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Augusztus 20-a, Szent István Király Napja
Veresegyház évről-évre ünnepségsorozat keretében gazdag programmal 
várja a város lakosságát államalapító királyunk ünnepén. 2013-ban sem 
volt ez másképp. 

Augusztus 16-án a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum Udvarház 
Galériájában tekinthettük meg Lethenyei László fotográfus „Pillanatképek” 
című kiállítását. A megnyitóra ízlésesen elhelyezett képek Klement Zoltán 
festőművész, kiállításszervező munkáját dicsérik. A kiállítás túlmutat, a 
szakmáját szerető, látásmódjában érzékeny művész munkásságán. Az 
alkotások - mert nyugodt szívvel nevezhetjük így - első és másodsorban, 
igazi veresegyházi fotográfiák. Az itt élő emberek mindennapjait, a város 
életének pillanatait mutatják be fotós szemmel. S ezt nem is akárhogyan. 
Lethenyei László mesteri fokon közelíti meg fotótémáit. Láthatjuk Őt 
fényképezőgépével a város különböző rendezvényein, de vigyázat, amint 
elkezd dolgozni, azt szinte láthatatlan módon teszi.
Már hagyomány városunkban, az ünnepet megelőző napra szervezett 
margitai éjszakai túra. Mint minden évben az idei esti gyaloglás is jó 
hangulatban, és kellemes nyáridőben zajlott le. 
20-án, a kora délelőtti órákban kezdődtek az ünnepi események, a 
református templomban kenyérszentelő misére, a Tó-strandon sport- 
és ügyességi versenyekre, gyermekműsorra került sor. Már 9 órától 
hangos volt a tó az Octopus Búvár- és Vízilabda Egyesület ifjaitól. Szinte 
pezsgett a víz a heves csatározástól. Ezzel egy időben zajlott a Bokréta 
Néptáncegyüttes színpadi próbája, az esti főműsorhoz. 
Ünnepi hangversenyre került sor a református templomban, majd a 
strandon a Városi Fúvószenekar kényeztette, Balogh Ferenc karmester 
vezényletével az egybegyűlteket. 
A kora esti órákban városunk polgármesterének köszöntőjével kezdetét 
vette az ünnepi műsor. Pásztor Béla polgármester Szent István nagysága 
előtt tisztelgett: „István király, nagy államférfi volt, közösséget teremtet, 
nyitott volt Európa felé. A tanulság ma is érvényes. Ha harc van: nincs béke, 
nincs fejlődés, nincs igazi élet - legfeljebb félelem! Amit István királytól meg kell 
tanulnunk: nyitottnak kell lennünk a világra, más embereket elfogadni, más 
nemzetekkel békében élni. Ezt sugallja nekünk augusztus 20-a. Ezt sugallja 
nekünk István királyra való emlékezésünk! Itt a városban is az a legfontosabb, 
hogy egymást becsüljük, hogy meghalljuk mások hangját... Számtalan 
teendőnk van még: utakat, járdákat... kell építenünk - ami szebbé teszi az 
életünket...”
A polgármesteri köszöntőt követően, egy székely népmese ihlette 
„Előbb a tánc, utána a lakoma” c. zenés, táncos produkciót láthattunk a 
Bokréta Néptáncegyüttes előadásában. Az előadás érdekessége volt, 
az élő népzenei kíséret, /melyet a Tarsoly Zenekarnak köszönhettünk/, a 
mesemondó személyiségéből fakadó szép hanghordozás /Simon Katalin/, 
a történethez kapcsolódó vetített háttér /elsősorban veresegyházi 
képfelvételekből összeállítva/, és persze a tánc, a színes forgatag. 
Hogyan is zárulhatott volna ez a nap? Az ünnephez, és hagyományainkhoz 
méltóan egy gyönyörű tűzijátékkal! 

Veréb József
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Arad 
(Az áprilisi írás folytatása)

Az előző cikkben a tábornoki kar jelentőségét igyekeztem elhelyezni történelmünkben. Most 
Dessewffy tábornok szerepére koncentrálok, kezdjük mindjárt a végén:

1849. augusztus 19-én Karánsebes mellett teszi le a fegyvert, korábbi bajtársa Franz von 
Liechtenstein herceg altábornagy előtt. Az osztrák tábornok biztosítja korábbi bajtársát, 
hogy minden befolyását latba veti (ami nem volt kevés) biztonsága érdekében. Liechtenstein 
mindent meg is próbál, ám még az aradi várba sem engedik be. A katonák közti becsületszót 
felülírja - a mai napig változatlan - szennyes, vak, kicsinyes politikai bosszúállás. Dessewffy 
tábornokot „kegyelemből” golyó és lőpor általi halálra ítélik.

Több nemzedékes katonacsaládba születik 1802. július 2-án Csákányon. Jellemző a család 
hagyománytiszteletére, hogy két testvére is honvédtisztként szolgál, sőt egyikük magában 
a vezérkarban. A kassai és eperjesi iskolaévek után, 18 évesen jelentkezik az 5. Radetzky 
huszároknál kadétnak, 20 évet itt szolgál le. A napóleoni háborúk befejeztével a békeidők 
kevés teret adnak egy ambiciózus katonának, lassú az előrelépés a ranglétrán, kevés a 
bizonyítási lehetőség. Dessewffy is elégedetlen az előmenetelével, húsz év után századosként 
nyugdíjazzák.

Megnősül, Eperjesen gazdálkodásba fog. A civil életben szörnyű tragédia éri, egész családja, 
gyermekei és felesége is meghal. Újra magára találni csak a hivatásában tudna, ám a békeidő még mindig tart. A hadsereg nem veszi vissza!
A kirobbanó forradalom, emberként is, katonaként is lehetőséget kínál számára. Hatalmas lelkesedéssel veti bele magát, mind a szervezési 
munkába, mind a harcászatba. Szervezi a Sáros vármegyei nemzetőrséget, részt vesz a Felső-Tiszai hadtest újjászervezésében. Kitüntetéssel 
harcol a Kápolnai csatában, a Tavaszi hadjáratban, huszár mivoltára jellemző módon jelen van minden kényes helyzetnél, minden fordulópontnál.

Őt tartják képesnek arra, hogy a betörő orosz seregeknek keményen ellenálljon, a Felső - magyarországi lovasság főparancsnoka lesz. A katonai 
vezetés előtt neve felmerül szinte minden parancsnoki pozícióban.
Magánélete is tükrözi, mennyire megtalálta önmagát. Két hadjárat között másodszor is megnősül, feleségül veszi Szinnyei Merse Emmát. Maga 
a név is a tavaszt, a színeket a szabadság levegőjét juttatja eszembe.

Mivel Dessewffy Arisztid szobrán dolgozom, nyilván az ő életével foglalkoztam részletesebben. A szabadságharcnak harminc tábornoka volt, 
több mint egyharmadukat vesztettük el Aradnál. Volt, aki ki tudta harcolni a szabad elvonulást, volt, aki kegyelmet kapott, volt, aki a lakosság 
segítségével menekült meg, volt, akit a fegyverletétel olyan helyen ért, ahova már nem ért el az osztrák fennhatóság.
Egy biztos, hogy egyik tábornok sem viselkedett úgy, hogy az egyenruháján, vagy a katonai becsületén csorba esett volna.

Megyeri László

A Megyeri László szobrászművész keze alatt most készülő alkotást Dessewffy Arisztid tábornokról, október 6-án avatjuk föl az Aradi Vértanúk 
Ligetében. – a szerk.

„…Október 6-ára, Latour halálának évfordulójára tűzte ki a kivégzéseket. Az aradi foglyok még reménykedtek, október 4-e, az uralkodó névnapja, 
lehet, hogy amnesztiát hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert amnesztia helyett Haynau végzése érkezett meg. Másnap reggel 
hét órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, s kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték a tábornokokat, majd visszavezették őket a 
cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot.. 
Október 6-án hajnali kettő és három óra között a papok felkeresik a halálraítélteket. Aulich Lajos Horatius verseit olvasgatta, Török Ignác Vauban 
várépítésről szóló könyvét bújta, Láhner György fuvoláján játszott, Dessewffy Arisztid még aludt.
Többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. Fél hatkor először a golyó általi halálra ítélteket - Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy 
Arisztidet és Lázár Vilmost - vezették a kirendelt katonaság közé. 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, majd midőn a parancsnokuk 
kardjával intett, a lövések eldördültek, Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három 
katona közvetlenül elé állt, s leadták a halálos lövést Kiss Ernőre is. 
Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben: Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-
Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja közbenjárásának 
köszönhetően - súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el 
egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanich 
kezét.”
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Városi kitüntetések Szent István Napján
Augusztus 20-án adták át ez évben is a Fabriczius József Közoktatási Díjat, a Sejtes Vendel Közművelődési Díjat, a Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díjat, a 
Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díjat, valamint a Darányi József Közszolgálati Díjat. Ezt követte a polgármesteri elismerések átadása. Az ünnephez méltó 
környezetben, a megszokott elegáns, de mégis visszafogott rendezvényen, zenei betétekkel és polgármesteri köszöntéssel kezdődött az esemény a Fabriczius József 
Általános Iskola Mézesvölgyi aulájában. 
A kitüntetések átadását követően a kitüntetettek tiszteletére bontott pezsgővel koccintott a gratuláló munkatársak, barátok, családtagok népes társasága. A 
kitüntetetteknek szerkesztőségünk nevében mi is gratulálunk.

Fabriczius József Közoktatási Díjban részesült 
Csősz Gabriella tanító és Svincsók Katalin óvónő 

Sejtes Vendel Közművelődési Díjban részesült 
Almási Bernadett néptánc oktató és Vankó 

István közművelődési szereplő

Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díjban részesült 
Tóth Lívia textilművész és Veress Enéh Erzsébet 

szobrászművész

Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díjban 
részesült Jobban Eszter intézményvezető és Máté 

Károlyné ápoló

Darányi József Közszolgálati Díjban részesült 
Gere Sándorné dajka, Jovanovič Dragutin 

osztályvezető, Lethenyei László fotóművész

Nyugállományba vonulása alkalmából a 
képviselő testület CÍMZETES IGAZGATÓ címet 
adományozott Maráczi Ernőnek, az Egységes 
Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 

vezetőjének.

Polgármesteri elismerésben részesültek
Botosné Szilágyi Irén adminisztrátor

Fendler Oszkárné könyvelő 
Kovácsné Gulyás Rozália középiskolai tanár 

Maráczi Anna pedagógus
Molnár Attila Jánosné polgárőr

Pege Györgyné dajka
Pénzes Nikoletta pénzügyi ügyintéző

Seres Józsefné dajka
Újvári Imre technikai dolgozó

Vörös László vállalkozó

Vankó István Máté Károlyné

Almási Bernadett Jobban Eszter

Svincsók Katalin Veress Enéh Erzsébet

Csősz Gabriella Tóth Lívia
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Pege GörgynéBotosné Szilágyi Irén

Vörös László

Az ünnepeltek 
tiszteletére érkezik a 
pezsgő a koccintáshoz

Molnár Attila Jánosné Maráczi Ernő

Újvári Imre Maráczi Anna Lethenyei László

Seres JózsefnéKovácsné Gulyás RozáliaJovanovič Dragutin 

Pénzes NikolettaFendler OszkárnéGere Sándorné
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Képviselő-testületi határozatok
2013. július hónap

109/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testület 
(továbbiakban: képviselő-testület) hozzájárul a Veresegyház 
belterület, 5785/12 hrsz-ú (természetben: Gyermekliget) 
B/3 épületének ingyenes használatára vonatkozó, határozott 
idejű (5 év) szerződés megkötéséhez 2013. szeptember 1-től 
2018. augusztus 31-ig a Hangvár Alapítvány a Minőségi 
Gyermeki Nevelésért és Oktatásért és Veresegyház Város 
Önkormányzata között.

110/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja KMOP-3.3.3.-13. számú pályázat benyújtását.
1. A projekt megnevezése: A termálfűtés bevezetése a   
veresegyházi Széchenyi téri Óvodába
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címei:
    2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
Veresegyház belterület 588/1 hrsz.
Veresegyház belterület 614 hrsz
Veresegyház belterület 627 hrsz
Veresegyház belterület 623 hrsz
Veresegyház belterület 620 hrsz
Veresegyház belterület 957/1 hrsz
Veresegyház belterület 831 hrsz
Veresegyház belterület 5704 hrsz
Veresegyház belterület 5540 hrsz
Veresegyház belterület 5638/1hrsz
Veresegyház belterület 5638/2 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: KMOP-3.3.3.-13
5. A tervezett beruházás teljes költsége: 
    bruttó 96 542 215.- Ft.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési költsége: bruttó 96 542 215.- Ft
7. A KMOP forrásból származó támogatás igényelt   összege: 
bruttó 96 542 215.- Ft

111/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület), mint zálogkötelezett, 
hozzájárul a „Versegyház 2028. II.” elnevezésű kötvényhez 
kapcsolódó jelzálogszerződés III. módosításához, mely 
alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, 0151 hrsz., 092 
hrsz., 0119/7 hrsz., 0119/19 hrsz., 0106/1 hrsz., 097 hrsz., 
786/21 hrsz., 786/50 hrsz., 0101 hrsz., 0140/2 hrsz., 0111/18 
hrsz., 0121/7 hrsz., 052/58 hrsz., 035/8 hrsz., 035/9 hrsz., 
035/10 hrsz., 068/14 hrsz., 068/15 hrsz., 041/9 hrsz., 05 hrsz., 
1101/20 hrsz., 08/4 hrsz., 07 hrsz., 010/1 hrsz., 043/2 hrsz., 
043/5 hrsz., 043/8 hrsz., 043/11 hrsz., 043/12 hrsz., 043/13 
hrsz., 043/14 hrsz., 043/19 hrsz., 043/20 hrsz., 043/22 hrsz., 
043/23 hrsz., 043/27 hrsz-ú forgalomképes ingatlanaira a 
Magyarországi Volksbank Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjogot 
jegyez be az ingatlan-nyilvántartásban.

112/2013.(VII.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának  Képviselő–testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) a „A veresegyházi 
termálfürdő engedélyes építési tervének elkészítése”  tárgyú 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban: 

1. A Kvadrum Építész Kft., az AXIS Építész Iroda Kft. és a 
Triskell Épülettervező Kft. benyújtott ajánlatát egyaránt 
érvényesnek minősíti, a lefolytatott közbeszerzési eljárást 
pedig eredményesnek nyilvánítja.

2. Az eljárás nyertesének a legalacsonyabb árat adó Kvadrum 
Építész Kft. ajánlatát hirdeti ki nettó 19.720.000,-Ft-os 
ajánlati árral. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a nyertes ajánlattevővel az eredményhirdetést követően a 
jogszabályban meghatározott határidők betartásával kösse 
meg a szerződést.

113/2013.(VII.30.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a 
Termalimmo Zrt. bérlakás építési és vásárlási programját 
támogatja.
2. A Termalimmo Zrt. a Ligetek térségében 3 db telket vásárol 
az önkormányzattól, melyeken  - 13 lakásos társasházakban - 
összesen 39 db lakást épít, bérlakás céljára.
3. A Termalimmo Zrt. megvásárolja a Privát-Termál Kft 
tulajdonában lévő – 5785/140 hrsz-ú telken épített – 13 
lakásos épületét. Ezzel az önkormányzat mentesül a Privát-
Termál Kft. felé fennálló öt lakás megvásárlási kötelezettsége 
alól, melynek összege 72 millió forint. 
4. A Termalimmo Zrt. a program önerő fölötti részét 
Pénzintézetek kedvezményes kamatozású hitelével valósítja 
meg. Hitel összege, 348 millió forint, futamideje 10 év, 
kamata 2,5 %.
5.  Az önkormányzat vállalja, hogy a bérlők részére történő 
pályázat kiírásában, a pályázatok elbírálásában, a bérlők 
kiválasztásában részt vesz.
6. A Termalimmo Zrt. a hitel bérlakás programjához az 
önkormányzat készfizető kezességet vállal 348 MFt és 
járulékai erejéig.
7. A Termalimmo Zrt. a hitel bérlakás programjához az 
önkormányzat vételi garanciát vállal maximum 348 Mft 
erejéig. 
8. Az önkormányzat a hitel biztosítékaként vállalt 
kötelezettségét közokiratba foglalja, a hitel visszafizetésének 
futamideje alatt azt feltétel nélkül fenntartja, és nem vonja 
vissza.
9. A Termalimmo Zrt. köteles a finanszírozó pénzintézetek 
részére megküldésre kerülő beszámolók egy másolati 
példányát az önkormányzatnak is megküldeni. 
10. A hitelt érintő kezesség és garancia vállalásához a 
kormány előzetes hozzájárulását be kell szerezni.

114/2013.(VII.30.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a TP – 
Komplex Zrt eladási célú társasház építését támogatja.
2. A TP- Komplex Zrt  a Ligetek térségében 1 db telket (Hrsz.: 
5785/146) vásárol az önkormányzattól, melyen  - 13 lakásos 
társasházban - összesen 13 db lakást épít, eladás céljára. Az 
építést hitel nélkül valósítja meg.
3. A TP – Komplex Zrt. a Termalimmo Zrt bérlakás 
programjának az önerejét biztosítja, annak többségi 
tulajdonosa lesz.
4. Az önkormányzat vállalja, hogy a bérlakás építési és 
vásárlási program sikere és biztonsága érdekében 92,1 
mFt kölcsönt biztosít a Zrt részére, melynek folyósítása két 
részletben történik.
1. részlet: melynek összege 25 mFt, a határozat elfogadását 
követő 3 napon belül; 
2. részlet:  melynek összege 67,1 mFt, legkésőbb augusztus 
16-ig kerül átutalásra
Az kölcsön visszafizetésének határideje:
1. 20,1 millió Ft-ot, 2013. december 30. napjáig,
2. 72 millió Ft-ot, 2014. augusztus 30. napjáig.

Kölcsön visszafizetésének biztosítékai:
- 5785/146 hrsz – ú telken építésre kerülő 13 lakásos 
társasházon jelzálogjog és vételi opció alapítása. 
- Társasházi lakások értékesítéséből származó bevételek 
Önkormányzatra történő engedményezése. 
- A TP – Komplex Zrt. tulajdonába kerülő 92,1 millió forint 
névértékű részvényre zálogjog alapítása

5.  Önkormányzat részvételének, segítségének ellentétele-
zése: Bérlakások hitelének visszafizetésével egyidejűleg 
átadásra kerül (2) per-, teher és igénymentes lakás, melyek 
együttes értéke 29 millió forint. Azaz az Önkormányzat 
vagyongyarapodása: 29 MFt.

115/2013.(VII.30.) Kt. határozat:
1. A projekt megnevezése: Szervezetfejlesztés a  Veresegyházi 
Polgármesteri Hivatalban
2.  A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
  2112 Veresegyház, Fő út 35.
3.  A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
      Veresegyház belterület 1547/2 hrsz.
4. A pályázati konstrukció száma: ÁROP-3.A.2-2013
5. A tervezett megvalósítás teljes költsége: 
    bruttó  20.149.000.- Ft
6. A tervezett megvalósításnak a támogatás szempontjából   
elismerhető bekerülési költsége:  
      bruttó 20.149.000.- Ft
7. Az ÁROP forrásból származó támogatás igényelt  összege: 
bruttó 20.149.000.- Ft

116/2013.(VII.30.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) hozzájárul a Veresegyház 
belterület, 250 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Fő út 
106. régi Városháza) fszt 9. számú 20 m2-es helyiségének 
ingyenes használatára vonatkozó, határozatlan idejű bérleti 
szerződés megkötéséhez 2013. január 1-től a Veresegyházi 
Polgárőr Egyesület és Veresegyház Város Önkormányzata 
között. 

117/2013.(VII.30.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) által a szakmai 
szövetséghez (MLSZ) benyújtott és megnyert, a 627-es 
hrsz.-ú telken található, a Sportkör öltözőépülete mellett lévő 
műfüves labdarúgó nagypálya beruházásnak - a Képviselő-
testület 101/2012.(VI.20.)  határozatával jóváhagyott, és 
55/2013 (IV.30.) Kt. sz. határozatával módosított - műszaki 
tartalmának kiegészítését jóváhagyja és támogatja az 
alábbiak szerint: 
• 1 db személybejáró kapu a pálya hátsó részén, 
• folyókával ellátott viacolor burkolat az öltözőépület és a 
pálya közötti területen, emelt szegéllyel határolt gépkocsi 
feljáróval záródóan, 
• lépcsők (2 db) személybejáró kapuk előtt. 
• az eredetileg nyers zsalukő felületek és a vb. lépcsők felülete 
glettelése, 
• a kézilabda pálya és a műfüves pálya közötti járda 
meghosszabbítása az új vb. lépcső feljárójáig. 

2. A képviselő-testület a megvalósuláshoz szükséges további 
bruttó 903 060,- Ft többletforrást a 2013. évi költségvetés 
tartalék keretéből (az elutasított „Védőnői épület-orvosi 
rendelők-idősek otthona, energetikai pályázat”-ra önerőként 
betervezett 34 300 534,- Ft terhére) biztosítja.
 
118/2013.(VII.30.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) a 2013. évi költségvetés 
tartalékkerete terhére 14.727.522 Ft + ÁFA összeget biztosít a 
Veresegyház, Százszorszép utca ivóvízrendszer megépítésére.
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Bölcsőde beruházás
Elkészült, már apró gyermekek élvezik a Meseliget Bölcsőde új szárnyának helyiségeit. Ez már a bölcsőde 3. beruházása, mivel a város örvendetes gyarapodásának 
köszönhetően Veresegyház gazdag gyermekekben –indokolta Pásztor Béla polgármester megnyitó beszédében a beruházás szükségességét, és mint városi szolgáltatás 
fontosságát. A mai társadalmi viszonyok teszik indokolttá a bölcsőde használatát. Nem tartható már az, a más szempontból ésszerű igény, hogy a kisgyermekek a 
lehető leghosszabb ideig az édesanyjuk szerető gondozásában maradhassanak. A mai körülmények sok esetben rákényszerítik a család anyagi biztonsága érdekében a 
szülőket, hogy az édesanya is munkát vállaljon, két kereső legyen a családban.

Veresegyház gazdag gyermekekben!

Az ünnepélyes átadáson mindenki elismeréssel nyilatkozott az 
igényesen kialakított, új részben található foglalkoztatókról. Ez 
alkalommal úgy építettek, hogy egy tágas, közösségi életre is alkalmas 
helyiség készült az egységek közé, így itt meg lehet tartani egy szülői 
értekezletet, egy munkahelyi megbeszélést, s természetesen ebben a 
helyiségben zajlott az ünnepélyes átadás is.
Az építkezés eredményeképpen most 26 gyermekkel többet, 
összesen 130 apróságot tudnak fogadni. –ismertette Vígh Eleonóra 
intézményvezető. Ez azt jelenti, hogy Veresegyház ebben a tekintetben 
is lépést tud tartani a város népességének növekedésével. Nőtt a 
bölcsőde alkalmazotti létszáma is, 5 új munkahely létesült, s ez is 
jelentős érték a város szempontjából. A gyors fejlődést jellemzi, hogy 
öt évvel ezelőtt 25 fővel és 60 gyermekkel indult a bölcsőde.

A mostani, harmadik ütem fejlesztése 150 millió Ft-os beruházás volt, 
melyet jelentős mértékben egy sikeres EU-s pályázatnak köszönhetünk. 
A beruházás során nemcsak a csoportszobák száma nőtt, hanem 
kibővítették az ellátó helyiségeket is, a konyhát, a fűtésrendszert, a 
légtechnikai berendezéseket, a kazánházat és a dolgozókat kiszolgáló 
helyiségeket. Összességében a tetőfelület 600 m2-rel nőtt, s lefestettek 
a munkálatok befejezése után összesen 1000 m2 felületet. Nem volt 
egyszerű az építkezés, mivel a bölcsőde folyamatos működése közben 
kellett dolgozni az építőknek, a bölcsőde rendes életének minél kisebb 
zavarása mellett. – ismerte el Pataki Mihály, a kivitelező konzorcium 
vezetője.

A minden tekintetben kifogástalan beruházás használatba vétele 
a bölcsőde egyik kis gondozottja, a Szabi becenévre hallgató kisfiú 
segítségével történt, aki Pásztor Béla polgármester úrral közösen vágta 
át a nemzeti színű szalagot az új rész felé vezető folyósón.

Windhager
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Állásbörze!
Magyarországon komoly problémát jelent az alacsony munkaerő-piaci 
aktivitás; e tekintetben hazánk az EU-országok között Málta után az 
utolsó helyen áll. 
A nem dolgozók jelentős részét nálunk a kisgyermekes szülők alkotják; 
ezzel a statisztikával pedig egyike vagyunk azoknak az országoknak, 
ahol ennek a társadalmi rétegnek a foglalkoztatottsága több mint 
huszonöt százalékkal elmarad a gyermek nélküli, vagy már idősebb 
gyermeket nevelő szülőkétől. 

A Munka kisgyermekkel program (MuKi) célja az, hogy a 
kisgyermekes szülőket visszaintegráljuk a munka világába, a 
cégeknek pedig segítsünk az atipikus foglalkoztatási formák 
alkalmazásában. 

Ennek érdekében 2013. szeptember 17-én ismételten 
állásbörzét szervezünk.

Az egész napos keres-kínál ideje alatt a szakmai vitafórumon lehetőség 
nyílik a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését érintő 
hátráltató és motiváló tényezők átbeszélésére, illetve az IFKA Kft. 
nemzetközi távmunka–tapasztalatokat összegyűjtő programjának, a 
MICROPOL-nak az angol nyelvű szakmai napján való részvételre is. 

Részletek:
www.munkakisgyermekkel.hu

Szülői jelentkezés az állásbörzére:
rendezveny@munkakisgyermekkel.hu 

Céges információ: Csapó Gábor (csapo@ifka.hu, +36 30 239 2229), 
Ungvárszky Pál (ungvarszky@ifka.hu, +36 70 523 0663)

A rendezvényeknek a Magyar Iparszövetség ad otthont. 

Veresegyház Településszerkezeti Terve

HIRDETMÉNY
Elkészült Veresegyház város Településszerkezeti Tervének és 

Helyi Építési Szabályzatának módosítása. 
A közzétett dokumentáció 2013. október 5-ig megtekinthető 

Veresegyház hivatalos honlapján: www.veresegyhaz.hu, 
valamint a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Csoport irodáján: 

Veresegyház, Fő út 35. I. emelet 135. iroda. 
Az észrevételek benyújtására szintén ebben az irodában van 

lehetőség.

Új bankautomata Veresegyházon

A Budapest Bank 2013. július 1-jén új bankjegykiadó (ATM) 
készüléket helyezett ki a veresegyházi GE Power and Water 

telephely bejáratához (cím: Veresegyház Kisrét u. 1.), 
kényelmes és gyors készpénzfelvételt biztosítva az ott 

dolgozók és a környéken élők számára. 

Az ATM belföldi és külföldi kibocsátású MasterCard és Visa 
kártyával egyaránt igénybe vehető.

COOP – GAK Együttműködés
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Elégedettség- és lojalitásnövelő eszköz a kisgyermekes szülők 
munkahelyi visszatérésének segítése

Gödöllő COOP Zrt.: 
„A megfelelő teljesítmény érdekében fontos a jó közérzet.”

Gödöllő, 2013. augusztus 8. – A munkahelyi családbarát 
intézkedések szignifikánsan hozzájárulnak a dolgozói munka-család 
konfliktus mérsékléséhez, és ezen keresztül növelik a munkatársak 
elégedettségét, érzelmi elkötelezettségét a munkahelyhez, 
valamint az adott munkahelyen maradás szándékát – derül ki 
az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological 
Association) legfrissebb tanulmányából. Nem véletlen tehát, hogy 
a Magyarországon működő vállalatok is egyre inkább nyitnak 
a családbarát megoldások irányába, sőt az elmúlt időszakban 
egyre nagyobb figyelmet szentelnek a nők munkahelyi és családi 
kötelezettségeinek összehangolására, továbbá a kisgyermekes 
szülők, kismamák visszatérésének segítésére.

A munkavállalók megbízhatóságának növekedésében, a 
kompetencia cégnél maradásában, a betanítási költségek 
csökkentésében látja a kisgyermekes munkavállalók 
alkalmazásának előnyét a Gödöllő COOP Zrt. vezetője, Dr. 
Dúl Udóné vezérigazgató. „A Gödöllő COOP Zrt.-nek komoly 
hagyományai voltak a munkahelyi jólét biztosításában” – 
magyarázza Dr. Dúl Udóné. „A dolgozók jóléte, illetve a cégünkkel 
szembeni lojalitás fenntartása érdekében a Gödöllő COOP Zrt. 
számos olyan intézkedést tett már a korábbiakban is, amellyel a 
munkatársak boldogulását segítette, ide értve az emberi, erkölcsi 
és anyagi támogatást is, illetve szűkebb értelemben a rugalmas 
munkaszervezést illető lehetőségek megteremtését. Mindezek 
elősegítésére természetesen folyamatosan keressük a vállalaton 
belüli költségracionalizálás és optimalizálás lehetőségeit, illetve 
munkahely-megőrző és egyéb, a munkavállalói jólétet döntően 
befolyásoló támogatásokat is megcélzunk. Ezért vállaltunk 
konzorciumi partnerséget a GAK Nonprofit Kft-vel a Munka-Család 
Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért 
címet viselő, uniós támogatással megvalósuló projektjében, mely 
kismamák visszatérését segíti, ugyanakkor komoly belső értéket is 
teremt vállalatunkon belül” – mondta el a vezérigazgató asszony.

A Munka-Család Egyensúly Program során a Gödöllő COOP Zrt. 
nyolc fő kismama munka világába történő visszatérését segíti, 
melyből 4 fő korábban is állományban volt, 4 fő pedig a projekt 
befejeztét követően fog a céghez csatlakozni. Mindegyikük 
komplex felkészítést is igényel. „A sikeres visszatérés alapfeltétele 
az, hogy a kisgyermekes szülő maga is el kívánjon helyezkedni, 
és együttműködő legyen jövőbeli munkáltatójával szemben” – 
magyarázza Csapó Beatrix, az uniós program szakmai vezetője. „A 
visszatérni vágyó kismamák tudása, szakképzettsége a legtöbb 
esetben elavult, így a sikeres munkahelyi reintegráció alapfeltétele 
a szakmai felkészülés, az ismeretek felfrissítése” – tette hozzá a 
szakmai vezető. A Gödöllő COOP Zrt. visszatérő kismamái így 
kereskedelmi szakmai képzésen, informatikai képzésen, illetve 
személyiségfejlesztési tanácsadáson és esetenként egyéni 
mentoráláson vettek részt. Ehhez kapcsolódóan a vállalat támogató 
programot is kidolgozott, melynek részét képezte a képzések alatti 
térítésmentes gyermekfelügyelet, valamint a család és karrier klub 
is. „A képzéseket mindenki sikerrel teljesítette” – ismertette Dr. 
Dúl Udóné. „Ez egyrészről a kimeneti feltételek teljesítését jelenti, 
valamint azt is, hogy a bevontak részéről pozitív visszajelzések 
érkeztek. Jelenleg nincs más hátra, minthogy segítsünk a 
munka világába történő visszatérésben is. A képzésbe bevontak 
vállalatunknál foglalkoztatásra, illetve továbbfoglalkoztatásra 
kerülnek” – tette hozzá a vállalati vezető.

A Munka-Család Egyensúly Programban a GAK Nonprofit Kft. 
összesen 45 fő kisgyermekes szülő visszatérésének segítését vállalta, 
ezen belül legalább 20 fő elhelyezését. Ebből 15 főt a konzorciumi 
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HIRDETÉS

partnereknél, további 5 főt pedig a nyílt munkaerőpiacon kíván 
elhelyezni a szervezet. A felkészítő szakmai képzések természetesen 
minden esetben a munkáltatói igényekhez igazodnak, így a Gödöllő 
COOP Zrt. kereskedelmi felzárkóztató képzése mellett, a projektbe 
bevont kisgyermekes munkavállalók részt vehettek projektasszisztens, 
dajka és kisgyermekgondozói képzésekben, melyek helyi szinten segítik 
és növelik elhelyezkedési esélyeiket. Mindemellett a GAK Nonprofit Kft. 
vállalja, hogy a projekt keretében ingyenes esélyegyenlőségi tréninget 
és tanácsadást tart munkáltatói szervezeteknek annak érdekében, 
hogy minél több kismama és kisgyermekes szülő kapjon lehetőséget 
a későbbiekben is a munkahelyi visszatérésre, s ennek előnyeit, pozitív 
értékteremtő hasznát meg tudják mutatni minél több vállalatnak. 
„Fontos láttatnunk, hogy a kismamák reintegrációja ugyan befektetéssel 
jár mindkét fel részéről, ami azonban megtérül és akár már pénzben is 
mérhető hasznot hozhat a vállalat számára. E gondolat mentén várjuk 
továbbra is vállalatok jelentkezését tréningünkre és tanácsadásunkra” – 
magyarázta Csapó Beatrix szakmai vezető. 

„A megfelelő teljesítmény érdekében cégünknél mindenkinek jól kell 
éreznie magát és tudnia kell, hogy amennyiben élethelyzetből adódó 
problémája akad – és e körbe tartozik a kisgyermekes lét is, ennek 
minden velejárójával – nem marad egyedül és számíthat munkahelye 
rugalmasságára” – mondta el a Gödöllő COOP Zrt. vezetője. Hozzátette: 
„e tekintetben akkor jó a helyzet, ha kölcsönösen mindkét fél, a 
munkavállaló és munkáltató is jól jár. Mi, menedzsment szinten a 
lojalitást várjuk el cserébe.”

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. A 24 hónap időtartamú projektben 
a munkavállalói célcsoport szakmai és pszichoszociális fejlesztésének 
költségein túl szerepel még képzési támogatás és bértámogatás, 
a munkaadó partnerek számára érzékenyítő programok, valamint 
egy komplex gyermekfelügyeleti szolgáltató rendszer kiépítése és 
működtetése. Projektszám: TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005, címe: 
Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres 
foglalkoztatásáért.

A Gödöllő COOP Zrt -ről

A cég a legnagyobb magyar üzletlánc, a COOP lánc élvonalbeli 
tagja. A Gödöllő COOP Zrt. 10 közigazgatási területen 
(Gödöllő és Veresegyház városokban, valamint Erdőkertes, 
Szada, Mogyoród, Kistarcsa, Szilasliget, Nagytarcsa, 
Csömör és Sződ községekben) kiemelten kiskereskedelmi 
tevékenységet végez. A fő profil az élelmiszer és napi cikk 
kiskereskedelem. Jelenleg a térség egyik legjelentősebb 
kereskedelmi szervezete több mint 13.000 regisztrált 
törzsvásárlóval, foglalkoztatotti létszáma közel 200 fő. 
Üzletpolitikájának alappillére, hogy mint magyar üzletlánc 
felkarolja és forgalmazza a magyar kistermelők termékeit. 
Ennek keretében nyitotta meg az ország coop boltjai között 
elsőként a „Magyar Ízek Háza” shopot bolton belül a Gödöllő 
Szabadság téren található áruház élelmiszerosztályán. 
A Gödöllő COOP Zrt. emberközpontú tevékenységét az 
elmúlt években számos díjjal jutalmazták, így Üzleti Etikai 
Díjat, Közép-magyarországi Regionális Minőségi Díjat és 
Családbarát Munkahely Díjat kapott.

A GAK Társadalmi Diverzitás Programról
A GAK Társadalmi Diverzitás Program hosszú távú célja a 
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok esélyegyenlőségének megteremtése és munkaerő-
piaci integrációja, valamint a foglalkoztatási helyzet javítása a 
térségben, hatékony eszközök, szolgáltatások alkalmazásával. 
Ennek érdekében munkaerő-piaci reintegrációs projekteket 
valósítanak meg, valamint ellátják a Gödöllői Kistérségi 
Foglalkoztatási Paktum menedzsment feladatait.
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Az iskola rendőre
A Megyei Rendőrkapitányság 
gondoskodott róla, hogy minden iskolának 
- függetlenül attól, hogy korábban volt-e 
szükségük rendőri segítségre, vagy sem - 
legyen állandó kapcsolata a rendőrséggel, 
egy-egy meghatározott személyen 
keresztül, szükség esetén tudják, kihez 
forduljanak. 
Az iskola rendőre feladatjegyzékét az 
alábbiakban állították össze: 

Az iskola rendőrének feladatai:
• a tanév kezdetét megelőzően 
kapcsolatfelvétel az iskolák igazgatóival
• a tanév során folyamatos kapcsolattartás 
az iskolák képviselőivel, tanárokkal, 

diákokkal
• rendszeres rendőri jelenlét 
az iskoláknál
• igény szerint 
balesetmegelőzési, és 
bűnmegelőzési előadások 
tartása
• meghívás esetén részvétel 
a jelentősebb iskolai 
rendezvényeken
• a reggeli valamint 
délutáni órákban a 
gyermekek biztonságos 
közlekedésének biztosítása, 
illetőleg ennek elősegítése 

közreműködők bevonásával
• felmerülő kérdés esetén közvetlen összeköttetés 
az iskolák és a rendőrség között
• szóróanyagok terjesztése
• az éppen aktuális bűnügyi helyzetnek 
megfelelően a diákok tájékoztatása az esetleges 
bűncselekmények áldozattá válásának 
megelőzése érdekében.

A Veresegyházon található iskolákhoz (Fabrícius 
József Általános Iskola, Mézesvölgyi Általános 
Iskola, Kálvin Téri Református Általános 
Iskola, Montessori Áltlános Iskola, Zeneiskola) 
beosztott rendőr:  Fülekiné Keresztes Orsolya r. 
főtörzszászlós

Iskolások kerékpártúrája 
a nyári szünetben

Állásbörze!
Magyarországon komoly problémát jelent az 
alacsony munkaerő-piaci aktivitás; e tekintetben 
hazánk az EU-országok között Málta után az utolsó 
helyen áll. 
A nem dolgozók jelentős részét nálunk a 
kisgyermekes szülők alkotják; ezzel a statisztikával 
pedig egyike vagyunk azoknak az országoknak, ahol 
ennek a társadalmi rétegnek a foglalkoztatottsága 
több mint huszonöt százalékkal elmarad a gyermek 
nélküli, vagy már idősebb gyermeket nevelő 
szülőkétől. 
A Munka kisgyermekkel program (MuKi) célja az, 
hogy a kisgyermekes szülőket visszaintegráljuk a 
munka világába, a cégeknek pedig segítsünk az 
atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásában. 
Ennek érdekében 2013. szeptember 17-én 
ismételten állásbörzét szervezünk.
Az egész napos keres-kínál ideje alatt a szakmai 
vitafórumon lehetőség nyílik a kisgyermekes szülők 
munkába való visszatérését érintő hátráltató és 
motiváló tényezők átbeszélésére, illetve az IFKA Kft. 
nemzetközi távmunka–tapasztalatokat összegyűjtő 
programjának, a MICROPOL-nak az angol nyelvű 
szakmai napján való részvételre is. 

Részletek:  www.munkakisgyermekkel.hu
Szülői jelentkezés az állásbörzére: rendezveny@
munkakisgyermekkel.hu 
Céges információ:  Csapó Gábor (csapo@ifka.hu, 
+36 30 239 2229), 
Ungvárszky Pál (ungvarszky@ifka.hu, +36 70 523 
0663)
A rendezvényeknek a Magyar Iparszövetség ad 
otthont. 
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Balu Dala - Guinness Rekorkísérlet
Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők és Pedagógusok!
Szeretettel hívunk és várunk minden MACKÓ-t és egyéb állatokat ked-
velő gyereket 

Magyarország „legnagyobb gyerekkórusába”.
Dalolva köszöntjük az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁT a 2013-as 
esztendőben, szeptember 28-án, szombaton 14 órakor a 

Veresegyházi Medveotthonban.Légy Büszke Veresegyházra! 

Veresegyház Fotópályázata
Veresegyház Legszebb Képe és Veresegyház 2013. Év Fotósa cím elnye-
réséhez a Gödöllő Coop Zrt (Coop Galéria) és az Axus Art Képkeretező és 
Művészeti Manufaktúra közös fotópályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy előmozdítsa a helyi fotóművészet kialakulását, 
újjászerveződését. Hagyományteremtőként, ezt követően minden 
évben meg kívánják rendezni ezt a fotópályázatot, hogy alakuljon ki 
egyfajta nemes versengés, a Veresegyházról készülő, magas színvo-
nalú alkotói munkák létrejöttére. Az elkészült alkotásokon keresztül, 
Veresegyház a legszebb képét tárhassa a világ elé bárhol, közintézmé-
nyekben éppen úgy, mint üzleti, kereskedelmi, vendéglátó ipari helye-
ken, illetve nyomtatott vagy elektronikus sajtóban, vagy bármely más 
helyen.
A pályázat címében lévő kettős tartalom mutatja, hogy egyrészt keres-
sük a város képeinek ez évi legszebb kópiáját, másrészt a kép megalko-
tójának odaítéljük az Év Fotósa Díjat.
 A szervezők a veresegyházi és a környékbeli amatőr, fényképezni sze-
rető lakosságot kívánják megszólítani, csak úgy mint a professzionális 
fotósokat, annak érdekében, hogy minél több, és jobb fénykép készül-
jön Veresegyházról, illetve környezetéről, annak életéről, eseményeiről, 
a városhoz kapcsolható természeti, építészeti, társadalmi, kulturális 
értékekről. 

Minden leadott pályaművet megismerhetővé tesz az Axus Képkerete-
zés, axusart nevű facebook oldalán a széles nagyközönség számára, to-
vábbá minden pályaművet kiállítunk a Coop Galériában (Veresegyház, 
Újiskola utca 1 sz. alatt), ahol jelenleg Bolyky Miklós „Parányok Világa 
- Természet Csodái” címmű fotókiállítása tekinthető meg. 
A pályázat lezárását követően,- amelyek tervezett időpontja az ősz 
vége – kerül sor az értékelésre, amely egyrészről egy szakmai zsűri 
szavazataiból, másrészről pedig a közönség szavazatiból alakul ki. a 
cím pártatlan eldöntése érdekében. A pályázók a Coop Galériában, a 
zsűrizést követően egy nyilvános eseményen vehetik át díjaikta, az  I., 
II., III. helyezést igazoló okleveleiket, valamint a Gödöllő Coop Zrt. aján-
dékait.

A fotópályázatra jelentkezni nem kell, azon kortól-nemtől, képzett-
ségtől függetlenül bárki, bármennyi fotóval indulhat. A kiállításhoz 
szükséges részletekről azonban tájékozódniuk kell, s bizonyos egy-
séges megjelenés érdekében figyelembe kell venniük a kiírás szerinti 
követelményeket. A tájékoztatást megkaphatják a Facebook keresési 
opció – axusart - oldalára küldött kapcsolatfelvétel után, vagy az Axus 
Képkeretező és Művészeti Manufaktúra/Coop Galériában személyesen 
(Veresegyház Újiskola utca 1 sz.), valamint telefonon (munkanapokon 
10-18 óráig) a 06 30-90-11-930 –as telefonszámon. 

A szervezők jelen pályázat közzétételével, egy új programot indítanak 
el „Légy Büszke Veresegyházra” címmel, annak érdekében, hogy minél 
több közintézményben, üzletben, rendelőben, kereskedésben, jelen-
jenek meg Veresegyház Legszebb Képei. Ezeknek kivitelezése érdeké-
ben várják azok jelentkezését, akik szeretnék a pályázat képeit megje-
leníteni saját környezetükben. Ezzel kapcsolatban érdeklődni, szintén 
a fenti kapcsolatok útján lehetséges.

Axus Art/Juhász Ferenc/Coop Galéria

A Balu Fesztivál keretében 
sok-sok gyerek közreműkö-
désével szeretnénk meg-
dönteni a jelenlegi Guinness 
rekordot a gyerekkórus kate-
góriában. Közösen énekeljük 
A dzsungel könyve c. musi-
calből BALU-val, a Beindul a 
pofonofon kezdetű dalt. 

Előzetes „énekpróbát” tartunk 
2013. szeptember 15-én, sok-
sok meglepetéssel, játékkal és 
csodálatos mesékkel, bohó-
cok és artisták bemutatójával. 
A varázslatos programok köz-
ben a MÁLNA Zenekar muzsi-
kál, éneket és mondókát tanít minden „mackópalántának, a farkasköly-
köknek, és a majomcsapat” is hallgatózhat.
Szeretettel várjuk a műsorszámmal rendelkező csoportokat bemutat-
kozásra!
Részletes információ: www.medveotthon.hu 
Keress minket a Facebookon is!

Hozd el Édesanyádat a MACKÓ partyra és énekeld velünk BALU 
dalát a Guinness rekordért!

Országos Könyvtári Napok

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szeretettel 
vár minden érdeklődőt Fábián Janka írói 
estjére, október 12-én, 17 órai kezdettel.
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Bokrétás vallomások
/8. rész/

Dobos István: „2009-
ben kerültem közelebbi 
kapcsolatba az együttessel. 
Arra gondoltam, hogy  
nemzeti hovatartozásomat 
a néptánc nyelvén tudnám 
a legjobban kifejezni. 
Nagy lendülettel láttam 
neki a táncolásnak, de 
hamar rá kellett ébrednem, 
hogy csak kemény és 
kitartó munkával tudok 
előbbre jutni. Most, így 
négy év eltelte után 
elmondhatom, hogy végre 

eljutottam valahova, amit már táncnak lehet nevezni. A 2013-ban, 
Veresegyházon megrendezett Tánc Világnapja előadás számomra 
egy olyan mérföldkő volt, ami alapján én is úgy érzem, hogy most 
már előbbre léptem. 
Mind két előadott táncban, - méhkeréki és gyimesi - címszerepem 
volt. Az idő előre haladtával hozzánőttem a feladatokhoz. Az elő-
adást követően több ismerősöm is megkérdezte, hogy miért ma-
gyarországi méhkeréki román táncot adtunk elő? A válasz számom-
ra kézenfekvő: a néptáncegyüttes elért egy olyan szintre, hogy egy 
ilyen szép, nehéz tánccal is meg tud már birkózni!”

Dobos Zsuzsa: „Méhkerék az egyetlen olyan település Magyarorszá-
gon ahol a románság meghatározó többséget alkot. A falu Békés 
megyében közvetlenül a határ mellett terül el. Tánchagyományai-
kat a mai napig megőrizték és továbbvitték. Véleményem szerint ez 
a tánc, ritmusában sokkal pergőbb és mozgalmasabb, mint pl.: az 
általunk előadott gyimesi. Én mindkettőt nagyon szeretem. A gyi-
mesi ruhát amikor megkaptuk, először furcsának és nehéznek tűnt. 
Amikor belebújtam, szinte úgy éreztem, hogy átalakultam, annyira 
szép. A méhkerékiek ruházata egyszerű, ezért eset a választás a lá-
nyok esetében: egy sötét aljra, valamint egy ingszerű felsőre, sötét 
fejkendővel. Remélem, hogy összességében azért jó hatást váltot-
tunk ki a közönségből! 
Gyermekkoromban  nem foglalkoztam a néptánccal, de mindig kö-
zel éreztem magamhoz a zenét. Most már sajnálom, hogy a főisko-
lán nem voltak olyan barátaim, akikkel a tánccal kapcsolatos belső 
érzéseimet a felszínre tudtam volna hozni. 
Nagy valószínűséggel erre vezethető vissza, hogy a lányainkkal már 
kora gyermekkoruktól kezdve megismertettük a zene és a néptánc 
szeretetét. Mindketten szervezett formában tanulnak, a nagyobbik 
lányunk zongorázik, a kicsi pedig a Lisznyay Szabó Gábor Zeneis-
kola népzene tanszakán ismerkedik a furulyaszóval. Táncolni már 
óvodás koruktól kezdve tanultak. 
Az életem nagy fordulópontja a 2011-es év volt. Egy napon, vég-
leges elhatározásra jutottam, összeszedtem a bátorságom: jelent-
keztem a Bokréta Néptáncegyüttes kezdő csoportjába. Bevallom, 
tartottam attól, hogy a bemutatkozásom nem fog jól sikerülni. Mi-
vel nagyon erős bennem a megfelelni akarás, le kellett győznöm a 
félelmeimet, nem akartam szégyenben maradni. A család és a gye-
rekek mellett, nekem viszonylag nehéz a próbákon való rendszeres 
részvétel. Sokszor nagyon fáradtnak érzem magam, de amikor már 

ott vagyok a táncteremben, és megszólal a zene, valahogy megvál-
tozik minden: elszállnak a gondok, lecsitulnak bennem az érzések, 
elmúlik a fáradtság! Elmondhatom, az eltelt évek munkájának gyü-
mölcseként, - ahhoz képest, hogy nem fiatalon kezdtem a táncot 
-  elég jól állom a sarat. 
Számomra a néptánc egy kiteljesedés, egy hely, ahol én is megmu-
tathatom, hogy mire vagyok képes! A tánc kikapcsol, felszabadít, el 
tudom engedni magam. Örömömet lelem benne! Ezért szeretem!  

A Dobos házaspár által elmondottak is megerősítették bennem, itt, 
a városban az eltelt évek során történt valami. Valami nagyon fon-
tos, amit úgy lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni: az utá-
nunk jövőknek a néptánc kincset csak összefogással lehet nemze-
dékről nemzedékre átmenteni és örökül hagyni. Veresegyház ezen 
a téren is jó példával jár elől! 

Veréb József                                                                                        

2013 áprili- sában, a Váci Mihály Művelődési Házban - a Tánc Világnapján - megtartott „utazás a múltba és a jelenbe” című táncos előadáson figyeltem fel a Bokréta 
Néptáncegyüttes párosai közül Dobos Istvánra és feleségére, Zsuzsára. Mindketten veresegyházi lakosok, két kislányukkal egy hangulatos, kertes családi házban leltek 
otthonra. István kolozsvári születésű, 1990-ben szüleivel együtt költözött Veresegyházra. Jelenleg, a strandon található családi tulajdonú Nyárfás büfé üzletvezetője. Fele-
sége, a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet alkalmazottja. Közös ismertetőjelük: a néptánc, a közösség szeretete. Mint kiderült, felnőttként, munka és család mellett 
kapcsolódtak be a tánc forgatagába. Az igazi megmérettetésük a közelmúltban, Veresegyház kulturális rendezvényein kezdődött. 
Kértem Őket, beszélgessünk: a kezdetekről, élményeikről, a néptánchoz fűződő érzelmeikről.

Dobos István és Zsuzsa



MŰVELŐDÉS

14

2013. szeptember

2013. 9. szám • szeptember

HIRDETÉS

Lethenyei László fotóművész kiállítása
Veresegyház egy évtizede képekben

Sokszor és sok helyen láthattuk már Lethenyei László fényképeit, számos alkotása díszíti a városházát, 
a művelődési házat. Most tíz év terméséből válogatott a művész, hogy Veresegyház életének jellemző, 
mégis sokszor észrevétlenül lekapott pillanatait a szemünk elé tárja.
Bizony az ember minden kép előtt megáll, elmereng, mert ezek a képek rólunk szólnak. Felidézzük 
magunkban a történteket, az emlékek kapcsán újra megelevenedő, lappangó érzések visszaröpítenek 
a múltba, felismerjük az arcokat, alakokat, emlékszünk a helyszínre, az esetekre, s úgy érezzük nemcsak 
Veresegyházról szól ez a kiállítás, hanem a mi életünkről. Nem is kellett a megnyitóra toborozni az 
érdeklődőket, jöttünk magunktól, kíváncsian…
Másoknak Művész Úr!, nekünk, akik közeli kapcsolatban, barátságban vagyunk vele, egyszerűbben 
„csak” Laci. Ő olyan ember, aki csendben van, szinte észrevétlenül dogozik, nem zavar meg egyetlen 
előadást sem, pedig mindenütt ott van, különösen a váratlan, soha meg nem ismétlődő eseményeknél 
van éppen akkor, éppen ott, éppen jó szögben, s már el is csípte azt a pillanatot, ami a legjobban 
kifejezte az esemény lényegét.
És éppen ez a művészet, meglátni azt a helyzetet, ami talán csak a másodperc töredékéig áll fenn, mégis 
magában hordozza sűrítve a lényeget, a cseppben a tengert. Mert jó fényképezőgépet lehet vásárolni 
és vannak számítógépes szoftverek, amivel egy képet meg lehet javítani, lehet élesebbé vagy mattabbá, 
színesebbé, halványabbá tenni, de hogy melyik pillanat lesz egy órás esemény lényege, melyik szereplő, 
melyik arckifejezése adja vissza legjobban azt az érzést, amit magunkkal viszünk majd a rendezvény 
után, ahhoz érzék kell, művészi érzék, amit nem helyettesít semmiféle kiváló optika.
Ezt köszönjük Lethenyei Lászlónak, a „város fotósának”!

Képei egyben tükröt tartanak városunk fejlődésének, hiszen Veresegyház lendületesen gyarapodik, fejlődik, s még egy-két évtized s ugyan kinek 
jut eszébe egy ágyúcsövön lógó kondér, hacsak nem nézegeti Laci fényképeit. Ma már azonban a múlt nem megsárgult papírképen látható, hanem 
számítógép memóriája őrzi a múltat, ráadásul bármikor előkereshető világos rendszerben. Laci most megcsodált felvételei is csak a kiállíthatóság 
érdekében kerültek papírra. Ilyen világban élünk!
Képeit a világhálón is megtaláljuk, Pillanatképek c. honlapján, de valljuk be, így kinyomtatva, kiválogatva és rendszerbe állítva még élvezetesebb 
nézegetni. Köszönjük az élményt Lethenyei Lászlónak, és az ízléses elrendezést Klement Zoltánnak, az irodalmi értékeket megcsillantó felvezető 
beszédet Vankó Istvánnak, a csodálatos hangzású zenei betéteket Pásztor Ildikónak.

WK
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Másodszor „csörgött” Székesfehérvár
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Augusztus első hétvégéjén tartották meg a székesfehérvári 
fűtőházban a II. Csörgő-Nap-ot. A MÁV immáron 40 éves M41-
es sorozatú vontatójárműveiről szólt elsősorban ez a nap. A 
veresegyházi Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub, a 
szegedi VTA Vasútmodellezők Baráti Köre szervezésével és a MÁV 
Zrt., Gépészet Zrt. és Trakció Zrt. támogatásával létrejött eseményen 
számos vontatójármű mutatta meg magát a nagyközönségnek. Már 
az ünnepélyes megnyitó előtti órákban is érkeztek az érdeklődők, 
látogatók.

Az egyre nagyobb melegben még délután is volt egy járműfelvonulás 
és mozdonyforgatás. A rendezvényen az erre a találkozóra készített 
bélyegeket, emléklapot, képeslapokat, felbélyegzett és lepecsételt 
borítékokat valamint az M41-esekről kibővített tartalmú DVD-ket 
lehetett vásárolni.
A nagy forróság ellenére jó hangulatban ért véget a rendezvény. Mi 
mással lehetne búcsúzni, mint ezzel: „Viszontlátásra ugyanitt a III. 
Csörgő Napon!” Reméljük, hogy az 50 éves évfordulót még sok M41-
es éri meg.

Gombos István, Tóth László

10 órakor a fűtőház fordítókorongján Gombos István, a veresegyházi 
klub vezetője ünnepélyesen megnyitotta a rendezvényt. Ezután 
Tóth László, ugyancsak a veresegyházi klub tagja tartott rövid 
ismertetőt az M41-esekről. Ezt követte az M41 2143-as (új 
számozás alapján: 418-143) mozdony homlokoldalán lévő zománc 
pályaszám tábla ünnepélyes felavatása, amelyet Stánicz János, a 
járműmenedzsment vezetője leplezett le.
Ehhez a mozdonyhoz tartozott egy találós kérdés is, amelyre 
egy kedves látogató kifogástalanul válaszolt és jutalmul egy, az 
erre a napra különlegesen felcímkézett pezsgőt kapott. A másik 
meglepetés szintén a látogatóknak szólt: Aki a legmesszebbről jött 
teljes áru vonatjeggyel, részt vehetett egy zártkörű állófogadáson, 
és kapott egy erre az alkalomra összeállított ajándékcsomagot. 
Ezen események után Lőcsei Dezső, a szegedi VTA Vasútmodellezők 
Baráti Köre vezetője mondott beszédet az idén 50 éves MÁV M40 
sorozatú mozdonyokról. Az ünnepelt járművek mindegyike kapott 
a homlokoldalára egy-egy 40-, illetve 50 éves emlékmatricát. Az 
M41-esek géptér ablakaira felkerült a két klub emblémája matrica 
formában. 

Ezek után kezdődött a járművek egyenkénti felvonulása, illetve 
a fordítókorongon való megforgatása a nagyközönség felé. A 
sort a 2143-as kezdte, ami eredeti, gyári festésben pompázott. 
Ezután a fehérvári fűtőházban megtalálható különböző sorozatú 
vontatójárművek tették tiszteletüket a fordítókorongon. A 
felvonulást a MÁV legújabb TRAXX villamosmozdonya zárta, amit 
Mátyás király megkoronázásának 555. évfordulójára matricáztak 
föl. Ezek után a látogatók megtekinthették a mozdonyokat nem 
csak kívülről, de belülről is.
A zártkörű fogadáson a meghívott vendégek előtt került sor a 
veresegyházi klub által alapított Dr. Károly Imre Díj átadására. Az 
első alkalommal Illés Endre a fehérvári fűtőház vezetője vehette át 
a díjat az előző és a mostani Csörgő-nap létrejöttében való odaadó 
és segítőkész hozzáállása okán, a család képviseletében Károly 
Tamástól. A meghívott vendégek és a rendezvényen kiemelkedő 
munkát végző fűtőházi személyzet ajándékcsomagot kapott a két 
klubtól. 

Középen Gombos István 
(fekete ruhában)
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Fülöp Tibor Zoltán rovata

Ördögvére leves fekete galuskával
A mintegy 1260 km hosszú Csörsz árokrendszer az Alföldet átszeli észak-déli és nyugat-keleti irányban is. Ez utóbbi kettős vonalvezetésű árka között helyez-
kedik el Veresegyház, közelebb a Gödöllő déli határán átívelő kisárokhoz. A majd kétezer éves katonai véderőmű (ha az?) építőiről vita folyik, Csörsz nevét is 
több néphez vagy nyelvhez kötik. Egy azonban biztos! Magyarországon a nagy árkokat előszeretettel nevezik ördögároknak, egész pontosan a Csörsz árkát 
még Ördögborozdának vagy Ördögszántásnak is. Ám akárki is építette, akárkiről is nevezték el és akármilyen célt is szolgált e monumentális alkotás, ez a 
Kárpát-medence legnagyobb ember által létrehozott építménye, s mint ilyen különleges figyelmet érdemel. A hivatalosan is védetté nyilvánított árokrend-
szer még fellelhető szakaszainak hasznosítására azonban, váratnak magukra a jobbnál-jobb ötletek, akár a társadalom legszélesebb rétegeitől.

Az ételt ajánlja:
Ördögh János

(Szűcs Mihály 
Huszárbandérium - Jászfényszaru)

kával megszórom a zsírt és a keresztben félbevágott 9-10 burgonyát 
megforgatom benne. Felöntöm 5-6 liter vízzel. Sózom, megszórom 
egész borssal és enyhén csípős paprikával. / Tárkonnyal, bazsalikom-
mal, rozmaringgal és 1 csomag petrezselyemmel megtöltök két vá-
szonzacskót. Ráerősítem azokat egy répára. Lassan beleteszem a lébe. 
Ha a krumpli és a répa megfőtt, azokat tálra teszem, a zacskót félrera-
kom, a levet pedig  1.5 dl tejszín és 1.5 dl tejföl habarással, valamint 5-6 
szitán áttört burgonyával besűrítem. / Galuska: Összekeverek 25 dkg 
lisztet 3 tojás sárgájával, sóval és ½ dl sertésvérrel, majd hozzákeverem 
a felvert tojásfehérjét és beleszaggatom a lébe. 

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

Megpirítok 25 dkg kolozsvári sza-
lonnát és 3 felaprózott vöröshagy-
mát, majd ráteszek 70 dkg sertés-
velőt. Azt is megpirítom, majd az 
egészet kiemelem tányérra úgy, 
hogy a szalonna zsírja a főző-
edényben maradjon. Pirospapri-

•
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A Római Katolikus Egyházközség 
tájékoztatásai

Közösségi szolgálat
A veresegyházi Római Katolikus Egyházközség tájékoztatja az érin-
tett szülőket, diákokat, hogy városunkban is lehetőség van az ifjú-
sági közösségi szolgálat helyben való letöltésére, elvégzésére. Mint 
ismeretes, mostantól az érettségi bizonyítvány feltétele az összesen 
50 óra közösségi szolgálat igazolása. Ez felmenő rendszerben a 
most 9.  s 10. osztályba járók számára induló kötelezettség.
Egyházközségünkről, mint fogadó intézményről a Váci Egyházme-
gye koordináló-segítő tevékenysége eredményeképpen „tudnak” 
az iskolák. Kérjük a diákokat, szüleiket, hogy - amennyiben a helyi 
szolgálatot szeretnék a diákok vállalni a fentiek keretében - keres-
sék meg egyházközségünk koordinátorát Lajos Zoltánt, a lajosz@t-
online.hu elérhetőségen. Ekkor a jelentkezőt nyilvántartásba 
vesszük, és adódó alkalommal értesítjük a lehetőségről. Akik már 
korábban jelentkeztek, azoknak nem szükséges ismételten felirat-
kozni.
Biztassuk fiataljainkat, hogy hívják barátaikat, osztálytársaikat is Ve-
resegyházra! Ne feledjék, ez a lehetőség kitűnő alkalom a „segítés, 
mint hivatás” megismerésére, találkozásokra, új kapcsolatok építé-
sére, ezen keresztül szemléletformálásra, személyiség-építésre!
Mindebben szívesen támogatja a szülőket, diákokat a veresegyházi 
Római Katolikus Egyházközség.

Ferencz Zoltán

Felkészítés a szentségekhez
Felkészítést indítunk felnőttek számára keresztségre, elsőáldozás-
ra, bérmálkozásra, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik ezekben a 
szentségekben már részesültek, de szeretnék a hitüket elmélyíteni, 
jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet Molnár 
Zsolt plébános úrnál, a +36-20-9104509-es telefonszámon szept-
ember végéig. 
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A Veresegyházi Hagyományőrző 
Népi Együttes háza tája

A hagyomány mindaz, ami eleinktől reánk maradt és lelkes közösségekben, cso-
portokban tovább élő, tudatosan ápolt szokás és szellemi örökség.
A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes összekötő kapocs múlt és jelen 
között, hiszen megalakulásuk óta lelkükön viselik őseink reánk hagyott hagyo-
mányait. A szokások és tárgyi emlékek felkutatásában, újraélesztésében, meg-
őrzésében mindig hitelességre törekszenek és felelősséggel továbbítják azoknak, 
akik már csak olvasmányokból, archív fényképekből ismerhetik régmúltunkat.
Az együttes törekvéseit, a hagyományok közvetítését a szakma hétszer is kivá-

lónak minősítette. Lankadatlan mun-
kájukat fémjelzi, hogy mozgalmas, ese-
ményekkel teli hátrahagyott hónapokat 
tudhatnak maguk mögött. Számtalan 
meghívásnak tettek eleget és több hely-
színen szerepeltek sikeresen, úgy mint a 
polgármesterek találkozóján Veresegy-
házon, az Amerikai Autók Találkozóján 
a Medveotthonban, a Duna Művészeti 
Fesztiválon Budapesten, a 14. veres-
egyházi városünnepi főzőversenyen, 
ahol az asszonyok II., a férfiak pedig  III. 
helyezést értek el. Továbbá a szlovákiai 
Béla faluban és Ipolybalogon, a Kapolcsi 
Művészetek Völgye Fesztiválon, ahol az 
együttesből a Fölöp Ferenc-díjas tánco-

sok vettek részt, valamint a vácrátóti Veló tanyán a Mozgáskorlátozottak Orszá-
gos Egyesületének találkozóján. 
„Amit az idősektől láttunk, hallottunk”címmel néprajzi tábort szerveznek, ami 
évről évre igen népszerű a gyermekek körében.

Odaadó és lelkes munkájuk újabb szak-
mai elismeréseket is hozott:
2013. április 27-én, Isaszegen a szó-
lótánc versenyen a Turányi házaspár 
Fülöp Ferenc Díjat érdemelt ki, így a 
csoportban összesen már öt díjazott pár 
található.
A Fülöp Ferenc decsi paraszti táncosról 
elnevezett díjat, a Muharay Elemér Nép-
művészeti Szövetség kétévente nyújtja 
át a versenyen kimagasló teljesítményt 
nyújtó szólistáknak.

2013. június 23-án Galgamácsán Vankóné Dudás Juli Díjat vehetett át az együt-
tes.
Vankóné Dudás Juliról elnevezett díj: a Galga-mente népművészetének, hagyo-
mányainak fenntartásában és megőrzésében legeredményesebben tevékeny-
kedők elismerése.

Köszönet és megbecsülés az Együttesnek.

A magam részéről bíztatok mindenkit, hogy vegyen részt ebben a munkában. A 
csoport befogadó és szűkebb hazánkat csak úgy ismerhetjük meg, ha hagyomá-
nyainkkal tisztában leszünk.

Szabó Ferencné (Vank Erzsébet)
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes  Kiemelten Közhasznú Alapítvány

Fülöp Ferenc-díjas 
Turányi házaspár

Ifjú hagyományőrzők a 
néprajzi táborban

A Hagyományőrző Együttes fellépése a 2011-es városünnepen
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Bemutatkozik a FittenVeresen Csapata 
– kik ők és mit tesznek itt a városban?

Milyen céllal hoztátok létre a FittenVeresen egységet?
FittenVeresen: Üdvözöljük az Olvasókat. Valóban, több mint három 
éve jelentetünk meg sporttal és egészséggel kapcsolatos cikkeket 
a Veresi Krónika Egészséges Életmód rovatában. Ketten hoztuk lét-
re a FittenVeresen-t 2008-ban azzal a céllal, hogy megmozgassuk 
a veresi és környékbeli lakosságot. Szeretnénk, ha az emberek tu-
datosabbak lennének és nem sodródnának ide-oda az Életben: az 
egészségünk nagyon fontos, sok-sok betegség megelőzhető és le-
győzhető, ha rendszeresen mozgunk és megfelelően táplálkozunk. 
Talán úgy is fogalmazhatnánk: elhivatottságunknak, életcélunknak 
tűztük ki, hogy megmozgassuk az embereket, hiszen a mozgás = 
élet! 

Nem mozognak az emberek? Miért fontos a testedzés a mai kor 
emberének?
FittenVeresen: Az 50-es 60-as évekig emberi és állati izommunkával 
végeztük mindennapi teendőinket, sokan dolgoztak/dolgoztunk a 
földeken, kertekben. Ez, a szép új világ beköszöntével megváltozott: 
a tudomány és technika fejlődésével egyre kevesebb fizikai mun-
kát végzünk. A felnőttek autóval mennek bevásárolni, interneten 
„csetelünk” a barátainkkal ahelyett, hogy átbicikliznénk hozzájuk, 
de már a gyerekek is a neten, facebook-on tartják a virtuális kapcso-
latot, plázákban ütik el az időt ahelyett, hogy fára másznának vagy 
együtt, csapatban bringáznának, fociznának, vagy fedeznék fel az 
erdőt és annak lakóit. A mai világban emiatt van szükség célzott 
testedzésre, hogy a mozgáshiányt így pótoljuk. Aki rendszeresen 
sportol, az előnyben lesz nem mozgó embertársaival szemben: ön-
bizalmat kap, mert szép és esztétikus testben fog élni, nem lesznek 
egészségügyi gondjai (nem kell drága gyógyszereket vásárolnia), 
mert a mozgással ezeket megelőzi, illetve javítja. A sporttól maga-
sabb lesz az energiaszintünk és teli leszünk vitalitással, jó kedvvel, 
testi és lelki szinten is újult erőre kapunk. Ezt a látásmódot, a moz-
gás megszerettetését tűztük ki zászlónkra és szeretnénk, hogy ez 
jusson el minél több emberhez.

Beszéljetek egy picit rólatok is...
Ritát bemutatja Merci: Győri Rita már évtizedek óta a sportban él. 
Folyamatosan azon munkálkodik, tanulással, kutatással, szakmai 
napokon, hogy még jobb edző legyen. Szereti a kihívásokat. Az 

ő ötlete volt a férfiak és jó kondiban lévő hölgyek számára egy edző-
csoport létrehozása, a FittenVeresen XTRÉM (spártai edzés). Eltökélten 
munkálkodik Rita azon, hogy az emberek a mozgást a mindennapjaik 
részévé tegyék. Mi sem jobb bizonyíték erre, hogy már 22 embert „in-
dított” el a szakma szeretete felé úgy, hogy ők ma már oktatóként dol-
goznak. Rita végzettsége szerint aerobik és személyi edző, TRX- inst-
ruktor, gyerek aerobik oktató; és nagyon jó barátom. Mindig lehet rá 
számítani mind az edzésekben, mind a magánéletben is. Miskolci lány, 
és pici gyermekkora óta sportol: édesapja ökölvívó, édesanyja talaj-
tornász, nem is volt kérdés, hogy Rita is a sport felé fog elindulni, így 
RSG-zni kezdett majd atlétikázott sokáig. Rita anno a versenysportban 
is jeleskedett: Kállai Ildikóval, Kordé Emesével, Gyurácz Eszterrel és Bé-
res Alexandrával állt ki. 2006 óta él Veresegyházon a családjával. Zelina 
György nemrégiben megjelent „Mesterségem címere: Sport, Fitnesz” 
könyvében is olvashatunk Ritáról. Ebben a könyvben több jól teljesítő, 
eredményes fitnesz edzőről közölnek pályautat, és én nagyon büszke 
vagyok rá, hogy belekerült ő is. Ősztől pedig felkérést kapott a Ramada 
Resort Aquaworld Budpaest szálloda Oriental Spa Fitnesz Központjától, 
hogy Senior tornát tartson az idősebb korosztály számára. Ritához tehát 
bátran fordulhatnak idősek és fiatalok, férfiak és nők egyaránt, sőt, aki 
szeretné csemetéjét jó kezekben tudni, az vigye el hozzá gyermekét egy 
csoportos gyerek-aerobic edzésre.

Mercit bemutatja Rita: Merci civil munkája mellett foglalkozik a 
FittenVeresen-nel, leginkább a „marketing vonal” az övé: logo tervezés, 
névjegykártyák, szórólapok, egyéb megjelenések, honlap töltögetése. 
Sokat ötletelget, hogyan tudnánk minél több embert megszólítani. 
Ezen kívül heti egy edzést tart: COMPLEX Body-Balls órát. Ez egy 600 
kcal-t mínuszuló, saját testsúlyos, intervall jellegű edzéstípus. Merci Sze-
gedről származik, de már 10 éve Veresegyházon él a családjával. A sport 
mindig része volt az életének, ahogy most is. Habár nem végzi hivatás-
szerűen, de elhivatott: nagyon szeret mozogni és a körülötte lévőknek 
jó tanácsot adni, rávenni az embereket a mozgásra. Aerobic oktatói és 
személyi edzői végzettsége van, mindkét tanfolyamon tanult ismereteit 
nagyon jól tudja alkalmazni a valóságban is. 2003 óta tart aerobikot, de 
amíg otthon volt kisfiával gyesen, addig is megragadott minden alkal-
mat, hogy mozoghasson: 2005-2008 között terhes tornát és baba-mama 
tornát vezetett egy veresi játszóházban. Ezen időszak végén szövődött 
a barátságunk, és a FittenVeresen is. 2009-től pedig jött a Body-Balls 
szerelem. Fellépett a 2011-es FittAréna nagyszínpadán és idén a Coca-
Cola Testébresztőn is a Body-Balls Team-mel. Helyi Body-Balls csapatával 
tavaly a Liget Fesztiválon is részt vettek. Idén pedig az augusztus 20-i 
Vízparti Torna rendezvényen léptünk fel közösen KALÓRIA-FALÓ bemu-
tató edzésünkkel.

Szabadtéri edzéseket is szoktatok tartani, de úgy hallottam, hogy 
ősztől egy újdonsággal kedveskedtek a veresieknek...
FittenVeresen: Igen, beindítjuk – egyelőre csak havi egy alkalommal 
– ingyenes FittenVeresen KALÓRIA-FALÓ edzéseinket az Innovációs 
Központban. Havonta egyszer, szombaton délután 5-től tervezzük az 
órákat. Az időpont tervek a következők: Szeptember 14., Október 12., 
November 9. és December 14. A részletek hamarosan elérhetők lesznek 
a város, és a Váci Mihály Művelődési Ház honlapján, valamint a www.
FittenVeresen.hu-n és facebook oldalunkon. Szeretettel várunk minden 
mozogni vágyót!

Köszönöm a beszélgetést, öröm volt veletek találkozni, az ember va-
lóban kedvet kap a mozgáshoz, ahogy benneteket hallgat. Remélem 
az ingyenes tornák sikeresek lesznek. Biztos vagyok benne, hogy hal-
lunk még Rólatok!
FittenVeresen: Köszönjük!

Rita és Merci elérhetőségei: 
info@fittenveresen.hu, 70/311-09-55

Két csinos hölgy, Győri Rita és Vigh Mercédesz társaságában ülünk itt a szerkesztőségben, akiknek 2010 februárjában jelent meg az első, életmóddal kap-
csolatos cikkük a Veresi Krónikában. Azóta is rendszeresen vezetik, írják rovatukat, számos érdeklődésre számot tartó, hasznos tanácsot tartalmazó cikket 
köszönhetünk nekik. Itt az ideje, hogy alaposabban is bemutassuk két rovatvezetőnket, illetve csapatukat.
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20 éves a VADKACSA TENISZKLuB

Húsz év telt el  azóta, hogy a  VADKACSA pályáin  ütögetni kezdték a 
labdát a teniszezők.  Az évfordulót mi mással ünnepelhettük, mint egy 
teniszversennyel. Először rendeztük meg a Veres Senior Open nyílt pá-
ros teniszbajnokságot, amelynek meghívója így kezdődött: 
„Várjuk a tenisz harcedzett szerelmeseit – a 60 és 99 év közötti férfia-
kat, valamint kormegkötés nélkül a hölgyeket a Vadkacsa Teniszklub 
pályáira.”  
De volt egy másik évforduló is. Immár tíz éve ad otthont a Vadkacsa 
Teniszklub a Civil Kör által szervezett versenyeknek is.  Összesen tizen-
hat játékos – köztük három hölgy - döntött úgy, hogy a kettős évfor-
dulót teniszezéssel ünnepli meg. A párok sorsolás révén kerültek ösz-
sze, s a versenyzők két négyes csoportban, körmérkőzéseket vívtak, 
majd helyosztókon dőlt el a végső sorrend. A résztvevők játékán nem 
látszott a kor, fiatalos lendülettel és hihetetlen energiával játszottak, 
küzdöttek. Hatvan és hetven év között lehetett a férfiak átlagéletkora, 
így összesen majd ezer év  tenisztudását és tapasztalatát láthatta az, 

aki kijött, hogy megnézze a bajnokságot. A versenyt Pásztor Béla pol-
gármester úr is megtisztelte jelenlétével. Ütőt nem vett a kezébe, csak 
bíztatta a versenyzőket és az évfordulón köszöntötte Mezei Marikát, 
aki húsz évvel ezelőtt létrehozta és azóta gondozza ezt a hangulatos 
kis teniszklubot.
A versenyzők remek gulyáslevest kaptak és egy-egy szeletet az ünnepi 
tortából, amelyen egy kis vadkacsa jelképezte a Teniszklubot. 
A teniszverseny első helyezettje a Péczeli László –Sóskuti Tibor, máso-
dik a Csányi László – Mádi Csaba páros lett. A további sorrend: Kasza 
László- Vincze Péter, Egri Antal – Szekeres Gábor, Járai Emese – Járai An-
tal, Mohai Imre - Móré László, Herczeg Andrea -Vincze István, Simmel 
Erzsébet - Baráth Árpád. 
Köszönet a jó játékért, a remek hangulatért, a szíves vendéglátásért, a 
társaságért - és lehet kezdeni a felkészülést a huszonötödik évfordu-
lóra!

dr Mádi Csaba

Megkezdődött a labdarúgó bajnokság
Az NB III. 2013/14.es szezonjának első fordulójában, augusztus 17-én: Jászapáti-Veresegyház 4-0. A je-
lentősen megfiatalított, több hiányzó nélkül (Huszai, Máté, Bogdán, Máté) csapatunk sajnos nem tudta 
megszorítani a hazaiakat. 

A következő hétvégén a Tiszaújvárost fogadtuk első hazai mérkőzésünkön a magasabb osztályban:
Veres: Csurgai 5, Kozma 5, Foro 5, Nagy Dani 4, Kovács 5, Kiss 5, Sztriskó 5, Lalusz 5, Deák 4, Bogdán 4, 

Máté 4. Cserék: Nagy Richárd 4, Polyák 4, Oroszi 0.
7. Kiss Robi beadásából Kokó jobb belsővel a jobbalsó sarokba gurított (1-0)
14. Foro elvétette, de a csatár Csurgai kezeibe továbbított
18. Egy bedobás után Kokó alig lőtt a bal felső sarok fölé
25. Kezezés miatt 17 méterre a kaputól szabadhoz jutottak, amit

Kerekes révén védhetetlenül a kapuba küldtek (1-1)
28. Középről leadott erős lövést védett Csurgai

31. Egy szöglet után elég érdekesen húzta kapura a vendég csatár, de Csurgai jó helyen volt
45. Kokó vezette rá a kapusra, de Kőrösi szerelni tudta
46. Rögtön a második félidő elején elmélázott védelmünk, az egyik vendég játékos a balján érkező csapattársához 
fejelte, aki bevágta
(1-2)
53. Középre adás után rákanalazták, de Csurgai védett
75. Ismét az egész védelem kapitulált (1-3)
92. Egy szöglet után kapura fejeltük, de csak Kőrösiig jutott
Ezen a mérkőzésen már jobban összeállt a csapat játéka, de különösen a második félidőben, támadásban alig 
mutattunk valamit.

Az U21-es csapat eddig mindkét meccsét megnyerte: Veresegyház-Jászapáti 4-1, Dabas-Veresegyház 2-8. 
Eddig az U-17 is hibátlan, Dabason 6-3 arányban győzött, a Veresegyház-Jászapáti meccs egyelőre kérdéses, mert 
a 65-dik percben 22-0- ás állásnál félbeszakadt. A kérdés az, hogy a VVSK javára 3-0-as, vagy 22-0-as végered-
ménnyel ítélik e oda a meccset.
A VVSK szadai tartalékcsapata a megye III. középcsoportjának nyitányán 2-0-ra kapott ki odahaza a Péceltől.

Szentgáli-Tóth Boldizsár és Szentgáli-Tóth Áron

Nemzetközi Tóvizilabda Torna
Nemzetközi szintűvé emelkedett az Octopus hagyo-
mányos tóvízilabda tornája, amit idén már a negyedik 
alkalommal rendezett meg a veresegyházi szervező-
bizottság.
Hat együttest köszöntött Pásztor Attila, az Octopus 
Sportegyesület idei, sorban a negyedik meghívásos 
tornáján. Közöttük idén először szerepelt Ungvár 
csapata a veresi tóban, méghozzá eredményesen: az 
egyenes kieséses versenyen sikerült legyőzniük a tava-
lyi győztes Tipográfia Budapest együttesét, valamint a 
váci pólósokat is. 
Képünkön a hazai pályán játszó Octopus Veresegyház 
küzd a Cegléd ellen, akik a végső sorrendben az elő-
kelő második, illetve harmadik helyezésig jutottak. A 
Kupát idén a tatabányai pólósok vitték haza.
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CNC és fémipari végzettségű szakembereket 
keresünk meoba.

Illetve hegesztőket (135-136), lakatosokat, 
horizontál esztergályosokat, darusokat,

műszakvezetőket, asztalosokat 
budapesti munkahelyre. 

Érdeklődni:  
Telefon: 06 70/366-5808, vagy 06 70/384-7138 

e-mail: amp10@freemail.hu
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Köszönet a GAMESZ-nak

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

Szeptember 15. 11.00 
Mackó lakoma Vakáció búcsúztató nagyren-
dezvény
Helyszín: Medveotthon 

Szeptember 28. 
Guiness Rekord kísérlet: Balu dala
Helyszín: Medveotthon

Szeptember 29. 13.00 órától 
Szüreti felvonulás és bál
 Indulás a Búcsú térről, érkezés a Városháza elé 

Október 4.  18.00 
HANS Bauer Oecsi – nemzetközi művészek 
kiállítása
Megnyitja: Kozák Csaba  

A város rendben tartása éppen olyan, mint a házimunka. Ha jól végzik, 
akkor természetes, hanem végzik, ha hiányos vagy rendszertelen, ak-
kor persze szemet szúr a rendetlenség. 
Az elmúlt években a város körletével kapcsolatban nem lehettek pana-
szaink. Az utak, a terek, a parkok tiszták, ápoltak, a rendszeres és eseti 
hulladékgyűjtés következetesen jó minőségben történt.
Július elejétől jelentős változás kezdődött a kommunális hulladék 
gyűjtésében és elszállításában. Az ésszerűség diktálta a regionális 
gyűjtőtelep használatát. Hamar meg fogjuk tanulni, hogy mostantól 
hétfőn az egész településről összegyűjtik és el is szállítják a szemetet. 
Az első napi munkán látszott a terep lassú felderítése, az ismerkedés. 
(Soha ennyiszer tolatva hajtó kukás kocsival nem találkoztam.) Bizo-

nyos vagyok abban, hogy hetek alatt megtalálják és megtanulják az 
ésszerű útvonalat az új vállalkozás dolgozói valamennyiünk örömére 
és megelégedésére.
A kíváncsi várakozás közben előhívja a jól ismert arcokat, a heti rend-
szerességgel integető magasan trónoló sofőrt és a kuka edényeket 
fáradhatatlan precizitással kezelő legények tekintetét. Valami elmúlt, 
olyan, ami nem azért tűnik el, mert rosszul végezték, hanem azért, mert 
a kor igénye másféle integrációra késztetett.
Egy pillanatra álljunk meg és tisztelettel köszönjük meg a sok-sok év 
panaszmentes munkáját a környezetünkért hivatásuk révén sokat tett 
csapatnak. 
Köszönjük fiúk, köszönjük GAMESZ!

dr. Mohai Imre

A Váci Mihály Művelődési Ház szeptember – október havi rendezvényei 
Október 5. Református bál 

Október 6. Aradi Vértanúk Napja 
Megyeri László Dessewffy Arisztid szobrának 
átadása 
Helyszín: Vértanúk Ligete, Szervező: Czeller 
Karola 

Október 12. 16.00 
Moldvai Táncház 
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Centrum 

Október 12. 17.00   
Országos Könyvtári Napok Fábián Janka írói 
estje
Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Október 14. Egészségnap az Ezerkincs Életmód 
Centrumban

Október 23. 10.00 
Városi megemlékezés
Helyszín: Kálvin tér  

Október 27. 16.00  
Kolompos Táncház
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház  

HIRDETÉS

Díjkitűzés: milliókat érnek a rablók Egymillió forintot ajánl a rendőrség an-
nak, aki megnevezi a rablókat, de további 
nyomravezetői díjak is kifizetésre várnak.

Rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztálya ismeretlen elkövetők ellen, akik 2013. július 27-én 22 óra körüli időben Esztergom Búbánatvölgyben egy házaspárt 
otthonában fegyverrel értékeik átadására köteleztek. A rendőrség a tettes elfogásához a lakosság segítségét kéri. A 107-es 
és 112-es segélyhívók 
valamelyikén, illetve 

névtelensége megőr-
zése mellett a szintén 

ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld 
számán (h-cs: 8.-16., p: 8.-13.)  
tehet bejelentést az, aki érde-
mi információval rendelkezik 
az elkövetőkről, azok tartóz-
kodási helyéről. 
A díj kifizetésének feltétele, 
hogy az információt szolgál-
tató személy olyan adatot 
hozzon a nyomozó hatóság 
tudomására, mely alapján az 
elkövető személyazonossága 
egyértelműen megállapítha-
tó. 
A díjkitűzés annak visszavo-
násáig, de legkésőbb 2023. 
július 27-én hatályát veszti.
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