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Megtiszteltetés számomra,
hogy itt állhatok ma Önökkel
együtt, a magyar vasút megha-
tározó eseményére, a Veres-
egyház — Vác vonal megnyitásá-
nak 100. évfordulójára emlé-
kezve.

Visszagondolva e nagyszerû
eseményre, nem csak vasút-
építõ, hanem vasút villamosító
eleink elõtt is fejet hajtunk,

hiszen ez a vonal volt az elsõ vil-
lamos üzemre berendezett vas-
útvonal, amelyet akkor, eleve
így építettek meg. Mindez — túl-
zás nélkül állíthatjuk - egy új kor
kezdetét vetítette elõre, nem
csak a város, a térség, hanem a
hazai közlekedés számára is.

Egy évszázada, a vasút és
különösen a villamos üzemû
vasút, a fejlõdés jelképeként, a

vidék integrációjának esélyét, a
mobilitás lehetõségét jelentette.
Büszkék voltak azok a települé-
sek, melyek már magukénak
mondhatták a vasúti összeköt-
tetést, hiszen lakosai könnyen
és addig nem látott gyorsa-
sággal juthattak el akár a
fõvárosba, akár Magyarország,
vagy Európa más pontjára.

Vitathatatlan a vasútnak, a

Az elsõ vonat 1911. szeptember 2-án állt meg Veresegyház állo-
máson, mely a Magyar Királyi Államvasutak Rákospalota-Újpest
vasútállomásáról érkezett. Még ez év október 4-én elindult a
közlekedés a Veresegyház - Vác közötti szakaszon is és elkészült
a Gödöllõ felé tartó úgynevezett delta vágány is. Az utasokat
szállító motorkocsikat a Gyõri Vagongyár készítette. Ez volt az
ország elsõ villamos üzemeltetésre kiépített vasútvonala.
1921-ben azonban csehszlovák követelésre az ANTANT utasítá-
sára el kellett bontani a Gödöllõ felé vezetõ deltavágányt…,
1944 decemberében a németek szaggatták fel a talpfákat az
orosz elõrenyomulás lassítása céljából. 
A közlekedés 1945-ben indult újra, de a villamos vontatáshoz
szükséges berendezéseket nem állították helyre, ettõl kezdve
gõzös húzta a vonatot. A Veresegyház — Gödöllõ vonalat a MÁV
1970-ben beszüntette.
A megmaradt vonalon késõbb áttértek a dízel vontatásra. A vil-
lamos üzemmódra csak 1999-be tértünk vissza.

100 éves a Veresegyházat a világgal összekötõ vasútvonal,
amely Magyarország elsõ villamos üzemû vonala volt

A Baranyai János Vasútbarát
és Modellezõ Klubnak és ezen
belül Gombos István elnök
buzgalmának köszönhetõ,
hogy büszkeségünket, a jeles
évfordulót, ilyen rangos és ele-
gáns módon ünnepelhettük
meg. Emléktáblát avattunk az
állomásépület falán, melyet
Módy Péter kõszobrásznak
köszönhetünk. Érdekes emlék-
mûvet kapott az állomás elõtti
tér közepén Baross Gábor egy-
kori „vasminiszter”, akinek az
ország modernizáláshoz nél-

külözhetetlen vasúthálózat fej-
lesztést köszönhetjük — ismer-
tette a mindössze 44 évet élt
szakember életútját Ácsné
Csáki Ildikó. Az ünnepi hangu-
latot a Veresi Fúvószenekar
alkalomhoz illõ tér- és
kísérõzenéje erõsítette.

Pásztor Béla polgármester
méltatva a vasút jelentõségét
Veresegyház XX. századi
életében, s kiemelte, hogy a
fejlõdés e téren sem áll meg.
Ígéretet kaptunk a Vasút-tár-
saságtól a Medveotthon elne-
vezésû vasútállomás létesítésé-
re, melyre a három év múlva
kezdõdõ 20 milliárd forintos
vasútkorszerûsítés során kerül-
het majd sor.

Monspart Zsolt, a MÁV-
Start Zrt. vezérigazgatója mel-
lett igen élvezetes vasúttör-
téneti mûszaki beszámolót
hallhattunk dr. Csiba Józseftõl,
a vasúti Mérnöki és Mérésügyi
Szolgáltató Központ igazgató-
jától.

A különleges alkalomhoz i-
llõen Horváth Ferenc elszavalta
Petõfi Sándor: Vasúton címû
versét. 

A koszorúzások elõtt és
után a sok érdeklõdõ vasúttör-
téneti ritkaságokat ábrázoló
képeslapokat vásárolhatott,
ahhoz illõ bélyegekkel, ter-
mészetesen elsõnapi bélyeg-
zéssel, valamint megcsodál-
hattuk kívülrõl — belülrõl a
vasút különbözõ korszakait
jellemzõ mozdonyokat, me-
lyek a vasútállomás üres sín-
párján várakoztak.

Az alábbiakban közöljük
vezérigazgató úr elmondott
beszédét!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Vendégeink, Kedves Kollégáim!

Ma is mûködik a Muki mozdony

Gombos István Pásztor Béla polgármester

dr. Csiba József

Monspart Zsolt 
vezérigazgató
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Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója. 
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gazdaság akkori fellendítésére
gyakorolt szerepe. Elõdeink szá-
mára nem volt kérdés, hogy a
közlekedés meghatározó eleme
a vasút.

Ez pedig nem lehet kérdés
ma sem, a kötöttpályás közös-
ségi közlekedés, a fenntartható
közlekedés és ezzel együtt a
fenntartható fejlõdés egyik zá-
loga. Vissza kell állítani a vasút
becsületét és vezetõ szerepét,
hogy a fékezhetetlennek tûnõ
motorizáció korában egy élhetõ
világot örökítsünk az utánunk
következõ korszakokra.

A folyamat elindult: ezt céloz-
zák azok a kormányzati elkép-
zelések és tervek, amelyek
ésszerû és hatékony módon,
közös egységben kezelik a
közösségi közlekedést témakö-
rét, valamennyi ágazatának, a
számára megfelelõ szerepet
szánva.

Ebbe az irányba hatnak
továbbá, azok az általunk meg-
kezdett fejlesztések is, amelyek
a vasúti közlekedés vonzerejé-
nek visszaállítását célozzák: csak
néhányat említenék most, arra
biztatva mindenkit, hogy sze-
mélyesen gyõzõdjön meg sza-
vaim igazságáról:

• Lépésrõl — lépésre, mind
több korszerû, a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelõ jár-
mûvet állítunk forgalomba,

gondolom sokkal közülük,
Önök is találkoztak már.

• A közelmúltban indítottuk
útjára honlapunkon a 21. szá-
zad elvárásainak megfelelõ
„vonatinfo” szolgáltatást, mely-
lyel nemcsak az éppen köz-
lekedõ vonatok menetrendje
tekinthetõ meg, hanem az eset-
leges késések, percre pontosan
jelennek meg. 

• A napokban vette kezdetét
a fedélzeti WIFI szolgáltatásunk,
mely egyre több közlekedõ IC
fedélzetén lesz elérhetõ ha-
marosan. 

• Folyamatosan bõvítjük azo-
kat a szolgáltatásainkat, és ked-
vezményeinket, amelyekkel a
növekvõ kerékpár szállítási igé-
nyeknek szeretnénk eleget
tenni. 

Sokáig sorolhatnám a sort,
milyen sok kisebb és nagyobb
újítással, ötlettel, lehetõséggel
szeretnénk mind vonzóbbá
tenni a vonatközlekedést. Tud-
juk azt is, mi mindenre van még
szükség ezen a téren, de nem
állunk meg, tovább folytatjuk
fejlesztéseinket.

A veresegyházi vonal úttörõ
jelentõségû a hazai villamos
vontatás történelmében. Az
elõdök törekvése, irányt mutat
napjainkra is. Nem kérdés ko-
runkban sem, hogy ez a legtisz-
tább, a környezetet legkevésbé

terhelõ, nagyobb sebesség elé-
résére képes és nem utolsó sor-
ban gazdaságos vontatási for-
ma. A villamosított vonalak
arányának növelése tehát, a
fejlesztések egyik fõ irányvonala
ma is.

Ahogy fejlõdik Budapest agg-
lomerációja, úgy válik mind fon-
tosabbá az elõvárosi közösségi
közlekedés is. Napjainkban egy-
re többen választják a vonatot
közlekedésükhöz, hogy azzal
utazzanak naponta a fõvárosba
és vissza. Nekik szeretnék segí-
teni azzal, hogy folyamatosan
fejlesztjük elõvárosi közlekedé-
sünket: ütemes menetrenddel,
korszerû motorvonatokkal,
autósoknak és kerékpárosok-
nak épülõ, új P+R és B+R par-
kolókkal szeretnénk minél több
utast átcsábítani a közlekedés
„zöldebb” oldalára.

Veresegyház, Budapest von-
záskörzetének egyik legkedvel-
tebb települése, folyamatosan
épül és szépül. Nem véletlenül
vonzó tehát oly sok idetelepülõ
család számára. Az, hogy a vas-
utat napi több mint tízezer utas
választja ezen a vonalon, azt jel-
zi, hogy ez továbbra is fontos,
meghatározó közlekedési for-
ma. 

Jó hír számukra, hogy
2014-ben igen komoly, min-
tegy 20 Mrd forint étékû fej-

lesztés indul a vonalon,
amelynek során a jelenlegi
óránként 60 kilométeres se-
besség egyes szakaszokon
80—100 kilométerre növek-
szik, aminek nyomán a me-
netidõ Budapest és Vác kö-
zött mintegy 20 perccel csök-
ken. Több helyen második
vágány létesül. Az utasfor-
galmi helyeken korszerû, a
jármûvek padlószintjével
megegyezõ magasságú pero-
nok épülnek. Az utasforgalmi
létesítmények akadálymente-
sek lesznek és több nagy for-
galmat lebonyolító, baleset-
veszélyes szintbeli közúti-
vasúti keresztezõdés helyett,
külön szintû keresztezések
kerülnek kialakításra. Több
vasútállomáson P+R parkoló,
kerékpártároló, valamint új
autóbuszmegálló épül. 

Kedves Városlakók, kedves
Vendégek, Kedves Kollégák!

Még egyszer köszönöm,
hogy részese lehetek az emléke-
zés és ünneplés perceinek,
óráinak. A városnak még sok
fejlõdéssel fémjelzett évszáza-
dot kívánok, magunknak, vas-
utasoknak pedig azt, hogy
ennek továbbra is részesei
lehessünk.

Köszönöm figyelmüket! 
elmondta Monspart Zsolt

vezérigazgató

Száz vasútat ,  ezeret!
Cs inál jatok,  cs inál jatok!

Hadd fussák be a  v i lágot ,
Mint  a  testet  az  erek.

részlet Petõfi Sándor Vasúton c. versébõlBaross Gábor emlékmûve

A vasút szerelmesei 
eljöttek a 100 éves évfordulóra
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augusztus 29-én megnyílt a
Polgármesteri Hivatal az
ügyintézésre érkezõ lakosok
elõtt. A Hivatal dolgozói új
bútorokat kaptak, de azok
közt elhelyezkedni, minden
iratköteget az új szerényben
elhelyezni nem volt egyszerû, s
nyilván még eltart egy ideig,
amíg kialakul, hogy az új hely-
színen, az új bútorokban
minek hol van a legalkalma-
sabb helye.

A munka azonban
elkezdõdött, az ügyintézõk
hétfõn reggel 8-kor a helyü-
kön voltak és kedvesen
fogadták az érkezõket. Még
azt sem mondhatjuk, hogy
kevesen nyitották rájuk az

ajtót, ez is egy megszokott
ügyfélforgalmat adó nap volt. 

Újdonság a porta, ahol biz-
tonsági szolgálatot lát el Bódis
László, és ott van Rados Emma
recepciós, akire valóban nagy
szükség van, hiszen õ irányítja
el a beérkezõket, hogy az
ügyüket melyik emelet, melyik
szobájában intézik majd. A
betérõk megcsodálják a szép
új épületet és jobb érzéssel
indulnak el befelé a korábbi
helyszínhez viszonyítva össze-
hasonlíthatatlanul rendezet-
tebb hangulatot árasztó
épületben.

Az elsõ három beérkezõ
ügyfelet meg is kérdeztünk,
válaszaikat lásd az alábbiak-
ban.

A Polgármesteri Hivatal új épületében

Elsõ napi eligazítás. Garai Tamás jegyzõ, 
dr. Kiss Béláné aljegyzõ és Rados Emma recepciós

Útbaigazítás. Bódis László biztonsági õr 
és Rados Emma egy ügyféllel

Úgy tûnik a veresi cégek is kíváncsiak az új Városházára. 
Szeptember elsején a reggeli nyitáskor toppant be 
a Sanofi-Aventis veresegyházi üzemének népes 
küldöttsége, Románné Diószegi Zsuzsanna igazgató 
asszony vezetésével.  A vendégeket Pásztor Béla 
polgármester üdvözölte, s kalauzolta az épületben.

Mi a Szociális
Osztályon voltunk.
Kaptunk a portán
tájékoztatást így

könnyen
megtaláltuk. 

Az épület gyönyörû,
nagyon szép!

Várakozni 
nem kellett, 

de az elintézés nem
ment azonnal, 
majd késõbb 

értesítenek ki. 

Csorba Józsefné. A Szociális Osztályon voltam, 
a férjemnek elintézni a „közgyógyot”, mert 
nagyon beteg és a gyógyszerek nagyon drágák. 
Az épület nagyon szép, nekem nagyon tetszik. 

Vágó Józsefné az iktatóban

Hajgató Péter. Nagyon szép az épület, sokkal 
szebb, mint a régi. A recepciós hölgy segített, 
így egyszerû volt megtalálni, amit kerestem 
és gyorsan el is intézték, amit kértem.

Orosziné Ványi MelindaSzûcs Vendelné Ildikó
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Bárkinek megtekinthetõ 
az új Magyar Alkotmányt

Szeptember 1-tõl a Hivatalba
betérõk még egy újdonságra
figyelhetnek fel. A Magyar
Köztársaság Alkotmányát, hiva-
talos nevén Alaptörvényét
helyezték ki egy asztalra a por-
tán, hogy azt bárki tanulmá-
nyozhassa. Többen kitöltötték a
kitett adatlapot is, amelyet a

Hivatal juttat el Kövér Lászlónak
az Országgyûlés házelnökének,
aki egy-egy példányt elküld a
kitöltõ személy megadott lakcí-
mére. 

Szép kezdeményezés ez, s az
ország valamennyi Polgármesteri
Hivatalában el kell helyezni az
Alaptörvény asztalt.

Adózási határidõ
Az adófizetési kötelezettség
idõpontja rövidesen lejár!
Felhívjuk a Tisztelt Adózók
figyelmét, hogy a II. félévi adófi-
zetési kötelezettség / kommu-
nális adó, építményadó,
telekadó, iparûzési adó,
gépjármûadó/ teljesítésének
határideje 2011. szeptember
15. A befizetéseket a február
hónapban megküldött csek-
ken, vagy átutalással kell
teljesíteni. 
A fizetési határidõ elteltét

követõen az adóhatóság pótlé-
kot számol fel.
Amennyiben a befizetéshez
szükséges csekk nem áll rendel-
kezésére, az az alábbi
telefonszámokon kérhetõ.
kommunális adó 588-620
iparûzési adó 588-650
építményadó,
telekadó 588-619
gépjármûadó 588-618
Veresegyház, 2011. 08.30.

Polgármesteri Hivatal, 
Adóiroda

Gázár kedvezmény 
nagycsaládosoknak

A 2012. évre, ez év
szeptember 30-ig igényelhetõ a
nagycsaládosok részére gázár-
kedvezmény.

A nagycsaládosok — akik

három vagy több gyermek után
részesülnek családi pótlékban —
kedvezményes áron vehetik
igénybe a földgázt a 2012. évre,
amennyiben erre irányuló kérel-

müket 2011. szeptember 30-ig
eljuttatják a bejelentett lakóhely,
illetve tartózkodási hely szerint
illetékes Magyar Államkincstár
megyei igazgatósá-gához.

A kedvezmény az igénylõlap
kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával
igényelhetõ. Társasházban
élõknek nem kell számlát mel-
lékelni. A hiánypótlás elkerülése
érdekében a kérelmet a
nagycsaládos háztartásban élõk
közül annak kell benyújtani, aki-
nek a nevére a számla szól.

Az igénylõlapot a kincstár

postai úton megküldte az érin-
tett családoknak, valamint
letölthetõ a kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu),
továbbá beszerezhetõ a megyei
igazgatóságoktól és a gázszol-
gáltatóktól is.

A kedvezménnyel össze-
függõ kérdések megválaszolá-
sára a Magyar Államkincstár
ügyfélszolgálatai, illetve a Call
Center (06-1/452-2910, 06-
30/344-0045, 06-70/460-9005,
06-20/881-9535) munkatársai
rendelkezésre állnak. (Magyar
Államkincstár)

Kormányablak
Az államszerkezet ésszerûbb

mûködtetése érdekében a kor-
mány fokozatos átalakításokat
hajt végre a közigazgatásban. 

Megnyíltak az idén január-
ban a kormányablakok, Pest
megyében három helyszínen. A
hozzánk a legközelebbi a váci.

Augusztus 17-én érkezett be
Pest megye tízezredik ügyfele, s
ezt az alkalmat használták fel
arra, hogy sajtótájékoztatón is
népszerûsítsék ezt az új intéz-
ményt.

Dr. Tarnai Richard kormány-
megbízott köszöntötte a tízez-
redik ügyfelet, aki egy váci
illetõségû hölgy volt, és a nyug-
díjazása ügyében kereste fel a
kormányablakot. Az ünnepelt a
virágcsokor mellett egy díszes
példányt is kapott az új alkot-
mányból.

Kormánymegbízott úr tájé-
koztatása szerint minden állami
szintû hatósági ügyet a
Kormányhivatalnak kell majd
ellátnia, nem a jelenleg szét-
szórt különféle hatóságoknak.
Hatékonyabb lehet az ügyinté-
zés, ha az ügyfél minden gond-
ját egy helyen intézheti majd el.
Ennek elõfutárai a
Kormányablakok, amelyek
fokozatosan bõvülnek, s aprán-
ként vesznek át új és még újabb
feladatokat. Jelenleg már 30
féle ügy intézését végezték, s

most került át a napokban
hozzájuk az egyszerûsített
honosítási kérelem ügyintézése,
valamint az Új Széchenyi tervvel
kapcsolatos tájékoztatás. A ter-
vek szerint 2013-ra már minden
állami szintû ügyintézés a
bõvülõ számú
Kormányablakokban történik,
minden egy helyen..

Ezzel párhuzamosan áll visz-
sza a járási rendszer is, ám
persze nem pont úgy, mint a
megszûnésekor, hiszen azóta
sok minden megváltozott.
Amint letisztul a kép, mely tele-
pülések lesznek a járásközpon-
tok, akkortól majd felgyorsul-
nak a változások.

A kormányablakok nyitva tartása meglepõen
hosszú, hétfõtõl péntekig, naponta 8 órától 

este 20 óráig fogadják az ügyfeleket! 
Telefonon a 1818-as telefonszám pedig 

0-tól 24 óráig hívhatók.
Email: 1818@ugyfelvonal.hu 

honlap: www.kormanyablak.gov.hu
címük: 2600 Vác, dr. Csányi László körút 16.

Kiss Mariann és Bulyáki Eszter ismerkedik az Alkotmánnyal

Kovács Miklós 
a harmadik, aki tanulmányozni kívánta az új Alkotmányt

Dr. Tarnai Richárd 
kormánymegbízott
nyilatkozik
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Veresegyház Díszpolgára
Címben részesült: 
Zsig-mond László Ybl díjas
épí-tész, városunk fõépíté-
sze

Lisznyay Szabó Gábor
Mûvészeti Díjban része-
sült: 
Spera Ágnes zenepedagó-
gus

Fabriczius József Közok-
tatási Díjban részesült:
Gulyás Istvánné óvónõ;
Kovácsné Gulyás Rozália
középiskolai tanár 

Sejtes Vendel Közmû-
velõdési Díjban részesült:
Balogh Ferenc zenepe-
dagógus, karnagy; 
Orosz Rita vezetõ asszisz-
tens

Darányi József Közszol-
gálati Díjban részesült:
Kontra Klára irodavezetõ;
Maráczi Ernõ intézményve-
zetõ

Szotáczky József Szociális

és Egészségügyi Díjban
részesült: 
Dr. Marik József szakorvos;
Szabó Lászlóné ápolónõ

Nyugállományba vonulá-
sa alkalmából a képviselõ
testület Elismerõ Oklevél-
ben részesítette: 
Murvai Károlyt, a Veres-
egyházi Polgárõr Egyesület
elnökét

Polgármesteri elismerés-
ben részesültek: 
Harasztiné Pilinyi Erika —
technikai munkatárs (GA-
MESZ); 
Horváth Ferencné — önkén-
tes szociális munkás (Kis-
térségi Idõsek Otthona);
Illés Károly — technikai mun-
katárs (GA-MESZ); 
Katona Jánosné — technikai
munkatárs (GA-MESZ);
Lengyel Ágnes — köztiszt-
viselõ; 
Veres Péter — technikai
munkatárs (Óvoda) 
Will Jánosné - technikai
munkatárs (Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskola)

KitüntetettjeinkKitüntetettjeink
Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkal-
mából Pásztor Béla polgármester és Garai
Tamás jegyzõ a képviselõ-testület nevében
kitüntetéseket adott át, valamint polgármes-
teri elismerésben részesült több arra érde-
mes dolgozó. 

Zsigmond László Ybl díjas építész, városunk fôépítésze

Spera Ágnes

Gulyás Istvánné óvónô

Kontra Klára irodavezetô Orosz Rita vezetô asszisztens Kovácsné Gulyás Rozália
középiskolai tanár

Maráczi Ernô

Dr. Marik József szakorvos

Balogh Ferenc zenepedagógus, karnagy



2011. szeptember Veresi Krónika

7

Ö
n

ko
rm

án
yz

at

Szabó Lászlóné ápolónô

Horváth Ferencné — önkéntes szociális munkás 
(Kistérségi Idôsek Otthona) 

Katona Jánosné — technikai munkatárs (GAMESZ) 

Veres Péter — technikai munkatárs (Óvoda)

Lisznyai Szabó Gábor leánya Lisznyai Szabó Gábor másik leánya

Harasztiné Pilinyi Erika 
— technikai 
munkatárs (GAMESZ)  

Illés Károly — technikai 
munkatárs (GAMESZ)

Lengyel Ágnes — köztisztviselô

Will Jánosné  - technikai munkatárs
(Fabriczius József Általános Iskola) 
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érdekelt aláírta azt a szerzõdést,
amely a három összefogott
település szennyvízét kezelõ mû
korszerûsítésére és bõvítésére
vonatkozik.

Lezajlott ugyanis végre az
eredményes közbeszerzési el-
járás, így Veresegyház, Erdõker-
tes és Szada polgármestere

aláírhatta megrendelõként az
okmányt, míg a kivitelezõ
részérõl a Penta Általános
Építõipari Kft ügyvezetõ igazga-
tója, Nagy Gábor Lajos tehette
ugyanezt.

Megdolgoztak az aláírók,
mert a nyolc példányos és
egyenként hatvan oldalas szer-
zõdés minden lapját el kellett lát-

niuk kézjegyükkel, azaz fejen-
ként 480 aláírást kellett tenniük.
Bele is telt egy fél óra, míg a
többi érdekelt csendben vára-
kozott.

A tisztítómû átalakításának,
korszerûsítésének óriási a
jelentõsége, ismertette beveze-
tõjében Pásztor Béla polgármes-
ter. Bár a szennyvíztisztító tevé-

kenysége olyan, amivel nem
találkozunk naponta, a fontossá-
ga mégis meghatározó, hiszen
enélkül a környék ipara egy idõ
után ellehetetlenülhetne. 

Ez az 1,3 milliárd forintos
beruházás ráadásul az ország
legkorszerûbb tisztítómûve lesz.
A membránszálas tisztítás mo-
lekula méretig szûri meg a szeny-

nyezett vizet, s ivóvíz minõségû
végterméket bocsát ki. Láttuk
ennek mûködését Oroszlány-
ban, annak tapasztalatai alapján
választották ezt a módszert az
érdekeltek, s így ez lesz az or-
szágban a második ilyen minõ-
ségi szintû szennyvíztisztító. 

A tisztítómû kapacitása
pedig szintén jelentõsen

megnõ, így fogadni tudja majd
a rácsatlakozó három település
lakosságának teljes szennyvíz
mennyiségét, valamint a kör-
nyék ipari létesítményeinek a
szennyvizeit is.

A három polgármester és a
kivitelezõ Penta Kft ügyvezetõje
érthetõ jókedvvel írta alá a szer-
zõdést, s nem maradt el az ün-

nepélyes közös kézfogás és
utána az áldomás sem.

Nagy Gábor ügyvezetõ igaz-
gató elmondta, hogy nem köny-
nyû feladatra vállalkoztak, ami-
kor egy mûködés közbeni létesít-
ményt kell korszerûsíteni és bõ-
víteni, ráadásul meglehetõsen
rövid idõ alatt, ezért minden
munkatársától és beszállítójától

fokozott odafigyelést és igyeke-
zet kért. Ugyan ezen a találkozón
írták alá a szennyvíztisztító lel-
kének számító szûrõmembrá-
nok szállítására a szerzõdést,
ezúttal a Penta Kft nevében
Nagy Gábor mint megrendelõ
és beszállítóként a General
Electric Zenon cég vezetõje,
Hideg Miklós.

Szennyvíztisztító kivitelezés
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A projektzáró rendezvényen láthattuk, hogy ha semmi
más eredménye nem lett volna ennek a nyolc hónapnak,
csak az, hogy mint egy csapatépítõ tréningen a dolgozók
alaposan megismerték egymást, erõsödött az összetartás
és a közösségi érzet, s kiváló hangulatban folyik azóta a
munka, akkor is már elmondhatnánk, hogy megérte.
Ennél azonban jóval többrõl van szó. Az Otthon munka-
társai megtanultak figyelni a maguk egészségére is, s a
tudatosság, ha beépül az élet mindennapjaiba, akkor
annak kedvezõ hatása is lesz. Mindez kiérzõdött a
beszélgetésekbõl, összefoglalókból, a kitûnõ hangulat-
ból.

Windhager

A Kistérségi Idõsek Otthona dolgozói
törõdnek egészségükkel!

Az egészségért dolgozók
egészsége

A társadalomban végbeme-
nõ változások a szociális ellátás-
ra is nagy hatással vannak, ezen
a területen dolgozók is egyre
nagyobb terhelésnek vannak
kitéve. A szociális munka tárgya
a segítségre szoruló ember, így
elengedhetetlen az ellátott és a
személyzet közötti együttmû-
ködés, másrészt a feladat ellátá-
sa a személyzetet fizikailag és
pszichikailag is igénybe veszi.
(Gondolhatunk itt a munka so-
rán kialakult feszült szituációra,
emelgetésbõl adódó fizikai
megterhelésre és arra, hogy mi
egészségügyi képesítésû szak-
emberek az életvitel kialakításá-
ban az egészségügyi ismerete-
ket nem teljeséggel alkal-
mazzuk.) 

Az idõsgondozás elengedhe-
tetlen követelménye, hogy az
ellátást nyújtók egészsége
fizikai és lelki teljesítõképessége
megmaradjon. Ennek érdeké-
ben az intézmény vezetésének
és a dolgozóknak is lépéseket
kell tenni Most az egészségi
állapotot befolyásoló rizikófak-
torok, a mozgásszegény élet-
mód, a helytelen táplálkozás, a
munkavégzés során kialakult
feszült helyzetek kezelése egyre
jobban veszélyezteti a dolgo-
zóink egészségét. Ezek a ténye-
zõk késztették az otthon veze-
tését, hogy a 2010-ben a TÁR-
SADALMI MEGÚJULÁS OPERA-
TÍV PROGRAM keretében meg-
hirdetett „Egészségre nevelõ és
szemléletformáló életmód-
programok” címû pályázati fel-
hívásra pályázatunkat benyújt-
suk. „Az egészségért dolgozók
egészsége” címen.

A program taralmi elemeit a
dolgozók körében készített kér-
dõíves felmérés és interjúk ered-

ményei alapján állítottuk össze,
valamint a munkahelyi egész-
ségterv is a felmérés eredmé-
nyeire épült. Az így kialakult
beavatkozási terv alappillérei:

• folyamatos mozgás biztosí-
tása, tartásjavító torna

• közösségi programok
• egészséges életmódhoz

szükséges tudás megszerzése

Pályázati programunk kap-
csolódik a NEMZETI EGÉSZ-
SÉGÜGYI-, a LELKI EGÉSZSÉG
ORSZÁGOS PROGRAMJÁHOZ,
valamint a város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájához.

A projekt ez év januárjában
indult és augusztus 31-ig
tartott, a fenntarthatósági idõ 3
év, azaz 2014. augusztus 31-ig
terjed. 

A program elemei:
• munkába történõ kerékpá-

ros közlekedés
• 3 alkalommal kerékpártúra
• 12 egész napos klubfoglal-

kozás
• Egészséges táplálkozás, 
• szív- érrendszeri megbete-

gedések, mozgásrendszeri
megbetegedések és megelõ-
zése stresszhelyzetek kezelése,
egyéni magatartásminták kiala-
kítása

• két alkalommal állapotfel-
mérés

• tartásjavító torna hetente
két alkalommal 2x1 órában

• tárgyi eszköz beszerzés
(tornaeszközök, CD, DVD leját-
szó, televízió, laptop, projektor,
vérnyomásmérõ)

Az elnyert támogatás: 
8 356 000 Ft

Szádóczki Márta
projektvezetõ
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Az elmúl idõszakban az együtte-
sünk több rangos eseményen vett
részt. 2011. július 23-tól 31-ig a
Mûvészetek Völgyében,
Vigántpetend volt a Hagyományok
Faluja, melynek egész héten a
Muharay Elemér Népmûvészeti
Szövetség volt a házigazdája. 

A szövetség tagegyüttesei
néptáncról, népzenérõl, zenés tán-
cos országjárásáról, tájegységek
hagyományaiból tartottak színvo-
nalas bemutatókat. Többek között
volt „Táncoló Rábaköz”:
Kapuvárról, „Hétpró-bás legények”
Gencs-bõl, be-mutatkozott a
Kalocsa-vidék, Palócföld, Bogyiszló
és Bag.

Együttesünk Isaszeggel közösen
július 26-án Rákosmente ünnepi és
hétköznapi szokásait, játékait
mutatta be. Nagyszüle-ink játékai-
val ismertettük meg a látogatókat
(fonás, bütykölés, kütyüzés, mad-
zagfonás, csutka-, csuhé-, rongyba-
ba készítés, diótörés és sítalpas
egyensúlyozás, ez utóbbit lásd a
csatolt fényképen).

Az egésznapos rendezvényen az
“Isaszegi Csata” együttessel és a
Zagyva Banda kíséretével énekel-
tünk, táncoltunk. Volt viseletbemu-
tató felváltva a két csoport között,
közben hajat fontunk, veresi vise-
letbe öltöztettük az önként jelent-
kezõket.

Az esti gálára megérkezett
Pásztor Béla polgármester úr
Cserháti Ferenc pályázati iroda
vezetõvel. Héra Éva elnök asz-szony
örömmel fogadta a vendégeket,
akik jelenlétûkkel megtisztelték a
rendezvényt. Végül az est hangula-
tos táncházzal zárult.

Lengyelországi Olecko városba
kapott meghívást az együt-tesünk
az augusztus 4-tõl 7-ig tartó XIV.”
Masurian Folk Me-etings” nevû
fesztiválra. A Muharay Elemér
Népmûvészeti Szövetség elnökasz-
szonya Héra Éva delegálta a

Veresegyházi Hagyományõrzõ
Népi Együt-test, hogy képviselje
Magyaror-szágot e nemzetközi
eseményen. A fesztiválon részt vet-
tek Románia, Ukrajna, Oroszor-
szág, Litvánia és Lengyelország
profi és hagyományõrzõ csoportjai. 

Nagyon kedves vendéglátásban
volt részünk. A három fellépés
között bemutatták a várost, a
Mazuri-tavakat, és ismerkedési est
keretében találkozhattunk a többi
szereplõvel is. A mû-sorunk nagy

sikert aratott, amelynek a zenei
kíséretét három tehetséges fiatal-
ember, Fodor Bence, Farkas Zsolt és
Óberhofer Elõd Csenger szolgáltat-
tatta.

Kíséretünkben volt a Váci Mihály
Mûvelõdési Ház igazgató asszo-
nya, Boross Zsuzsa, és a
Veresegyházi Hagyományõrzõ
Népi Együttes Kiemelten Köz-hasz-
nú Alapítvány elnöke, Sza-bó
Ferencné.

Köszönetet mondunk a vendég-
látó országnak, hogy biztosították
a szállást, az étkezést és az
útiköltség nagy részét, a Mû-
velõdési Háznak és az Alapít-vány-
nak a további támogatást.

Köszönet a csoport tagjainak,
hogy vállalták a tizenhat órás
fárasztó utat, és méltón képviselték
hazánkat.

Hibó Irén

A parlament ez év júliusában
fogadta el az egyes munkaügyi
tárgyú és más kapcsolódó tör-
vények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2011. évi
CV. törvényt, mellyel többek
között módosították a gyesrõl,
gyedrõl visszatérõk részére járó
szabadság mértékét és kiadá-
sának rendjét.

A törvénymódosítás értel-
mében akik 2011. december
elseje után kérnek fizetés nél-
küli szabadságot gyermekgon-
dozása vagy ápolása céljából, a
168 nap szülési szabadság ide-
jére és a fizetés nélküli sza-
badságuk elsõ hat hónapjára
jogosultak szabadságra.

Akik 2011. december elseje
elõtt már fizetés nélküli sza-
badságon voltak gyermekgon-
dozás céljából, és a gyed, gyes
letelte után ismét munkába áll-
nak, még a korábban hatályos
szabályok szerint jogosultak
szabadságra, azaz a szülési
szabadság idõtartamára és a
fizetés nélküli szabadságuk
elsõ évére.

A munkáltató kötelezettsé-
ge volt, hogy a szabadságot a
fizetés nélküli szabadság meg-
szûnését követõen munkába
álló munkavállalójának har-
minc napon belül kiadja. A sza-
badság pénzbeli megváltására
nem volt lehetõség, azt csak a
munkaviszony megszûnése
esetén lehetett és kellett a
munkáltatónak a munkavállaló
számára megfizetnie.

A törvénymódosítás augusz-
tus elsejétõl lehetõséget ad
arra, hogy a munkáltató és a
munkavállaló megállapodja-
nak arról, hogy a fizetés nélkü-
li szabadság idejére járó sza-
badságból hat hónapra járó
szabadságot a munkáltató
pénzben megválthassa. A hat
hónapra járó szabadság pénz-
beli megváltásáról azokkal a
munkavállalókkal is meg lehet
állapodni, akiknek a korábbi
szabály alapján a fizetés nélküli
szabadságuk elsõ évére jár a
szabadság. Ezzel a szabá-

lyozással lehetõvé válik, hogy a
munkavállaló hamarabb meg
tudja kezdeni munkáját, és ne
a felgyülemlett szabadságának
kivételével kezdje ismét mun-
kaviszonyát.

A gyesen lévõknek a gyes
igénybevétele mellett lehetõsé-
gük van fizetés nélküli szabad-
ságuk megszûntetése esetén
munkáltatójuknál munkát vál-
lalni heti 30 órában. A munka
törvénykönyve nem rendelke-
zett arról, hogy a munkaválla-
lónak munkavégzési szándéká-
ról milyen határidõn belül kell
tájékoztatni munkáltatóját, így
gyakran elõfordult, hogy a
munkavállaló akár azonnali
munkavégzési szándékkal tért
vissza munkáltatójához, mely
felkészületlenül érintette a
munkáltatót, esetleg nem tu-
dott azonnal munkát biztosíta-
ni számára, így a munkavállalót
munkavégzés nélkül állásidõre
járó díjazás illette meg. Az au-
gusztus elsejétõl bevezetett
jogszabályi változás lehetõ-
séget biztosít a munkáltató
számára, hogy felkészülhessen
a fizetés nélküli szabadságát
megszakító munkavállaló fog-
lalkoztatására. A munka tör-
vénykönyvének 138.§-a kiegé-
szült  azzal, hogyha a munka-
vállaló fizetés nélküli szabadsá-
gát meg kívánja szakítani, a
megszakítási szándékát elõze-
tesen közölnie kell munkáltató-
jával. Ha a munkavállaló a fize-
tés nélküli szabadság kezde-
tétõl számított hat hónap
letelte elõtt kíván munkába
állni, a munkáltató foglalkozta-
tási kötelezettségének a be-
jelentést követõ harminc nap
elteltével köteles eleget tenni.

Abban az esetben ha a mun-
kavállaló a fizetés nélküli
szabadság kezdetétõl számí-
tott hat hónap elteltével vagy
azt követõen kíván munkába
állni, a munkáltató foglalkozta-
tási kötelezettségének a
bejelentést követõ  hatvan nap
elteltével köteles eleget tenni.

Kissné Horváth Marianna
Gazdasági tanácsadó

Amennyiben kérdése van,
szeptember 22.-én és 26.-án
hívhatja a 06-1-784-0930-as
telefonszámot.                 (x)

Gyesrõl visszatérõket megilletõ
szabadsággal kapcsolatos 

jogszabályi változások

A Hagyományõrzõ
Népi Együttes
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„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied
legyen a dicsõség, a tisztesség és a hatalom…”
(Jel 4, 11).

Idei református bibliaolvasó kalauzunk vezér-
igéjét választotta mottóul az immár ötödik éve
egyházi iskolát mûködtetõ veresegyházi egyház-
község és a református iskola vezetõsége, ami-
kor megtervezte az ez évi, rendhagyó tanévnyitó
ünnepség meghívóját. Régóta, az elsõ évfolyam
négy évvel ezelõtti elindulása óta vártunk erre a
csodára: szûk hat hónap alatt elkészült az egy-
házi, templom melletti telken a Veresegyház
Város Önkormányzata által megépíttetett, és
augusztus 28-án, a tanévnyitó keretében a helyi
gyülekezetnek, mint iskolafenntartónak ingye-
nes és örökös használatra átadott új, egyszerre
hagyománytisztelõ és igényesen korszerû, hat
tantermes, gyülekezeti teremmel és
díszteremmel, konyhával, ebédlõvel és tornaszo-
bával felszerelt iskolaépület. 

A Zsigmond László és Jánosi János által terve-
zett, Pataki Mihály irányításával kivitelezett új
épületben és az eddigi, a megnagyobbított,
átalakított lelkészlakásban továbbra is mûködõ
iskolaépületben, felmenõ rendszerben, immár öt
évfolyam tíz osztálya, közel 250 kisdiák tanul
szeptembertõl. Ezek a gyerekek szüleikkel, csa-
ládjukkal együtt már megtöltötték volna az 500
férõhelyes templomot, de kiegészültünk termé-
szetesen az iskola tanítóival, tanáraival, a gyüle-
kezet tagjaival és a meghívott egyházi, városi
vendégekkel. Dr. Szeifert György orgonajátékára
vonult be a lelkészek kara, amelyben a reformá-
tusokon kívül a helyi történelmi egyházak
képviselõi is megjelentek. 

Dr. Szabó István püspök úr a zsúfolásig meg-
telt templomban, közel 1000 lélek számára hir-
dette Krisztus evangéliumát. A prédikáció alapi-
géjéül Jeremiás próféta igaz, hûséges embert
keresõ szavait (Jeremiás 5, 1) választva az
igehirdetõ kiemelte, hogy Akit a bibliai,
ószövetségi idõk elhívottai kerestek — és mások
is, például Diogenész, aki verõfényben, mécses-
sel igaz ember után kutakodott —, azt az egyet-
len Igazat mi megtalálhatjuk Jézus Krisztusban.
Itt, Veresegyházon, ebben a keresztyén iskolá-
ban, hasonlóan más egyházi tanodákhoz,
ahonnan minõségi, tisztességes és komoly
tudással alapozott fiatalemberek kerülnek ki, itt
is itt van, jelen van, hív minket az Egy, a Krisztus,
akin minden múlik. Ez az iskola is egy eszköz az
Egy Igaz felé való elkötelezéshez. Övé, Krisztusé
itt Veresegyházon is a dicséret. 

Az ünnepség házigazdájaként Kovácsné Éles
Edina beosztott lelkipásztor köszöntötte a ven-
dégeket, ifj. Tóth Sándor kísérte a gyülekezeti
éneklést.

Fukász Lászlóné igazgató tanévnyitó ünnepi
beszéde után Fukk Lóránt lelkipásztor adott
hálát az álom megvalósulásáért. A fenntartó
egyházközség presbitériuma átadta ajándékát,
az iskolai díszzászlót a diákság képviselõinek. Ezt
követõen Ódé Bence Levente 2. a osztályos tanu-
ló mondott verset, majd a templom és az új isko-
la között Péterffy László szobrászmûvész újon-

nan felállított alkotásánál, Kálvin János
leleplezendõ szobránál Sípos Bulcsu Kadosa
esperes úr méltatta Kálvin szolgálatát, Krisztust
követõ életmûvét. Ezután Csuka Tamás
egyházmegyei fõjegyzõ mondott áldást.

Ünnepségünk harmadik része, az új iskola
átadása a gyermekek és a gyülekezet közös
kórusának éneklésével kezdõdött, melyet Fukkné
Fukász Enikõ nagytiszteletû asszony vezetett.
Ezután Pásztor Béla polgármester mondott
ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta: azért
valósulhatott meg a már 1971-ben felmerült
gondolat (hogy ezen a dombos telken iskolát
kellene építeni), mert összefogás és példás,
partneri jó együttmûködés alakult ki a felek
között, az önkormányzat és a gyülekezet, vala-
mint a város történelmi felekezetei között.

Az építõk lelkiismeretes és határidõre elkészült
munkáját a polgármester oklevelekkel, az egy-
házközség pedig az iskola szimbólumát ábrázo-
ló emlékplakettekkel köszönte meg. Az egyház-
község nem feledkezett meg az építkezést
szívügyének tekintõ, azért annak motorjaként
kitartóan küzdõ Pásztor Béla polgármester úrnak
mondott köszönetrõl és meglepetés ajándékról.

Miután Pásztor Béla, Fukász Lászlóné és Fukk
Lóránt átvágták a nemzetiszínû szalagot, szere-
tettel hívtunk mindenkit az új épület felfedezésé-
re és szeretetvendégségre.

Tóbiás Csaba Sándor presbiter

Hálaadás az Egyetlenegy Úrnak új veresegyházi iskolájáért 
Tanévnyitó és épületavató ünnep a

Kálvin Téri Református Általános Iskolában
Kovácsné Éles Edina lelkipásztor

Gyerekek, akikért az iskola épült

Dr. Szabó István püspök prédikációja
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A templom és a vallásalapító
Kálvin János szobra

Kálvin János szobra

Fukk Lóránt lelkipásztor 
és Fukász Lászlóné igazgató asszony

Dr. Szabó István püspök,
Fukk Lóránt lelkipásztor
és Pásztor Béla 
polgármester

Sipos Bulcsú Kadosa esperes a még 
le nem leplezett Kálvin szobor elôtt

Fukász Lászlóné igazgató asszony 
az új épület kulcsával a kezében

Szalagátvágás
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Izgatott várakozás a vásártéren
egy kánikulai ragyogó napon.
Megérkeznek a buszok: összesen
három, tele gyermekkel, néhány
felnõtt kísérõvel. Még egy utánfu-
tójuk is van! A veresiek versengnek
a gyermekekért. - Én két lányt
kérek!- kiáltom, és valóban, két
kedves tizenhat év körüli lányka jön
felém. - Akkor menjünk!- Így törté-
nik mind a százötven gyermekkel
és a kísérõikkel is: veresegyházi csa-
ládok szállásolják el a kórus és a
zenekar tagjait. 

Otthon ismerkedés, barátkozás,
uzsonna, frissítõ, berendezkedés a
szobákban, aztán mehetünk a
Mézesvölgyi iskolába. Kezdõdik a
koncert! A szentegyházi Gyermek-
filharmónia magyarországi körút-
ján városunkban is koncertet ad.
Õserõ és fegyelem, játékosság és
komolyság egyszerre jellemzi ezt a
csodálatos gyermekkart. Százan

énekelnek, ötvenen hangszeren ját-
szanak. A legtöbben Szentegyhá-
zasfaluban laknak, de sokan a
környezõ falvakban, városokban. 

Nagyon gazdag repertoárjukból
tizenhárom mûsorszámot adnak
elõ nálunk. Kezdik Bach-kantátával,
folytatják Liszt Hajnalozójával, nép-
dalokkal, kovácsmester és inas
„párbeszédével”. És szinte minden
dalt eredeti nyelven: németül, törö-
kül, spanyolul énekelnek. Sok
dalukhoz „beöltöznek”, vagyis a
dal tartalmának megfelelõ jelmezt
vesznek föl, vagy kis zászlók lenge-
tésével fokozzák a hatást.
Egyébként megjelenésük is impo-
záns: egységes székely ruhát
viselnek.

A hangulat szinte a tetõfokán a
koncert végén, amikor az induló-
kat, a Székely himnuszt és a
Szózatot éneklik. A közönség állva
tapsol, követeli a ráadást.

A karvezetõ, az energikus és
humoros Haáz Sándor tudatos
mûsor-összeállításával, a csendes,
nyugodt dalokkal „csillapítja” a
közönséget. 

Másnap a gyermekek kímélése,
pihentetése és a bõséges reggeli
után a legtöbben a Medveotthon-

ban sétálunk. Fagyizás, útravaló
vásárlása és már indulni is kell a
találkozóra, a gyerekek folytatják a
turnét: a következõ „állomás”
Nyíregyháza lesz. 

Csodálatos élmény volt a kon-
cert, kellemes az együttlét és nagy-
szerû, új barátokat szereztünk! A
gyermekek és vezetõik kemény,
kitartó munkával, a fárasztó turné-
zással megdolgoztak a sikerért.
Gratulálunk!                      fverona

Barátság — ének —zene
A szentegyházi Gyermekfilharmónia 

vendégszereplése Veresegyházon

Augusztus 18-án este a Szent István
Napra való lelki felkészüléshez tökéle-
tes látványt, zenei élményt és
hangulatot adtak a székely fiatalok
mûsorukkal. Elõadásuk színvonaluknak
megfelelõen a Duna TV riportere is
jelen volt, s közvetítést adtak
mûsorukból a „nagy” TV-ben.
Köszönjük a szervezõknek: Czeller
Karolának és Morvai Lászlónak ezt a
felejthetetlen estét!                        WK

Kitûnõ hangú gyereksereg

Énekelni öröm!

Haáz Sándor Czeller Karola köszöntését fogadja

A mûsorvezetõ kislány

Nagy István egy díszes
emléklappal 
köszönte 
meg 
a mûsort
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Éjszakai Túra
Hatalmas népszerûségnek

örvend — elsõsorban a fiatalok
között — ez az évente megrende-
zett játékos, vidám, de részben
mégis tudást és gondolkodást is
igénylõ, néhány kilométeres túra,
fel a Margita hatalmas
keresztjéhez, árkon-bokron, sötét
erdõn keresztül. 

A közel 100 csapat nagy harcot
vív a pontokért, a gyõzelem presz-
tizskérdés. A hangulat ez alkalom-
mal is remek volt.

Négy fiatal lány ünnepelte születésnapját 
a túra idõpontja közelében. Ezzel a fényképpel 
kívánunk nekik a szerkesztõség nevében boldog 
évfordulót, nem mondjuk meg, hányadikat!

A túra a benevezéssel 
kezdõdik

Indulásra készen

Örömünnep a hegyen
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Nagy fába vágták a fej-
széjüket a veresegyházi amatõr
mûvészegyüttesek a nyár dere-
kán: õk készítették és adták elõ
Szent István Napján az esti
ünnepi mûsort. Az elõadás
gerincét a Bokréta Néptánc-
együttes történelmi táncszínhá-
zi alakítása adta, ehhez csatla-

koznak a többiek, a plakáton
megnevezett sok-sok szereplõ.
Honnan jött az ötlet, s hogyan
zajlik a felkészülés?

Errõl faggattam Paár Tibort, a
produkció megálmodóját, szer-
kesztõjét, rendezõjét.

„Az igény az elmúlt év végén
fogalmazódott meg: létre
kellene hozni egy olyan
elõadást, amely a Bokréta

Néptáncegyüttesre irányítja a
figyelmet és lehetõséget teremt
adottságainak, tehetségeinek
kibontakoztatására. Dinka Ber-
nadett és Fülöp Vilmos megke-
resett engem az alapelképzelés-
sel, majd hosszas közös „ötlete-
lés” után jutottunk el a történe-
ti táncjáték gondolatához. Úgy
éreztem, hogy az ünnephez
híven olyan történelmi korokat
kellene megjeleníteni, kiemelni,
amelyek sikeresek voltak. Persze
nem feledkezhetünk meg a
szomorú eseményekrõl sem (pl.
a világháborúk). Ezeket is
megjelenítjük különbözõ dra-
maturgiai eszközökkel. Azt sze-
retném, ha ez egy boldogságot,
hitet adó elõadás lenne, amely
után az emberek örömmel
mennek haza, büszkén vállalják
azt, hogy itt születtek és élnek.
Ugyanakkor szeretnénk látvá-
nyos színpadi képekkel, hangu-
latos zenékkel szórakoztatni a
közönséget.

Számos amatõr együttes
részt vesz az elõadásban, így
többrétû, nehéz feladat a ren-
dezés, de igyekszünk megosz-
tani a munkát. A koreográfiát
Almássy Bernadettel készí-
tettük. Õ 4-5 hónapja ennek a
mûsornak él. Sok segítséget
kaptunk, fõleg most a finisben.

Hamarosan az elõadás hely-
színén próbálunk, itt fogjuk

kialakítani a végsõ formát. A
táncokhoz élõ muzsika, ének, a
látványhoz vetítés és élõ képek
is lesznek, így próbáljuk elérni,
hogy minél közelebb kerüljenek
a nézõkhöz az események.

Abban bízunk, hogy megtelik
a Búcsú tér, és reméljük, az em-
berek magukénak érzik majd az
elõadást, hiszen mind Magyar-
ország, mind Veresegyház
történelmérõl fogunk szólni.”

A felkészülés komolysága és
intenzitása, a szereplõk lelkese-
dése és odaadó munkája erre a
garancia.

A tervek megvalósultak:
létrejött az elõadás és nem akár-
milyen! A Búcsú téren emberek
százai (vagy ezrei?) nézték,  hol
izgalommal, hol örömmel, hol
meghatottan Magyarország
születésnapi „köszöntõjét”. A
narrátor igazán szép kiejtéssel
mesét mondott, a magyarság
történetét. Humánum, ember-
ség, szeretet, megértés, a test
harmóniájának és a lélek béké-
jének vágya hatotta át a már-
már naiv szöveget. De ez senkit
sem zavart, hiszen mese volt ez
a javából. Még akkor is, ha a
valóság szálaiból szõtték. 

Hat nagy történelmi kort
jelenítettek meg a szereplõk 33
képben! Egy percig sem
unalmasan, korhû jelmezek-
ben, korhû táncokkal, dalokkal.

E csodálatos sokszínûséget nem
lehetett volna létrehozni, ha
Veresegyházon nincs az a
csodálatosan sokszínû civil és
mûvészeti élet, sok-sok csoport
és tehetséges ember, amely itt,
az elõadásban megjelent. Hogy
a honfoglalók és Mátyás bevo-
nulását igazi lovakon lehetett
megjeleníteni, hogy a török
idõket igazi hastáncokkal lehe-
tett illusztrálni, hogy a piaci
jelenetben igazi élõ állat lehe-
tett, valóságos, népviseleti
ruhákban énekeltek, táncoltak,
mindez a helyi csoportoknak,
embereknek köszönhetõ. És
annak a néhány szervezõnek,
vezetõnek, aki hitt a sikerben,
dolgozott érte és munkára
tudta sarkallni társait.  

Külön értéke és érdeme az
elõadásnak, hogy egyetlen profi
színészt, táncost sem alkalma-
zott. A szövegírón, a zene-
szerzõn, a zenekaron és a
rendezõn kívül mindenki ama-
tõr volt, önzetlenül, kedvtelés-
bõl, honorárium nélkül dolgo-
zott. És nem kis munkát vég-
zett! Létrehozott egy pro-
fesszionális elõadást, amely
ebben a formájában megismé-
telhetetlen, de átalakítással,
szûkítéssel bárhol, bármikor
elõadható. 

fverona

A CSILLAGÖSVÉNY-re készültek és jutottak a veresi Bokrétások
a többi amatõr mûvészeti együttessel közösen
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Egyszer vót, hol nem vót, az
Óperencián is túl, még azon is
túl, a külsõ kemen-cének a
belsõ ablakában, öregasszony
szoknyájának a hetvenhetedik
ráncában vót egy fehér bolha,
s ennek a bolhának a kellõs
közepibe vót egy kicsiny szé-
kely falucska… Így s még sok
más színes mesekezdéssel
szórakoztattuk egymást az
Egyházaskozáron tartandó VI.

MÓKA dráma- és sporttábor-
ban.   

Már a buszon csapatokat
alakítottunk, megismertük
az erdélyi utazók, költõk és
írók életét, majd elkezdtük
az esti elõadásunkra való
felkészülést. Délelõttönként
a csapatok egymás ellen
versengtek a különbözõ
sportágakban. A floorball
ütõk nem kínéltek senkit. A
mérkõzéseket követõen
finom ebéddel vártak min-
ket a házigazdák. (Az esti
csodálatos kemencés piz-
zákról ne is beszéljünk!) 

Eközben a tábor vezetõi
elmondták az aznapi kéz-
mûves feladatunkat. Veres
Enéh festõ- és szobrászmû-
vésznõ segítségével életfá-
kat, térképeket, õsi rovás-
írásos meseillusztrációkat,
viaszpecséteket és agyagfi-
gurákat készítettünk. 

A számháború után több

sebesültünk is volt, me-
gszúrták õket a darazsak, de
mindenki életben ma-radt.
Akinek még volt ereje, elme-
hetett szekerezni, vagy soly-
mászni. Este vacsora után
székely vicc- és vers- összeállí-
tásokkal, erdélyi népmesék-
kel, versekkel és egyéb
humoros elõadások-kal szó-
rakozattuk egymást, vagy
táncoltunk és énekeltünk a

helyi csángó magyarokkal. A
mûsorok után lobogott a
tábortûz, vagy visszhangzott
a karaoke dallamoktól a
tábor, de aki csendre vágyott,
elmehetett csillagokat néze-
getni. Mi minden eszébe nem
jut az embernek a rengeteg
csillogó pont nézegetése-
kor… Felejthetetlen! Mint
ahogy az éjszakai Drakula-
túra is, ahol a rettegés
mélységei tárultak fel
elõttünk. Na és a szívtánc…
Azok az érzések! 

A tábor végén hatodszor-
ra is el kellett ismernünk,
hogy megint felejthetetlen
volt! Büszkén viseljük az
ajándékba kapott pólókat!

Aki nem hiszi, jöjjön
jövõre és járjon utána!

Ács Júlia, 
a Fabriczius József 

Általános Iskola 
8.a osztályos tanulója

VI. Móka Dráma- és Sporttábor 

„A csodálatos Erdély”
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Bátori István - ifjú orgona-
mûvész, a Hochschule für
Musik hallgatója Würzburg-
ban, 2010 óta. Lezárta tehát
fõiskolai tanulmányai elsõ évét.
Szép, egész estés mû-sorral
örvendeztette meg a hallgató-
ságot szeptember 3-án.

Ella István, városunk neves
orgonamûvésze és karnagya
konferálta fel és mutatta be
az ifjú tehetséget. Meg-tud-
hattuk, hogy a veresegyházi

Lisznyai Szabó Gábor
Zeneiskolában kezdte zenei
tanulmányait, Láng Gabri-
ellától zongorázni, Rab
Kamillától orgonálni tanult. A
Pikéthy Tibor Zenemûvészeti
Szakközép-iskolában folytat-
ta a zenetanulást, az orgona
és zongora mellett a csem-
balóval ismerkedett 2005-tõl
2010-ig. Az érettségi után
Würzburgba ment fõiskolára,
az év nagy részét ott tölti. 

A 2010-es szegedi orgona-
találkozón ezüst elismerés-
ben részesült. Részt vett a
szombathelyi régi zene
kurzuson és különbözõ
német tanulmányutakon.
Koncertezett a würzburgi
Bach Napokon és a berlini
dómban. 

Városunkban elõször ját-
szott nagy közönség elõtt a
református templom csodá-
latos hangszerén. Mûsorán

Franz Tunder, Johann Michael
Bach, Johann Sebastian Bach,
Dietrich Buxtehude mûvei
szerepeltek, tehát a német
barokk zeneszerzõk, akik
különösen közel állnak
hozzá. A záró darab Juan
Cabaniles Passacilléje volt,
amely a spanyol barokk
szerzõ temperamentumos,
egzotikus alkotásai közül
való. A szerzõkrõl és a fel-
hangzó darabokról az által

készített ismertetéseket ol-
vashattuk a templom padjain
található szórólapokon.

A koncert végén hosszú
ideig kellett Bátori Istvánnak
a templomban tartózkodnia,
hiszen oly sokan gratuláltak,
a rokonok, az ismerõsök, a
volt tanárai, osztálytársai,

barátai. To-vábbra is „szurko-
lunk” neki, izgulunk érte és
büszkék vagyunk rá, mi,
Veresegyház zeneszeretõ
közönsége. Kívánunk további
sok sikert, kitartást, erõt
további tanulmányaihoz.

fverona

Szeptember havi események a Váci
Mihály Mûvelõdési Ház és a
Szabadidõs és Gazdasági Központ
szervezésében

Szeptember 16-án (péntek) 18.00
Kiállítás megnyitó az Udvarház
Galériában 
Horváth István és Shütz Zoltán
szobrászmûvészek kiállítása 

Szeptember 18 16:00 Kolompos
táncház 
Helyszín: Váci Mihály Mûvelõdési Ház 

Szeptember 25. 13 órától: Szüreti
felvonulás és bál 
Helyszín: Búcsú-tér 
Rossz idõ esetén: a Váci Mihály
Mûvelõdési Ház 

A MÛSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT
FENNTARTJUK! 

Ifjú veresegyházi orgonamûvész
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Megyei szervezésû utcai
kosárlabda verseny
rendeztek a fõút egyik
parkolójában. Szerte a
megyébõl, de még
messzebbrõl is érkeztek
játékosok, összesen 23 csa-
pat nevezett. Házigazdái
Csordás Gábor és Grúber
Mihály voltak.

Veresegyház neve újra
bekerült az országos médiá-
ba! Pozitív értelemben, jó pél-
daként. A 2011. augusztus
27-én, szombaton zajló vízi-
labdatorna jó visszhangot
kapott a HVG-ben és a
Magyar Nemzetben. Igaz,
elõbbinél „csak” fotó látható
a veresi Malom-tóról
(2011/34. szám, 2011. aug.
24.), Fazekas István, a HVG
sportfotósa készítette. A
másodikként említett újság
2011. szeptember 3-i, szom-
bati számában Wekerle
Szabolcs újságíró terjedelmes
cikkében említi a veresi sza-
badvízi póló hatvanéves
hagyományát és a jelen
törekvésekben rejlõ nagyszerû
lehetõségeket. 

Pásztor Attila beszámolója
alapján a következõképpen
értékelhetõ a rangadó:

A hétvégi II. Octopus
Meghívásos Felnõtt Vízilabda
Torna eredményei:

1. Octopus- Veresegyház
2. Százhalombatta
3. TIPO- Senior (Budapest)

Egyesületünk visszaszerezte
a vándorserleget, melyet
tavaly Százhalombatta csapa-
ta vitt haza.

Négy meccset kellett
minden csapatnak játszania,

ebbõl hármat nyertünk, a
negyedik meccsen már sok
utánpótlás korú játékosunkat
is beállítottuk, és így is csak
három góllal kaptunk ki, de
akkor már ez mindegy volt,
mert a három nyert meccsel
megnyertük a tornát.

A Tavirózsa Étterem fõzte
nekünk az ebédet, és amíg a
felnõtt csapatok ebédeltek,
addig gyermek sportolóink-
nak én fújtam egy doppler-
bajnokságot.

Egyébként az egész nap
folyó meccseket egy hivatásos
bíró fújta végig, aki mindig
szívesen jön hozzánk, hiszen
nálunk van most az egyetlen
tóvízilabda pálya Magyaror-
szágon, és ezt kellene nagyon
fejleszteni, hiszen kevés az
uszodai vízfelület.

Felnõtt csapatunk meghí-
vást kapott ezen a hétvégén
Százhalombattára egy
kétnapos felnõtt tornára, ahol
tavaly is voltunk, így csapa-
tunk nem pihen, menetelünk
tovább. Ott megmérkõzünk
újra a Százhalombattával,
Váccal, ott lesz Eszék
(Horvátország), Raiffeisen-
Budapest és Balatonfûzfõ csa-
pata.

Csak így tovább, sok sikert!
Hajrá Octopus!

fverona

Nagy csaták a Malom-tó vizén

Utcai 
kosár-
bajnokság

Csordás Gábor
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Úti levél
ERDÉLY - szívem csücske!

Szeretettel és boldogan osz-
tom meg úti élményeimet a
veresegyházi lakosokkal, bízva
abban, hogy példámat követve
minél többen választják majd
ezek után Erdélyt kirándulásaik,
nyaralásuk helyszínéül. 

Legelsõ alkalommal 2001-
ben jártam egy klasszikus kör-
úton az unokámmal Hargita- és
Maros-megyékben, emeletes
busszal, fantasztikus idegenve-
zetõvel, csodálatos helyeken.
Akkor megfogadtam, ahány-
szor csak megtehetem, ismét
elmegyek!

Most augusztus elsõ felében
is sikerült 8 szép napot ott töl-
tenem, méghozzá Atyhában.
Ez a kicsi falu 1998-tól „testvér-
városa” Veresegyháznak, így
nagyon sokan jártak már itt
tõlük is és most is õszinte,
szívbõl  jövõ jókívánságokat
küldtek velem az ismerõsöknek.
Szorgalmas, dolgos,  szerényen
és szegényen élõ emberek, de
lélekben gazdagok!  Szinte
nemzeti jellegzetesség csavaros
észjárásuk, viccekkel, „góbésá-
gok”-kal  vigasztalják magukat,
amióta Csaba királyfi  ellovagolt
tõlük a népmesék aranyszõrû
lován. Egészséges humoruk
segíti át õket a mindennapok
gondjain.

A természeti szépségek
bõsége pedig megigézett.
Csodálatos tájak, hûvös erdõk,
csobogó patakok amerre a
szem ellát! Nem tudom, ki
hogy van vele, de én nem sze-
retem a zsúfolt, „közkedvelt”
nyaralóhelyeket. Itt fent a
hegyen jó levegõ van és csend,
amerre a hegyekben, völgyek-
ben, falvakban. Igazi kikapcso-
lódás! A nagy séták, az esti
tûzrakás és szalonnasütés, a

hangulatos beszélgetések cso-
dásak.

Ha mégis másra vágysz:
közel van Szováta, ahol a
Medve-tó nyújt felüdülést,
Parajd, ahol a régi sóbányában
gyógyító hatású levegõt szívhat
mindenki, vagy a felszínen a
parajdi sófürdõ (strand), ahol
fürdés után azonnal zuhanyoz-
ni kell, mert ha nem mosod le a
sós  fürdõvizet magadról, pár
perc múlva olyan vagy, mint
akit tetõtõl-talpig behintõpo-
roztak.  

Közel van Vármezõ a piszt-
rángot tenyésztõ tavacskákkal,
vendéglõvel, ahol garantáltan
friss a halétel és jó a kiszolgálás.
Jól és hamar megközelíthetõ
Farkaslaka, ahol megtekinthetõ
Tamási Áron szülõháza, a temp-
lom mellett pedig síremléke. 

De Atyhához legközelebb
mégis Korond van, ahol most
rendezték meg a XXXIV.
Fazekas Kiállítást. Rengeteg
gyönyörû termék volt látható és
egy csodálatos mûsor népvise-
letbe öltözött gyermekkórussal,
szavalókkal. A befejezés a
magyar, majd a székely him-
nusz közös eléneklése volt. A
kiállítás területén egy szép,
fából faragott  építmény  állt,
melyben egy  borvíz-forrás
található.  Bárki meríthet belõle,
hogy a szomját oltsa.  

Sajnos ez a pár nap hamar
eltelt,  de egy életre emlék
marad, úgy  mint az elõzõ évek-
ben tett utazásaim:  Észak-
Erdély,  Dél-Erdély , városok,
falvak,  kedves és bõséges  házi
vendéglátás mindenütt.
Keljenek hát útra, legyen benne
örömük, mint nekem!

Sóti Elli

A csodálatos Duna-part
Az egyik egyszerû, egészséges és
szép nyári utazási lehetõségrõl
szeretnék írni, a kerékpártúrázás-
ról. Lehet egészen messze (orszá-
gos, ill. külföldi nagy túrákon),
egészen nehéz pályán (meredek
hegyi utakon), de lehet itt, a
közelben, a Duna-parti kerékpá-
rúron. Sajnos oda eljutni
nem könnyû, mert Veresegyház-
Vác viszonylatban csak egy
nagyon forgalmas és elég rossz
minõségû fõútvonal áll a
kerekezõk rendelkezésére, és az
bizony nem életbiztosítás,
sõt…(vagy a vonat, Vácig, ez
viszont külön pénzt és szervezést
igényel). Ezért ezt mi úgy szoktuk
megoldani, hogy kisteherautóval
(bicajok a platón) elmegyünk
Vácig, és onnan indulunk túrázni
vagy a pesti, vagy a szobi
irányba.
Egy hûvös vasárnapi reggel erre
nagyon alkalmas lenne,
gondoltuk, sülünk a napon
késõbb eleget! Na, de akkor hol
marad a vasárnap reggeli lustál-
kodás, a közös reggeli
nyugodtan, bõségesen, nem úgy
mint a hétköznapokon, kutyafut-
tában? Hát egy ilyen nagy csalá-

di szeánsz után indultunk el, és
úgy határoztunk, nem ülünk
autóba (ez már önmagában is
ünnepnap nekem!), hanem kere-
kezünk Vácig, és onnan majd
meglátjuk, merre.
Kb. egy óra alatt elértük a szõdi

elágazót, majd ott letértünk a
fõútról és Szõdön, majd
Szõdligeten át, keresztül az emlí-
tett falvakon Göd keleti részén
értünk le a Duna-partra. A tele-
pülések kedves, szép falvak, nem
forgalmasak, kiépített kerékpá-
rútjuk nincs. Jól esett rátérni a
Duna-parti kerékpárútra, ahol
árnyas-ligetes fák között, hûvös-
párás levegõn kerekezhettünk a
kinti kánikula ellenére. Elértük
Vácot, ahol fagyival hûsítettük
magunkat, pohár sörrel öblítet-
tük le az út porát. Azután újra
nyeregbe szálltunk és visszatér-
tünk Gödre, egészen a nyugati
végéig. Itt megkerestük a
strandot, és kellemes fürdõzés
után indultunk vissza Veresre. 
Ez a kb. 60 kilométeres túra
nagyszerû nyári emlék lesz a
fagyos, téli napokra.

Verona-Zoltán és a család

Kedves Elli!
Köszönjük a csodálatos beszámolót, az „Úti levelét”. Olvasván
sorait szinte végigjártam az említett helyeket, én is átéltem az
élményeket. Engem is az fogott meg Erdélyben, amirõl Ön írt:
a tiszta levegõ, a csend, a természet és a kultúra, a hagyomány
gazdagsága. 
Öröm volt olvasni sorait, remélem, máskor is gazdagít majd
minket beszámolójával.
Várjuk Tisztelt Olvasóink „Úti leveleit” is.

Tisztelettel: a szerkesztõség nevében: Verona.

Egy utazó találkozik egy székellyel az úton. 
Elérek-e a városba vacsora elõtt, atyafi?

El, ha addig meg nem vacsorázik!

1,5
 éve

s ko
rtól

1,5
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szeptemberi kezdésselszeptemberi kezdéssel

www.7torpe.hu
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Megérkezett 
az ôszi 

kollekció!!!

Esküvõk 
és más 
családi

események

fotózását
vállaljuk!
Azonnali 

fényképkészítés 
ott a helyszínen,

A/4 méretig.
06-30-335-9050

Ön a Veresi Krónika júniusi
számában „Tiszta vizet a
pohárba” címmel teljes részle-
tességgel taglalja a városunk
polgármestere elleni feljelen-
tésének indokát, bírósági sza-
kaszát.

Azonban arról nem tesz
említést, hogy mint minden
szerzõdésnek legalább két sze-
replõje, aláírója van. A másik
fél elõtt is ismeretes a lehetett,

hogy a közmûfejlesztés ilyen
rövid idõ alatt nem teljesíthetõ,
s a kötbérre vonatkozó kitétel
is irreális. Szijjártó Péter szavai-
val élve „az ilyen pofátlan
szerzõdés” etikátlan, elfogad-
hatatlan, a másik fél jogi
felelõsségre vonása esetleg
nem volna idõszerû ????

Csak ennyi a „dodonai” kér-
désem.  

Monostori László

Az Unitop Kft gyakorlattal rendelkezõ
munkagépkezelõt keres JCB 3CX típusra, 

veresegyházi munkavégzéssel.
Ugyanitt felveszünk képzett munkaerõt 

betonelem gyártó gépre.
Jelentkezni lehet e-mailben: bs@unitop.hu

Telefonon: 06-28-387-509
Személyesen: 

2112 Veresegyház, Hajó u. 2. (Betonüzem)

Budapest környéki munkahelyekre 
keresünk 

porbeles- és tömörhuzalos hegesztõket,
ill. rajzból önállóan dolgozni tudó

lakatosokat.
Feltétel: 2 év gyakorlat

Szállás biztosított!
tel.: 06-70-621-7884, 

email: kordinacioo@gmail.com

Nyílt levél Gerhát Imre Úr részére.
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A Református Iskola 
kivitelezésében 

érdemeket szerzett 
személyek emléklapot

vehettek át Pásztor Béla
polgármestertõl

Sántha Pál vezérigazgató
helyettes
Kamondy Tibor építésszere-
lési igazgató
Kántor Krisztián
építésvezetõ
Kolozs Lajos ügyvezetõ
Juhász Zsolt ügyvezetõ
Ládi Mihály építésvezetõ
Ujlaki Zsolt mûvezetõ
Kazsimér Béla mûvezetõ
Holes Szilveszter elõkészítõ
Vacula Imre szerkezetépítõ
Boros László szerkezetépítõ
Burik Csaba villanyszerelés
vezetõ
Krassay Sándor gépész
szerelésvezetõ
Kõrösi Sándor ügyvezetõ
Kucsa Tamásné ügyvezetõ
Kucsa Ervin ügyvezetõ-
helyettes
Orosz Mihály burkoló
Balázs Albert ács
Fukk Lóránt református lel-
kész
Fukász Lászlóné igazgató
Veresegyházi Református
Egyházközség
Presbitériuma
Székely János irodavezetõ
Kátai-Benedek Zalán
tanácsos
Moldvay Miklós
fõmunkatárs
Kun Éva keramikus

Emléklapot kap:
Pataki Mihály ügyvezetõ
Tantestület

A Kálvin Téri Református Általános Iskola
épülete elkészült, a tanítás

megkezdõdött
Folyosó részlet

Zsibongó az emeleten

A tornaszoba

Presbiterek átadják 
az iskolazászlót

Szeretetvendégség 
az osztálytermekben

Gyerekek kötik fel az elsô
szalagot az iskolazászlóra

Az egyik tanterem
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