
Veresegyház Város Önkormányzatának lapja
VI. évfolyam 4. szám, 2012. április

Anyák napja
(népköltés)

Már megjöttünk ez helyre, 
Anyánk köszöntésére.

Anyám, légy reménységben,
Köszöntelek egészségben!

Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág: 

Annyi áldás szálljon rád!
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A  remény napja Forradalmunk Napján
A Lány hamar felébredt. Nem tudta, miért. Máskor, ha szünidő 
volt, késő délelőttig az ágyban tudott maradni. Aznap nem. 
Kipattant a szeme, és a szíve úgy lüktetett, mintha legalábbis 
futott volna. 
Felült az ágyon és kihúzta a függönyt; picit hunyorgott még a 
hirtelen fényáradatban. Körülnézett: minden ugyanolyan volt, 
mint mielőtt lefeküdt. De mégis, mintha a tárgyak, a falak éltek, 
lüktettek volna. Kitekintett az ablakon: a fák ünnepi díszben 
sorakoztak, az utca porában finomcipős emberek jártak, akik 
–mielőtt elindultak - pontosan tudták, hogy mire a Térre érnek, 
már mind koszosak lesznek - de azért csak kitisztították a láb-
belijüket. És mindegyikük szíve felett ott volt a kokárda. A lány 
elmosolyodott: „Március 15. van!” És valami egészen furcsa 
boldogság öntötte el a lelkét. Valami reményszerű.
Fehér ruhát vett fel, a hajába szalagot font – nemzetiszínűt. 
Felvette a legszebb cipőjét, és ő is elindult az utca porában. Út-
közben néha megállt; meg-megsimogatta az öreg fákat, ráne-
vetett a madarakra és át akarta ölelni az egész világot. Boldog 
volt – meg nem tudta volna mondani, miért. Aznap szeretettel 
nézett rá a legkisebb út menti kóróra is: ő is magyar! „Talán még 
jobban is, mint mi, az emberek. Mert mi sokszor elfeledjük, 
kik vagyunk, pedig mindennap ezeken az utcákon megyünk 
végig, és mindennap ezt a nyelvet beszéljük. De mégsem jut 
eszünkbe, hogy rengeteget kaptunk, és adnunk is kellene va-
lamit… legalább, hogy kitartsunk. Miért nem vagyunk olyanok, 
mint a gaz, aki annyira ragaszkodik a földjéhez, hogyha kitépik, 
meghal?”
Egy férfi jött szembe vele. Magas volt, de összegörnyedt. Ka-
lapját homlokára húzta, szemét lesütötte. „Miért nem néz fel? 
Miért nem jár büszkén, mint ma mindenki? És nincs rajta kokár-
da sem. Talán…”
  - Jó napot! Március 15.-e van! – Kiáltott rá a Férfira és rámo-
solygott. Az ember furcsán nézett rá, mintha nem értené, ez 
miért különleges dolog. De a Lány, mikor elmentében vissza-
fordult, még láthatta, ahogy a férfi kihúzza szeméből fejfedőjét, 
és büszkén lépkedve megy tovább. 
„Miért ilyen különleges ez a nap? És miért érzem magam ilyen 
furcsán? Ilyen… boldogan…”
Zászlósok mentek el mellette. A nap büszkén csillant meg a 
piros, a fehér, meg a zöld selymeken. A táncosok is ünneplőben 
voltak; rámosolyogtak a Lányra, és kalapot emeltek előtte. A 
Lány visszanevetett rájuk, és integetett.
„Hogy mi a szép ebben az egészben? Talán, hogy ilyenkor senki 
nem kérdőjelezi meg a másik kilétét. Ilyenkor minden magyar 
egy ember, egyetlen lüktető szív.”
A nap szikrázott, és feltűnően meleg lett. Ünneplőruhás gyere-
kek szaladtak el a Lány mellett, és komoly, most mégis felsza-
badult felnőttek mentek utánuk. Most Ők sem kiabáltak, csak 
nevettek, és valami gyönyörű csillogott a szemükben. 
„Igen, ez a legszebb. Az emberekben most ott a remény. Vissza-
repülnek az időben, és reménykednek. Hiába tudják, hogy alig 
másfél év múlva vége – ez most nem érdekli őket. Ez a remény 
napja! És csak a reményé…”
A Lány még elrúgott egy kavicsot az útjából, aztán csatlakozott 
a Térre igyekvő tömeghez, mely lassan őt is magába olvasz-
totta. S magába olvasztotta a gondolatait, álmait, hogy igazán 
szép legyen az élet. Legalább ezen az egy napon. 

Illés Lilla M 2012-03-29

E l ő a d ó i n k
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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.

VII. Egyházi és Világi Borok Versenye
Veresegyház, 2012. április 26.

Eredményhirdetés: 2012. július 1.

Dicsőséges
Tavaszi Hadjárat

Ez évben sem maradt el Közép-Európa legnagyobb haditornája, az
1849-es tavaszi hadjárat megismétlése, amikor a magyar huszárok és 

honvédek csaták sorozatában kikergették az osztrákokat a Lajtán túlra.

Képünkön a veresegyházi Károlyi Huszárezred néhány tagja

2012-ben, hetedik alkalommal rendezi meg a Gödöllő Környéki 
 Regionális Turisztikai Egyesület az Egyházi és Világi Borok Verse-
nyét. Gödöllő, Fót, Pécel, Mogyoród, Nagytarcsa, Tóalmás után ezút-
tal Veresegyház ad helyet e nemes versengésnek. Nevezni fehér-, 

rosé- és vörösborokkal, április 9-éig lehetett.
A versenyen résztvevő borokat szakmai zsűri bírálja el, melynek

elnöke Horváth Csaba a HNT főtitkára.
A legjobbnak értékelt 3 db. minta elnyeri a BASF – ENERVIN –címet.

A felajánlott különdíjakat a „társadalmi zsűri” értékeli, ítéli oda. 
További tájékoztatás kérhető Veresegyházon a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központban (Veresegyház, Fő út 45-47)

Kelemenné Boross Zsuzsa igazgatótól (06-28-387-891;) 
Mogyoródon a Mogyoródi Hegyközségnél (2146 Mogyoród Pf.85),
Erdész Ferenc hegybírótól, (06-20-347-2223, erdeszf@gmail.com) 

Résztvevő szakmai szervezetek:
• Mátrai HT. Gyöngyös, Koháry u. 4.   (T: 06-37-500-663)
• Lessko & Lesko Bt. Mád, Batthyány u. 29.  (T: 06-20-376-6944 )
• Izsák, Arany Sárfehér Szőlő és Bortermelők Szövetkezet,. Izsák, Dózsa tér 3.  (T: 06-20-569-3783)
• Pannonhalmi Borház Kft. Pannonhalma Vár 1. (T: 06-96-570-171)
• Szekszárdi HT. Szekszárd Táncsics u. 3. (T: 06-74-410-339)
• Badacsony, Pannon Egyetem SzBKI. Badacsonytomaj Római u.181. ( T:06-87-532-200)

A borversenyről a következő honlapokon is tájékozódhat: www.gkrte.hu;  www.hnt.hu; www.veresmuvhaz.hu

Április 6-7-8-9-én a
kereszténység

legnagyobb
csodáját

ünnepeltük,
 Jézus Krisztus
feltámadását.

Az egyházi
szertartásokon kívül
a nagyhéten számos

szép és tartalmas
városi rendezvény

is zajlott.
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A 2011. év eredményei
Polgármester úr helyzetértékelésének kiindulópontja a város lakos-
ságának alacsony átlag életkora volt. Ellentétben az országos hely-
zettel, Veresegyházon sok a fiatal család, 1200 óvodás és 1600 általá-
nos iskolás gyerek él közöttünk. Ez a rendkívül magas gyermeklétszám 
meghatározza a város vezetői előtt álló feladatokat, bölcsődét, 
óvodát, iskolát, sportolási, művelődési, szórakozási lehetőségeket kell 
számukra biztosítani. Veresegyház győzi ezt a munkát, sok településsel 
ellentétben minden helyben lakó gyermeket fel tudnak venni neki való 
intézménybe. 
Pásztor Béla kiemelte az ehhez a feladathoz legszükségesebb feltétel 
meglétét, a városért tenni vágyó, rugalmas, előrelátó és bátor, dön-
tésképes képviselő-testület, akiknek itt is megköszönte a munkájukat. 
Jellemző adat, hogy a tavalyi évben 41 képviselő-testületi ülést tartot-
tak. (Sejthető, hogy az idén sem lesz kevesebb az ülések száma! – a 
szerk.)
A több mint 10 milliárd forintos költségvetés levezényléséhez volt 
szükség ennyi alkalommal döntéseket hozni, amelyek során 2011-ben 
a beruházások értéke meghaladta a 3 milliárd forintot, a csatornázással 
együtt számítva pedig a 3 és fél milliárd forintot. Rendkívül munkás-
nak, de egyben sikeresnek értékelhetjük a tavalyi évet, ekkora fejlődést 
korábban még nem ért Veresegyház egyetlen évben sem.
Érdemes felsorolni a komolyabb fejlesztéseket, ha nem is térhetünk ki 
minden elhangzott részletre.
• A legjelentősebb beruházás a főtér fejlesztés volt, amely a katolikus 
templom felújításától  az új városháza felépítéséig tartott. 
• A csatornázáshoz tartozó szennyvíztisztító építése is folyik, év végére 
el is kell készülnie, s a város csatornázottsága is csak egy-két új helyszín 
miatt nem éri el a 100 %-os ellátottságot.
• Két foglalkoztatóval bővült a bölcsőde, mely az ország egyik legjob-
ban felszerelt ilyen intézménye.
• 40.000 m3 iszapot termeltek ki a Malom tóból, aminek köszönhetően 
ugyan ennyivel több víz van most benne, amely így sokkal tisztább, s 
jobb lehetőséget teremt a vízi élővilág számára, de a fürdéshez, spor-

toláshoz is jobb feltételeket jelent.
• Nagy büszkeségünk az év során elkészült, látványosan szép 
Református Iskola, melyet a város 600 millió Ft saját tőkéből, 
pályázati támogatás nélkül épített meg. Később azonban majd 
még bővíteni kell, csakúgy, mint a városházát.
• Az év során folytatódott a kerékpárút építés és az utak aszfal-
tozása.
• Az elkészült utaknál a lakók kérésére szinte azonnal 
fekvőrendőrök is készültek, a száguldozók megfékezésére, a biz-
tonságos gyalogos közlekedés érdekében.
• Új lámpákkal bővült a közvilágítás.
• Elkészült a 3. hévízkút is, s kiépült 14,5 km hévízvezeték, amely-
re ipari létesítmények kötöttek rá. Így a cégek fűtési költségei 
csökkennek a városnak bevételt termelve, s közben javul a lég-
kör tisztasága is, hiszen nem kell elégetni évente 2,5 millió m3 
földgázt, ennyit tudtak kiváltani a hévíz felhasználásával. Ez az 
országban a leghosszabb ilyen célú hévízvezeték. Magánházak 
rákötési lehetőségének kidolgozása pedig folyamatban van.
• A vasútállomásnál P+R gépkocsi parkoló és kerékpártároló 
készült.
• A város fásítása 1500 csemete - többsége hársfa – elültetésével 
folytatódott.
• Rendezték a város szélén, Szada felé eső részen az ipari terül-
etet.
Mindezekkel együtt a megszépült városközpontban jobb, kul-
turáltabb körülmények közt működik hetente két alkalommal a 
piac, amely erős idegenforgalmi vonzerővel is rendelkezik. Szá-
mos vendég jön messziről, kimondottan a piaci forgatag miatt.
Szép eredményeket érnek el az iskolás gyermekeink, sorra 
hozzák a megyei és az országos versenyekről az elismerő ok-
leveleket, díjakat.
Több sportágban is az országos élmezőnyben vagy kimondot-
tan vezető helyen vannak a sportolóink.
Odafigyelt az önkormányzat a rászorult emberekre, 1000 csa-
lád kapott télen támogatásként tüzelőt, a város 200 hektáros 
erdejéből. Az önkormányzat 600 főt foglalkoztat, de saját erőből 
további 24 álláshelyet teremtettek, mivel rendkívül fontosnak 
tartják, hogy minél több emberben legyen alkalma dolgozni.
E célból a helyben működő cégek is pályázhatnak támogatásra, 
amennyiben létszámot bővítenek. Ebben az esetben a város a 
minimálbér felét havonta átutalja a vállalkozásnak.
A város pénzügyi helyzete rendben van a 8 milliárd forint 
hiteltartozás mellett is (ebből 2 milliárd Ft növekményt 
a valutaárfolyam emelkedés okozott). A kamatokat és 
részleteket, mint jól fizető adós, Veresegyház - a beruházá-
sok folytatása és az intézmények magas színvonalú üze-
meltetése mellett - pontosan fizeti. A rendkívül bizonytalan 
gazdasági környezet ellenére a város a saját lábán áll, nem 
állami támogatásból élünk, sőt mi támogatjuk az államot. 

Az év első közmeghallgatását március 9-re írta 
ki a képviselő-testület. Ez alkalommal nagyobb 
érdeklődést váltott ki a hír, mint ősszel, a Váci Mihály 
Művelődési Ház nagyterme megtelt emberekkel, s 
felvetett kérdésekben sem szűkölködött a rendez-
vény.
A képviselő-testület tagjai egy kivétellel a hosszú 
asztalnál foglaltak helyet, a 2011-es év értékelését 
és a 2012-re tervezett fejlesztéseket Pásztor Béla pol-
gármester úr vázolta fel. Ezt követően tették föl kér-
déseiket a lakosok, s bizony sok úttal-, csapadékvíz-
zel-, közlekedési helyzettel kapcsolatos vélemény 
hangzott el, várva a megoldásokat.
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Az iparűzési és egyéb adóbevétel meg-
haladja a 3 milliárd forintot. Az adót a 
város mindenkitől megköveteli, ennek 
megfizetése erkölcsi kérdés, azt ki-
játszani, eltagadni nem szabad. Ám aki 
rászorultsága miatt nem tudja fizetni, 
az folyamodjon kedvezményért.

2012-ben folytatódik a város 
fejlesztése, de a lépték vissza-

fogottabb lesz. A következőket 
tervezi az önkormányzat:

• A Ligetekre tervezett csapadékvíz 
elvezetési terv megvalósításának nagyob-
bik részét elhalasztották, mivel olyan 
kismértékű pályázati összegre lehetne 
csak számítani, ami mellett a városnak 
több mint 300 millió Ft-ot kellene ki-
fizetni. Így mindössze a legveszélyez-
tetettebb részeken végzik el a munkát, 
saját beruházásként.
• Pályáztak azonban a Széchényi úti óvo-
da 3 csoporttal történő bővítésére és a 
bölcsőde ismételt fejlesztésére, mert erre 
a célra jelentős mértékű támogatást biz-
tosít az állam. 
• Körforgalomra van szükség a Budapesti 
úton. Mivel a Közútkezelő pénzhiányra hi-
vatkozva nem kezdett bele, Veresegyház 
felajánlotta, hogy a költség 2/3-át magára 
vállalja. Időközben azonban az állami vál-
lalat kijelentette, hogy az 1/3 részt sem 
tudják erre fordítani, így ennek a fela-
datnak a megoldása úgy tűnik, a városra 
marad. Körforgalmat terveznek továbbá a 
Fő út két csomópontjára is, valamint egy 
nyomógombos villanyrendőrt.
• A hévízfürdő színvonalassá alakítása is 
időszerű. Két helyszín is felmerült a ter-
vezés során.
• A legfőbb fejlesztési cél jelenleg a 
sportlétesítmények építése. Nem csak 
nagy sportcsarnokra, hanem a különböző 
sportágak űzésére alkalmas külön terme-
ket is szükséges építeni.
• Terveznek új buszmegállókat, továbbá 
ivókutat a főtérre
• Előkészítik földutak építését, hogy 
amennyi ben kiírnak ilyen célú pályázatot, 
tüstént tudjanak indulni.
• Segítik új vállalkozások letelepítését, a 
munkahelyek bővítése érdekében
• Folytatódik a város fásítása is. 

Lakossági hozzászólások, észrevételek, kérdések és kérések

• Egy idős hölgy a kisnyugdíjasok nem éppen irigylésre méltó anyagai 
helyzetére hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy ők mégis kötelessé-
güknek tartják, hogy ne tartozzanak egyetlen közműszolgáltatónak se, 
de a sorsuk a ledolgozott életük ellenére egyre nehezebb.
• A javuló közlekedési helyzet miatt, az elkészült utakra további fekvő 
rendőrt igényeltek számos utcába, valamint balesti veszélyeket sorol-
tak.
• Milyen változások várhatók az új törvények életbe lépésével az isko-
lánál, a Missziónál? Ha az állam átveszi az intézményeket a várostól, mi 

lesz az abba befektetett önkormányzati pénzzel? 
• Megtörténik-e a 2013-ra ígért vasúti korszerűsítést célzó ál-
lami nagyberuházás az EU szankciók után?
• Csapadékvíz elvezetési, aszfaltozási és járdaépítési kérés 
hangzott el több felszólalótól. Jelzés érkezett, hogy a tavaly 
elültetett facsemeték eredése igen gyenge volt.
• Fiatalok BMX pályát kértek kerékpáros ugratások gyakor-
lásához. Többen megdicsérték őket, hogy fiatal koruk el-
lenére városi gondokkal törődnek, s meg tudják fogalmazni 
igényeiket,s  ki is állnak érte.
• Útjavítást és járdát kértek, valamint a városi honlap frissessé-
gét hiányolták.
• A kátyúkat a felelőtlen lakók által kiszórt, lerakott szemetet, 
az utcákon randalírozó kutyák ügyét többen is szóvá tették, s 
akadt, aki kutyamenhely létesítését javasolta a Medveotthon 
mellé. Miért nem szedik össze a kutyapiszkot a közterületekről 
a kutyatulajdonosok? Büntessék az ilyen eseteket.
• A postai kézbesítés pontatlanságát, elveszett leveleket ki-
fogásoltak többen is. Válaszában egy postás ismertette, hogy 
egyre nehezebb a kézbesítők helyzete, a létszámuk csökkent, 
s sok gondot okoznak számukra a kutyák és a nem megfelelő 
postaládák. 
• A szemétszállítás igazságosabbá tételét meg lehet e oldani?
• Az ipari üzemek közelében lakók elviselik a nagy gépkocsi-
forgalmat, de nem kapnak e ezért semmilyen kárpótlást. El 
lehet-e terelni a teherforgalmat más felé?
• Miért nem tartja mindenki rendben a háza előtti területet? 
Lépjen fel az ilyen lakosok ellen az önkormányzat. Ugyan így 
szólítsák fel az elhanyagolt kertek tulajdonosait is.
• Sürgették a strand és a fürdő minőségi javítását.
• A vasúti közlekedésnél a lépcsőre történő fellépés nehéz az 
időseknek, mert túl nagyot kell lépni.
• Elhangzott, hogy a város tisztasága, rendje és gondozottsága 
érdekében a gyerekeket, fiatalokat kell erre ránevelni.
• Felhívták a figyelmet a nemrégen megalakult Kábítószer El-
leni Egyeztető Fórum (KEEF) tevékenységére és meghívták az 
április elejére tervezett előadására mindazokat, akik e térem 
tájékozódni és tenni szeretnének. 

Polgármester úr minden kérdésre válaszolt, amit a felszólalók 
el is fogadtak, s megbeszéltek közös helyszíni szemléket. 
Sokan megköszönték az elért eredményeket, a megszépült 
várost, az elkészült járdákat, utakat, fekvőrendőröket, a szép 
intézményeket, az odafigyelést az emberekre. 
Az egész rendezvény jó hangu-
latban zajlott, menet közben 
többször hangzott fel nevetés 
és taps. A családias légkörben 
az emberek szinte nem is akar-
tak hazamenni, este kilenckor 
még ugyan úgy tele volt a terem, 
mint a kezdéskor, senki sem 
fészkelődött. A rendezvény vé-
gül nagy tapssal fejeződött be, 
s ki-ki még tovább beszélgetve, 
egy tartalmas este jó érzésével 
indult hazafelé, azzal a tudattal, 
hogy közösen átbeszéltük Veres-
egyház dolgait.

Képeink néhány hozzászólót 
örökítenek meg.

Windhager
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Pető Attilát 2011. nyarán válasz-
tották meg a Veresegyházi 
Polgárőrség vezetőjének, amikor 
Murvai Károly korábbi elnök 
egészségügyi okok miatt lemon-
dott. Az eltelt közel egy év után 
tettük fel kérdéseinket az új 
vezetőnek.

Milyen szervezetet vett át és 
mennyien vannak?
A taglétszámunk 35 fő, de ennyien 
sajnos nem dolgozunk. Vannak 
olyan tagjaink, akik időközben 

elköltöztek, s olyanok is akadtak, akik úgy tűnik nem azért léptek 
be, mert tenni akartak, hanem azért mert polgárőr igazol vánnyal 
akartak rendelkezni. Szeretném ezt rendbe tenni és kizárólag 
olyan emberekkel dolgozni, akik ténylegesen kiveszik a részüket 
a munkából, akiknek a város közbiztonsága a fontos. Többek közt 
emiatt is tervezzük új tagokat toborzását. Nagyon jó lenne, ha a 
városban élő fiatal, vagy kevésbé fiatal fiúk, lányok, férfiak, nők csat-
lakoznának hozzánk, az alsó korhatár a 18. év. 

Kapnak- e valamilyen képzést,
vagy oktatást a polgárőr újoncok?
Különös előképzettségre nincs szükség, de a jó szándékra és akarat-
ra viszont annál inkább. A feladat ellátásához vizsgát nem kell tenni, 
de természetesen az új tagokat képezzük, elmondjuk mik a felada-
tok, meddig terjed a polgárőrök jogi lehetősége, milyen védelmet 
biztosít számunkra az, hogy hivatalos, közfeladatot ellátó személy-
nek minősülünk a szolgálatunk közben. Megtanítjuk azt is, hogyan 
kell bizonyos esetekben fellépni, eljárni. 
Természetesen nem tesszük ki a kezdőket komoly próbatételnek, 
hanem beosztjuk őket tapasztalt társaik mellé, s így fokozatosan 
ismerik meg ezt a feladatot, fokozatosan sajátítják el mindazt, amit 
egy polgárőrnek tudnia kell. 
Próbaidőnek is nevezhetjük, hogy a tagjelölttel elláttatunk néhány 
szolgálatot a tapasztaltabbakkal közösen, s ez alapján tudjuk le-
mérni, hogy alkalmas-e erre a szolgálatra az illető.

Mire jogosít a polgárőr igazolvány?
Semmilyen előjogot nem biztosít, mindössze azért szükséges, hogy 
ez alapján tudja az illető igazolni egy feladat végzése során, hogy ő 
polgárőrként jár el.

Egyedül látják el a feladatokat, vagy a rendőrséggel közösen?
Vannak esetek, amikor közösen járőrözünk a rendőrökkel, ennek 
elsősorban ők örülnek, mert így egyszerre több rendőrjárőrt tud-
nak szolgálatban tartani, de önállóan is végezzük a munkánkat. 
Elsősorban bűnmegelőzést szolgáló járőrözéseket, illetve rendez-
vény biztosításait végezzük. 

Mit kapnak a polgárőrök?
Fizetést, tiszteletdíjat, vagy bárminemű juttatást nem kapunk, ez 
egy önkéntes feladatvállalás. Az önkormányzattól kapott támoga-
tásból működünk, ebből fedezzük a két gépkocsihoz szükséges 
üzemanyag költségét. Korábban vásároltunk a tagoknak egyen-
ruhákat is, de most változás várható ezen a téren is, mivel országo-
san egységesíteni akarják a polgárőr viseletet.

Hol jelentkezhet, aki jobban meg szeretne ismerkedni a 
polgárőrséggel?
A város honlapján megtalálhat minket, illetve a telefonon a
06-70-388-3925 számon.

Köszönöm a tájékoztatást!
Sok eseménytelen szolgálatot kívánok!

Windhager

Tagokat toboroz a Polgárőrség!
Polgárőrök a biztonságunkért

K E F

Helyesbítés

Előző lapszámunkban közöltük a locsolási kedvezményre 
vonatkozó DMRV tájékoztatást, amely azonban Veresegyházra 
nem vonatkozik. Emiatt elnézést kérünk olvasóinktól, idehaza 
a helyi szabályozás a mérvadó. Kérjük, hogy márciusi tájékoz-
tatónkat ne vegyék figyelembe.

a főszerkesztő

Újra állásbörze a
Szent István Egyetemen

A börzén a frissdiplomások 
mellett az alap-, középfokú 
végzettségű munkavállalókat, 
szakmunkásokat, technikusokat, 
valamint a már több éves gyakor-
lattal rendelkező diplomásokat is 
szívesen látják, hiszen a kiállítá-
son megjelenő cégek nemcsak 
az egyetem hallgatói számára 
érkeznek állásajánlatokkal.
Az itt megjelenő cégek számára 
kedvező, hogy a Szent István 
Egyetem rendkívül széles képzési 
kínálatának köszönhetően ál-
latorvosként, közgazdászként, 
környezetvédelmi, mezőgazdasá-

2012. április 18-án 10.00 – 16.00 óráig kerül megrendezésre
a Szent István Egyetem következő állásbörzéje Gödöllőn, az
egyetem aulájában.

gi,  gépész-, építészmérnökként, pedagógusként, diplomás 
ápoló ként, egészségszervezőként végzett/végző hallgatókkal is 
találkozhatnak. 
Ebben az évben a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara az 
Állásbörzével egy időben rendezi a Kooperatív Szakmai Gyakor-
lati Börzét is, amely kiváló lehetőséget biztosít a kar hallgatóinak 
a gyakorlati lehetőségek áttekintésére, a végzősöknek pedig a 
munkaerőpiaci elhelyezkedésre.

A Kábítószer Elleni Egyeztető Fórum vezetői előadás 
tartásá ra kérték fel Dr. Zacher Gábor toxikológust. 
A rendezvény várakozáson felül jól sikerült, nem csak 
mindenki számára hasznos ismereteket szerezhettünk, 
de üres hely sem igen maradt.
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A Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolója
a 2011-es év adatai tükrében

Köz b i z t o n s á g

Elfogásra került a
többszörösen körözött fér fi

Jelentős sajtóérdeklődés 
kísérte a tájékoztatót

Bozsó Zoltán

Sajtótájékoztatóra hívta Bozsó 
Zoltán rendőr dandártábornok, 
kapitányságvezető a környék 
sajtóképviselői t a kapitányság 
épületébe, április 5-re.
Parancsnok úr kiemelte, hogy a 
tavalyi év legjelentősebb fegy-
verténye a gödöllői EU Csúcs 
biztosítása volt, melyet fe-
gyelmezett munkával, kitűnően 
teljesítettek. További hozadéka 
ennek a kiemelt feladatnak, 
hogy kellő erősítést kapott a 
körzet, elsősorban a szemé-
lyi állománytekintetében, s a 
létszámnövelés érdekében ide 

2012. április 03-án a reggeli 
órákban Tura Város körzeti meg-
bízottja Csillag Krisztián r.zászlós 
Galgahévíz külterületén elfogta 
L. I. –t, aki ellen már 6 elfogató-
parancs volt kiadva, elsősorban 
vagyon elleni bűncselekmények 
elkövetése miatt. Többek között 
a Gödöllő Rendőr-kapitányság 
3 bűnügyben, Hatvan 
Rendőrkapitányság egy ügyben 
rendelte el körözését, továbbá 
elfogatóparancsot adott ki 
nevezett személy ellen a Bu-
dapest Környéki Törvényszék 
Büntetés Végrehajtás Csoportja, 
valamint a Jászberényi Városi 
Bíróság is.

vezényelt rendőrök többsége itt is maradt a kapitányság köteléké-
ben. Ennek köszönhetően jelenleg 81 fővel több rendőr teljesít 
szolgálatot nálunk, mint egy évvel korábban. Soha ennyi rendőr 
nem volt a kapitányságon, illetve a kapitánysághoz tartozó őrsökön 
és a 27 településen, mint most.

Részben ennek és a komoly odafigyelésnek, a rendőrök látható 
jelenlétének köszönhetően a bűncselekmények számában meg-
torpanás, illetve csökkenés tapasztalható. Ez azért is örvendetes, 
mert ismert, hogy a főváros közelsége, a kitűnő közlekedési helyzet 
nagyon vonzó a bűnelkövetők számára, s a kapitányság területé-
nek nagysága, a közel 190.000 lakos is ad lehetőséget a törvénysze-
gésre, bűnözésre. 
Az elrettentés egyik eszköze a gyorsított eljárás is, mert amikor az 
elfogott bűnöző néhány nappal később a gyorsított bírósági eljárást 
követően máris a rács mögé kerül, az is segít a bűnözés megfékezé-
sében. Ezért sok esetben kérik a sürgősségi eljárást, s elérték, hogy 
több mint 150 esetben hirdettek azonnal végrehajtandó ítéletet a 

bíróságok. A gyakorlatot folytatják, 2012-ben is már 40 eredményes 
gyorsított eljárás zajlott le a bűnözőkkel szemben.

Támaszkodik a rendőrség a településeken tevékenykedő polgárőr 
szervezetekre, szívesen működnek együtt velük, s köszönik 
önkéntes munkájukat. Ezzel együtt kérik és várják a lakosság 
együttműködését is. Ne menjünk el szó nélkül az esetleg észrevett 
bűncselekmények, a gyanús esetek mellett. Merjünk rendőri bea-
vatkozást kérni, személyleírást adni, mert ezzel nagyságrenddel 
eredményesebb lesz a tisztességes és becsületes ember biztonsága 
érdekében végzett munkájuk.

Végezetül parancsnok úr felhívta a figyelmet a jogszabályi vál-
tozásokra, amelyek jóval szigorúbb büntetéseket tartalmaznak 
a szabálysértések és a bűncselekmények elkövetőivel szemben. 
Vonatkozik ez a közlekedési szabálytalanságon ért személyek pénz-
bírságára is, amely igen magasra rúghat. Például a biztonsági öv 
be nem csatolása esetén, minden egyes mulasztást elkövetett utas 
tekintetében kiszabják a bírságot. A tulajdon elleni vétségek eseté-
ben a szabálysértés és a bűncselekmény közti határ pedig a korábbi 
20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedett.
Bejelentették azt is, hogy április 20-án a Rendőrség Nyílt Napot 
szer vez a lakossággal való jó kapcsolat elmélyítése céljából. Ezen 
a napon 9 órától délután 3-ig be lehet jönni és minden felszerelést, 
technikai eszközt, fegyvert meg lehet közvetlen közelből tekinteni, 
lehet beszélgetni, kérdezni.

A Veresegyházi Őrsre vonatkozó adatokat grafikonunk mutatja.

Windhager

Bíróság elé állítások
Gödöllőn

2012. 03. 19-én ittas járművezetés vétségének elkövetése miatt  
egy hölgyet a bíróság 300. 000,-Ft pénzbüntetésre és egy év 
közúti járművezetéstől való eltiltásra ítélte.
Ugyanezen a napon egy férfit is bíróság elé állítottak, aki Aszód 
lakott területén belül vezetett ittasan. Őt a bíróság 450. 000,- 
Ft  pénzbüntetésre és egy év 4 hó közúti járművezetéstől való 
eltiltásra ítélte.
Kisebb értékre elkövetett lopás vétség miatt állítottak bíróság 
elé egy péceli férfit, akivel szemben a bíróság 3 év próbaidőre 
 bocsátás intézkedést alkalmazott.
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Medveébresztő és kutyafogat verseny

Gazdag műsorral, és ragyogó szép idővel várták a vendégeket a Medveotthonba 
a szervezők március 16-17-18-án. Az emberek, elsősorban a családosok, kisgyer-
mekesek éltek a lehetőséggel, és a négynapos ünnep adta szabadidővel, s hatal-
mas tömeg látogatott ki a határba szürke marhát, medvéket, farkasokat, és egyéb 
élőlényeket látni, játszani, szórakozni. Ez alkalommal számos kutya is szerepelt 
a műsorban, így láthattunk veresi kutyákat frizbi versenyen és még jóval távo-
labbról, Lengyelországból és a Felvidékről érkezett kutyákkal is találkozhattunk, 
a kutyaszánhúzó verseny során, ahol 14 versenyszámban mérhették össze képes-
ségeiket a kutyák és gazdáik. 
Szorgalmasan rótta köreit a kisvonat, működött a macilift, bár a medvék egy része 
nem hagyta becsapni magát, s nem kelt föl, legalább is nem jött ki a napra, hiába 
kínálták gyerekek hosszú nyelő kanalakon a kedvenc édességet, a mézet. Persze az 
is lehet, hogy némelyik mackó kijött, csak megijedt az árnyékától és ezért inkább 
visszabújt a barlangjába.
Még egy új hírrel is szolgálhatunk, várhatóan az év során oroszlánok is érkeznek 
majd, s az újabb csalogató esemény lesz a medveotthonban, amely már így is az 
ország egyik leglátogatottabb állatkertje.

A kutyafogat hajtó verseny
fő szer vezőjétől,  Dér Andreától 

kér tünk interjút
Milyen egyesület szervezte ezt a 
versenyt? 
Az Északi- és Szánhúzó Kutyások 
Sportklubja. Ez már a harmadik Med-
vekupa bajnokság itt, Veresegyhá-
zon. Az idén rekordot döntöttünk, 56 
benevezett versenyző állt rajthoz..

Milyen versenyszámok közt 
választhattak a benevezők?
Kutyafogatok indulhattak 8-6-4 
és 2 kutyás fogatok. Rajtuk kívül 
versenyeztek a kutyás scooterek, 
vagy köznyelven a rolleres kutyá-
sok, rajtuk kívül pedig neveztek 

kutyás kerékpárosok és kutyás futók is. A korosztály is változatos 
volt, jónéhány gyermek is futott a kutyájával, már 3 éves kortól el-
fogadtuk a nevezést, s becsületükre legyen mondva, le is futották a 
kitűzött távot, a 3 km-t, a felnőttekkel együtt. A 6 és 8 kutyás foga-
tok azonban 4 km-es távon versenyeztek egymással. 

Milyen kutyafajtákkal lehetett nevezni?
Nem követelmény valamelyik fajtatiszta szánhúzó kutyával verse-
nyezni, de a legtöbb mégis a szibériai husky, az alaszkai malammut 
és a szamojéd fajtából került ki. Mellettük azonban akadtak poin-
terek, golden retrieverek, német juhászkutyák, sőt aprócska terri-
erek is. 

Miért éppen Veresegyházon szokták
megrendezni ezt a versenyt?
A Fehérkereszt támogatja a Medveotthont, ők javasolták ezt a 

helyszínt. Eljöttünk, megnéztük, megtetszett, s azóta ide járunk. 

Önök a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének az egyik 
szakosztálya?
Nem, mi nem tenyésztői szervezet, hanem egy önálló sport klub 
vagyunk. A tagjaink közt számos MEOE tenyésztő van, s rendsze-
resen együttműködünk a MEOE-vel, de ez egy másik szervezet.

Ha a téli időjárás kedvez Önöknek, akkor tartanak számhúzó 
versenyeket is?
Igen, persze. Az idén például olyan szerencsénk volt, hogy január 
közepén Galyatetőn tudtunk egy kétnapos szános versenyt ren-
dezni, nagyon sok nézővel, illetve február elején pedig Dobogókőn.  
Ez azonban rövid időszak, a tagjaink a hó hiányában a legtöbbször 
kerekes edzőkocsikkal gyakorolnak és így edzik a kutyusokat. 

Kiknek ajánlják a szánhúzó fajták tartását?
A szánhúzó kutyákat csak azoknak ajánlott tartani, akik gondoskod-
ni tudnak a mozgásigényük rendszeres, lehetőleg naponta történő 
kielégítéséről. Ha ezt biztosítani tudják, akkor bárki belekezdhet. 
Tudni kell még, hogy ezek az ebek falkakutyák, akkor érzik igazán 
jól magukat, ha nem egyedül, hanem többen vannak. Továbbá fel 
kell hívni a figyelmet, hogy a szánhúzó kutyák bizony szökősek, nem 
őrzik a házat, emiatt nagyon sokat ki is dobnak az utcára a gazdák. 
Van egy szánhúzó alapítványunk, amivel mentjük a gazdátlanná 
vált szánhúzó kutyusokat.
A honlapcímünk: www.szanhuzoalapitvany.hu ,
ott láthatják, hogy  sok szánhúzó kutyának keresünk gazdát.

Önnek milyen kutyái vannak?
8 szamojéd kutyám van, és mellette néhány eurázsiai. 

A Sportkulb szeretettel vár mindenkit a rendezvényein, verse-
nyein. Az idén tartanak még egy nagyversenyt, szeptember vé-
gén, Dunaharasztiban, amely egy szánhúzó találkozó lesz. 

lejegyezte: Windhager

Dér Andrea egyik 
kutyájával

A reggeli fürdés egészséges



Veresi Krónika2012. április

www.decens.eu • folyóirataink 9

M
űv

el
őd

és

Sulyánék cukrász üzemében
Immár több éve hagyomány, hogy a Sulyán Cukrászda advent és 
Húsvét idején helyet ad a Fabriczius Iskola alsós diákjai számára, 
hogy bepillantást nyerhessenek oda, ahol az általuk oly nagyon 
kedvelt sütemények, édességek születnek. 
Az idén márciusban a 2. a osztály vehetett részt ezen a rendhagyó 
technika órán. Osztályfőnökük Duba Ildikó vezetésével, nagy iz-
galommal toporogtak a gyermekek a cukrász üzem ajtajában. 
Odabent aztán kedvesen nyújtották át a maguk által készített aján-
dékukat Sulyánné Benkó Katalinnak. A műhelybe lépve hatalmas 
előkészítő asztalon kinyújtott tészták és színes süteménykiszúrók 
vártak az apró kezeket. Kézmosás után már készültek is a különböző 
formájú linzerek, és azt is megtudhatták, hogy miből tevődik össze 
ez a finom tészta. 

A sütés ideje alatt Katalin asszony körbevezette a gyermekeket a 
cukrászüzem többi részén. A tejszínhab gépnek óriási sikere volt, és 
még kóstolásra is volt lehetőség. A tésztanyújtó és a fagylaltkészítő 
gépek szintén nagyon érdekelték a kicsiket. Igazán nagy ámulatot 
mégis a hűtőkamra okozott, ahol a polcokon felsorakoztatott sok 
finom torta és sütemény látványa igazán megbabonázta a gyere-
keket. 

Mire mindent megnéztek a gyerekek, és a számukra kikészített teát 
és apró süteményt is elfogyasztották, az asztalon tarka színű mar-
cipán labdácskák várták őket, hogy nyuszikat, csibéket, virágokat, 
tojásokat készítsenek belőlük. Fiúk és lányok, mind nagyon ügye-
sen formázták meg a Húsvét apró jelképeit, miközben közben 
locso lóversekkel kedveskedtek vendéglátóiknak. 
Ezt követte a kisütött tészták díszítése. Erre a célra mindenki kapott 
egy formázó zacskót tele tojáshabbal, és sok-sok tarka színű cu-
kordíszt. Ekkor szárnyalt csak igazán a képzelet…
A munka végére kipirult arccal büszkén tartották a kezükben a gye-

Az Őszi Liget Idősek Otthona
Veresegyházon új vezetőséggel,személyzettel 
bentlakásos elhelyezésre egy és kétszemélyes 
fürdőszobás apartmanokba vár korlátozott

számú jelentkezőt.

Jelentkezés: 
Telefonon : Vörös 

László
06/30-504-55-08

Személyesen: Veres-
egyház Pacsirta u.4

rekek a maguk tervezte és készítette finomságokat, amiket szépen 
becsomagolva haza is vihettek, hogy otthon a családnak is meg-
mutathassák, hogy milyen csodálatos dolgokat készítettek ezen a 
rendhagyó technika órán. 

Németh Ildikó
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Műsorkalauz
A Váci  Mihály 

Művelődési  Ház
soron következő

eseményei

Április 21. 
Rinya túra (Föld Napjához
kapcsolódóan) - Iskolaszék

Április 22. 18. óra
Zeneiskolai tanárok jótékonysági

koncertje - Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Centrum

Április 22. 9 óra
Föld Napja 

 

Április 28. 
Tánc Világnapja

Váci Mihály Művelődési Ház 

Május 1. 10 óra
Városi majális  - Fenyves erdő

Május 5. 19 óra
Ella István és Bodonyi Katalin hangverse-

nye - katolikus templom 

Május 11. 18 óra
Hatosfogat – képzőművészeti kiállítás

az Udvarház Galériában 
Kiállító művészek: Módy Luca,

Módy Péter, Tóth Csaba,
Tóth Katalin, Tóth Lívia és

Varga Bernadett közös, családi tárlata 

Május 27. 10 óra
Gyermeknap  - Fenyves erdő

(majális területe)

Május 26-27
Autós rally (szervező: Veresegyház – Db. 
Autó Sport Club és Rendezőség) - körfor-

galom,
Szadai u.

Június 2-3
I. Veresegyházi Jótékonysági Lovas és 

Ügyességi Nagydíjas Versenyek 
(Szervező: ÉVÖGY) - Búcsú tér 

Rád Érünk 60+ 
Március elején a Versegyházi Családsegítő 
Szolgálat épületébe kaptunk meghívást, 
ahol a Rád Érünk 60+ nevű, nyugdíjasok 
részére létrejött klub a szokásos össze-
jövetelét tartotta. A szűkös helységbe kel-
lemes légkör fogadott, egy nagy asztal 
mindenféle Húsvéti dekorációval volt meg-
rakva. 
Novák Róza, a klub vezetője elmondta, 
hogy ezeket a dolgokat mind maguk 
készítik az asszonyok. Hétről hétre hozzák 
az újabbnál újabb ötleteket, és tanítják 
egymást a különböző technikákra. Most ép-
pen színes ruhadarabokból hurka pálcákból 
virágokat készítünk. De találtunk textilből 
varrt tojásokat, csibéket, kukorica csuhé-
ból készült, nagy fülű nyuszikat, gyönggyel 
körbefűzött tojásokat, és még felsorolni 
sem lehet mennyi ötletes, kedves holmit. 
A vezetőnő elmondta azt is, hogy nagyon 
szívesen vesznek részt a klubtagok ezeken 
a foglalkozásokon, nagy örömére a létszám 
egyre növekszik. Gondot csupán a helység 
szűkössége okoz. Nagyon szeretnék, ha egy 
tágasabb, szellősebb teremben tarthatnák a 
foglalkozásaikat és akkor bátrabban hívhat-
nának másokat is. 
Vidám volt a hangulat, jártak a szorgos 

Citera oktatás
A Váci Mihály Művelődési Ház az innovációs 
centrum helyszínnel népihangszer-oktatás 
indítását tervezi 2012. április 17-től minden 
korosztály számára. 
(Kellő számú jelentkező esetén – min. 10-12 
fő/csoport - alsó- és  felső tagozatos, vala-
mint felnőtt korosztályban is indul csoport) 
Oktatott hangszer:  citera – amely érdeklődés 
és kellő számú jelentkező esetén később 
más hangszerrel is bővülhet (népi furulya, 
koboz, tekerő)
A hangszeroktatás iskolaidőn kívüli szakköri 
formában valósul meg.
Az oktatás vezetője: Kovács László – a 
Népművészet Ifjú Mestere, népzenész, 
népihangszer-oktató, a Veresegyházi Nép-
dalkör vezetője.
A szakköri foglalkozás térítéses, költsége 4 
500 Ft/hó – amely díj magában foglalja az 
oktatás és a hangszerbérlés költségét is. 
Az oktatás iskolai tanévhez nem kötődik, 
i gény esetén a nyári hónapokban is 
folytatódik, ill. a nyár folyamán tervezünk 
egy egyhetes intenzív napközis tábort is, 
ahol a csoportok a tábor végén koncertet 
adnak.
Az oktatás tervezett időpontja: hetente egy 
alkalommal, keddenként 15 -17 óra között. 
(A végleges időpontot a jelentkezők és a 
csoportok számától függően egyeztetjük) 
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap kitölté-
sével, amelyet  a Szabadidős és Gazdasági  
Innovációs Centrum „A” recepcióján kell 
leadni.

Bővebb tájékoztatás:
Kovács László – 20/961-6969 vagy,
Kelemenné Boross Zsuzsa – 70/330-7308-
as telefonszámon kérhető.

kezek, egyszer csak megjelent a klub egyet-
len férfi tagja, aki éppen a születésnapját 
ünnepelte. Amint kiderült, az asszo nyok 
számítottak erre, és ajándékkal is készül-
tek. 
Két beszélgető partnerem is akadt, akik 
nagyon szívesen beszéltek arról, hogy érzik 
itt magukat. 

Fülöp Istvánné Jutka 
Negyven éve van hétvégi házunk Ver-
esegyházon, öt évvel ezelőtt véglegesen 
ide is költöztünk. Eleinte a Gyermekjóléti 
Szolgálatnál a gyermek csoportoknak 
tartottam kézműves foglalkozásokat. 
Agyagoztunk, gipszeztünk, festettünk, 
cérnából, csuhéból bábokat készítettünk. 
Itt a klubban is nagyon szeretem a csuhé-
ból készült díszeket, de sajnos nem jutok 
elég nyersa nyaghoz. Minden nyáron több 
héten keresztül vállalok feladatot a gyer-
mekek nyaraltatásánál. Húsz évig voltam 
nevelőotthonban gyermekfelügyelő, vé-
leményem szerint nincs rossz gyermek, 
csak unatkozó. A kézimunkázás már akkor 
is sokat segített nekem, jó elfoglaltságnak 
bizonyult a gyermekek számára. Boldog 
vagyok, hogy itt a klubban ügyes kezű 
asszo nyok vannak, és szívesen fogadják az 
ötleteimet. 

Koblász Józsefné Zsuzsa 
Erdőkertesen lakom, és amióta elkezdődött 
a Rádérünk 60+ azóta minden alkalmon 
részt veszek. Szeretek itt lenni, mert nagyon 
ügyes és ötletes dolgokat készítünk. Én a 
kiscsirkéket szeretem a legjobban varrni. 
Amikor együtt vagyunk, csak úgy repül 
az idő, a társaság nagyon kellemes. Szí-
vesen vagyunk együtt, sok ötletet adunk 
át egymásnak, mindenki másban ügyes. A 
kellékeket otthonról hozzuk magunknak, 
de volt már rá példa, hogy összegyűjtöttük 
a pénzt és vettünk alapanyagot. Sajnos 
az anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, 

hogy ezt rendszeresen megtegyük. 
Nagyon örültünk, amikor Kovács Aranka 
gyógydesigner meglepett bennünket egy 
nagy adag szabászati hulladékkal.

A két hölgytől megtudtam, hogy tá-
mogatókat keresnek. Nem is kimondot-
tan csak pénzre lenne szükségük - bár azt 
kirándulásokra tudnák fordítani -, hanem 
felhasználható alapanyagokra. 
Tervezik a vácrátóti Arborétum meglátoga-
tását, Vácra a Büntetés Végrehajtó Intézet-
be is el szeretnének látogatni, valamint 
színházba is szeretnének eljutni. Van olyan 
klubtag, aki nem engedheti meg magának 
ezeket a kirándulásokat, ilyenkor segítenek 
egymásnak. 

N. Ildikó
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Ker tvárosi  vasútmodell  kiáll ítás a
Cor vin Művelődési  Házban

Március második hétvégéjén a 
Mátyásföldi Erzsébetliget Szín-
ház másfajta művészeknek adott 
otthont. Itt került megrendezésre 
az első kertvárosi vasútmodell 
kiállítás. Az ünnepélyes meg-
nyitón a kerület polgármestere 
Kovács Péter tartott beszédet. 
Méltatta a kiállítók munkáját és 
elárulta, hogy gyermekkorában 
ő is szerette a vasútmodelleket. 
Ezek után Rácz Imre, a MÁV 
Trakció vezérigazgatója tartott 
rövid beszédet. Szabó Csilla 
a Művelődési Ház igazgatója 
felkérte Gombos Istvánt a veres-

egyházi Baranyai János Vasútmodellező Klub vezetőjét, hogy rövid 
ismertetőt tartson a klubjukról, valamint a modul terepasztalukról, 
ami közel 70 méteres volt. A kiállításon az előbb említett klub, vala-
mint a Nagyiccei vasútmodellező klub és a MAVOE-t képviselő Pan-
nónia klub vett részt. Jelen volt még a kiállításon a német Viessmann 
–Kibri cég vitrinekben kiállított működő diorámákkal. Ezen kívül 
még egy „Bütyköldét” is nyitottak, hogy ott mindenki kipróbálhassa 
ügyességét modellházépítésben. A siker nem maradt el, szinte nem 
lehetett hozzáférni az asztalokhoz annyi volt az érdeklődő.

A veresegyházi klub itt mutatta be először a nemrég elkészült 
fűtőházi moduljait. Fő látványossága a fordítókoronggal kiszolgáló 
„MÁV jellegű” körfűtőház, a műhely melletti csoport emelőn lévő 
M41-es mozdonnyal. Újdonság volt még egy íves, modul szikla bev-
ágással, híddal, amin a felszámolt kisvasút vágánya látható.

Érdekesség volt még, hogy a veresi analóg asztalon egy Stopfex-
press /aláverőgép/ működött, melyről videó is készült, s ez most is 
látható a klub honlapján, www.terepasztal.shp.hu. a videó gomb 
alatt.
A hétvégi rossz idő sem vette el a kedvét a látogatóknak, hosszú 
sorokban várakoztak, hogy bejussanak a kiállításra. Az új helyszínen 
is látványos és sikeres kiállítást láthatott a nagyközönség.
Érdemes lesz eljönni Dunakeszire a József Attila Művelődési Köz-
pontba, ahol a veresegyházi klub ismét bemutatkozik közel 100 
méteres terepasztallal és vásárlási lehetőséggel.

Gombos István,  Meszár András, Tóth László

„Átvilágítás – Vezetéssel” címmel tartott különleges él-
ményt nyújtó esti tárlatlátogatást a nemrégiben megnyi-
tott Enigma Arts Galéria. 
Meghívták tárlatvezetésre Móricz Katalin,  múzeumpedagó-
gust, a Fabriczius József Esti Gimnázium és Szakközépiskola 
rajztanárát, aki Könyv Kata 
festőművész kiállítását mu-
tatta be igen élvezetesen, a 
művésznővel beszélgetve. 
Eddig ilyen szakszerű veze-
tést nem kaptunk Vere-
segyházon, most sikerült 
ezen a téren is előre lépni. 
Köszönjük.
Bevezetőként pedig meg-

csodálhattuk Palman 
Kitty, a Szegedi Kor-
társ Balett-Társulat 
vendégművészének 
látványos táncelő a-
dá sát, mely kitűnően 
illeszkedett a képek 
stílusához.

ENIGMA
ARTS

Gombos István
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Multicéges segítség a szakképzéshez
  A szakközépiskola vezetői és az Önkormányzat jóvoltából mi, az 
iskola logisztikai hallgatói abban a szerencsében részesültünk, hogy 
ellátogathattunk a Veresegyházon működő Kis GE (General Electric) 
-be, amely a Lévai utcában található. 
A gyárlátogatás megszervezése Szilágyi Sándor Zsolt tanár úr
érdeme.
  Látogatásunk alapos személyi ellenőrzéssel és a munkavédelmi 
szemüveg átvételével kezdődött. 
A gyár logisztikai menedzsere Szemán Illés előadást tartott a GE 
logisztikai tevékenységeiről. Beszélt az árubeszerzésről, a beszállí-
tásról, a raktárkezelésről, a készletgazdálkodásról és a sajátos vám-
kezelési rendszerükről.
Az előadás szünetében ellátogattunk az üzembe, ahol a repülőgép 
turbina részeit felújítják és javítják. Így a termelés néhány munka-
folyamatába is betekintést nyertünk. Házigazdánk részletesen be-
mutatta az egyes munkaállomásokat, nagy gondot fordítva arra, 
hogy szakmai szemmel is igazán élvezhetővé váljon a látogatás. Az 
üzemben folyamatrendszerű gyártás folyik, ezért a dolgozók tud-
ják, hogy ha a saját feladatukat nem látják el időben, akkor az összes 
többié is borul. Nagy a felelősség mindenkin, hogy időben telje-
sítsenek, hiszen a cég sikereihez és profitjához nagyban hozzájárul-
nak. Ezen felül fokozottan ügyelnek a munkavédelmi előírások be-
tartására és a környezetvédelemre egyaránt.
Az üzemlátogatást összegezve azt lehet mondani, hogy sikeresnek 
bizonyult. Hasznos volt a látogatók számára, akár puszta kíván-
csiságból, akár a logisztika megismerése céljából jöttek el. 
A GE nem csak a térségben élők számára biztosít munkát, nagyban 
hozzájárul a város fejlődéséhez és segíti az iskolában tanulók logisz-

tikai szemléletének kialakulását. 
Az iskola szakmai képzése nem a hagyományos alapokra épül. A 
szaktanárok közbenjárásukkal lehetőséget nyújtanak a diákok 
tapasztalatainak és gyakorlati tudásának  kiaknázására. Nem csak 
a tankönyvi anyagot próbáljuk elsajátítani, hanem a tanult szakma 
gyakorlati részét is áttekinthetjük. 
  Jó egy ilyen iskolában tanulni, megismerkedni ezzel a világgal, 
mert megváltozik minden, mint egy varázslatos helyen, ahol a szo-
bor mozdulni látszik, ám mégsem mozog. 
A világ megváltozott, mégis ugyanaz maradt.

Logisztikai ügyintézői szak 13. osztály szerkesztő csoportja
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Eredményével minden versenyző hozzájárult a vándorkupa megszerzéséhez. A felkészítő munkája elismeréseként a megye 23 
tanárát díjazták a szervezők, melyek között a mi iskolánknak három tanára is helyet kapott (Vargáné Miklós Gizella, Zsigriné 

Zeller Terézia és Nervettiné Varga Zsuzsanna). Tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk a helyezésekhez, valamint 
további sikeres felkészülést kívánunk az országos döntőbe jutott két versenyzőnknek, a 3.g osztályos Nagy Balázsnak, és az 5.e 
osztályos Zsigri Bálintnak!

Eredményeink:

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny Észak-Pest megyei területi
fordulójában a legeredményesebb általános iskolának járó kupát a 

Fabriczius József Általános Iskola tanulói nyerték meg!

3. osztály (kb. 380 fő)
2.          Nagy Balázs 
5.          Somogyi Zita  
24.       Gombos Gergő 
74.        Szendrey Bálint
121.     Harsányi Ádám
Csapatban: (45 iskola)
1. Szent Imre Katolikus Ált. Isk. 
és Óvoda, Gödöllő 270pont
2. Fabriczius József Általános 
Iskola, Veresegyház 267pont
3. Hajós Alfréd Általános Iskola, 
Gödöllő 245pont.

4.osztály (kb. 380 fő)
23.         Molnár Milán
61.         Régenbach Maja
62.         Kutrovics Kornél
75.         Orsó Márk
93.         Szendrey Máté
Csapatban: (46 iskola)
1. Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola, Gödöllő 272pont
…
15. Fabriczius József Általános 
Iskola, Veresegyház 244pont

5.osztály (kb. 350 fő)
4.           Zsigri Bálint
27.         Gáspár Márton
40.         Gáll Péter
55.         Nagy Boldizsár
92.         Horváth Adrienn
199.       Somogyi Domonkos
Csapatban: (46 iskola)
1. Török Ignác Gimnázium, 
Gödöllő 324pont
2. Radnóti Miklós Gimnázium, 
Dunakeszi 293pont
3. Fabriczius József Általános 
Iskola, Veresegyház 287pont
4. Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium, Gödöllő 285 pont

6.osztály (kb. 280 fő)
25.         Molnár Tímea
58.         Horváth Mátyás
64.         Kozák Bercel
119.        Dömötör Dorottya
124.        Joó Milán
128.        Bella Cintia
170.        Kiss Bence
Csapatban: (43 iskola)
1. Török Ignác Gimnázium, 
Gödöllő 315pont
…
11. Fabriczius József Általános 
Iskola, Veresegyház 264pont

7.osztály (kb. 240 fő)
4.           Márfai Fruzsina  
12.  Gáll Zsófia
26.  Nervetti Viktor
34. Vörös Emese
59. Gáspár Botond
64. Gugi Anna
119. Domaniczki Viktória
143.  Farkas Ágnes
Csapatban: (39 iskola)
1. Fabriczius József Általános 
Iskola, Veresegyház 334pont
2. Árpád Fejedelem Általános 
Iskola, Vác 323pont
3. Török Ignác Gimnázium 
Gödöllő 323pont
4. Bárdos Lajos Általános 
Iskola, Dunakeszi 320pont
5. Piarista Gimnázium, Vác 
316pont
6. Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium, Gödöllő 311pont
7. Radnóti Miklós Gimnázium, 
Dunakeszi 302pont

8.osztály (kb.180 fő)
21. Varga Gábor
34. Tonkó Csilla
57. Kocsmár Anna
86. Botlik Anna
Csapatban: (32 iskola)
1. Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium, Gödöllő 304pont
…
10. Fabriczius József Általános 
Iskola, Veresegyház 270pont

A Fabriczius József Álta-
lános Iskola a Heuréka 
Nyelviskolával közösen 
2012-ben is megszervezi a 
nyelvi tanulmányi versenyt 
Veresegyházon, angol és 
német nyelvekből. Az írásbeli 
fordulóra 2012. április 14-én, 
a szóbeli fordulóra pedig ápri-
lis 28-án kerül sor. A korcso-
portok: 4. osztály, 5-6. osztály 
és 7-8. osztály.

Részletek és jelentkezés a
www.heurekanyelviskola.hu
honlapon. 
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Kosárlabdás
eredményeink

Március 9-én a III. korcsoportos kosaras fiúkon volt a sor. Gödöllőn 
a házigazdákkal kezdtünk, a Szent Imre Általános Iskolában. Tele 
energiával és elszántsággal, sok-sok szép megmozdulással 64-53-ra 
győztünk! A második mérkőzésen már fáradtan léptünk pályára, sok 
helyzet kimaradt, de kis szerencsével csapatunk lett a továbbjutó!
A csapat tagjai:
Orsó Márk, Kocsis Olivér, Somogyi Domonkos, Szentmiklósi Máté, 
Ács Benedek, Borsodi Máté József, Tóth Márk, Kocsis Gergő,
Kurdi Károly, Sárga Márk és Stefán Máté.”
A III. korcsoportban csak március végén folytatódott a versengés!

Szix Tamás, Ventura Bence.

A IV. korcsoportos területi bajnokságot végül 3. helyezéssel zártuk!

Erdiczky Krisztina

Március 10-én megtartottuk tavaszi versenyünket, melyre igen nagy 
létszámban jöttek el, szinte minden környező településről.
Külön örömmel vettük az őrbottyáni „Armada” nagy létszámú
jelenlétét és is sikereiket.

Asztalitenisz
eredmények

Szombaton reggel 9-től az Asztalitenisz Baráti kör megtartotta a 
3. nyílt, felnőtt, veresegyházi, amatőr, asztalitenisz bajnokságát a 
Művelődési Házban. A kimagaslóan nagy létszámú (41 fő) és lelkes 
jelentkezőnek nemcsak az ellenfelekkel, hanem a nagymennyiségű, 
friss, sajtos pogival, a nagyon finom pörkölt-burgonya-csalamádé 
kombinációval, valamint egy nagy szülinapi tortával (Mókus Miklós 
60 év) is fel kellett venniük a versenyt. A helyi versenyzők mellett 
örömmel tapasztaltuk, hogy szinte már szokásszerűen minden 

környező településről - sőt messzebbről is- érkeztek játékosok és 
igen jó hangulatban ütötték a labdát.  Köszönjük a szadai Dédi 
Cukrászda, Dr. Mohai Imre állatorvos úr támogatását, a Sportkör 
asztalát, a Művelődési Ház helyszínét, valamint Laci bácsi (büfé) és 
segítője munkáját.

Májusban várunk újra mindenkit!

Eredmények:

Ifjúsági korcsoport
1. Herman Norbert Erdőkertes
2. Farkas Norbert Veresegyház
3. Németh István Őrbottyán
4. Megyesi Olivér Veresegyház
5. Bertók Bence Veresegyház
Nők
1. Hirman Mária Veresegyház
2. Szamosi Gertrúd Erdőkertes
3. Katona Zsuzsanna Veresegyház

Férfiak (39 induló!)
1. Szétag Attila Budapest
2. Büte Zsolt Őrbottyán
3. Májai Lehel Őrbottyán
4. Márton Gyula Őrbottyán
5. Mester Géza Őrbottyán (75 év!)
6-10. Bohus Pál Veresegyház
         Hányik János Erdőkertes
 Héregi Lászó Veresegyház
 Mókus Miklós Vácduka
 Takács Andor Szada
          
Férfi vigaszág: (17 induló)
1. Vajda Zoltán Veresegyház
2. Benkó Zoltán Vác
3. Herman Norbert Erdőkertes
4. Farkas Norbert Veresegyház
5. Szíjgyártó Gergő Veresegyház

Páros: (12 pár)
1. Májai Lehel-Büte Zsolt, Őrbottyán-Őrbottyán
2. Mókus Miklós (szülinapos)-Héregi László,
 Vácduka- Veresegyház
3. Takács Andor-Szuhanyik György, Szada-Veresegyház
4-6. Herman Norbert-Bohus Richárd, Erdőkertes-Veresegyház
         Járdi Tibor-Megyesi Péter, Göd-Veresegyház
         Márton Gyula-Czakó László, Őrbottyán-Őrbottyán

Sporttársi üdvözlettel
Letanóczki István (30 9000 175), Megyesi Péter (20 4806 502)
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Ezüst csapat a
KEMPO VB -n!

SZIVACS -
KÉZILABDA 

Korán kezdik a kézilabdázást Veresegyhá-
zon. A 9-10 évesek már bajnokságban is 
versenyeznek.

Ennek a népszerű sportágnak régi  múltja 
van nálunk, de jó ideig csak felnőtt csapa-
tunk volt. 
Három évvel ezelőtt Szőke István edző 
indította el a kézi szervezését az általános 
iskolában. Most már a  felsősök mellett alsó 
tagozatosok edzenek.
Szivacslabdát használnak, mert
ez kisebb és könnyebben fogható, mint 
a bőr változat. Az óvodások és a kisisko-
lások számára kétféle keménységben is 
kapható. 
A veresi kézi suliban együtt edzenek 
lányok és fiúk, de a lányok kis létszámuk 
miatt még nem tudnak csapatot kiállítani 
a bajnokságban. Ők játékostársakat várnak 
maguk közé. 
A 2000-ben született fiúk azonban meg-
kezdték a szereplésüket: derekasan 
küzdenek, jól állnak a bajnokságban.

= vvtvVerók Péter a dobogó 2.fokán

Sikeres szerepeltek kem-
pokáink és mesterük a X. 

Juhász Ferenc Kempo Emlék-
verseny és Nyílt Kempo Világbaj-
nokságon, melyet Tökölön ren-
deztek. Tíz nemzet több mint 
400 versenyzőjét látta vendégül 
a tököli sportcsarnok ezen a hét-
végén. A verseny első napján 
a technikai – kata, fegyveres 
- kata, szinkron - kata, önvé-
delem, a második napon a light-
contact és chikara curabe, míg 
a harmadik napon a full „B”, és a 
full „A”, valamint a törés verseny-
számok kaptak helyet. 
Az SVSE Kempo Klub 3 fővel 
képviseltette magát ezen a 
színvonalas megmérettetésen, 
ahonnan mindannyian éremmel 
térhettek haza. Mesterük, Verók 
Péter  a többszörös világbajnok 
ukrán mester mögött végzett az 
előkelő második helyen. 
Demény Rózsika a 8-10 évesek 

közt a kata gyakorlatával II. helyezést,
Horváth Martin a 16-18 évesek közt chikara kurabe 
versenyszámban a II. helyet, light contact számban a 
III. helyet szerezte meg. Verók Péter +45 korcsoportban 
kata gyakorlatával II. helyezést ért el.
Ha bárki kedvet érez, hogy megismerje ezt a 
harcművészetet, akkor további tudnivalókat talál az 
edzések helyéről és idejéről a www.kempomania.hu 
oldalon.

Verók Péter
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M á r c i u s  1 5 - i  c s a l á d i
Tizenkilencedik alkalommal tartottuk a címben jelölt eseményt, mely 1994-ben Bogárdi Zoltán, akkori MDF-es országgyűlési képviselő 

kezdeményezésére indult, és azóta - Morvai László lelkes szervezésében - hagyománnyá vált. Tizennyolc éve emlékezünk utcai futó-
versennyel nemzeti ünnepünk hőseire. 
A rendezvény lebonyolításban évek óta nagy segítségünkre van a Fabriczius Iskola jelenlegi vagy volt, és a Művelődési Ház néhány dol-
gozója (Kovács Zsuzsa, Tímár Zoli, Varróné Hegedűs Gabi - Kiss Andi), valamint a helyi Polgárőrség teljes állománya.. Valamennyiüknek 
hálásan köszönjük a munkájukat!
Ahhoz, hogy szinte mindenki kapjon valamilyen jutalmat, anyagi támogatókra is szükség van. Ezek: Veresegyház Város Önkormányzata - 
érmek és tombola-ajándékok, Gramex 2000 Kft.- VITALADE-üdítő, Sulyán cukrászda – torta és Gyulai Laci bácsi a büfés – csoki és nyalóka.
Idén – a szervezők legnagyobb örömére – részvételi rekord született pontosan 290-en (140 hölgy – 150 úr) futották le az 1848 méteres 
távot, és még kb. 40-50 hozzátartozó az út széléről szurkolt a futóknak! 
Külön köszönetet és gratulációt érdemel a város triatlon és atlétika szakosztálya 
(Trimackók) Hegedűs Gabi és Szalma Róbert vezetésével, amelynek tagjai (és szüleik) most már évek óta nagy létszámmal, és az érmes 
helye zések sokaságával meghatározó csoportja e rendezvényünknek. Rajtuk kívül a Kolumbán Attila vezette sződi különítmény, akik
sok-sok éve nagy létszámmal jönnek, és immár másodszor közel 30-an a gödöllői Hit gyülekezete küldöttsége!
És most nézzük a 10 korosztály első három helyezettjét!

Lencsés Csaba

Repcsik Pál a legidősebb résztvevő, 
korcsoportjában a 3. helyezett,

Morvai Lászlóval

Rajt utáni pillanat

Az abszolút első helyezett a cél előtt

F É R F I A K
Létszám: 150 fő

Abszolút első:   Palkovics Áron 1996. Gödöllő
Legfiatalabb:     Baranyai Zsombor 2009. Veresegyház
Legidősebb:      Repcsik Gábor 1937. Veresegyház
   
Korcsoport hely név  születés település

1960. és előbb 1. Kolumbán Attila 1953. Sződ
(51 és idősebb) 2. Kapitány László 1946. Veresegyház
  3. Repcsik Gábor 1937. Veresegyház
    
1961-70.  1. Vajkovics Károly 1968. Veresegyház
( 41-50 évesek ) 2. Szakmáry Sándor 1968. Veresegyház
  3. Bujdosó Gábor 1966. Vácrátót
    
1971-80.  1. Jankov István 1974. Őrbottyán
( 31-40 évesek ) 2. Bálint Csongor 1972. Fót
  3. Barabási Tibor 1973. Veresegyház
    
1981-92.  1. Gyebrovszki Balázs 1991. Veresegyház
( 19-30évesek ) 2. Endrődi Tamás 1989. Veresegyház
  3. Csuhai - Csinos Dávid 1988. Budapest
    
1993-96.  1. Palkovics Áron 1996. Gödöllő
( V.-VI. kcs. ) 2. Dénes Ervin 1996. Kerepes
  3. Szalma Szabolcs 1996. Veresegyház
    
1997-98.  1. Gebhárd Márk 1997. Sződ
 (IV. kcs. )  2. Mike Sámuel 1998. Veresegyház
  3. Szántó Dávid 1997. Sződ
    
1999-2000. 1. Ferencz Ábel 1999. Mogyoród
( III. kcs. )  2. Forrai Áron 1999. Veresegyház
  3. Lakó Bence 1999. Veresegyház
    
2001-2002. 1. Vajkovics Ferenc 2001. Veresegyház
( II. kcs. )  2. Ferencz Domonkos 2001. Mogyoród
  3. Bíró Bence 2001. Veresegyház
    
2003-2004. 1. Forrai Simon 2003. Veresegyház
( I. kcs. )  2. Filep-György Dominik 2003. Veresegyház
  3. Kiss Roni  2003. Veresegyház
    
2005. és később 1. Németh Levente 2006. Veresegyház
( óvodások ) 2. Missurai Jonátán 2007. Gödöllő
  3. Mayer László 2005. Veresegyház
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Eredményhirdetésre várva

Az egyik korcsoport három helyezettje

Ferenc Anna, 
a nők közt abszolút első

www.delfinuszoda.hu
06-30-539-0883

u t c a i  f u t ó v e r s e n y
N Ő K

Létszám: 140 fő

Abszolút első: Ferencz Anna 1997. Mogyoród
Legfiatalabb: Láng Jázmin 2008. Sződ
Legidősebb: Tóthi Józsefné 1951. Erdőkertes
   
Korcsoport hely név  születés település

1960. és előbb 1. Tóthi Józsefné 1951. Erdőkertes
(51 és idősebb) 2. Tóth Mária 1955. Veresegyház
  3. Gróf Ilona 1952. Veresegyház
    
1961-70.  1. Wégner Ilona 1968. Veresegyház
( 41-50 évesek ) 2. Tóth Zita  1970. Veresegyház
  3. Veréb Erzsébet 1962. Őrbottyán
    
1971-80.  1. Erdiczky Krisztina 1974. Veresegyház
( 31-40 évesek ) 2. Sebeők Sarolta 1975. Csomád
  3. Hamvasné Rácz Ágnes 1971. Veresegyház
    
1981-92.  1. Bontovics Babett 1985. Veresegyház
( 19-30évesek ) 2. Liszka Viktória 1988. Veresegyház
  3. Asiama Evelin 1989. Veresegyház
    
1993-96.  1. Király Anna 1996. Veresegyház
( V.-VI. kcs. ) 2. Arató Bianka 1993. Veresegyház
  3. Baranyó Petra 1993. Veresegyház
    
1997-98.  1. Ferencz Anna 1997. Mogyoród
 (IV. kcs. )  2. Jakab Ilka 1998. Veresegyház
  3. Szegedi Sára 1998. Veresegyház
     
1999-2000. 1. Bujdosó Andrea 1999. Vácrátót
( III. kcs. )  2. Szigeti Eszter 2000. Őrbottyán
  3. Ferentzi Zoé 1999. Isaszeg
    
2001-2002. 1. Lengyel Rebeka 2001. Veresegyház
( II. kcs. )  2. Horváth Adrienn 2001. Veresegyház
  3. Missurai Viktória 2002. Gödöllő
    
2003-2004. 1. Ferentzi Noémi 2003. Isaszeg
( I. kcs. )  2. Kapitány Zsófia 2003. Veresegyház
  3. Csányi Zsófia 2003. Veresegyház
    
2005. és később 1. Madár Emese 2005. Veresegyház
( óvodások ) 2. Ferencz Janka 2005. Mogyoród
  3. Herman Dalma 2005. Erőkertes
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Ezer kincs a város
közepén

Dinamikus, de odafigyelő, 
fiatal, de megfontolt, 

ötletekkel, újításokkal élő, de 
az ősi módszerek, művészetek 
művelője…mindez együtt
Gecsey Enikő, az Ezerkincs Élet-
módcentrum megálmodója, lét-
rehozója és vezetője. Sok évvel 
ezelőtt, Budapestről költöztek 
Veresegyházra, három gyerme-
kükkel élnek boldog „nagycsa-
ládban”.

Honnan, hogyan jött az ötlet 
„céged” létrehozásához?
Hogyan indultatok?

Az Ezerkincs Életmód Centrum három és fél évvel ezelőtt indult, két 
és fél éve működünk nonprofit civil egyesületként, ennek vagyok 
az elnöke. Aki ebben részt vesz, dolgozik, mind egyéni vállalkozó. 
Célunk az egészség megtartása, az egészséges életmódra nevelés. 
Ezt a célunkat alternatív gyógymódokkal, mozgásterápiával, 
előadásokkal, klubfoglalkozásokkal próbáljuk megvalósítani. 

Ezzel a tevékenységgel új színt hoztatok a városba. Ilyen még 
nem volt. Hogyan valósítjátok meg a gyakorlatban céljai-
tokat?
Próbálunk több oldalról közelíteni, színes, változatos, sokféle 
csoport ban dolgozni. Természetgyógyászok, alternatív kezeléseket 
vezető szakemberek dolgoznak nálunk. A reflexológia során számító-
gépes talpvizsgálat alapján egyedi talpbetéteteket készíttetünk. A 
kezelés lényege, hogy a talpon levő meridián pontok stimulálásával 

bizonyos betegségeket kezeljünk, megszüntessünk. Hasonló alap-
elv szerint gyógyít a fülakupunktúra is, csak a fül pontjain át. Van 
nálunk biorezonanciás és kineziológiai kezelés is. 
„Táltosdoboldánk” ősi zenei, kulturális hagyományokat őriz. 

A „Lélekgyógyászat” szekciót te vezeted. Elmondanád ennek a 
lényegét?
Igen. Az ősi tudás és tapasztalat szerint van egy fizikai testünk és 
van egy lélektestünk. Minden betegség lelki zavarokon alapul, 
tehát elsősorban a lelket kell egészségesen tartani, illetve gyó-
gyítani. A lélekgyógyászat ezt végzi holisztikus módon. Megkeresi a 
stresszgócokat a lélektestben, majd igyekszik gyógyítani, kezelni. 

A farsangi báli szezonban egy különlegesen szép rendezvényt 
szerveztetek…

Bál-ünnepet tartottunk. Ez az egyesület legnagyobb ünnepe az 
évben. Valami különlegeset, szépet, örömtelit akartunk létrehoz-
ni, úgy érzem, sikerült. A Művelődési Ház nagytermében jöttünk 
össze. Törekedtünk az alkalomhoz illő díszítés kialakítására. Nem 
csak a lelkünket, hanem a testünket is ünneplőbe, nagyestélyibe 
öltöztettük. A svédasztalos vacsorát a Marika Konyhája szolgál-
tatta. A zene rendkívül változatos volt. Kiemelném a táncos részt 
megelőző műsort: a Bokréta Néptáncegyüttes a Csillagösvény című 
produkcióból adott elő részletet, valamint fellépett a hastánccso-
portunk. Díszvendégünk Székely Mendel Melinda volt. 

Mik a terveid a jövőre tekintve?
Az Ezerkincs-ünnepet szeretném minden évben megszervezni, 
hogy így, ahogyan most voltak, szeretetben együtt legyenek az 
emberek. Egységet, szeretet éreztem, és úgy láttam, ezt érzékel-
ték a többiek is. Hiszek abban, hogy az Életmód Centrumnak lét-
jogosultsága van. Örülök annak, hogy a családom megértően és 
szeretettel, segítőkészen viszonyul a munkámhoz.
Így, ezt szeretném továbbvinni, fejleszteni.

Kedves Enikő! Köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra a jövő évi 
Ezerkincs-ünnepen.

fverona

 Veresegyházi civil szervezetek és politikai pártok 
közös Nyilatkozatot írtak alá, melyben kinyilvánították abbéli 
szándékukat, hogy Veresegyházon egyetlen és közös városi 
rendezvénnyel emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírására 
2012. júniusában. 
 Az Agora Kör húsz tagja által aláírt felhívására ez év 
március 21-én a helyi politikai pártok és civil szervezetek tagjai, 
összesen negyvenen gyűltek össze a Panoráma Kávéház külön-
termében. A mintegy két órán át tartó vita eredményeként szül-
etett meg a fent említett „Nyilatkozat” és egy „Megállapodás”, 
mely szerint a szervezetek létrehoznak egy bizottságot, melybe 
egy-egy képviselőt delegálnak, és ez a bizottság fogja a „Trian-
onra” emlékeztető rendezvényt előkészíteni és eljárni a Város 
Önkormányzatánál annak megszervezése és lebonyolítása 
érdekében. 

Az aláírók:

Tr i a n o n r ó l
e g y ü t t ,  e g ys é g b e n !

Agora Kör képviselői,
FIDESZ,
Forrás Egyesület,
JOBBIK,

LMP,
Magyarok Világszövetsége,
Polgári Kör,
VJJE.
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Tar tsuk edzésben az agyunkat is!
Tudta, hogy egy kiadós éjszakai alvás javíthatja teszteredményeit anélkül, hogy tenne érte valami pluszt? És tudta-e, hogy egy 

rosszul időzített csoki lelassíthatja a gondolkodást? 
Agyunk nagyon érzékeny műszer, amely folyamatosan regenerálja önmagát, valamint ismeretlen dolgok megtanulásánál új 
idegkapcsolatokat épít ki. Mindehhez első osztályú tápanyagokra, állandó energia- és oxigénellátásra, valamint megfelelő 
mennyiségű alvásra is szüksége van.
Alább található pár ötlet, hogyan „wellneszezhető” az agyunk:

Diéta
1. Agyunk általános egészségéhez kiegyensúlyozott étrend-
re van szükség, amelynek sok friss zöldséget és gyümölcsöt kell tar-
talmaznia. Ez testünk többi részének is a javára válik.
2. Agyunknak folyamatos energiaellátásra van szüksége, 
de ezt csak egy bizonyos cukorból, a glükózból kaphatja meg. Ez 
a glükóz olyan szénhidrátokból származik, amelyeket megeszünk, 
azonban ennek a célnak csak bizonyos fajta szénhidrátok felelnek 
meg. Iyen a teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, tészta, kása és a 
hüvelyesek, amelyek a glükózt lassan és egyenletesen szabadítják 
fel testünkben. Csokik, kekszek és egyéb cukros rágcsák sajnos 
nem tesznek jót – nemcsak testünknek, de - agyunknak sem. Ezek 
is bocsátanak ki cukrot, de olyan gyorsan, amelytől agyunk hirtelen 
feléled ugyan... de aztán gyorsan össze is omlik, ezért aztán még 
kevésbé érezzük magunkat energetikusnak mint előtte.
3. Agyunknak oxigénre is szüksége van. Ezt egyrészt testgya-
korlásból, mozgásból kapja (6. tipp), de ezen felül sok vasra is szük-
ség van véráramlatunkban. Ez a vas olyan ételekből származik, mint 
a vörös hús, zöld leveles zöldségek, pl.a spenót, aszalt gyümölcsök, 
gabonafélék, hüvelyesek.
4. Ne hagyja ki a reggelit (vagy ebédet) – főleg ne egy vizsga 
előtt! Agyunk kevésbé fogja jól végezni a munkát, ha nem ettünk 
már órák óta (ugyanígy, az éhgyomorra való edzés sem ajánlott! 
– a ford.). Agykutatók kimutatták, hogy azok a diákok, akik nem 
reggeliztek, rosszabbul teljesítettek a teszteken. Enni kell, de itt is 
a megfelelő ételeket kell magunkhoz vennünk. A gyorséttermek 
kínálatával nem jutunk előrébb. Az agynak lassan felszívódó szén-
hidrátokra van szüksége. Különösen előnyös pl. babot enni pirítós-
sal. (Jó észben tartani azt is, hogy MINDENKINEK szüksége van reg-
gelire, lányoknak pedig kifejezetten! A tinédzserek pedig rosszul 
gondolják, ha azt hiszik, reggeli nélkül majd fogynak. Ez nem igaz, 
inkább a reggelizés fogja slankítani őket! De erről bővebben egy 
következő alkalommal.)

Víz
5. Ne szomjazzunk! Teljesítményünket befolyásolja a de-
hidráció. De nem jó átesni a ló túloldalára sem, különösen akkor, 
ha egy hosszabb vizsgát készülünk tenni. Figyelmünket szétapróz-
hatja a sűrű mosdóba járás. (A megfelelő mennyiségű vízivásról egy 
következő alkalommal szólunk majd – a ford.)

Testedzés
6. Agyunknak szüksége van a mozgásra is, hogy oxigénben 
dús vér áramolhasson a kapillárisokban. Tanulmányok kimutatták, 
hogy a testmozgás javítja a memóriát, hiánya azonban agyunk 
„elöregedését” fogja eredményezni. Tehát, fel a bringára, és agyad 
meghálálja ezt neked. (Direkt agyfitneszhez pedig a legjobb mód-
szerek: keresztrejtvény-fejtés, Sudoku, sakk, memória kártyák, 
scrabble (magyarul szópárbaj vagy betűtorony játék) – ford.)

Alvás
7. A leggyorsabb és legegyszerűbb 
ajándék agyunknak, ha megjutalmazzuk egy 
nagyszerű éjszakai alvással. Meg kell pihen-
nünk, és agyunk helyreállítja magát, megszi-
lárdítja az aznapi tudást. Még egy órával ke-
vesebb alvás is befolyásolja pl. a következő 

napi vizsga eredményeit. Szakértők 
szerint a lehető leggyorsabban el 
kell aludni, miután megtanultunk 
valamit, hogy az teljesen beivód-
hasson az agyba. Ugye, milyen jól 
esne mindenkinek egy ebéd utáni 
szieszta pl. a munkahelyen?! 

A cikket fordította: Vigh Mercédesz 
(aerobik oktató, személyi edző)

merci@fittenveresen.hu 
Eredeti cikk: http://www.bbc.co.uk/scotland/brainsmart/

brain/?mediaset=1

Gödöllő belvárosában új építésű társasház
2. emeletén 40 m2-es, galériás, napkollektoros,

erkélyes luxuslakás – akár vállalkozás céljára
is – kiadó 90.000.-Ft + rezsi/hó.

 Érdeklődni lehet a 06 20 2405414-es
telefonszámon.
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„Nincs nekem kedvenc virágom, melyik szebb, nem prédikálom,
Mind szeretem, mind csudálom, tavasszal mind alig várom.” /Szép Ernő: Virágok/

- finom hámlasztás: A bőrt a téli szárazságtól fel kell 
szabadítani, segíteni kell a bőrnek, hogy levegőhöz jusson. Az aláb-
biakban bemutatom a professzionális gépekkel történő arcápolási 
technikákat, amelyeket csak szakember nyújthat a bőrének. Egyre 
több idegen kozmetikai kifejezéssel találkozhatunk, röviden is-
mertetem, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek.

MIKRODERMABRÁZIÓ GYÉMÁNTFEJES KÉSZÜLÉKKEL: 
Kiválóan működik pigmentfoltok halványításában  és a ránctalaní-
tásban is. A mikrodermabrázió egy speciális bőrcsiszoló eljárás, 
amely a szó szoros értelemben „lecsiszolja a bőr felső hámrétegét”, 
hosszú időre eltüntetve a bőrhibákat és a ráncokat. 

HYDROABRÁZIÓ:  Ezzel a technológiával, minden bőrtípus 
kezelhető. Az ultrahangos kezelőfej vibrációkat bocsát ki, így por-
lasztja a vizet. A sorozatos vibráció hatására a vízcseppek, mint 
mikro robbanások segítik leválasztani, az elhalt szarulemezkéket.

- mélytisztítás: A klasszikus alapkezelésekben a mi-
tesszerek, tisztátlanságok eltávolítása és a gyulladások megszün-
tetése a központi cél. Magas hatásfokú, professzionális eszközök-
kel és fertőtlenítő, nyugtató gyógykozmetikumokkal, pakolásokkal 
kezeljük a gyulladásokat és a bőrirritációt.

- hidratálás és táplálás:
A bőrdiagnózis után a bőr típusától és szükségleteitől függően 
különböző aktív hatóanya gokat juttatunk be a bőrbe. De hogyan 
tudjuk minél nagyobb hatásfokkal teljesíteni ezt a nem könnyű 
feladatot, ugyanis a bőr működéséből fakadóan, ez a kozmetika és 
a bőrgyógyászat legnehezebb feladata. 

MEZOTERÁPIÁS ARCKEZELÉS – A VILÁGSIKERŰ KEZELÉS:
Az igazi maximalistáknak ajánljuk a mezoterápiás arckezelést. A 
hatóanyagok –/ ampullák / könnyebben jutnak be mezoterápia ál-
tal a  bőr mélyebb rétegeibe,  Az eljárás tökéletes eredményt nyújt 
a ráncok mélységének nagymértékű csökkentésében, az arcbőr 
rugalmasságának visszanyerésében, valamint a pigmentfoltok 
halványításában.

A kozmetikában végzett kezelések mellett, a vendégnek lehetőség 
szerint otthon is ápoló, támogató programot kell végeznie, a töké-
letes eredmény eléréséhez.

www.dermkozmetika.hu,
2112 Veresegyház, Kálvin tér 6., 06-30/974-4180

Cseh-Géczi Katalin kozmetikus, szépségterapeuta 
www.facebook.com/derm.kozmetika.veresegyhaz

A tavaszi  b őráp olás  fontos lép ései :
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ásMiniakadémia
A Miniakadémia, amely különle-
ges ötlet alapján jött létre. Erről 
kérdeztük Serbán Nórát, a tulaj-
donost és egyben az intézmény 
vezetőjét.

Első hallásra azt gondoltam, 
hogy a Miniakadémia egy 
fellengzős nevet viselő magán 
óvoda, de a tevékenységük 
alapján már tudom, hogy elég 
nagyot tévedtem…
Nem járt messze a valóságtól, de 
csak annyiban, hogy óvodáskorú 
gyermekekkel foglalkozunk. A 
Mini akadémia egy Magyaror-
szágon teljesen egyedülálló, kis-
gyermekek számára létrehozott 

oktatási központ. Büszke vagyok rá, mert óvónők és gyermek-
pszichológiával foglalkozó szakemberek bevonásával, de saját 
ötletből hoztam lét re. Összesen 20 szakág - mi tantárgynak nevez-
zük – épült be ebbe az egységes rendszerbe, amelynek a célja a 
kisgyermekek felkészítése játékos és koruknak megfelelő érdekes 
módszerrel az iskolára. Bemutatjuk a gyerekek számára felfogható 
módon, - sok játékkal és szemléletesen – a minket körülvevő vi-
lágot. 

A gyerekek nagyon érdeklődőek, mindenre kíváncsiak és mi 
kihasználjuk a gyermekek ösztönös érdeklődését, és valódi is-
meretekkel bővítjük a tudásukat.
Nem zseni gyerekeket kívánunk nevelni, de felkeltjük a tanulás, a 
megismerés iránti vágyat és olyan ismereteket közlünk, vagy olyan 
ismeretekre vezetjük rá őket, ami alapja a későbbi tananyagoknak. 
Mindezt egy ésszerű rendben, egymásra épülő foglalkozásokon, 
érdekes, játékos módszerrel, sok kísérlettel tesszük. Tudatosan 
terveztem ezt a rendszert, amely olyan különböző képességeket 
fej leszt, amire a gyermeknek az életben szüksége lesz, s amiket eb-
ben a korban kell kifejleszteni, mert később az már csak nagyon 
nagy nehézségek árán lenne lehetséges.

Nem túlzás ilyen fiatal korban természettudományos
ismeretekkel terhelni a gyerekeket?
Nem, a gyerekek eleve nyitottak, érdeklődőek, s mindenre választ 
kérnek. Miért ne kaphatnának olyan válaszokat, ami tudományo-
san is megalapozott, szakszerű, s ráadásul az alapját képezi majd 
a későbbi tanulmányaiknak. Természetesen mindezt olyan mód-
szerekkel és olyan módon kell tennünk, ahogy azt az életkori sajá-
tosságok megkövetelik. Ezért hoztam létre ezt a óvónőkből és más 
szakemberekből álló csapatot, s az eredmények minket igazolnak.

Milyen tárgyköröket, tantárgyakat vezettek be?
Összesen 20 tantárgyunk van. Az egyik a „Föld körül” nevet viseli. 
Megmutatjuk, milyen földrészek léteznek a Földön, melyiken mi lyen 
népek laknak, mit esznek, mit termelnek, hogyan élnek ott. Leraj-
zoljuk például a piramisokat, ami fejleszti a térlátást, a képzelőerőt, 
s nem félünk kimondani azt sem, hogy geometriai ismeretekkel is 
gyarapodnak a gyerekek. Minden ismeretet megerősítünk a többi 
tantárgy során is, így válik teljessé, összefüggéseiben is megismert 
a körülöttünk lévő világ.

Milyenek a tapasztalataik?
Kimondottan jók a tapasztalataink, vannak gyerekek, akik már 
iskolába kerültek tőlünk, s nagyon jól teljesítenek ott. Arra is volt 
példa, hogy valaki csak a kéthetes nyári előkészítő táborunkban 
vett részt, s már ez is könnyű kezdést biztosított a számára az isko-
lai első osztályában. 
A tőlünk kikerülő gyerekek bátrak, mernek kérdezni, jelentkezni, 
mert tudják, hogy a tanulás, az iskola jó dolog, sok érdekes élményt 
ad. Bátran vállalják a feladatokat, mert vannak sikerélményeik. Erre 

is nagyon figyelünk, hogy mindig jó kedvvel, élményszerű foglal-
kozások legyenek, bátorítással, dicsérettel, apró ajándékokkal.
Vannak hasonló fejlesztőpedagógiai irányzatok, bár azok 
elsősorban az iskolás korú képzésre vonatkoznak. Vettek át 
ele meket ezekből?
Nem, semmit nem vettünk át. Ezt a rendszert, erre a korosztályra, 
magam fejlesztettem ki. Azzal szembesültem ugyanis, hogy az 
óvodás korú gyerekekkel ilyen szempontból alig foglalkoznak. Pe-
dig az elsős gyerekeket az iskola hatalmas terhelés alá vonja. Ez egy 
nagy törés, mivel az óvodában, ha a gyerek nem akar éppen csinálni 
valamit, akkor nem kell megtennie, az iskolában viszont nem kér-
dezik, hogy van e kedve hozzá, ott teljesíteni kell.
A lényeg, hogy az intellektus 8 éves korig fejlődik ki, és amilyen va-
laki 8 éves korában, olyan lesz felnőttként. Tehát ez az a kor, a 4., 5., 
6., 7. év, amikor minden információt magába szív az ember, s ebben 
nem szabad korlátozni. Sőt, meg kell tanulni azt is, hogy a tanulás 
folytonos, hogy nem szabad a fejlődésben megállni. Ezt tanítjuk a 
gyerekeknek. 

Milyen csoportokban és hogyan folyik a foglalkozás itt,
a Miniakadémián?
Öt mikrocsoportban tanulnak a gyerekek, személyre szabottan, dif-
ferenciáltan. Ez egy héten egyszer napi 2 órás, délutáni foglalkozás. 
Természetesen interaktív, nem ülnek egy helyben a gyerekek, 
korszerű segéd-
e s z k ö z ö k e t 
hasz nálunk pél-
dául interaktív 
táblát, kivetítőt, 
stb., így az idő 
nagyon gyorsan 
elrepül. Szeret-
nek is ide járni a 
gyerekek.

Köszönöm a be-
mutatást, gon-
dolom mások 
is kíváncsiak, 
mi minden tör-
ténik ebben az 
intézményben.

lejegyezte:
Windhager
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Magyarok Kazahsztánban

Hazaérkezés

Sós sivatagon keresztül
2005-ben összeállt egy elszánt csapat: Csepin Péterhez és em-
bereihez, a Bakonyi Poroszlókhoz csatlakozott Zsolnai Gábor, 
majd egy útra, a kazahszánira melléjük szegődött Bencze István 
is. És azóta együtt különös, kalandos utazásokat tettek. Ezekről 
a nem mindennapi utakról, részletesen a kazahszániról hallhat-
tunk érdekes előadást 2012. február 25-én szombaton este a 
veresegyházi művelődési ház nagytermében Zsolnai Gábor jó-
voltából.    

 A fent említett csa-
pat 2006-ban a magyar királyok 
hagyományos országjárása nyo-
mán haladva 120 nap alatt kör-
bejárta az ezeréves határokat a 
szív-csakrától indulva jobb felé, 
az építő kör irányába haladva.
 Ez után 2009. április 
1-jén indultak el eddigi leg-
nagyobb útjukra, Kazahsztán-
ba, a Turáni-alföldre, a szkíták 
bölcsőjéhez. A kazah kunok, más 
néven kipcsakok úgy tartják, 
hogy mi, magyarok Kötöny kán 
népének, a kunoknak leszárma-
zottai, az ő rokonaik vagyunk. A 
„Magyar” mint keresztnév igen 
gyakori náluk. 
 Repülőgéppel indultak, 

s jutottak el útjuk kiindu lási pontjához, Kazahsztánba. Lovakat nem 
vittek, azokat ott szándékoztak beszerezni, a felszerelést azonban 
magukkal vitték (nyergek, lószerszám, visszacsapó reflexíj stb.), ami 
nem kis probléma, jelentős túlsúly volt, ezért nem csomagként, 
hanem nyakukban, vállukon jutatták fel a gépre…Ruházatuk sem a 
szokványos európai viselet, hanem hiteles 16. századi végvári vitézi 
öltözet, mely múzeumi rekonstrukció alapján készült. 
 A kazahsztáni országjárás az Aranyember kurgánjától, 
vagyis sírdombjától indult. Az Aranyember persze már nincs benne, 
a fiatal szkíta herceg rekonstrukcióját Alma Atában, múzeumban 
lehet megtekinteni, ott fekszik üveg alatt egy gyönyörű, 16 kg ara-
nyat tartalmazó ruhában. A hosszú út során megismerték a vidék, a 
falvak lakóinak életét, mindennapjait. Megtudták, hogy az emberek 
állattartással foglalkoznak, abból jól megélnek. Marhát, birkát, lovat 
és tevét tartanak közbirtokossági rendszerben, vagyis a faluközös-
ség teljes állatállományát közösen őriztetik, majd a tejet, túrót, saj-
tot, húst eladják az államnak, abból jól élnek, szegény ember nem 
található köztük. Jelentős bevételük van még az ásványkincsekből 
is, hiszen Mengyelejev periódusos rendszerének szinte minden ele-
me bányászható náluk. Nagy házaik vannak, igaz, abban bútort alig 
találni, kivéve a konyhában az asztalt. Hatalmas szőnyegek talál-
hatók a padlókon és a falakon. TV-je, mobiltelefonja szinte minden-

kinek van. A tisztálkodás ezen a rendkívül szélsőséges éghajlaton 
főleg a „bányák”-ban, vagyis a szaunákban történik. A kazah ember 
mást szinte egyáltalán nem eszik, csak húst: lovat, birkát vagy tevét. 
Nagyon vendégszeretőek: a magyar csapatot szinte mindennap 
több órán át tartó reggelivel és ebéddel kínálták. Különösen fontos, 
gyakori a teafogyasztásuk, ami napi minimum 2 liter tea fejenként. 
Erős a hagyományokhoz ragaszkodásuk, a történelmi tudatuk. A 
Lenin által elcsatolt területeket követelik vissza, hőskölteményeket 
énekelnek. Csak a falu vénei viselnek szakállt – ők az „akszakállok”. A 
származást és a rokoni viszonyokat a családfán ábrázolják, rögzítik. 
Déli területeik sivatagosak: só- illetve homoksivatagok. Ezekben 
növényzet szinte teljesen hiányzik, csak a tevefű él meg. Ellenben 
az utazó gyakran találkozik mérgeskígyóval, skorpióval. 
 Hosszan lehetne sorolni az élményeket, csupán néhányat 
említettem. A magyar csapat útját 6 hónap és 2 nap alatt tette meg, 
mintegy 6500 km-t. Kipróbálták azt, hogyan juthattak el az szkíták, 
a vándorló, nomád népek ősi hazájukból a Kárpát-medencébe. 
 Zsolnai Gábor nagyszerű előadásának befejezéseként 
a Kárpát-medence népeinek összefogására, annak fontosságára 
hívta föl a figyelmet, hangsúlyozva, hogy csak akkor van esélyünk 
a túlélésre, ha békében, egymást megbecsülve, segítve élünk 
földünkön, Közép-Európában, és nem engedünk a mesterkélt, poli-
tikai uszításoknak. Ennek szellemében tartja Zsolnai Gábor rend-
hagyó történelem óráit különböző iskolákban. Fő szakterülete a 
középkor, a vég vári harcok időszaka. Gyakorlati „foglalkozásokon” 
sportágszerűen szablyavívást oktat, szakköröket tart Veresegyhá-
zon, Budapesten és alkalomszerűen bárhol.              

Fverona
A képek Zsolnai Gábornak és csapatának, a Bajvívó Magyaroknak

Kazahsztánban készített felvételei közül valók. 

Tűz a határban
Talán túl vagyunk 
már a hosszú száraz 
időszakon, de 
továbbra  is legyünk 
óvatosak a tűzzel! 
Képünk még március 
12-én készült, amikor 
az Őrbottyán felé eső 
határban kigyulladt 
a kihordott szalma. 
Szerencsére a tűzoltók 
időben érkeztek!
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Beköltöztünk!
Van hová menni a fiataloknak a szabadidejükben

ÜVEGMŰVÉSZ
Mezősi Eszter üvegművész restaurátor és M. Tóth Ágota 

grafikusművész kiállítása  március 31-én nyílt meg az 
erdőkertesi Művelődési Házban

A kiállítás 2012. május 15-ig  tekinthető meg, hétfőn, 
kedden, csütörtökön, pénteken : 10 órától 12 óráig, sz-

erdán : 12 órától 20 óráig.

Lelkes beköltözők
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