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Itt készült

Augusztus 23-ig látható 
Veresegyházon, 

az Udvarház Galériában 
az Ők is voltak 

gyerekek… című, 
17-19. századi 
arisztokrata

 gyermekportrékat 
bemutató kiállítás

A nyár kezdetével elindultak a várva várt programok, hagyományos rendezvények szerte a 
térségben. Ezek közül az egyik leghíresebb és legemlékezetesebb a galgamácsai tűzugrás és a 
Vankóné Dudás Juli- díj átadása, amelyre június 21-én került sor a képünkön látható óriási 

érdeklődés mellett a község szabadtéri színpadán. Bár a nyári programkavalkád már megkez-
dődött, a Hónap témája és a Hónap embere rovatunkban egy kicsit elidőzünk még az iskolában, 
ahonnét először ballagtak el idén a nyolcadikosok, és bemutatunk egy igazi, született és elhiva-

tott tanárt is a Pedagógusnap apropóján… kicsit másképp.   
(Összeállításunk a 4-5. oldalon.)



Visszatekintő

Hosszú sorokban érkeztek a kicsinosított, koros járművek a Medve-
farm melletti szabad területre, május utolsó szombatján. Közöttük 
vonult fel a Veresegyházi Veterán Haszonjármű Egyesület tizenhét 
teherautója, több mint húsz traktora is. 
Mint Szlovák Zsolt, a februárban megalakult egyesület elnöke, meg-
nyitójában elmondta: a rendezvényt azért hozták létre, hogy felku-
tassák, felújítsák, megtartsák, kiállítsák, bemutathatóvá tegyék és 
be is mutassák ezeket az eszközöket, járműveket. 
A harmadik alkalommal megrendezett találkozó jelmondata változat-
lan: Tisztelet az elődöknek!
A múltat ismerni kell, a múltat azért kell ismerni, hogy a jelent ért-
sük, és ha a jelent értjük, akkor tudjuk tervezni a jövőt – mutatott rá 
a kiállítás lényegére Dr. Hentz Károly a Szent István Egyetem Gép-

múzeumának igazgatója. A professzor méltó alkalomnak nevezte a 
bemutatót arra, hogy mint fogalmazott: elrévedjünk, végig gondol-
juk, hogy elődeink, életünk jobbítása érdekében milyen eszközöket, 
járműveket alkottak.
A rendezvény szervezői, látogatóit személyesen üdvözölte Pásztor 
Béla, Veresegyház polgármestere és Jankó István a Magyar Veterán-
járművesek Szövetségének elnöke is.

A legújabb igényeknek is megfelel a játszótér

Június 11-én a megújult csomádi játszótér átadására voltunk hivata-
losak. A létesítmény korábban is népszerű volt a helyi és kistérségi 
gyerekek és szülők számára, ezúttal azonban a legújabb igényeknek 
megfelelően újították fel, illetve alakították át a kicsit nagyobb gye-
rekek, fiatal felnőttek számára is remek helyet biztosítva a sporto-
lásra.

Csomád lakosságának összetételében örvendetesen emelkedik a fi-
atalok, gyermekek aránya – hangsúlyozta beszédében a polgármes-
ter, Klement János -, 90 óvodás, 170 iskolás jár a község intézmé-
nyeibe. Nem csoda, ha kicsi lett a régi játszótér, ami az átépítésnek 
köszönhetően másféle funkciót is kapott, és egyben pihenőpark-
ként és utcai kondiparkként is szolgál. Az eddig 30 millió forintba 
került megújulás még nem ért véget: mint a polgármester elmondta, 
további sporteszközöket is telepítenek még a térre, és a távolabb élő 
csomádi lakosok számára is hasonló játszótér és sportpark kialakí-
tását tervezik az újtelepen, a bölcsőde közelében. 

Benzingőz és hagyományok
Június 21-én Galgamácsán, a Falunapon rengeteg esemény vonzotta a látogatókat, a veterán járművek versenyétől a 
Vankóné Dudás Juli Díj ünnepélyes átadásán át az elmaradhatatlan tűzugrásig. Képeink ezeket a pillanatokat idézik fel.

A hónap híre

Tisztelet az elődöknek! 

III. VETERÁN HASZONJÁRMŰ TALÁLKOZÓ - VERESEGYHÁZ, 
2015. MÁJUS 30.

Emlékszik még rá valaki Régi járgány, új sofőrrel

Streetworkout eszközök a csomádi parkban Inkább mászófal mint mászóka a kicsik 
sporteszköze

Elkészült az új játszótér,
 épül a templom

A Hagyományőrzők koszorújában Ecker 
Tamás, Galgamácsa polgármestere, és 
Takács Istvánné, az Alapítvány elnöke, akinek 
az édesanyja Vankóné Dudás Juli

    
     
    Vankóné Dudás Juli Díjat vehetett át a 
    Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes

Veterán járművek versenyeztek június 21-én
 a galgamácsai falunapon is

Veresinfo

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENVasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek  is a fentiek szerint tartanak nyitva.
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Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064
VeresegyHáz kistérség eséLy 
szociáLis aLapeLLátási  
központ
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 

 pedagógiai szakszoLgáLat
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
            péntek: 8-14-ig
 

szó-Fogadó beszédJaVító 
áLtaLános iskoLa
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 14.
 

kincs-tár áLtaLános iskoLa 
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 12.
 
okMányiroda
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig
            Kedd: 8-16 óráig
  Szerda: 8-18 óráig
  Csütörtök: 8-16 óráig
  Péntek: 8-12 óráig
  
Járási gyáMHiVataL
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

Fontos teLeFonszáMok:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi  
Társulás havi lapja   Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácduka, Vácegres, 
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház, 

 Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

 Munkatárs: Horváth G. István 
  Fotók és címlap: Lethenyei László

  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.    ISSN 1788-1404  
  Információs telefon: + 06 30 477 3786,

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605   
 E-mail: akisterseg@freemail.hu  
 Honlap: www.vkisterseg.hu   

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!  
 Kistérség megjelenését támogatja:  

CBA Baldauf Kft. és a  Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

MARKETINGBŐL JELES 

a Megyének
Először díjazta a magyar városok elmúlt évi 
marketingtevékenységét a Magyar Marketing 
Szövetség (MMSZ). Az egyes települési kam-
pányokkal elnyerhető, úgynevezett marketing-
gyémántok száma alapján Pest megye érde-
melte ki a Marketingaktív megye 2015 címet.
A címre az önkormányzatok, azok szervezetei 
és cégei, illetve egyesületek, nonprofi t szer-
vezetek, szakmai érdekképviseletek, alapítvá-
nyok, civil szervezetek, magánszemélyek pá-
lyázhattak hat kategóriában. Egy-egy pályázó 
több pályamunkát is benyújthatott, a szakmai 
zsűri a legegyedibb, legérdekesebb városmar-
keting-kampányokért adott marketinggyémán-
tokat.
A megyék versengését az döntötte el, hogy 
egy-egy megyehatáron belül hány település 
nyert el marketinggyémántokat.
A kiírt pályázatra 36 város (szervezet), közöt-
tük 4 fővárosi kerület jelentkezett. Az elbírá-
lásnál a fő szempont az volt, hogy az egyes 
marketingakciók mennyire járultak hozzá az 
adott település (kerület) jobb „láttatásához” - 
ismertette az MMSZ elnöke.
A pályázat lezárását követően minden nyer-
tes megkapja azt az elektronikus védjegyet, 
amelyet bármelyik kommunikációs felületére 
(például a honlapjára) feltehet, és elkészül egy 
városmarketing-térkép is, jelölve a gyémánto-
kat, valamint az idei marketingdíjakat elnyert 
településeket.
A Marketingaktív megye 2015 díjat a nyertes 
Pest Megyei Önkormányzat nevében Ambrus 
András, a megyeháza hivatalának sajtófőnöke 
vette át, aki az MTI megkeresésére azt mondta: 
a jövőben még intenzívebben folytatják a me-
gye értékeinek összegyűjtését. 
A megyében Magyar Marketing Szövetség 
szakmai zsűrije Városmarketing gyémánt véd-
jeggyel jutalmazta Gödöllő városát -  a Város-
márka, városimázs építő nem-marketing telje-
sítmények kategóriában (indirekt marketing) 
május 28-án vette át az oklevelet az önkor-
mányzat, így a település  jogosult a Városmar-
keting gyémánt díj 2015 logó használatára.

A hónap híre

Modern VáLaszok a FiataLokat 
ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRA

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KLIK) támogatásával látványos táncos 
fl ashmobot rendez-tek fővárosi iskolások a 
Szent István Bazilika előtti téren májusban. 
Az ország valamennyi tankerületé-ben több 
mint 400 hasonló fi gyelemfelkeltő eseményre 
kerül sor, hogy a diákokat leginkább érintő 
problémák megelőzésének fontosságát hang-
súlyozzák. A tanárok, diákok és szülők közös 
munkájával megvalósuló programok legfon-
tosabb üzenete, hogy a jól működő iskolai és 
diákközösségek létreho-zása a legjobb recept a 
fi atalokat érő fenyegetések, az iskolai erőszak, 
a kábítószer és a túlzott online jelenlét ellen.

Az állami iskolákat fenntartó KLIK felismerte, 
hogy az iskolásokat leginkább érintő problémák 
elleni harc sokkal eredményesebb tud lenni, ha a 
károk enyhítése helyett a megelőzésre összponto-
sítanak. A fenntartó módszertani támogatásával 
széles körű, az ország valamennyi tankerületének 
több száz iskoláját bevonó program indult, amely-
nek célja, hogy elébe menjen a problémák kiala-
kulásának, valós alternatívát nyújtva a gyerekek 
számára.
Az iskolák szabadidős rendezvények egész sorát 
szervezték a tavasszal, amelyek mindegyike a 
KLIK által középpontba helyezett hat téma – az 
iskolai erőszak, a dizájnerdrogok, a gyermeksze-
génység, a családi konfl iktusok, a túlzott inter-
nethasználat és a fi atalok közösségi aktivitásának 
hiánya – valamelyikéhez kap-csolódott. Össze-
kötötte őket a problémára adandó pozitív válasz, 
a közösségek erősítése, az együttműkö-dési le-
hetőségek megtalálása. Tanárok, diákok, szülők, 
egyesületek és más civil szervezetek közös erővel 
mutatták meg, hogy van más út.
A KLIK változatos iskolai kezdeményezéseket 
támogat, ahol minden esetben a diákok vannak a 
középpont-ban: részt vesznek a programok kita-
lálásában, megszervezésében, megvalósításában. 
Saját, a képessége-ikhez illeszkedő feladatokat 
kapnak, amelyek teljesítése közben megtanulnak 
felelősséget vállalni és sikere-ket érnek el. Még 
ennél is fontosabb, hogy az eredményeket társaik-
kal együtt, közösen dolgozva érik el, megismerve 
a közösség fontosságát, a benne rejlő erőt.
Az április-májusban megtartott több száz közös-
ségi program hátterét a KLIK „Köznevelés az 
iskolában” című európai uniós programja biz-
tosította, amely lehetővé tette, hogy a fenntartó 
több száz, preventív célú ren-dezvényhez nyújt-
hasson szakmai támogatást. Ennek köszönhető-
en az elmúlt hónapokban az ország vala-mennyi 
szegletébe eljutott a programok híre, a látványos 
fl ashmobokkal több tízezren találkoztak.

A „Köznevelés az iskolában” uniós forrásból 
megvalósuló kiemelt projekt átfogó célja, hogy ja-
vítsa az állami közneve-lési intézményekben folyó 
munka minőségét, hatékonyságát, s ennek ered-
ményeként a gyermekeknek kiegyensúlyo-zott, 
fenntartható oktatási rendszert teremtsen.
A fejlesztések öt jelentős területen zajlanak: intéz-
ményi fejlesztés, módszertani innováció, partner-
ség és hálózatoso-dás, szervezetfejlesztés, vala-
mint rendszerszervezés. 
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A hónap embere

LennéL-e pedagógus?

„Bodamarit” várom. Valódi nevén Boda Máriát, aki úgyszólván fogalom a 
kollégái és számos tanítványa számára. Beszélgetésünk idején a váci közép-
iskolai tanár pedagógusnapot ünnepel, várok hát türelmesen. Kisvártatva ér-
kezik, de nincs ünnepi kedve. Az éves munkáját elismerő oklevelet mutatja. 
Mit kapok én ezért az ABC- ben? - teszi fel a költői kérdést.

Kávét iszik, rengeteg tejjel, közben veresegyházi kötődéseiről kérdezem.
- Tavaly augusztusban az egyik veresegyházi kolléganőm hívott a Gaudeamus 
női karba. Októberben részt vettek a Varsovia Cantat kórusfesztiválon, és 
kellett nekik egy alt hangú énekes. Örömmel vállaltam, bár a közlekedés 
szörnyűséges volt. Elindultam otthonról fél háromkor, és hazaértem fél ki-
lenckor, közben 2 óra volt a próba. De nagyon megérte, mert szuper volt a 
társaság is, az utazás is.

Ha jól tudom, a váci Madách Gimnáziumban tanítasz, ahová a mi Kistér-
ségünkből is számos diák jár.
- Igen, én is oda jártam. Akkor még Sztáron Sándor Gimnázium volt a neve, 
a diploma után visszahívtak. Magyar - ének szakos vagyok. Először éneket 
tanítottam, aztán ez átalakult magyarrá. Aztán amíg gyesen voltam, betöl-
tötték az ének szakos állásomat. Ezzel jót tettek velem, mert a magyarban 
találtam meg igazán önmagam. Imádom a zenét, csellózom, zenekarban ját-
szottam, meg énekeltem, de inkább magyaros vagyok, mint énekes. 
Nagyapám 42 évig volt katolikus kántor egy kis faluban. A zene közelében 
nőttem föl. Ahogy egy parasztember képes rá, nagyapám megmutatta, ezt a 
világot. Bekerültem a váci zeneiskolába, ami a világ legjobb zeneiskolája. 
Olyan tanáraim voltak, hogy a mai napig is áldom a nevüket. Amikor elmen-
tem az egri tanárképző főiskolára fölvételizni, akkor azt kérdezte a tanszék-
vezetőnk, hogy honnan jöttem. Vác? Cs. Nagy Tamás, Farszki Zsuzsa? Jó! 
És én tudtam, hogy fel vagyok véve, pedig még egy hangot nem mondtam, 
mert a nevük garancia volt.
A három gyermekemmel 5 évet voltam otthon, a gyesem alatt elvégeztem 
az egyetem magyar szakát. Amikor visszakerültem a gimibe, még éneket is 
tanítottam pici óraszámban, de innentől kezdve magyaros lettem.

A pedagógusnapon mi a jobb, ha a kellemesebb oldaláról beszélgetünk a 
munkátoknak, vagy a problémásabb részéről - mit gondolsz?
- Szerintem a kellemetlen oldalát el se hiszik. Ma a közvélemény szerint a 
pedagógus fogja be a száját, mert mennyit emelik a bérét! Nos, nekem nettó 
65 ezerrel kevesebb lett a pénzem az emelés után, aminek az az oka, hogy 
sokféle pótlék megszűnt. Én elkötelezett tanár vagyok, a tanítás a lételemem, 
mint a halnak a víz. Nekem nagyon fontos, hogy sok gyerekkel legyek, sok 
embert tanítsak. A szárnyaimat kiterjesszem mindenkire, kicsit olyan tyúk-
anyó módon. Nagyon fontos, hogy sokat dolgozzak. Mindig csúcsra vol-
tam járatva: az elmúlt 25 évben, amióta a pályán vagyok, nappalin és estin 
is tanítottam. Ezt akkoriban megfizették, volt túlóra, minőségi bérpótlék, 
címpótlék, jutalom. Ez megszűnt, mi, azonos korúak egyformán keresünk, 
a munkánk minőségétől függetlenül. Kevesebb az óraszámom, ez tény, de 
ezáltal a bérem is. A nem szakmabeliek könnyen kijelentik: a pedagógus 
hallgasson, három hónap szünete van. Nincs három hónap, egy középisko-
lai tanárnak biztosan nincsen. Igaz, mi valóban június 15-én fejezzük be 
a tanítást. Na de június 16-án kezdődik az érettségi. Ami azt jelenti, hogy 
heteken keresztül reggel hétkor jövünk el otthonról, és este nyolcra érünk 
haza. Ráadásul óriási a felelősségünk: az általános iskolából középiskolába 
kerülő gyerekeket is mi mérjük, a felsőoktatásba kerülő gyerekeket is mi 
vizsgáztatjuk.

Hol éri akkor meg neked ez a sok munka?
- A lelkemnek megéri, mert én azt látom, hogy hiába keresnek az emberek 
sok pénzt, ha boldogtalanok. Tehát lehet, hogy valaki sokat keres mint ügy-
véd, de nem élvezi. És amit pénzért csinálunk az – már bocsánat – olyan, 
mint a prostitúció. Csinálom, de nem élvezem. 
Az ember nem pénzért lesz tanár, hanem emberségből. Ez a különbség köz-
tem, meg aközött, aki bejár, és nem csinál semmit. Szerintem, ha nincs te-
hetsége ehhez, menjen el oda, ahol kibontakozhat. Én is nagyon szeretnék 
modell lenni, mert hiú vagyok, de ha egyszer nem vagyok az az alkat, nem 
megyek modellnek, bármennyire fáj is a szívem. Azt kell csinálni, amihez 
az ember ért és szeret!
Sokszor gondoltam, hogy feladom a közoktatást, mert hívtak egyetemre, de 
amikor magam elé képzelek egy osztályt, nemcsak az osztályt, hanem  a szü-
lőket is… Nekik nagyon köszönöm, hogy rám bízták a gyereküket, mert ez 
bizalmi kérdés. Sokszor mondják a szülők: Iskolaválasztás előtt körbejártuk 
már az iskolákat, érdeklődtünk rólad is.  Azt hallottuk, hogy nálad jó helyen 
lesz a gyerekünk, hát rád bízzuk őt. 

Emiatt nem hagyod ott az egészet?
- Tudod, van energiavámpír, van vérszívó vámpír, én meg tudásvámpír va-
gyok. Nekem az a fontos, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik engem 
gyarapítanak. Annyira multikulti a világ, hogy én ezt iszonyúan élvezem, és 
azokat az embereket szeretem, akiktől bármit is tanulhatok. A gyerekektől is.

Megvolt az első „osztályszerelem”?
- Szombaton volt az első osztályom 20 éves találkozója. Együtt kezdtünk, én 
tanárként, ők meg diákként, ők voltak az első osztályszerelem.
Majd jött a második osztályom - na, csipiszek, ti majd nem lesztek olyan 
jók! Bezzeg az előző osztályom! Tíz évvel az érettségijük után meghalt az 
egyik fiú – leukémiás volt -, ő kezdte megszervezni az osztálytalálkozót.  A 
szertartás után leültünk egy teraszra Bercelen, és valaki azt mondta: jó osz-
tály vagyunk.  Nem voltunk, vagyunk!
Akkor jött a harmadik osztályom, ők nagyon jók voltak, jó tanulók. 
A negyedik volt a kakukktojás, a többi magyar-töri tagozatos volt, ők fran-
cia-olasz tagozatosok, és az nagyon más… De én nem bírom, ha valaki nem 
szeret! Addig „aranyoskodom”, meg elmegyünk kávézni, meg addig-addig 
csiszolódunk, míg nem lesz szerelem. Az is szerelem lett! Olyan érettségit 
produkáltak, amire azt mondom, hogy ez igen.
Most van az ötödik osztályom, és ők olyanok, mint az első osztályom volt. 
Tele egy csomó országos eredménnyel, nagyszerű gyerekkel. 
Az egyik focizik, a másik táncol (van egy szadai és két veresi diákom is), a 
harmadik énekel-zenél, verset mond, rajzol, novellát ír, tehát mindenkinek 
van valamiféle saját arca. Van, aki meg „csak” jó ember. Imádom őket.

Amikor egy osztály leérettségizik, érzed, tudod, hogy kiből mi lesz? 
- Igen. Egyszer megkérdeztek egy szobrászt, hogy kell jó szobrot faragni, és 
a mester azt mondta, hogy csak le kell faragni róla a felesleget. Ennyi. Én 
megpróbálom meglátni bennük, hogy ki miben ügyes. 
Nagyon intim dolgokat is elmondanak. Abortuszról, drogról beszélgetünk. 
Van, aki sajnos megtapasztal ezt-azt, és megtisztel a bizalmával.
Ez nem teher számomra, hanem a bizalom jele. 
A jelenlegi osztályommal Szegedre megyünk hétvégén. Én tyúkanyó típus 
vagyok, megszervezem, hogy ki mit fog vacsorázni, a programot is az utol-
só lépésig. Egy kollégámtól idén láttam: másképp is lehet csinálni. Ő azt 
mondta az osztályának: Ha nem főztök, akkor nem lesz vacsora. Másnap, ha 
nem tiszta a bogrács, akkor nem indulunk a programra. Én már biztos, hogy 
szétaggódtam volna a lelkemet. A kolléga kivárta, míg három diák rendet 
tett.  Lehet egymástól tanulni nagyon sokat. 

A szülő talán elvárja, hogy készen kapja meg a gyereket...
- Nekem a gyerekkel van igazán dolgom, a szülőt, ha lehet, nem idegesítem. 
Nem tudom, hogy beírtam-e valaha is ellenőrzőbe. Azt mondom a szülőnek: 
szeretni kell a gyereket, nem baj, ha nem tudja elvinni programokra. Szeres-
se, legyen vele lelkileg! Az együtt töltött minőségi idő többet ér mindennél.
Úgy látom, a számítógépes világ egyik hátránya, hogy türelmetlenek le-
szünk. Azonnal szeretnénk megkapni mindent, egy kattintással. Csakhogy 
az emberi kapcsolatokban ez nem így működik. Tessék egy kicsit várni! Azt 
tanácsolom a szerelmes lánynak: Ha nem hív föl, te ne hívd föl! Mert ma-
gánéleti tanácsokat is szoktak kérni… Nemrég egy lány fordult hozzám: Mit 
csináljak, Jolánka elszerette a barátomat. Vegyél neki bonbont meg virágot! 
De hát elszerette! Nem elszerette, megkímélt. Egy ilyen ember, aki minden 
nőre rárepül, nem is hozzád való. 

Beszéltünk már a munkáról, beszéljünk az elismerésről is! Az előbb mutat-
tál nekem egy oklevelet, ki is fakadtál, hogy talán azért ennél komolyabb 
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elismerést is érdemelne a munkátok.
- Amin kiakadok, az az egyenlőtlenség: hogy egy tévésztár, aki úgy 40 millió 
forintot tud keresni egy évben, miért ennyivel értékesebb, mint a kis fi zetésű 
Valika néni, aki nagyon jól tanítja-neveli, mondjuk Vácegresen a gyereke-
ket, és az egész falut végigtanította?  
Itt vannak a PISA-felmérések (alkalmazott matematikai műveltség, alkal-
mazott természettudományi műveltség és szövegértés, a 15 éves tanulók 
képességét vizsgálja. A szerk.) és mi, magyarok alulteljesítünk Európához 
képest. Ez azt mutatja elsőre, hogy a magyar gyerekek milyen buták, ami a 
valóságban nem így van. Jól ismerem a fi nn oktatást, legalább is remélem, 
hogy jól ismerem. Szóval az a különbség a fi nn meg a magyar gyerekek 
között, hogy a fi nn gyerekek motiváltak. A PISA-felmérésben résztvevő ma-
gyar gyerek nem motivált. Az érdekli, kap-e jegyet a teljesítményére. Nem! 
Akkor sok gyerek nem csinál semmit. Végül kijön az az eredmény, hogy 
a magyar gyerek buta. Pedig nem az. Azzal hogy a gyereket nem tesszük 
érdekeltté, megöljük benne a kíváncsiságot. Oviban szívesen rajzol, szíve-
sen ábrázol, szívesen játszik. Alsóban is olyan lelkesek a gyerekek. A felső 
tagozatban, kamaszkorban valami történik, amiben mi, tanárok is hibásak 
lehetünk. 

Nem lehet, hogy a változó oktatási rendszerek miatt motiválatlanok a gye-
rekek? 
- Ha én minden változást betartanék, akkor Petőfi  Sándort akár szibériai pa-
rasztasszonynak tanítanám… Az én lelkiismeretem azt diktálja, hogy a tudá-
som legjavát adjam a gyereknek, mert a gyerek azt érdemli.
Nálunk, a Madách Gimnáziumban vannak hasonlóan vélekedő fi atal taná-
rok, akiknek tovább lehet majd adni a stafétabotot.

(Horváth) 

egyMástóL tanuLnak a tanárok 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Közneve-
lés az iskolában” című európai uniós projektjének egyik elemeként 
összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek min-
taértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van 
ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irány-
zatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket 
tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program 
elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott el-
járásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós se-
gítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési 
eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óraláto-
gatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bár-
mely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is ad-
nak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő 
átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd 
elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb peda-
gógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez 
alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek 
nem csak versenyképesebb tudással vértezik fel őket, hanem érde-
kesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A modell-
programokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki 
a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel 
kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajel-
zéseket is. 

Pest megyében 27 általános és középiskola összesen 30 különféle 
módszertani modelljével ismerkedhetnek meg a pedagógusok. A 
mintaértékű gyakorlatok 24 településen, a megye minden részében 
elérhetők.

A hónap híre

Emlékszem, hétvégén költöztünk ide, 2006-ban, 
és hétfőn reggel itt ült polgármester úr, ebben az 
irodában, és az első kérdése az volt, hogy van-e 
valami elképzelésem a templom körüli telekkel? 
Meglepett a kérdés, hisz még tíz ember nevét sem 
ismertem a városban… Régi nagy álmom volt 
felépíteni egy felekezeti iskolát. Akkor kezdett 
el épülni egy kapcsolat közöttünk, mely azóta is, 
ilyen formában tart. 

Az együttműködés első eredménye szinte rögtön 
megmutatkozott: az 1956-os emlékművet egyházi 
telken helyeztük el, még 2006. október huszon-
harmadikán. 

Azon az őszön beadtuk az iskola indításához 
szükséges hatósági engedély kérelmet, és már ko-
moly helyi támogatást tudhattunk magunk mögött 
a város részéről is és az emberek felől is.  A gyü-
lekezetben egyetlen egy hangot sem hallottam, 
amely az iskola ellen szólt volna, kívüle viszont 
rengeteg ilyen volt. Azt mondták, hogy ezt nem 
szabad, nem lehet, erre azt találtam mondani, 
hogy amikor az ember Isten elé teszi a dolgait, 
akkor ővele foglakozzon, ne azzal, hogy mit mon-
danak mások!

 Az egyházkerületi közgyűlésen megmosolyogtak 
bennünket, nem is kicsit, aztán az összes egyházi 
fórumon is megmosolyogtak bennünket, a vége 
az lett, hogy engedték, mondván, úgysem lesz be-
lőle semmi. Minden engedélyt az utolsó pillanat-
ban kaptunk meg. Két és fél hónap alatt az itteni 
lakásból két tantermet alakítottunk ki, közösségi 
helyiséget, konyhát, étkezőt ahol a negyvenhárom 
gyereket elhelyeztük. A város adott rá pénzt. 

Az Úristen különleges gondviselése, hogy - bár 
személycserék voltak - negyvenhárman kezdték 
és ugyanannyian is fejezték be a nyolc osztályt. 
A következő évben elmondták, hogy ennyi volt, 
nincs tovább, hisz sem állami, sem közegyházi 
támogatást nem kaphatunk. A város, a szülök, a 
gyülekezet összefogásával újabb négy tantermet 
építettünk fel. Újabb két évre megoldódott a hely-
zet, jöhettek a gyerekek. A harmadik évben már 
száznegyvenen voltunk, és évről évre gyarapszik 
a tanulók száma. 

Pályázatot írtunk, beadtuk, persze nem nyer-
tünk… mivel Pest megyei intézmény  továbbra 
sem kaphatott támogatást, de városi segítséggel öt 
és fél  hónap alatt felépítettük az új iskola épületét. 

Ahogy elkészült az iskola, az egyházi vezetés is 
kezdett mellénk állni, támogatni.

A gyülekezet akkor gyülekezet, ha van parókiá-
ja, nekünk nem volt! Albérletből albérletbe ván-
doroltunk hat esztendőn keresztül a családdal. 
Immár egyházi támogatással telket vásároltunk, 
és felépítettük az új parókiát. Most már a nyolc 
évfolyamon, két-két osztály tudunk zökkenőmen-
tesen vinni. 

Ami komoly probléma, hogy egy kicsi tornaszo-
bánk van, bár tornapályát a szülök és az alapít-
vány összefogásával készítettünk, tornateremre is 
nagy szükségünk lenne. Pályázatok nincsenek, de 
az Úristen olyan gyenge teleket adott, hogy tud-
tuk a tornapályát használni. Most ez az új terv és 
célkitűzés. 

Főzőkonyhára lenne szükség, mert az alkalmazot-
takkal együtt közel ötszázan vagyunk.

A jelentkezők száma a kétszerese annak, mint 
ahány diákot fogadni tudunk és tanulóink 
tizenöt településről járnak iskolánkba. 

Mondhatjuk, hogy ez egy ökumenikus reformá-
tus iskola, ahol mindenki igyekszik a maga hite és 
mértéke szerint megélni az Úristennel való kap-
csolatát!

(Horváth)

ELSZÁLLT AZ ELSŐ NYOLC ÉV…

Elballagott az első nyolcadikos osztály

Első alkalommal ballagtak a Kálvin téri Református Általános Iskola 
végzős diákjai, akik az első osztályt is itt kezdték.  A 8.a és a 8.b osztály 
negyvenhárom tanulója,  Szabó Ambrus Veronika és Domonkos Zsófi a 
Réka osztályfőnökök vezetésével járták végig az alma mater termeit. A 
végzősöket Fukász Lászlóné,  az iskola igazgatója búcsúztatta. Az el-
múlt nyolc esztendő sikereit, küzdelmeit kérésünkre Fukk Lóránt re-
formátus lelkész eleveníti fel.

A hónap témája
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Gazdaság

Makkos László polgár-
mester

A térségközpontban zajló beruházások állásáról ezúttal is Cserháti Ferenc, a 
beruházási osztály vezetője tájékoztatja Olvasóinkat.

Jó ütemben folytatódik a katolikus templom építése?
A katolikus templom építése megfelelő ütemben halad, megkezdődött a bel-
ső térbe, illetve a homlokzatra kerülő műalkotások megformálása, szerződ-
tünk a művészekkel egy korábbi képviselőtestületi döntés nyomán. A koráb-
bi tervekkel ellentétben végül minden alkotó saját műtermében dolgozik, 
nem az Inox csarnokban. (A csarnok átépítési tervei készülnek, mint koráb-
ban hírül adtuk, sportlétesítménnyé alakítják át a helyet. Nyár végére várjuk 
a kész terveket, engedélyeket és megkezdődhet az átalakítás).

Még a fűtési szezon előtt a hálózatba kötik az új termál kutat?
 Az új termál kút jól működik, a víz kiemelésére szolgáló szivattyú beszerzé-
si eljárása most zajlik. Szeptemberre megépül a gépház is, úgyhogy mire itt 
a fűtési időszak, meleg vizet juttat a hálózatba ez a kút is, nem marad senki 
fűtés nélkül. 

Zöld utat kapott a tájház kialakítása…
A parókia mellett létesítendő tájház közbeszerzési eljárása megindult, vélhe-
tően július elején dönt a képviselőtestület, ha a közbeszerzési eljárás sikeres 
lesz. A felújítás után talán több is lesz, mint egy szokásos tájház. A kivite-
lezővel jövő hónap végén szerződünk, így még ez évben, gondolom, ősszel 
birtokba is vehetjük az épületet. 
Hozzávetőleg harmincmilliós költséggel számolunk.

Mindenkit feldobott a hír, mi szerint közvetlen csatlakozás épül az M3-as 
és M2 út között, megszabadítva a környező településeket az átmenő forga-
lom nyűgétől. Hogy is lesz ez pontosan?
- Nem autópálya épül, a korábbi kormány középtávú programjában talán 
volt róla szó, a mostani kabinet hosszú távú elképzeléseiben nem szerepel 
a Gödöllőt Göddel összekötő gyorsforgalmi út. Noha ez nekünk nagyon jó 

lenne, semmilyen kormányzati elképzelésben, belátható időn belül nem sze-
repel. Polgármester úr és a szomszédos települések vezetői kezdeményezték 
a terv előbbre hozását, nem nagyon volt erre fogadókészség. Maradt tehát 
Veresegyház azon elképzelése, hogy épüljön olyan elkerülő út – saját erő-
ből – mely némileg tehermentesíti a várost, jobban megközelíthetővé teszi a 
Kisrét utcai ipari területet, a Hajó utcai és Mester utca városrészt. 
Polgármester úr olyan kétszer egy sávos útra gondol, ahol körforgalmakon át 
vannak szintbeli kereszteződések. Nem autópálya, nem is gyorsforgalmi út, 
ezen az úton haladva, elkerülve a városközpontot, Szadát, juthatunk fel az 
autópályára. Ez egy hosszabb lélegzetű feladat, nincs is határideje, a polgár-
mesteri felvetés inkább az együttgondolkodás ösztönzését szolgálja.  
 A beadott pályázatok közül hármat emeltünk ki…
Több pályázatot nyújtottunk be a szociális otthon konyhájának átépítésére, 
„tartalék listára” került pályázatunk, nem utasították el, de pénzt sem kap-
tunk, várjuk a jó szerencsét. 

Teherliftre is pályáztunk a csonkási óvoda konyhájához. A berendezés meg-
könnyítené az étel ki- és az alapanyag beszállítását. Bár az óvoda terveiben 
szerepelt, de az uniós támogatás időközben csökkent, így ez nem épült meg. 
Legfeljebb fele részben támogatják, ha támogatják, öt-hatmillió forintba ke-
rülne. 
Megint beadtunk egy pályázatot a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. tőkepót-
lására. Ellentétben az interneten olvasható adatokkal – a tőkepótlás teljes 
összegét - hatszázmillió forintot nem Veresegyháznak kell kifizetnie, ezt a 
társulás száznégy települése adja össze. A ránk eső rész csak ennek egy hu-
szada, harmincnégy millió forint. Mind a száznégy település pályázik, bel-
ügyminisztériumi döntés lesz, hogy kit hogyan támogatnak. Ezt az áldatlan 
állapotot a rezsicsökkentés idézte elő, bízunk benne, hogy így megoldódik 
majd. Reményünk van a helyzet rendezésére, ám hogyha a szabályok nem 
változnak, ez a hiány újratermelődik.    

VaLódi közösséget  

koVácsoLnak a dukaiak

Tizenhárom évvel ezelőtt költözött a fővárosból 
Vácdukára a jelenlegi polgármester, Makkos 
László, aki a tavaly őszi önkormányzati válasz-
táson nyerte el a lakosság bizalmát.  Feleségé-
vel együtt Sárvárról származnak, és akkor ke-
rültek a községbe, amikor bővült a család, és 
nyugodt, biztonságos, egészséges környezetet 
kerestek a gyermekek felneveléséhez.

Nem csupán ők találták meg ezt a helyet Vácdu-
kán, hiszen az utóbbi években a falu lélekszáma 
gyakorlatilag megduplázódott a beköltözőknek 
köszönhetően. Sok a fiatal család, a gyerek, és ez 
hosszú távon meghatározza a település fejlődésé-
nek irányát is. Az új lakók, új színt hoztak a köz-
ség életében. Új igények merültek fel, amelyekre 
a község előző vezetése nem mindig tudott meg-
felelően reagálni. A jelenlegi polgármester, aki 
végzettsége szerint szociológus, egyik céljául azt 
tűzte ki, hogy a településen élőket valódi közös-
séggé kovácsolja, akár úgy is, hogy nagyobb akti-
vitásra, együttműködésre ösztönzi a már meglévő 
civil szervezeteket, csoportokat.

Mit lehet tenni ennek érdekében?
Olyan közös programokat, megmozdulásokat 
szerveztünk már az év első felében, amelyeken 
szívesen részt vettek az emberek.  Ilyen volt pél-
dául a településtakarítási akciónk, amely magában 
foglalta ezúttal a lomtalanítást, a szemétszedést és 
az elektronikai hulladékgyűjtést is. A település 
külterületeit tisztítottuk meg, hiszen a belterüle-
teken nincs szemét, a lakosság odafigyelésének és 
a közmunka programnak köszönhetően, viszont a 
falu egész környékén összeszedtünk mindent, ami 
nem odavaló. Május 20-án csatlakoztunk a Kihí-
vás Napja felhíváshoz, és reggel héttől este hétig 
zajlottak a községben a különböző korcsopor-

toknak szóló versenyek, 
sportfoglalkozások. Dél-
előtt az iskolában 115 és 
az óvodában 60 gyerek 
ügyeskedett. Délután a 
családoknak szervez-
tünk versenyeket, példá-
ul az időseknek speciális 
tornát, az ovisoknak há-
romkerekű bicikli ver-
senyt. A programokon 
rengetegen részt vettek, 
és nagy sikere volt. A 
helyi Tehetségpont és az 
általános iskola közre-

működésével angol szövegértő versenyt bonyolí-
tottunk a felső tagozatos általános iskolásoknak, 
amelyen 7 településről összesen 110 gyerek vett 
részt. Június 6-7-én szintén vendégeket fogadott 
a településünk: a VIII. Topfootball Duka Kupa 
futball utánpótlás gyerek tornán, amelyet a Duna-
kanyar UFC-vel közösen szerveztünk meg több, 
mint 40 focicsapat vett részt! Nagyon sikeres ren-
dezvény volt, érkeztek csapatok Vácról, Kecske-
métről, Törökbálintról, de az UTE utánpótlás csa-
pata is eljött a focipályánkra, amely közismerten 
szép fekvésű. Június 14-én pedig Gyermekjuniá-
list rendezett, a helyi Gyermekeinkért Közalapít-
vány a településen élő családok számára.
A legközelebbi hasonló közösségépítő alkalomra 
augusztus 20-án, a Falunapon kerül sor, amelyre 
próbálunk minél vonzóbb programokat összeállí-
tani. Ősszel, még szeptemberben Brunszvik Teréz 
Emléknapot szervezünk. Talán kevesen tudják, 
de a kisgyermekekkel való foglalkozás, az óvo-
dai nevelés úttörője itt, a vácdukai kastélyban élte 
utolsó éveit, és itt is halt meg. Emlékére az alka-
lomból emléktáblát avatunk.

Milyen konkrét célok szerepelnek az önkor-
mányzat öt évre szóló programjában? Hiszen a 
közösségi rendezvényekhez megfelelő helyre is 
szükség van.

Elsősorban a már régebben megkezdődött prog-
ramokat szeretnénk folytatni, illetve véghezvin-
ni, és természetesen néhány fontos új fejlesztést 
is el kell végeznünk. Éppen folyamatban van az 
iskolabővítés, amelynek révén három új tantermet 
vehetnek birtokukba ősszel a diákok. Elengedhe-
tetlen viszont a régi iskolaépület felújítása, és tor-
materem építése is, amelyet mindenképpen sze-
retnénk megvalósítani a következő időszakban. 
Tervezzük szintén a művelődési ház épületének 
külső-belső felújításának folytatását, hogy méltó 
színtere legyen a rendezvényeinknek. A tetőcsere 
megtörtént, de a munka itt nem állhat meg. 
Ugyancsak fontos – ahogyan a legtöbb hazai tele-
pülésen – az utak, járdák hálózatának továbbépíté-
se, a meglévő utak felújítása, ebben is szeretnénk 
előbbre lépni ebben a ciklusban. Természetesen 
pályázatok révén, hiszen önerőből ezeket nem 
tudjuk megoldani.

Vácduka egy évvel ezelőtt csatlakozott a Veres-
egyházi Kistérségi Társuláshoz. Hogyan látja a 
települések közötti együttműködés további lehe-
tőségét?
Egyelőre a kistérségi Esély Szociális Alapellátó 
Központ szolgáltatásait vesszük igénybe a csa-
ládsegítés területén, és így oldjuk meg a nyári 
gyermekétkeztetést is. De szívesen működnénk 
együtt más területeken is a kistérségi települések-
kel, ahol ez ésszerűnek látszik. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy megosszuk egymással tapasztalata-
inkat, a lehetőségeket, ezért élő, napi kapcsola-
tot szeretnék kialakítani a környező települések 
önkormányzataival. A Veresegyházi Kistérség 
alkalmas erre a kapcsolattartásra, hiszen nem túl 
nagy, és akár közvetlen baráti kapcsolatban is le-
hetünk egymással a térségen belül. Fontos szerep 
jut ebben a Kistérség Újságnak, amely összekötő 
kapocsként működik az itt élők között. Azt kell 
elérnünk, hogy a községben élők és a települések 
is közeledjenek egymáshoz.

(-k) 

Hírek a VeresegyHázi beruHázásokróL

Közélet
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A hónap első hétvégéjén jó hangulatban, nagy 
érdeklődés mellett ünnepelte meg megnyitá-
sának 8. évfordulóját a CBA Szada Center. Az 
alkalomból számos terméket lehetett kedvez-
ményesen megvásárolni, étel-és italkóstoltatá-
sok, termékbemutatók zajlottak a boltban, és a 
vásárlók is ajándékokat kaptak.
 Június végéig tartott a CBA Szada Center 
kupon akciója, melyben a hétvégi bevásárlá-
sokhoz lehetett 10%-os kedvezményhez jutni, 
ha valamelyik hétköznapon is elköltöttünk ott 
legalább 3 ezer forintot. Nem meglepő módon 
a vevők körében nagyon népszerűvé vált a kez-
deményezés, ezért az üzletben a közeljövőben 
is számíthatunk hasonló akciókra. 
A hétköznapokon illetve szombaton a vasár-
napi zárva tartás miatt meghosszabbított nyit-
va tartást is megszokták már a vásárlók, kicsit 
átalakították a vásárlási szokásaikat, és többen 
intézik szombat délutánonként a nagybevásár-
lást. 
És mi mindent érdemes nyár elején a bevásár-
lókocsiba tennünk?
Nos, mégiscsak szünidő van, és ha az időjárás 
nem is mindig mutatja, de elkezdődött a nyár 
is…. tehát bőséges a jégkrém-választék. Hűtve 
is kaphatók a különféle ízesített vizek és sörök 
– ezek az utóbbi időben egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendenek a vevők körében. 
Ahogyan már korábban is hírül adtuk, a zöld-
ségek szinte mind magyar termelők kertjéből 
érkeznek a CBA tárolóiba, és lassan így lesz a 
gyümölcsökkel is. Hazai kedvencünk, a meggy 
már jó áron kapható, és nemsokára megérkezik 
majd az őszibarack, sárgabarack, málna, ribiz-
li, sárgadinnye, július közepétől pedig a ma-
gyar görögdinnye is megérik és elfoglalja az 
import dinnyék helyét.   Mivel ezek a fi nomsá-
gok közvetlenül a termelőktől érkeznek a CBA 
üzletekbe, az áruk is folyamatosan a lehető leg-
kedvezőbb lesz!
A friss, egészséges zöldségek és gyümölcsök 
mellett kiváló háztáji tejtermékeket is vehe-
tünk a térségi CBA üzletekben. Ezek köre je-
lentősen bővült az utóbbi időben, így a boltok 
hűtőpultjaiban elkülönített helyen, jól látható-
an helyezik el őket. Bár kézműves termékek 
lévén kissé drágábbak a nagyüzemi készítmé-
nyeknél, jóval fi nomabbak azoknál, és a meny-
nyiségük is kiadósabb.
A Szada Center a nyári időszakban a grillezési 
kellékek mellett kisebb kerti bútorokat, kiegé-
szítőket is árul, hogy teljesebbé tegye a nyári 
sütögetős élményeket a vásárlók számára.
A hónap CBA híre, hogy Veresegyházon az 
új üzletház építése már látványos szakaszába 
lépett: megkezdődött a parkoló kialakítása, 
állnak már az épület a tartóoszlopai, és hama-
rosan a helyére kerül majd a tető is! Innét már 
csak egy lépés, hogy álljon az épület maga, és 
ha semmi váratlan nem történik, a karácsonyi 
nagybevásárlásra már birtokba is vehetjük a 
térség új, legnagyobb élelmiszerboltját.

A Veresegyházon működő Élhető Vidékért és 
Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egye-
sület (ÉVÖGY) ebben az évben önkormányzati 
támogatás nélkül, saját erőből szervezte meg ha-
gyományos gyermeknapi rendezvényét. Sorrend-
ben immár a kilencediket…

Leviczki Tamás, az egyesület elnöke így beszélt 
a kezdetről.

- Ez a húsz, harminc ember régóta együtt volt, 
tíz éve alakultunk egyesületté. Így kapott formát 
a jótékonysági tevékenységünk, a gyerekprogra-
mok szervezése. Az első projektünk volt az Ivacsi 
játszótér „örökbe fogadása”. Később Gyermekna-
pot rendeztünk – nem a fl aszteren, hanem termé-
szeti környezetben – a nagycsaládosok, a hátrá-
nyos helyzetűek számára. Akiknek nincs pénzük 
arra, hogy elmenjenek három, négy, öt gyerekkel 
egy rendezvényre és kifi zessenek ötszáz - ezer fo-
rintot egy játékért, tíz percre, öt percre. 
Ezért összeraktuk azt a kis saját pénzt, két lég-
várral, kis műsorral, némi vendéglátással, de már 
az első alkalommal is ingyen palacsintával - és 
megcsináltuk!
Az édesapákkal süttettük a palacsintát, azóta is ez 
a legnagyobb sláger. Már az első Gyermeknapon 
is rengetegen voltak.

 Majd kezdődtek a bajok, a környéken lakók nem 
örültek…
- A második alkalommal fölbosszantottuk a he-
lyi lakókat, mert a rendezvényre érkezők autóitól 
mozdulni sem tudtak. Az összes utcában problé-
mát okoztunk, és ezt látva döntöttünk úgy, hogy a 
harmadik gyermeknapot más helyszínen rendez-
zük meg. 
Bekéredzkedtünk a Majális térre. Itt is akadá-
lyozzuk a forgalmat, de legalább nem zárjuk el a 
közlekedők útját. A következő három gyermekna-
pot is saját zsebből fi zettük: úgy szedtük össze a 
rávalót az itt élő emberektől, vállalkozóktól ezer, 
kétezer, ötezer forintonként. 

Aztán érkezett egy meglepő felkérés!
- Még az előző önkormányzati ciklus idején kérték 
fel egyesületünket a város hivatalos gyermeknapi 
ünnepségének megszervezésére, lebonyolítására. 
Ez nagy megtiszteltetés volt!  A mi gyereknapunk 
olyan szervezett volt és annyian látogatták, hogy 
a párhuzamosan megszervezett városi rendezvény 
ehhez képest sehol sem volt! Pedig jutott rá bő-
ven a költségvetésből. Mégis tizedannyi érdek-
lődőt vonzott, mi a mi egyesületünk programja. 
Háromszázötvenezer forint támogatást kértünk a 
várostól erre a „hivatalos” eseményre, ami töredé-
ke volt a korábbi ráfordításnak, tehát pénzt takarí-
tottunk meg a közösségnek, és egy jóval nagyobb 
szabású rendezvényt adtunk cserébe. 
Mivel a tömeg miatt több órás várakozás alakult 
ki a játékoknál, egyre több pénzt költöttünk arra, 
hogy már ne három, hanem öt légvár legyen, és ne 
kelljen több órát sorban állni. Emiatt mindig egy 
kicsivel több pénzt kértünk – egyeztetve polgár-
mester úrral. Hiszen ahogy a város, a gyereknap 
is kinőtte magát. 

Idén nyolcszázezret kértünk, mert most buborék-
focit rendeltünk, hét légvárat, ugróasztalt, körhin-
tát, „tomaszos gőzmozdonyt”, lovasokat, íjászo-
kat. Csak arcfestőből öten dolgoztak…  
Nem kaptunk támogatást, mondván az ÉVÖGY 
politikai párt lett, pártot pedig ne támogassunk 

közpénzből. Az ellenvéleményt formálók fi gyel-
men kívül hagyták, hogy ezt a pénzt a gyermekre 
szándékoztunk költeni.   
Költségvetésünk egymillió-kétszázhetvenezer fo-
rintra rúgott, ennyit fi zettünk ki a végén.  Ha a 
Gamesz nem segítene és színpadot kéne bérelni, 
ha az önkormányzattól nem kapnánk meg a han-
gosítást, nem is tudom, mi lett volna. 
Minden árusból csak egyet engedtünk, beleszól-
tunk az árakba: így kétszáz forint volt a vattacu-
kor, nem négyszáz. Tízezer forint helypénzt kér-
tünk, de odafi gyeltünk arra, hogy tudjanak árulni. 
Soha nem volt még ennyi ember, és a legnagyobb 
büszkeség, hogy egyetlen negatív esemény sem 
történt: minden társadalmi rétegből jöttek, és jól 
érezték magukat, de hangoskodás, rendzavarás 
nélkül. 

 Ezek után mit terveznek jövőre? 
- Jövőre már a tizedik gyereknapunk lesz, és a 
jubileum alkalmából szeretnénk két napos prog-
ramot szervezni a város számára. Szombaton egy 
Ki-mit-tudot, estére egy nagy koncertet terve-
zünk, Quimby, vagy Magna Cum Laude, másnap 
reggel pedig a szokásos gyereknapi rendezvé-
nyünkre várjuk a srácokat. 

(H.) 

Kultúra

apa, sÜss nekeM paLacsintát!

Gyermeknapi forgatag
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Kultúra

JÚLIUS 17. (PÉNTEK) 19.OO

Színházi előadás a Faluházban: 
Mindörökké fi atal!
Zenés időutazás Demjén Ferenc dalaival
Egy fantasztikus zenés - táncos koncert A 
Csomópont Tehetségkutató és a Fortuna Társulat 
előadása. (Bővebb tájékoztatás plakátokon és a 
honlapokon!)

JÚLIUS 18. (SZOMBAT) 9.OO-16.OO  

 Sportpálya melletti terület (Béke utca 3.)
 III. Erdőkertesi Lovas Kupa az Erdőkertesi  
 SE szervezésében Versenyprogramok és   
 Ügyességi versenyek (kezdő, haladó)                                                           

 Szent István parkban:
 kezdés: 14.30   zene
 15.00-15.10  a Veresegyházi BSX tánciskola
 15.30-16.20  Side Road Zenekar
 16.20-16.40 Máté Erika (stand up)
 17.00-17.45 Sokkosok Zenekar
 18.00-18.50   MatematicA Zenekar 
 19.00-19.45 Csinibabák (A budapesti Csomó- 
 pont Tehetséggondozó Program résztvevői)
 20.00-23.00 UTCABÁL – MADARAK HBZ

JÚLIUS 19. (VASÁRNAP) 
 
 A labdarúgópályán és a környékén
   9.00 Sebő János Ifjúsági Labdarúgó Emlék-
 torna
 18.00 Erdőkertes Jobboldal a Baloldal ellen  
 (politikamentes) labdarúgó mérkőzés
 GASZTORNÓMIA – PALACSINTASÜTŐ- 
 VERSENY ÉS JÁTÉKOK

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT 
FENNTARTJUK!          

Tábor:

KÉZMŰVES, PATCHWORK  (TEXTIL)  TÁBOR   
(felnőtt!)     2015. július 13-15-ig

 Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap (szállás nélkül 
12.000.-Ft)
A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést, 
anyagköltséget tartalmaz.
Tervezett program: textilfestési technikák, nyári 
táska varrása, takaró/terítő készítése, rátétes 
párna varrása. 

FELHÍVÁS!

Kertesi Palacsintáskirály verseny

Palacsintasütő versenyre hívjuk a vállalkozó 
szellemű, sütni szerető asszonyt, leányt, férfi em-
bert! Bárki benevezhet, a szakács-végzettség sem 
akadály! 

A versenyre a Falunapok keretében, július 19-én 
délután kerül sor a labdarúgó öltöző mellett.
A nevezés határideje: július 13.
Nevezni lehet a Faluház elérhetőségein.

Versenyszámok:
Íz- és látványkülönlegességi kategória: 20 palac-
sintát kell ízlésesen feltenni a zsűri asztalára.
Gyorsasági kategória: 3 perc alatt kell minél töb-
bet sütni, két sütővel
Ügyességi kategória: magasugró léc fölött át-
dobni (és elkapni) a palacsintát

Az elsőben egyértelmű a feltétel: íz és látvány, 
de számítani kell a zsűri szubjektivitására. 
A másodikban a gyorsaság a fontos: két sütővel 
kell a lehető legtöbb palacsintát készíteni három 
perc alatt. Mivel a tészta megközelítőleg azonos 
idő alatt sül át, ezért annak az adagolását kell jól 
megoldani. 
A harmadik versenyszámban palacsintát kell 
áthajítani a magasugró léc fölött, s újra elkapni. 
A magasság 20 centiméterenként növekszik. A  
palacsinta vastagsága és átmérője megközelítően 
azonos kell legyen.

A díjazás kategóriánként történik, és az összetett 
verseny győztese egy évig a Palacsintáskirály 
cím és az ezt tanúsító hímzett kuktakötény birto-
kosa lesz.
Az alapanyagot a verseny kiírója biztosítja a 
palacsintához, az ízesítés és díszítés a versenyző 
egyéni megoldása és költsége.
Gáztűzhelyről a kiíró gondoskodik, a 
palacsintasütőket a versenyző hozza (akár többet is)

(Aki esetleg palackos gáztűzhelyt tud kölcsön 
adni a rendezvényhez, szívesen fogadjuk, és a 
szállításáról gondoskodunk.)

A versenyen hivatásos és amatőr cukrászokból 
álló  zsűri bírál. Az eredményt a helyszínen ki-
hirdetjük és az újságban, továbbá a honlapunkon 
olvashatják.

gyermeknap és kiállítás 

Váckisújfalun

Május 31-én a községi közösségi klubban vár-
ták a váckisújfalusi gyerekeket, hogy megün-
nepeljék a Gyermeknapot, fő műsorszámként 
Grimm örökszép meséjét, a Brémai muzsiku-
sokat bemutatva számukra a Kincses Színház 
előadásában.

Természetesen ennyivel még nem ért véget a 
program: az óvoda udvarán kézműves foglal-
kozások, ugrálóvár, és agyagozás szórakoztatta 
a falu legfi atalabb lakóit. Az ügyes kezeknek 
köszönhetően nemcsak agyagból készült edé-
nyek és halacskák készültek, hanem ehető fi -
nomságok, muffi nok is – bár olyan szépek let-
tek, hogy tényleg kár volt megenni őket….

A klub falait a május 16-án kezdődött kama-
ratárlat képei ékesítették: Baranyai-Tóth Éva 
és Gebora István festőművész munkái. Ahogy 
megszokhattuk, a kiállítás megnyitót színes 
kulturális programok tették ezúttal is emlé-
kezetessé a Bechame Mucho Gitárduónak és 
Hajdan Vali előadóművésznek köszönhetően.

Júliusi programok és Falunapok az Erdőkertesi Faluházban
AZ INTÉZMÉNY JÚNIUS 29-TŐL AUGUSZTUS 8-IG ZÁRVA LESZ, A 

KÖVETKEZŐ IDŐPONTOK KIVÉTELÉVEL:
JÚLIUS 13-19-IG (TÁBOR ÉS A FALUNAPOK)

BŐVÜLHET AZ ÓVODA!

Sikeresen pályázott óvodabővítésre a vácrátóti 
önkormányzat. Az elképzelések szerint a 

beruházás keretében egy újabb csoportszoba 
és annak kiszolgáló létesítményei épülnek 

meg, pályázati támogatással,  több férőhelyet 
biztosítva a helyi óvodásoknak. 

A beruházás tervezett összköltsége: 
29.006.247.-Ft

 Az elnyert támogatás: 27.555.934.-Ft

 A vállalt önerő: 1.450.313.-Ft

Jelenleg a tervezés zajlik, a kivitelezésre a 
jövő év folyamán kerül sor.

A hónap híre
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Kultúra
A GÖDÖLLŐI MOZI MŰSORA

1. hét   július 2 - 8    

13.30  15.45  
AGYMANÓK 3D - szinkronizált amerikai ani-
mációs fi lm 102 perc 
Korhatár: 6
A tinédzserkor gyakran döcögős és akadályokkal 
teli. Nincs ez másként a fi atal lány, Riley esetében 
sem, akinek csendes, kertvárosi élete a feje tete-
jére áll, amikor édesapja a nyüzsgő San Francis-
cóban kap munkát. Mint mindannyiunkat, Riley-t 
is az érzelmei vezérlik - ők Derű, Bánat, Harag, 
Majré, Undor. Az érzelmek a Riley agyában talál-
ható Központban laknak, mindennapi munkájuk 
során pedig azon dolgoznak, hogy a lányt átve-
zessék a mindennapok kihívásain. 

18.00   20.30
TERMINATOR – GENISYS 3D - szinkronizált 
amerikai sci-fi  akciófi lm 125 perc, Fsz: Arnold 
Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, 
Korhatár: 16
John Connor, az emberi ellenállás vezetője visz-
szaküldi 1984-be Kyle Reese őrmestert, hogy véd-
je meg Sarah Connort és oltalmazza a jövőt, ám 
az események váratlan fordulata töredezett idővo-
nalat hoz létre. Reese őrmester a múlt ismeretlen 
változatában találja magát, ahol különös szövet-
ségesekre talál, köztük egy új T-800-as Terminá-
torra, a Védelmezőre. Veszélyes új ellenségekből 
sincs hiány, és szokatlan a küldetés is: helyre kell 
állítani a jövőt...

 2. hét    július 9 - 15

12.15  14.30  16.45    
MINYONOK 3D - szinkronizált amerikai ani-
mációs fi lm 91 perc, Korhatár: 12
A minyonok sárga egysejtű organizmusként 
kezdték, és fejlődtek a korokon át, és mindig a 
leggrúsabb gazdákat szolgálták. Mivel ezeket a 
gazdákat - a T-Rextől Napóleonig - folytonosan 
elveszítették, a minyonoknak most nincs kit szol-
gálniuk, és mély depresszióba zuhantak. Ám egy 
Kevin nevű minyonnak van egy terve, és Stuarttal, 
a lázadó tinédzserrel és az imádnivaló kis Bobbal 
karöltve nekivágnak a világnak, hogy megkeres-
sék azt az új gonosz főnököt, akit a fajtájuk kö-
vethet. 
       
18.45 
MAGIC MIKE  XXL - szinkronizált amerikai 
komádia 130 perc, Fsz: Channing Tatum, Joe 
Manganiello, Korhatár: 16
A fi úk tovább vetkőznek. Magic Mike (Channing 
Tatum) alapszabálya nem változott: miért szé-
gyellné az ember azt, ami könnyen megy, pénz jár 
érte, lehet inni közben és jó móka. Ezúttal azon-
ban nem kötik magukat ugyanahhoz a színpad-
hoz. A kigyúrt csapat nagyobb sikerre vágyik, és 
elindul egy versenyen, amelyet férfi táncosok szá-
mára hirdettek meg. Most is vetkőzniük kell, de a 
tét sokkal nagyobb. Ők úgy érzik: életre-halálra 
megy a játék.

21.00 
TERMINATOR – GENISYS 3D
szinkronizált amerikai sci-fi  akciófi lm 125 perc
Fsz: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, 
Emilia Clarke, Korhatár: 16

3. hét július 16 - 22

13.15  15.30
MINYONOK 3D - szinkronizált amerikai ani-
mációs fi lm 91 perc,  Korhatár: 12

17.45   20.15
TED 2.
szinkronizált amerikai vígjáték 114 perc
Fsz: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda 
Seyfried, Előzetes korhatár:16

4. hét július 23 - 29

13.30
MINYONOK 3D - szinkronizált amerikai ani-
mációs fi lm 91 perc, Korhatár: 12

23-25-27-29-én 16.00 18.30  24-26-28-án 16.00  
21.00
HANGYA 3D - szinkronizált amerikai akciófi lm 
115 perc, Fsz: Evangeline Lilly, Hayley Atwell, 
Paul Rudd, Előzetes korhatár:12

23-25-27-29-én 21.00  24-26-28-án 18.30
TED 2. - szinkronizált amerikai vígjáték 114 perc
Fsz: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda 
Seyfried, Előzetes korhatár:16

4. hét július 30 – augusztus 5

13.30
MINYONOK 3D - szinkronizált amerikai ani-
mációs fi lm 91 perc, Korhatár: 12

30-1-4-én 16.00  2-án 18.30 31.-én 3-án 5-én 
21.00  
HANGYA 3D
szinkronizált amerikai akciófi lm 115 perc
Fsz: Evangeline Lilly, Hayley Atwell, Paul Rudd
Előzetes korhatár:12

30-1-3-5-én 18.30  31-én 2-án 16.00  4-én 21.00
PIXEL  3D
szinkronizált amerikai sci-fi  vígjáték  
Fsz: Adam Sandler, Peter Dinklage, Michelle 
Monaghan, Előzetes korhatár:12
A videójátékok kora lejárt. De mi lesz az egykor 
népszerű, mára elfeledett fi gurákkal és felada-
tokkal? Talán élvezik a békés nyugdíjas életet? 
Tévedés! Utálják a feledést, és ha eljön az idő, 
visszatérnek. És akkor lesz haddelhadd! Ebben az 
ellen-Tron fi lmben, PacMan, Tetris és társaik fel-
lázadnak teremtőik ellen, kilépnek a monitorról, 
és háborút indítanak az egyre modernebb játékok-

ra vágyó emberek ellen. Még szerencse, hogy egy 
mindenre kész csapat felveszi ellenük a harcot.

30-1-2-án 21.00  31-én 4-én 18.30  3-án 5-én 
16.00 
ÖNKÍVÜLET 
szinkronizált amerikai sci-fi  117 perc  
Fsz: Ryan Reynolds, Sir Ben Kingsley, Natalie 
Martinez, Előzetes korhatár:16
Damian, a dúsgazdag, nagy tiszteletben álló épí-
tész fényűző élete közel sem olyan tökéletes, mint 
elsőre látszik. Halálos betegséggel küzd, és nap-
jai meg vannak számlálva Egy nap egy különle-
ges kutatásokat végző intézet, a Phoenix Biogenic 
embere felajánlja Damiannek, hogy ha szeretne 
tovább élni, radikális eljárással áthelyezik a tuda-
tát egy fi atal, egészséges alanyba. Az üzletember 
igent mond az ajánlatra, és hamarosan új és fi tt 
testben ébred. 

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

D r .  G é c z i  M á r i a
S Z Ü L É S Z - NŐG Y Ó G Y Á S Z  
S Z A K O R V O S

Hétfő: 18.00-20.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR 
Veresegyház,  Könyves Kálmán út  5.
www.nogyogyasz.co.ccWeb: www.gooddent.hu ,  e-mail: gooddent@invitel.hu

GOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

VeresegyHáz (csonkás) HétVezér u. 9.
tel.: 28/389-935, 30/211-6866

-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok 
-Korrekt árak
-Családias 
 hangulat

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

Állás

Építőipari cég keres állandó 
munkára, gyakorlattal rendelkező 

segédmunkást Veresegyházról vagy 
környékéről. 

Tel.: 06-30/964-3077

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
Horváth G. István (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 
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HUF-BAU Kft. csomádi irodájába keres 
munkatársat 

 PÉNZÜGYI/SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

Az önéletrajzokat – bruttó fi zetési igény megjelölésével - a 
bezzeg.csaba@huf-bau.hu e-mail címre várjuk.

Feladatok: 
 beérkező számlák 
 rögzítése, 
 kimenő számlák 
 készítése, 
 utalási listák készítése,  
 ellenőrzése,
 kapcsolattartás a part- 
 nerekkel.

 Elvárások: 
 legalább középfokú  
 végzettség (előny: köz-
 gazdasági szakközép), 
 Jó kommunikációs  
 képesség,
 MS Excel, MS Word  
 magabiztos használata,
  nagy teherbírás.

ÁLLÁS

munkakör betöltéséhez. 

Munkatársakat  keresÜnk!

Jelentkezés személyesen a telepen: 
Erdőkertes, Fő út 17-19.

 További információ: +36 70 940 9794

b, c, vagy e kategóriás jogosít-
vánnyal, GKI-kártyával, járműre szerelt 

daru vizsgával  
GÉPKOCSIVEZETŐKET 

(munkavégzés rakodással), 
többféle járműre



 nehéz fizikai munkára fiatal, 
erőteljes, a vevőkkel jól kommunikáló 

árukiadót 
a telephelyre 

           ELADÓ és KIADÓ ingatlanok Tulajdonosai részére:
                ingatlanközvetítés, teljes körű ügyintézéssel

                                             

w
w

w
.d

rm
a

k
k

o
s.

co
m

A ��. M����� I������� ������� 
V����������� �������������� 

2112 V����������, ������ �. 15.  
T��.: 2�‐5�9‐120, 

Havasköri Judit irodavezető +36‐20‐9446205 
havaskori.judit@invitel.hu 

veresegyhaz@ingatlandoktor.com 

VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes 
közvetítés!

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG 

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND

VÁLTSON e- SZÁMLÁRA!
SPÓROLJON AZ IDEJÉVEL!

w w w . z o l d h i d . h u / e - s z a m l a

2015 július

hirdetes_julius.indd   1 2015.06.18.   6:38

A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Rendelés ideje : szerda 16 órától

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

E-mail: ferildi@hotmail.com

- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
- vércukorbeállítás
-teljeskörű anyagcsere felmérés, 
 (-gyógyszer- inzulin beállítás, diétás
 tanácsadás)
- Doppler ill. hangvilla vizsgálat
- EKG-vizsgálat
- gyógyszerjavaslat kiadása
- szív-érrendszeri rizikófelmérés 

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Akár hétvégén is!

 
Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA

Bejelentkezés 06 70 225 2565

Az első  konzul táció ingyenes !  

ÉPÍTÉSZTERVEZŐ
vállalja 25 év tervezői és 

kivitelezői gyakorlattal 
családi házak, bővítések,
 átalakítások  tervezését, 
költségvetés-készítést,

műszaki ellenőrzést, vagy 
kivitelezést.

06-70- 3813680
attila.csaji@gmail.com

HiteLtanácsadót keresek!
 Jelentkezni lehet önéletrajzzal az arundo@

arundo.hu email címen.

koMpLett  épÜLetkiViteLezést
 (falazást, aljzatbetonozást, vakolást, burko-

lást külön is) vállalunk 20 év gyakorlattal, min-
den szakmában megbízható, referenciaképes 

szakemberekkel. 

06703813680;  attila.csaji@gmail.com

35 éves a
Vargabetű 

Könyvesbolt
Szülinapunk alkalmából 

minden vásárlónk egy 
horgolt könyvjelzőt kap 

ajándékba!
Boltunkban törzsvásárlói prog-
ram működik, melynek kereté-
ben kedvezményeket tudunk 
biztosítani könyveink árából.

Díjazzuk a hűséget 
webáruházunkban is, ezért egy 

új hűségpont gyűjtő rendszert vezettünk be.
Veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!  pl:  

Horváth Lajos, Horváth Ferenc, Vank Erzsébet, 
Baranyó Csaba, Arthur C. Moor, Ozsvár Zsanett, 

Tatár Sándor stb.
Elérhet minket telefonon, email-ben, a Facebook-n, a 
weboldalunkon és természetesen személyesen várjuk 

üzletünkben!
Veresegyház 

2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ 
06 28 389 042

vargabetu2@invitel.hu
Facebook/Vargabetű Könyvesbolt

vargabetukonyvesbolt.hu



Színesen

A színház varázslat
Ha csak a tényekre szorítkoznánk, annyi lenne a hír: az első évadát várakozáson felüli siker-
rel záró Veres1 Színház csapata színvonalas gálaműsorral és díjátadóval köszönt el nyárra 
a közönségtől június 20-án, a veresegyházi művelődési házban.

Csakhogy ebből nem érződne a közönség meghatottsága, a sok nevetés, a rendkívül szín-
vonalas produkciókat jutalmazó véget nem érő taps, a Veres Medve-díj ötletének elismeré-
se és folyamatos tréfás párhuzamba állítása az Oscar-díj átadással, a szinte már meghitt 
pillanatok, amikor a közönség együtt érző, együtt lélegző közösséggé vált, elragadtatottan 
a táncosok produkciójától, elérzékenyülve a dalokon, kacagva a nem egyszer spontán meg-
születő poénokon… 
Emlékezetes este volt… Stílusosan a limuzinnal érkező művészek bevonulásával kezdő-
dött, hiszen mégiscsak díjátadóról volt szó, és akkor már miért maradna el a körítés az 
Oscarétól! A műsorvezető páros, Zorgel Enikő és dr Mohai Imre viszont már a régi hazai 
gálaműsorok hangulatát hozták vissza a hajdani Kudlik-Antal-féle csipkelődős-évődős stí-
lusban előadott összekötő szövegekkel, jóformán önálló és rendkívül élvezhető produkci-
óvá emelve a konferálást. Mohai doktort eddig leginkább állatorvosként és a város legré-
gibb civil szervezetének vezetőjeként ismerhettük, tudtuk, hogy olykor írogat, gyanítottuk 
róla, hogy amolyan polihisztor-féle, de nem láthattuk eddig a „világot jelentő deszkákon”. 
Nem úgy, mint kisebbik fiát, Mohai Tamást, aki foglalkozása szerint is színész, és a Veres1 
Színház produkcióiban is találkozhattunk vele. A városi, térségi művészek sorában ezúttal 
is színpadra lépett, ahogyan a lényegében a közönség szeme előtt felcseperedett Asiama 
Evelyn vagy a szadai Buzogány Márta, aki régóta jelen van a környék művészeti életében 
előadóként, rendezőként, fiatalok produkcióinak segítőjeként.
Az elmúlt évadban megtartott 30 előadáson országosan is ismert sztárokkal is dolgozott 
a színház. Közülük Pindroch Csaba és Verebes Linda ugyan nem lehettek ott a gálán, de 
videóüzenetben köszöntötték a közönséget, és természetesen rájuk is lehetett szavazni a 
legjobb színésznek járó díj kategóriában. A televíziós tehetségkutatóban feltűnt Páll Tamás 
és a tévésorozatból kitűnt Dósa Mátyás viszont szerencsére ráértek, és valóban lenyűgözték 
a nézőteret énektudásukkal. Székhelyi József láthatóan élvezettel vett részt produkcióban: 
verset mondott, és saját könyvéből idézett továbbgondolásra nagyon is érdemes részlete-
ket. A műsor tetőpontja a díva, vagy ahogyan viccesen saját magát nevezte, az „Álomdéd-
nagymama” , Pécsi Ildikó színpadra lépése volt, újfent bebizonyítva, hogy a közönség akkor 
is imádja, ha éppen megríkatja őket… A hasonlóan fajsúlyosabb előadások keltette érzelmi 
hullámokat fergeteges táncos-énekes betétek simították el, láthattuk például a színpadon a 
legutóbbi Britain’s Got Talent tehetségkutató magyar nép-
táncos csapatát, a Fricska táncegyüttest is. 
És a díjazás… Nem is tudom, érdekel-e még valakit ezek 
után. Hiszen annyi közreműködőnek, és annyiféle fel-
adathoz járt volna még! Először is kellett volna egy óriási 
Medve díj Zorgel Enikőnek és Venyige Sándornak, amiért 
létrehozták és így működtetik a Veres1 Színházat. Érde-
melt volna egyet a város vezetése, hiszen teret engedtek 
az elképzeléseiknek és hagyták őket dolgozni. És őszin-
tén szólva, én adtam volna egy aprócska medvét emlékbe 
minden színházszerető embernek is, aki eljött az előadá-
sokra, és engedte magát elvarázsolni. Mert a jó színház, 
mint tudjuk, varázslat!

Hogy folytassuk az elején megkezdett hírt: a színház si-
keres évadot tudhat maga mögött, és rövid pihenő után 
gőzerővel folytatja a munkát. A 2015/16-os évadot három 
bérletsorral indítja, melyek megvásárlására július 20-tól 
nyílik lehetőség. A régi bérleteseknek augusztus 17-ig 
áll módjukban bérleteiket megújítani a színház jegyiro-
dájában, az Innovációs Központ B recepcióján. Az ősztől 
tervezett bemutatók: Neil Simon Női furcsa pár (vígjáték), 
Woody Allen Semmi pánik! (komédia), Heltai Jenő Naftalin 
(bohózat), Huszka Jenő Lili bárónő (operett).
További jó szórakozást!

(KAm)
A Veres Medve-díj 2015 kitüntetettjei:

Legjobb női főszereplő:  Verebes Linda
Legjobb férfi mellékszereplő:  Dósa Mátyás
Legjobb női mellékszereplő: Miklós Kriszta
Legjobb díszlet és jelmez: Gedeon Boróka
Legjobb előadás: Egérfogó
Legjobb rendezés: Schlanger András
Legjobb férfi főszereplő: Pindroch Csaba
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1,5%, 1L
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Új burgonya

      Csirkecomb
       farrésszel
          

Csirkecomb 
farrésszel***
Előhűtött vagy fagyasztott

499Ft/kgA műsorvezető páros vidám 
perceket szerzett a közön-
ségnek

A díj, Miklós Kriszta és a 
Világbéke

A sztárok bevonulása

Venyige Sándor és Zorgel Enikő a gálán

Hallássérültek figyelmébe!

Minden szerdán 8-12 óráig, a 
veresegyházi városháza üzletsorán

HALLÓKÉSZÜLÉK  SZERVIZ 

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

-Ingyenes állapot felmérés
-Szakszerű karbantartás
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is! 



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonra

Nyomtatott 

 vászonképek
Képáruház  |  SzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonraIgényes vászonképek otthonra

Nyomtatott

vászonképek
Képáruház  Képáruház  |  SzépKép.huSzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon

Sz
ép

Ké
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huépKé

�–›borító I.
‹–  gerinc

Fedezd fel velünk az Élmények Birodalmát, táborozz nálunk és ígérjük, felejthetetlen emlékekkel ülsz vissza az 
iskolapadba! Úszásoktatás, vízi játékok, játszótér, játszóház, képességfejlesztő játékok, kézműves foglakozások, 
sportolási lehetőségek, rengeteg csúszda és életre szóló barátságok!

A resort of VAMED Vitality World

Nyári úszótábor az Aquaworldben

www.aquaworldresort.hu

CSALÁDOD
BRINGABOLTJA!

12 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRONÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRON

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU

PROFI SZERVIZZEL

Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, i l letve  emai lben,  önéletrajzzal
 

Mu n k a t á r s a k a t  k e r e s ü n k !

PÉNZTÁROST 
a Szada és 
a Veres Centerbe

 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. , 
     center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház, 
      Budapesti út 1. , 
     center.veres@cba-baldauf.hu


