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Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VIII. évfolyam 7. szám, 2014. július

Veresegyház 15 éVe Város!
Az évforduló alkalmából rendezett Városünnepet június utolsó hétvégéjén 

tartottuk. A remek műsorokban felléptek a város énekes-, táncos-, és 
hagyományőrző csoportjai.

Képünkön az ezerkincs életmód Centrum nagysikerű bemutatója látható.

A rendezvénnyel kapcsolatos írásokat lásd a 2. és a 3. oldalon.



www.decens.eu • folyóirataink 3

vezércikka hónap eseménye

2 2014. július

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 • Fotó: Lethenyei László

• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.

Veresi
Krónika

Város született

2014. június 28-án, koradélután, a Városháza előtti főtéren, az alábbi szöveggel nyitotta meg a 
bemondó a Veresegyház várossá avatásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi műsort.

Boldog, aki a pillanat szépségében a teljességet dicséri. 
Boldog, aki a távozó időt az eljövendővel méri
Boldogok vagyunk, mert eljött a pillanat, amelyben 15 év 
ragyog vissza ránk, 
S boldogok vagyunk mert téged köszöntünk, otthonunk, 
Veresegyházunk.

Boldog az a város, amelynek lakói büszkék a helyre, ahol élnek.
S boldog az a hely, melynek polgárai megvalósult álmokról 
mesélnek.
Boldogok vagyunk, mert 15 év erő, s közös siker vezet új utakra,
S boldogok vagyunk, mert ez az ünnep múltunk, jelenünk, 
közös jövőnk mutatja.

Köszönet és hála mindazoknak, akik ma eljöttek ide a térre, 
Köszönet és hála a közös 15 évért cserébe. 
Kicsik, nagyok s mind, ha most itt a szívünkbe nézünk, 
Elénk tűnik egy-egy kedves emlékünk, melyet városunkról őrzünk.

S ha messze járunk, szerte az országban, a nagyvilágban 
Büszke szívvel mondjuk, a mi otthonunk Veresegyház. 
S ha kimondjuk e bűvös szót, szeretett városunk nevét, 
Ismerjük már az első kérdést, amellyel folytatódik e beszéd.

Veresegyház... ? Asszonykórus? Igen!
S az új barát már mosolyog, s mi vele, közös emlékeinken.

Ki lenne hát méltóbb, hogy nyitányául e mai ünnepi sereg-
szemlének,
Hol a város kultúrájának hírvivői összegyülekezének,
Főterünkön megjelenjen, s énekével szívünknek üzenjen.
Hajdi Józsefné Huszai Margit, szeretteinek Mancika, 
s ki ne szeretne itt Téged máma, a legendás asszonykórus tagja.
Ki városunk jó hírét a kórussal világszerte körbeszalajtatta. 
Szálljon fel hát most, ahogy egykoron, ajkukról az ének,
Amit az ünneplő sokaság tagjai, tapssal köszöntének.

Huszai Margit néni a 15. évfordulójára Veresegyház jelké-
peit belehímezte egy szép terítőbe, s itt a színpadon adta át 
városunk polgármesterének. Lásd fölső képünkön.

Pásztor Béla Polgármester ünnePi köszöntője
Veresegyház Várossá nyilVánításának 15. éVfordulója alkalmáBól

Boldog emberek lehetünk, mert az elmúlt 15 év nagyon 
gazdag volt a város számára. Veresegyház gazdasága tulaj-
donképpen ebben az időszakban alakult ki. Hatalmas gyá-
rak települtek be és ennek következtében majd 5000 mun-
kahely teremtődött meg. A gyárak idetelepülésén túl, az ő 
jövedelmükkel együtt a város intézményhálózata is teljesen 
átalakult, hiszen új intézmények jöttek létre, bölcsőde, In-
novációs Központ, a Városháza, bővült az óvoda, az iskola. 
A magánemberek részéről is nagy ütemben folyt az építke-
zés, és a város elnyerte azt az arculatát, amit ma látni lehet. 
A legnagyobb dolog ebben az, hogy az emberek vállalták a 
küzdelmet, hogy a saját életükben és a közösség életében is 
gyarapodás jöhessen létre. Ennek a gyarapodásnak a követ-
kező esztendőkben is folytatódnia kell. Számszerű adatok: 
az elmúlt 15 évben a város bevétele 100 milliárd forint volt. 
A város beruházása, beleértve sok kisebb-nagyobb beruhá-
zást, túl azon, amelyeket az előbb említettem, utakat, járdá-
kat és sok minden mást jelent. A 15 év alatt 30 milliárddal 
lett a város gazdagabb. 
Nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy azok 
a szolgáltatások, amelyek az emberek mindennapjait szol-
gálják, a városban megvannak. 
A legnagyobb dolog talán az emberi érzelem és az emberi 
összetartozás. Számomra a legfontosabb az, hogy ebben a 
városban kialakult egy nagyon finom kohézió, ami összeköt 
bennünket. Az utcán találkozunk, köszönünk, vagy éppen 
integetünk, és ez nagyon fontos dolog. Nem megyünk el a 
másik ember mellett úgy, hogy ne nézzünk rá, és köszönünk. 
Ez a kohézió azt hozta, hogy ma több mint 50 olyan civil 
szerveződés van, ami a város kisebb-nagyobb egységeit köti 
össze. Azok a rendezvények, ami januártól kezdődően a far-
sanggal, a nyáron keresztül és az őszi szüretig bezárólag és 
azon túlmenően is, mind-mind a város lakói közösségének 
erejét mutatják, és a város ettől nagyon gazdag. 
A város lakossága a várossá nyilvánítás időszakától megduplá-
zódott, akkor 9000-en voltunk, most 16.500 állandó lako-
sunk van, és az ideiglenesen itt tartózkodókkal elérjük 18.000 
főt. A legnagyobb öröm ezen az ünnepen is és a mindenna-
pokban is, hogy a város lakosságának 25%-a 18 éven aluli, 
ez 4000 embert jelent. Nagyon köszönöm az édesanyáknak, 
édesapáknak, a nagymamáknak és mindenkinek, aki a csa-
ládot segíti, hogy ilyen jó a város szaporulata. Itt „kötelező” 
a 3 gyerek, ha nincs valamilyen más, pl. egészségügyi ok. Ez 
adja az erőt! Mondhatunk bármit, ha nincsenek utódaink, 
nincsenek gyermekek, nincsenek akik vidámmá tegyék a 
hétköznapokat, akkor mi nagyon savanyú emberek vagyunk. 
Nem lesz az életünk csillogó, zenélő, éneklő. Fiatalok kelle-
nek. Ez nemcsak ránk vonatkozik, hanem az egész országra, s 
tulajdonképpen ez mondható egész Európára. 
A jövőt illetően a város meglévő értékeit fejlesztjük tovább, 
mindenekelőtt a termálerőt és energiát. Magyarország leg-
hosszabb termálvezetéke a városban van, ez 15 km. Ezzel 

üzemeket fűtünk, és 50 intézményt. Hetente jönnek láto-
gatók Japántól kezdve Amerikáig, és nézik ezt a fajta termá-
lenergia felhasználást, amit ők vagy megkezdtek, vagy szeret-
nének maguk is csinálni. 
Nagyon fontos a gazdaságra vonatkozóan, hogy dinamiku-
san fejlődik a GE. Az elkövetkezendő hónapokban 4.800 m2 
alapterületű egységgel lesz gazdagabb, ahol újabb 100 em-
bert várnak munkára. Ha valaki a Dévai utcában jár, láthatja, 
hogy újabb csarnokok épülnek, amelyek kisebb nagyobb vál-
lalkozásoknak adnak otthon. A munka az ember éltető ere-
je. Valamikor azt mondták, „Imádkozzál és dolgozzál!”, ezt 
tartották a legfontosabbnak. Mindkettőt meg kell tartanunk, 
mert lelkileg is egészségesnek kell lenni, és munkát kell végez-
nünk, hogy a lelket és a testet is jól szolgálhassuk. 
A termál- és gyógyfürdő építése a város következő éveiben 
a legnagyobb célkitűzés, mellette középiskolát, gimnáziu-
mot, általános iskolákat kell építenünk, Montessori vagy 
Waldorf típusút, és természetesen a városi iskolát, és a Re-
formátus Egyház által működtetett iskolát. A gyerekek nő-
nek, növekednek, nekik intézmények kellenek. Kell más is 
ami a fiatalokat leköti, a sportintézmények. Csarnokokat 
kell építeni, hogy ne a számítógép előtt töltsék az egész na-
pot. Természetesen az is kell, hiszen a világ arrafelé tart, de 
egészséges életük legyen és a sportban nemcsak az erő mu-
tatkozik meg, hanem az előbb említett egymáshoz tartozás, 
a küzdés, az egymásért való küzdelem, ami nagyon fontos.
Templomokat is kívánunk építeni és felújítani. A katoli-
kus templom építésére kerül sor, a régi templom pedig a 
muzeális értékeket mutatja be, azt a térképet is, amelyen 
úgy hívták az 1700-as években még a falut, hogy Vörösegy-
ház. A 15 éves évfordulóra megjelent könyvben is van egy 
picike térkép, ahol így jegyzik a várost. Nincs más öröksé-
günk, de a régi templomban egy Árpád-kori templom rom-
jait találtuk meg, kriptát, falmaradványokat, ezeket most 
szeretnénk bemutatni. A gyökerünk legfontosabb pontja a 
katolikus templomban lesz, mert ez a legrégebbi lelet, ez a 
legrégebbi, mindannyiunknak nagyon fontos érték. 
Mit lehet kívánni a következő évekre? Mindenekelőtt bá-
torságot. Nem megijedni a dolgoktól, nem azt magyarázni, 
hogy mit, hogy nem lehet, hanem, azon gondolkodni, hogy 
mit, hogy lehet megoldani. Bátran, aki mer, az nyer! Ezt 
meg kell tanulnunk. A másik, hogy sosem mutogathatunk 
másik emberre, másik intézményre, mindig magunkban 
kell keresni a hibát. Azt kívánom a városnak, hogy mindig 
magunkban keressük az okot, és legyünk nagyon-nagyon 
elszántak, bizakodóak, hogy a következő 15 esztendő is ha-
sonló sikert hozhasson a város számára.
Mindannyiukat nagyon-nagy szeretettel köszöntöm még 
egyszer. Szeressék egymást, köszönjenek egymásnak! Bol-
dog következő 15 esztendőt kívánok ennek a városnak, 
hogy mindannyiunk örömére legyen.
Isten éltesse a várost, Isten éltesse Önöket!

Városunk fellépő csoportjainak egy rész

Veresiek a nagyszínpad előtt

Huszai Margit néni átadja az alkalomra készített hímzett terítőt

A Hagyományőrző Népi Együttes
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elismerő okleVelek
Veresegyház várossá válásának 15. évfordulója alkalmából Pásztor Béla polgármester úr 

elismerő okleveleket nyújtott át a következő személyeknek

BARANYÓ CSABA
részére
Veresegyház életét bemutató sokrétű és színvonalas kiadvá-
nyok szerkesztéséért, 
a város iránti elkötelezettségéért
polgármesteri elismerésben részesítem.

DEÁKNÉ SZATHMÁRY BEATRIX
részére
a Postán végzett elhivatott, igényes és példaértékű munkájáért,
a város iránti szolgálatáért 
polgármesteri elismerésben részesítem.

GERE SÁNDOR
részére
a több évtizeden át végzett lelkiismeretes munkájáért, 
a város iránti elkötelezettségéért és szolgálatáért 
polgármesteri elismerésben részesítem.

JAKAB SÁNDOR
részére
az Idősek Otthonában végzett sokrétű, készséges munkájáért, 
az idős emberek elhivatott szolgálatáért
polgármesteri elismerésben részesítem.

KALMÁR EMMA
részére
a Pedagógiai Szakszolgálat működésében nyújtott fáradha-
tatlan munkájáért, 
város önzetlen szolgálatáért 
polgármesteri elismerésben részesítem.

KOCSIS ÁGNES
részére
a Zeneiskolában végzett lelkiismeretes és megbízható munkájáért, 
Veresegyház iránti elkötelezettségéért
polgármesteri elismerésben részesítem.

MOLNÁR LAJOSNÉ
részére
a Mézeskalács Óvoda kiváló vezetéséért,
a gyermekek önzetlen szeretetéért és neveléséért
polgármesteri elismerésben részesítem.

NAGY GABRIELLA
részére
az ISKOLASZÉK példás vezetéséért, fáradhatatlan szerve-
zőmunkájáért
a város iránti elkötelezettségéért és szolgálatáért 
polgármesteri elismerésben részesítem.

PAPP MARIANNA
részére
az óvoda két konyhájának gazdaságos és körültekintő működtetéséért, 
a gyermekek egészséges étkeztetésének biztosításáért és a vá-
ros iránti elkötelezettségéért 
polgármesteri elismerésben részesítem.

SZÉNÁSSY BÉLÁNÉ
részére
az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 
iskoláiban 
végzett lelkiismeretes és precíz munkájáért, 
az étkeztetés zökkenőmentes biztosításáért
polgármesteri elismerésben részesítem.

VAJDA LÁSZLÓNÉ
részére
a Fabriczius József Általános Iskola titkári feladatainak fele-
lősségteljes ellátásáért,
a gyermekek szeretetéért és város iránti elkötelezett szolgálatáért 
polgármesteri elismerésben részesítem.

BARANYAI JÁNOS VASÚTBARÁT ÉS MODELLEZŐ 
KLUB
részére
Veresegyház közterületeinek valósághű modellezéséért,
a városünnepeken megvalósuló színvonalas kiállításaiért,
a város hírnevének öregbítéséért és
15 éves működésének elismeréséül 
polgármesteri elismerésben részesítem.

rePrezentatíV új könyV 
Veresegyházról

Veresegyház várossá avatásának 15. évfordulójára jelent 
meg Baranyó Csaba szerkesztésében, Veresegyház Város 
Önkormányzatának kiadásában a Veresegyház - A 15 éves 
város című kötet. Az igényes kivitelű és szerkesztésű könyv 
396 gyönyörű fényképével és leírásaival azon túl, hogy be-
mutatja Veresegyház mai építészeti és természeti szépségeit, 
archív fotók segítségével érzékelteti azt az utat is, amelyet 
városunk megtett az elmúlt években, évtizedekben. 
Az album elsőként a Vargabetű Könyvesboltban vásárol-
ható meg 2000 forintos áron. A tervek szerint a későbbi-
ekben más értékesítési helyeken is hozzáférhetővé válik. 

nagyBeruházások a VárosBan

A tervezett ütem szerint a nyár végére el kell készülniük a 
város jelenleg zajló legjelentősebb beruházásai: a Fabriczius 
József Általános Iskola eredeti épületének emelet ráépítése, 
hogy ősszel elférjen benne az örvendetesen növekvő létszá-
mú gyermeksereg, valamint ugyan ezen okból a Kálvin Téri 
Református Általános Iskola új szárnyának kialakítása. Itt 
már belső tereket, helyiségeket is érdemes volt fényképezni. 
Ezen túl elkezdődött az új templom építésének előkészítése 
is. Június végén a templom helyének elkészítése folyt, ami 
az ott található házak lebontásával járt.

Mindemellett nagy erőkkel folyik a Közútkezelő Vállalat 
által végzett Veresegyházat Csomádtól Erdőkertesig átszelő 
út szakaszonkénti javítása, majd végül szőnyegezése, s ezzel 
kapcsolatban a két körforgalom kiépítése, annak minden 
féle (víz-, gáz-, csatorna-, villanyvezeték és hévízvezeték át-
helyezésével) bonyodalmaival. Ezekre a csőrendszerekre ál-
talában nem gondolunk, és csak akkor jutnak az eszünkbe, 
ha valami baj éri ezeket, mert abban a pillanatban minden-
ki hiányolja a szolgáltatást. 

A gépkocsival közlekedő lakosok szemmel láthatóan mega-
dóan viselik az ideiglenes forgalmilámpák esetenkénti tilos 
jelzését, a feltorlódó autósorokat. Erőszakos, dühös vezető-
vel szerencsére csak elvétve lehet találkozni. Valamit valami-
ért! Tudomásul kell vennünk, hogy egy útjavítás, főleg ilyen 
hosszú szakaszon, torlódásokkal jár és csak lassabb haladási 
sebességet tesz lehetővé. Ezt el kell még egy ideig viselnünk, 
de aztán kisimulhatnak a redők a homlokunkon. Addig 
azonban egy módon oldhatjuk fel az idegességünket, úgy, 
ha 10 perccel hamarabb indulunk útnak, mint ahogy azt 
korábban megszoktuk. 

Hónapról hónapra magasodik a Fabríczius épület

Az új szárny egybeforrt a korábbi épülettömbbel

Bontják az épületeket a templomépítéshez

A tetőtéri beépítés egyik helyisége

Egy már majdnem kész osztályterem
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hajléktalanok naPPali melegedője

Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási 
Központja elkészíttette és rendezte be a Hajléktalanok Nappali Melegedőjét. Az ünnepélyes 
szalagátvágás június 27-én történt. Az új intézmény címe: Veresegyház, Fő út 108., mely a volt 

polgármesteri hivatallal szomszédos telek felől közelíthető meg, de a melegedő helyiségek már a régi 
hivatal oktatási kabinetjének egykori helyén találhatók.

A megnyitón Pásztor Béla polgármester indokolta a létesítmény 
szükségességét. Elmondta, hogy bármilyen ok miatt is jutott va-
laki ilyen sorsra, a városnak kötelessége a tőle telhető támogatást 
megadni ahhoz, hogy tisztálkodni, étkezni lehessen, és legalább 
nappal rendes környezetben, egy asztal mellé leülhessenek, ru-
házatukat rendezetté tehessék, s emberséges hangon beszéljenek 
velük, azaz bizonyos mértékű gondoskodást kapjanak. Veresegy-
ház térségében 20 hajléktalanról tudnak.
Megköszönte mindazok tevékenységét, akik részt vállaltak 
a melegedő elkészítésében. Kérte, hogy továbbra is figyel-
jünk egymásra, köszöntsük egymást találkozásainkkor, tö-
rődjünk egymással, hogy mások számára is elviselhetőbbé 
tegyük a körülményeket.

A részletekről Nagyné Gódor Csilla intézményvezető öröm-
mel számolt be az alábbiakban.
Hároméves folyamat után jutottak el idáig. Orosz Ritával ter-
vezték, szervezték ezt a létesítményt. Nem volt könnyű, mert 
nappali melegedőre nincs állami pályázati kiírás, márpedig ez 
is egy olyan létesítmény, olyan beruházás, amihez pénz kell. 
Nem kérték a teljes összeget az önkormányzattól, mert közös-
ségi összefogással is sikerült jelentős mennyiségű támogatást 
szerezni. Ezúton is megköszönte mindazoknak, akik áldoztak 
erre a célra, akár munkával, ötlettel, akár anyagiakkal. 
Helyet az önkormányzattól kaptak, s nagyon sokat segí-
tettek a Gamesz dolgozói, akik lebontották a régi udvari 
melléképületeket, rendbe tették az udvart, egyebeket. Most 
már minden feltétel adott ahhoz, hogy fogadni tudják a 
hajléktalanokat. A melegedő minden nap, reggel 8 órától, 
délután 4-ig lesz nyitva. Aki bejön, fürödhet, tisztálkodhat, 
kimoshatja a ruháit, szárítóval is rendelkeznek. Igyekeznek 
különböző elfoglaltságokat is szervezni, olyanokat, amelyek 
után érdeklődés mutatkozik. Például tervezik, hogy hívnak 
majd jogászt. Egyszóval közösségi teret is kínálnak. Lesz le-
hetőség leülni, beszélgetni, az idősek otthona konyhájáról 
még ebédet is tudnak adni. Ez az intézmény a mozgáskor-
látozottak számára is alkalmas fürdési berendezéssel is ellá-
tott, s ezt a lehetőséget nem csak a hajléktalanok, hanem a 
saját lakásukban élő házi gondozottak is igénybe vehetik, ha 
otthon erre nincs módjuk. 
Több mint 40 ember dolgozott azon, hogy mindez elké-
szülhessen, s ez az a helyzet, amikor egy emléklappal, egy 
virággal. megköszönik a kapott segítséget. Elsőként Orosz 
Ritát szólították, akinek múlhatatlan érdemei vannak, s raj-
ta keresztül a GE-től is érkezett számos segítség, pályázati 
összeg, amiért a GE ügyvezetőjének és dolgozóinak is jár a 
köszönet. Többek közt a dolgozók erre a célra a saját fizeté-
sükből adtak össze több mint 1,3 millió Ft-ot. 
Az építési tervet Nagy László készítette, s mivel később de-
rült ki, hogy jobb lehetőség is akadt, kétszer tervezte meg a 
nappali melegedőt. Az építőanyag beszerzésénél segítséget 
kaptak, jelentős mértékű kedvezményben is Kucsa Tamásné 
Margitkától. Kárándi Imre, a kivitelező cég vezetője is elis-
merést kapott a cég lelkiismeretesen, minőségi munkájáért.

Windhager

Nagyné Gódor Csilla és Pásztor Béla

A nappali melegedő egyik belső helyisége

Orosz Rita átveszi az emléklapot és a virágot
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Veresegyház Város önkormányzat
kéPViselő-testületének határozatai

82/2014.(V.20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület pályázatot kíván 
benyújtani az EGT Finanszírozási Me-
chanizmusok 2009-2014 Kulturális és 
természeti örökség megőrzése és meg-
újítása; a Vidéki kulturális és természe-
ti örökség megőrzése c. intézkedésére.
1. A projekt megnevezése: A Veresi 
Hagyományok Házának létrehozása 
2. A projekt megvalósítási helyszínének 
pontos cím:  2112 Veresegyház, Fő út 95.
3. A pályázat megvalósítási helyszíné-
nek helyrajzi száma: Veresegyház bel-
terület 43 hrsz
4. A pályázati konstrukció száma: 
HU07PA16-A2-2013
5. A tervezett beruházás teljes beruhá-
zási költsége: bruttó 84.066.352.- Ft
6. A tervezett beruházásnak a támoga-
tás szempontjából elismerhető bekerü-
lési költsége: bruttó 84.066.352.- Ft
7. Az önkormányzati saját erő szám-
szerű összege és forrása: az önerő 
bruttó 4.203.318.- Ft, amely összeget 
Veresegyház Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetésének felújítási 
előirányzata „Tájház rekonstrukció” 
sora terhére elkülönítetten biztosít.
8. A pályázati forrásból származó 
támogatás igényelt összege: bruttó 
79.863.035.- Ft
9. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert a pályázati dokumen-
tációt aláírására és felkéri, hogy hatá-
ridőn belül nyújtsa be a pályázati do-
kumentációt a támogató felé.

83/2014.(V.20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a város kulturális 
és régészeti értékeinek megőrzése, gyűj-
tése és kiállítása céljából Városi Múze-
um létrehozásának előkészítéséről dönt.
A Képviselő-testület Varga Kálmán törté-
nész-múzeológus koncepcióját elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az előkészületi munká-
latok elvégzésével.

84/2014.(V.20.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület jelen határoza-
tával hatályon kívül helyezi a 45/2014. 
(IV.4.) Kt. határozatában foglaltakat.
2.) A Képviselő-testület hozzájárul 
ingatlan csereszerződés megkötéséhez 
Önkormányzatunk és a CBA-Baldauf 
Invest Kft. között arról, hogy az Ön-
kormányzatunk kizárólagos tulajdoná-
ban lévő 087/17 hrsz.-ú kivett major 

besorolású, 3.210 m2 területnagyságú 
ingatlant elcseréljük a CBA-Baldauf 
Invest Kft. tulajdonában lévő 087/14 
hrsz.-ú kivett major és raktárépület be-
sorolású ingatlanból jogerős megosztá-
si eljárással kialakított 087/19 hrsz.-ú, 
kivett közterület besorolású, 3.505 m2 
területnagyságú ingatlanra. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 
a csereterületek értékét nettó 2.900,- 
Ft /m2 + 27% Áfa áron vegyék figye-
lembe a csereszerződésben. 
3.) A Képviselő-testület hozzájárul, 
hogy a tervezett CBA beruházás és 
körforgalmú csomópont építés terüle-
tigényére figyelemmel szükséges tele-
kalakítási és adásvételi szerződés meg-
kötéséhez, az 1. pontban hivatkozott 
csereszerződés és a fekvéshatár módosí-
tás (belterületbe vonás) földhivatali át-
vezetését követően kialakuló belterületi 
besorolású ingatlanok vonatkozásában:
A Képviselő-testület hozzájárul az Ön-
kormányzatunk kizárólagos tulajdoná-
ban lévő Veresegyház belterület 8833/6 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület be-
sorolású, 1.971 m2 területnagyságú 
ingatlanából 1.345 m2 terület értéke-
sítéséhez a CBA Baldauf Invest Kft. 
részére, és a fennmaradó 626 m2 terü-
let hozzácsatolásával a most kialakuló, 
az Önkormányzat tulajdonát képező 
Veresegyház belterület 9791/1 hrsz.-ú, 
kivett út besorolású ingatlanhoz;
A Képviselő-testület hozzájárul az Ön-
kormányzatunk kizárólagos tulajdoná-
ban lévő Veresegyház belterület 8833/7 
hrsz.-ú, kivett út besorolású, 294 m2 
területnagyságú ingatlanából 270 m2 
terület értékesítéséhez a CBA-Baldauf 
Invest Kft. részére, és a fennmaradó 24 
m2 területet hozzácsatolásával a most 
kialakuló, az Önkormányzat tulajdonát 
képező Veresegyház belterület 9791/1 
hrsz.-ú, kivett út besorolású ingatlanhoz;
A Képviselő-testület hozzájárul a 
CBA-Baldauf Invest Kft. kizárólagos 
tulajdonában lévő Veresegyház belte-
rület 8833/4 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 
terület besorolású, 1.233 m2 terület-

nagyságú ingatlanból 235 m2 terület 
megvásárlásához Önkormányzatunk 
részére, melyből a megosztás után a 
Veresegyház belterület 9791/3 hrsz.-ú, 
kivett út besorolású önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan kerül kialakításra.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
csereterületek értékét a továbbiakban is 
nettó 2.900,- Ft /m2 + 27% Áfa áron 
vegyék figyelembe a csereszerződésben. 
4.) A Képviselő-testület felhatalmaz-
za a Polgármestert az érintett ingatla-
nokkal kapcsolatos csereszerződés, a 
telekalakítási és adásvételi szerződés és 
az ezekhez kapcsolódó iratok aláírásá-
ra. Egyben felhívja a Jegyzőt, hogy a 
fenti csereszerződésből, valamint a te-
lekalakítási és adásvételi szerződésből 
keletkező változásokat a vagyon-nyil-
vántartásban és a Földhivatali ingat-
lan-nyilvántartásban vezettesse át.

85/2014.(V.20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 2014. május 
25-én tartandó, európai parlamenti 
képviselők választásához kapcsolódó-
an 2.000.000,- Ft költségtöbbletet 
biztosít a 2014. évi működési tartalék-
keret terhére. 

86/2014.(V.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a két ülés között 
eltelt időszak eseményeiről szóló tájé-
koztatót elfogadja.

87/2014.(VI.6.) Kt. határozat
A Képviselő-testület elfogadja a 
2/2014. (I.21.) sz. Kt. határozatban 
foglalt teljesítési határidők Gábor Csa-
ba Ferenc és Gáborné dr. Garamvölgyi 
Henrietta által vállalt módosítását. 
A képviselő-testület a tőke után szá-
mított kamat kérdésére vonatkozóan a 
következő ülésen dönt.

88/2014.(VI.6.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megvásárolja a TP Komplex Zrt-től az 
5785/143. hrsz.-ú ingatlanon épülő 13 
lakásos épületet a hozzá tartozó telekkel 
és gépkocsi parkolókkal együtt. A vétel-
ár összege bruttó 170.017.440,- Ft – a 
melléklet szerinti lakásoknál egyenként 
feltüntetve – melyet két részletben kell 
megfizetni: 1. részlet:165.000.000 Ft 
2014. június 6-ig, 2. részlet: 5.017.440 
Ft a jogerős használatba vételi engedély 
megszerzésekor.
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2.) A kiadások fedezete a 2014. évi költ-
ségvetésben, a beruházási kiadásokon 
belül, az ingatlanvásárlásra – ezen belül 
bérlakás vásárlásra – megtervezett összeg.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy fentiekkel kap-
csolatos iratokat, szerződéseket aláírja.

89/2014.(VI.6.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul 
„településfejlesztési céllal” - a ter-
vezett elkerülő út mellett később 
kialakítható iparterület biztosítása 
érdekében – a Veresegyház külterü-
let, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési 
ágú ingatlan 312/62072 hányadré-
szének (231 m2) megvásárlásához 
Mácsik Bélától 300,- Ft/m2, összesen 
69.300,-Ft vételáron.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a földvásárlással kapcso-
latos iratok és a földvásárlási adásvételi 
szerződés aláírására, egyben felhívja a 
Jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből 
keletkezett változást a vagyon-nyilván-
tartásban és a földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásban vezettesse át.

90/2014.(VI.6.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul a 
Veresegyház belterület, 730 hrsz.-ú, 
(természetben: Veresegyház, Pázmány 
utca 24.) kivett lakóház, udvar, garázs 
megnevezésű, 638 m2 alapterületű 
ingatlan megvásárlásához Nagy Imre 
½ és Nagy Imréné ½ tulajdonosok-
tól, összesen 19.600.000,- Ft, azaz 
Tizenkilencmillió-hatszázezer forint 
vételáron. A vételár kifizetése a 2014. 
évi költségvetés tartalékkerete terhére 
történik meg.
2.) A Képviselő-testület kiköti, hogy a 
teljes vételár megfizetése két részletben 
történhet meg, az első vételárrészlet 
a CIB Bank Zrt. által megadott köl-
csönösszegnek a Bank számlaszámára 
történő elutalásával, a maradék vétel-
ár pedig a Bank által kiadott jelzálog 
törlési engedély átvételével egy időben, 
az Eladók által megadott bankszámla-
számra.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert az Ingatlan adásvé-
teli szerződésének aláírására, egyben 
felhívja a Jegyzőt, hogy a fenti ingat-
lanvételből keletkező változást a va-
gyon-nyilvántartásban és a földhivatali 
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.

91/2014.(VI.6.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testülete, az érvényes 
Településszerkezeti és Szabályozási 

Tervben foglaltakkal összhangban, „ki-
vett beépítetlen terület” megnevezéssel 
belterületbe vonja az alábbi helyrajzi 
számú ingatlanokat: Veresegyház kül-
terület 087/10; 087/16 hrsz.-ok.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a Gödöllői Járási 
Földhivatal felé fenti ingatlanok tekin-
tetében belterületbe csatolási kérelmet 
nyújtson be. Felhívja a Jegyzőt, hogy 
fenti belterületbe csatolásból keletkező 
változásokat a vagyon-nyilvántartás-
ban és a földhivatali ingatlan-nyilván-
tartásban vezettesse át.

92/2014.(VI.6.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az alábbiakban 
felsorolt közterületekre vonatkozó el-
nevezéseket jóváhagyja:

a veresegyházi 9406 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott ingatlant, mint 
helyi közutat elnevezi Kálmán Imre 
utcának, a veresegyházi 9415 hely-
rajzi számon nyilvántartott ingat-
lant, mint helyi közutat elnevezi 
Kálmán Imre köznek, a veresegyházi 
9501 és 9504 helyrajzi számon nyil-
vántartott ingatlanokat, mint he-
lyi közutat elnevezi Lisznyay Szabó 
Gábor köznek, a veresegyházi 9387 
és 9383 helyrajzi számon nyilvántar-
tott ingatlanokat, mint helyi közutat 
elnevezi Fényes Szabolcs utcának, a 
veresegyházi 9222, 9187, 9154/6 és 
a 9170 helyrajzi számon nyilvántar-
tott ingatlanokat, mint helyi közutat 
elnevezi Huszka Jenő utcának, a ve-
resegyházi 8923/1 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlant, mint helyi 
közutat elnevezi Fészekrakó köz-
nek, a veresegyházi 9402, 9542 és a 
9527/2 helyrajzi számon nyilvántar-
tott ingatlanokat, mint helyi közu-
tat elnevezi Liszt Ferenc utcának, a 
veresegyházi 8960 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlant, mint helyi 
közutat elnevezi Zongora köznek, a 
veresegyházi 8996 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlant, mint he-
lyi közutat elnevezi Tuba köznek, a 
veresegyházi 9130 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlant, mint helyi 
közutat elnevezi Trombita köznek.

A Képviselő-testület felhívja a Jegy-
zőt, hogy a közterületek nevének 
megállapításáról a helyben szokásos 
módon tájékoztassa a lakosságot, il-
letve hivatalos úton az illetékes ka-
tasztrófavédelmi, rendvédelmi, köz-
lekedési és az ingatlan-nyilvántartást 

vezető szerveket, a Magyar Postát 
valamint a közüzemi szolgáltatókat.
Az önkormányzat a lakosoktól átvál-
lalja az utcanevek megváltoztatásá-
nak költségeit.

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Jegyzőt, hogy az elnevezett közterü-
lettel határos ingatlanokra (beépített 
ingatlanokra és építési telkekre) meg-
felelő házszámozást állapítson meg.

93/2014.(VI.6.) Kt. határozat:
Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
3.400.000,- Ft összeggel támogatja 
a Küldetés az Emberért Közhasznú 
Alapítványt (2112 Veresegyház Haj-
nal u. 2.), mely összegből a Veresegy-
házi Baptista Imaház belső parkoló-
jának térkővel történő leburkolására 
kerül sor. 

94/2014.(VI.6.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a „Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskola bővítéséhez 
kapcsolódó eszközbeszerzés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására 
és kijelöli a Közbeszerzési Bíráló-
bizottság tagjait. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság szavazati jogú tag-
jai: Garai Tamás jegyző, Cserháti 
Ferenc PBVO osztályvezető, Sza-
layné Gulyás Ágnes iskola igazgató, 
Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető. 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság ta-
nácskozási jogú tagjai: Nagy István, 
a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth 
Sándor, a Jogi, Ügyrendi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke, Szalontai 
Boldizsár képviselő. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság jegyzőkönyvezetője: 
Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési 
referens.

95/2014.(VI.6.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete a „Veresegyház, 
Budapesti út - Könyves Kálmán utcai 
körforgalom kivitelezése” tárgyú hir-
detmény nélküli tárgyalásos közbe-
szerzési eljárásban: a Penta Általános 
Építőipari Kft., a Colas Út Zrt. és a 
VIANOVA 87. Zrt. ajánlattevők be-
nyújtott ajánlatát érvényesnek, a le-
folytatott közbeszerzési eljárást ered-
ményesnek nyilvánítja.

Az eljárás nyertesének a Penta Általános 
Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlatát hir-
deti ki nettó 121.975.000,-Ft + 10% 
tartalékkeret, azaz nettó 134.172.500,-
Ft + 27 % ÁFA ajánlati árral.
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Tájékoztatás
kedVesem! a zsöllye 4. és 5. helyére szerezz jegyet az 

esti előadásra, a Veresi színházBa!
Van egy mondás: Ha Veresegyházon valami nincs, akkor az vagy nem létezik, vagy 
nincs is rá szükség! Kis túlzással el is fogadható ez a gondolat, bár tudjuk, hogy pél-
dául nappali gimnázium, főiskola, vagy egyetem, és néhány dolog hiányzik még a vá-
rosban. Ilyen a színház is, aminek a hiánya őszre megszűnhet a tervek szerint. Állandó 
színházat tervez az ide települt Venyige Sándor, Zorgel Enikő házaspár. A két és fél 
évtizedes színházi múlttal rendelkező Venyige művész úr Wikipédia szerinti életrajzá-
ban a foglalkozására nézve a következőket találjuk: színész, színházi dramaturg, író, 
egyetemi tanár, rendező, aki szerzőként 4; műfordítóként 5; színészként 32; rendezőként 1 
darabot jegyez. Jelenleg a Madách Színáház  és a József Attila Színház társulatának a tagja.
Elképzelésük szerint Veresegyházon lehetőség van komoly színházi élet kialakítására, 

magas színvonalú, szórakoztató színházi kultúrát lehet teremteni. Állandó színházat terveznek, egymásra épülő évadokkal. Ne 
kelljen egy színházi előadásért Budapestre autózni, parkolóhelyet vadászni, s éjfél tájt hazaérni, ha mindezt ugyan olyan színvo-
nalon, fővárosi színészekkel itt is megoldható.
Kezdeményezésük zöld utat kapott, a Váci Mihály Művelődési Házban tarthatják előadásaikat. Elmondásuk szerint mindenki öröm-
mel támogatja terveiket, beleértve polgármester urat is. Be is indult a munka, többek közt a Művelődési Ház fogadótermét is színházi 
előcsarnokká alakítják - már meg is érkezett a József Attila Színház néhány patinás széksora -, hogy a belépéskor is hamisítatlan 
színházi hangulatba kerüljünk. A színházat magánvállalkozásban indító házaspárral a Joan Kávézójában ültünk le egy beszélgetésre

Hol tart a tervezés, milyen darabokra számíthat a veresi 
közönség?
Az első évadot egy négyrészes bérleti sorozattal indítjuk. 
Az első előadást októberben láthatják a nézőink, amely a 
„Ne most, drágám!” című darab lesz. Ennek szerzői John 
Chapman és Ray Cooney, akik a „Miniszter félre lép” víg-
játékot is írták. Ez is egy szórakoztató, kétfelvonásos mű, 
amit eddig Magyarországon csak a Madáchban játszottak. 
Ez a veresegyházi nyitó előadás a darab vidéki ősbemutatója 
is lesz. A főszerepeket Pindroch Csaba és Mészáros Árpád 
Zsolt játssza, de van három olyan szerep, amelyet veresegy-
háziak alakítanak majd. . (A darabot Venyige Sándor rende-
zi. – a szerk.) A második előadás novemberben a „Kaktusz 
virága” c. zenés előadás lesz, élő zenekarral, Xantus Bar-
bara és Hujber Ferenc főszereplésével, Schlanger András 
rendezésében. A darabból egyébként Walther Matthau és 
Ingrid Berman főszereplésével legendás film is készült Re-
mek, szórakoztató, de ízléses előadás várható. 
Azonban minden évben tervezünk „veresi”, országos ősbemu-
tatót is, ezért a harmadik előadás a „Füstkarikák” lesz, amelyet 
februárban láthat majd a közönség. A darab Jávor Pál, a „ko-
ronáját vesztett színészkirály” életének utolsó évéről szól, arról 
az időszakról, amikor 1958-ban visszatért az emigrációból. 
Különleges előadás lesz, zseniális zenékkel és dalszövegekkel, 
drámai mélységekkel, amelyet még szerelmi háromszög is szí-
nez. A minden tekintetben értékes és tartalmas forgatókönyvet 
Pozsgai Zsolt írja. 
A negyedik színdarab a „Mr. és Mrs.” lesz, amelyet jelenleg 
a Magyar Teátrumban nagy sikerrel játszik a Verebes Linda 
- Pindroch Csaba színészházaspár. Ez egy népszerű angol 
kortárs író komédiája, mely öt különböző jelenetből áll. Öt 
pár-baj, azaz öt különböző férfi és nő történet elevenedik 
meg a színpadon. Hol felhőtlenül szórakoztató, hol szívbe-
markoló, de mindig mélyen emberi és őszinte történetek, 
melyek a férfi és nő kapcsolatának örök dilemmáit járják 
körül. Ez is egy igényes, kétfelvonásos, egész estés előadás.
Milyenek a technikai feltételek az előadásokhoz. Alkalmas 
erre a Művelődési Házunk?
Igen. Ennél sokkal kisebb színpadokon és jóval gyengébb 
feltételek mellett is lehet minőségi előadásokat tartani. Per-

sze technikai vonatkozásban 
nem tudunk versenyre kelni a 
fővárosi színházakkal, forgó-
színpaddal, robotlámpákkal, 
de erre nincs is szükség. Em-
berléptékű, kisebb technikai 
felkészültséget igénylő dara-
bokkal, kitűnő színészekkel 
kívánjuk elnyerni nézőink 
elégedettségét. Szerencsére a 
25 év színházi kapcsolatrendszere folytán tudunk előadásaink-
hoz olyan fény- és hangtechnikát kölcsönözni, ami ebben a 
helyiségben tökéletes hangzást és látványt biztosít. miként a 
szükséges díszleteket is. A jó színház nem a forgószínpad lététől 
függ. A darab, a színész és a rendező az a három tényező, amely 
a minőséget adja. A fókusz azonban a közönség!
Tervezik-e veresegyházi művészek, zenészek, táncosok 
bevonását?
Természetesen! Máris keressük a kapcsolatot az irodalmi műso-
rokban jártas személyekkel, zenészekkel, táncosokkal. Ebben is 
nagy segítségünkre van Boross Zsuzsa művelődési ház igazgató.
Várhatók-e a négyrészes bérleti sorozat mellett egyéb 
előadások?
Igen, tervezünk zenés gyermekdarabokat már ősszel, vala-
mint tervezzük a bérleti sorozat folytatását. Az is célunk, 
hogy itt, a Veresi Színházban minden évben legyen olyan 
színházi esemény, ami egyértelműen Veresegyházhoz köt-
hető. A Veresi Színháznak nevet, rangot akarunk szerezni a 
magyar színi világban!
Utolsó kérdés, hogy kerültek Önök éppen Veresegyházra?
Több mint 10 éve játszom Gödöllőn is, a Fiatal Művészek 
Egyesületének társulatában. Velük megismerkedve tervez-
tük, hogy Gödöllőre költözünk. Ám az egyik barátunk 
addig is felajánlott egy versegyházon található, éppen üres 
lakást. Átmenetileg elfogadtuk, de két héten belül eldön-
töttük, hogy mégsem Gödöllőn, hanem Veresegyházon 
akarunk itthon lenni. Megragadott és itt marasztalt a város 
szellemisége. Hosszú távra rendezkedünk be, véglegesen itt 
akarunk és fogunk élni. 

Windhager Károly

Zorgel Enikő és Venyige Sándor

Meghozták a vörös posztóval 
kárpitozott üléseket 

új közterületi elneVezések 
a ligetek területén

A képviselő-testület június 6-án néhány Ligetek térségében 
található utcát, közt névvel látott el. Az új közterület-nevek 
megválasztásánál az volt a szempont, hogy a javasolt nevek - 
a területre jellemzően - magyar zeneszerzők neveihez, illetve 
a zenével kapcsolatos fogalmakhoz illeszkedjenek, továbbá 
hangzásukkal ne legyenek könnyen összetéveszthetők már 
meglévő utcanevekkel. 
Az önkormányzat a lakosoktól átvállalja az utcanevek meg-
változtatásának költségeit.

• A 9406 helyrajzi számon nyilvántartott (Bartók Béla u. és 
Tinódi Lantos Sebestyén u. közötti szakasz) - eddig Etűd 
utca elnevezésű közterület a Kálmán Imre utca elnevezésre 
változott.
• A 9415 helyrajzi számon nyilvántartott (Lisznyai Szabó 
Gábor u. és – új neve szerint - Kálmán Imre u. közötti sza-
kasz) - eddig név nélküli – közterület a Kálmán Imre köz 
elnevezést kapta.
• A 9501 és 9504 helyrajzi számon nyilvántartott (Lisznyai 
Szabó Gábor utcához csatlakozó „zsákutca”) - eddig név 
nélküli - közterületek a Lisznyai Szabó Gábor köz elneve-
zést kapták.
• A 9387 és a 9383 helyrajzi számon nyilvántartott 
(Etűd u. és Kodály Zoltán u. közötti szakasz) - eddig Bartók 
Béla utca elnevezésű közterület Fényes Szabolcs utca elne-
vezésre változott.
• A 9222, 9187, 9154/6 és a 9170 helyrajzi számon nyil-
vántartott (Harmónia u. és Erkel Ferenc u. közötti szakasz) 
közterületek a Huszka Jenő utca elnevezést kapták. Eddig 
csak a 9222 hrsz.-ú terület neve volt Huszka Jenő utca.
• A 98923/1 helyrajzi számon nyilvántartott (Fészekrakó 
utcához csatlakozó „zsákutca”) - eddig Fészekrakó utca – 
közterület a Fészekrakó köz elnevezésre változott.
• A 9402, 9542 és a 9527/2 helyrajzi számon nyilvántartott 
(Harmónia utcától át az olajvezetéken a „Ligetek” határá-
ig) közterület a Liszt Ferenc utca elnevezést kapta. Eddig a 
Liszt Ferenc utca csak a Harmónia utcaág tartott.
• A 8960 helyrajzi számon nyilvántartott (Melódia térhez 
csatlakozó „zsákutca”) - eddig Melódia tér nevű közterület 
a Zongora köz elnevezést kapta.
• A 8996 helyrajzi számon nyilvántartott (Melódia térhez 
csatlakozó „zsákutca”) - eddig Melódia tér nevű közterület 
a Tuba köz elnevezést kapta.
• A 9130 helyrajzi számon nyilvántartott (Melódia térhez 
csatlakozó „zsákutca”) - eddig Melódia tér nevű közterület 
a Trombita köz elnevezést kapta

múzeum Veresegyházon!?
Sokszor fölvetődött már a gondolat és az igény, miszerint 
Veresegyház „megérdemelne” egy igazi múzeumot. Persze 
nem csupán valamiféle poros öreg tárgyak szentélyét, ha-
nem egy nyitott intézményt, melyben az értékőrzés pezsgő 
élettel párosul. Nos, a gondolat mára megérett, s hogy mi-
lyen elképzeléssé formálódott, kiderült Varga Kálmán törté-
nész-muzeológus bemutatójából, a Szabadidős Központban 
tartott tanácskozáson. A képekkel színesített előadást esz-
mecsere követte, hiszen egy múzeum közintézmény, tehát 
már alapítása is közügy, s hogy tényleg a közt szolgálja, a 
végleges tervhez még sokak jó gondolatára van szükség.
A képviselő-testület is úgy döntött, hogy támogatják a város 
kulturális és régészeti értékeinek megőrzése, gyűjtése és kiál-
lítása céljából a Városi Múzeum létrehozásának előkészítését.

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON A FABRICZIUS JÓZSEF ESTI GIMNÁZIUMBAN!
Ingyenes oktatás

• Általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 4 év
• Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára: 2 év

Tanítási napok: hétfő, kedd, szerda, tanítási órák: 16:30 – 20:55-ig
Tanulóbérletre, utazási kedvezményre, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére jogosító diákigazolvány!

Bővebb információ: Sulyán Katalin 20/478-6688, Túriné Szabó Éva 20/356-3111,
estigimnazium@veresegyhaz.hu, http://estigimnazium.veresegyhaz.hu/

Beiratkozás: 2014. augusztus 25-től, hétfőtől csütörtökig 14-18 óra között, 2112 Veresegyház, Fő út 77-79., I. emelet
A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával korábbi iskolai bizonyítványait!

Kérjük, hogy kiskorú jelentkező a beiratkozásra szülői kísérettel jelenjen meg.
Várunk minden 16. életévét betöltött, tanulni vágyó fiatalt, felnőttet! 

Varga Kálmán előadása

A múzeum terveiről szóló egyik beszámoló hallgatósága
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nyár a taVakon

Május 21-én vette át az Ivacsi tavon a tógazdai feladatot Rappai Béla és Fábián Gábor. Június közepére már hor-
gászversenyt írtak ki, aminek a sikeréhez a ritka szép időjárás is hozzájárult. A békés napsütésbe a Haldorádó előtti 
partot ellepték a horgászok. A részletekről Rappai Béla számolt be.

Ez az első versenyünk, amelyet szezonnyitó, felnőtt, páros 
versenynek hirdettük meg. Egy csapatban két főnek kell len-
nie, egy-egy bottal. A szerelék megválasztását nem szabályoz-
tuk, lehet úszózni, bojlizni, fenekezni. Hal van bőven, egy 
hónapon belül már kétszer telepítettünk. Először 8 mázsa, 6 
és 9 kg közti halat tettünk a vízbe, majd június 11-én 23 má-
zsa pontyot. A halat a Tiszáról vásároltuk. Most a tóban van 
ponty, amúr, kárász, harcsa, keszeg, csuka, süllő, fekete sügér.
A busát, mint tájidegen halat néhány évvel ezelőtt sikeresen le-
halászták, amúr azonban valamennyi még maradt. Meglepően 
sok törpeharcsát örököltünk. Ezeket csapdázzuk, eddig közel 
másfél tonnát szedtünk ki. Nagyrészt ezért nem jöttek korábban 
a horgászok erre a tóra, mert töménytelen mennyiségben volt 
jelen. Mivel ikrafaló, a többi hal ivadékát is fogyasztja. A húsa 
nem rossz, de nehéz megtakarítani és nagyon szúrós.
A tó vízminősége tiszta. A kitűnő vízminőséget az is jel-
zi, hogy megél benne a tavirózsa, amely csak a tiszta vizet 
szereti. Amikor átvettük a tavat, az Octopus Egyesület 10 
búvára, Pásztor Attila veze-
tésével kitakarította a tavat. 
Kiszedték a beszakadt sze-
relékeket, a bedobott autó-
gumikat, betondarabokat, 
még kresz-táblát is találtak 
benne. Iszap – hála a koráb-
bi iszaptalanításnak – szinte 
nincs benne, a legmélyebb 
részeken is legfeljebb 20 cm 
iszap fedi a mélyedéseket. A 

tó mélysége 60 cm-től 2-3 méterig terjed. Ez alkalmas a téli 
időszakban a halak elvermelődéséhez.
A nádat, mivel késő tavasszal vettük át a tavat, már nem 
tudtuk levágni, ezért a nádas részeken a tavalyi nád is látható. 
Ha télen rendesen befagy a tó vize, akkor levágjuk a nádat.
A tó átvételét követően igyekeztünk rendbe tenni a környe-
zetet. Megcsináltuk a tóhoz tartozó, de szétvert mellékhelyi-
ségeket, kitakarítottuk, rendbe tettük a fövenyt, visszavágtuk 
a fákat, összeszedtük a szemetet, újjáépítettük a halőrházat. 
Három halőrünk van, akik éjjel is vigyázzák a tavat.
Fábián Gábor 2010 óta vezeti a Haldorádó Éttermet, s 
most Rappai Bélával közösen a tógazda feladatait magára 
vállalta. Az éppen zajló horgászversenyről ő számolt be.
Jelenleg 18 kétfős csapat nevezett, azaz 36 versenyzőnk van. Ez egy 
pénzdíjas verseny, a nevezési díj 10 ezer forint. A befolyt összeg felét 
visszaforgatjuk a nyereményekbe. Értékes nyereményeket vihetnek 
el a sikeres horgászok, pl. 20 ezer forintos vacsorameghívás az étte-
rembe, vagy az Octopussal egy tóba-merülés, és számos egyéb aján-
dékcsomag vár gazdára. Díjazzuk a legtöbb halat kifogó csapatot, és 
a legnagyobb halat kifogó versenyzőt. Vándorkupát is alapítottunk a 
legtöbb halat fogó csapatnak. Ezt három évben kell elnyerni valame-
lyik csapatnak, ahhoz, hogy örökre az övék maradjon
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Ugyan ezen a napon, a Malom tavon szintén idénynyitó ese-
mény zajlott. A Tóvízilabda Szakosztály idei első vízi edzése 
kezdődött meg délután, Pásztor Attila irányítása mellett. Kell 
is az edzés, hiszen augusztus 16-17-ére nemzetközi tóvízilabda 
tornát szerveznek, amelyre Kárpátaljáról és Németországból is 
várnak csapatokat a budapesti, ceglédi, tatabányai felnőtt- és 
gyermek vízilabdázókon kívül. Az edzéssel egy időben pedig 
a búvár szakosztály 20 búvára merült be az erdőkertesi tóba..

Hogyan lehet a tavon horgászni?

Tagsági igazolvánnyal vagy napijeggyel. Az éves tagdíj 35.000 
Ft, ebben nincs benne a hal. Ha el szeretné vinni a horgász a 
halat, akkor 5% engedményt adunk az árából. A pontynak 950 
Ft kilója. A napijegyek között van sporthorgászjegy, halas jegy, 
gyermek- és nyugdíjas jegy. Szabály, hogy az 5 kg feletti hala-
kat nem lehet elvinni. Ennek indoka, hogy másnak is lehessen 
szerencséje nagyhalat fogni. Fogtak is már 10 kg feletti pontyot 
nemrégiben, természetesen az is visszakerült a tóba.
A horgászathoz a jegyen kívül három további feltételünk van, 
legyen nagy merítőszák, legyen halmatrac, és szájfertőtlenítő. 
Ezek kötelezők, ha valakinek nincs, lehet itt bérelni is.

Fábián Gábor és Rappai Béla

Somogyi Béla bácsi,
a legrégebbi halőr

„Ne másokat tegyünk naggyá, magunk merjünk naggyá válni!” (Gombos István)

Vasútmodell kiállítás

A Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub a városünnep tiszteletére háromnapos kiállítást nyitott a Mézesvölgyi 
Iskolaépület aulájában. A Klub történetében ez már a 15. kiállítás volt, melyen Magyarország legnagyobb analóg, 
modul terepasztalát csodálhatta meg minden látogató. Természetesen ezen a kiállításon is bemutatott a Gombos István 
vezette lelkes csapat néhány újdonságot. Mint a Klub nevében is szerepel, nem csak modelleznek, szeretik a vasutat, 
őrzik annak hagyományait, feltárják múltját, s korhű modellek suhannak az apró síneken. Ezen túl elkészítik az egyes 
vasúti épületek makettjét, elsősorban a műemlékeket vagy a lebontásra váró műtárgyakat őrzik meg ilyen módon. 

Ilyen a székesfehérvári állo-
más irányítótornya, amely 
1954 óta vesz részt a hatal-
mas, 26 vágányos állomáson 
a közlekedés biztonságos 
vezénylésében. Várhatóan 
azonban egy-két éven belül 
eltűnik. Néhány adat a két 
pilléren álló hatalmas épít-
ményről: a torony magassá-
ga több mint 16 méter. Az 
építmény két 3,60 méter 

széles és 7 méter hosszú vasbeton alapon nyugszik, amely 
két méterrel a földfelszín alatt található. A két láb magassága 
a talajszinttől az első emeletig 8 méter, az áthidalás közöt-
tük 9,15 méter. Az első emeleten található a jelfogó helyiség 
a még 1954-ben telepített INTEGRA típusú jelfogókkal, 
és egy kis műhely, ahol a 90-es évekig folyamatos volt a 
biztosítóberendezési készenlét. A 11 méteres magasságban 
elhelyezkedő második emeleten látja el munkáját a forgalmi 
személyzet. A torony második emeletét körbeveszi egy 65 
centi széles erkély, ahonnan remekül láthatók a pályaudvar 
valamennyi, a forgalomszabályozás szempontjából lényeges 
elemei. Ráadásul, mivel üvegfal veszi körbe, szolgálat köz-
ben folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a vonatközleke-
dési, tolatási mozgásokat. Ez olyan tényező, amelyet egyet-
len modern biztosítóberendezés nem pótolhat. 

A másik, a nagymartoni viadukt. Nagymarton mai neve 
- mivel Trianonban ezt is Ausztriához csatolták - Matters-
burg. A Győrt Béccsel összekötő vasútvonal legszebb épít-
ménye található itt, melynek a története is érdekes. Az épí-
téshez az engedélyt már 1836-ban megszerezte Sina báró, ő 
azonban eredetileg csak a Bécs – Bécsújhely szakaszt akarta 
megépíteni. Gróf Széchenyi István is lelkes támogatója volt 
a vasútépítésnek, 1845. tavaszán a vasúttársaság gyűlésén, 
Sopronban többek közt ezt mondta beszédében: „Fényes 
csillag jött fel Nyugat-Magyarország egére, amelynek fénye 
a vasutak jövőbeni gyors fejlődését ragyogja be...” 
A Nagymarton - Sopron közti szakaszon 1845. július 1-jén kez-
dődött meg a munka, néhány ezer munkás részvételével, s 1846 
végére három műtárgy kivételével csaknem készen volt az alé-
pítmény. A vonal legjelentősebb, máig is látványos műtárgya a 
nagymartoni 20 nyílású viadukt. A hatalmas létesítmény 250 m 
hosszú, 8,85 m széles, 20, egyenként 11,06 m-es boltozati nyí-
lással, a teljes műtárgymagasság mintegy 18 m, szerkezeti anyaga 
tégla, és csak kis részben terméskő. Építés közben egy nagyobb 
eső után leomlott a partfal és a már elkészült pályatestet is maga 
alá temette a föld. Emiatt a pálya megnyitását 1847. augusztus 
20-ára, Szent István Napjára halasztották. 

Windhager

kerékPáros közlekedési szaBályok

A vasútmodell kiállítás első napján az iskolában tartózkodó 
53 napközis gyermeket is bevonták egy hasznos foglalko-
zásba a vasútbarátok, a Veresegyházi Rendőrőrssel karöltve. 
A Vasútbarát Egyesülettől minden gyermek kapott egy sár-
ga láthatósági mellényt, a rendőrök pedig előbb elméleti 
vetélkedőt tartottak, majd a hátsó udvaron kialakított aka-
dálypályán gyakoroltatták a fiatalokat, akik igen szívesen 
vettek részt ezen a próbán.

A székesfehérvári állomás 
irányítótornya

A viadukt makettje a kiállításon

Nagymartoni viadukt korabeli metszeten
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néPtánc és néPzenei gálaműsor Veresegyházon

Első hallásra az ember egy nagyszabású rendezvényre, a fellépő 
együttesek színpompás seregszemléjére gondol. Mi is az a gá-
laműsor? Mai értelemben: fényűző keretek között megtartott 
„díszest”, ünnepélyes előadás, díszvendégekkel, ételkülönle-
gességekkel. Még sorolhatnánk az ismérveket, de nem teszem, 
mert ez a veresegyházi rendezvény ennél sokkal több volt, mint 
„csillogás”. Bátran kijelenthetem, mert ezen az estén, a nép-
táncot és a népzenét szerető gyerekek voltak a meghatározók, 
2014. május 31-én, a Váci Mihály Művelődési Házban. 
A vendégek sorai közt ráleltem Hajdi Józsefnére, akit itt a 
városban sokan Margit néniként, még a Tájházból ismernek. 
Margit néni volt a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együt-
tesnek és elődjének, a Keresztény Női Körnek a megálmodó-
ja, az Ő nevéhez fűződik a település népi hagyományainak, 
táncainak, szokásainak felelevenítése és továbbvitele. Margit 
néni szerényen, a hátsó széksorok egyikén ülte végig az előa-
dást. Találkozásunk alkalmával megkérdeztem, hogy miért ül 
a hátsó sorban? A válasza kézenfekvő volt: „Azért, mert nem 
akarom elvenni a helyet a szülőktől, nekik kell elől ülni, az Ő 
gyerekeik szerepelnek a színpadon.” Az előadás végén búcsúzóul 
a következőket mondta: „Nagyon jó, hogy Almási Bernadett így 
foglalkozik a gyerekek néptáncoktatásával, hagyományaink meg-
őrzésével. Kívánom neki, hogy ne adja fel, bárki, bármit mond, 
csak folytassa tovább ezt a szép munkát.” Czibula Erika, az est 
házigazdájának szavaival: „Almási Bernadettnek köszönhetjük, 
hogy ez az est létrejött.” A fellépők sorai közt találkozhattunk: a 
Fabriczius József Általános Iskola néptáncos tanulóival, a Lisz-
nyay Szabó Gábor Zeneiskola népzene tanszakos növendékei-
vel, a Botorka Bokréta Néptánccsoport, és a KisBokréta Nép-
tánccsoport tagjaival. Itt voltak a felnőttek is, a Veresegyházi 
Népdalkör, és a Bokréta Néptáncegyüttes színeiben. A táncos 
produkciókat kísérte a Tönköly Zenekar.
Megkerestem Almási Bernadettet, és kértem, mondja el az ér-
zéseit, a rendezvény sikerének titkait. „A Bokréta Néptáncegyüt-
tesnek mindig is nagy álma volt, hogy minél több gyermekkel és 
felnőttel ismertethessük meg, a néptáncban rejlő szépséget, a magyar 
népi hagyományokat. Az igazi műhelymunka 2011-ben, egy is-
kolás csoport megszervezésével és a korosztálynak megfelelő játékos 
néptáncoktatással indult be. Jelenleg ott tartunk, hogy óvodás kor-
tól kezdődően, felmenő rendszerben tudunk foglalkozni a gyerekek-
kel, egészen felnőtt korig. Jelenleg három, az életkornak megfelelő 
követelmény rendszer alapján besorolt gyermek csoportunk van. A 
legkisebbek, a Csemete Néptánccsoportban, míg az iskoláskorúak 

rátermettségük és felkészültségük alapján, a Botorka és a KisBok-
réta néptánccsoport tagjai. Közel száz gyermek oktatásával foglal-
kozunk. 2013. szeptemberétől, már a Fabriczius József Általános 
Iskolában is van lehetőség a néptáncoktatásra. 2014. Pünkösd ha-
vának utolsó napján, ez a mostani rendezvény maga az álom megva-
lósulása volt. Erre a rendezvényre a gyerekek és szüleik, már jó előre 
készültek: új táncos cipőt, szép inget, harisnyát vásároltak, az anyukák 
sütöttek, főztek, egyszóval teljes volt a készültség. Köszönöm minden 
szülőnek és a résztvevő gyerekeknek a segítséget, azt, hogy magukénak 
érezték ezt a rendezvényt. Köszönöm a színvonalas műsort a Népdal-
körnek, a népzenetanszakos zeneiskolás növendékeknek, és felkészítő 
tanáruknak, Mihálydeák Barnának.”
Az eltelt évek során több alkalommal csendes szemlélőként 
vettem részt a gyermek foglalkozásokon. Elsősorban fényké-
peztem, és figyeltem, pontosabban néztem a gyerekeket, hogy 
milyen örömmel jönnek hétről hétre, a táncpróbákra. Most itt 
az alkalom, közreadom két iskolás kislány gondolatait.
Nagy Réka, a KisBokréta Néptánccsoport tagja: „Nekem a 
néptánc, az életem egyik legfontosabb része. Érzem, ahogy meg-
mozgatja minden porcikámat és magával ragad. Amikor táncolok, 
sokkal boldogabbnak és magabiztosabbnak érzem magam. A pén-
teki órákra mindig boldogan lépek be a terem ajtaján, mert együtt 
vagyok azokkal, akiket szeretek. Először bemelegítünk, majd új 
lépéseket veszünk át, általában párba állítva. A táncot csak akkor 
kell csinálni, ha a szívünkből jön! Nekem a szívemből jön. Szere-
tem ezt a táncot. Ha nagy leszek, tovább fogom vinni ezt a népi 
szokást.” Gallyas Zinka, KisBokrétás táncos: „Azért szeretem a 
néptáncot, mert így sokkal többet megtudhatok a régi magyarokról, 
és a hagyományainkról.  Szerintem, aki táncol, annak a viselkedése 
is más. Szeretem a népzenét, mert különbözik a mai zenétől, és 
ezért különleges is. A ruhák is különlegesek, színesek, ha felveszem, 
másnak érzem magam. Jó Bokrétásnak lenni, mert a néptáncos 
társaimmal jól érzem magam. Jó hangulatúak az órák, sokat neve-
tünk együtt, Detti nénit is nagyon szeretem...”
A gálaműsor szervezői bebizonyították, hogy Veresegyházon vannak 
még a népzene és a néptánc iránt elkötelezett, hagyománytisztelő, 
a munkájukat hivatásszerűen és példaértékűen végző emberek. A 
város nyitott az új kezdeményezésekre, a szülők szívesen viszik gyer-
mekeiket a néptáncos foglalkozásokra, a gyerekek részvétele pedig 
önmagáért beszél. Kallós Zoltán szavaival: „Ez a kultúra őrzött 
meg minket ezer éven át Európában, ezeket a hagyományokat 
kötelességünk éltetni és továbbadni a következő nemzedéknek!”

Veréb József

Fülöp Ferenc-díjazottnak lenni nagy dicsőség, bizonyítja a kiemelkedő tánctudást, népi hagyományaink iránti tiszteletet 
és alázatot. Az Együttes Fülöp Ferenc-díjas táncosai: Hibó Józsefné, Molnár Erik, Fekete Ferencné, Fekete Ferenc, Körösi 
Sándor, Ujvári Lászlóné, Turányi Mihály, Turányi Mihályné és Czene Jánosné. Ami közös bennük: Veresegyház iránti 
hűségük, a település hagyományainak szeretetteljes ápolása, a néptánc iránti elkötelezettségük. Hajdu Zsuzsanna táncpe-
dagógus, az „Asszonyléptek dicsérete” című szakdolgozatában nagyon találóan fogalmaz: „... akadnak még emberek, akik 
a letűnt korok ízét, emlékét elénk tudják tárni: meséikkel, dalaikkal, táncukkal, vagy egyszerűen azzal, ahogyan élnek.” 
Hajdu Zsuzsanna Veresegyházon talált rá Juli nénire, arra az asszonyra, aki még annak idején szinte „édesapja karjaiban” 
tanulta meg a kezdő tánclépéseket, „lépteiben elevenen él a veresegyházi tánc”.

Ujvári Lászlóné, az együttes Juli nénije, ahogy 
Ő fogalmaz: „a Mamájuk lettem, mert ilyen idős 
vagyok a fiatalabbak közt”. Juli néni 1943-ban, 
Veresegyházon született, édesapja kőműves-
ként dolgozott, „de a táncot nagyon tudta”, 
az alig cseperedő kislánynak volt kitől tanul-
nia. Kilenc éves korában már tagja az iskolai 
tánccsoportnak. „1960-ban mentem férjhez, ide 
jöttem menyecskének, a mai napig is itt lakom, 
itt szeretek élni. A hagyományőrző csoportba 

1990-ben, mint Keresztény Női Kör tag kerültem. Sok-sok asszony 
testvérrel jártunk, lehettünk vagy száznyolcvanan. Nagyon szeretek 
táncolni, akár színpadon, vagy bárhol. Rendszeresen részt vettem a 
csoport munkájában, de most megromlott az egészségi állapotom, 
már két alkalommal nem voltam. Nagyon hiányzik a csapat, én 
mindegyiket szeretem! Van két lányom, és hat unokám, az uno-
káim közül, a Lilla aktív tagja volt a csoportnak, jelenleg Pesten 
lakik, egy éve már nem jár táncolni. Nekem sok szép élményem 
van, iskolás koromban is mindig első táncos voltam. Hajdi József-
né, Margit nénivel most is tartom a kapcsolatot. Megemlékeznék a 
Körösi Sanyiról, Ő volt sok éven keresztül a táncospárom. Együtt 
nyertünk Fülöp Ferenc-díjat. Sanyi nagyon ragaszkodó volt, meg-
értettük egymást. Egy darabig azt gondoltam, hogy jaj, nekünk 
végünk lesz! Idősek vagyunk, de most vannak fiataljaink is. Lesz 
jövője ennek a csoportnak, mert szeretnek ide járni.”  

Körösi Sándor 1985-ben költözött Veresegy-
házra. Fóton járt iskolába. Sanyi bácsi egy szü-
letett kertész, 14 évesen beavatottá vált a szak-
ma rejtelmeibe. Kertészként dolgozott egészen 
nyugdíjba vonulásáig. A néptánccal gyerekkorá-
ban került közeli barátságba, nem volt számára 
meglepő, amikor az egyik napról a másikra - má-
sodik házassága révén - a veresi hagyományőr-
zők között találta magát. Ez úgy volt, - kezdte a 

történetét: „A feleségem lánykorától kezdve énekelt és táncolt. Tagja 
volt a veresi csoportosulásoknak, a Népdal Körnek, a Keresztény Női 
Körnek, egészségének megromlásáig a Veresegyházi Hagyományőrző 
Népi Együttesnek. A mai napig is nagyon fájlalja, hogy nem lehet 
köztük. Rendszeresen járt a próbákra és a fellépésekre, hazajönni 
meg, nem mert egyedül, félt a sötétben. Mit tehettem? Elmentem elé, 
aztán, ahogy az egyik este ottan üldögélek, egyszer csak mondják a 
többiek: Sándor gyere! Gyere közénk! Én pedig közéjük mentem, 18 
éven át, egészen 2013-ig táncoltam velük. Julival, a táncospárommal 
Kalocsán díjat is nyertünk. Aztán, szinte bejártuk egész Európát, 
voltunk: Németországban, Erdélyben, Észtországban, Szlovákiában, 
Észak-Spanyolországban. Nagyon jól éreztem magam a csoportban.”

A Fekete házaspár, Fekete 
Ferenc és felesége Mancika, 
alapító tagjai az együttes-
nek. Feri bácsi 74 éves, és 
mindketten, a mai napig 
aktív tagként vesznek részt 
a közös munkában. Ismeret-
ségük, párkapcsolatuk egé-
szen 1962-ig tekint vissza, 
már akkor „együtt jártunk”. 
Feri bácsi így emlékezik vissza erre az időszakra: „A nejem-
mel az ismeretségünk gyerekkorunkban jött létre. Én minist-
ráltam, Ő pedig tartotta a liliomot. Hét év van köztünk, akkor 
azt mondtam: miért nem vagyok fiatalabb, mikor ez a csinos 
lány itt áll előttem, akkor Ő lenne a feleségem. Az évek teltek 
és múltak, a lányok ballagtak az általános iskolából, mi is meg 
voltunk hívva. Itt kezdődött a mi kapcsolatunk, én mindig 
csak vele táncoltam. No, a Fekete Feri táncol a Mancival! - 
mondták a többiek. Nagy szó volt ez akkor!” Együtt élték meg 
az eltelt évtizedeket, szeretetben, megértésben és táncban. 
Két fiúk született, mindkettő családos, mérnökember. Öt 
unokájuk van, a legidősebb lány egyetemre jár, a kisebbek 
még általános iskolások. Fekete Ferencné, Sejtes Magdol-
na egyedüli gyerekként, 1947-ben Veresegyházon született, 
Budapesten érettségizett, majd ezt követően itt, a „falujá-
ban” helyezkedett el. Több munkahelye volt, de végül az 
egészségügyben „kötött ki”, nyugdíjba vonulásáig 23 éven 
át egy budapesti munkahelyen dolgozott. A tánc, a szép 
veresi népviselet, kora gyermekkorától kezdődően rabul ej-
tette. Az együttesben tevékenyen dolgozik, vezetőségi tag, 
Ő végzi az együttes pénzügyi nyilvántartását. „Megismerni, 
elsajátítani, továbbadni, mert csak így lehet megőrizni!” Er-
ről kérdeztem a Fekete házaspárt. Manci néni: „Édesanyá-
mék színjátszókörben, énekkarban szerepeltek, benne voltak 
a szülői munkaközösség táncos csoportjában. Én ebben nőt-
tem fel, ezt tanultam. 1990-ben, mikor megalakult a Női 
Kör, mindig a Margit néni keze alá dolgoztam, mindig ott 
voltam mellette... Gyerekkorom óta nagyon szeretem a nép-
viseleti ruhákat, az anyai nagyanyám parasztruhában járt. 
Nekünk ezt nem kellett megtanulni, mi ebbe születtünk bele. 
Nagyon szeretjük a hagyományőrző csoportot, szinte baráti, 
családi körbe érezzük magunkat. Várjuk a többi csoportból 
is a tagokat, hogy jöjjenek közénk, és tanulják meg a veresi 
hagyományokat. Jó lenne fiatalokkal feltölteni a létszámot, 
mert igazán nekik tudnánk átadni mindazt a tudást, amit 
az évek során gyűjtögettünk.”

Veréb József
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Egészséges életmód
Vígh Mercédesz és Győri Rita rovata

Végre itt a nyár, a jó idő, a napsütés, a pihe-
nés időszaka! Júliusi cikkünkben – a teljesség 
igénye nélkül -, a napfény hatásairól írjuk le 
gondolatainkat.

Az egészségnek, jó közérzetnek, de minde-
nek előtt az emberi életnek létfontosságú 
feltétele a napsugárzás. Ahogyan a növé-
nyek vagy állatok, úgy az emberek is elpusz-
tulnának az éltető fény nélkül. De miért is 
kedvező a napfény hatása ránk?

A csontok egészségének megőrzésében 
van a legnagyobb szerepe a napsugárzás-
nak. Az ehhez szükséges D-vitaminnak 
nagy részét a napfény hatására a szerve-
zet maga állítja elő, a bőrben végbe menő 
változások segítségével. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) ajánlása szerint 
a megfelelő mennyiségű D-vitamin elő-
állításához és a leégés elkerüléséhez napi 
fél órát érdemes napoztatni az arcot és a 
karokat – érdemes ezt délelőtt 11 óráig 
bezárólag, és délután 4 után megtenni. 
Ahhoz, hogy ne égjünk le, bőrtípusunk-
nak megfelelő napozókrémet (lehetőleg 
kőolajszármazék menteset) kell használ-
nunk, különösen tükröződő felületek 
(vízpart, havas felszín) melletti napozás-

nál mindenképp fontos a megfelelő vé-
dőkrém használata.

Figyelmet kell fordítani arra, hogy szer-
vezetünk rendszeresen hozzájusson egy 
kis napfényhez, és kiemelten fontos ez 
azok számára, akik sok időt töltenek zárt 
térben (otthon, irodában). A D-vitamin 
erősíti az immunrendszert, a csontritkulás 
és csontképzés zavarainak megelőzésében 
játszik nagy szerepet. Ebéd után egy séta 
a szabadban máris jótékony hatással lesz 
ránk, nemcsak D-vitamin szempontjából, 
de lelkünk számára is. Egy kimutatás sze-
rint ugyanis azokban az országokban, ahol 
magas a napsütéses órák száma, sokkal ke-
vésbé idegesek és depressziósak az embe-
rek. A napsugárzás kedélyjavító volta úgy 
gondoljuk, mindenki számára ismerős: a 
nap sugarai melegítik a bőrünket, ez által 
biztosítva a jó közérzetünket, a fénye pe-
dig jó kedvre derít bennünket, energizál 
és feltölt. A mértékkel történő napozást 
különböző betegségekre, terápiás céllal is 
alkalmazzák mint pl.: angolkór, pszoriázis, 
ekcéma, pikkelysömör és sárgaság.

FittenVeresen.hu; info@fittenveresen.
hu,70/311-09-55

FittenVeresen Menü 
a DéDi VenDégháza ajánlásáVal

Brokkoli felfújt
Hozzávalók 4 személyre: 

60 dkg brokkoli,
8 dkg vaj,

2 gerezd zúzott fokhagyma,
8 db tojás, fehérjéje kemény habbá verve,

2 dl tej,
frissen őrölt durva bors,

ízlés szerint só
Elkészítése

Egy serpenyőben, vajon, fokhagymával 
megfonnyasztom a brokkolit, majd 

villával kicsit összetöröm, hogy nagyobb 
darabok legyenek. A tojások sárgáját a tej-
jel összekeverem. Hozzáadom a brokkolit, 
majd a tojások keményre felvert habját.
Kivajazott, kimorzsázott tepsiben (kb. 
50 x25x6 cm) beleöntöm a keveréket.

Előmelegített sütőben 200 C fokon, 10 
percig sütöm, míg a felfúj teteje arany-
színű, állaga nyomásra rugalmas lesz.
Késsel négyfelé vágjuk, lapátkanál se-

gítségével tányérra helyezzük, s azonnal 
tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok!
Dédi Vendégháza

egészségünkalaPPillérei - naPfény

A General Electric (GE) turbinagyárában folyamatosan 
készülnek megrendelésre a kész gépek, és alkatrészek, ame-
lyeket távoli országokban, sok esetben éppen a tengeren 
túli területeken szerelnek be végleges helyükre. 
Veresegyházról Csomád – Fót felé indulnak a szállítmá-
nyok, hogy elérjék az M0 körgyűrűt, ahol már könnyeb-
ben haladhatnak.
A hatalmas méretű rakományok esetében éjjel történik a 
szállítás, amikor kisebb a forgalom, így kevesebb torlódást 
okoznak. Szállítás esetében a rádió utinform szolgálata is 
bemondja, hogy mikor, merre találkozhatunk a különle-
ges forgalmi helyzetet okozó túlméretes járművel, amelyet 
felvezető és kísérő gépkocsi is biztosít. 
Képünk az egyik júniusi éjszaka, Fóton készült, amikor a 
hatalmas terhet szállító tréler éppen kanyarodik, betöltve a 
teljes kereszteződést. Az éppen arra közlekedő többi gépko-
csi türelmesen megvárta, amíg a sofőr „bevette a kanyart”.

Veresen
fi en

A GE szállítmánya Fóton, a két főút kereszteződésében

Veresegyházi díjazott 
hagyományőrzők

Galgamácsán, 2014. június 22-én ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a „Vankóné Dudás Juli Díj”-at, azoknak a 
személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő kulturális 
és szervező tevékenységükkel igen sokat tesznek a népi ha-
gyományok megőrzéséért. Az esemény veresegyházi kitün-
tetettje, Hajdi Józsefné Huszai Margit volt. Margit néni 
egyéni kitüntetettként kapta a díjat, több évtizedes odaadó 
munkássága elismeréseként. 
Egerben, 2014. június 20-22. között, nyolcadik alkalommal 
tartották meg a Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivált. A 
nagyszabású rendezvényen Veresegyház hírnevét, a Bokréta 
Néptáncegyüttes öregbítette, az általuk bemutatott galga-
menti és felcsiki táncoknak megfelelő tájegységi népviseletbe 
öltözve. Szereplésüket a neves szakmai zsűri: „A leghitele-
sebb viseletért” díjjal jutalmazta. 
A fenti elismerések is azt bizonyítják, hogy a kitartó mun-
ka végeredménye, maga a tudás. Ezt a „kincset”, melyet az 
ember élete során megszerez, elvenni nem lehet, de el lehet 
tanulni. Így van ez a művészetben is, a népi hagyományaink 
őrzésében, a táncban, a dalban, a szép viseletben. Őszinte 
örömmel gratulálunk az elismerésekhez, minden érintettnek! 

Veréb József

fénykorona szertartás

Az Emberfia Alapítvány június 21-én, a nyári napforduló alkal-
mából mutatta be fénykorona szertartását fent, a Margitán. A 
rendkívül látványos, különleges szertartáson a szívükben érintet-
tek áhítattal vettek részt. Amikor a nap nyugaton, a Pilis hegyvo-
nulata mögött lenyugodott, akkor kezdődött az ősi hitvilágun-
kat és Krisztus hitünket egybe kapcsoló gondolatokat tartalmazó 
bevezető előadás, majd megelevenedtek a Magyar Szent Korona 
palástján található szentek arcképei. Egy-egy élő ember szemé-
lyesítette meg őket, egyenként fogadalmat tettek, s elfoglalták 
helyeiket a sötétben már mécsesekkel kivilágított hatalmas koro-
nán. Az énekeket egy veresegyházi, szadai és gödöllői személyek-
ből álló énekkarnak, valamint a szólót éneklő Veréb Árnikának 
köszönhettük. A környékbeli településeket egy-egy népviseletbe 
öltözött család jelképezte, Veresegyház nevében a Fekete család 
vett részt. Az éjszakába nyúló misztériumjáték Hargitai András, 
világbajnok úszónk zárszavával fejeződött be. 

WK
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sport
VárosaVató foci kuPa

2014. június 29-én a Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelepén, az újon-
nan épített műfüves kispályákon Veresegyház várossá nyilvánításának 15. 
éves évfordulójára megrendezett Városavató Kupára 10 férfi és két női csapat 
jelentkezett. A nagyszerű feltételek és időjárási körülmények közötti focigá-
lán sportszerű, küzdelmes és igen színvonalas mérkőzéseket láthattak a szép 
számban kilátogató érdeklődők. 
Sajnos a nők mezőnyében csak a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 
(mint egyetlen Veresegyházi női csapat) és az Őrbottyánból érkező Tökmag 
Focisuli csapatai neveztek. A kupa sorsát a versenykiírás szerint két győztes 
mérkőzésig tartó párviadal döntötte volna el, de az egy-egy győzelemmel zá-
ródó első két mérőzés után a csapatok megegyeztek, hogy ne harmadik mér-
kőzés, hanem büntetőrúgások döntsék el a kupa sorsát. Ebben a viadalban az 
őrbottyáni csapat jobban teljesített, és ezzel elnyerte a Városavató Kupát a női 
csoportban. A kupa legjobb góllövője címet Varga Alexa (Őrbottyán), a torna 
legjobb játékosa címet Králik Fanni (Takarék) és a torna legjobb kapusa címet 
Dudik Szandra (Őrbottyán) nyerték el. Gratulálunk!
A férfiaknál a sorsolás alapján egy négyes és két hármas csoportban játszottak 
a legjobb négy közé kerülésért. A reggel kilenc órakor kezdődő mérkőzések 
csoportköréből végül a B.A.T. (Veresegyház) az Erdőváros (Erdőkertes) a 
Nekem 8. (Veresegyház) és a Verd el szépen (Veresegyház) csapatai érdemel-
ték ki a továbbjutást. Az elődöntők győztesei jutottak a döntőbe, az elődön-
tő mérkőzések vesztesei pedig a 3. és a 4. helyekért játszhattak. A döntőt a 
B.A.T. csapata nyerte az Erdőváros csapata ellen, a harmadik helyet a Nekem 
8. negyedik helyet pedig a Verd el szépen csapat szerezte meg. A torna gólki-
rálya címet Rosenberger  Dániel (Erdőváros), a torna legjobb játékosa címet 
Oroszi Benjámin (B.A.T.)), míg a torna legjobb kapusa címet Lajkó Zoltán 
(Erdőváros) nyerte el. A szervezők külön értékelték s a torna legsportszerűbb csapatát. Ezt a címet a nőknél a Takarék csapata, 
a férfiaknál a Verd el szépen csapat érdemelte ki. Gratulálunk a győzteseknek és a díjazottaknak.
A díjakat a férfiaknál Pásztor Béla polgármester úr, a lányoknál Ella Ferenc a VVSK elnöke, valamint Aczél Zoltán edző 
urak adták át. A játékvezetők – Lukács László, Móré Attila és a játékvezetőket szervező, de játékot is vezető Jávor Péter - 
nagyszerű munkát végeztek, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nem került egyik csapat és annak szurkoló tábora, 
a sportszerű viselkedés határát súroló mezsgye közelébe sem! A szervezést Kiss Péter , Vigh László és Baranyó Szabolcs segí-
tették, az orvosi felügyeletet Dr. Radetzky László látta el. Köszönjük valamennyi csapat részvételét és sportszerű küzdelmét.

Baranyó Csaba szervező

nagyszerű eredmények a triatlon kluBcsaPat országos Bajnokságon

 A 2014. május 24-25-én, az év első triatlon versenyén, Tiszaújvárosban járt városunk triatlon csapata. Szombaton ren-
dezték a XXIII. Triatlon Klubcsapat Országos Bajnokság. Az ország minden pontjáról érkeztek csapatok, versenyzők. A 
Veresegyházi VSK Triatlon szakosztály 3 csapattal képviseltette magát. 
Az utánpótlás fiú csapat tagjai: Vajkovics Ferenc, Ferencz Ábel, Jankov Máté, Katona Ádám összeállításban 27p01mp-es 
idővel az előkelő 2. helyet szerezték meg. 
Az utánpótlás leány csapat tagjai: Kovács Réka, Kelemen Dorottya, Tomes Noémi, Lengyel Rebeka nagyszerűen versenyez-
ve 33p19mp-es idővel az 5. helyen zártak.
A harmadik klubcsapat OB szereplő csapatunk a „Trimedvék” csapata a tavalyi összeállításhoz képest kibővült és átalakult. Az idősebb 
korosztályos csapat képviselői között köszönthették Palkovics Áront, aki a legfiatalabb volt a összeállításban, majd Jankov István, Kárpáti 
Attila, Lesták Imre és Nagy Tamás ötös fogat küzdött a 15 versenyző csapa közt, és a 7. helyen ért célba 1ó11p49mp-es időeredménnyel.
Vasárnap a Triatlon Magyar Nagydíj első fordulója, ranglista verseny, sprint távú amatőr kupa és a II.Paratriatlon OB.kö-
vetkezett. Az egyéni versenyeken 29 versenyzőnk indult az alábbi eredményekkel. 

Ferencz Janka - újonc 1. csoport - 2. hely Bunda Bíborka - újonc 2. - 11. hely Kapitány Csongor – gyermek - 26.
Vajkovics Ferenc – gyermek – 2. hely  Jankov Máté – serdülő - 11. hely Katona Dalma – gyermek - 31
Vajkovics Viktória – ifi- 6. hely  Szász Anna - újonc 1. - 13.  Kaposi Márton – gyermek - 36.
Kovács Réka – gyermek - 7. hely  Kelemen Dorottya – gyermek - 14. Pataki Anna – gyermek - 37.
Portik Boglárka - újonc 1. - 8. hely  Csányi Zsófia - újonc 2. - 22. Kárpáti Máté - részvétel 
Ferencz Domonkos – gyermek - 8. hely Tomes Noémi – gyermek - 22.                  a legkisebbek futamában
Ferencz Ábel – serdülő - 10. hely  Lesták Ármin - újonc 2. - 24. Pataki Bertalan - részvétel
Tóth Ákos - újonc 1. - 11.hely  Bálványos Szilárd - újonc 2. - 25.                  a legkisebbek futamában
Tóth Márton - újonc 2. - 11. hely  Jankov Milán - újonc 2. - 26.

Bajnok az őrbottyáni Tökmag Focisuli

Kupagyőztes lett a B.A.T.

éVzáró a Veresegyházi galaxisoknál

Megtartotta évzáró délutánját-estéjét a veresegyházi Galaxis Asztalitenisz Klub és a 
Galaxis Veresegyházi Baráti Kör 3 felnőtt csapata.
Babgulyás ágyúval valamint a füvön felállított 4 asztallal fűszerezett szombati 
napon, nem maradhatott ki a felvezető foci, valamint a soklabdás kidobó 
sem, mely utóbbi a felnőttekből - nemtől-kortól függetlenül - még inkább 
kihozta a gyermekkori játékosságot. Az idén a gyerekek zárták a napot, este 
11 után 54 kör forgóval  a hátuk mögött.
Tartalmas volt a babgulyás, ahogy ez az év is a ping-pongosok számára. A 
gyermekek sok versenyen vettek részt. Először mérettették meg magukat a 
Diákolimpiai küzdelmekben, megannyi dobogós helyezést és egy országos 
döntőt (végeredményben 9-12. helyezés az ország 20 legjobbja közül) sikerült 
már megszerezni. A felnőtt csapataink közül a Galaxis VBK-sok 3.,  5., és 
11. helyezést értek el csoportjukban. Az első évben induló III. csapat sokat 
fejlődve lépet előbbre őszhöz képest, a Galaxis II. pedig biztosan végzett az 
élmezőnyben. A Galaxis I. valószínűleg jövőre egy osztállyal feljebb szerepel 
dobogós helyezésének köszönhetően. 
Sok feladatot hozó, tartalmas évünk volt.  Köszönjük mindenkinek, aki segített minket ebben az évben is.

Letanóczki István

a Veresi küzdősPort egyesület hírei

csomád kuPa – nemzetközi kemPo Verseny

A Veresi Küzdősport Egyesületet Gaál Beni, és Kerstner Ró-
bert képviselte a viadalon, június 21-én. Mindketten remekül 
megállták a helyüket. Gaál Beni egy magasabb súlycsoportban 
vállalta a küzdelmeket, és itt ezüstérmet szerzett, a döntőben is 
csak pontozással maradt alul nála jóval nehezebb vetélytársával 
szemben. Kerstner Robi pedig a regnáló világbajnok skalpját is 
begyűjtve nyerte meg a nehézsúly küzdelmeit.
Szívből gratulálunk! 

egyesületi tanéVzáró

Június 12.-én volt a Veresi Küzdősport Egyesület tanévzáró ünne-
pélyén rengeteg ifjú judoka,szülő és hozzátartozó jelent meg. Rövid 
iskolaév értékelés után (mely nyolcéves létezésünk eddigi legeredmé-
nyesebbje) történt az ünnepélyes díjkiosztó, ahol minden hozzánk 
járó judoka legkevesebb egy emléklappal lett gazdagabb, míg a ki-
magasló teljesítményt nyújtók külön díjazásban részesültek.

a 2013/14-es iskolaéV eredményei

Év judosa: Németh Szabolcs
Az év női judokája: Jakab Kata
Edzői díja: Czibula Mátyás
Első VB érmesünk: Gaál Bendegúz
A 200.aranyérmesünk:Németh Levente 
A 400. érmünk szerzője: Németh Szabolcs
Az 500.éremszerzőnk: Gesztelyi-Nagy Barnabás
Az év felfedezettje: Németh Levente 
Legeredményesebb versenyzőink:
Huszti András 
Kerstner Róbert 
Gaál Bendegúz 
Németh Szabolcs
Akik a legtöbbet fejlődtek:Zoltán Dávid, Kerecseny Attila , 
Homoki Márton, Tibenszki Milán, Fodor Balázs. 
A legharcosabbak: Parádi Barna, Molnár Balázs, Fülöp 

László. Díjat kapott még: Vilcsek Péter, Torsa Erzsébet, 
Marx Károly, a Harcos Mamák, Leopold Róbert.
Ezen kívül még több szép ajándék talált gazdára judokáink között.
További díjazottjaink: Kiss Viki, Kiss Patri, Valkay Balázs, 
Csernák Dominik, Nagy Martin, Zsuga Péter, Ferencz 
Zsombor, Dömök Zsizsi, Maros Pálmi, Gelle Panna, Pet-
rovics Niki, Kiss Bence, Tóth Miklós.
Végül de nem utolsó sorban az egyesületünk Anyukája, 
Dorka néni is különdíjat kapott.
Köszönjük a bizalmat,az elvégzett munkát,a szép eredményeket!
Minden veresi judokának szívből gratulálunk!

tanéV Végi statisztika

1.félév: 10 verseny, 98 érem, amiből 45 arany.
2.félév: 19 verseny, 118 érem, ebből 58 arany.
A 2013/14-es tanévben 216 érmet sikerült nyernünk, ami-
ből 103 arany!!!
Az eddigi összes érmeink száma:549, amiből 226 aranyérem!
Ebben az iskolaévben két sportágban is sikerült világkupa ér-
met nyernünk. kempo - Gaál Beni, baranta - Kerstner Robi. 
Már öt sportágban szereplünk eredményesen: judo, kempo, 
kettlebell, grappling, baranta.
Vk érmeink száma 11, ebből 9 arany.
Országos bajnokságokat nyertünk judo, grappling és kettlebell 
sportágakban. A  Girja OB-n 21 első helynek örülhettünk
Végül, de nem utolsó sorban, ebben az iskolaévben született 
meg szeretett egyesületünk első VB érme! Gaál Beni szer-
zettVB bronz érmet kempo sportágban
Minden eddiginél jobb, és eredményesebb évet zárt a Ve-
resi Küzdősport Egyesület. Mindez látszik a létszámban és 
az eredményekben. Kiinduló alapsportunk a judo, mert a 
judo valóban több mint sport!
Gratulálunk!

Ilyés Gyula
www.judoedzo.hu

www.sixensecoach.hu
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KOBALT INGATLAN
Terebesi Andrea
+3670/631-2368

andrea.terebesi@gmail.com

KEDVES INGATLAN TULAJDONOSOK ÉS INGATLANT KERESŐK!

1. Veresegyházon tavak és vasútállomás közelében kínálok 
megvételre 400 nm-es intim szép kertben 156 nm-es nappali 
+ 4 szobás dupla komfortos családi házat 23,9 M-s irány áron.

2 .Veresegyház fiatalos város részében 4 lakásos társasház 
42 nm-es 1,5 szobás EMELETI lakása, a hozzá tartozó KERT 
résszel és GARÁZS-zsal eladó. I.ár: 11,9M.

3. Veresegyház Széchenyi dombon 680 nm-es összközműves 
telken EGYSZINTES 100 nm-es 3 szobás családi ház eladó. 
I.ár: 19,9 M.

4. ÖSSZEKÖLTÖZŐK, figyelem! 
Veresegyház központ közeli Laposok részén kínálok 964 nm-
es telken 160 nm-es összesen 6 szobás , 2 fürdős. 2 konyhás 
egy lakó szintes családi házat megvételre 19,9 M-s irányáron. 
A lakások külön bejárattal rendelkeznek.

5. Veresegyház Hegyekben 930 n-es gyönyörű telken 130 nm-
es nappali + 3 szobás dupla komfortos családi házat ajánlok 
figyelmébe, 22,9 M-ért.

További kínálatunkat tekintse meg a honlapunkon www.kobalt.lc.hu.

Terebesi Andrea
70/631-2368

Boneker MBNK Kft. (Kerítés Centrum)
Veresegyház, Szadai út 17/B.

Tel: 0620/4291235 v. 0620/4440020
Nyitva tartás: Hétfő–Péntek 7–17 / Szombat 7–13

T I K K U R I LA  F e s t é k  A K C I Ó!
Vékonylazúr

0,9 l 2.390,- Ft
   5 l 12.300,- Ft

Zománcfesték
0,9 l 1.990,- Ft

L A T E X,  mo s h a t ó  Falfesték
2,5 l 3.380,- Ft

Lamella  Kerítés    1,8 x 1,8 3.990,- Ft
Ágyásszegély    30 cm x 2 m  1.890,- Ft
Fagyálló  Csemperagasztó        990,- Ft
Flexibilis  Csemperagasztó     2.290,- Ft

                                                                 Héra  Falfesték  Beltéri  15 L           5.520,- Ft
Gipszkarton, Esztrich, Falazóhabarcs, Akril, Ecset, Élvédő

Nagyobb mennyiség esetén: + kedvezményt adunk!

V e r e s F i t t     V e r e s e g y h á z ,  M o g y o r ó d i  u .  6 .
alakformáló szalon     0 6  2 0  9 5 5  1 5 4 5     v e r e s f i t t . h u

Árnyas Óvoda pályázatot hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: Főiskolai óvodapedagógusi végzettség, diplomával
A munkavégzés helye: 2112 Veresegyház, Árnyas utca 1.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Óvodapedagógus munkakörben eltöltött lega-
lább 3-5 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, számítógépes ismeret. Fontos tulajdon-
ságok: gyermekszeretet, innovatív beállítottság, vidámság, önálló munkavégzés.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-20-222-0287 - es 
telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mail: info@arnyasnet.hu, Cím: Árnyas Óvoda 
2112 Veresegyház, Árnyas u.1.
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Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor  Virág, Zsófi és Blan-
ka néhány éve a Kreatív Nyelv-
tanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, 
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók 
lesznek. Virág és Blanka átlagos 
nyelvtanulónak tartotta magát, 
27 évesen mindössze egy nyelv-
ből volt bizonyítványuk. Életük 
nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerke-
dést. Azóta ugyanis Virág  kilenc, Blanka pedig  tizenhá-
rom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 
18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használ-
ták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a 
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, 
amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat 
és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelv-
vizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredmé-
nyei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tar-
tásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissít-
hetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon ta-
lálható, illetve az előadáson, ahol el-

mondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan em-
berből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Veresegyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 

OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és  21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

VERESEGYHÁZ
2014. július 14. (hétfő) 17-19 óráig
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