azoknak számára ingyenes a belépés, a tagsági 
igazolványukkal bármikor jöhetnek korcsolyázni. 

Milyen támogatásból tudják mindezt működtetni?
Ebben az évben a jégkorong az öt látványsport részeként jelentős 
állami támogatást kap. Ezekből a támogatási pénzekből tudtuk me-
goldani, hogy ennek a 300 hokisulis gyereknek nem kell tagdíjat 
fi zetni, és majd a felszerelést is jelentős kedvezménnyel kaphatják 
meg. A törvényalkotás célja az volt, hogy támogassák az utánpót-
lás-nevelését a látványsportokhoz. Ezek közé tartozik a foci, a kézi-
labda, a vízilabda, a kosárlabda és a jégkorong.
Bonyolult azonban a módszer, ugyanis az egyesületeknek az ál-
lam ad az igazolást, amit az APEH-hez kell benyújtani, s a pénzt a 
támogató cégektől kell összeszedni. A cégek ugyanis a társasági 
adójuk 70%-át felajánlhatják ilyen célra, azaz ezt az összeget 
leírhatják az adóalapjukból. A nehézséget az jelenti, hogy decem-
ber 15-én lezárul ez a lehetőség, addig lehet összeszedni a pénzt. 
Most gőzerővel azon dolgozunk, hogy összegyűjtsük ezeket a tá-
mogatásokat.

Veresi cégekre gondolnak elsősorban?
Nem feltétlenül, hiszen az egyesületünk tevékenységének a 
nagyobb része Budapesten zajlik. A cégeknek ez azért éri meg, mert 
ez 10%-kal kevesebbe kerül, mintha befi zetnék az APEH-nak.

Az iskolásoknak, akik ide korcsolyázni járnak, jelent ez a sport 

valamilyen költséget?
Nem, számukra is teljesen ingyenes a tanórai oktatás. Erre a célra az 
önkormányzattól kapunk jelentős városi támogatást, már évek óta.

Tavaly a Drago Skorpiók versenyeztek is…
Versenyeznek most is, nem is azzal van a baj, hanem hogy ki-
alakult egy furcsa piaci rendszer. Tavaly az államilag támogatott 
„jég idők” 6000 Ft-ba kerültek, annyiért lehetett jeget bérelni egy 
órára, mondjuk a Kisstadionban. Az idén ezek az árak felmentek 
20-30.000 Ft-ra, mondván az egyesületek kapnak már állami tá-
mogatást, fi zessék meg a piaci árat. Emiatt egy nehezen átlátható 
helyzetbe kerültünk, ugyanis még nem látjuk, hogy mennyi pénzt 
tudunk összegyűjteni, másrészt pedig azt, hogy miképpen lehet 
azokat a pénzeket felhasználni, mert nagyon szigorú az elszámo-
lása. Ez pályázati pénz, tehát csakis arra legyen felhasználva, amire 
nevesítve adták. Ráadásul egy jelentős önrészt is be kell tenni, mert 
a pályázati pénznek is „csak” a 70%-a a támogatás, és 30% önrészt 
még elő kell teremtenünk. 
Ha ezekből a veresi gyerekekből kialakul majd egy olyan csapat, 
vagy akár több is, amelyikre már lehet hosszabb távon építeni, ak-
kor létrehozunk egy veresegyházi jégkorong egyesületet, s akkor 
természetesen bajnokságban is indítunk csapatokat. Persze gond, 
hogy a három téli hónap nem elég ahhoz, hogy egy csapat komo-
lyan működjön, ehhez fedett pályás edzések is szükségesek, de ez 
most még távlati kérdés. 

Kik foglalkoznak a jégen az iskolás gyerekekkel?
Az oktatás Dragomír György vezetőedző irányításával folyik. Az 
egyesület három edzőjén túl, be akarunk vonni a testnevelési 
főiskolán jégkorongedzői szakon végző fi atal oktatókat is gyakor-
latra. 

Meddig lesz nyitva a pálya?
A tervek szerint február végéig, de ez erősen időjárás függő:

Milyen eseményeket terveznek erre az idényre?
Tervezünk két alkalommal jégkorong tornát, a 8-9 éves korosz-
tályban, 4-6 csapat részvételével. Tavaly már a veresi gyerekekből 
is össze tudtunk állítani egy csapatot, reméljük, hogy ez az idén is 
így lesz. 
Ezen túl megtartjuk a szokásos „Kori Olimpiá”-t, ami szintén egy 
egésznapos rendezvény. Ezen a 2200 gyerekből az oktatás végére 
kiválogatott legjobbak vehetnek részt. 

Hogyan hűtik a jégpályát?
Egy nagy kapacitású, villanyárammal működő hűtőgéppel. Ennek 
a költsége havonta nagyságrendileg 1 millió Ft, az időjárás függvé-
nyében.

Jégpálya megnyitásának napján a GE-t látták vendégül…
A GE támogatja az Egyesületünket, kapunk tőlük évi többszázezer 
Ft-ot. Ezt viszonozzuk azzal, hogy kedvezményes belépőt kapnak, 
illetve a Mikulás időszakban már hagyományosan a dolgozóknak 
és a gyerekeknek egy Mikulás partit rendeznek itt nálunk. Hálásak 
vagyunk a GE-nek, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját gyerme-
keiken kívül mások is ingyenesen korcsolyázhassanak. 
Köszönöm a bőséges tájékoztatást, Sima jeget és sok látogatót 
kívánunk az előttünk lévő idényre.

Windhager

Interjú András Attilával, az Ice Kid Kft ügyvezetőjével, a veresegyházi korcsolyapálya üzemeltetőjével

Ismét korcsolyázhatunk a jégenIsmét korcsolyázhatunk a jégen

G Y E R M E K F E L Ü G Y E L E TG Y E R M E K F E L Ü G Y E L E T

Kétgyerekes, tapasztalt családanyaként,
vigyáznék gyerekekre, akár rendszeresen vagy

egy-egy alkalomra is. Érdeklődni a
30/6406 996-os telefonszámon lehet.
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Interjú a jégen Orosz Ritával,Interjú a jégen Orosz Ritával,
a GE irodavezetőjévela GE irodavezetőjével

Önök nyitották meg a városi
jégpályát az idén is...
Igen, ez már hagyománnyá vált, 

immáron harmadik éve itt ren-

dezzük meg a Mikulás rendezvé-

nyünket a dolgozóinknak és azok 

gyermekeinek. Nagyon jó kapcso-

latot ápolunk a Drago Skorpiók-

kal, támogatjuk őket, és ennek 

fejében használjuk ezen a napon 

a jégpályát. 

Komoly létszámmal jöttek...
Nagyon sok munkatársunk jelezte a részvételét. Körülbelül 150 

gyer meket várunk és persze a szüleiket is. Így összességében jó 400 

főre számítunk. 

Mikulás is eljön és korcsolyázik?
Igen, természetesen várjuk a Mikulást, de az idén nem korcsolyázik. 

Meghívtuk azonban az Iszkiri zenekart, ők szórakoztatnak a dalaik-

kal mindnyájunkat. Gesztenyesütéssel is bővült az idei kínálatunk. 

Ez most egy újdonság, évek óta csak zsíros kenyeret és kalácsot 

szolgáltunk fel a megéhezett munkatársainknak. 

Szeretném ezúton is megköszönni a város támogatását, különösen 

a GAMESZ készséges együttműködését. Asztalokat és székeket kap-

tunk tőlük erre az alkalomra, és a hangosításról is ők gondoskod-

tak. 

Mit terveznek még az adventi időszakban?
December folyamán ismét lesz egy cipősdoboz akciónk, amit az 

Esélyért Szociális Alapellátó Központtal  közösen csinálunk.

Volt egy jótékonysági süteménysütésünk is. Ennek a bevételéből 

társasjátékokat, logikai készségfejlesztőket és könyveket vásárol-

tunk, amelyeket december 15-én adunk át a Művelődési Házban a 

térségben élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek. Az Esélyért Szociális 

Alapellátó Központ jól ismeri, melyek azok a családok, ahol szükség 

van a segítségünkre, s nem is kizárólag csak a gyerekeknek, hanem 

sokszor az egész családnak, vagy éppen időskorúaknak számít 

sokat, ha egy kis meglepetést, élelmiszert kaphatnak tőlünk.

Részt veszünk a városi Mindenki Karácsonyán is, ott mézeskalácsot 

fogunk majd osztani az embereknek.
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Mikulás a Mézesvölgyi Iskola előtt - Kakaó PartyMikulás a Mézesvölgyi Iskola előtt - Kakaó Party

Budai János rendületlenül Budai János rendületlenül 
süti a palacsintátsüti a palacsintát
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Mikulás a Fő térenMikulás a Fő téren
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A  p a p u c sA  p a p u c s
“Ha Franciaország az úti cél és le-
galább négy hónapja várod, hogy 
elérjetek végre Párizsba, végigsétál-
gassatok a vásárló utcákon, kényel-
mesen piknikezzetek a Jardin du  
Luxemburgnál, igazán dühös le-
hetsz, ha bejelentik, hogy holnaptól 
a francia repülőtereken sztrájkol a 
munkások fele. Mi csak holnapután 
utazunk, de így is eléggé szívfájdító 
és egyben dühítő is ilyet hallani …”
- Mi van?! - Idegesen kiáltott, s legszí-
vesebben lecipelte volna a gyereket 
az emeletről, de akkor borzalmas 
lett volna a sírás. A kicsi éppen az 
ágya alá próbált bemászni, s közben 
egyet len szót hajtogatott, amit a lány 
nem is értett.
- Papucs, papucs! - hallatszott lentről, 
s ő végre rájött, hogy mit magyaráz 
a húga.
- Be ne verd a fejed! - utasította, hisz 
végül is a kislányt az ő felügyeletére 
bízták, neki kellett vigyáznia rá arra a 
két órára, míg a többiek vásárolnak. 
Újra a laptopja felé fordult és foly-
tatta a gépelést.
                                                                                                                                                                      
“A francia nyelv gyönyörű, a 
fi lmjeik művészfi lmek, nem valami 
tucatelőadások, mint a legtöbb 
amerikai. De talán leginkább az vonz, 
arra törekednek, hogy megtartsák 
a városkákat olyannak, amilyennek 
régen építették. Mikor a tető össze-
roskad, s már muszáj kicserélni, ács-
ok kal helyrehozatják, nem új csere-
peket tesznek rá, hanem visszatetetik 
a mohás, több száz esztendőseket. 
Nem a legdrágább, legújabb divatú, 
mediterrán stílusú villákat építenek, 
hanem beköltöznek a gyönyörű, 
borostyánnal befuttatott régi házak-
ba. A kísérteties hidaik, megannyi 
ihletet adó természeti és építészeti 
szépség. Persze mindezt csak el-
mondásból tudom, de szeretném 
látni én magam is, a két szememmel 
is érzéke …”
-Hugi! Huuugi! - Ujjai rángatóztak, 
ahogy megálltak a billentyűzet felett. 
Oda se nézett, csak válaszolt.
-Tessék... - Most kedves hangon 
beszélt, hisz a gyerek olyan boldo-
gan szólította. Csak ne zavarná meg 
mindig abban amit tesz.
-Hugi! - Csak nem tágít. Feltekintett a 
monitor elől, szeme szikrákat szórt.
De az angyali mosoly, azok az édes 
fürtök, ahogy elállnak a fejétől, akár 
egy kis égből szalasztott tünemény! 
Végignézett rajta, hát az ő papucsát 
vette fel. Pont olyan benne, mint 
egy kis kacsa, vagy bohóc. A kicsi 
lenézett a lábára, majd vissza az 
ágyon üldögélő lányra. Nevetett, 
repedtfazékhangon, gurgulázón, sz-
inte belefulladt saját örömébe. Végre 
az idősebb is elvigyorogta magát, 
kitört belőle a kacagás. Erre a gyerek 
felbátorodott, s már azt sem tudták 
min, de nevettek. A lány leugrott az 
ágyról, lelökte az öléből a laptopot, 
az halk puff anással esett a matracra.
A kicsit felkapta, s karjánál fogva for-
gott vele a szoba közepén. Az repült, 
de erősen szorította ám a másik 
kezét, azért félt attól, hogy leesik.

-Jepül! - kiáltott hangosan, a papucs már a földön hevert a pici 
lábacskákról könnyedén lecsúszva. Órákig játszottak, mindenfé-
lét. Táncoltak és csigabigákat gyűjtöttek, megnézték a Shreket 
is, degeszre tömték magukat fagylalttal. Végül kimerülten zu-
hantak az ágyra, egymás mellé. A gyerek gyorsan elaludt, már 
csak egyenletes lélegzését hallotta az idősebbik.
Újra maga elé vette a laptopot. Folytatná a monológot, amit 
a gyönyörűséges Franciaországról írt, de már nem volt kedve 
hozzá. Ránézett a kicsire, majd megnyomta a törlés gombot.
Hosszú időn át gépelt, oldalakon keresztül. Sokáig gondolkodott 
azon, hogyan is fejezze be az újabb történetet, hiszen a vége a 
legfontosabb, az hagyhat csak nyomot igazán egy emberben. 
De csak az jutott eszébe, hogy mennyire fontos foglalkozni 
azokkal, akik igazán értékelni tudják azt.
“Szeressük a kis szörnyetegeket, akiket ránk aggatnak anyáink. 
Hiszen egyikük sem nyűg, csak akkor válik teherré, ha nem 
vagyunk hajlandóak rájuk is fi gyelni.
Semmi mást nem kérnek, csak amit mi is elvárunk szüleinktől. 
Szeretet és fi gyelmet. Adjuk meg ezt nekik, mivel megérdemlik, 
mint ahogy mi is megérdemeljük.”

Veréb Árnika
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Vajon melyik lesz a legnépszerűbb?Vajon melyik lesz a legnépszerűbb?
Monitor-T V, netbook vagy táblagép azMonitor-T V, netbook vagy táblagép az

Inviteltől új ADSL előfizetéshezInviteltől új ADSL előfizetéshez

Biztosan sokan vannak, akik 
szívesen vásárolnának egy 

megbízható netbookot, egy új 
monitor-TV-t, esetleg egy ig-
azán modern táblagépet vagy 
ahogyan mostanában legtöb-
ben nevezik, „tabletet”. Eze-
ken az új eszközökön ugyan-
is tényleg nagyobb élményt 
nyújthat az internetezés, a 
munka vagy a szórakozás, áruk 
azonban általában nem olcsó. 
Az Invitel éppen ezért úgy 
döntött, hogy november 1-jétől 
új akciót indít, amely megkön-
nyíti, hogy egy-egy ilyen készül-
ékhez hozzájuthassanak az 
érdeklődők. A vállalat legújabb 
ajánlatában új ADSL előfi zetés 
mellé most csupán havi 990 fo-
rintért választhatunk egy Sam-
sung HD Monitor-TV, egy DELL 
netbook vagy egy HUAWEI 
táblagép közül.

Az Invitel egy speciális bérleti 
konstrukciót dolgozott ki, amely 
során 24 hónapon át, 990 forint-
ért használhatjuk a terméket, 
majd két év után a használt esz-
közt visszaadhatjuk a cégnek. Az 
akcióban akkor vehetünk részt, 
ha választunk az 5, 10 vagy 15 
megabit/secundum sebességű 
lakossági ADSL előfi zetési 
csomagok közül és 24 hónapos 
szerződést kötünk. Az Invitel 
még egy wifi  modemet is bizto-
sít a kedvezményes készülékek 
mellé, amellyel a lakásból biz-
tosan, de talán még a kertben 
napozva is elérhetjük az inter-
netet a netbookon vagy az an-
droidos táblagépen keresztül. A 
990 forinton felül 4990 forintos 
egyszeri díjat kell még fi zetni az 
eszközökért akkor, amikor a fu-
tár kiszállítja azt a megrendelő 
lakására.

Melyiket válasszuk?
Szeretné, ha a mozizás élménye 
a nappalijába költözne, esetleg 
egy hordozható számítógépre 
vágyik, vagy egy modern és 
könnyen használható androidos 
készülékre, amely a legkisebb 
táskában is megtalálja a helyét? 
Akkor érdemes átgondolnia 
az Invitel ajánlatát. Akár saját 
használatra, akár ajándékként 
tökéletes választás lehet bárme-
lyik termék, a vállalat kíváncsian 
várja, vajon melyik eszköz lesz a 
legnépszerűbb. Az Invitel aján-
lata azoknak is megoldást nyújt, 
akik eddig nem interneteztek, 
mert nem volt mivel. Most a net-
book vagy a táblagép megold-
hatja ezt a problémát, hiszen 
i lyen konstrukcióban tényleg 
csak ritkán lehet hozzájutni eze-
khez a kiváló minőségű árukhoz. 
Azoknak pedig, akik már ren-
delkeznek internet előfi zetéssel, 
most érdemes lehet átnézni a 
régi szerződéseket és meggon-
dolni az Invitel ajánlatát.

Számoljunk együtt
Az ADSL előfi zetés mellett a 
két év során a választott készü-
lékért csupán 23.760 forintot 
(24 hónap x 990 forint) és az 
egyszeri 4990 forintot kell ki-
fi zetni, azaz összesen 28.750 
forintért élvezhetjük a modern 
technológiát. A bérleti kon-
strukció végén pedig az ügyfél 
dönthet akár úgy is, hogy újra 
bérli, és akár meg is vásárol-
hatja a készüléket, ezt egyszerű 
megállapodással rögzítheti az 
Invitelnél a 24 hónap elteltével. 
Sőt természetesen még az is 
elképzelhető, hogy egy újabb 
hasonlóan kedvező Invitel 
akcióban vesz majd részt. 
További részletekért kérjük, 
látogasson el Telepontunkba, 
vagy érdeklődjön a 1288-as 
telefonszámon, de tájékozódhat 
az Invitel honlapján is a www.
invitel.hu/valasszon címen.

Az év végét általában mindenki nagyon várja. Ez a pihenés, a család, 
az otthoni együttlétek ideje és persze ez az ajándékozás időszaka 
is. Ilyenkor, ha egy kicsit szemfülesek vagyunk, sokat spórolhatunk 
egy-egy akcióval, miközben izgalmas és hasznos ajándékkal lep-
hetjük meg magunkat, vagy családtagjainkat. Az Invitel ezekre az 
igényekre kínál élményeket legújabb ajánlatával.

Telefon: +36 30 549 3232
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Boldog Karácsonyt és eredményes  
új esztendõt kívánunk Önöknek!
Köszönjük eddigi bizalmukat,  
és reméljük, jövõre is elégedett 
ügyfeleink között üdvözölhetjük Önöket!
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www.unibrikett.hu
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A Tündérkirálynő ésA Tündérkirálynő és
a Színészkirálya Színészkirály

Történetek Ruttkai Éváról és Latinovits Zoltánról

 Gábor Júlia és Szigethy Gá-
bor volt a veresegyházi Polgári 
Kör vendége 2011. november 
19-én este. Nagy örömmel és 
érdeklődéssel hallgattuk az In-
novációs Központ kamaratermé-
ben a két előadó történeteit az 
„Álomszínészpár”-ról, Latinovits 
Zoltánról és Ruttkai Éváról.
Szigethy Gábor irodalomtörté-
nész, szakterülete a színháztörté-
net. Felesége, Gábor Júlia, Ruttkai 

Éva és Gábor Miklós lánya. Édesanyjával maradt a válás után, évekig 
együtt lakott a Ruttkai-Latinovits párral.    
Érett felnőttként, gyermeki szeretettel és csodálattal beszélt „Anyu”-
ról, és távolságtartó tisztelettel Zoltánról. 
Szigethy Gábor a tudós komolyságával és a magánember lelkese-
désével ismertette, magyarázta, érzékeltette a csodálatos színész-
pár életét, szerepeit. A feleségével közösen létrehozott könyvben 
írja: „Örökségem Éva tekintete: rám bízta az életét, hogy őrizzem, 
amit őrizni kell, és meséljek…meséljem el, hogy élt, s halt – közöt-
tünk és értünk az álomszínészpár…”  

Néhány gondolat, történet az elhangzottak közül:
Éva gyermekkoráról
„Kétéves voltam, amikor először léptem színpadra Lakner bácsi 
gyerek színházában… A nevemet is Lakner bácsitól kaptam,… mert 
anyakönyvi kivonatomban Russ Éva áll. … Tíz évig voltam gyerek-
színész, s ezalatt a tíz év alatt olyan szerepeket játszottam, mint a 
Kis Lord, a III. Richárdban, a kis herceg, és olyan nagy színészekkel 
játszottam együtt, mint Darvas Lili, Somlay Artur. És olyan nagyszerű 
rendező rendezett, mit Hevesei Sándor, akinek köszönöm, hogy 
színésznő lettem. Mert az egyik főpróbán odahívott engem, — 
raccsolt, emlékszem, már beteg volt, botra támaszkodva jött, leült 
és — azt mondta nekem: Kislány, ha nem bízod el magad, belőled 
nagyon jó színésznő lesz.”
 Felnőttként is „gyerek volt. Este tízkor az előadás után…
fölugrott édesanyjához, leült a parányi konyhában, és jóízűen, kis 
lábaskából falatozta kedvenc ételét, a paprikás krumplit.”
Nem volt rossz a házassága, de a Latinovits Zoltánnal való találkozás 
szétszakította az előző érzelmi köteléket. Így emlékezett vissza 
erre: 
„Miskolcon, az Ilyen nagy szerelemben, amikor ott vendégszerepel-
tem, Lídiát játszottam. Latinovits Zoltán volt a partnerem. Nem 
mertem ránézni. Elkezdtük a próbát: fekszik az ágyban
Peter, s én, Lídia fésülködöm. Peter azt mondja: Lídia — nekem oda 
kell néznem. Odanéztem — és az én szemem nézett vissza! Leállt 
a próba. Nem tudtam folytatni… Mint később kiderült: ő is félt 
tőlem, s az éjjeliszekrényére kitette a képemet, hogy barátkozzon… 
Másnap kaptam a hosszú levelet. Gyönyörűséget. És előadás után 
a tánc. A bordó kordbársony zakója, amit Somló Istvántól kapott. 
Az eső. A séta vele… Az élet tud olyan lenni, mint a mese. De an-
nak ára van. Nem lehetsz latolgató, meg fukar. Fél hétkor néztünk 
a miskolci tükörbe, s attól kezdve minden premier napján fél hét-
kor virágcsokrot kaptam tőle olyan gyönyörűséges sorok kíséreté-
ben, amelyektől megemelkedik, aki kapja. Téptük egymást, de mi 
értettük egymást legjobban. Amit én csináltam, senki nem tudta 
úgy szeretni, mint ő…
 Ruttkai Éva magáról, a Kossuth-díj és sok más díj után:
„Nem lehet pontosan tudni, hogy mi az én jelentőségem, de biztos, 
hogy csillagként kell szolgálnom. S ez nem a ragyogás, nem csak 
a ragyogás, mert hiszen a csillagnak dolga van. A csillagnak az a 
dolga, hogy messzire világítson. És ez nagyon nehéz…”
Milyen volt Latinovits?
„Igazságomból nem engedtem soha, káros szenvedélyem a 
dohányzás, meg az, hogy tehetségtelen, ezért rosszakaratú ember-

ekkel összeférhetetlen vagyok.”
 Ő tudta, mit akar, tudta, mi szeretne lenni: „Játszó-ember. Hívő-
ember. Gyerek-ember.” 
1970-ben elismerten az ország egyik legjelentősebb színésze. Iri-
gyei, ellenségei éppoly számosak, mint rajongói, hívei. Színházi 
életünkben megkerülhetetlen óriás…s a Vígszínház igazgatója 
olyan hangon levelez vele, ahogy szófogadatlan, taknyos kölyök-
kel sem szokás. Utasít, elrendel, kötelez, munkaszerződését nem 
kívánja megújítani. 
Hat év múlva tisztázatlan körülmények között meghal: Vonatbale-
set. Öngyilkosság? Mint József Attiláé? Édesanyja és Éva ezt so-
hasem hiszi el. Szigethy Gábor hosszú cikkben bizonyítja az öngyil-
kosság lehetetlenségét. 
Húsz évig játszott a színpadon, Debrecenbe indult Budapestről, je-
les építészmérnöki diplomával segédszínésznek…Élete lett a szín-
ház. S a színház felejthetetlen alakja, csillaga lett ő is. 

fverona

Barcsainé Prohászka GyörgyiBarcsainé Prohászka Györgyi
Alkotóművész kiállításánakAlkotóművész kiállításának
megnyitója az Erdőkertesimegnyitója az Erdőkertesi

FaluházbanFaluházban
A művésznő 27 évig ruhákat tervezett, modellezett, de ezt négy éve 
abbahagyta. Autodidakta módon tanulta meg a nemezelést, speci-
alitása a nuno-technika, ami a nemez és a selyem összedolgozását 
jelenti. 
A kiállításon könnyedén lebegő, 
színes, puha nemezangyalokat 
láthatunk selyembe dolgozva. 
Ilyen érdekes ötlet jellemzi a 
legújabb munkákat. A képeken 
találunk még színes belső lélek-
megjelenítéseket, a végtelen 
ábrázolását, alvó piciny törpét az 
erdő gyönyörű fűszálai és virágai 
alatt. 
Olyan színes üvegékszereket, 
melyek nek a belsejébe virágot 
vagy egyéb szép fi gurát égetett az 
alkotó.  Vidámak, színesek, válto-
zatosak, világunk sokszínűségét s 
a lélek harmóniáját közvetítik
számunkra. 

„Már felhagytam a varrással, elvégeztem egy lakberendező tan-
folyamot.  Ezt csinálom, mikor nem dolgozom.  Tűzzománcot, üveg-
ékszereket készítek, „kreatívkodom”, pihenek, ha hagynak. Érdekel 
az Ezotéria minden ága.  Alkotókörrel együtt voltak már kiállításaim, 
és önállóan is néhányszor.” – mondta lapunknak a művésznő.
Fialka Bernadett örökzöld melódiákkal, Fábiánné Virágh Bernadett 
versmondással színesítette a megnyitót.

fv
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10 éves a Veresi Betlehem10 éves a Veresi Betlehem

Advent – a várakozás és a felkészülés ideje. Városunk több civil cso-
portja bensőséges, szép műsorral vár minket ezekben a napokban. 

Illés Zoltánt, az Agora Kör vezetőjét faggattam a Kör történetéről és az 
idei ünnepükről. 

Hogyan kezdődött..?
A veresi Betlehem megálmodói-
nak az volt a szándéka, hogy a 
cselekvő szeretet megnyilvánu-
lásaként Jézus születése miszté-
riumának helyszínét hozza létre. 
Innen indultunk, s idén immár 
tizedszer építettük fel betlehemi 
istállónkat. Ez egy igazi közös-
ségi alkotás, a tér bekerítésével, 
a fészer ácsolásával és a bábuk 
elkészítésével, felújításával, el-
helyezésével. Ebbe az élő képbe 
várjuk és hívjuk mindazokat, akik 
hajlandók és képesek elfogadnia 
többiek kinyújtott kezét. Remé-
nyeink szerint létrejött egy szakrális tér, amelyben megvalósul
Jézus és egymás megajándékozása. 
Ehhez mindenki hozzájárulhat szándéka szerint bármilyen lelki 
ajándékkal. Lehet ez egy fohász, egy jó kívánság…A fő cél: egy 
o lyan hely megteremtése, ahol ritkán vagy gyakran találkozó em-
berek is szót válthatnak egymással, s ennek hangulatát  a hely ha-
tározza meg.  Hozzájárul a karácsonyra való lelki felkészüléshez.
A Betlehem fontos hely azért is, hogy megőrizzük a tárgykörbe 
tartozó népi hagyományunkat, a betlehemes játékot, kérve és tá-
mogatva az ilyen tevékenységet folytató csoportok szereplését. 

A betlehemi istálló felépítésével hagyományt teremtettetek, 
amely szélesebb a saját Körötöknél…
Az a törekvésünk, hogy ez a tér és a benne megvalósuló esemé-

nyek mindig ugyanabban az időben, advent negyedik vasárnapján 
14 órától legyenek. Köszönjük a szereplőknek – az óvodásoknak, 
az általános iskolásoknak, a Népdalkörnek, a Hagyományőrző Népi 

Együttesnek, az énekeseknek, 
hangszereseknek, az eddigi 
betlehemes játékokat, és kérjük a 
további együttműködésüket.
Köszönjük a magánszemélyek, a 
cégek és az önkormányzat anya-
gi, valamint az egyházak lelki 
támogatását. Fontos ez utóbbi 
azért, mert a Veresi Betlehe-
met különböző világnézetű és 
felekezethez tartozó emberek 
hozták létre, akik megerősítést 
éreznek munkájuk iránt az öku-
menizmus megjelenésével. 

Az idei, jubileumi esemény men-
nyiben tér el az előzőektől?
Az idén december 18-án 14 

órától a hagyományainknak megfelelően rendezzük a Betlehemet. 
Városunkban, a Fő téren december 22-én a „Mindenki karácsonya” 
című rendezvényen is jelen leszünk. Szabó Zsolt segítsége által élő 
Betlehemmel. 
Annak ellenére, hogy a két rendezvény elképzelése nem azonos, 
nagy örömmel veszünk részt benne. A Veresi Betlehem a szakrali-
tás és a néphagyomány kapcsolatára helyezi a hangsúlyt, míg a Fő 
téri a karácsony egyetemes-világi jellegét hangsúlyozza, a szeretet, 
az ajándékozás mozzanatával: tartalmas, szép műsorokkal aján-
dékozza meg a város apraját-nagyját. Ebből a bibliai történet nem 
maradhat ki!
Köszönöm a beszélgetést. Kívánok áldott, békés,
szép ünnepet!    
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5 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

300 Ft azonnali 

kedvezmény.

2011. december 19 – 2011. december 22. között 2011. december 19 – 2011. december 22. között
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110 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

800 Ft azonnali 

kedvezmény.

15 000 Ft feletti 

vásárlás esetén 

1500 Ft azonnali 

kedvezmény.

A kupon felhasználási módja:
- vágja ki, hozza Magával és fizetéskor kérjük adja át a pénztárosnak 
- egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel
- blokkok összevonása nem lehetséges
- fix áras termékekre a kupon nem érvényesíthető (pl: cigaretta,  feltöltőkártya)

F ó t

és AZONNALI kedvezményt adunk!

Vásároljon a fóti Corában
2011. december 19 – 2011. december 22. között

2011. december 19 – 2011. december 22. között
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FIDESZ SajtótájékoztatóFIDESZ Sajtótájékoztató
Tolnai Ildikó a FIDESZ, és Gáncs Gábor a KDNP helyi szervezetének 
elnökei sajtótájékoztatóra hívta a környék újságíróit abból az alka-
lomból, hogy Veresegyházra látogatott Gulyás Gergely országgyűlési 
képviselő, a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke.

Képviselő úr a kormány által eltervezett 2012-ES KÖLTSÉGVETÉS 
elveit kívánta felvázolni röviden, valamint kérdésekre válaszolt. Ezt 
követően azonban a köreikbe tartozó meghívott személyekkel tar-
tottak zártkörű megbeszélést. 
Mindez december 1-jén zajlott a Szabadidős Központban.

Képviselő úr tájékoztatójából részletek a teljesség igénye nélkül.
A kormány legfőbb célja a 2012-es évre a munkahelyteremtés. Ez 
a mutató rendkívül rossz képet mutat az országról, Csehország-
ban, amely hasonló lélekszámú, 1 millió fővel több dolgozik, mint 
nálunk. A helyzet javítása érdekében Startmunka programot in-
dítanak 2012-ben., amelynek keretében 150-200 ezer embert 
akarnak bevonni a munka világába. Természetesen ehhez képzés 
is szükséges, hogy alkalmasakká váljanak a hosszabb ideje nem 
dolgozók a munkára.
A másik alapvető célkitűzés a gazdaság stabilizálása. A makrogaz-
dasági adataink nem rosszak, de az államadósság okozta hiány 
nagy teherként nehezedik az országra. Az nem vigasz, hogy egész 
Európa válságban van. 
A harmadik megoldandó feladat a devizahitelesek segítése. Már a 
Bankszövetség is keresi a megoldási lehetőséget, mert ez az állapot 
nekik sem jó.
A Startmunka program során a közmunkát úgy kívánják vonzóvá 
tenni, hogy a résztvevők fi zetése kétszerese legyen a segélyből 
élők jövedelmének, s mivel szegénységben élőket érint elsősorban, 
ezért heti fi zetésütemezést vezetnek be. Az állam biztosítja a forrást 
a közmunkákra, de, hogy az hasznos munka legyen a települések 
életében, az már az önkormányzatokon múlik. Nem „ködlapátolás-
ra” bíztatják a településeket, hanem értelmes munkát várnak el.
Edelmann György, Kisnémedi polgármestere aggodalmának adott 
hangot a kistelepülési önkormányzatok tervezett összevonása 
m iatt. Képviselő úr szerint az önkormányzatok önállósága 1500 lé-
lekszám alatt szűnnek majd meg. 
Felvetették azt is, hogy Pest megye, mivel Budapesttel egy régiót 
képvisel, az átlagnál magasabb gazdasági mutatókkal rendelkezik, 
így a környező települések EU-s pályázati lehetőségei jószerivel 
elvesznek. Emiatt rosszak a kilátások. 
Képviselő úr egy kérdésre elmondta, hogy az ország jövő évi 
költség vetést 280 Ft-os euró árfolyamon tervezték.

WK

Petíció a Zöld Fordulatért – Petíció a Zöld Fordulatért – 
Schiffer András VeresegyházonSchiffer András Veresegyházon

A Lehet Más a Politika (LMP) alapítója, országgyűlési képviselő, az 
LMP frakcióvezetője Veresegyházra látogatott. Vendéglátói, az LMP 
helyi szervezete gondoskodtak róla, hogy képviselő úr megjelenhes-
sen a város legmozgalmasabb helyszínén, a szombati piacon, a Pol-
gármesteri Hivatal új épülete előtt, december 10-én. Standjuknál 
aláírást is gyűjtöttek, s a jelenlegi kormányzati intézkedések hely-
ett, a saját javaslataikat tartalmazó tájékoztató anyagukat is bárki 
magához vehette. Frakcióvezető úr ismertette, hogy szeptember 
óta országjáró körúton népszerűsíti az LMP elképzeléseit, ennek 
keretében érkezett most mihozzánk. 
Interjú kérdéseinkre az alábbiak szerint nyilatkozott:

“Az LMP egy öko-párt, az ország 
egészére van programunk. Az 
elmúlt hónapokban a Zöld For-
dulat programját igyekeztem 
megismertetni az emberekkel. A 
kormány költségvetési ámokfu-
tásával szemben, a megszorítá-
sok politikájával szemben van 
alternatíva, egy zöld fordulatra 
lenne szüksége az országnak. 
A külgazdasági körülményeket 
fi gyelembe véve, az államház-
tartási hiányt és az állama-
dósságot nem növelve, ha szakít 
a kormányzat az egykulcsos 
adórendszerrel, fokozottan adóz-
tatná a tőkejövedelmeket, és 
végrehajt egy ökológia adórefor-
mot, akkor van tér ahhoz, hogy 
egy munkahelyteremtő járulékc-
sökkentési programba kezd-
jen bele, van tér arra, hogy egy 
h elyi gazdaságfejlesztési és zöld 
beruházási alap létrehozásával 

segítse új alapokra helyezni a magyar nemzetgazdaságot. 
Amíg a FIDESZ szlogenje változatlan, miszerint „Csak a FIDESZ!”, s min-
den pozíciót zsákmánynak tekintenek, addig természetszerűen min-
den rajtuk kívüli párt felemeli a szavát ellenük, anélkül, hogy egymás-
sal szövetségre lépnének. Ez tapasztalható az Országgyűlésben. 
Egyedül maradt a FIDESZ, s nemcsak az ellenzéki pártok, de a magyar 
emberek döntő többsége is megelégelte ezt a gátlástalan nyomulást 
és a nyomában özönlő gazdaságpolitikai káoszt, ami az elmúlt másfél 
év kor mányzását jellemzi. “
A veresi piaccal kapcsolatban frakcióvezető úr elmondta, hogy 
itt lenne az ideje az agglomerációban, hogy a helyi termelők, az 
őstermelők helyzetén javítsanak, a piacra jutásukat segítsék. Jó 
lenne látni pár év múlva, hogy egy ilyen piac a helyben gyártott, a 
helyben megtermelt árukkal lenne tele. 

Tolnai Ildikó, Gulyás Gergely, Gáncs GáborTolnai Ildikó, Gulyás Gergely, Gáncs Gábor

Schiff er  AndrásSchiff er  András
Rekvényi  Lászlóval és Rekvényi  Lászlóval és 
Tatár  SándorralTatár  Sándorral



Veresi Krónika2011. december

www.decens.eu • folyóirataink 23

H
ir

de
té

s
H

ir
de

té
s

ADVENTI VÁSÁR ADVENTI VÁSÁR 
A veresegyházi katolikus közösség megtartotta hagyományos 

adventi vásárát. Mint minden évben, a vásár bevételét jótékony 

célra ajánlották fel, az idén a Madarász utcai Gyermekkórház in-

tenzív osztályának a javára.  

A közösségi házban pedig az adventi koszorúk és más ajándékok 

készítése folyt, miközben a felnőttek a kitelepült egységnek 

köszönhetően vért is adhattak.
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