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MegeMlékezés NeMzeti ÜNNepÜNköN

„ Március 15. ünnepe, a magyar szabadságeszme hallhatatlan voltáról szól”, 
melyet minden magyar, éljen a világon bárhol, egyformán ünnepnek tekint 
és együtt is ünnepel. Így szólt az idei március 15-i veresegyházi esemény 
szónoka, Csáky Pál, felvidéki magyar író, politikus a Petőfi téri ünnepségen 
az összegyűlt szépszámú hallgatósághoz. 
Városunk méltónak bizonyult a szónoklathoz, együtt ünnepelt e napon a 
város. Reggel a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület gyalogosai 
és huszárai vonultak dobszóval a Városházához, hogy aztán elkísérjék az 
ünnepi menetet a katolikus temetőbe, az 1849-ben városunkban eltemetett 
honvédek nyughelyének koszorúzására. 

10 órakor a Petőfi téren várakozókkal egyesülve vette kezdetét a városi 
ünnepség, a helyi művészek példás összefogásával. Csáky Pál mélyre ható 
szavai előtt Veresegyház Város Fúvószenekara és a Veresegyházi Népdalkör 
idézte a kort, majd az ünnepi beszéd után, Vankó István főszereplésével a 
„Tavasz hangjai” című előadás adta át a régi, mára legendássá vált márciusi 
forradalom lázas hangulatát. (Fellépők: Veresegyházi Hagyományőrző Népi 
Együttes, Veresi Balett, Ezerkincs Tánccsoport, Szerep Elek Diákszínpad, 
a Fabriczius József Általános Iskola színjátszói, rendező: Paár Tibor.) Az 
ünnepséget Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzása zárta, ahol Veresegy-
ház Város Önkormányzatának, a pártok helyi szervezeteinek és a helyi civil 
szervezetek képviselői egymás után hajtottak fejet nemzetünk nagy napjá-
nak főszereplője előtt, miközben hagyományőrzőink díszlövésekkel idézték 
a szabadságharc elbukott, de végül mégis győzedelmeskedő harcainak han-
gulatát. Ahogy 1848 márciusában a pozsonyi országgyűlés küldöttei és a 
pesti forradalom ifjai félre tudták tenni napi vitáikat, úgy fejezte ki e közös 
koszorúzás is a veresegyháziak összetartozását. 

Bár a délelőtti megemlékezéshez még kegyes volt az ég, ugyanezt már nem 
mondhatták el a délutáni, 1848 méteren megrendezett ünnepi futás indu-
lói. Ám a szakadó eső és viharos szél ellenére is közel kétszáz nevező rótta 
le ily módon tiszteletét a hősök előtt. Mi sem bizonyítja jobban az együvé 
tartozás érzését annál, hogy a legrutinosabb induló 1940-es, a legfiatalabb 
pedig 2009-es születésűként tette meg a Veresegyház emlékhelyeit egybe-
fűző távot. Szintén lélekemelővé nemesedett a nap zárásaként, az erdélyi 
táncok köré szervezett táncházban felzendülő Kossuth-nóta dallama is.

Hogy is mondta Csáky Pál délelőtti beszédében? „Nem becsüli meg senki a 
világon azt a népet, nemzetet, aki nem becsüli meg önmagát!” Veresegyház 
a szabadságharc 2014-es megünnepelésével ennél többet is tett. Nemcsak 
nemzetét, hanem önmagát is becsülte színvonalas emlékezéseivel. 

Kovács Péter 

eseMéNyNaptár

Április 11. 15.00
Ki mit tud? Döntő

Szervező: Szeder Egyesület és a Család-
segítő Szolgálat

Váci Mihály Művelődési Ház

Április 11 – 13. 
Vasútmodell Kiállítás

a veresegyházi Baranyai János Vasút-
barát és Modellező Klub részvételével 
Szolnokon, az Aba Novák Kulturális 

Központban 
Érdeklődni a 06-56-514-569 telefon-

számon, a helyi rendezőktől lehet

Április 12. 06.00-tól
Bolhapiac

a Városháza parkolójában a Kálvin utca 
felől

Április 12. 11.00
Mitsui Sen festőművész kiállítása

Megnyitja Pásztor Béla polgármester
Szabadidős Központ

Április 20-21.
Húsvét

Április 24-27.
XI. KEMPO Világbajnokság 

Kempo Világkupa
veresegyházi versenyzők részvételével
MOM Sport Uszoda és Sportközpont

Budapest, Csörsz u. 14-16.
+36-20-449-9381

www.hungariankempo.hu

Április 27. 08.00
Föld Napja

Április 27. 18.00
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola 

tanári koncertje
Szabadidős Központ

Május 1. 10.00
Majális a Fenyvesben

Május 3-4.
Amerikai autós és motoros találkozó

Medveotthon
Érdeklődni lehet a 06-20-397-0138

telefonszámon Kuli Bálint-tól

Május 10. 10.00
A Kikbox Akadémia felavatása

Veresegyház, Budapesti út 3.

Várjuk már évek óta, ígérték is, most végre elkezdődött. A Közútkezelő Vállalat felújítja a 2102 
számú, Csomádtól Veresegyházon keresztül Erdőkertes túlsó végéig tartó útszakaszt. Ezzel 
egyidőben veresegyházi beruházásként elkészül – más kivitelezővel– a Budapesti útra tervezett 

két körforgalmú csomópont kialakítása. Természetesen a két munkát összehangolják és a végén egyben 
kapja meg a teljes felület az utolsó, úgynevezett kopóréteget.

Útépítés

A munkaterületet március 17-én adták át a kivitelezők-
nek, akik jelentős létszámban jelentek meg a hivatalos ak-
tuson a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Egyúttal 
a helyi műszaki szakemberekkel tüstént egy részletekbe 
menő egyeztetés is lezajlott. Másnap pedig már marták is 
föl az aszfaltot az ütemezés szerinti 1. szakaszon.
Természetesen mindenki örül, hogy végre kátyúk, gödrök 
nélküli sima úton haladhatunk majd, ám a munkavégzés 
elkerülhetetlenül bizonyos nehézségeket is okoz a közle-
kedőknek. A kivitelezők azt ígérték, elkövetnek mindent 
a lehető legkisebb fennakadás érdekében, ám valamennyi 
kényelmetlenséget el kell viselnünk.. Egy-egy pirosra vál-
tó lámpánál, a feltorlódott sorban várakozva gondoljunk 
arra, milyen más lesz a közlekedés, ha majd elkészül az új 
út. Erre nem is kell túl sokat várni, mert július végére a 
munka dandárja elkészül, s az utómunkákkal, útburkolati 
jelek felfestésével együtt is augusztusban mindennek be 
kell fejeződnie. A munka lezárásának hivatalos határnapja 
szeptember 13.
Nem egyszerű ez az útfelújítás, lesz benne két körforga-
lom, 3 híd, egy vasúti átjáró, s ráadásul rendkívül for-
galmas helyeket, iskolákat érint az út. Beleesik a munka-
végzés idejébe az évzáró, és a triatlon verseny is. Jelentős 
mértékű épületbővítési munka folyik mind a Fabriczius 
József, mind a Kálvin Téri Református Iskolában, melyhez 
komoly szállítási tevékenység tartozik. Nem szünetelhet az 
autóbusz közlekedés sem, de a munkavégzés miatt a busz-
megállók helye változni fog esetenként. Érinti a munka a 
hidaknál a kerékpárutat és még egy, a híd tartószerkezetén 
támaszkodó gázvezetéket is. Ezekre mind oda kell figyelni 
a munkavégzés során, s ezt el is várja a város önkormány-
zata. Éppen ezért lesznek olyan szakaszok, ahol éjszaka 

dolgoznak majd, s nap-
palra visszaadják az utat a 
közlekedésnek.
Az útfelületet a tervezésben 
10 szakaszra bontották, s 
minden szakaszon egyszerre 
csak az egyik sávon folyhat 
a munka, hogy a közleke-
dés ne váljon lehetetlenné. 
Mindezek miatt bizonyára 
lesznek sokan, akik egéru-
takat fognak keresni, ezért 
várható, hogy a környező 
utcákban megnő majd ab-
ban az időben a forgalom. 
Amikor minden szakasz el-
készült, akkor jön egyetlen 
hullámban az ún. kopóré-

teg terítése, majd az útburkolati jelek felfestése.
Az útépítéshez szükséges nehéz gépjárművek ritka esetek-
ben megközelíthetnek házakat, vagy más okból keletkez-
hetnek lakossági károk (repedés a falon, lábazaton, vako-
lathullás, járdasüllyedés, kihajtók rongálódása, stb.). Ezek 
pontos elbírálása érdekében a munka megkezdése előtt 
fényképes állapotfelmérést végzett a kivitelező, így az esetle-
ges viták elkerülhetők lehetnek.  A munka megkezdése előtt 
a közelben lakókat írásban is kiértesítették és megadták az 
elérhetőségüket, de azt javasolják azoknak, akiknek gond-
juk támad az útépítés miatt, hogy minden ilyen esetben 
elsősorban a helyi munkavezetőt keressék.
A munkákkal kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatni kí-
vánják a lakosságot, részben az iskoláknál kihelyezett plaká-
tokon, a világhálón és lapunkon keresztül. 

Windhager Károly

A második ütem április 08-tól április 17-ig 
Veresegyház Táborhegy u.÷ Ősz u., valamint 
Erdőkertes Vadvirág u.÷ Revetek u. szakaszokat 
érinti.

Csomád

Veresegyház

Erdőkertes

Műszaki egyeztetés a Polgármesteri Hivatalban



Önkormányzat Önkormányzat

4 2014. április www.decens.eu • folyóirataink  5

Veresegyház Város öNkorMáNyzat

képViselő-testÜletéNek határozatai

6/2014.(I.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul 150 
MFt likvid hitel Dr. Kéri Józseftől tör-
ténő felvételéhez az alábbi feltételekkel:
a folyósítás időpontja: 2014. január 
30., a lejárat időpontja:2014. március 
20., a hitel kamata: 9 %

7/2014.(II.5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. évi költ-
ségvetés - beterjesztett előterjesztés 
szerinti - első fordulós változatát a kö-
vetkező módosításokkal, kiegészítések-
kel fogadja el:
• a végleges költségvetésbe kerüljenek 
beépítésre az intézmények felújítására 
tervezett összegek, 
• az ingatlanértékesítés előirányzat ösz-
szegének mérséklése történjen meg.

8/2014.(II.5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (to-
vábbiakban: 2014. évi költségvetési 
törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra fi-
gyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. 
évi költségvetési törvényben írt felté-
telekkel az adósságállománya Magyar 
Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni.
A képviselő-testület kijelenti, hogy az 
önkormányzat rendelkezett olyan be-
téttel vagy egyéb számlaköveteléssel, 
ami 2013. december 5-én kifejezetten 
egy adott adósságelemhez kapcsoló-
dott, és annak fedezetére, vagy teljesí-
tésének biztosításául szolgált. Kötele-
zettséget vállal arra, hogy a betét, vagy 
egyéb számlakövetelés összegét - leg-
feljebb az ahhoz kapcsolódó adósságe-
lem átvállalással érintett összegéig - az 
átvállalás napján az állam által megje-
lölt számlára átutalja.
A képviselő-testület kijelenti, hogy 
amennyiben az önkormányzat egy át-
vállalással érintett ügylete az ügylethez 
kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve 
egyéb bevétel miatt bevétel megelőlege-
zésére szolgáló ügyletté válik, úgy a be-
folyt bevétel összegét, legfeljebb az érin-
tett adósságból átvállalásra került összeg 
erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 
munkanapon belül átutalja a kincstár 
által megjelölt fizetési számlára.
A képviselő-testület kinyilvánítja, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény 332. § alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar 
Állammal az önkormányzatot terhelő, 
az adósságátvállalással érintett adós-
ságállománya átvállalásáról.
A képviselő-testület az adósságátválla-
lással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy:
megtegye a 2014. évi költségvetési tör-
vény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozato-
kat és intézkedéseket;
az átvállalással érintett adósság részét 
képező ügyleteket a 2014. évi költ-
ségvetési törvény 67-68. §-a szerinti 
átvállalás érdekében átalakítsa;
a 2014. évi költségvetési törvény 68. § 
(4) bekezdése szerinti megállapodáso-
kat megkösse. 

9/2014.(II.5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete a Magyarország 
2014. évi központi költségvetésé-
ről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel, 
valamint az ÁKK által kiadott útmuta-
tó alapján az alábbi határozatot hozza:
Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarország 2014. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 67-68.§-a alapján, 
az abban foglaltak végrehajtása érde-
kében 6.639.176,05 CHF összegben, 
2014.02.28-i értéknappal értékpapírt 
visszavásárol a HU0000341995 ISIN 
azonosítószámú „Veresegyház 2028. I.” 
elnevezésű Kötvényből.
A képviselő-testület az adósságátvál-
lalással összefüggésben felhatalmazza 
a polgármestert a Központi Elszámo-
lóház és Értéktár Zrt. ( KELER Zrt.) 
által kialakított eljárási rend alapján 
végrehajtandó sorozat teljes törléséhez 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a 
kapcsolódó dokumentumok aláírására 
és a megállapodások megkötésére.
A képviselő- testület hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzatnak a Magyar 
Állam által átvállalt adósságállománya 
tekintetében a K&H Bank Zrt. a tel-
jesítést az Önkormányzat helyett a Ma-
gyar Államtól elfogadja.

A képviselő-testület fentiekkel ösz-
szefüggésben az adósságátvállalás 
végrehajtása érdekében felhatalmazza 
a polgármestert a Magyar Állam, az 
Önkormányzat és a K&H Bank Zrt. 
között létrejövő háromoldalú tartozá-
sátvállalási szerződések aláírására.
A képviselő-testület nyilatkozik ar-
ról, hogy Veresegyház Város Önkor-
mányzata továbbra sem áll a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési el-
járásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

10/2014.(II.5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Magyarország 
2014. évi központi költségvetésé-
ről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel, 
valamint az ÁKK által kiadott útmuta-
tó alapján az alábbi határozatot hozza:
Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarország 2014. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 67-68.§-a alapján, 
az abban foglaltak végrehajtása érde-
kében 4.088.993,98 CHF összegben, 
2014.02.28-i értéknappal értékpapírt 
visszavásárol a HU0000342001 ISIN 
azonosítószámú „Veresegyház 2028. 
II.” elnevezésű Kötvényből.
A képviselő-testület az adósságátvál-
lalással összefüggésben felhatalmazza 
a polgármestert a Központi Elszámo-
lóház és Értéktár Zrt. ( KELER Zrt.) 
által kialakított eljárási rend alapján 
végrehajtandó sorozat teljes törléséhez 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a 
kapcsolódó dokumentumok aláírására 
és a megállapodások megkötésére.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzatnak a Magyar 
Állam által átvállalt adósságállománya 
tekintetében a Sberbank Magyarország 
Zrt. a teljesítést az Önkormányzat he-
lyett a Magyar Államtól elfogadja.
A képviselő-testület fentiekkel összefüg-
gésben az adósságátvállalás végrehajtása 
érdekében felhatalmazza a polgármes-
tert a Magyar Állam, az Önkormányzat 
és a Sberbank Magyarország Zrt. között 
létrejövő háromoldalú tartozásátvállalá-
si szerződések aláírására.
A képviselő-testület nyilatkozik ar-
ról, hogy Veresegyház Város Önkor-
mányzata továbbra sem áll a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési el-
járásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

11/2014.(II.5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Magyarország 
2014. évi központi költségvetésé-
ről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel, 
valamint az ÁKK által kiadott útmuta-
tó alapján az alábbi határozatot hozza:
Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarország 2014. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 67-68.§-a alapján, 
az abban foglaltak végrehajtása érde-
kében 2.768.579,34 CHF összegben,  
2014.02.28-i értéknappal értékpapírt 
visszavásárol a HU0000342027 ISIN 
azonosítószámú „Veresegyház 2028. 
III.” elnevezésű Kötvényből.
A képviselő-testület az adósságátvál-
lalással összefüggésben felhatalmazza 
a polgármestert a Központi Elszámo-
lóház és Értéktár Zrt. ( KELER Zrt.) 
által kialakított eljárási rend alapján 
végrehajtandó sorozat teljes törléséhez 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a 
kapcsolódó dokumentumok aláírására 
és a megállapodások megkötésére.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzatnak a Magyar 
Állam által átvállalt adósságállománya 
tekintetében az OTP Bank Nyrt. a 
teljesítést az Önkormányzat helyett a 
Magyar Államtól elfogadja.
A képviselő-testület fentiekkel ösz-
szefüggésben az adósságátvállalás 
végrehajtása érdekében felhatalmazza 
a polgármestert a Magyar Állam, az 
Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. 
között létrejövő háromoldalú tartozá-
sátvállalási szerződések aláírására.
A képviselő-testület nyilatkozik ar-
ról, hogy Veresegyház Város Önkor-
mányzata továbbra sem áll a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési el-
járásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

12/2014.(II.5.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy együttműködési szerződést köt 
Joó Zoltánnal, a reformáció - 2017. 
évi - 500. évfordulós ünnepségsoroza-
tának megtervezésére, előkészítésére. 
A projekt tervezési díja: 635 000 Ft.
2.) A képviselő-testület a megállapo-
dásban részletezett határidők teljesíté-
sének, valamint a bemutatott előkészí-
tő anyagok ismeretének függvényében 

2014. május 31-ig dönt arról, hogy a 
programsorozat megvalósításában milyen 
módon vesz részt, hogyan támogatja azt.
3.) A képviselő-testület elfogadja, hogy 
az előkészítés során elkészült tervek és 
táblaképek tulajdonjogával az Alkotó 
rendelkezik, melyre az önkormányzatnak 
elővételi joga van 2014. augusztus 31-ig.

13/2014.(II.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván 
benyújtani az önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztésekhez kap-
csolódó támogatások igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 4 /2014. 
(I.31.) BM rendelet 2.§ b) pontjában 
megfogalmazott óvodai nevelést szol-
gáló fejlesztés, felújítás célterületre, az 
alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A veres-
egyházi „Kéz a Kézben” Óvoda két 
feladat-ellátási helyén felújítási, illetve 
korszerűsítési munkálatok elvégzése
2. A pályázat megvalósítási helyszíné-
nek pontos címei:  2112 Veresegyház, 
Széchényi tér 2. (2. sz. tagóvoda)
 2112 Veresegyház, Béke u. 30. (3. sz. 
tagóvoda)
3. A pályázat megvalósítási helyszíné-
nek helyrajzi számai: Veresegyház bel-
terület 5638/2 hrsz. (2. sz. tagóvoda) 
Veresegyház belterület 1636 hrsz. (3. 
sz. tagóvoda)
4. A pályázati konstrukció: egyes ön-
kormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás 
5. A tervezett beruházás teljes beruhá-
zási költsége: 26.491.923.-Ft
6. A tervezett beruházásnak a támoga-
tás szempontjából elismerhető bekerü-
lési költsége:   26.491.923.-Ft
7. Az önkormányzati saját erő szám-
szerű összege és forrása: az önerő 
5.298.385- Ft, amely  összeget Veres-
egyház Város Önkormányzata 2014. 
évi költségvetésének tartalékkerete ter-
hére biztosít.
8. A BM forrásból származó támogatás 
igényelt összege: 21.193.538.- Ft

14/2014.(II.11.) Kt. határozat:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul a 
Veresegyház belterület, 40 hrsz-ú, (ter-
mészetben: Veresegyház, Fő út 87.) ki-
vett lakóház, udvar és gazdasági épület 
5 db megnevezésű, 4.461 m2 alapte-
rületű ingatlan megvásárlásához Tóth 
Lászlóné és Tóth Klára tulajdonosok-
tól, összesen 44.000.000,- Ft, azaz 
Negyvennégymillió forint vételáron. 
2.) A képviselő-testület hozzájárul a 
Veresegyház belterület, 3514/9 hrsz-ú, 

(természetben: Veresegyház, Pacsir-
ta utca 17.) kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 602 m2 alapterületű 
ingatlan értékesítéséhez Tóth Klára 
részére, összesen 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint vételáron. 
3.) A képviselő-testület hozzájárul, 
hogy fenti két adásvétel kapcsán a vé-
telárak megfizetése a következőképpen 
történjen meg: 
- Önkormányzat, mint Vevő a Veres-
egyház belterület 40 hrsz.-ú ingatlan 
vételárából 22.000.000,- Ft vételár-
részletet az adásvételi szerződés alá-
írásával egyidejűleg elutal az Eladók 
megadott bankszámlaszámára;
- Önkormányzat, mint Vevő fenti adás-
vétel vételárhátralékából 19.000.000,- 
Ft-ot letétbe helyez az adásvételt ellen-
jegyző dr. Kisfalvi János ügyvéd letéti 
számláján, mely összeg Eladók részére 
akkor kerül kifizetésre, ha az ingatlan-
ból kiköltöztek és azt az Önkormány-
zat részére birtokba adták;
- Tóth Klára, mint a Veresegyház bel-
terület 3514/9 hrsz.-ú ingatlan Vevő-
je, az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg, a részére Eladóként még 
járó 3.000.000,- Ft betudásával kéri a 
tárgyi ingatlan teljes vételárát megfize-
tettnek tekinteni.
4.)  A képviselő-testület hozzájá-
rul, hogy Tóth Lászlóné és Tóth Klá-
ra átmeneti elhelyezése a Veresegyház 
belterület, 24/2 hrsz.-ú, (természet-
ben: Veresegyház, Újiskola utca 29.) 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
található lakóházban 2014. február 
15-től – legkésőbb 2014. december 
31-ig – megtörténjen, úgy, hogy Bér-
lők bérleti díjmentességet élveznek, 
azonban a felmerülő közüzemi díjakat 
megtéríteni kötelesek. 

15/2014.(II.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját 
bevételek várható összegét 
2015-ben 4.073.378 e Ft-ban, 2016-
ban 4.326.085 e Ft-ban, 2017-ben 
4.362.302 e Ft-ban állapítja meg.
A saját bevételek összetételét az 1. számú 
melléklet részletezi. A képviselő-testü-
let a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ 
alapján adósságot keletkeztető ügyletei-
ből eredő fizetési kötelezettségek várha-
tó összegét 2015-ben120.000 e Ft-ban, 
2016-ban 120.000 e Ft-ban, 2017-ben 
120.000 e Ft-ban állapítja meg.
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségek részlete-
zését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A
 k

ép
vi

se
lő

-te
st

ül
et

i h
at

ár
oz

at
ok

 in
do

kl
ás

áh
oz

 é
s 

m
ag

ya
rá

za
tá

ho
z 

ta
rt

oz
ó 

el
őt

er
je

sz
té

se
k 

és
 e

gy
éb

 m
el

lé
kl

et
ek

 m
eg

te
ki

nt
he

tő
k 

a 
Po

lg
ár

m
es

te
ri

 H
iv

at
al

ba
n 

és
 a

z 
Ö

nk
or

m
án

yz
at

 h
on

la
pj

án
: w

w
w

.v
er

es
eg

yh
az

.h
u



www.decens.eu • folyóirataink  7

TájékoztatásÖnkormányzat

6 2014. április

iskolát a jöVőNek építÜNk, de Most VaN rá szÜkség!

Iskoláink épületei ismét bővítésre szorulnak a Veresegyházra jellemző bőséges gyermekáldásnak 
köszönhetően. Az önkormányzat nem nézi tétlenül a helyzetet, lépésről lépésre bővíti az iskolai 
férőhelyek számát. Jelenleg 6 új osztályteremmel bővül a Kálvin Téri Református Általános Iskola 

és 10 tanteremmel a Fabriczius József Általános Iskola. 

Kálvin Téri Református Általános Iskola

Itt Koós Gábor műszaki ellenőr ismertette a beruházási 
munkát.
A jelenlegi ütemben 6 tanterem épül, kettő a földszinten, 
kettő az emeleten, kettő a tetőtérben. A tetőtéri kisebb osz-
tálytermeket idővel irodahelyiségként használhatják, ha az is-
kolaépítés további ütemeiben elérik a szükséges teremszámot.
Így ősszel az iskola 6 új osztályteremmel rendelkezik majd. 
A földszinti és az első emeleti tantermek a szaktantermi kí-
vánalmaknak is megfelelnek, azaz szertárak is csatlakoznak 
hozzájuk, itt rendezhetik be a felső tagozat számára a fizika 
vagy a kémia szaktantermet.

A református iskola bővítése csak időlegesen zárul le ősszel. 
A későbbiekben még 4 további tarterem és majd egy tor-
nacsarnok épül, valamint egy nagyobb befogadóképességű 
aula is szükséges az ünnepségek méltó megtartásához. Ez 
azonban még távoli terv.
Jelenleg elkészült a két szint, most dolgoznak a zárófö-
démen. Utána jöhetnek az ácsok, s ha már az épület be-
ázásmentes lesz, akkor kezdődik a válaszfalak felhúzása, 
azt követően pedig az aljzatbetonozás, a villanyszerelés, a 
vakolás, stb. Terveik szerint a nyár közepén elindíthatják a 
használatba vételi eljárást, ősszel pedig birtokba vehetik az 
új helyiségeket a tanulni vágyó gyermekek. 
Radiátoros fűtést építenek ki, kihasználva az olcsó hévíz-
fűtés lehetőséget. A hőközpont a tetőtérben található, csak 
rá kell csatlakozniuk. Beépítettek kiegészítőként egy kon-
denzációs gázkazánt is, de erre csak kemény teleken lesz 
szükség, a mostani télen egyáltalán nem kellett bekapcsolni.
A tantermekben linóleum burkolat készül, a falakat lemos-
ható felület, elsősorban csempe védi majd.

Érdekesség, hogy az EU harmonizáció miatt nálunk is kötele-
ző a földrengések elleni vasbeton tartópillérek beépítése. Igaz 
ugyan, hogy a Kárpát-medencében erre egyébként nem lenne 
szükség, korábban ilyen követelmény nem volt, de nem térhet 
ki az építtető előle, itt is beépítették ezeket az oszlopokat.
Pataki Mihály, az építkezést végző cég vezetője elmondta, 
hogy tartják a megadott határidőt, nincs akadálya az új egy-

ség szeptemberi használatba vételének. A munkát az iskolá-
ban folyó tanítás nem zavarja, ugyanis rendben leválasztot-
ták a gyermekek által használt részektől, legföljebb egy-egy 
átrúgott labdát kell néha visszadobni. Igazgató asszonnyal 
és lelkész úrral a kapcsolatuk kifogástalan.

Windhager K.

Fabriczius József Általános Iskola

A munkák jól haladnak, s kell is hogy haladjanak, mert 
szeptembertől 240 kis elsős kezdi meg általános iskolai ta-
nulmányait a városban. Ennyi elsős osztályt csak úgy tud 
befogadni a Mézesvölgyi iskolaépület, ha a negyedikeseket 
át tudják csoportosítani a Fabriczius Iskola főépületébe. 
Ezért vált szükségessé itt a C és a D szárny fölötti lapos 
tető beépítése osztálytermekkel. Ha már építkezünk, akkor 
ehhez kapcsolódva célszerű az említett két szárny, valamint 
a tornatermi rész teljes felújítását is végrehajtani, még akkor 
is, ha ez tanítási időben bonyodalmakkal is jár.

A C és D szárnyban folyó munka megtekintéséhez Cserháti 
Ferenc beruházási osztályvezető kalauzolta főszerkesztőnket a 
helyszínen. Osztályvezető úr ismertette, hogy a felújítás során 
mindkét szinten mindent megújítanak, csak a falak marad-
nak a helyükön és az utcára néző szép, kitűnő állapotú fa 
ablakok. A minta a korábban már megszépült és rendbe tett 
A és a B szárny, azt a minőséget és kinézetet alakítják ki itt 
is. Így az egész iskola egységesen szép és jól használható lesz.

A felújítás során megújul a fűtésrendszer, a villanyhálózat, a 
mellékhelyiségek, a tantermek vakolata. A helyiségek linóleu-
mos burkolatokat kapnak a régi parkettás helyett, továbbá új 
belső nyílászárókat építenek be. A korábban az épület külse-
jén elvégzett EU-s hőszigetelő program után, most, ha a fel-
újítási és ráépítési munkálatok is befejeződnek, a homlokzati 
részre felkerülnek a díszítő elemek is. 
A méretében és létszámában is megnövekedő iskolának a 
tűzvédelmi szabványok előírásai szerint több kijárattal kell 
rendelkezni, ezért a Fő út felé eső részen ajtót nyitnak. Ál-
talános használatra azonban továbbra is a jelenlegi kapu 
marad a főbejárat. A munka a tervek szerint halad, a tanter-
mek szeptemberben helyet adnak az iskola megnövekedett 
gyermeklétszámának.

A régi és az új épületrész egybesimul

Lecsupaszított folyosó az 1. emeleten

Tájékoztatás
ingyenes 
jogsegély 

szolgáltatásról

A Szabadidős
Központ épületében

Veresegyház, 
Fő út 45-47

Tel: 06-28-387-891
Mobil:06-70-330-7308

a

Jogpont
Plusz
Mini

rendszerben

Dr.Osztrovszky 
Zoltán ügyvéd

a következő
időpontban tart 

félfogadást

ÁPRILIS 18.
péntek

8-12 óra

Átépítik a határban a Barátság Kőolajvezeték csőrendszerét
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Hagyományteremtés - Kálvin Téri Napok

Minden tanév márciusi időszakában szervezzük meg intéz-
ményünkben a Kálvin Téri Napok versenyeit.
Keresztyén értékrenden alapuló nevelés-oktatásunk egyik 
kifejezője ez a rendezvény. Fő célunk a tanulók személyisé-
gének lelki-szellemi erősítése. Iskolánk tanulólétszámának 
kétharmadát megmozgatja a versenyben való részvétel. Le-
hetőségük van bibliai történe mondásra, dramatikus jelenet 
előadására, zsoltár- és népdaléneklésre, továbbá rajzpályá-
zatot is hirdetünk a gyerekek számára. Igyekszünk a lehető 
legtöbb tanulót jutalmazni. A versenyeket délutánonként 
tartottuk és ünnepélyes díjkiosztó zárta az alkalmakat. A 
rajzpályázatra érkezett rajzokat az iskola gyülekezeti termé-
ben lehet megtekinteni délutánonként.
Jó érzés volt részese lenni a rendezvény záróünnepségének, 
ahol együtt örvendezhetett gyermek-szülő és pedagógus: „A 
CSALÁD ÉS ISKOLA A TEMPLOMBAN”!

Fukász Lászlóné
Kálvin Téri Református Általános Iskola

Elhoztuk az ARANYAKAT a néptánc – népdal versenyről
A XX. Dunakanyar Népművészeti Versenyen, Sződligeten, 
március 3-án NÉPI JÁTÉK kategóriában az  Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskola 1.a osztálya ARANY minősítést szerzett 
NÉPDALÉNEKLÉS kategóriában a következő eredmé-
nyek születtek:
Rabb Mária (1.a osztály) – ARANY minősítés, Varga – La-
bóczky Vazul (3.b osztály)  – EZÜST minősítés, Pipacs 

trió: Tóth Lili – Vass Dorina – Vadász Dorottya (4.a osz-
tály) – ARANY minősítés, Levendula énekcsoport Dede 
Lujza, Dudás Panna, Péter Hanna, Pokola Gabriella, Rut-
kai Gréta, Tulok Orsolya (4.a osztály) – ARANY minősítés, 
Jakó Eszter (6. a osztály) - ARANY minősítés, Jáger Lilla (8. 
a osztály) – EZÜST minősítés
Felkészítő tanár : Almási Bernadett

Kovács Katalin

Megyei második helyezés matematika versenyen
A Zrínyi Ilona Megyei Matematika versenyen 50 iskola 
vetélkedésén a Fabriczius József Általános Iskola az ösz-
szesítésben a 3. helyen végzett!
A 2. osztályosok csapat versenyében 2. díjat nyertünk.
A csapat tagjai: Herman Dalma 2.a, Koharek Anna 2.f, 
Fülöp László 2.c. 
A 2. osztályosok között egyéniben egy első díjnak is ör-
vendhettünk, a rendkívül tehetséges Herman Dalma 2.a 
osztályos jóvoltából. Gratulálunk!

Szabó Gábor Ferenc őrbottyáni lelkész adja át a jutalmat 
az egyik nyertes gyermeknek

Ezüstérmes csapatunk

Aranyérmes elsőseink a zsűri előtt
Fotó: Leimeter Szilvia

zeNeiskolai hírek

A VI. Országos Zeneiskolai Ferenczy György (1902-1983) 
Zongoraversenyt 2013. november 29. – december 1. között 
rendezte meg Budapest XVII. kerületének Bartók Béla Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézete és a Ferenczy György Alapítvány.
Az öt korcsoport többszáz résztvevőjének Chopin vagy ro-
mantikus mű,  valamint egy szabadon választott darab előa-
dásával kellett megméretni magát a hallgatóság és a hazai-, 
valamint nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri előtt.
Városunk zeneiskoláját két korcsoportban egy – egy zongo-
rista növendék képviselte, akik nagy örömünkre és büszke-
ségünkre figyelemre méltó eredményt értek el.
Az I. korcsoportban Herman Dalma 1. osztályos tanítvá-
nyunk szerepelt. Játékával a 67 versenyző között a 3. helyet 
szerezte meg, melyet CD ajándékkal ismert el a zsűri.
A II. korcsoport 88 versenyzője közül Horváth Apor Boldi-
zsár 4. osztályos növendékünk a nemzetközi zsűri dicséreté-
ben és kotta-jutalomban részesült.
Mindkettejük felkészítő tanára Bacsa Gabriella.
Eredményükhöz örömmel és büszkeséggel gratulálunk, to-
vábbi sikeres közös munkát kívánunk!

A VII. Országos Népzenei Verseny Pest- és Nógrád megyei 
területi válogatón Mihálydeák Barna népzene tanár növen-
dékeiből Takács Kata, Farkas Ágnes, Farkas Boglárka, András 
Hunor, Illés Lilla, Dobos Lilla és Balogh Flóra, valamint Ja-
kab Csongor népzene tanár növendékeiből Szőke-Kiss Anna 
vettek részt. A sikeres eredménynek köszönhetően az országos 
döntőbe jutott Farkas Ágnes és Szőke-Kiss Anna.

Zeneművészeti szakközépiskolába felvételizett növendékeink: 
Gelle Hunor - fagott, felkészítő tanár: Olajos György, 
Krámer Fanni – zongora, felkészítő tanár: Udvard Gizella, 
Konkoly Enéh Kinga – hegedű, felkészítő tanár: Novák 
Gyuláné.

a Városi fÚVószeNekar felhíVása

Szeretettel várjuk tagjaink sorába, azokat a zenét művelő és szerető embereket, 
akik szívesen részt vennének Veresegyház városi fúvószenekar munkájában.
A Fúvószenekar 1999-ben alakult Balogh Ferenc karnagy vezetésével. El-
sősorban a városi rendezvényeken való szereplés volt az elsődleges cél az 
együttes létrejöttekor. Sok meghívást kap a zenekar azonban az ország-
határon belülről és azon túlról is. 2003-ban 5 napos turnén vettek részt 
Németországban, 2005-ben több erdélyi nagyvárosban szerepeltek nagy si-
kerrel. Vendégszerepeltek Székesfehérváron, Budapesten, Pozsonyban, más 
felvidéki településeken, s természetesen kistérségünk községeiben is. 2008.
februárban nagyszabású koncerttel ünnepelte a fúvószenekar 10 éves fenn-
állását. Ebből az alkalomból kitüntetésben részesült Balogh Ferenc és Ella 
Attila karnagy valamint a fúvószenekar. 2013. novemberétől új karnagy áll 
a zenekar élén Szellinger Tamás személyében.
A zenekari próbákat az Innovációs Központban, szombati napokon, du.17 
órától tartjuk. Jelentkezni a próbákon, vagy az alábbi telefonszámokon le-
het: 28-387-891, 28-588-690.

Alapítványunk 2012-től jogosult az adó 1% -ának fogadására. 
Az alapítvány adószáma: 18724817-1-13.

Köszönjük, hogy támogatják Veresegyházi Városi Fúvószenekar Közhasznú Alapítványt adójuk 1 %-ával.

Herman Dalma és Horváth Apor Boldizsár

Az Emberi Erőforrások Minisztere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. 08.16-tól 2019.08.15-ig szól.
Pályázati feltételek:
- főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduk-
tor-tanítói vagy terapeuta szakképzettség és pedagógus szakvizsga,
- pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll 
olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamvölgyi Lajos nyújt a 28/795-210 telefonszámon.
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK 
Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztására.”. 
Két plusz példányt kérünk a KLIK Gödöllői Tankerület címére megküldeni (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/a.)
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felhíVás taNköteles gyerMekek beíratására a 2014/2015. taNéVre

Fabriczius JózseF ÁltalÁnos iskola FelhívÁsa

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2014/2015. tanév-
re az első osztályosok iskolai beíratása:

2014. április 28-án, hétfőn 8 – 18 óráig,
április 29-én, kedden 8 – 18 óráig,
április 30-án, szerdán 8 – 18 óráig.

Helye: Fabriczius József Általános Iskola
Mézesvölgyi épületének igazgató-helyettesi irodája
(Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.)
A beíratáskor be kell mutatni

• a gyermek lakcímigazolványát,
• a gyermek TAJ-kártyáját,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolást.

Beiratkozáshoz hozzák magukkal azokat a nyilatkoza-
tokat, melyeket a szülői értekezleten kapnak meg.
Tájékoztatom az érdekelt szülőket, hogy a leendő 
első osztályosok szülei részére az iskola szülői ér-
tekezletet tart: 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00 
órai kezdettel a Fabriczius József Általános Iskola 
Mézesvölgyi épületének aulájában (Veresegyház, 
Mogyoródi u. 5-7.)
Nkt. 50§. (5) bekezdése értelmében a művészeti emelt-
szintű oktatás esetében alkalmassági vizsga szervezhető. 
Időpontja: 2014. 03. 31-04. 01. 14.00-18.00 óráig.
Kérjük azokat a szülőket, akik emeltszintű ének okta-
tást választanak, hozzák el gyermeküket az alkalmassági 
vizsgára, mely előfeltétele a beiratkozásnak.
Veresegyház, 2014. március 10.

Szalainé Gulyás Ágnes igazgató

Kéz a Kézben Óvoda (Veresegyház, Széchenyi tér 2.)
ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A beíratás időpontjai:
2014. április 22.-én (kedd)                    12-17 óráig
2014. április 23-án (szerda                   12-17 óráig
2014. április 24-én (csütörtök                 8-13 óráig
2014. április 25-én (péntek)                    8-13 óráig
Beíratás helye: 6. sz. tagóvoda (Veresegyház, Hétvezér u. 6.)
Várjuk annak a gyermeknek a beíratását,

• aki már betöltötte 3., 4., 5., életévét, de még nem 
jár óvodába,
• aki 2014. december 31-ig betölti 3. életévét, és 
igénybe szeretné venni az óvodai ellátást,
• felvételi kérelmét jelezze az is, akinek gyereke 2015. 
augusztus 31-ig tölti 3. életévét, és kéri az óvodai el-
látást, (ellenkező esetben nem kötelező a beiratkozás)

Beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcím igazoló kártya
• TAJ kártya
• Oltási kiskönyve

Az a gyermek, aki 5. életévét 2014-ben tölti be, a 
nevelési év kezdő napjától (2014. szeptember 1.) 
legalább napi négy órát köteles az óvodai nevelés-
ben részt venni. A 3 éves kortól történő óvoda köte-
lezettség 2015. szeptember 1-től lép hatályba.
Veresegyház, 2014. február 25.

Harcos Györgyné óvodavezető

Kéz a Kézben Óvoda
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

É R T E S Í TÉ S

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai nyári zá-
rás az alábbi időpontokban lesz.

1.sz. óvoda Béke u.31-33. július 21. –  augusztus 15-ig 
2.sz. óvoda Széchenyi tér 2.  június 23. – július 18-ig

3.sz. óvoda Béke u.30. június 23. – július 18-ig
4.sz. óvoda Liget u. 32. június 23. -  július 18-ig

5.sz.óvoda Lévai u.11. július 21. – augusztus 15-ig
6.sz.óvoda hétvezér u. 6. július 21. – augusztus 15-ig

Széchenyi téri konyha június 23. – július 18-ig
Hétvezér u. 6. konyha július 21. – augusztus 15-ig

Veresegyház, 2014. március 14.
Harcos Györgyné óvodavezető

a kÁlvin téri reFormÁtus ÁltalÁnos iskola

FelhívÁsa 

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2014/2015. tan-
évre az első osztályosok iskolai beíratása: 

2014. április 28-án, hétfőn 8 – 18 óráig,
április 29-én, kedden 8 – 18 óráig,
április 30-án, szerdán 8 – 18 óráig.

Helye: Kálvin Téri Református Általános Iskola, 
Veresegyház, Kálvin tér 2. Igazgatói iroda 
A beíratáshoz szükséges hivatalos dokumentumok: 

• személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány (lakcímigazolvány) 
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás 
• A gyermek TAJ kártyája, adóazonosító kártyája 
(ha van) 
• 1 db igazolványkép a személyi anyagához 
• Diákigazolvány igénylési díja: 1400.- Ft, ameny-
nyiben kérik, az igénylés módjáról beiratkozáskor 
adunk tájékoztatást. 
• Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 
(A szükséges formanyomtatvány letölthető a hon-
lapunkról: „Felvételi eljárás” menüpontnál) 

Veresegyház, 2014. március 17. 
Fukász Lászlóné 

igazgató 

Csáky Pál hallgatósága körében

Mi törtéNt VeresegyházoN MárciusbaN?
Vendégünk volt Csáky Pál

A Civil Kör meghívására március elején városunkba érkezett 
egy esti foglalkozás erejéig Csáky Pál szlovákiai író, politikus.
A kör tagjai mellett népes hallgatóság fogadta, akik közül 
többen meleg szeretettel köszöntötték őt, mint régi ismerőst. 
Az előadását a nemrég megjelent új könyve ismertetésével 
kezdte. A Csend és lélek című gyűjtemény emberi sorsokon 
keresztül mutatja be a szlovákiai magyarság életét.
Előadásában fontos megállapításokat hallhattunk tőle. A leg-
fontosabb megjegyzése a hármas identitása volt. Mindenek 
előtt magyarnak tartja magát, aki kényesen ügyel arra, hogy 
a beszédében és az írásaiban hibátlan magyarsággal jelenjen 
meg. Másodsorban szlovák állampolgár, aki magára nézve 
kötelezően elfogadja az országa törvényeit. Két ciklusban 
volt miniszterelnök-helyettes, több kormányülést vezetett 
és sok törvény még mindig az ő aláírásával van érvényben. 
Társai harcos magyar politikusnak tartották és tartják ma is. 
Harmadsorban európai uniós állampolgárnak tartja magát, 
aki sokat tett azért, hogy országa az unióhoz csatlakozzon. A 
közelgő választásokon pártja euro-parlamenti listáját vezeti. 
Beszélt a magyarság ottani megosztottságáról és arról az igen 
kedvezőtlennek tartott tendenciáról, hogy jelentősen csök-
ken a szlovákiai magyarság lélekszáma. Ennek oka egyrészt 
demográfiai, vagyis alacsonyabb a születések száma, oka az 
elvándorlás, mert sokan keresnek boldogulást külföldön, és 
igen jelentős az asszimiláció. 
A beszélgetés során széles látókörű, rendkívül tájékozott és to-
leráns ember karakterét mutatta. A Civil Kör hagyományaihoz 
tartotta magát és nem ment bele aktuálpolitikai fejtegetésekbe. 
Nem üzengetett, nem mondott megcáfolhatatlan igazságokat, 
nem kampányolt, ami különösen szimpatikussá tette őt.
A március 15-i városi ünnep díszvendégeként ismét talál-
koztunk vele.

dr. Mohai Imre

A szókereső játék nyertese

Lezajlott a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szó-
kereső játéka. Az ünnepélyes díjkiosztás márci-
us 21-én, pénteken történt, ahol Horváth Fe-
renc, veresegyházi költő  a fellelt szavakról és a 
versenyről szóló kötetlen beszélgetés után a kö-
zelgő Költészet Napja alkalmából felolvasta új, 
József Attilára emlékező versét és meg is idézte 
a nagy költő emlékét. Képünkön Lénárt Imre a 
vetélkedő nyertese. Fotó: Varga Ildikó.

Nők Napja

Mondhatnak akármit, jöhet a Bálint nap, a Nőnap csak nem 
megy ki a divatból. Veresegyházon biztosan nem. Az idén is 
megkapták a veresi hölgyek a meghívót, el is jöttek az önkor-
mányzat hívására, s ezúttal is megtöltötték városunk legnagyobb 
helyiségét a Mézesvölgyi épület auláját. A férfiak gondoskodtak 
vidám és hangulatos, időnként fergeteges műsorról, majd sze-
mélyesen kínálták meg a vendégül látott nőket itallal és virággal, 
amiben Pásztor Béla polgármester úr járt az élen, de a hagyo-
mány továbbadása érdekében már a fiatalabbak is beálltak a sor-
ba. A fénykép szerint a férfiak sem voltak szomorúak.

Ezerkincs Bál

Látványos műsorral kezdődött az Ezerkincs Bál, március 
1-jén. A vendégek remekül szórakoztak. Képünkön a a has-
tánc bemutató, középen Gecsei Enikő, az est háziasszonya.

Táncház

Március 15-én este ünnepi táncházban mulathattunk előbb 
a gyermekeknek, majd a felnőtteknek muzsikált a Sárarany 
Zenekar. 
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MilyeN tulajdoNságokra VaN 

szÜksége egy polgárMesterNek?

A címben feltett kérdésre keresték a választ játékos formá-
ban, de mégis mélyen elgondolkodva a fiatalok március 
7-én. Kiss Viktória és Rab Ágnes a KÖZ-PONT Ifjúsági 
Ház vezetői bíztatták közös gondolkodásra a megjelenteket, 
akik vették a fáradságot, igyekeztek beleélni magukat egy 
város irányításáért felelős személy feladataiba. Sőt, elképze-
léseikről meg is kellett győzniük társaikat, míg kicsiszoló-
dott a szükséges tulajdonságok sorrendje. 
Jelen volt az érdekes témát boncolgató jó hangulatú esten egy 
igazi polgármester, Pásztor Béla. Polgármester úr eleinte mo-
solyogva figyelte az ambíciózus ifjak vitáit, majd komolyra 
fordítva a szót, kimondta a lényeget. Sok tulajdonságra van 
szüksége egy polgármesternek, ha eredményes akar lenni, de 
mind közül a legfontosabb a becsületesség, hogy az adott szó 
értékét el ne veszíthesse mások előtt az illető.

czibula pál kiállítása

Szintén március 7-én nyílt meg az Udvarház Galériában a Sza-
dáról érkezett Czibula Pál festménykiállítása. A színek és formák 
olyan összhangot adtak a kiállítás hangulatának, amit nehéz 
megismételni. Nem csak a művészek gratuláltak a fiatal festő-
nek, hanem a laikusok is kifejezték tetszésüket a látottak alapján.

szedeM a csikket

Húsz évvel ezelőtt, új lakóhelyünk kiválasztásának egyik fő 
szempontja az volt, hogy csendes, nyugodt környezetre lel-
jünk. Hosszú keresgélés után esett a választás Veresegyház-
ra. A település vízben, vadban, zöld területben gazdag. Ami 
a legfontosabb, békés, jó érzésű emberek lakják. 
2014. márciusi kora tavasz, aznap ragyogó napsütés köszöntött 
ránk. Korán reggel munkába siető emberek, anyuka óvodás 
korú gyermekével, kutyát sétáltató nagypapa. Ez utóbbi, én va-
gyok, a Csokonai utca mögötti kis erdős területre igyekszünk. 
Itt elengedhetem „társamat”, had szaladgáljon egy kicsit. 
Ahogy beljebb érünk, látom ám, van itt minden, ami nem ide 
való: műanyagpalack, elnyűtt ágymatrac, sörösdoboz, idejét 
múlt csöves televízió, papírhulladék garmadával. A látványba 
beleborzadok, előbukkannak a korábban olvasott mondatok: 
„Kinek jut eszébe az, hogy mocskát az erdőszélen..., természet-
védelmi helyen hagyja?” 
Az egyik reggel a házunk előtti területet takarítom, szedem a 
csikket, mert cigarettacsík az itt valahogy mindig megterem. 
Látom ám, a szomszédunk előtt áll egy autó, az utas kint álldo-
gál. Láthatóan türelmetlen, talán ideges, mert indulnia kellene 
már, végül abbahagyja a dohányzást, a maradék cigarettát el-
hajítván gépkocsiba száll. 
Minden évben, a Föld Napján, városunk is részt vállal a ter-
mészeti környezet megóvásának érdekében, úgynevezett figye-
lemfelhívó rendezvények megtartásával, az év során elkallódott 
hulladékok összegyűjtésével. A város különböző pontjain ösz-
szegyűlnek az élhetőbb, egészséges lakóhelyükért tenni akaró 
polgárok. Szedjük a szemetet erdőszélen, patakpartján, úton és 
útfélen. Szedjük a csikket abban a reményben, hogy évről-évre 
kevesebbet kell majd hajlonganunk, mert majd egyszer nem 
találkozunk többé a természetes környezetbe „rejtve”, az éle-
tünket is lassan megrontó, mások által felelőtlenül eldobott, 
vagy illegálisan felhalmozott hulladékhegyek tömegével. 
Az idén április 27-én szedjük a csikket és az egyéb szemetet 
Veresegyházon.

Veréb József

A veresi piac területén, a városháza mellett, 
a Kálvin utca felőli területen! 

 

 
BOLHAPIAC és RUHA BÖRZE  
Április 12-én, szombaton 6 órától 

(Esőnap: április 19.) 
 

Tisztelt veresi és kistérségbeli lakosok! 
(kedves veresi Anyukák és Apukák) 
 
Háztartásokban feleslegessé vált 
holmik alkalmi adás-vételére, 
csere-beréjére nyílik lehetőség. 
(viszonteladók, kereskedők nem árusíthatnak) 
 
A részvétel regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációs díj: 500 Ft/árus  
 
 
Asztalról, kipakolási lehetőségről az 
árusok maguk gondoskodjanak!  
A kulturált árusítás érdekében a 
földről való értékesítés kerülendő! 
 
 

Információ: 30/47-44-859 
Regisztráció: papperika43@gmail.com 

 
(Köszönet a közhasznú információ helyi, kistérségen belüli terjesztéséért!) 

a dal szárNyáN

 A városban szinte már hagyománnyá vált – a télűző farsang 
idején -, megrendezésre kerülő Cantemus koncert. Most 
sem volt ez másképp. Március 2-án, egy csendes vasárnap 
délután megtelt a Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Centrum konferenciaterme. A kórus farsangi koncertjére 
eljöttek a közvetlen családtagok, a jó barátok, és a kedves 
ismerősök, s persze itt voltak Veresegyház dalkedvelői is. 
A koncert műsorvezetője és mesemondója dr. Fehér Anikó 
néprajzkutató, rádiós programszerkesztő volt. A közönség 
nemcsak a dal szárnyán kelhetett útra, hanem az előadó 
szép szavai nyomán átélhette a Székelyföld mesevilágát. A 
mese címe: Mi dolga van az asszonynak? Az ember egész 
nap kapál a mezőn, izzad és fárad, az asszony pedig otthon 
ellátja az „életet”. De hát ez semmi, gondolta a szegény em-
ber. „Melyen jó az asszonyoknak, nem dolgoznak semmit, 
egész nap csak mereszgetik otthon a tureszukat. Szegény 
ember mennyit izzad és mennyit fárad a mezőn... Az asz-
szony hallgatott, szegény nem szólót semmit, de gondolta 
magában: állj csak meg te gané ember, én egyszer tégedet 
úgy megtanítalak, hogy többé sose felejted el..., nem is 
kellett sokáig várni...”   Megtanította, oly annyira, hogy a 
szegény ember azóta is visszasírja a „régi időket”. Amikor a 
napi fáradságból hazatérve jó vacsora várta: „tejfölös csürke, 
meleg málé, olykor-olykor egy kis borocska ...” 
A Cantemus Kórus tulajdonképpen egy vegyeskar, ahol a 
mese hallatán megcsillant a férfiak tekintete - talán a régi 

szép emlékek köszöntek vissza? Mindenesetre, a közönség 
részese lehetett egy fergeteges, többszólamú kórusműnek. 
Egy magányos férfi panasza, tele jó tanácsokkal: „Nekem 
asszony kéne, aki gondol én rám... kicsi házam, kicsi kony-
hám, kicsi kertem neki adnám...” Mely arról szól: hogyan is 
kell feleséget választani. 
Vadász Ágnes karnagy 1971-től 1986-ig a Fabriczius József 
Általános Iskola pedagógusa volt. Az Ő nevéhez fűződik 
az ének-zenetagozat, továbbá a Cantemus Kórus 1977-es 
megalapítása. A kórusnak a mai napig is vezetője és karna-
gya. Munkájukat több elismerés, és díj fémjelzi. 
Vadász Ágnes 2001-ben, a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetségének /KÓTA/ ügyvezető el-
nökeként, kimagasló szakmai munkavégzéséért, a „Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt” kitüntetés tulajdonosa 
lett. 2012-ben, Veresegyház Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „Sejtes Vendel Közművelődési Díj”-ban 
ismerte el a Cantemus Kórus munkáját, és Vadász Ágnes 
karnagyi tevékenységét. A „farsangi koncerten” elhangzott 
dallamok is azt bizonyították, a kórus az eltelt évtizedek 
során jó úton járt, és jár. Énekük, előadásmódjuk ezen a 
vasárnap délután is, sok szívet és lelket megmozgatott. 
Zongorán közreműködött: Elláné Papp Katalin, a Lisz-
nyay Szabó Gábor Zeneiskola művésztanára. Vezényelt: 
Vadász Ágnes karnagy. 

Veréb József

zsófi NéNi 100 éVes

Március 5-én ünnepeltük Újvári Jánosné, Zsófi néni 
100. születésnapját. Polgármester úr és Tóth Gáborné  
az Idősek Otthona igazgatója. 
Zsófi néni jókedvűen, korához képest meglepő frisses-
séggel beszélgetett látogatóival, felemlegetve számos 
60-80 évvel ezelőtti történetet. Egy gondja van csak, 
hogy romlott a látása és a hallása.
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közélet
A kultúra és a tudomány letéteménye 500 éve a könyv!

Vargabetű köNyVesbolt

Fe lgyor -
sult, in-
te rneten 
zajló vilá-
gunkban 
egyre rit-
k á b b a n 
van al-
kalmunk 
leülni egy 
kényelmes 
f o t e l b a , 
e lővenni 
egy kedves 
k ö t e t e t , 
s semmi 
m á s s a l 
nem pó-

tolható élményeket szerezni regényekből, útleírásokból. 
Megváltozott a világ, s vele változik életritmusunk, megvál-
toznak a szokásaink, ha ennek nem is örülünk. Csökkent a 
társadalom könyvek iránti igénye, különösen a fiataloké, s 
ezzel párhuzamosan szorul vissza a könyvkereskedelem. Ve-
resegyház legrégebbi könyvesboltja azonban változatlanul 
állja az új idők megpróbáltatásait, tulajdonosa nem kesereg, 
hanem igyekszik alkalmazkodni az új körülményekhez, ke-
resi a továbbélés lehetőségét. Úgy tűnik sikerrel. Miközben a 
40.000 lakosú Dunakeszin már egy évtizede nincs könyves-
bolt, Veresegyházon, az Innovációs Központ földszintjén, a 
Kálvin utca felüli oldalon rendben működik egy hagyomá-
nyos, könyvszagú üzlet, egy igazi könyves szakember veze-
tésével. Ez a Vargabetű Könyvesbolt, Varga Gyuláné Sejtes 
Anikó vállalkozásában.
Hogyan sikerül talpon maradni, a vállalkozást 
nyereségesen megtartani a mostani időkben?
Nehezen, de azért nem adjuk föl. Nagyon erős a verseny, a 
hatalmas könyvkereskedelmi láncok, könyvesboltok hálóza-
tai reklámfogásokkal, akciókkal, és egyéb trükkökkel igye-
keznek kihasználni a méreteikből és tőkeerejükből fakadó 
előnyöket. A szabadpiac erre alkalmat adnak nekik, még 
benzinkutakon is árulnak könyveket. Volt, amikor interne-
ten úgy lehetett könyvet rendelni tőlük, hogy ide szállították 
ki a mi üzletünkbe, s itt vehette át azt a vevő. Ezt a módszert 
is megszüntették, mert úgy látták, hogy ezzel nekünk is rek-
lámot csinálnak, a vevő nálunk is körül néz, amikor bejön 
a könyvért és esetleg nálunk is vásárol. Mit volt mit tenni, 
megcsináltuk a magunk webes könyváruházát, így továbbra 
is lehet nálunk interneten könyvet rendelni.
A másik újításunk az antikvár könyvek kereskedelme. Ezt 
a vevőink szorgalmazták, úgy tűnik, van rá igény, így ebbe 
is belevágtunk.
Sokan emlékeznek még a több mint három évtizeddel 
korábban, a Fő úton megnyílt könyvesboltra. Hogy jutot-
tak el 2014-ig?
Mindig is szerettem a könyveket, s már az apósom mel-
lett beletanultam a szakmába. Ő eredetileg tanár volt, majd 
nyugdíjasként könyvbizományos lett a Művelődési Házban.
1980-ban, amikor a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat 

megnyitotta a boltot itt a MOL kúttal szemben, azonnal 
jelentkeztem, s én lettem a vezetője. A közgazdasági 
végzettségem jó alapot adott a gazdálkodási, adminisztratív 
munkák elvégzéséhez. Persze a könyvszakmai végzettséget is 
meg kellett szereznem közben. Ebben a Fő úti boltban folyt 
a munka 1992-ig, a nálunk is bekövetkezett privatizációig. 
Át akartuk venni a boltot, de ez nem volt egyszerű. 
Vállalkozást indítottunk és meg kellett volna vásárolnunk 
a könyvkészletet is. Erre nem volt lehetőségünk, a javát 
vissza kellett szállítani. Így jelentősen lecsökkent a bolt 
kínálata, amit a vevők zokon is vettek. Hogy meg tudjuk 
tartani a vevőink érdeklődését, egyéb cikkekkel bővítettük 
az áruválasztékot. Elkezdtünk papírárut, CD-t, kazettát, 
ajándékokat, játékot is árusítani. Ez ment így 4 évig, de 
1996-ban ismét váltani kellett, mert a piac közepén lévő 
bolt épületét lebontották. Ekkor üzlethelyiséget béreltünk. 
Az sem ment olyan simán, mint, ahogy szerettük volna, de 
sikerült. Így kerültünk ide. Üzletpolitikai megfontolásból 
profiltisztítást végeztünk, fokozatosan megszüntettük 
a papír- és a játékáru árusítását, s lettünk ismét igazi 
könyvesbolt. Kapcsolatba léptünk könyv nagykereskedelmi 
vállalatokkal, könyvkiadókkal, hogy bizományba 
kaphassunk árukészletet tőlük. Eleinte bizalmatlanok 
voltak, kisboltokkal nem akartak szóba sem állni, de azért 
fokozatosan elértük, amit akartunk. Ma is ezt tesszük. 
Idővel webáruházat fejlesztettünk, vásárlóink igénye szerint 
bevállaltuk az antikvárosi tevékenységet, s ma itt tartunk.
Milyen most a könyvpiac, mit keresnek a vásárlók?
A legkeresettebbek a gyerekkönyvek, de változatlanul van érdek-
lődés az ismeretterjesztő, a növényekkel-, állatokkal kapcsolatos 
érdekességeket bemutató, sok fényképes kiadványok, és a gyer-
mekfoglalkoztató, például kifestő könyvek iránt. Fogynak ter-
mészetesen az iskolai kötelező olvasmányok kötetei is. Ezeken 
túl pedig mindig vannak ún. slágerkönyvek, amiket felkap és 
híressé tesz a média. Meglódul az érdeklődés az Ünnepi Könyv-
hétre megjelenő új kiadványok, az értékesebb szépirodalom 
iránt is. A legkapósabbak az utóbbi időkben az írókról, neves 
személyekről megjelenő, szerelmi életükkel kapcsolatos leírások. 
Nyaralási időszakban keresik az emberek a könnyű olvasmányo-
kat, általában a nőknek szóló szerelmi regényeket.
Terjednek az ún. kivonatos könyvek, amelyek az eredeti tör-
ténetet rövidítve tartalmazzák. A kötelező olvasmányokból is 
vannak ilyenek, de más klasszikus regényekből is. Sokan ha-
ragszanak érte, de ha a fiatalokat így lehet olvasásra szoktatni, 
akkor mégis hasznosak, s utána hátha kezébe vesz más könyve-
ket, esetleg tartalmasabbakat is. Ott kell megfogni a gyereke-
ket, ahol lehet. Nem ragaszkodnak ma már az iskolákban sem 
kizárólag a hagyományos, klasszikus művekhez.
Mit kell tudni a könyves webáruházukról?
Az interneten www.vargabetukonyvesbolt.hu néven talál-
hatnak rá. Itt böngészve kiválaszthatják, mit szeretnének el-
olvasni, megvásárolni. Találnak tájékozató leírást, recenziót 
a kötet lényegéről. Egy-két kattintással jelezhetik a vásár-
lást, s 1-2 nap múlva jöhetnek átvenni a könyvet. Ugyan-
csak vásárolhatnak antikvár köteteket is, ezekre is rá tudnak 
keresni a webáruházunkban. Akciókról is tájékozódhatnak 
az érdeklődők, éppen milyen művek vásárolhatók meg 15 % 
kedvezménnyel. 

Varga Gyuláné Sejtes Anikó

15 éVes a gaudeaMus kórus

Amikor a Gaudeamus Kórus megalakult, az alapítók nem igen gondolhattak arra, hogy a rendszeres próbák és fellépések 
kapcsán, napról napra közelebb kerülnek egy „jobb világ” mezsgyéjéhez. A kórustagokkal történt beszélgetéseim során, 
meggyőződésemmé vált: a muzsika, az együtt éneklés máshoz nem hasonlítható élménye a közösségben olyan „varázst te-
remt” ami mindenki számára - legyen az előadó, vagy a hangversenyek hallgatósága - örömteli életérzést nyújt. Jól érezzük 
magunkat, mert az ének felszabadít, boldoggá tesz! - mondták többen.
Nem lehet véletlen az évek során kapott elismerések sokasága. Amikor 2004-ben, Prágában, a Nemzetközi Adventi Kó-
rustalálkozón megmérették magukat, az eredményhirdetéskor első hallásra nem hitték el, hogy sikerült és megkapták a 
seregszemle „bronz” minősítését. 
Városunk polgármestere, 2013. május 4-én megtartott jubileumi baráti kórustalálkozón „Polgármesteri Elismerésben” 
részesítette a kórust. Pásztor Béla az ünnepi beszédében a következőket mondta: „Megköszönöm a kórusnak, a város kultu-
rális életében betöltött önzetlen szerepét, az egyedi élményt nyújtó koncerteket, a színes és minden réteget megszólító emlékezetes 
műsorokat, melyekkel gazdagítja és őrzi a város zenei értékeit.”
2013 decemberében, fennállásuk 15. évfordulója alkalmából magas színvonalú munkájuk elismeréseként Veresegyház 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Veresegyházért Díj” kitüntetést adományozott a kórusnak. Önálló CD 
lemezük 2009-ben „Csendülj énekszó” címmel jelent meg. Munkásságukat több videofelvétel is őrzi, többek között: 
Pergolesi: Stabat Mater /2010/; Egyházzenei hangversenyek /2010-2011/; Karácsonyi fellépések /2007-2010/; 15 éves a 
Gaudeamus Kórus /2013/; Adventi hangverseny /Ipolyság, 2013/. 

Benkő Csilla, a kórus egyik alapító tagja, 20 évig élt Ve-
resegyházon. 1986-ban, a tanári diploma megszerzését kö-
vetően, napközis nevelőként a Fabriczius József Általános 
Iskolában kezdte pályáját. Jelenleg, a csomádi Esztergály 
Mihály Általános Iskola felső tagozatos tanára. 

Benkő Csilla vagyok, földrajz-rajz szakos ta-
nár - kezdte a bemutatkozást, majd elkez-
dett „mesélni”: „A kórusba való jelentkezése-
met követően, az első próbák a hangképzésről 
és a jó hangulatról szóltak. Sokáig nem tud-
tuk, mi a forte és piano, mindenki a maga 
szólamát fújta rendületlenül. Szinte baráti 
társaságként gyűltünk egybe: pedagógusok, 
szülők, tanítványok, ismerősök, minden ked-
den. Eleinte egyenruhánk nem lévén, tarka 
szoknyában léptünk fel és bizony megretten-
tünk, ha nem hallottuk egymást, mert pl. rossz 

volt a terem akusztikája. Nagyon izgultunk!

Sokáig nem volt nevünk, csak „pedagógus énekkar”-ként em-
legettek bennünket. Én is kerestem-kutattam a megfelelő elne-
vezést, mígnem egy köteg ballagási műsor között, egy ismerős 
szó kacsintott rám:”Gaudeamus igiur”! Amely annyit jelent: 
vigadjunk, örvendjünk! Tökéletesen egybecseng azzal, ami a 
kórusunk lényege, az együtt éneklés öröme: Gaudeamus!

Első fellépéseink közül fájdalmasan belém ivódott egy tragikus 
esemény: a Pozba nevű szlovákiai kis falu, ahol vártak ben-
nünket, jajszótól volt hangos. A falu közössége négy fiatalt gyá-
szolt, akik aznap hajnalban halálos autóbalesetet szenvedtek. 
Elképzelhetetlenül nagy volt a bánat és a kétségbeesés. Hirtelen 
nem is tudtuk, hogy most mihez kezdjünk. Aztán jött a meg-

oldás, szerencsénkre nálunk voltak az egyházi dalaink, s ha 
ránézek a „Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj...” dallamá-
ra, most is beleborzongok a visszaemlékezésbe. Mi ott, ezen a 
nagyon szomorú napon, lélekből énekeltünk! 
A kórus 15 éves fennállása alatt sok minden történt: születések, 
válások, tragédiák, örömök, bánatok, amiket mind megosztot-
tunk egymással! Mi, akik jobbára a munkánkban, családban 
csak adunk magunkból, itt kapunk is! Szeretetet, törődést, jó 
szót, együttérzést! Óriási erő ez! Azóta is rendületlenül éneke-
lünk, jó kedvvel, örömmel. Az eltelt 15 év hosszú idő, sokat 
tanultunk, fejlődtünk. Ma már bátran mondhatjuk, hogy iga-
zi zenei élményt nyújtó, igényes darabokat éneklő, egységesen 
megszólaló kórus lettünk. Folyamatos fejlődésünk záloga, hogy 
a próbákon sokan vagyunk, és egyre nagyobb kihívást jelentő 
darabokat énekelünk. Kodály, Bartók, Karai művei mellett 
meg kell említenem László Gergelyt, karnagyunk tehetséges 
fiát, akinek szerzeményei mintegy következő lépcsőjét adják a 
fejlődésnek. Titkolt vágyaink között szerepel, ha ismét vegyes-
kar lehetne a kórus, mert a vegyeskari lehetőségek mellett még 
vigadni is jobb együtt!” 

Milyen igaz! Amikor a kórus 2013-ban a Musica Aurea Ve-
gyeskar meghívására Ipolyságon szerepelt, a vegyeskari elő-
nyök mindenkinek feltűntek. Egyes többszólamú művek a 
férfiak belépésével rendkívüli jó hangzást eredményeztek.
Elérkeztünk a Gaudeamus Kórusról szóló cikksorozatunk 
végéhez, itt szeretnék a kórus minden volt és jelenlegi tag-
jának, még sok dalban és az együtt éneklés örömében gaz-
dag, boldog éveket kívánni. Köszönöm: Kovács Katalin 
karvezetőnek, Ujváriné Császár Éva, dr. Elekesné Bellai 
Klára és Benkő Csilla kórustagoknak a beszélgetéseket, 
őszinte szavaikat. 

Veréb József 

Benkő Csilla
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A poledance a nőiesség, az erő és akrobatika látványos kombinációja, tele bonyolult tor-
nászelemekkel, forgásokkal, spárgákkal. A műfaj sportértékét elismerte már a Magyar 
Torna Szövetség és a Magyar Légtornász Egyesület is… - olvashatjuk az interneten.

rÚdtorNász Világ- és európa bajNokuNk: floch berNadett

Floch Bernadett 17 évesen, 2013-ban lett világbajnok Londonban, a junior korcsoportban, s még az év őszén kétszeresen meg-
szerezte az Európa bajnoki címet is az European Pole Sport Championship’s-en Prágában, ugyanis Szlávy Eszter társaságában a 
párosok kategóriájában is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A kedves, csinos, 160 cm magas, 50 kg-os, gimnazista leánnyal 
az utcán találkozva nem is gondolnánk, milyen szívós kitartó munka és teljesítmény van fiatal kora ellenére a háta mögött.

Ismerkedjünk meg előbb magával a sportággal, aminek 
érdekességeiről Floch Bernadett mesél.
A rúdtorna, vagy rúdakrobatika, (nevezik rúdtáncnak is) 
mint szertorna, az atlétika egyik ága. Ez egy nagyon esztéti-
kus, látványsport. Egy 4 méter magas króm rúdon mutatunk 
be akrobatikus elemeket, zenére. Rendkívül fontos, hogy az 
erőelemek mellett a test rugalmassága, könnyedsége, lazasága 
látszódjék, s a néhány perces gyakorlat harmonizáljon a köz-
ben lejátszott zeneszámmal. Hasonlíthatjuk ilyen értelemben 
sportágunkat a műkorcsolyához. A rúdtáncos nem csak erős 
akar lenni, nincsenek a bodyfittness féle kidolgozott izmaink, 
és nem is erotikus elemeket mutatunk be, mint amire első hal-
lásra a férfiak gondolni szoktak.
A bírálatot is a korcsolyánál megszokotthoz kell elképzelni. 
Az összhatás mellett azt nézik a bírók, ki milyen elemeket, 
gyakorlatokat hajt végre. Minden elemnek van bizonyos ne-
hézségi foka, s azzal szorzószámok járnak. Ez a fiatal sportág 
már Magyarországon is terjed, egyre népszerűbb, rendszere-
sen rendeznek belőle bajnokságot. Ez is egy olyan sportág, 
amit hobbi szinten is lehet űzni, nem kötelező a verseny-
szintig eljutni. 

Hogyan lett Bernadett rúdtornász versenyző?
Kicsi koromtól sportolok, 10 éven keresztül voltam szink-
ronúszó. Ez kitűnő alapokat adott, kitartásból, fegyelemből, 
szívósságból, sőt erőnlétből is. 
Nagyon megszerettem ezt a sportágat, 
rendszeresen járok edzésre. Újpesten 
tanulok a Könyves Kálmán Gimnázi-
umban, a tanítási órák után szoktam 
edzésre menni a belvárosi Dollhouse 
edzőterembe. A világversenyekre Pál-
maffy Barbara készített föl. Ő a hazai 
rúdtorna egyik legkiválóbb művelője. 

Milyen megkötések, szabályok 
érvényesek egy világ- vagy egy Euró-
pa bajnokságon?
A magyar versenyeket tavasszal tart-
ják, s az itteni első három helyezett 
nevezhetett be az őszi EB-re. A VB-n 
viszont a junior korcsoportban 2013-
ban még nem volt szükség előre kvalifi-
kációt szerezni. Sok szigorú szabálynak 
meg kellett azonban felelni. Ilyen pél-
dául a ruha, amit viselünk. Előre el kel-
lett küldenünk a ruha fényképét jóváhagyásra. Az EB-n nem 
fogadták el elsőre a ruhámat, csak miután gallért varrtunk rá. A 
ruha nem lehet kihívó, viszont minél több szabad bőrfelületet 
kell hagynia, hogy a bőrünkkel a rúdhoz tudjunk tapadni, mert 

így tartjuk meg magunkat. 
Egy gyakorlat hossza a 
versenykiírástól és a kor-
csoporttól is függ. A VB 
junior kategóriájában 3 
perc 20 és 30 másodperc 
közöttinek kellett lennie a 
zenének, ennyi ideig vol-
tam a rúdon.

A családja mennyiben 
támogatja a sportolását?
Nálunk természetes a csa-
ládban a sport. Édesapám 
futott, úszott, triatlonozott, ironmen volt, marathont is 
futott. A nővérem is szinkron úszott. Mind emellett azon-
ban fontosnak tartják a szüleim, hogy tanuljak, lehetőleg 
jól tanuljak. Mindig azt mondták, hogy ez a fontosabb, s 
ha rossz jegyeket hozok az iskolából, akkor nem mehetek 
edzésre. Ez most is így van. 11. évfolyamos vagyok a gimná-
ziumban, a nyelvvizsgák és az érettségi előtt. Érettségi után 
a TF-en szeretném folytatni…

Nem veszélyes ez a sport? Fenn a magasban forgolódni, 
sokszor kézzel nem is érintve a rudat!?

Természetesen vannak balesetek, 
hiszen le lehet esni, megcsúszhat az 
ember keze, egy új elem gyakorlá-
sakor akár többször is, sokszor csak 
combbal tartjuk a súlyunkat.
Az EB-n én is megjártam, mert 
megcsúszott a lábam, kiakadt a 
sarkam, s rosszul érkeztem a föld-
re. Volt azonban lélekjelenlétem, 
folytattam a gyakorlatot, sokan 
észre sem vették ezt a hibát. Csak 
amikor befejeztem, éreztem, hogy 
nagyon fájt a lábam. Néhány perc 
múlva azonban szólítottak minket 
a duó szám bemutatására. Azt is 
végigcsináltam, meg is nyertük az 
EB-t, de utána nem tudtam ráállni 
a lábamra. Mint kiderült bokaszalag 
rándulásom volt. Megérte mégis 
végigcsinálni, el kell tudni viselni a 
fájdalmat. 

Az pedig természetes, hogy mivel a rúdra a testünkkel, azaz 
a bőrünkkel tapadunk, bizony sűrűn előfordul, hogy kidör-
zsöli, felégeti a bőrünket a fém, ez vele jár a sporttal. 

WK

kiMagasló eredMéNyek az országos Úszó diákoliMpia 
döNtőjébeN

Az Úszó Diákolimpia országos döntő második verseny-
napján, 2014. március 01-én a III-IV. korcsoportos A és B 
kategóriájú versenyzők álltak rajtkőre. A mezőny ebben a 
korcsoportban volt a legnépesebb. A délelőtti B kategóriás 
versenyen 154 intézmény 433 versenyzője (213 női és 220 
férfi), míg a délutáni A kategóriás versenyszámokban 178 
intézmény 457 versenyzője (220 női és 237 férfi) áll rajthoz.
A III. korcsoport összesített intézményi pontversenyében a 
budapesti Pannónia Általános Iskola végzett az élen, míg 
a veresegyházi Fabriczius Általános Iskola csapata szerezte 
meg a képzeletbeli dobogó második helyét. 

Összesített intézményi csapatverseny – III-IV-V-VI korcso-
port, az összes iskola 890 versenyzőjének eredménye alapján:
1. Bp.Pannónia Általános Iskola  137 pont 
2. Bonyhádi Oktatási Intézmény 104 pont 
3. Egri Kemény Ferenc Sport Általánis Iskola 96 pont 
4. Veresegyház Fabriczius Általános Iskola 92 pont

EREDMÉNYEINK
III. korcsoport
OLÁH ZSÓFIA 100 M GYORSÚSZÁS 1. hely
OLÁH ZSÓFIA 100 M HÁTÚSZÁS 2. hely
KISS DOMINIK 50 M MELLÚSZÁS 7. hely
SZELÉNYI DÓRA  50 M MELLÚSZÁS 10. hely

4X50 M LÁNY B GYORSVÁLTÓ (Oláh Zsófia, Szelényi 
Dóra, Dalanics Fanni,  Molnár Kinga) 4. hely

IV. korcsoport
LAKATOS DÁVID „A” 100 M GYORSÚSZÁS 5. hely
LAKATOS DÁVID „A” 100M PILLANGÓ ÚSZÁS 3. hely
HORVÁTH MÁTYÁS „B” 100 M GYORSÚSZÁS 10 . hely
HORVÁTH MÁTYÁS „B” 100 M HÁTÚSZÁS 3. hely
4X50 M „B” LÁNY GYORSVÁLTÓ (Jakob Olívia, Hajdu  
Anna, Trombitás  Kitti, Csányi Orsolya) 5. hely

Büszkék vagyunk a volt Fabriczius-os diákokra: 
ALKONYI KRISTÓFRA, aki Boronkay-s színekben lett 
ismét Diákolimpiai Bajnok 100 m-es hátúszásban, és 
KIRÁLY ANNÁRA, aki gyorsúszásban lett 7.

A Fabriczius úszócsapat és az „Öreg Diákok” felkészítői: 
Csombor Zoltán, Csomborné Halmai Ágnes, Varróné He-
gedüs Gabriella, Csombor Renáta és Csombor Barnabás
Részletesebb eredmények a neten: 
http://kvsc.info/sites/default/files/attachments/2014/isko-
lak_1-2nap.pdf
http://kvsc.info/sites/default/files/attachments/2014/eremtab-
la_3-6kcs.pdfhttp://kvsc.info/galeria/uszo-diakolimpia-orszag-
os-donto-szombat

a haNdbear kézisuli 
kupaszereplése

A veresi Handbear Ké-
zisuli lányai az U14-es 
tornán vettek részt 2014. 
március 16-án Salgótar-
jánban, ahol 3 mérkőzést 
játszottak. Az első mecs-
csen szoros küzdelemben 
4 góllal kaptunk ki a há-
zigazdáktól, 8:12 ered-
ménnyel.
A második találkozón na-

gyon szép játékkal 2 gólos győzelmet arattunk a buda-
kalászi lányok ellen!
Eredmény: 15:13.
Az utolsó mérkőzésen 5 gólt is sikerült lőni a felsőbb 
kategóriát képviselő váci csapatnak, eredmény: 5:25. 
Góllövőink: Holósi Dominika (13), Medveczki Luca (8), 
Gálos Fruzsina (3), Kerekes Ivett, Klement Virág, Küm-
mel Viktória és Molnár Szilvia. 
Természetesen dicséret illeti a többieket is, akik nélkül 
nem tudtak volna ilyen eredményesen szerepelni: Hu-
szai Csilla, Jakab Panna kapusok és Nagy Borbála, Kircsi 
Kincső, Kircsi Gimely mezőnyjátékosok, akik szintén 
kivették részüket a küzdelmekben! Az eredmények érté-
két tovább növeli, hogy ezúttal hiányzott a csapat eddigi 
motorja, Fodor Bernadett. 
Gratulálunk!

Edző: Szőke István

ízelítő a Veresi kÜzdősport 
egyesÜlet sikereiből

GAÁL BENDEGÚZ KEMPO VILÁGKUPA GYŐZTES
Március 7-9 között Százhalombattán rendezték meg a 
XII. Juhász Ferenc Emlékversenyt, ami egyben Nyílt 
Kempo Világkupa is volt. Beni a submission verseny-
számban indult, egyedül képviselte Egyesületünket, 
március 9-én! A viadal válogató volt az április végi Kem-
po Világbajnokságra is. 
A hétvégi Emlékversenyen nagy mezőny vett részt. Beni 
elbírta a terhet – judosként egy idegen sportágban, egy 
válogatón. Ellentmondást nem tűrően nyerte meg mér-
kőzéseit, kivívta a Kempo-társadalom elismerését.
A remek teljesítmény jutalma aranyérem! Ezzel Beni 
megszerezte Egyesületünk 10. világkupa érmét! 

i. osztályÚ felNőtt 
országos bajNokság 

kecskeMéteN 
2014. március 16-án rendezték Kecskeméten a felnőtt I. 
osztályú Országos Bajnokságot. Itt is érdekeltek voltunk, 
hiszen már jó ideje nálunk edz az Ippon Judo Tatabánya 
nehézsúlyú válogatott versenyzője Kerstner Róbert. Robi 
barátunknak nem az elképzelései szerint alakult a verseny, 
ezúttal nem sikerült érmet nyernie, de így is a megtisztelő 
ötödik helyen végzett a nagyon erős mezőnyben.
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1848-as családi futóVerseNy

Ezt a pályát a Veresi Trimackók, illetve annak vezetői, Szegedi Attila és Szalma Róbert tervezték meg, és jelölték ki, amely útba 
ejti az 56-os emlékművet és a Petőfi szobrot is. Az idei újdonság az volt – Baranyó Csaba ötletére -, hogy az 1848 méteres távot 3 
részre lehetett bontani, és 3 fős váltóként teljesíteni. 13 egység vállalkozott erre, akiket 3 „korcsoportban” értékeltük a három fő 
összeadott életkora alapján. A rendezvény lebonyolításban évek óta nagy segítségünkre van Kovács Zsuzsa nyugdíjas pedagógus, 
valamint Trimackcós anyukák, Csányi Éva, Ferencz Éva, Földi Krisztina és  Szukits Krisztina, az otthoni feldolgozásban Lencsés-
né Ági, míg a váltófutás adminisztrációjában Baranyó Petra, Fekete Lívia, Kapitány Kata és Schlemmer Balázs. A tombolasor-
solást és eredményhirdetést Morvai Laci bácsinak Bíborka, és két Zsófi segítette! Nehogy valaki futás közben eltévedjen, azt a 
helyi Polgárőrség szinte teljes állománya, valamint a Rendőrség biztosította. Mindnyájuknak hálásan köszönjük a munkájukat!
A tombola ajándékait, a helyezettek érmeit Veresegyház Város Önkormányzata, míg a stílusos Sport csoki szeletet a Műve-
lődési Ház büfése – Gyulai Laci bácsi, a tombola fődíját egy csoki-tortát a Sulyán cukrászda adta, a REGIO Játékáruház 
pedig kedvezményt biztosított.  A címben megfogalmazott „családi” futás egyre jobban igazolódik. Együtt fut anya, apa, 
nagyszülő, gyermek, testvér, rokon. Szép, és felemelő élmény ez a futóknak is, közönségnek is, és a szervezőknek is!

Lencsés Csaba önkéntes szervező

FÉRFIAK - EGYÉNI

Létszám:   71   fő

Abszolút első:
Szalma Szabolcs 1996.

Legfiatalabb:
Ferencz Ágoston,

Madár Koppány 2008.

Legidősebb:
Borsodi Oszkár 1957.

NŐK - EGYÉNI

Létszám:   62   fő

Abszolút első:
Vajkovics Viktória 1998.

Legfiatalabb:
Koplányi Emma 2009.

Legidősebb:
Bognárné Sóki Julianna 1940.

VÁLTÓ
Létszám:   13 váltó
Össz. életkor: 50-ig

helyezés : 1., csapatnév Triboys
Tagok neve: Kárpáti Ákos, Tóth Márton, Ferencz Domonkos

Össz. életkor: 33
Össz. Életkor: 51 – 100-ig

helyezés: 1., csapatnév: Pataki
Tagok neve: Kárász Kata, Pataki András, Pataki Péter

Össz. életkor: 92
Össz. Életkor: 100 felett

helyezés: 1., csapatnév: Szabi és a lányok a bölcsiből
Tagok neve: Vigh Eleonóra, Takács Ildikó, Baranyó Szabolcs

Össz. életkor: 120

Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digi-
tális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól visz-
szavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,  
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1–3.
Értékesítőnk: Mikula János Tel.: +36 70 671 1637

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak

14
03

12
-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_VeresiKronik_186x268_140312-A.indd   1 2/14/14   10:14 AM
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Forrás ItaldIszkont

Nyitvatartás: 
hétfő-szombat: 06:00-22:00

vasárnap: 08:00-16:00

korrupciómentes magyar kisvállalkozás

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

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

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

den olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban 
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

12 HÍRHOZÓ

Ha meghalljuk Csömör ne-
vét, sokunk számára egyenlő 
a Delfin gyermek uszodával, 
legalább is a kisgyermekes 
családok számára. 

Az immáron 17. éve mű-
ködő magán létesítményben 
úszásoktatás, egyéni és cso-
portos, babaúszás Zenés Vizi 
torna, Finn és infra szauna, 
Barlang jacuzzi működik, sőt 
még születésnapi partikra is 
kibérelhetők a helységek. 

Az elsőként tanuló cse-
meték ma már azonban bi-
zonyára beléptek a felnőtt 
korba, s lehet, lassan saját 
kis csecsemőjüket hozzák a 
csecsemő úszás, baba- mama 

úszás s egyéb lehetőségek 
megismerése, gyakorlása cél-
jából.

A nagyszámú megelége-
dettség hatására az uszoda 
tulajdonosa Barviczné Csilla 
mert álmodni, mert tovább-
lépni s ma már az uszoda 
mögötti épületben egy gyer-
mekparadicsomnak is beillő 
magyar - angol kétnyelvű - 
sport óvodát alapított.

Az óvoda szellemisége 
családias, a vegyes életkorú 
gyermekek csoportjában éli 
közösen minden napi éle-
tét, 2 amerikai – californiai 
(magyarul nem beszélő) és 
magyar óvodapedagógusok, 

így a nyelvtanulás természe-
tes folyamat. 

A kis óvodások életét 
átszövi az úszás, a sok sza-
bad játék, az érdekfeszítő 
projekt témák, melyeket 
a péntekenkénti külszíni 
programok tesznek életsze-
rűvé, valós átélt élmények-
ké. Mind e mellett jelentős 
szerep jut az egyéni bánás-
módnak, az egyéni képes-
ségekhez mért fejlesztésnek, 
s nem különben a nemzeti 
köznevelési törvényben 
előírt iskola előkészítő fel-
adataik maradéktalan ellá-
tásának.

Ebben az óvodában nincs 
kis,- középső,- nagy csopor-
tos gyermek., de van szám-
talan ügyes és ügyesebb; 
kisebb és nagyobb; gyorsabb 
és még gyorsabb; okos és 
még okosabb; szelíd és még 
szelídebb; érdeklődő és még 
érdeklődőbb óvodás, akik 
esetleges rejtett tehetségét 
segítheti felszínre hozni az 
óvoda által lehetőségként 
felkínált sakk oktatás, síe-
lés, korcsolyázás, lovaglás 
és számtalan egyéb élmény-
szerzés.

Folyamatosan szerveznek 
táborokat nem csak óvodás 
korúak részére, mint példá-
ul: úszótáborok a nyári hó-
napokban, angol tábor - 3 
hét Angliában, californiai 
anyanyelvi tanárral; német 
tábor - 5 hetes turnusban 
Németországban élő csalá-
doknál. 

Amennyiben nem min-
dennapi élményeket szeret-
ne biztosítani csemetéjének, 
nem egy hétköznapi életet 
kíván megalapozni gyer-
meke számára, akkor jöjjön 
el hozzánk, tekintsen bele 
napi életünkbe, terveinkbe, 
ismerjen meg minket.  (X)

Várva vár a Delfin ovi 
minden apróságot!!!

Delfin Magyar–Angol Kétnyelvű Óvoda 
– Delfin Uszoda 

Csömör, 
Petőfi Sándor u. 29.
Tel: 06-30-539-0883 

WEB: www.delfinuszoda.hu
FACEBOOK: 

www.facebook.com/
DelfinSportOvi

ÖNKORMÁNYZAT

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

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

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

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

VERESEGYHÁZ
2014. április 22. (kedd) és 29. (kedd) 17-19 óráig

 Innovációs Központ – II. emelet 309-es terem (Fő út 45-47.)

ECO
   4 200,–
FT / MÁZSA*FT /T /

PRÉMIUM
   5 000,–
FT / MÁZSA*

MÁNIA
   4 600,–
FT / MÁZSA*

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232   WWW.UNIBRIKETT.HU

TÜZELŐANYAG AKCIÓ!

* A feltüntetett árak az ÁFÁt nem tartalmazzák.  1 zsák 20 kg
brikettet tartalmaz. A zsákok visszaválthatóak (mázsánként
100,- Ft - 20,- Ft /zsák). Az árak visszavonásig érvényesek.

FT / MÁZT / MÁZ

F

a hatékony és tiszta tüzelőanyag!

** A feltüntete
brikettet tarta
100,- Ft - 20,-100 F 20, ,

RENDELJEN

KÖNNYEN, GYORSAN

OKOSTELEFONJÁRÓL!

Forrás Italdiszkont
Több mint 700 féle termék

mindig kedvező áron!
2112 Veresegyház, Szadai út 1.

Vizek, üdítők, minőségi borok, szeszes italok széles 
választéka, hetente változó akciókkal!

Kiemelt ajánlataink:
Altenbrau üveges sör: 95 Ft (190 Ft/l)

Rocky Cellar dobozos sör: 129 Ft (258 Ft/l)

 Arany Fácán dobozos sör: 135 Ft (270 Ft/l)

Löwenbräu dobozos sör: 165 Ft (330/l)

Arany Ászok dobozos sör: 179 Ft (358 Ft/l)

Arany Ászok üveges sör: 169 Ft (338 Ft/l)

Kozel dobozos sör: 179 Ft (358 Ft/l)

Budweiser dobozos sör: 198 Ft (396 Ft/l)

Rézmíves 0,5l ágyas pálinkák: 2530 Ft (5060 Ft/l)

Kistermelői borok: 270 Ft/l ártól

A készlet erejéig, az árváltozás jogát fenntartjuk.
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KOBALT INGATLAN
Terebesi Andrea
+3670/631-2368

andrea.terebesi@gmail.com

KEDVES INGATLAN TULAJDONOSOK!
Sokan gondolják úgy, hogy megpróbálják egyedül értékesíteni legnagyobb 
értéküket, az otthonukat, mondván,  miért fizessek azért, amit egyedül is 
meg tudok oldani nem is olyan nehéz feladat. Feladok egy hirdetést és már 
özönlenek is a vevőjelöltek, meg majd az apród eladja.

Megkérdezném miért is vannak szomorúbbnál szomorúbb hírek az ingatlan 
eladással kapcsolatban és főleg akkor, amikor a tulajdonosnak sikerült 

eladni?
Miért kell a legnagyobb értéküket veszélyeztetni?

Miben tud önnek egy jól felkészült ingatlanos segíteni?

Ő marketingeli meg ingatlanát, tudja, hogy kell csinálni, nem sajnálja a 
pénzt és záros határidőn belül Önnel kézen fogva sikeresen megoldja az 
ön élethelyzetét. 
Őt hívják, szervezi a bemutatást, Ön koncentrálhat a munkájára, családjára.
Ő van felkészülve,.hogy valódi vevővel van dolga vagy sétálóval, aki 
információkat gyűjt és arra kíváncsi, milyen számára jó üzletet tud kötni, 
ezáltal meg tudja védeni az ön érdekeit.
Ö regisztrálja a keresőket és ellenőrzi valódi kilétüket.
Ö az, aki érzelem mentesen, felkészülten tudja ingatlana értékeit 
bemutatni,és hideg fejjel az Ön érdekeit képviselni.
Ö az, aki fogadja az ügyfeleket és ezáltal az Ön ingatlanát felkészülten 
pozícionálja.
Ö az, aki az ártárgyaláson segíteni tud Önnek közös értékek mentén.
Ö az, aki a teljes adásvétel menetét átlátja és fel tudja Önt készíteni a feladatokra, 
esetleges buktatókra és erre megfelelő hitel- és jogi tudással rendelkezik.
Ha a fent leírtak többségével egyetért, kérem, gondolja át, hogy megéri-e 
az Ön ideje, nyugalma, szakértelem hiánya, hogy esetleg elveszítheti azt , 
amiért talán egész életében dolgozott…..
Ígéretemhez híven április 25-én, délután 5 órakor tartanánk lakossági 
fórumunkat, melynek helyszínéről minden kedves érdeklődőt személyesen 
tájékoztatnánk. Ha részt szeretne venni e találkozón, kérem, jelezze az 
info@kobalt.hu e-mail címen. A részvétel ingyenes!

Terebesi Andrea
70/631-2368

KÖNYVELÉS INGYEN ?
Sajnos erre nem tudunk vállalkozni, de mérsékelt, korrekt áron 

közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelő munkatársaink 
szívesen állnak az Ön rendelkezésére.
Több mint 10 év szakmai tapasztalat.

Távkönyvelés, távügyviteli megoldások
Bérszámfejtés, TB ügyintézés külön is.

Munkavégzés az Ön telephelyén is.
(Fót, Szada, Mogyoród, Veresegyház, Őrbottyán, Gödöllő, Budapest)

Együttműködő partnereink:
Adótanácsadók Egyesülete, Saldo Zrt., Opten Kft.

Felelősségbiztosítással rendelkezünk.

mail: info@partneraudit.hu
Tel: 06-30-215-9850 Fax: 06-28-589-391

web: www.partneraudit.hu

             VERESEGYHÁZ , Fő út 35.
              (a Városháza üzletsorán)
                  Telefon: 28/ 631-812
               operaveres@protone.hu

halláscentrum
Veresegyház

 Hallásszűrés, hallásgondozás
           

 

 Hallókészülék ellátás és gondozás
           
 Fülilleszték készítés és javítás, uszodai dugók
           

 Fül-orr és gégészeti és audiológiai vizsgálatok

 Szolgáltatásaink:

 Hallókészülék szerviz, ingyenes átvizsgálás
           

Látogasson el hozzánk és regisztráljon!

www.protone.hu
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Árréssel:
Márka Mintázat SIZE Bruttó ár áréssel:

Taurus 301 175/65 R14 9 900 Ft
Taurus 401 195/65 R15 12 489 Ft
Taurus 401 205/55 R16 14 890 Ft
Taurus 401 225/45 ZR17 17 500 Ft
Taurus 101 215/70 R 15C 23 500 Ft
Taurus 101 195/70 R15C 18 236 Ft
Barum Brillantis 2 175/65 R 14 10 700 Ft
Barum Brillantis 2 195/65 R 15 13 500 Ft
Barum Bravuris 3HM 205/55 R 16 18 158 Ft
Barum Bravuris 3HM 225/45 R 17 22 496 Ft
Barum Vanis 2 215/70 R 15 25 400 Ft

Hankook KINERGY eco (K425) 195/65R15H 14 600 Ft
Hankook KINERGY eco (K425) 205/55R16V 18 700 Ft
Hankook KINERGY eco (K425) 195/65R15T 14 500 Ft
Hankook KINERGY eco (K425) 175/65R14T 13 500 Ft
Hankook Vantra LT (RA18) 215/70R15 28 000 Ft
Hankook Vantra LT (RA18) 195/70R15C 23 700 Ft
Hankook Ventus Prime2 (K115) 225/45R17V 27 300 Ft
Matador MP 16 STELLA 2 175/65 R 14 10 400 Ft
Matador MP 44 ELITE 3 195/65 R 15 13 300 Ft
Matador MP 44 ELITE 3 205/55 R 16 16 700 Ft
Matador MP 46 HECTORRA 2 225/45 R 17 21 830 Ft
Matador MPS 330 MAXILLA 2 215/70 R 15 25 538 Ft

Vredestein T-Trac 2 175/65 R 14 13 400 Ft
Vredestein Sportrac 5 195/65 R 15 15 900 Ft
Vredestein Sportrac 5 205/55 R 16 19 114 Ft
Vredestein Ultrac Cento 225/45 R 17 27 330 Ft
Vredestein Comtrac 195/70R15C 24 500 Ft
Vredestein Comtrac 215/70 R 15 32 700 Ft

Michelin ENERGY SAVER+ GRNX 175/65 R 14 15 700 Ft
Michelin ENERGY SAVER+ GRNX 195/65 R 15 19 069 Ft
Michelin ENERGY SAVER+ GRNX 205/55 R 16 23 785 Ft
Michelin PRIMACY 3 GRNX 225/45 R 17 33 647 Ft
Michelin AGILIS+ GRNX 215/70 R 15 37 400 Ft
Michelin AGILIS+ GRNX 195/70 R 15C 26 264 Ft

Márka: Mintázat: Méret: Ár:

www.vidauto.hu

Gumivásárlás és csere esetén
a gumicsere 990 Ft-tól

Futóműállítás 2990 Ft-tól!

06 30 907 1329

+ ajándék
72 pontos átvizsgálás

TAVASZI-NYÁRI AKCIÓ!
CSOMAG

klímatöltés

fényszóróállítá
s

fék és futómű 

átvizsgálás

7.900Ft + áfa

JÁ
ZM

IN

CSOMAG

klímatisztítás

futóműállítá
s

fék és futómű 

átvizsgálás

LILIO
M

6.300Ft + áfa

CSOMAG

klímatisztítás

motordiagnosztika

fék és futómű 

átvizsgálás

ÍR
ISZ

3.800Ft + áfa

2111 Szada, Dózsa Gy. út 166.  I  06 30 907 1329

www.vidauto.hu
Azonnali műszaki vizsga 18.000 Ft-tól
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