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Május 1. a fenyvesben

Hamarosan próbaüzem 
a szennyvíztisztítóban

Épülnek az utak

Struccok is laknak a
Medveotthonban
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Anyák Napja
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük. Anyák 

Napján a világ minden táján a gyermekek –  a felnőtt korúak 
is – felköszöntik az édesanyjukat!
Ez a hagyomány az ókorig vezethető vissza, legelőször a régi görögök 
és a rómaiak idején rendeztek az ünnepséget az anyák tiszteletére. 
Később azonban ez feledésbe merült. A középkorban újra feltűnt a 
keresztények gyakorlatában, akik a Szűzanya tisztelettel hívták fel a 
figyelmet az édesanyák iránti hála kifejezésére. (A magyarság számára 
ez természetesen értendő volt, hiszen Szűz Máriát, mi a „napba öltözött” 
Boldogasszony-ként nagy tiszteletben tartottuk. Eredeti himnuszunk is a 
Boldogasszony anyánk c. ma is ismert énekünk volt. – a szerk!).
Amerikában a polgárháború rengeteg családot megosztott, test-
véreket állított egymással szembe. Egy virginiai asszony,
Anne Reevs arra gondolt, elősegítheti a megbékélést a családtagok-
kal, és erre a legalkalmasabb esemény az édesanyák köszöntése volt. 
Szülővárosában, Graffouban egy alkalommal megszervezte a ta-
lálkozást. A következőkben lányára maradt a feladat.
1907. május 9-én, anyja halálának évfordulóján Anne Jarvis meghív-
ta ismerőseit. Megkérte őket, hogy emlékére ki-ki köszöntse fel a 
maga édesanyját, valamint közösen emlékezzenek meg az elhunyt 
anyákról! 
Magyarországon 1925-től ünnepeljük az édesanyákat, 1941. óta álta-
lánossá vált a világon ez az ünnep. 

Májusban találkozik a tavaszi és a nyári virágok némelyike, valóban 
méltó, hogy ekkor köszöntsük a Szűzanyát és az édesanyákat,
nagymamákat.
Az anyák napi csokorba kösse bele mindenki a jóság, a szeretet,
a megbecsülés és a hála virágait!

FGyné

Nagyanyó
Aranyos Nagyi,

Te vagy mindenem,
Hiszen anyukámat
Felnevelted nekem.

Köszönöm ezt neked,
Mindig köszönöm,
Az én anyukámért

Boldogság és öröm.

FGyné

Anyák napi zsoltártöredék
Gondoljunk, s ne csak ma, az édesanyákra,

rájuk, kik mindőnket szültek e világra,
akikből sarjad  az életnek virága.

Táplálók, nevelők, óvók és vigyázók,
minden magzatuknak mindig jót kívánók,

érettük bármikor, akárhol kiállók.

Sosem fukarkodnak jó szóval, mosollyal,
csak titokban röppen ajkukról a sóhaj,

elfedik derűvel és szívbéli jóval.
…………………………………………… 
Mert maga az élet, mit az anyák adnak,

ellenértéke csak élet lehet annak:
épüljünk hát nékik – örömnek, vigasznak.

2012. május 6.                     Horváth Ferenc
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34/2012.(III.02.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testület a Travill Invest Zrt-nél 
fennálló 190 MFt likvid hitel visszafizetésé-
nek határidejét 2012. március 20-ról 2012. 
szeptember 20-ra módosítja.
2.) A képviselő-testület a Travill Invest Zrt-
nél fennálló 910 MFt hitel visszafizetési ha-
táridejét 2012. március 20-ról az alábbiak 
szerint módosítja:       
2012. 09. 20.   30.000.000 Ft
2013. 03. 20. 220.000.000 Ft
2013. 09. 20. 220.000.000 Ft
2014. 03. 20. 220.000.000 Ft
2014. 09. 20. 220.000.000 Ft
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonat-
kozóan a Travill Invest Zrt-nél eljárjon, az 
ügylet egyéb feltételeiben megállapod-
jon és a hitelszerződést az önkormányzat 
képviseletében aláírja.

35/2012.(III.02.) Kt. sz. határozat:
1.)  A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. 
törvény 29.§ 3) bekezdése alapján saját 
bevételek várható összegét 
2013-ban 3.620.000 e Ft-ban,
2014-ben 3.511.000 e Ft-ban,
2015-ben 3.411.000 e Ft-ban állapítja meg.
A saját bevételek összetételét az 1. számú 
melléklet részletezi.
2.) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. 
törvény 29. § (3) bekezdése alapján 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségek várható összegét
2013-ban 987.147 e Ft-ban,
2014-ben 839.271 e Ft-ban,
2015-ben 399.271 e Ft-ban állapítja meg.
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségek részletezését 
a 2. számú melléklet tartalmazza.

36/2012.(III.02.) Kt. sz. határozat:
1.)  Veresegyház Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 180.000.000,- Ft 
összegű folyószámlahitel, OTP Bank Nyrt-től 
történő felvételéről dönt. A hitel futamide-
jét 2012. március 27-től 2012. december 31-
ig határozza meg.
2.) A hitel és járulékai visszafizetésének 
biztosítékául az önkormányza költségve-
tési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját 
bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a 
helyi adóbevételekre.
3.) Az önkormányzat mint zálogkötelezett 
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában 
lévő, 1103/24 hrsz-ú, 2284 hrsz-ú, a 995/13 
hrsz-ú, a 060 hrsz-ú, a 054/15 hrsz-ú, a 6167 
hrsz-ú, a 6179/2 hrsz-ú, az 5902/2 hrsz-ú, 
a 6280 hrsz-ú, a 9645/33-tól a 9645/68 
hrsz-ú forgalomképes ingatlanaira már ko-

rábban alapított keretbiztosítéki jelzálog-
jogok, a hitel és járulékai erejéig az OTP 
Bank Nyrt. számára jelen ügylethez is fe-
dezetet nyújtson. A képviselő-testület így 
tudomásul veszi, hogy: - a 2002. november 
30-án megkötött, többször, utolsó alkalom-
mal 2008. november 28-án, ÖB 8400 2008 
0647/1 számon módosított keretbiztosítéki 
jelzálogszerződéssel - alapított keretbiz-
tosítéki jelzálogjogok a folyószámla-hitel-
keret szerződésből eredő kötelezettségek 
teljesítésének biztosítására is szolgálnak. 
A folyószámla-hitelkeret alapján fennálló 
mindenkori követelés a fenti keretbiztosí-
téki jelzálogszerződés, valamint annak mó-
dosításai hatálya alá tartozik. A képviselő-
testület kijelenti, hogy a fent megjelölt 
ingatlanok forgalomképesek, felettük kor-
látlanul rendelkezik.
4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő 
éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű ki-
adásokat megelőzően - a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, illetve költségveté-
si előirányzat módosításai során figyelembe 
veszi.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljár-
jon, az ügylet egyéb feltételeiben megál-
lapodjon, a hitelszerződést aláírja az önkor-
mányzat képviseletében.

37/2012.(III.02.) Kt. sz. határozat:
1.)  Veresegyház Város Önkormányzata 
maximum 50.000.000,- Ft összegű rulírozó 
munkabérhitel felvételéről döntött (havi 
igénybevétellel).
2.) A képviselő-testület a hitel futamidejét 
2012. március 27-től 2012. december 31-ig 
határozza meg.
3.) Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt 
beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank 
Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt-nél, illetve 
más pénzügyi intézménynél vagy a Ma-
gyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és 
alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési 
számláira felhatalmazáson alapuló besze-
dési megbízást biztosít.
4.) Az önkormányzat hozzájárul – figyelem-
be véve a mindenkor hatályos államháztar-
tási jogszabályokat – a helyi adóbevételek, 
illetékbevételek és a további egyéb saját 
bevételek (a továbbiakban önkormányzati 
bevételek) engedményezéséhez és tudomá-
sul veszi, hogy az önkormányzati bevételek 
összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel 
törlesztésére fordítja.

5.) Az önkormányzat kötelezettséget 
vállal jelen összegű munkabérhitelre 
kölcsönszerződés és engedményezési 
szerződés megkötésére.
6.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fenti hitelre vonat-
kozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, 
a kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó 
engedményezési szerződést az önkor-
mányzat képviseletében aláírja.

38/2012.(III.21.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület az előterjesztést el-
fogadja a Veresegyház belterület 5785/130 
hrsz-ú, ill. az 5785/132 hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozóan.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a Visszavásárlási megállapodás 
aláírására, illetve felhatalmazza a jegyzőt és 
a pénzügyi osztályvezetőt a jogi és pénzü-
gyi ellenjegyzésre.

39/2012.(III.21.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete lemond a „Közép-
magyarországi Operatív Program KMOP-
2010-3.3.1/B-10-2010-0019 kódszámú, 
Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 
gyűjtés konstrukció keretében benyújtott 
és támogatott, Veresegyház, Ligetek város-
rész csapadékcsatornázása című pályázat 
keretein belül megítélt nettó 79.999.998.- 
Ft támogatásáról, továbbá a tervezett pro-
jektösszköltség aránytalan megnövekedése 
okán, lehetetlenülés címén kezdeményezi 
a támogatási szerződéstől való elállást az 
egységes működési kézikönyv kiadásáról 
szóló 24/2011. (V. 6.) NFM utasítás 121.§ (1) 
bekezdésben foglaltakkal összhangban.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási Szerződéstől 
való elállással kapcsolatos dokumentumok 
aláírására.

40/2012.(III.21.) Kt. sz. határozat:
1.) A képviselő-testület a Lisznyay 
Szabó Gábor Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatói 
állásának betöltésére a mellékletben 
részletezett feltételekkel pályázatot ír ki.
2.) A pályázatot az Oktatási Közlöny-
ben meg kell jelentetni.
3.) A képviselő-testület felhívja a 
jegyzőt, hogy a pályázat megjelenéséről 
gondoskodjon.

41/2012.(III.21.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 2012. év 
eltelt időszakáról szóló ingatlanértékesítési 
tájékoztatót.
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A képviselő-testület a lejárt határidejű ha-
tározatokról szóló beszámolót elfogadja.

43/2012.(III.30.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház 
város 2012-2016. évekre vonatkozó sport 
koncepcióját.
2.) A koncepció felülvizsgálatát a képviselő-
testületnek 2016. májusában el kell végezni.

44/2012.(III.30.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház 
Város Önkormányzatának 2012. évre szóló 
Közbeszerzési Tervét.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a 
jegyzőt a Közbeszerzési Terv honlapon 
történő közzétételére.

45/2012.(III.30.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzata pá-
lyázatot nyújt be a KMOP 4.6.1-11 számú 
pályázati felhívásra a Veresegyházi Széche-
nyi téri óvoda bővítése megvalósítása 
érdekében az alábbiak szerint:
a.) A projekt címe: Veresegyház, Széchenyi 
téri óvoda bővítése 2 ütemben – 1. ütem

b.) A projekt megvalósítási helyének pontos 
címe:  2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.
c.) A projekt megvalósítási helyszínének 
hely rajzi száma: 5638/2 
d.) A pályázati konstrukció száma: KMOP-4
.6.1-11
e.) A projekt összes költsége: 210.456.420.-Ft
f.)  A projektnek a támogatás szempontjából 
elszámolható összes költsége:
210.456.420.- Ft
g.) A projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati önrész számszerű összege  
és forrásai; az önerő: 10.522.821.-Ft,  amelyet 
Veresegyház Város Önkormányzata 2012. 
évi költségvetésének tartalékkerete terhére  
biztosít
h.) A pályázat benyújtásakor a ROP forrás-
ból származó támogatás igényelt összege: 
199.933.599.-Ft 

46/2012.(III.30.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Fabriczius József Álta-
lános Iskola számára az uszoda szellőztető 
berendezésének javítására 700.000,- Ft 
pótelőirányzatot hagy jóvá.
2.) A képviselő-testület felhívja a polgár-
mestert, hogy a pótelőirányzat biztosí-
tásáról intézkedjen a 2012. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
a város intézményeiről készüljön felújítási – 
karbantartási ütemterv.

47/2012.(III.30.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul 1 db 2003-as 
évjáratú Suzuki Ignis típusú személygép-
kocsi megvásárlásához bruttó 750 ezer Ft 
vételáron.
2.) A gépkocsi használója a városőrség, 
üzembentartója a GAMESZ lesz.
3.) A vételár megfizetése a város 2012. évi 
költségvetési tartalékkeretének terhére tör-
ténik.
4.) Készüljön tájékoztatás a Pénzügyi Bi-
zottság részére a GAMESZ és a hivatal által 
működtetett gépjárművek használatáról.
A kivonat hiteléül:
Veresegyház, 2012. április 2.

48/2012.(III.30.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul a Váci Mihály 
Művelődési Ház bővítési és felújítási építési 
engedélyezési terv elkészíttetéséhez.
2.) A terv elkészítésének költsége várhatóan 
4-4,5 MFt, a kifizetés forrása a 2012. évi költ-
ségvetési tartalékkeret.
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A PEST MEGYEI BUDAÖRS, GÖD, SZÁZHALOMBATTA, 
TÁPIÓSZELE, VALAMINT 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSE

Magyarország jelenlegi gazdasági nehézségei nagy részben a ko-
rábbi időszakok rendezetlen közpénzügyeire és a magas adósságál-
lományra vezethetőek vissza. A helyi önkormányzati rendszer-
ben megjelenő gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány 
növekedése, valamint az eladósodásból adódó veszélyek miatt 
az Állami Számvevőszék a helyi önkormányzatok pénzügyi hely-
zetének ellenőrzéséről döntött. A 2011. év tavaszától kezdődően 
négy ütem ben vizsgálták az önkormányzatok egy-egy csoportj-
ának pénz ügyi helyzetét. A megyei, a fővárosi, a megyei jogú 
városi önkor mányzatok helyzetelemzését a városi önkormányzatok 
 pénzügyi egyensúlyi helyzetének ellenőrzése követte.

Az Állami Számvevőszék elvégezte 63 város pénzügyi helyzetének 
ellenőrzését, valamint 8 település gazdálkodásának ellenőrzését. A 
Pest megyében található Göd és Veresegyház Város Önkormány-
zata pénzügyi helyzetének, illetve Pomáz Város Önkormányzata 
gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről szóló jelentést 
2012. április 24-én 8.00 órakor tették közzé, majd „elektronikus sajtó-
tájékoztatót” tartottak abból a célból, hogy az ÁSZ által ellenőrzött 
városokra, illetve településekre vonatkozó számvevőszéki megál-
lapításokról, javaslatokról, mindenkinek biztosítsák a kérdezés 
lehetőségét. A kérdéseket e-mailen fogadták, a televíziók és a 
rádiók számára a tájékoztató ideje alatt telefonon biztosítottak 
interjúkészítési lehetőséget. Veresegyház Város ellenőrzésével 
kapcso latban április 24-én 10.00 órától 12.00 óráig volt alkalom 
tudakozódni.

A városi önkormányzatok ellenőrzésének célja
Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy milyen körülmények 
befolyásolták a városi önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyze-
tét, az adósság létrejöttét, az önkormányzat gazdálkodása biztosí-
totta-e a tartós pénzügyi egyensúlyt, hasznosultak-e a gazdálkodási 
rendszer korábbi ellenőrzése során a pénzügyi egyensúly javítására 
tett szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok. Az ellenőrzést a 
2007. január 1. – 2011. június 30. időszakra vonatkozóan végeztük. 
A pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek állományának vizs-
gálatakor az ellenőrzött időszak 2006. december 31. – 2011. június 
30. közötti volt.

Veresegyház Város Önkormányzata
pénzügyi gyensúlyi helyzete 
A vizsgált időszakban a kötelező feladatok ellátását biztosító szer-
vezeti keretekben végrehajtott változás (bölcsőde alapítása, óvodai 
tagintézmények létrehozása) a 2007-2009. években átlagosan  192,0 
millió Ft, a 2010. évben 255,3 millió Ft kiadási többletet okozott. A 
2010. évi 3413,4 millió Ft működési kiadásból a kötelező feladatok 
részesedése 86,9% (2966,2 millió Ft), az önként vállalt feladatoké – a 
2007-2009. évek átlagosan 16,5%-os (482,7 millió Ft-os) arányához 
képest csökkent – 13,1% (447,2 millió Ft) volt. Az Önkormányzat ki-
adásmegtakarító intézkedéseket nem hozott, a 732,6 millió Ft-ban 
kimutatott bevételt növelő intézkedésekkel nem tudta stabilizálni a 
pénzügyi egyensúlyi helyzetét. 
Az Önkormányzat folyó költségvetési egyenlege 2007-2010. évek 
között összesen 2636,8 millió Ft megtakarítást mutatott. A folyó 

bevételek növekedésében meghatározó szerepe volt a helyi 
adóbevételek növekedésének. A pénzügyi kapacitás a 2009. évet 
kivéve negatív értéket mutatott, a 2008. évben -4084,7 millió Ft 
volt, mivel ez évben a kötvénykibocsátásokkal kiváltott adósság-
szolgálattal együtt 4275,7 millió Ft összegű tőkét törlesztettek.
A pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulását alapvetően meghatároz-
ta, hogy a fejlesztési kiadások az összes kiadás 37,8%-át tették ki 
2007-2010 között. A felhalmozási költségvetés 2007-2010 közötti 
hiánya 3642,2 millió Ft volt. 
Az Önkormányzat a vizsgált időszakban 13 840,4 millió Ft értékű 
beruházást folytatott és indított el, amelyből 2010. év végéig 
7443,9 millió Ft kifizetés teljesült. A fejlesztésekhez kapcso
lódó aktív pályázati tevékenység eredményeként a 2010. évet 
követően fennálló 6396,5 millió Ft összegű kötelezettségvállalás 
teljesítését 934,7 millió Ft (14,6%) saját forrásból, 4451,5 millió 
Ft (69,6%) EUs támogatásból, 1010,3 millió Ft (15,8%) hitelből 
tervezik biztosítani.

Az Állami Számvevőszék elemzése hosszan folytatódik, de lapunknak 
nincs lehetősége a pénzügyi összegzés teljes terjedelmének közlésére.
(a szerk.)
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Sajtóközlemény a 
„Szennyvíztisztító telep bővítés, 
korszerűsítés és csatornaépítés a

Veresegyházi agglomeráció területén” 
elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023
kódszámú projektről, 2012. április 12-én

A szennyvíztisztító telep bővítése és 
rekonstrukciós munkálatai jelentős ál-
lomásukhoz érkeztek. Elkészültek az 
I. ütem körébe tartozó magasépítési 
létesítmények (mechanikai előkezelő 
épület és membrán gépház), vasbe-
ton műtárgyak (membrán medence, 
osztóműtárgy), udvartéri vezetékek, az 
I. ütem körébe tartozó gépésztechnoló-
giai és elektromos szerelései. Menet köz-
ben megtörténtek az építményekhez 
kap csolódó minőségi vizsgálatok (víztar-
tási és nyomáspróbák), laboratóriumi és 
szab ványossági mérések, melyek alapján 
lehetőség nyílott az egyes önálló léte-
sítmények tisztavizes üzempróbájának 
elvégzésére.

A II. ütem munkálatai − szakaszos 
munkaterület biztosítás mellett − lé-
nyegében elkezdődtek, s a gondosan 
összeállított ütemtervek szerint a július 

eleji próbaüzem indításának lehetőségét 
ez biztosítja, melynek során – a teljes 
mű belépését követően− biztosítható a 
hatóságok által előírt − és igen szigorú 
− szennyvíztisztítási szabványok teljesí-
tése. 

A létesítmények fő műtárgya a mem-
bránmedence, mely egyelőre átmeneti 
üzemmódban működik. Az átmeneti 
üzemmód azt jelenti, hogy a II. ütem 
megépítéséig a létesítmény még nem 
a végleges hatásfokkal végzi a tisztítást, 
de a korábbi szennyvíztelep által elért 
tisztítási hatásfokot teljesíti.

Rövid időn belül befejeződik a meglévő 
telepi műtárgyakról a szennyvíz áthelye-
zése az I. ütem műtárgyaira. Ez szakaszo-
san történik, egy előre meghatározott 
ütemterv szerint, melynek teljesítése 
során a kivitelező és az üzemeltető, a 
FIDIC mérnök (műszaki ellenőrzést vég-
zi) és a Megrendelő által is ellenőrzött 
módon összehangolt tevékenysége biz-
tosítja a teljes szennyvízmennyiségnek 
az I. ütem műtárgyaira történő áthely-
ezését. 
Ez egy átmeneti üzemi állapot, mely 
előreláthatólag kb. 3 hónapig tart. Ezen 
idő alatt nyílik lehetőség a régi telepi 
műtárgyak új technológiához igazodó 
átalakítására, illetve az ehhez kapcso-
lódó további gépésztechnológiai és 
elektromos technológiai fejlesztések 
kiépítésére.   
Az egész folyamat laboratóriumi 
mérésekkel igazolt módon törté-
nik, s egyúttal lehetőséget biztosít a 
kezelőszemélyzet elméleti és gyakorlati 
betanításán keresztül a telep zavartalan 
működésére. 

Bővebb tájékoztatás kérhető Hangonyi 
Zoltántól, tel: 06-30/9964246
www.szennyviztarsulas.hu

Veresegyház Város
Önkormányzata  a 

Lisznyay Szabó Gábor 
Alapfokú Zeneiskola 

igazgatói állására
pályázatot hirdet

Pályázati feltétel
•  egyetemi, vagy főiskolai szintű zenetanári 
végzettség és szakképzettség,
• pedagógus szakvizsga (másodszor vagy 
további alkalommal történő megbízás esetén 
intézményvezetői szakvizsga)
•   5 év szakmai gyakorlat
előny: vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell
•  szakmai önéletrajzot
•   az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot 
igazoló okmányok hiteles másolatát
• az intézmény vezetésére irányuló
programot
•   a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt

Bérezés a Kjt. szerint és vezetői pótlék.

A megbízás öt évre szól.

A pályázat beérkezésének határideje: 
2012. június 4.

A pályázat elbírálásának határideje
2012. július 4.

A pályázat benyújtásának helye
Veresegyház Város Polgármesteréhez

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Az állás elfoglalásának határideje
2012. augusztus 1.

További felvilágosítás
Veresegyház Város Polgármesteri
Hivatalának oktatási referensétől

szerezhető be.
Cím:

Veresegyház, Fő út 35.
Telefonszám: 28/588-613

Veresegyház, 2012. május 7.
Pásztor Béla

polgármester
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Tisztelt Veresegyháziak!
Engedjék meg, hogy a tiszta, virágos, rendezett Ver-
esegyházért mozgalomról megosszam néhány gon-
dolatomat Önökkel!
Először talán a gyökerekről...
Településünk lakossága az elmúlt évtizedekben 
nagy figyelmet fordított a város értékeinek növelé-
sére, az épített és természeti környezet megóvására, 
a közösségben rejlő erőt is felhasználva, együttes munkával szebbé, tisz-
tábbá, rendezettebbé téve községünket, később pedig a várost.
A társadalmi munka végzése korábban természetes volt a közösség cél-
jainak megvalósítása érdekében: együtt dolgoztunk, és együtt őrültünk 
az eredmények láttán.
Jó példa a közösen végzett munkára az évek óta sikeresen megvalósított, 
a civil közösségek által kezdeményezett Föld napi rendezvény, melyben 
egyre nagyobb lelkesedéssel vesznek részt az idősebb korosztályon kívül 
a fiatalok is.
Komoly eredményeket érünk el az ún. fásítási mozgalommal: pl. az elmúlt 
két évben 2.200 db — önkormányzat által biztosított — facsemetét ül-
tetett el a város lakossága.
Folyamatosan zajlik a játszóterek felújítása igen jelentős szülői segítség-
gel és az áldozatkész helyi nagyüzemek bevonásával.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy tervekkel készülünk fel a város 
utolsó 91 utcájának rendbetételére, és anyagi lehetőségeink, pályázati for-
rásaink függvényében leaszfaltozzuk a még burkolattal nem rendelkező 
utakat.
Épül és szépül városunk mindannyiunk örömére...
A képviselő-testület mellékelt felhívása a „Virágos, tiszta porta 2012 “ is 
a fenti jó célt szolgálja. A dolog nem új keletű: már a 60-as évek végén is 
hasonlóképpen bonyolódott a városszépítés és annak értékelése, majd 
az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága vette át ezt a nemes fela-
datot.
A tavalyi képviselő-testületi felhívás nyomán 510 rendezett, virágos por-
tát tartott elismerésre érdemesnek a várost bejáró, „felderítő” csapat — jó 
lenne, ha az idén még többen részesei lennének a város szépítésének!
A siker érdekében kérem, jelentkezzenek választókerületi képviselőjüknél 
azok, akik az előkészítő munkában, a rendezett, szép környezetű ottho-
nok kiválasztásában segítségül tudnak lenni! 

Szeretettel 
Pásztor Béla

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

A képviselők elérhetősége választókerületenként
I. körzet   Revetek    Nagy István   tel.: 06-20/264 7359 nagyistvan45@invitel.hu
II. körzet   Városközpont  Kosik József  tel.: 06-30/933 8408 kosikl@invitel.hu
III. körzet   Széchenyi domb  Harcos György  tel.: 06-20/964 4660 harcos.gyne@freemail.hu
IV. körzet   Hegyek, Harmatok  Szénás Zsoltné   tel.: 06-30/220 3109 ritab@t-online.hu 
V. körzet  Ligetek    Szakmáry Sándor  tel.: 06-20/665 3374 s.szakmary@t-online.hu
VI. körzet  Csonkás, Táborhely  dr. Marik György   tel.: 06-30/251 6168 aldabubu@freemail.hu
VII. körzet  Tópart   Tóth Sándor   tel.: 06-30/919 6564 toth.sandor@misszio.hu
VIII. körzet  Ivacsok, Laposok  Bobál Imréné   tel.: 06-30/477 9307 bobal.klari@gmail.com

F E L H Í V Á S
a „Virágos, tiszta porta 

2012”
mozgalomban való

részvételre
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 
Föld Napja alkalmából a tavalyi esztendőben meghirdette 
a „Virágos, tiszta Veresegyházért” mozgalmat. Felhívá-
sunk sikerrel járt, mivel több, mint félezer otthont talált 
elismerésre érdemesnek a várost bejáró, és a porták tisz-
taságát, rendezettségét értékelő bizottság.
Annak érdekében, hogy városunk még szebb, virágosabb, 
rendezettebb legyen, az idén is meghirdetjük a „Virágos, 
tiszta porta 2012” mozgalmat, melyben részt vehet bárki, 
akinek fontos a zöldfelületek példamutató kialakítása, a 
tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozása.
Önkéntesek jelentkezését várjuk, akik a bíráló bizottság-
ban részt szeretnének venni! Ők a helyszínen megtekin-
tik az ingatlanokat, és javaslatot tesznek az elismerésre. 
Akik ebben a munkában részt szeretnének venni, kérjük, 
jelentkezzenek a választókerületük képviselőjénél (a tele-
fonszámok, e-mail címek a városi honlapon megtalál-
hatók).
A mozgalomban való részvételhez nem kell bejelentkez-
ni, mivel a bíráló bizottság a május — szeptember közötti 
időszakban, a város bejárása alkalmával „deríti fel” az elis-
merésre érdemes portákat, helyszíneket.
E felhívás nyertesei az erkölcsi elismerés mellett egy 
képzőművészeti alkotást is kapnak jutalmul, mely 

felerősíthető pl. kapu-
ra, házfalra stb.
A mozgalom ez évi 
lezárására és az elis-
merések átadására 
várhatóan 2012. de-
cemberében, a betle-
hemi jászolnál tartott 
ünnepségen kerül sor.
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• Folyik a csatorna-beruházáshoz tartozó szennyvíztisztító mű bővítése, építése. Részletesebben lásd a képes projektjelentésben, a 7. 
oldalon. Készül a tisztított víz hasznosításának lehetőségét kihasználó új tó medrének kialakítása, amelyet majd - az ivóvíz tisztaságú 
vízminőségnek köszönhetően - vízisport-létesítményekkel hasznosíthatunk. Ez utóbbiról következő lapszámainkban adunk részletesebb 
tájékoztatást.

• Folynak az útépítések a városban. Elkészült a Malom melletti út aszfaltozása, a Pázmány Péter út teljes hosszában új aszfaltszőnyeg
kanyarog. S folyik a munka Mogyoródi utcában is. Minden helyszínen egyben a vízelvezetést is megoldják a kivitelezők.

• A Medveotthonba megérkeztek a „kettős hasznosítású” struccok. Egyrészről mint látványosság gazdagítják az amúgy is az ország egyik  
legjelentősebb látogatottságú állatkertje kínálatát, másrészt a struccoktól várható, hogy távol tartják a gólyahúsra fájó fogú rókákat.

• A jó idő beálltával elkezdődött a virágosítás a közterületeken, képünkön éppen a kiültetett muskátli ágyás színfoltja látható.

Már locsolják a muskátlit Ültetik a begónia palántákat

Vegyes színű
muskátli ágyás

Egy ideig korlátozott
a közlekedés a

Mogyoródi utcában
A Pázmány Péter utca 

már készen van

A struccok már otthon
érzik magukat

A Mogyoródi
utca képe

Szennyvízelvezető cső
beépítése a „Malom” uton
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Az elmúlt két évtizedben Veres-
egyház dinamikus fejlődése 
eredményeképpen megépült 
a város új központja, impozáns 
Fő utcája, Fő tere, középületei. 
Fellendülőben a turizmus is, 
elsősorban az ország negyedik 
leglátogatottabb állatkertje, a 
Medve- és Farkas Otthon vonz-
za a távolabbról érkező cso-
portokat, vendégeket.  Veres-
egyház turisztikai kínálatában a 
kulturális turizmust a rendszeres 
komoly zenei hangversenyek 
és  a régi ünnepekhez kötődő 
szokásokat megelevenítő, meg-
jelenítő rendezvények, csopor-
tok képviselik. 
Veresegyház lakosságszáma az 
elmúlt két évtizedben három-
szorosára növekedett. 
Azok, akik itt élnek, az itt szüle-
tett tősgyökeres veresiek, vagy 
a máshonnan ide költözők, 
mind más-más vidékek szoká-
sait, ünnepeit, ételeit ismerik, 

őrzik. A nagyvárosokból itt, 
letelepedőket is hívjuk, azokat, 
akik szívesen vennének részt 
egy vendégváró gasztronómiai 
rendezvényen, egy nagysza-
bású főzőversenyen, felelev-
enítve a népünk pásztorkodó 
múltját idéző főző tudományát, 
eszközét a bográcsot. 
2012. július 1-jén, Veresegy-
ház várossá nyilvánításának 
13. évfordulóján a Vendégváró 
Veres egyház rendezi meg a VII. 
Egyházi és Világi Borok Verse-
nyét, s egyben meghir deti 
a Bográcsban Készült Ételek 
Főzőversenyét is. Az egész na-
pos  rendezvényen képviseltetik 
magukat vendéglátás minden 
ágában jeleskedő szakmák elis-
mert képviselői, és lovagrend-
jeik, /szakácsok, cukrászok, 
pékek, serfőzők, pálinkafőzők, 
grillázs készítők/ étel és ital re-
mekeikkel. 

FELHÍVÁS 
Dobos - boros

gasztronómiai fesztivál
Vendégváró Veresegyházon

2012. július 1.

BOGRÁCSBAN KÉSZÜLT ÉTELEK FŐZÉSE SZABADTŰZÖN
• legkevesebb 10 adag, de az ajánlott mennyiség inkább 20 adag 
(hadd kóstolják mások is!) 
• Az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, 
kellékekről minden csapat maga gondoskodik. 
• Tűzifát és 1 db. asztalt a szervezők biztosítanak 

A szervezők várják: 
• a veresegyházi településrészeken élők be nevezését, az  egymás-
sal való nemes vetélkedés céljából 
• a kistérség településeinek, önkormányzatainak képviseletét és 
csapatait 
• a testvértelepülések benevezését 
• a civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok, gazdasági egysé-
gek, munkahelyek jelentkezését
• a közel és távol élő szabadtüzű főzést, bográcsolást szerető csapa-
tokat, családokat 

A főző verseny menete: 
• 8 órától benevezés és előkészületek 
• 9-12 óráig főzés 
• 12 órakor ételminta leadása zsűrizésre 
• 12-15 óráig zsűrizés 
• 15 óra körül eredményhirdetés 

Az ételfőző verseny házigazdája: 
• Benke László olimpiai bajnok, mesterszakács, mestercukrász 
Várunk minden érdeklődőt Veresegyház fő utcáján zajló, egész na-
pos rendezvényre, vásári forgatagra. A gasztronómiai élményeken 
túl kulturális programok, előadások szórakoztatják a Vendégváró 
Veresegyházra érkezőket. 
Részvételi szándékát kérjük a következő címen jelezze 2012. május 
15-ig: Kelemenné Boross Zsuzsa vmmuvhaz@invitel.hu 

Gyöngyössy Kálmán 
gyongyossy.kalman@veresegyhaz.hu
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A társadalmi zsűri

Munkában az egyik 
bíráló bizottság

Vendégváró Veresegyház
Dobos- Boros Gasztronómia Fesztivál

A Kenyér-, a Bor és a Kultúra Ünnepe
Egyházi és Világi Borok Versenye 

A 2012. június 30-ra és július 1-ére tervezett veresegyházi ünnepre 
a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) többek 
között az alábbi képekkel és felhívással toboroz.

FELHÍVÁS BOGRÁCSBAN KÉSZÜLT ÉTELEK FŐZÉSÉRE ÉS A 
KÉZMŰVESEK UTCÁJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE!

Június 30-án a Népdalkörök Országos Találkozóját szervezzük meg. 
Ezen a napon UTCABÁLLAL zárul a nap.
A Vendégváró Veresegyház,  a Dobos- Boros Gasztronómiai Fesz-
tivál  című eseménysorozatot megelőzően 2012. április 26-án meg-
rendezte a VII. Egyházi-, és Világi Borok Versenyét, melynek ered-
ményhirdetésére július 01-én, Veresegyház várossá nyilvánításának  
13. évfordulóján, a Kenyér-, a Bor- és a Kultúra Ünnepe című rendez-
vény keretében kerül sor. 
Az eredményhirdetéssel egyidejűleg megszervezett és az elmúlt 
években már jól bevált műsorelemeken túl - szentmise, borszen-
telés, lovagrendek felvonulása, stb. - meghirdetjük a  bográcsban 
készült ételek főzőversenyét is. 
A rendezvényen, illetve a felvonuláson részt vesz többek között a 
Magyar Fehér Asztal Lovagrend küldöttsége is.
A fentieken túl népművészek, kézművesek mutatják be ter-
mékeiket, továbbá borászok is megjelennek a város központjában, 
a kézművesek utcájában.
Az egész napos  rendezvényen különleges étel- és ital remekeik-

kel képviseltetik magukat  a gasztronómia valamennyi ágában 
jeleskedő szakmák elismert képviselői, lovagrendjei, a szaká-
csok, a cukrászok, a pékek,  a serfőzők, a pálinkafőzők, és a grillázs 
készítők.  
A rendezvény kiemelkedő eseménye a TÖBB EZER SZELETET 
TARTALMAZÓ DOBOSTORTA felvágása lesz.
A kulturális és népzenei programok a főtéren elhelyezett színpadon 
zajlanak.
További részletese ismertető található a következő honlapokon:  
www.gkrte.hu, www.gkrte.hu/public/magazin3.php?id=488

VII. Egyházi és Világi
Borok Versenye

Április 26-án délelőtt a szabályoknak 
megfelelően lezajlott a borverseny a 
Szabadidős Központban. A bíráló borászok
 vezetője Erdész Ferenc hegybírót 
nyilatkozott lapunknak. 

183 db munka érkezett az ország különböző 
borvidékeiről, Villánytól Tokaj-hegyaljáig. 
80 db fehér-, 67 db vörös-, 18 db rozé-, 2 db 
habzó- és 16 db különleges bort bíráltunk. 
Az általános borfogyasztási szokásoknak megfelelően a 
korábbi akhoz képest tovább növekedett a rozé borok aránya.
A nemzetközi előírásoknak megfelelően (egy bizottság 50 
mintánál többet nem értékelhet), négy csoportban 19 borász 
szakember minősítette a borokat.

A felhozott borok minősége jó volt, de a tavalyi száraz nyár nem 
segítette a bortermelőket, az újboroknál érezhető volt, hogy a 
savak egy része lebomlott. Ez a jelenség természetesen meg-
mutatkozik a kapott pontszámokban is, de ennek ellenére sok 
kiváló bort kóstolhattunk.

A délután folyamán egy tízegynéhány főből álló társadalmi 
zsűri kapott lehetőséget, hogy az aranyérmes borok közt 
holtversenybe került 16 tétel helyezését segítsenek eldön-
teni. Dr. Horváth Károly egyetemi docens, nagy tekintélyű 
borász szakértő vezetése és útmutatása alapján a társadalmi 
zsűri a magyar közízlést megtestesítve hozta meg döntéseit.

Mind a szakmai-, mind a társadalmi zsűri bírálati lapjai titko-
sak, így a végeredményt csak július 1-jén ismerhetjük meg.
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Alapítványi
Óvoda

„ Gyertek Lányok (és Fiúk is )Ligetre !”

A Hangvár Óvoda és a Gyermekliget Általános Iskola 
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2012. 06. 09-én 10.00-17.00 óráig
 Veresegyház, Gyermekligetben megrendezett

ingyenes Juniálisára.

A rendezvény programjai:
- ÖKO-játszótér és kézműves foglalkozás animátorokkal
- bábelőadás a pedagógusok közreműködésével
- táncos műsor (zumba, Hip-Hop) a felállított színpadon az 
iskolás  gyermekek és meghívott meglepetés vendégek
- Szuper Mamák Szuper Sütije verseny (Sulyán Katalin zsűrizi 
az elkészült finomságokat)
- „Hulladékból hasznos tárgyat”  kiállítás 

A versenyekre bárki nevezhet. Érdeklődni és jelentkezni a 
következő telefonszámon lehet: 28/559655
Részletes program elérhető: hangvar@hangvar.hu

A Fabriczius József
Általános Iskola zenetagozatának

40 éves évfordulója alkalmából
2012. május 26-án 17.00 órától

hangversenyt és baráti találkozót
rendezünk az iskola Mézesvölgyi

épületének aulájában. 

A tagozaton
végzett összes

még gyermekkorú
és már felnőtt volt

tanulónkat sok
szeretettel várjuk a 

rendezvényre!

Aki a részletek után érdeklődik, keresse 
Kovács Katalint! 
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Nem a Valahol Európában című film szereplői foglalták el a város 
Polgármesteri Hivatalát, hanem Kiss Viktória és Rab Ágnes (Támasz-
pont) szervezésében a Fabriczius József Általános Iskola növen-
dékei lepték el az új épületet, mely roppanás nélkül kibírta ezt a 
terhelési próbát.
Hasonlóan bírta Pásztor Béla polgármester is, aki szemmel láthatóan 
élvezte a látogató sokaságot, nagyon szívesen fogadta a gyere-
keket. Tüstént kiderült, hogy a hatalmas tanácsterem is szűk, ha 
ennyi érdeklődő szempár kíséri a polgármester tájékoztatóját. „Pol-
gármester bácsi” a gyerekek által is érthetően magyarázta el, hogy 
működik a város, hogyan hozzák a döntéseket a képviselő-testületi 
üléseken, mi minden történik a Polgármesteri Hivatalban. Persze a 
gyerekek kíváncsiak, s tettek is föl kérdést bőségesen, amelyekre 
mindenki kapott választ, majd elindultak az épület folyosóján, föl 
a magasba…
Élmény volt ez a vendéglátás a házigazdának
és a látogatóknak egyaránt.

WK
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Szakközépiskola és a hagyományok

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala előtt, Pásztor Béla, a város 
polgármestere örömmel fogadta a Fabriczius József Esti Gimnázi-
um végzős diákjainak, valamint osztályfőnökeiknek szerenádját. A 
város nagyban hozzájárul az iskola működéséhez, támogatást nyújt 
olyan emberek számára, akik munkájuk mellett elég bátorságot és 
erőt éreznek önmagukban ahhoz, hogy tanuljanak. Az iskola pedig 
a város hírnevét erősíti.
Pásztor Béla köszöntőjében gratulált a diákoknak, amiért a munka 
és a családi elfoglaltságuk mellett időt és fáradságot nem sajnálva 
folytatják tanulmányaikat. Amit az iskolánkban megtanulnak, azt 
nem felejtik el, az évek során gyarapítják tudásukat, tapasztalatai-
kat. Útravalónak egy gondolatot is megfogalmazott: álmaikat ne 
adják fel, bármilyen nehéz is elérniük azt, mert ez tartja fiatalon a 
lelküket.

A végzős osztályok, a hagyományokat tisztelve, végigjárták
a szerenád útvonalát.

Kereskedelmi Szakközépiskola, Média Műhely

Az iskola előtt a két végzős osztály dalaikkal megpróbált 
köszönetet mondani tanáraiknak. A tanár  diák kapc
solat nagyon fontos: sokan a tanárok ösztönzése után 
folytatják a megkezdett tanulmányaikat, vagy éreznek erőt 
a továbbtanulásra.

Polgármester úr fogadja a dalos köszöntéstSzerenád a polgármesteri hivatal előtt

Nyári rendezvények gyermekeknek a Liget Lovardában
Az egy éves születésnapját ünneplő Liget Lovarda Őrbottyán, 
Veresegyház és Csomád között festői környezetben található. 
A lovaglás mellett változatos rendezvénnyel várja a kisebb és 
a  nagyobb gyerekeket.
Május végén a Gyereknap alkalmából sportolni szertő gyer-
mekeket is várjuk, lehet  kosárlabdázni, focizni, ping-pongoz-
ni, íjászkodni, ugrálni. 
Lovagolhatnak pónin, nagylovon, kinek-kinek mérete szerint. 
A kicsik körében népszerű arcfestés és csillámtetoválás ismét 
ingyenes lesz. Ezen felül vetélkedők, játékok színesítik a na-
pot.

Tavaly igen nagy sikert aratott a nyári angol-lovas tábor, ahol 
a délelőtti és a délutáni lovas edzések között angoltanárok 
tartottak játékos angolórát. A hét befejeztével péntek délután 
a gyermekek a szüleiknek mutatták be a hét folyamán tanul-
takat. A tábor sikerét mutatja, hogy az első táboros gyerekek 
közül sokan visszatértek még későbbi táboridőpontokra, il-
letve azóta, rendszeresen járnak lovardánkba lovagolni. 
Táborunk intenzív, egyéni oktatással folyó tábor, ezért több 
gyermek a kezdő lovagló szintről, a nyár végére már ugratni 
is tanul. 
A tapasztaltabb lovasok számára haladó lovastábort szer-
vezünk, ahol minden nap izgalmas úti célokkal, tereplovaglá-
son vehetnek részt.

Gyermeknap a Liget Lovardában

Veresegyház, Csomád és Őrbottyán között lévő festői 
környezetben elhelyezkedő Liget Lovarda szeretettel 

várja a gyermekeket!
Gyere Te is, lovagolj, sportolj, játssz! Kicsiknek arcfestés!

Belépés ingyenes!

Liget Lovarda nyári táborai
Ha szereted a lovakat, akkor várunk nyáron táborainkba!

Több lehetőség közül választhatsz!
Angol lovas tábor és Haladó lovas tábor

Részletek a www.ligetlovarda.hu oldalon vagy a 
06 30/4886-733 telefonszámon!
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Egy emberi  példa Veresegyházon

Fukász Lászlóné Márta Miskolc 
mellett egy kis faluban, Hernádka-
kon nevelkedett. Gyermekkora óta 
meghatározó életében a keresz-
tyén értékrend. „Istennek legyen 
hála, olyan családban nőttem fel, 
ahol komolyan vették szüleim és 
keresztszüleim a keresztelésem-
kor tett fogadalmukat. Hitben, 
szeretetben teltek mindennap-
jaink. Nem kényszerűségből, de 
belső indíttatásból, természetes 

velejárója volt életemnek a templomba járás, az imádkozás, a Bib-
lia olvasása. Ez így van ma is.” – vallja, amikor az őt elindító családi 
életükről, a szülői lelki örökségről kérdezősködöm.
Pedagógusi és szolgáló életre gyermekkorától kezdve készült. Éde-
sapja presbiteri majd gondnoki szolgálatot teljesített gyülekezetük-
ben; az ő alázatos élete meghatározó példa volt előttük. „Általa 
naponként erősödhettünk hitben, a szolgálatra való készségben, 
szeretetben” – mondja igazgató asszony.
Iskolai tanulmányai ideje alatt is igyekezett megállni hitében, Mis-
kolcon járt középiskolába, majd a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán 
szerzett diplomát 1977-ben.
Ezt követően kötött házasságot, három gyermekkel ajándékozta 
meg Isten őket. A fedezetét, pecsétjét annak a vallomásnak, misz-
erint „a család összefogását, a gyermeknevelés csodálatos felada-
tát mindig szívesen, örömmel végeztem”, abban is láthatjuk, hogy  
- bizonyosan a szülői mintának is köszönhetően - az azóta felnőtt, 
családos gyermekei is természetes örömmel és példás szeretettel 
nevelik csemetéiket.
Munkája az általános iskolához kötötte. Igyekezett tisztességesen, 
következetesen, kellő szigorral helyt állni. Olyan fajta ember, akire 
egyszerre jellemző az elsősorban önmagával, de másokkal szemben 
is igényes munkavégzés, szigorúság és őszinteség, de a megértő, 
barátságos, jókedvű, örömmel segítés is – legyen szabad azt mon-
danunk, hogy a legkiválóbb magyar református pedagógusi mint-
ák, példák nyomdokában járva. Szülőfalujában tölthetett el 25 évet 
a nevelő-oktató munkában. Sok-sok emlék fűzi oda: kötődések, 
barátságok családokhoz, munkatársakhoz. „Mély érzések, kitöröl-
hetetlen, örök emlékek!” – fogalmaz.
 A református gyülekezeti életben is szívesen forgolódott: gyerme-
kfoglalkozások alkalmain, újságszerkesztésben, de Hernádkakon 
mint presbitert is szolgálatba állította az Úr. 

Jött viszont egy fordulat, egy új kihívás. Elmondása szerint: 
„Látszólag minden rendben volt, bárhogyan alakult is az életem, 
elfogadó voltam. De Isten mégis valami mást készített nekem. 
Négy évvel ezelőtt 2008-ban kaptam a megbízást a Veresegyházi 
Református Egyházközség Presbitériumától a Kálvin Téri Reformá-
tus Általános Iskola vezetésére. Hálával és boldog örömmel a szí-
vemben fogadtam el a felkérést. Nagy ajándék ez számomra, az Úr 
Isten nagy kegyelme! Református iskola igazgatójaként szolgálatot 
végezni nagyon felemelő!  Minden erőmmel azon munkálkodom, 
hogy Istennek tetsző módon teljesedjék ki az intézmény élete.” 

Feltettem néhány kérdést az új munkájával és élethelyzetével kapcso-
latban: mi motiválta a veresegyházi munka elvállalásában, és hogy 
élte meg az elmúlt évek emberi, iskolavezetői, a gyülekezetbe való 
bekapcsolódás és a fenntartóval való együtt munkálkodás tapaszta-
latait, élményeit, és hogy miben látja a különbséget egy önkormányz-
ati és egy egyházi iskola életében és a vezetésben? Végül pedig azt, 
hogy honnan nyeri a folyamatos erőt és lelki-szellemi tőkét a kitartó, 

állhatatos helytálláshoz, a megbízhatóan magas színvonalú, valóban 
példás munkavégzéshez, szolgálathoz és emberi teljesítményhez? (Egy 
adalék a vezetése alatt álló iskola országosan elismert színvonaláról és 
eredményeiről: ez a fiatal iskola egyházi (bibliaismereti) és világi orszá-
gos versenyeken ér el első, második és egyéb élenjáró eredményeket; és 
mindezt úgy, hogy takarékosan és tartalékot képezve gazdálkodik.) 
Válasza szerint imádságos lelkülettel hordozzák a napi terheket, 
szívünkön viselve a nevelés-oktatás nemes feladatát. Olykor-olykor 
kissé meginogva, de újra és újra erőre kapva haladnak a megkezdett 
úton. Úgy érzi, tapasztalja, hogy: „Csodákat élünk meg! Nemcsak 
református gyülekezetünk, de más felekezetű családok, társadalmi 
környezetünk összefogása is látszik életünkön. Igyekszem szeretet-
tel fordulni mindenkihez, vannak másképpen gondolkodók, kri-
tikákat megfogalmazók – jobbító szándékkal vagy rosszallóan -, 
talán elutasítók, de Isten iránti hűségem, az iskoláért lüktető éle-
tem állja a próbatételeket. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem.” Fil 4,13.”

Iskolavezetői tapasztalata több mint két évtizedre nyúlik vissza. 
Önkormányzati iskolában igazgató-helyettesként és igazgatóként 
is megismerhette a vezetéssel járó teendőket, annak örömeit és 
nehézségeit. Ezt a gyakorlatot átültetve, hasznosítva, de mégis 
másképpen kezdett neki a református iskola életére elkészíteni 
vezetői elképzeléseit, majd az intézmény pedagógiai programját. 
Emlékezése és értékelése szerint: „Igazi kihívás volt! Az a többlet-tér, 
amit felkínál egy egyházi iskola, az vonzott igazán! Az a lelki gazdag-
ság, ami által mássá lehet az életünk –gyermekeknek, szüleiknek, 
pedagógusoknak egyaránt -, azt jól kell közvetíteni, hitelesen, hívő, 
szolgáló módon. Ehhez szükség van Isten bölcs útmutatására, Ig-
éjére, tanítására. Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás alappilléreit 
így próbáljuk erősíteni, hogy az mindenkor megálljon.” 
Ennek a gyakorlatias keresztyén hitvallásnak természetesen része a 
szolgálata, a napi munkája, a családja, az unokái. Elválaszthatatlanul 
kapcsolódik össze életében a család, az iskola és a gyülekezet.

„Talán hihetetlen, de mégis erős bennem a ragaszkodás Veresegy-
házhoz. Itthon érzem magam, kötődöm a városhoz, s mindez az 
iskolán, a gyülekezeten keresztül történik.” - summázza, beszélge-
tésünk végén mondanivalóját.

Tóbiás Csaba Sándor

Az alábbi portrécikk Fukász Lászlóné Mártáról, a veresegyházi, gyülekezeti fenntartású, 2007ben 
elindult Kálvin Téri Református Általános Iskola igazgatójáról szól. Előrebocsátjuk viszont, hogy a 
távolságtartó tárgyszerűség hangneme nem várható el az írástól, figyelembe véve, hogy a veresi 
presbiter szerző a riportalannyal egyazon gyülekezeti és szolgáló közösségbe tartozik.

Veresegyházon kiadó 1 szoba összkomfort, külön 
villany- és gázórával. Érdeklődni lehet a
06-28/631-577 telefonszámon. 
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K i á l l í t á s o k ,  m ű v é s
Z e n e i s k o l a i  Ta n á r o k

Ta v a s z i  K o n c e r t j e
E N I G M A  A R T S 
K i á l l í t ó t e r e m

A Fénytörés címet kapta az Enigma Arts Galéria legújabb kiállí-
tása, amely illik is a falon található különleges festményekhez. 
Krizsán Zoltán alkotásait üvegre festette, s azt sem egyszerűen, 
hanem több rétegben, s így némelyik festmény akár négy egymás 
alá ragasztott üveglapból áll.
Ez az újszerű megoldás érdekes színfoltokat, elmosódott, de azért 
mégis felismerhető alakokat varázsol a néző szeme elé. 
„Képei szürreális, éteri hangulatot árasztanak, melyekben furcsa, 
álomszerű lények, figurák dominálnak.”
A rendezvényt Takács 
Ágnes tulajdonos nyi-
totta meg és Mezősi 
Eszter, üvegművész, 
az MKISZ és a Magyar 
Üvegművészeti Tár-
saság tagja méltatta.

Hús Zoltán k iál l í tása

Április 13-án nyitotta meg Boross Zsuzsa művelődési ház igaz-
gató a Hús Zoltán festményeiből álló tárlatot, melyet a környék 
műértő közönsége nagy várakozással fogadott.

Nagy sikerrel zajlott le április 22-én este a Lisznyay Szabó Gábor 
Zeneiskola előadása a Szabadidős Központban, teltház előtt, lásd 
képeinken.
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katolikus
templomban

Április 30-ig volt látogatható a Juricsek Ferenc alkotásaiból összeválogatott 
tárlat a Váci Mihály Művelődési Ház galériáján.
Sokan voltunk kíváncsiak.A család, a rokonok, a barátok, a kollégák, a közeli 
és távoli ismerősök mind ott szorongtunk a galérián és a lépcsőkön. Nem 
csalódtunk: a titkok, bár nem egészen, de feltárultak a változatos témájú és 
stílusú művekben. Az alkotó előtt az életnek egy új titka kezdett feltárulni, 
amikor első műveit létrehoztaegy egészen másfajta tevékenységet váltott 
fel, a sportot. Lapunknak így nyilatkozott: 
„Volt az „ugrálás”, a rengeteg edzés, a magyar bajnokság, a versenyek. Annyi-
ra túlhajtottam magam, hogy nem bírták az idegeim, egyre türelmetlenebb, 
egyre durvább lettem. Aztán egyszer egy kiállítást rendeztünk, és én észre-
vettem egy képet, amire azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni! Meg-
próbáltam, sikerült. Aki látta, dicsérte…De akkor már késő volt, nem segített 
az alkotás sem, pszichiáterhez kellett mennem. A barátaim nem hagytak el 
akkor sem. Azután kórházba kerültem, Gyuri atyának köszönhetően nem 
általános kórházba, hanem papok közé. Ők és a rajzolás kezdett kihozni a 
mélységből. Feleségem nagyon türelmes volt velem, neki sokat köszön-
hetek. Találkoztam Veres Enéhvel, aki rajzolni tanított és tanít, úgy érzem, 
most már jó úton vagyok. Ez is egy titkos jel volt a jó Istentől. Ahogyan egy 
lépés, egy jel volt a titkos kertben a trambulin, a család, a gyerekek. Min-
den esemény, tevékenység egy-egy lépés a titkos kertben, jó vagy rossz, de 
egyiket sem lehet kikerülni. 
Sohasem gondoltam volna, hogy én, aki egész nap mozogtam, ugráltam, 
tíz órát ülök és festek. Van valaki, aki nálam hatalmasabb, és irányítja az éle-
temet. Rá kellett erre jönnöm…nem én vagyok a legügyesebb, a legjobb, 
a nagy…hanem van valaki, aki engem, minket, mindent irányít…rá kellett 
erre jönnöm.
Köszönöm neki, hogy irányít a titkos kertben, köszönöm a barátaimnak, 
hogy segítettek, Veres Enéhnek a tanítást, Klement Zolinak a kiállítás ren-
dezését.
Mi is köszönjük a szép műveket, Kelemenné Boros Zsuzsa megnyitójának 
baráti, szép szavait, és Pásztor Ildikó énekét.
      fverona     

Bodrogi Katalin
(képünk nem az eseményen készült)

Ella István az orgonánál

Április 28-án, a katolikus templomban adott
koncertet Ella István orgonaművész és Bodonyi

Katalin énekművész.
Műsorukban Johann Sebastian Bach, Gounod és

Max Reger egyes műveit szólaltatták meg.
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E r d é l y b e n  j á r t  a  L i s z n y a y  k ó r u s
é s  a  k a m a r a  z e n e k a r

Bizonyára mindenkinek ismerősen cseng a 
név: Szentegyházi Fili. Az Erdély szívében 
fekvő Szentegyházasfalu immár Európa-
szerte ismert gyermekfilharmóniája az 
elmúlt esztendőben kétszer is járt Veres-
egyházon. A 150 fős kórus és zenekar 
idén ünnepli 30. születésnapját. A május 
2–6. között rendezett jubileumi ünnepi 
programokra meghívást kapott más ma-
gyarországi énekkarok mellett a veresegy-
házi Lisznyay kórus is. E jeles alkalom kap-
csán buszra szállt 45 gyermek 5 pedagógus 
kíséretében. 
Több mint tíz órás utazást követően kedves 
fogadtatásban részesültünk. A művelődési 
ház nagytermében szeretettel vártak ben-
nünket azok a családok, akiknél megszáll-
hattunk és akiknek gyermekeit egy éve a 
mi tanulóink láttak vendégül. 
Másnap betekintést nyerhettünk a telepü-
lés életébe, meglátogattuk nevezetessé-
geit. Felavattuk a Csűr-kaland parkot és a 
bátrabbak még kürtőskalácsot is süthettek. 
Délután megkezdődött a munka. Több órás 
próba után ünnepi díszbe öltözött a kórus 
és a zenekar, majd a Hegykő községből 
érkező fellépőket követően színpadra lé-
pett Veresegyház „képviselete”. Minden 
szempár Kovács Kati nénire szegeződött 
és felcsendültek a már jól ismert dallamok. 
A muzsika betöltötte a termet, a gyerekek 
szárnyaltak a zene szárnyán, a hangjuk kris-
tály tisztán csengett. A közönség láthatóan 
nagyra értékelte az előadást, hiszen min-
den darabot vastaps követett. Az utolsó 
műsorszám az ősi székely himnusz volt, 
melyet László Gergő dolgozott át kórusra 
és zenekarra. Páratlan sikert aratott. Itt-ott 
könnycseppek gördültek az arcokon, sokan 
állva tapsoltak. Megható és felejthetetlen 
pillanatokat éltünk át. 
A következő napokban sokat kirándul-
tunk. Jártunk Kolozsváron, Székelyudvar-
helyen, Derzsen, a Szent Anna tónál és a 
Mohos lápnál. A természet káprázatos és 

egyedülálló csodái életre szóló emlékekkel 
gazdagítottak bennünket. 
Pénteken este a Fili régi és új tagjai szín-
vonalas, gazdag műsort nyújtottak a 
megjelenteknek.  Megismerhettük törté-
netüket, vendégszerepléseiket, sikereiket. 
Mindezen érdemek elsősorban 
Haáz Sándor tanár úr nevéhez kötődnek, 
hiszen ő a megálmodója és három 
évtizede mozgatórugója ennek a külön-
leges  varázslatnak. 
Úgy gondolom, hogy Veresegyháznak is 
megvannak a hasonló mozgatórugói, elhi-
vatott, lelkiismeretes és elszánt pedagógu-
sai. Ennek a – Haáz tanár úr szavaival élve 
– „kicsi filinek” is lehet 30, sőt több éves 
jövője, pályafutása. Abszolut hallású, tiszta 
hangú, tehetséges gyerekek a tagjai, akik 
szívesen énekelnek együtt. Az általános 
iskola és a zeneiskola zenepedagógusait, 
akik e csodálatos műsort betanították és 
egyben közreműködői is voltak, dicséret 
illeti: Kovács Katalin, Novák Gyuláné,
Neczné Alapi Katalin,
Jakabné Sebestyén Erika és László Gergő.
Külön köszönet Czeller Karolának, aki 
olyan emberi kapcso-
latokat ápol székely-
földön, melynek ered-
ményeként 50 idegent 
első szóra befogadtak, 
hellyel és étellel kínál-
tak, mi több, szeretet-
tel és megbecsüléssel 
vettek körül.
Köszönjük az élményt.

Kisné Takács Ildikó

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

számú jelentkezőt.

Jelentkezés: 
Telefonon:

Vörös László
06/30-504-55-08

Személyesen: Veres-
egyház Pacsirta u.4
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Mamák, Papák Napja
az Idősek O tthonában

A Költészet Napja

Május 3-án a Veresegyház Kistérség Idősek Otthonában Mamák Papák 
Napját tartottak az ott élők nagy örömére. 
A Családsegítő Szolgálatnál Rád Érünk 60+ nyugdíjasok részére létrejött 
klub tagja, Novák Róza vezetésével már hetekkel ezelőtt készültek erre 
az alkalomra, hogy műsorral és sajt kezűleg készített ajándékokkal 
örvendeztessék meg az otthon lakóit. Kiss Tiborné Katitól, az intéz-
mény mentálhigiénés foglalkoztatójától megtudtuk,  hogy az itt élő 
idős emberek izgalommal várták ezt a napot, hogy Ők is előadhassák 
műsorukat, ezzel köszönve meg a látogatók kedvességét.  
Az Idősek Otthona lakói közül verset mondott: Kamasz Lászlóné Mari-

ka, Nemes Béla, Rápolti Erzsébet, és Matyó József. Az otthon dolgozói 
közül Kiss Tiborné Kati és Bóta Ildikó olvasott fel egy –egy verset.
A Rád érünk 60+ Klub tagjai közül Róth Ilona, Lőrincz Katalin, Blanár 
Béláné, és Dinkáné Marika verssel, Varga Judit énekkel köszöntötte az 
otthon lakóit. 
A műsorszámok meghallgatása után, a Klub tagjai átadták ajándéku-
kat az otthon lakóinak. Mindenki kapott egy szál textilből készült 
virágot, és egy csokor gyöngyvirágot. A kellemes délelőtt közös 
teázással és süteményezéssel ért véget. 

N. I.

Az Agóra Kör szervezte meg április 14-ére a Költészet 
Napját. Batyus-Boros-Táncos estre hívták a költészet 
kedvelőit, s tisztelegtek József Attila emléke előtt, ter-
mészetes környezetben, a szabad ág alatt.
A Boktéta dűlőben még le sem vonultak a barantások, 
amikor már állt a hatalmas farakás, s sötétedéskor be 
is gyújtották azt. Láthattunk egy részt a Csillagösvény 
előadásból, ezúttal a tűz körül táncoltak a szereplők, s 
persze ki ki elmondhatta kedvenc versét is. A szünetek-
ben pedig Pásztor Ildikó énekét és gitárjátékét csodál-
hattuk. Végül megszólalt a táltos dobja is.
A hűvösre fordult időben a tűz melege még barátsá-
gosabbá tette a környezetet. A varázslatos hangulatot 
a gyerekek is élvezték.
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A város fiataljainak hasznos elfoglaltságot kereső Támaszpont 
szer vezte meg a Föld Napjára a gyerekek munkáját. Céljuk a kis és 
nagyobb kamaszok hasznos időtöltése, bevonása önkéntes  ill. tár-
sadalmi munkába, hogy ne az utcán legyenek, és elfoglaltságaikkal 
hasznosítható tudást, ismereteket gyűjtsenek!
Az előzményekhez tartozik, hogy az Önkormányzat támogatást 
nyert a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézettől az „Angyalvár, 
Összefogás a drog ellen” c. programra, (kód: KAB-ME-11-C-3453), 
amit a Támaszpont MOP KKA-van együttműködésben valósít meg. 
Ennek a programnak része volt a Föld Napján való részvétel is. A 
programból finanszírozták a 10 év feletti korosztály fődíját, ami egy 
komplett program a SILVERKART Budapest Gokart pályán, valamint 
az ételt, amit vasárnap az Ifjúsági Háznál főztek. 

A két szervező, Sándorné Rab Ágnes és Kiss Viktória az alábbiakban 
foglalta össze az eredményeket.
A fiatalok és szülők mellett a SZOVE is segített a takarításban, lega-
lább 60-an voltunk. Nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét 
és azt is aki biztatott, bátorított minket a folytatásra és a felaján-
lott segítségeket a még hiányzó dolgokhoz. Kosik Józsefnek külön 
köszönjük a szervezésben és a munkában nyújtott segítséget.
 Vasárnap köszöntük meg a részvételét azoknak, akik kiemelkedősen 
sokat segítettek a felújításban. Az Elismerő Oklevelet és Emléklapot 
vasárnap Kosik József alpolgármester adta át. Mindezt az Önkor-
mányzat és a Támaszpont MOP KKA nevében és leginkább az 
 IFJÚSÁG nevében köszöntük meg!

Elérhetőségünk: 
tamaszpont.mop.kka@gmail.com, www.tamaszpont.net

Elismerő oklevelet kapott:
Pintér Károly 
Leszák Balázs 

Kiss Zoltán
Horváth Norbert

Izracska László és Noémi 
Kis László Gábor

Novák Hajni
Horváth Attila

Kéki Tamás
Hörnyéki Balázs

Emléklapot kapott:
Illés Zoltán

Jakab Richárd
Horváth Attila

Varga Péter 
Gulyás Gábor

Lengyel Pisti és Imola
Mulik Miklós
Zay Miklós

Hegedűs Lajos
Szabó Norbert

Kerstner Róbert és családja

Középkorú  nő vagyok, több éves gyakorlattal,
házi gondozást, és egyéb kisebb házi segítségnyúj-

tást vállalok.  Szívesen vigyázok gyermekekre is!
Kérem hívjon bizalommal.

Veresegyház és környéke  előnyben.

Tel. :  0620-362-8983

0630/747 9529
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O tthoni bőrápolás a
ZENMED segítségével

Hogyan ápoljuk otthon a bőrünket, ha száraz esetleg ekcémás, 
érzékeny gyulladásra hajlamos, pattanásos, vagy csak egyszerűen 
vízhiányos?

1./ Az első lépés: hozzáértő kozmetikai vagy bőrgyógyászati 
bőrdiagnózis
2./a  következő lépés a bőrtípusunknak megfelelő krém, arctisztító 
kiválasztása, ami nem egyszerű feladat, mert óriási a választék ( nap 
mint nap elárasztanak a reklámok, tökéletes bőrt ígérve , 20 éves 
modellekkel)
Segítséget szeretnék adni, hogy milyen szempontokra figyeljünk.

Érzékeny bőr,  bőrpír,  rosacea
 Sajnos egyre több nőt és férfit érint ez a probléma, Németország-
ban a felnőtt lakosság 70% mondta érzékenynek a bőrét
Enyhe tisztítókészítményt használjunk, - minimalizálni kell az aller-
gén anyagokat (az általános krémekben sok található),- kerülni kell 
lehetőség szerint az UV sugárzást
A bőr táplálás során fontos a vízpótlás, a kollagén és a bőr 
védőrétegének megerősítése
A ZENMED terápiás készítményeinek alkalmazása esetén az ered-
mény már az első alkalmazás után látható.

Száraz bőr vagy esetleg
kialakult  ekcéma esetén

A bőrből hiányzó zsíros anyagokat a táplálékkal is pótolni lehet – 
egyszeresen és többszörösen zsírsavak fogyasztása ajánlott (pl. 
kenderolaj)
Elegendő folyadék fogyasztása mellett,fontos az arginin utánpót-
lása( megfelelő arginin szint esetén termelődik a szervezetben 
elegendő nedvességmegkötő anyag).
A külső táplálás is nagyon fontos: a ZENMED speciális krémeit kisgy-
erekek is használhatják száraz bőrre vagy ekcémára, nem tartalmaz 
szteroidokat,természetes alapú, rendkívül gyengéd bőrápoló.

Akné, felnőtt akné
Teljesen más ápolást kíván a zsíros akné, a kombinált bőrnél ki-
alakult akné, vagy a száraz bőrnél fellépő akné.
Az akné kialakulását okozhatja hormonális probléma, de előfordulhat 
pl. hogy fel nem derített liszt érzékenység áll a  háttérben. 
Külső ápolás során fő feladat az eltömődött pórusok megszünte-
tése, a bőr PH szintjének a kiegyensúlyozása , a bőrpír és az irritáció 
csökkentése. Ebben segíthet a ZENMED külön- külön bőrtípusokra 
kifejlesztett ápolási csomagja.

3./ az utolsó lépés a rendszeresség: az otthoni bőrápolás során 
nagyon fontos, hogy reggel és este ápoljuk bőrünket.

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

Cseh-Géczi Katalin
kozmetikus, szépségterapeuta

A GE Energy Hungar y Kf t.
tettek kel bizonyítja hogy tudja,

mi a társadalmi felelősség
Szövetségünk kapcsolata a GE Energy Hungary Kft, Veresegyház, 
Kisrét úti gyáregységével 2009-re nyúlik vissza.  Akkor készül-
tünk az első családi napunkra, egész napos szabadtéri műsort 
állítottunk össze. Ekkor kerestük meg a GE vezetőit, kértük 
támogatásukat, hogy a tervezett nap minden műsorszáma 
megvalósuljon. (Henry Ford mondotta: „A pénz szerepe az üzlet-
ben csak annyi, mint a motorban az olajé, vele simán nélküle se-
hogyan sem megy.” Egy egész napos, sok ember számára készült 
műsor sikeréhez mi tagadás, szükség van pénzre is.) Amikor a 
nagylelkű támogatást megkaptuk, szövetségünk nagyon örült, 
de to vábbiakra nem nagyon mert gondolni. Hála az égnek nem 
így történt. A GE Energy Hungary Kft. vezetősége és munkatársai 
a mai napig mellettünk állnak.
A  fogyatékkal, halmozottan fogyatékkal született emberek, 
akik születésükkor nem az egészséges tábort gyarapították, egy 
életre kiszolgáltatottakká váltak, valamint a teljes családjuk is. 
Szövetségünk tagjainak többsége ilyen család, mellette vannak 
balesetben sérültek, valamint betegség következtében sérültté 
váló emberek is. 
Bekerültünk a GE munkahelyi adományozó programjába és 
sérült tagjaink életminősége megváltozott. Hálásan gondolunk 
vissza 2011-re, amikor tagjaink egy része addig számukra nem 
ismert világba léphetett. Közös balatoni nyaralás egy héten át! 
Egy halmozottan fogyatékos személy önállóan sehova nem 
képes eljutni. (Nyaralásra a saját költségeit sem tudja fedezni, 
nemhogy a segítőét.) A GE Energy Hungary Kft támogatás olyat 
adott, amire korábban csak álmukban gondolhattak.
A gyorsan múló nyaraláson túl tartós dolgok is a birtokunkba 
kerültek. Olyan fejlesztő eszközöket tudtunk vásárolni és a sérült 
tagok használatába adni, amelyek sérültségükből eredő korlátai-
kat tudják enyhíteni, vagy az állapot romlását lassítani, esetleg 
megállítani.
2012. vibráló év az életünkben, mert az GE  folytatólagos tá-
mogatása lehetővé teszi, hogy néhány tagunk nyaralhasson, s 
ami legalább olyan csodálatos, hogy fejlesztő szolgáltatásokat 
vásárolhassunk a rászorulóknak, amelyek a megmaradt rész-
képességeiket fejlesztik. 
Csak azt az üzenetet tudjuk küldeni a bennünket támogató 
GE Energy Hungary Kft nagyszerű munkatársainak, hogy mint 
a fentiekből olvashatják a kapott pénzt nem a szervezetünk 
működési költségeire hanem kizárólag fejlesztésre, életminőség 
javításra költjük. 
Még egyszer köszönjük, hogy mellénk álltak és segítenek 
 bennünket. 

  Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége
Erdőkertes
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ÁCIÓ…K ÁCIÓ…AK ÁCIÓ…VAK ÁCIÓ! 
Öröm a gyerekeknek, fejtörés a 

szülőknek: hol  legyen, és mit csinál-
jon a gyerek a nyári  szünidőben?

A nagyszülők ereje véges, a 
szabadság sem végtelen. Ter-
mészetes, hogy sokan a nap-
közis táborokban látják a me-
goldást, ám ezek nem ritkán 
nagyon sok pénzbe kerülnek. 
Erre a problémára kínálnak 
megoldást Veresegyházon, a 
megújult Kippkopp Játszóház 
Nyári Napközis Táborai. Tema-
tikus heteinken változatos 
programokat kínálunk kicsiknek és na  gyob baknak egyaránt, 
mindezt elérhető áron, na gyon  kedvező feltételekkel.  Lesz 
kézműves öko-kreatív tábor, tánctábor, dráma-, angol-, mese- 
és kalandtábor tündéreknek és sárkányszívű lovagoknak. 

Reggeli után a még elviselhető nyári időt kihasználva játszó-
terezéssel kezdjük a napot. Tízóraira visszatérünk a játszóházba 
és kezdetét veszi az adott témakörnek megfelelő foglalkozás. 
Ezután teret engedünk a szabad játéknak, barátkozásnak. 
Ebéd után kézműves foglalkozás, pihenésképpen meseolvasás 
következik. A délután hátralevő részében szabad játékkal és 
kreatív foglalkozással tölthetik nálunk az időt kis vendégeink.
Lesz itt móka, kacagás, kinti és benti programok, tánc, mesélés, 
kézműves foglalkozások és persze ugrálás minden
mennyiségben . 
A heti turnusokban szervezett tábor költsége: 20.000 Ft/fő/hét, 
mely tartalmazza a napi 4 étkezést, a foglalkozások díjait, kor-
látlan játékidőt. 
Remek program vár minden gyereket egy olyan helyen, amelyet  
a legtöbben már jól ismernek. Ráadásul nem nagyon van gye-
rek, aki a Kippkopp Játszóházra nemet mondana.  Ha a szoká-
sos játék tartalmas programokkal egészül ki, pénztárca-barát 
módon, akkor a szülők is elégedettek lehetnek. 

További információk és kedvezmények:
Kippkopp Játszóház Veresegyház
Szadai út 7., CBA/Triangoló Üzletház
06-30/204-37-76
www.kippkoppjatszohaz.hu
www.facebook.com/kippkoppjatszohaz
info@kippkoppjatszohaz.hu

A Veresegyházi Kézilabda
Jövőjéért Alapítvány

M e g h í v ó j a
IV. Kucsa Tamás Nosztalgia Kéz-

ilabda Napra

2012. június 16. szombat 13.30 óra;
Veresegyház Sportpálya

Szeretettel vár régi/új csapatod 
egy jó játékra, találkozásra, kikapc-
solódásra és játékos búcsúztatóra.

Várjuk családodat és hozzátartozódat is.
A jó időt és a cipődet idén se hagyd otthon,

büfével és vacsorával várunk!

Veresegyházi Ütközéses Autó Rodeó
Bontószökevények viadala

Az idei évben is két napon át egymást váltják a veres-
egyházi arénában az autók, amelyek küzdenek a talpon 
maradásért, majd – amikor arra kerül sor – a mielőbbi, 

látványos borulásért.

Az 1998 óta, évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – 
megrendezésre kerülő rendezvény, évről évre új futamok-
kal bővült, s minden korosztály megtalálja a számára érde-

kes élményt. A benzingőz szerelmesei láthatnak Trabant 
futamot, kis- és nagy kategóriában rajthoz álló autókat és 

egy igazi kuriózumot, Polski Fiat126-os futamot.

A szigorú szabályok betartása mellett, az autók igencsak 
„átalakulnak” a nap végére az arénában, de a versenyzők 
és a közönség hatalmas élményekkel, épen térnek haza.

Tehát, 2012. május 26-27-én
ismét vár mindenkit a

Veresegyházi Ütközéses Autó Rodeó!

További információk: www.autorodeo.hu,
vagy Facebook-on: Ütközéses Autó rodeó. 
Tel.: 06203344664
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Ha túl  keveset eszünk…
„RAKTÁROZÁS ”   

Az anyagcserénk lelassul:
1) kevés kalória, 2) rendszertelen étkezés,  3) az étkezések rossz felosztása

Kevés kalória
Ha túl keveset eszünk, azzal pont az ellenkezőjét érjük el, mint szeretnénk, ugyanis nem kap elég energiát a testünk: parancsot közvetít 
az agyunknak, hogy szűkös időket élünk, úgyhogy amit csak lehet, raktározzon el, hogy el tudja látni a test legfontosabb funkcióit. 
Az anyagcserénk lelassul és testünk egy alacsonyabb üzemmódba kapcsol, hogy minél kevesebb energiát használjon fel. Ennek következ-
ménye a jojó effektus is, hiszen gondoljunk bele, amikor végre felhagyunk a koplalással és kicsit is többet eszünk, mint amihez az utóbbi 
időkben jutattuk a szervezetünket, az egyrészt még raktározásra van programozva, másrészt alacsonyabb üzemmódban működik, tehát a 
többlet energia sokszorosan fejti ki negatív hatását.

Rendszer telen étkezés
Mindig előre megtervezzük, a napi/heti munkákat, a szabadidőnket is pontosan számon tartjuk, s megtervezzük, hogy mivel is töltjük el. 
Az EVÉS is ennyire fontos, hogy azt a 3-4 órás ciklust tartani tudjuk. Igyekeznünk kell minden nap abban az időben „időt szakítani” az evé-
sünkre. Ez fontosabb, mint gondolnánk!

Az étkezések helyes felosztása
A szervezetünket min. 3- max. 4 óránként energiához kell juttatnunk. Ha sűrűbben eszünk, /NASSOLUNK egész nap/ az azért nem jó, mert 
elpazaroljuk az emésztőnedveket, telítettség érzés jön létre, felborítja a napi étkezési ritmust, és a szervezet már raktároz is. 
Az éjszakai raktározás mindig az egyén életritmusától függ, emiatt az a közhely, hogy este 6 után nem szabad enni, abban az esetben 
érvényes, ha 8 órakor már ágyban vagyunk. Amikor napi 3-nál kevesebbszer eszünk, 
akkor a bevitt energiamennyiség 60-70%-a raktározódik, míg ha napi 5-szöri étkezésre 
bontjuk ugyanazt az energiamennyiséget, annak csupán 5-10%-a.
Honnan tudjuk, hogy végre felgyorsult az anyagcserénk?
•  Éhesen ébredünk.
•  Gyomrunk jelez, hogy „táplálékra” van szüksége, és a minőségi ételeket kívánjuk   
•  Rendszeresebben látogatjuk az illemhelyiséget. 
Az edzés előtti étkezés
Sokan esnek abba a hibába, hogy reggel ébredés után, edzés előtt nem esznek sem-
mit, így aztán a teremben, a futógépen a gyengeségtől és a leesett vércukorszinttől 
szinte elájulnak. 

Reggeli  javaslatok

Korán kelőknek:
•  1-2 szelet rozskenyér, sovány sonka, sovány sajt, zöldség, 
•  zabkása, 
•  müzli (cukor nélkül) pici mézzel,
    gyümölccsel, joghurttal. 

Utolsó percben ébredőknek:                    
•  banán 
•  fehérjeturmix gyümölccsel
•  müzli szelet

Turmix- ötletek

Ananászos zsírégető turmix 
Hozzávalók: 4 szelet friss ananász, 3 dl friss narancslé, kevés méz ízlés 
szerint 
Az ananászt hámozd meg, majd turmixold össze a narancslével 
és a mézzel.
 
Antioxidáns finomság
Hozzávalók: 1,5 dl homoktövis lé, 2 dl frissen facsart narancslé,
fél banán, kevés méz 
Turmixold össze a hozzávalókat. A homoktövis nagyon jó 
immunerősítő, a naranccsal együtt fogyasztva igazi C-vitamin 
bomba a szervezetnek. 

Győry Rita
(aerobik edző, TRX  funkcionális tréner)

rita@fittenveresen.hu
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