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Február 20-án tartotta projekt-
nyitó összejövetelét Verőcén az 
újonnan megalakult Dunakanyar 
Praxisközösség, melyhez a verő-
cei, a kismarosi, a nagymarosi, 
a zebegényi és a márianosztrai 
felnőtt-, gyermek- és vegyes há-
ziorvosi praxisok csatlakoztak. A 
célokról Dr. Cserni István tájékoz-
tatta lapunkat.

Nagy Attila rendőr alezredes 
személyében új parancsnokot kö-
szönthetünk a Verőcei Rendőrőrs 
élén. A váltás okairól, az eddigi 
tapasztalatokról és a tervekről 
faggattuk.

Százesztendős a verőcei labda-
rúgás. Ez alkalomból Stedra Zsolt, 
a Verőce KSE ügyvezető elnöke 
nyilatkozott a Verőcei Tükörnek.

Március elején megkezdődik a 
nagyböjt, amelyről Fejérdy Áron 
atya osztja meg gondolatait az ol-
vasókkal, Szanyó István, a Géza 
Fejedelem Református Általános 
Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazga-
tója pedig a tanév első feléről ad 
számot.

A tavasz első hónapja táncház-
zal és nőnapi mulatsággal indul, 
majd a Regejáró Művészeti Klub-
bal folytatódik. Az 1848-49-es 
forradalomról és szabadságharc-
ról 14-én, az iskolában tartanak 
megemlékezést. Március 21-én 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüs-
pök atya negyedik interjúköte-
tének dedikálással egybekötött 
bemutatóján vehetnek részt az 
érdeklődők. A hónapot tavaszi 
tárlat zárja. Rügyekben gazdag 
márciust kíván a 

Verőcei Tükör szerkesztőségeSzabó Károly felvétele
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2018. december elsejé-
vel új parancsnok került 
a Verőcei Rendőrőrs élé-
re Nagy Attila alezredes 
személyében. A váltás 
okairól, az eddigi tapasz-
talatokról és a tervekről 
érdeklődtünk nála.

– Mi volt az oka a vezetővál-
tásnak?

– Kiss Sándor alezredes úr, 
az előző őrsparancsnok döntött 
úgy, hogy szüksége van a vál-
tásra, ezért kaptam a felkérést, 
amit elfogadtam.

– Ön mivel foglalkozott ezelőtt?
– Negyvenöt éves vagyok, két 

gyermek édesapja, Márianoszt-
rán élek. Ezelőtt tíz éven át vol-
tam őrsparancsnok Gödön, azt 
megelőzően pedig másfél évig 
őrsparancsnok-helyettesként 
dolgoztam ugyanott. Gödre az 
integrációt követően a határ-
őrségtől kerültem, ahol addig 
mint kirendeltségvezető-helyet-
tes tevékenykedtem. Az integrá-
ció azt jelenti, hogy 2007. dec-
ember 31-gyel a határőrséget 
gyakorlatilag beolvasztották a 
rendőrségbe.

– Mi volt az oka, hogy elfogad-
ta a verőcei felkérést?

– Hasonló volt az ok, mint az 
előző őrsparancsnok úr eseté-
ben: több mint tíz év gödi helyt-
állást követően úgy éreztem, 
szükségem van a változásra. Itt 
új a terület és a környezet, rá-
adásul nagyobb is, mint Gödön, 
hiszen öt településről van szó: 
Verőce, Kismaros, Nagymaros, 
Kóspallag és Szokolya tartozik 
az illetékességi területünkhöz. 
Újak a kollégák és a feladatok 
is. Mindez egyrészt kihívás, 
másrészt felelősség számomra.

– Eddig mik a tapasztalatok?
– Jók a tapasztalataim, az 

állomány stabilnak mondható. 
Megvan az öt körzeti megbízott, 
akik az őrs magját jelentik, de 
a fiatalabb járőrök is egyre in-
kább beilleszkednek a napi 

munkamenetbe 
és jól teljesítenek. 
Tavaly történt le-
szerelés és áthe-
lyezés is, ezért én 
elsődleges célként 
azt tűztem ki, hogy 
megteremtsek egy 
stabil, állandó ál-
lományt, amelyhez 
a jelenlegi kollégák 
jó alapot jelente-
nek.

– Hogyan látja 
Verőce közbizton-
ságának állapo-
tát?

– Verőce az a település, ahol 
jelentős visszaesés történt a 
bűncselekmények számát te-
kintve, különös tekintettel a 
vagyon elleniekre. Azt én sem 
tudom megígérni, hogy ezek a 
számok elérik a nullát, de a cél 
ez, vagy legalábbis a megköze-
lítése. Sajnos mindig lesznek 
olyan polgártársaink, akik meg-
tévednek, de mi biztosan azon 
leszünk, hogy ezeket a tenden-
ciákat megőrizzük, és az elkö-
vetett bűncselekmények szá-
mát lefelé nyomjuk. Fontosnak 
tartom elmondani azt is, hogy 
kiemelt figyelmet fordítunk a 
falopások és az orvvadászat 
megelőzésére és felderítésére. 

– Mi a helyzet a közutakon?
– A közlekedés körében elkö-

vetett szabálysértések és a kisza-
bott bírságok száma is csökke-
nést mutat a statisztikák szerint, 
ellenőrzéseink pedig elsősorban 
preventív jellegűek, elsődleges 
célunk a baleset-megelőzés. 

Természetesen ez nem azt je-
lenti, hogy az észlelt jogsértések 
esetén ne alkalmaznák kollé-
gáim a jogszabályok szerinti 
szankciót, de differenciáltan 
döntenek az egyes esetekben, 
azok minden ismert körülmé-
nyét figyelembe véve. A cél nem 
a büntetés, hanem a jogsérté-
sek megelőzése. 

– Ez mit jelent?
– Azt, hogy amennyiben nem 

súlyos a szabálysértés, lehet al-
kalmazni például a figyelmezte-
tést is: a járőr a helyszínen dön-
ti el, milyen szankciót alkalmaz. 
Ezáltal az utóbbi időben nőtt a 
figyelmeztetések száma, a bír-
ságoké pedig csökkent; mindezt 
ez a szemléletváltás is eredmé-
nyezte.

– Ez üdvözlendő változás, de 
nem nagyobb az elrettentő ereje 
a pénzbírságnak, mint egy szó-
beli figyelmeztetésnek?

– Szerintem ez alapvetően em-
ber- és adott pillanatban lelki-
állapot függő. Mindenkire más-
ként hat egy bizonyos szankció. 
Van, aki egy figyelmeztetést kö-
vetően jobban odafigyel, hogy 
ne kövessen el újabb kihágást, 
és létezik az a típus is, akire 
kiszabhatunk akár maximális 
bírságot is, befizeti, és folytatja 
ugyanott. Az általános tapasz-
talat az, hogy a figyelmeztetés 
és a kisebb mértékű pénzbírság 
elegendően visszatartó hatású.

– Ilyen például, ha valaki tele-
fonál vezetés közben?

– Nem, a telefonálás súlyo-
sabb eset, számtalan baleset 
történik emiatt. A figyelmezte-
tés inkább olyan esetekben al-
kalmazandó, ha mondjuk nem 
teljesen megfelelő az autó vilá-
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gítása, vagy valaki indokolatla-
nul használja a ködlámpát. 

– Milyen változások lépnek 
életbe a rendőrőrs életében?

– Már jelen pillanatban is 
több változás zajlik, de ezek 
inkább belső, szakmai kérdé-
seket érintenek. A napi szolgá-
latellátást illetően igyekszünk 
a látható rendőrséget megva-
lósítani, szeretnénk minél töb-
bet jelen lenni a településeken, 
főleg a forgalmasabb közterü-
leteken, például iskolák, üzle-
tek, éttermek és a Duna-part 
környékén, ezzel is erősíteni a 
lakosság szubjektív biztonság-
érzetét.

– Ha már az iskolákat említet-
te, időnként felröppennek hírek 
bizonyos fekete autókról, ame-
lyekből gyerekeket szólítanak le. 

Ezeknek mennyi valóságalapja 
szokott lenni?

– Valóban, többek között 
Gödről és Zebegényből is fel-
kerültek a közösségi oldalakra 
hasonló bejegyzések, de ezek-
nek nem volt valóságalapjuk, 
sok esetben a gyerekek fantá-
ziájában születnek meg a tör-
ténetek. Ha jelen is van valahol 
a kábítószer, azt biztosan nem 
nagy fekete autókból árusítják. 
Ettől függetlenül figyeljünk oda 
a gyerekekre és minden gyanús 
tevékenységre!

– Nyakunkon a tavasz és a 
dunakanyari turizmus megélén-
külése. Hogyan készül erre a 
Verőcei Rendőrőrs?

– Ebben az időszakban úgy 
szervezzük meg a napi szolgá-
latot, hogy a turisták által frek-

ventált területeken nagyobb 
lesz a rendőri jelenlét, ezzel 
együtt igyekszünk minél több 
gyalogos szolgálatról is gon-
doskodni, egyfajta interaktív 
szolgálatellátást megvalósítani, 
hogy bárki nyugodtan odame-
hessen a rendőrhöz, ha problé-
mája, kérdése adódik.

– Sikerült-e felvennie a kap-
csolatot az őrssel munkakapcso-
latban lévő személyekkel, intéz-
ményekkel és szervezetekkel?

– A két hónap, amióta itt 
vagyok, nem hosszú idő, így 
mindenkivel még nem tudtam 
beszélni, de természetesen fo-
lyamatosan történnek újabb és 
újabb kapcsolatfelvételek, zajlik 
az együttműködések újragon-
dolása, illetve újak kialakítása.

Révuti Norbert

Verőcén és a Dunakanyarban egyre gyakoribb jelenség, hogy helyi vállalkozók nagy meny-
nyiségű vegyes, fatartalmú hulladékot szállítanak a lakosságnak olcsón – fűtési célra – tűzifa 
helyett. Ez a tevékenység a Btk 248. szerint 3 év börtönnel büntethető bűncselekmény. A hul-
ladék magáncélú átvétele, tárolása és elégetése szintén szabadságvesztéssel és több százezer 
forintos bírsággal sújtható bűncselekményi kategóriába eshet.

Az illegális hulladékfa-kereskedelem szörnyű következménye, hogy a fának látszó tárgyak 
(OSB, pozdorja, lakkozott padló, festékes ablak stb.) elégetve veszélyes mérgekké alakulnak, 
és maradandó károkat okoznak a környék élő szervezeteiben, beleértve az embert is! Az égetett 
pozdorjából például hidrogén-cianid, formaldehid és egy sor egyéb kiemelten veszélyes anyag 
szabadul fel, ami súlyos, akár halálos megbetegedésekhez is vezethet. Felelőtlen magatartás 
ilyen anyagokat értékesíteni, csak úgy, mint olcsón megvenni tiszta tűzifa helyett. Az olcsó 
hulladékfa árát hosszú távon sokszorosan megfizetjük: nem mindegy, hogy néhány tízezer fo-
rintot, vagy főt veszítünk el!

Ha fával fűt, csak tiszta tűzifát vegyen, és gondoljon rá jó előre, hogy legyen ideje száradni és 
ezáltal kevesebb fogyjon belőle, több hőért cserébe.

Verőcén a fűtési szezon eleje óta rendkívül szennyezett a falu levegője. Lépjünk fel közösen a 
falut elárasztó fűtési szemét ellen! Ha hulladékfa-kereskedelmi tevékenységet észlel a környe-
zetében, kérjük, azonnal jelentse a rendőrségen!                                                CivilVerőce
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A képviselő-testület feb-
ruár 19-i ülésén az alábbi 
döntések születtek.

A képviselők elfogadták a ve-
rőcei önkormányzat 2019-es költ-
ségvetését. Az idei évre megfogal-
mazott alapelvek a következők: 
takarékos, átlátható és bizton-
ságos működtetés; a kötelezően 
ellátandó feladatok biztosítása; a 
szociálisan rászorultak támoga-
tása; az elindított beruházások 
megvalósítása, a forrás biztosítá-
sa; tudatos városüzemeltetés és 
fejlesztés; pályázatok figyelése, 
kapcsolódás az aktuális pályáza-
tokhoz, a pályázatok önrészének 
megteremtése.

A 2019. évi költségvetési be-
vételek és kiadások tervezett 
előirányzata 707.196.097,- Ft. 
Ebben az összegben még nem 
szerepel a már elbírált, de hiva-
talosan még be nem jelentett böl-
csődefejlesztési pályázat, ahogy 
az idei évre tervezett nagyszabá-
sú strandfelújítási program sem. 
Ezekkel együtt a költségvetési 
összeg várhatóan meghaladja 
majd az 1 milliárd forintot, amire 
még nem volt példa a verőcei ön-
kormányzat esetében.

A helyi adó mértéke 2019. évre 
nem változik. Az előterjesztés in-
doklása szerint a feladatellátás 
tárgyi és személyi feltételei rész-
ben biztosítottak. A működési 
célú kiadások az önkormányzat 

tervezett bevételének 56 %-át 
teszik ki, így beruházási és fel-
újítási kiadásokra (településfej-
lesztésre) a tervezett források 44 
%-át lehet előirányozni. A 2019. 
évben a költségvetési bevételek 
17.97 %-át fordítja az önkor-
mányzat intézményi feladatellá-
tásra. 

Az önkormányzat által mű-
ködtetett szociális támogatási 
rendszer 2019-ben is hasonló 
támogatást tud nyújtani a nehéz 
anyagi helyzetben lévők számá-
ra, mint a 2018. évben. Az ön-
kormányzat intézményeiben és a 
Polgármesteri Hivatalnál foglal-
koztatottak létszámkerete 30 fő, 
a közfoglalkoztatás keretében 12 
alkalmazottal számol a rendelet. 
Az előző évhez képest az álláshe-
lyek száma nem változott.

Verőce község önkormányza-
ta 2018-ban 103 millió forint ér-
tékű pályázati támogatást nyert 
belterületi útfelújításra. A projekt 
összértéke meghaladja a közbe-
szerzési értékhatárt, ezért a tör-
vényi szabályozásnak megfelelő-
en az önkormányzat hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszer-
zési eljárást írt ki a munkák el-
végzésére. Ajánlattételre kérte a 
Váci Útépítő Kft.-t, a pilisvörös-
vári GEOSZOLG Kft.-t, az érdi 
Green-Goes Kft.-t, a nagymarosi 
Út-Finis Kft.-t és a vámosmikolai 
NÉ&PA Kft-t.

A Verőcei Kajak-Kenu Egyesü-
let nevében Bethlen Farkas elnök 
azzal a kérelemmel fordult a tes-
tülethez, hogy a Gobabora Kft. 
által az Árpád 2. szám alatti 20 
négyzetméteres ingatlan haszná-
latáért az önkormányzat részére 
fizetett bérleti díjat újabb 10 évre 
engedje át a kajakegyesület ré-
szére. A korábbi megállapodást a 
testület 6 hónapra meghosszab-
bította.

Grauszmann György polgár-
mester havi beszámolójában 
egyebek mellett arról tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy elhá-
rult a közbeszerzési akadály a 
magyarkúti Irma-forrás környé-
kének felújítása elől, így az új 
indító- és fogadóállomást is ma-
gába foglaló fejlesztés várhatóan 
még ebben az évben megvalósul-
hat. 

Grauszmann György elmondta 
továbbá, megkezdődtek az előze-
tes egyeztetések a kormányzati 
strandfelújítási programmal kap-
csolatban. Kifejtette: a verőcei 
tervek elkészültek. Köztük szere-
pel egy teljesen új és fedett vízi 
színpad és nézőtér, új öltözők, 
kerékpártárolók, árnyékolók, 
játszótéri elemek. A pályázati ki-
írás még nem jelent meg, a tár-
gyalások azonban folyamatosak. 
További információk a Dunaka-
nyarban várható strandfejleszté-
sekről a 10. oldalon.
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Születések: Baka Levente és Horgas Andrea fia 
Kornél Imre. 

Háziorvos. Telefonszám: 27 375 448. Weboldal: 
cserni.hu. Rendelési idők: hétfő, kedd, csütörtök, 
péntek 8-11, szerda 14:00-18:00. Ügyeleti telefon-
szám: 104.  Gyermekorvosi rendelés. Hétfő: 8:00-
10:00, kedd: 14:00-15:00 - csecsemő tanácsadás, 
15:00-17:00 - beteg rendelés, szerda: 8:00-10:30, 
csütörtök: 8:00-10:30 - beteg rendelés, majd tanács-
adás, ill. iskolaorvosi munka, péntek: 8:00-10:00.

Március 4-től ismét a szokott rendben, hétfőn és csü-
törtökön délután, kedden és pénteken délelőtt rendel 
Dr. Karácsonyi Zsuzsanna fogorvos. Időpont kizárólag 
rendelési időben kérhető a 30 306 9175-ös telefonon.

Gelle Katalin (2. sz. körzet) védőnő elérhető-
sége: 06 70 378 8739. Tanácsadás ideje: hétfő és 
péntek 8-11 óráig. Kőházy Andrea védőnő (1. B. 
körzet) elérhetősége: 06 30 289 6090. Tanácsadás 
ideje: kedd 8-11 óráig. Kele Krisztina (1. A. kör-
zet) védőnő elérhetősége: 06 30 779 7744. Tanács-
adás ideje: csütörtök 12:30-14.30-ig

Ezeken a napokon 8-16 óráig telefonon is el-
érhetők a védőnők. Előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges a tanácsadásra érkezők részére.

A verőcei rendőrőrs az alábbi számon érhető el: 
27/375-565.

A Verőcei Gyermekekért Ala-
pítvány igazán sikeres évet tud-
hat maga mögött. Köszönhetően 
a sokrétű adományoknak (ön-
kormányzati támogatás, adó egy 
százalék, valamint magánszemé-
lyek, vállalkozók felajánlásai) jó 
néhány tervünket tudtuk meg-
valósítani 2018-ban.

Minden évben, így tavaly is 
támogattuk az évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkező „Én és a vi-
lág – a világ és én” rajzpályáza-
tot, az iskolai gyermeknapot. A 
nagy játszótérre kikerült egy já-
téktároló láda, telis tele pakolva 
homokozó játékokkal.

Lehetőségeinkhez mérten hoz-
zájárultunk a nyári táborok költ-
ségeihez, így részesei lehettünk a 
méltán népszerű iskolai kézmű-

ves tábornak, a katolikus és a 
református hittantáboroknak is.

Könyvek vásárlásával bővítet-
tük az iskolai könyvtár állomá-
nyát, az óvoda részére pedig dia-
vetítőket és vetítővásznat szerez-
tünk be.

Pénzadománnyal segítettük 
a Verőcei Karitász munkáját, 
melynek során nehéz helyzetű 
gyermekeknek vásároltak tan-
szereket az iskolakezdéshez. Az 
elsős osztályoknak képességfej-
lesztő eszközöket vásároltunk. 

Hagyományteremtő jelleg-
gel létrehoztunk egy pályázatot, 
melynek keretében keressük és 
díjazzuk a tehetséges verőcei fi-
atalokat.

A 2019-es évet már egy na-
gyobb beruházással kezdtük: a 

sportcsarnok, a kis tornaterem, 
illetve az iskola részére szerez-
tünk be szappanadagolókat, 
elektromos kézszárítókat.

Az idei évre is számos tervünk 
van: szeretnénk a megszokott 
programjainkhoz az anyagi fede-
zetet biztosítani, ismeretterjesztő 
előadásokat támogatni, fejleszte-
nénk az iskolaudvari játszóesz-
közöket.

Ehhez kérnénk a szülőket, a 
verőcei lakosokat és a jó szán-
dékú vállalkozókat, hogy adó-
juk 1 százalékával és adománya-
ikkal továbbra is segítsék mun-
kánkat! Köszönjük!

Adószámunk: 18712830-1-13. 
Bankszámlaszámunk: CENTRÁL 
Takarék szövetkezet, 66000145–
11062440.

Részletes információk és műtéti időpontok egyeztetése:
Telefon: +36 30 411-4315     E-mail: allatorvos.veroce@freemail.hu

Márciusban is KIJÁRÓ MACSKÁK IVARTALANÍTÁSI KAMPÁNYA:
KANDÚR macskák  6.500 Ft-tól  /  NŐSTÉNY macskák 13.000 Ft-tól
A műtétekkel kapcsolatos további kedvezményes beavatkozások:
féregtelenítés, veszettség elleni oltás, macska leukémia (FeLV) szűrés

DR. KERESZTES ZSOLT ÁLLATORVOSI RENDELŐJE
Verőce, Árpád út 54.

Rendelési idők:
Hétfő:       9-11       17-19 
Kedd:       9-11       17-19
Szerda:     9-11       17-19 
CsüCsütörtök:   9-11       17-19 
Péntek:     9-11       17-19

és
és
és
és
és
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Projektnyitó összejö-
vetelét tartotta Verőcén 
az újonnan megalakult 
Dunakanyar Praxiskö-
zösség, melyhez a verő-
cei, a kismarosi, a nagy-
marosi, a zebegényi és a 
márianosztrai felnőtt-, 
gyermek- és vegyes házi-
orvosi praxisok csatlakoz-
tak. A célokról Dr. Cserni 
István tájékoztatta a Ve-
rőcei Tükröt.

A hagyományos értelemben 
vett háziorvoslás megújulásra 
szorul. A háziorvosi társadalom 
egyre inkább elöregszik, a fel-
nőtt- és vegyes praxisokban a 
nyugdíjas korú háziorvosok ará-
nya 40, a gyermekorvosi praxi-
sokban pedig már 48 százalék. 
Ráadásul egy felmérés szerint 
a megkérdezett háziorvosok 28 
százaléka öt éven belül nyugdíj-
ba szeretne menni – ismertette 
az adatokat Dr. Cserni István. 
Hozzátette: a szakma presztízse 
is csökken, egyre kevesebben 
akarnak háziorvosként dolgoz-
ni, mindez együttesen azt ered-
ményezi, hogy egyre több a meg-
üresedő háziorvosi praxis.

Új struktúrán kell tehát gon-
dolkodni és új technológiákat 
szükséges alkalmazni a házior-
vosi körzetekben. Ennek egyik 
formája lehet a praxisközösség 
– fogalmazott községünk házior-
vosa. Az újszerűnek tűnő foga-
lom a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a praxisközösséghez csat-
lakozó háziorvosi, házi gyermek-
orvosi, illetve egyéb alapellátási 
praxisok összefognak, és együtt 
próbálnak meg egy adott kistér-
ségben új, egészségtudatos gon-
dolkodásmódot bevezetni.

2017-ben írták ki az első praxis-
közösségi pályázatokat, a duna-
kanyari pedig most kezdi meg 
a munkáját azzal a céllal, hogy 
az érintett községekben lakók 
egészségesebb életmód szerint 
éljenek. A krónikus betegségek 
jelentős része ugyanis a hely-

telen életmód-
ból fakad. Az 
elhízás, a ke-
vés mozgás, a 
stressz, a do-
hányzás, az al-
koholfogyasztás 
és az egyéb ká-
ros szenvedélyek 
számos betegség 
kialakulását se-
gítik, szerepük 
döntő a magas- 
vérnyomás, a 
cukorbetegség, 
az érszűkület, az infarktus, illet-
ve a különböző daganatos meg-
betegedések megjelenésében. 
Az egészségesebb életmód nem 
csupán a krónikus betegsé-
gek és a szövődmények számát 
csökkentheti, hanem egyúttal 
az egészségben eltöltött évekét 
emelheti is. Ez a cél – hangsú-
lyozta Cserni István.

Ha az „egy orvos-egy nővér” 
összetételű alaprendelésbe to-
vábbi szakdolgozókat vonnak 
be, olyan orvosi energiák szaba-
dulhatnak fel, amelyeket a meg-
előzésre lehet fordítani – tette 
hozzá, példaként említve dieteti-
kus, gyógytornász, mentálhigié-
nés szakember és népegészség-
ügyi koordinátor bevonását.

A tervek szerint a praxiskö-
zösség egészségügyi állapotfel-
mérést szervez majd a lakosság 
körében, amit prevenciós rende-

lés, tanácsadás követ – megelő-
zendő a későbbi betegségeket, 
szövődményeket. Az egyéni ta-
nácsadások mellett várhatóan 
csoportfoglalkozások is lesznek, 
például cukorbetegklub, test-
súlykontroll csoport, baba-ma-
ma klub. Iskolai programokat, 
újraélesztő tanfolyamokat, do-
hányzásról leszoktatást segítő 
foglalkozásokat is terveznek.

A program 2020 szeptem-
beréig tart, a fogadtatás és az 
eredmények kiértékelése után 
születik döntés az esetleges 
folytatásról. Cserni István meg-
jegyezte, reméli, új fejezet kez-
dődik a háziorvoslásban azzal, 
hogy az eddig egymás mellett, 
de elszigetelten dolgozó orvosok 
közösen munkálkodnak majd a 
kistérségben lakók egészségé-
ért. További részletek a www.
dunakanyarpraxiskozosseg.hu 
oldalon olvashatók.

Révuti Norbert felvétele

Kép: Aradi Szilveszter
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Első szavam a köszöneté. Kö-
szönöm a Presbitérium, vala-
mint az Igazgatótanács munká-
ját. Köszönöm a sok féltő odafi-
gyelést, imát, mellyel hordoznak 
bennünket. Külön köszönöm 
Márkus Gábor nagytiszteletű 
úr és Ladányi Károly iskolaügyi 
gondnok támogatását, mellyel 
segítik az intézmény minden-
napjait. Kérem a továbbiakban 
is támogató segítségüket, imái-
kat!

Istennek hálát adva mondhat-
juk el, hogy túl vagyunk az idei 
tanév első félévén. Összességé-
ben eredményes félévet zártunk. 
Diákjaink többségének teljesít-
ményével elégedettek lehetünk.

Intézményünk szakos ellá-
tottsága jó. Sikerült minden 
státuszt megfelelő végzettségű 
pedagógussal betöltenünk. Ami 
folyamatos gondot jelent, az a 
délutános takarítói státusz be-
töltése. Sajnos erre az álláshely-
re nehezen találunk jelentkezőt, 
de mostanra úgy tűnik, ezt is si-
került megoldanunk.

Az alsó tagozaton történt sze-
mélyi változások nagyon jót tet-
tek a tantestületnek. Lelkes, 
kreatív, innovatív kollégák ke-
rültek a távozók helyére. Idén is 
el tudom mondani, hogy az is-
kolai nevelőtestület összetétele 
nagyon jól alakult. Jó hangulat, 
összefogás jellemzi a mindenna-
pokat.

A felső tagozat évek óta stabil 
és eredményes.

Az óvoda életét, mindennap-
jait érintő jelentős változás volt, 
hogy augusztus végén elköszönt 
tőlünk Ritzl Erika óvodavezető, 
és vele együtt még két óvó néni. 
Kicsit izgalmasra sikeredett 
az évkezdés, hiszen folyama-
tos óvónőhiány jellemző a kör-
nyéken. Ám egy-két hónapon 
belül sikerült olyan új kollégá-
kat találnunk, akikkel nagyon 
jó együtt dolgozni, akik szív-
vel-lélekkel teszik a dolgukat. 
Az óvoda vezetésével Győrffyné 
Daragó Évát bíztuk meg. Sike-

rült hamar megtalálnia a közös 
hangot, és vezetőként is elfogad-
tatnia magát kollégáival. Szemé-
lyiségéből adódóan másképpen, 
együttműködőbben és másféle 
problémakezeléssel irányítja az 
óvoda működését. A változások 
mind az óvoda-bölcsőde, mind 
az óvoda-iskola, mind pedig az 
óvoda-fenntartó viszonylatban 
pozitívak, előremutatóak.

Fontos mérföldkő az intéz-
mény életében a Rákóczi úti 
telephelyen kialakított EGYMI 
központ megépülése, átadása 
és működésbe lépése. Az évek 
óta tartó közös munkálkodás az 
intézmény és az EGYMI között 
újabb szintre lépett. Az eddigi 
támogató munkának is nagyon 
örültünk. Érezhető segítséget je-
lentett ez mind az óvoda, mind 
az iskola életében. Ettől a tanév-
től még komolyabb létszámmal, 
és a munka komolyságához mél-
tó környezettel, helyiségekkel si-
került előbbre lépnünk. Bízunk 
abban, hogy az idei tanévben 
átadott regionális fejlesztő köz-
pont áldásos munkájának ered-
ményeit továbbra is érezni fog-
juk, sőt, újabb lehetőségekkel 
sikerül segíteni a mindennapok 
pedagógiai munkáját.

Iskolásaink a mindennapi ta-
nulás mellett számos sport- és 
tanulmányi versenyen vesznek 
részt. Az elért eredmények kö-
zött számos dobogós helyezést 
találunk. Nemcsak regionális ta-
nulmányi és sportversenyen si-
kerül jó helyezéseket elérnünk, 
hanem országos versenyeken 
is öregbítik diákjaink iskolánk 
hírnevét. Az iskola honlapján 
(veroceiskola.hu) minden elért 
eredményt közzéteszünk. Kö-
szönet a felkészítő pedagógu-
soknak, és a versenyző diákok-
nak is!

Az óvodában, bölcsődében is 
komoly szakmai munka folyik. 
Túl vagyunk a beiratkozók zö-
mének beszoktatásán, bár a ki-
csik felvétele a nevelési év során 
folyamatosan történik. A neve-

lési év első negyedében megtör-
tént a nagycsoportosok előzetes 
felmérése, melynek célja, hogy 
az óvónők a lehető legszaksze-
rűbb, leginkább fejlesztésre 
szoruló területekre koncentráló 
szakmai munkát folytathassa-
nak az elérhető legjobb iskolai 
előkészítés érdekében. Ebbe a 
fejlesztő munkába igyekszünk 
a szülőket is bevonni. Ennek 
érdekében tájékoztató, isme-
retterjesztő szülői értekezletet 
szerveztünk, ahol a fentebb is 
említett segítő szakembereink 
tájékoztatták a szülőket a vizs-
gálatok tematikájáról, a kapott 
eredmények értelmezéséről és a 
gyermekek további fejlesztésé-
nek lehetőségeiről.

2019 nyarának fontos felada-
ta az iskolai, óvodai udvar fej-
lesztése, füvesítése, játékeszkö-
zök vásárlása, valamint az infor-
matikai eszközpark fejlesztése 
az iskolában is és az óvodában 
is.

A bölcsődében is zajlik a mun-
ka. Továbbra is jelentős igény 
mutatkozik a bölcsődei ellátás-
ra. Amennyiben arra lehetőség 
kínálkozik, érdemes elgondol-
kodni egy második bölcsődei 
csoport indításán.

Továbbra is nagyon nagy 
szüksége lenne az intézmény-
nek egy nagyméretű raktárhe-
lyiségre. Ez a probléma mielőbbi 
megoldást sürget. Egy ekkora 
intézmény nem tud létezni rak-
tárhelyiség/helyiségek nélkül.

Nagyon szép és tartalmas ad-
venti – karácsonyi időszakunk 
volt. Túl vagyunk az iskolai-óvo-
dai farsangokon és a jótékony-
sági bálon is. Minden rendezvé-
nyünk jól sikerült. Köszönjük a 
szervezők munkáját és az aktív 
részvételt! Most már ismét a 
munkára koncentrálunk. Hús-
vétig nincs megállás.

Istenbe vetett hittel kívánok 
mindnyájunknak békés, nyu-
godt, eredményekben gazdag 
hónapokat!

Szanyó István igazgató
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Szabó Károly képei
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Forrás: www.facebook.com/Verőcei-Kajak-Kenu-Egyesület

(Fotók: Révuti Norbert)
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 A 2018-ban elindított 
strandfejlesztési program 
második ütemében 1 milli-
árd forintból újulnak meg a 
Dunakanyar strandjai. A Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség 
Kisorosziban tartott sajtótá-
jékoztatót.

 A strandfejlesztési program 
első ütemében 55 balatoni strand 
újult meg 1,8 milliárd forintból. A 
második ütemnek köszönhetően 
hamarosan megnyílik a lehető-
ség a Dunakanyarban található 
vízparti strandok fejlesztésére is, 
többek között Verőcén, Kisoroszi-
ban, Zebegényben és Visegrádon.

Guller Zoltán, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség vezérigazgatója 
elmondta: elsődleges cél a maga-
sabb színvonalú infrastruktúra 
kialakítása a nyílt vízi fürdőhelye-
ken. Ennek értelmében megújul-
nak a partszakaszok, a zöldfelü-
letek, a vízparti lépcsők és burko-
latok, az öltözők és vizesblokkok. 
Nagy hangsúlyt kap a vízbiztonsá-
got növelő, vízi mentést segítő esz-
közök beszerzésének támogatása, 
a vízi attrakciók, sportolási lehető-
ségek bővítése - mint sportpályák 
létrehozása, kenuzást, kajakozást 
és vízi labdasportokat támogató 
feltételek megteremtése.

A program célja ezen felül az 
is, hogy a strandok a főszezonon 
kívüli is vonzóak maradjanak a 
helyiek és a turisták körében. Így 
teret kapnak a tavaszi-őszi-téli 
rendezvények, és hangsúlyt kap 
az egészségturisztikai és a sze-
zonhosszabbítást elősegítő szol-
gáltatások (pl. szauna, korcsolya-
pálya) kialakítása is.

A strandfejlesztésekhez vissza 
nem térítendő hazai forrást bizto-
sít a kormány. A részletekről és 
a megvalósításról az egyeztetések 
folyamatosan zajlanak.

(Forrás: Magyar Turisztikai 
Ügynökség)

  Dél-Afrikában több helyszínen 
került sor a IV. Horgász Világjáté-
kokra, ahol a MOHOSZ mint or-
szágos sportági szakszövetség a 
csónakos pergető, a pontyozó, a 

női finomszerelékes, valamint a 
férfi feeder válogatottal képvisel-
tette a világjátékok keretein belül 
megrendezett világbajnokságokon 
Magyarországot.

A komoly szervezést és felkészü-
lést igénylő afrikai kaland végül 
abszolút sikert hozott, ugyanis a 
magyar csapat az éremtáblázat 
élén végzett az édesvízi versenye-
ken két világbajnoki győzelemmel, 
egy világbajnoki ezüstéremmel és 
egy nyolcadik helyezéssel!

A IX. Feeder Horgász Világbaj-
nokságon a magyar csapat húsz 
nemzet válogatottja közül összesen 
39,5 pontot szerezve hódította el 
a világbajnoki címet az 54 pontos 
holland és 63 pontos olasz horgász 
válogatott elől úgy, hogy az egyé-
ni rangsor első 10 helyére három 
magyar versenyző is bejutott. A 
magyar csapatban Csillag László 
segítőként dolgozott. 

Forrás: mohosz.hu

A Kárpát-Haza templománál március 24-én 
kilencedik alkalommal kerül megrendezésre 

 az Ima Magyarországért, 

amely a déli harangszóval 
kezdődik Dr. Papp Lajos 

szívsebész professzor szavaival.
Várunk mindenkit szeretettel!
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 Az idén kereken száz-
esztendős a verőcei lab-
darúgás. A magyarfutball.
hu adatai szerint az 
1919-ben alapított egye-
sület Nógrádverőcei Re-
ménység Sport Egyesü-
let, Nógrádverőcei Barát-
ság, Nógrádverőcei SE, 
Nógrádverőcei Építők, Ve-
rőce, Verőcemaros, majd 
Verőce Sport Egyesület 
neveken futott, ma pedig 
Verőce KSE-ként jegyzik. 
A klub jelenlegi helyzetéről 
Stedra Zsolt ügyvezető el-
nököt faggattuk. 

– Milyen változások történtek az 
utóbbi időben az egyesület életé-
ben?

– Két fiatal edzőre tettünk szert 
Drajkó Gergő és Bohony Bálint 
személyében, akik egyébként já-
tékosként a felnőtt csapatot erő-
sítik. Bálint az U7-es, az U9-es 
és az U11-gyes, Gergő pedig az 
U14-es, valamint az ifi csapattal 
foglalkozik. Hörbi (Herbert Lász-
ló) a nyáron egy betegség miatt 
visszavonult, de reméljük, hamar 
felépül és tovább tevékenykedik a 
sportéletben. Örömteli hír, hogy 
az U7-es és az U9-es csapat ese-
tében a létszámot fél év alatt sta-
billá tettük.

– Mi ennek az oka?
– Elmentünk az iskolába tobo-

rozni, aztán az egyik gyerek hozta 
a másikat. Nagyon szép számmal 
járnak télen is edzésre, a terem-
be. Úgy néz ki, hogy az utánpót-
lással rendben leszünk. Renge-
teget segített ebben Dobos Géza 

technikai vezető, valamint a már 
említett Drajkó Gergő és Bohony 
Bálint. Utóbbiak szívvel-lélekkel 
vetették magukat a munkába, a 
gyerekek pedig hamar megszeret-
ték őket. 

– Hogy állnak a felnőttek a baj-
nokságban?

– A felnőtt csapat jelenleg a 
hatodik helyen áll. A fiatalok-
nál, ha elérik a tizennyolc-tizen-
kilenc éves kort, jön az érettsé-
gi, a továbbtanulás, és persze a 
hétvégi bulizás, mindezek miatt 
sokan abbahagyják a sportolást. 
Ennek ellenére akadnak lelkes 
újoncaink, ősszel három srácot 
sikerült beépítenünk a csapat-
ba: Lózs Bencét, Till Norbit és 
Liktor Andrást. Várható veszte-
ség, hogy Plachi András külföldre 
megy, egy-két srác pedig az öreg-
fiúk korába lépett. Török Norbit 
leigazolta az Újpest, így az egyik 
szemünk sír, a másik nevet. Re-
méljük, szép sikereket ér el majd 
magasabb szinten, mi teljes mell-
szélességgel szurkolunk neki.

– Mi a cél a felnőtt csapattal a 
tavaszi idény folyamán?

– A dobogó környékét célozzuk 
meg.

– Jelenleg hány igazolt játéko-
sotok van?

– Nyolcvan körüli a létszám. 
Nálunk U17-es csapat egyelőre 
nincs, a többi korosztály viszont 
működik. Remélem, az idén sike-
rül szert tennünk TAO támoga-
tásra, ez nagyon sokat jelentene 
az utánpótlásnak.

– Mik a távolabbi célok?
– A megye II-ben szeretnénk 

megszilárdítani a csapat helyét, 
illetve még inkább koncentrálni 
az utánpótlásra, hogy a gyerekek 
a szabadidejükben sportoljanak, 
ne hagyják abba tizenhét-tizen-
nyolc évesen. A mai világban 
testileg és lelkileg is különösen 
fontos a rendszeres mozgás, ne a 
számítógép, a telefon és a hétvégi 
buli legyen a középpontban.

– Hogyan győzöd a rengeteg 
munka mellett az egyesület ügyeit 
is vinni?

– Sokat gondolkodom a visz-
szavonuláson. Ha találnék alkal-
mas embert, szívesen átadnám 
a stafétabotot. Szeretném meg-
jegyezni, hogy amennyiben nem 
tudunk kicsit több támogatót, 
szponzort magunk mellé állíta-
ni, akár komoly anyagi gondok 
elé nézhet a Verőce KSE. Nagyon 
számítunk többek között Verőce 
község önkormányzatának segít-
ségére, amelynek ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani, hogy 
végre megújulhat a pálya körüli 
kerítés. Jelenleg a legnépszerűbb, 
a legtöbb fiatalt megmozgató csa-
patsport a labdarúgás, érdemes 
tehát belefektetni. 

– Hogyan ünneplitek meg az el-
múlt egy évszázadot?

– Szeretnénk a nyáron egy em-
lékezetes hétvégi rendezvény ke-
retében méltóképpen – mondjuk 
egy gálamérkőzéssel valamely 
nagy csapat ellen – megünnepelni 
a százéves verőcei futballt, ennek 
megvalósításához szintén hálás 
szívvel vennénk az önkormányzat 
támogatását.

Révuti Norbert
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A dolgok lényegét a végső céljuk 
határozza meg leginkább. Mire jó 
a böjt? Miért is alakult ki a nagy-
böjt hagyománya? Egy megszokott, 
mintegy kötelező vallásos szokás 
csupán? Vagy pusztán egy tavaszi 
tisztulási kúra, hogy jobban érez-
zük magunkat a bőrünkben. Vagy, 
hogy fogyózzunk az ünnepek és a 
farsang után, és helyet készítsünk 
a húsvéti sonkának?

Nálunk, keresztényeknél a böjt 
célja alapvetően egy személyhez, 
Jézushoz kötődik, akiről hisszük, 
hogy maga az emberré lett Isten. 
Isten, aki a Szeretet. A nagyböjti 
időben a legnagyobb szeretet meg-
ünneplésére készülünk, a hús-
vétra, amelyben Isten az életét 
adta értünk, hogy új életünk le-
gyen. „Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mint annak, aki életét 
adja...” (Jn15,13). 

Úgy akarjuk évről évre megün-
nepelni a húsvétot, hogy szeret-
nénk növekedni mi is ebben a leg-
nagyobb szeretetben, ebben az új 
életben. A negyven napos készületi 
időszak ennek a nagy szeretetnek 
az egyre mélyebb befogadására, 
életre váltására van. Bűnbánati idő 
is, mert ahhoz, hogy javuljunk, nö-
vekedjünk, szembe is kell nézni a 
hibákkal, de alapvetően a szeretet 
örömteli erőfeszítéseinek az ideje. 
Kicsit olyan ez, mint egy különle-
ges edzési idő. Van benne helyre-
igazítás, van benne fáradtság, eről-
ködés, de közben tele van örömmel 
is, mert haladunk, ügyesedünk, 
erősödünk. Csak mi nem hervadó 
babérért, hanem a szeretet hervad-
hatatlan koszorújának öröméért 
küzdünk (vö. 1Kor 9,25).

Ferenc pápa egyik beszédében 
így fogalmaz: „A nagyböjt bűnbá-
nati időszak, ez igaz, de nem szo-
morú idő! Bűnbánati időszak, de 
nem szomorú, nem gyászos idő! 
Örömteli és komoly vállalkozás 
arra, hogy levessük önzésünket, 
a régi embert, és megújuljunk ke-
resztségünk kegyelme szerint.”

Szeretem Szent Benedeknek azt 
a gondolatát, miszerint legalább 
ilyenkor, a nagyböjtben teljes tisz-

tasággal, buzgósággal kellene él-
nünk, és helyre hoznunk a más 
időkben elkövetett hanyagsága-
inkat (vö. Regula, 49,1-3). Vala-
miképpen azt jelenti ez, hogy leg-
alább ilyenkor komolyan kellene 
vennünk mindazt, amit könnyen 
elhanyagolunk, ami hiányzik, ami 
elmarad az életünkből, hogy be-
gyakorolva az egyensúlyos, szép 
életet, előbbre jussunk a szeretet 
húsvéti útján. 

Ezért bizonyosan jó, ha a böjti 
időt egy kis megállással, visszate-
kintéssel, lelkiismeret-vizsgálattal 
kezdjük. Rátekinthetünk a kap-
csolatainkra, napirendünkre, idő-
beosztásunkra. Mi az, ami nem 
működik jól az életünkben? Mi az, 
ami elmaradt, ami egyensúlyta-
lan? Hol kezdett újra túlzottan a 
saját önzésünk, fontoskodásunk, 
kényelmünk vagy kapkodásunk 
uralkodni a pillanatnyi vágyaknak 
vagy elvárásoknak megfelelően? 
Adok időt a szeretteimnek? Adok 
időt Istennek? Adok időt magam-
nak? Pihenek eleget? Vagy túl so-
kat pihenek? Rászánom az időt az 
állapotbeli feladatomra?

Talán első nagyböjti feladatunk 
az, hogy összeszedjük magunkat a 
széteséseinkből, és komolyan vesz-
szük a hétköznapi elhatározása-
inkat. Kár addig különleges erőfe-
szítéseket vállalnunk, amíg az sem 
megy, ami pedig a normális lenne. 
Megvan néha a kísértés, hogy min-
denféle böjtöket keressünk ma-
gunknak, ahelyett, hogy előbb az 
alap dolgunkat teljesítenénk.

Egy másik szempont lehet a böj-
ti elhatározásaink között, hogy in-
kább keressük a szeretet konkrét, 
pozitív lépéseit, mint pusztán a le-
mondásokat. Tegyünk valami töb-
bet, vagy tegyük valamely munkát, 
feladatot (főleg, amihez nincs ked-
vünk) nagyobb összeszedettséggel, 
teljesebb szeretettel. Lépjünk oda 
valakihez, akit nehéz szeretnünk. 

Claire de Castelbajac, egy szent-
életű, fiatalon elhunyt francia lány 
írja a naplójában, mennyire fenn-
akadt azon, amikor édesanyja ahe-
lyett, hogy még pénzt adott volna 

neki, hogy odaadhassa az általa lá-
togatott szegényeknek, arra biztat-
ta, hogy inkább az osztályban men-
jen oda ahhoz a lányhoz, aki most 
jött, kicsit ellenszenves, és akivel 
senki se beszél. Legalább öt percre 
menjen oda hozzá. Claire nehezen 
érette meg, még dühös is volt édes-
anyjára, de aztán rájött, hogy igaza 
van, és meglépte a szeretetnek ezt 
a „lemondását”. Egy barátnőjének 
végül örömmel írta ezzel kapcso-
latban: „az igazi szeretet az, ha 
odamész a szomszédodhoz, akinek 
talán szüksége van rád, és megvi-
gasztalod, aki szomorú.”

Végül természetesen a lemondás 
is része a szeretetnek, a böjtnek. 
Ezzel kapcsolatban azonban két 
dologra érdemes vigyáznunk. Egy-
részt arra, hogy a lemondásunk ne 
váljék formálissá, külső megfele-
léssé, anélkül, hogy a lényegben, a 
szeretetben változnánk. Mit ér, ha 
nem eszünk húst, de közben mor-
gunk és zsörtölődünk mindenen, 
ami nem a mi kényünk-kedvünk 
szerint van? Az is lemondás, böjt, 
amit nem mi találtunk ki magunk-
nak, hanem amit az élet ajándékoz 
nekünk, mint lehetőséget, hogy 
szeressünk egy nehézséget. 

Másrészt arra érdemes figyel-
nünk a lemondásokkal kapcsolat-
ban, hogy sose tévesszünk velük 
célt. Ne azért tegyük, hogy megvere-
gethessük a vállunkat, hogy büsz-
kék lehessünk az akaraterőnkre, 
a saját „szentségünkre” vagy „val-
lásos teljesítményünkre”, hanem, 
ahogy Szent Benedek mondja, csak 
azért, hogy „a lelki vágyódás örömé-
vel várjuk a szent húsvétot” (Regu-
la, 49,7).  A lemondások a szeretet-
re való készségünket és a szívünk 
nyitottságát, a természetfeletti utá-
ni vágyat hivatottak szolgálni, ne-
hogy „elnehezüljön a szívünk” (vö. 
Lk 21,34).

Kezdjük el közösen, ki-ki a maga 
helyén a szeretet személyre szabott 
„edzéstervét”, hogy egyre inkább 
be tudjuk fogadni és tovább tud-
juk adni a legnagyobb szeretetet, 
amelyet húsvét titkában ajándékoz 
nekünk Isten. Fejérdy Áron atya
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Petőfi szerelmének, Szendrey 
Júliának, a „feleségek feleségé-
nek” tavaly volt születése 190. 
és halálának 150. évfordulója. 
Most márciusban – a szabad-
ságharc hónapjában – őrá emlé-
kezünk.

(Keszthelyen született, 1828. 
december 29-én, meghalt Pes-
ten, 1868. szeptember 6-án. Ő 
maga is verselt, de jelentőseb-
bek műfordításai, pl. az Ander-
sen-mesék.) 

Szendrey Júlia 1846. szept-
ember 8-án találkozott először 
a nagykárolyi megyebálon Petőfi 
Sándorral. 

1847. május 27-én ezt írta 
naplójába:

„E nap óta vagyok Petőfi je-
gyese, s e nap óta szeretem őt 
jobban, mint mindent a világon. 
Mit tettem és mondtam e na-
pon, azt nem tudom, csak any-
nyit, hogy az felér eddigi életem 
minden napjaival. Csalódjam in-
kább mindenben a világon, csak 
egyedül Sándorom szerelmében 
ne!… 

És épen mivel most mindenem 
ettől függ, mert a boldogságnak 
minden szálát e szerelemhez kö-

töttem: tán épen ezt fogja tőlem a 
sors elszakítani; tán épen e bol-
dogságot tőlem az isten elvenni, 
nehogy az üdvességből már itt 
kivegyem részemet, s ne marad-
jon az örök életre semmi.”…

1848. október 2.: 
„Könnyeket sajtol ki belőlem 

a szégyen, hogy én is nemükhöz 
tartozom, én is asszony vagyok! 
… nem vagyok képes egyébre, 
nem engednek a körülmények 
szerelmemért többet tenni, mint 
szépen itthon ülni, kötni és főz-
ni, foltozni és rántásokat kever-
ni!”…

„Ha a csata után élne, hogy 
én lehetnék az első, ki őt 
üdvezelném, s ha elesnék, hogy 
karom lenne a koporsó, melly őt 
felfogná s én lennék az árnyék, 
melly utána szállna sírba, s ott 
véle együtt enyésznék el.”…

„Meddig kell még nélküled 
lennem, napjaimnak egyetlen 
vigámsága, egyedüli öröme, édes 
férjem, Sándorom?”

1849. július 31. – a segesvári 
csata után –:

„Minden olly szomorú, min-
den gyászol, a természet és az 
emberek, s mindenek fölött: a 

haza! Oh hazám, nem csoda, 
ha elborul fölötted az ég, ha a 
napnak fényes orczája elhomá-
lyosul, midőn reád tekint, mi-
dőn látja eltiportatásodat, mikor 
látja fiaid rabságát, mikor látja a 
bilincseket, mellyek véresre seb-
zik gyermekeid kezeit s lábait. 
…. E népet hagyá el istene, e né-
pet, melly méltóvá akará magát 
tenni őseihez, … s hitte istené-
ről, hogy segítni fogja, mennyire 
az isteni hatalom hat. S az isten 
mindenható! – És mégis…!”

Kolozsvár, 1849. november 
10.:

„Nem gondolok most már az 
élettel annyit se, mint mennyit 
hajdani jó napjaimban ruhá-
mon egy szalagcsokor állásával 
gondoltam. Ki van rám mond-
va az ítélet s nem állhatok töb-
bé ellent; örök boldogtalanság-
ra vagyok kárhoztatva, és meg 
kell törnöm sorsom vas hatalma 
alatt.” 

(A https://magyarkoltokdiohejban.
blogspot.com/ című blogban to-
vábbi részletek olvashatók  
Szendrey Júlia naplójából és éle-
téről)

          (Szentandrási Erzsébet)

Könyvbemutató és beszélgetés 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspökkel

Szeretettel hívunk minden kedves  
érdeklődőt  

március 21-én 18 órára  
a művelődési házba  

Beer Miklós Most már látom  
című interjúkönyvének bemutatójára. 

Püspök úrral Grauszmann György  
polgármester beszélget.

A helyszínen könyvvásárlási  
és dedikálási lehetőség is lesz.
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Március 2., szombat: Farsangi 
táncház a Mészáros Zenekarral. 
17.00-18.00: Aprók tánca, a be-
lépés díjtalan. 18.00-23.00: Fel-
nőtt táncház, belépődíj: 500Ft/fő. 
Táncot tanít Tamás Tímea.

Március 8., péntek: 16 órától 
a Nyugdíjas klub nőnapi mu-
latsága. 19 órakor Nevess ve-
lünk- kabaréműsor a PaTHÁLIA 
Miniszínpad előadásában.

Március 9., szombat 19 óra: 
Regejáró Művészeti klub. Házi-
gazda Török Máté verszenész.

Március 14., csütörtök 12.00: 
Ünnepi megemlékezés az 1848-
49-es Forradalom és Szabadság-
harc tiszteletére a Géza Fejede-

lem Református Iskolában. 17 
órakor gyertyagyújtás és koszo-
rúzás a Verőcei Temetőkertben a 
honvédsírnál, majd megemléke-
zés Csuthy Zsigmond tiszteletére 
a Református templomnál. Köz-
reműködnek: Őszikék, Kabócák 
néptánc csoport, Cantus Beatus 
kórus.

Március 21., csütörtök 18 óra: 
Most már látom - Dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspök atya negye-
dik interjúkötetének dedikálással 
egybekötött bemutatója. Beszél-
getőtársa Grauszmann György, 
Verőce község polgármestere.

Március 22., péntek 19.00: Vi-
lágjárók klubja. Baszkföldi kalan-
dok, hétköznapok, nemcsak egy 

turista szemével. Csorba László 
vetítéssel egybekötött előadása.

Március 23., szombat 16.00: a 
Verőcei Fonó Női kör előadásso-
rozata. Párkapcsolat és család.

Március 23., szombat 16.00: 
Virágok női szemmel, tava-
szi tárlat. Kiállítók: Grisanceva 
Szvetlana, Lázár Dóra, Lukács 
Andrea, Rási Katalin, Papp Esz-
ter.

Április 4. csütörtök 8.00-
14.00: A tudomány napja Verő-
cén. Ismeretterjesztő előadások, 
játékos programok gyerekeknek 
az általános iskolában, a termé-
szettudományok izgalmas világá-
nak bemutatása.

Hétfő. 8.30-10.30: 2.emelet, 
jóga vezeti Dr. Bükki Tamás. 
9.15-10.15: nagyterem, zene-
bölcső, vezeti Gebri Bernadett. 
16.00-17.00: 1.emelet, Nyug-
díjas klub vezeti Mózes Gábor-
né.16.00-17.00: nagyterem, 
Dancer Shadows I. tánc, veze-
ti Rák Orsolya. 16.00-17.00: 
nagyterem, Dancer Shadows II. 
tánc vezeti Rák Orsolya. 16.30-
17.30: 2. emelet, Ovis jóga ve-
zeti Mácza Marietta. 18.00-
19.30: 1.emelet, Vinyasa Flow 
felnőtt jóga vezeti Mácza Mariet-
ta. 19.00-20.30: nagyterem, Ifi 
Kabóca néptánc csoport vezeti 
TamásTímea, Mucza Péter. 

Kedd. 8.30-10.00: nagyterem, 
Pilates vezeti Magyar Edit. 9.00-
10.00: 1. emelet, Ayurvedikus 
babamasszázs (kéthavonta), ve-
zeti Almási Zsófia. 9.00-10.30: 
2.emelet, Szülés utáni regene-
ráló jóga vezeti Várady Gyöngyi. 
10.30-12.00:  2.emelet, Váran-
dós jóga vezeti Bátory Zsófia. 
10.00-12.00: 1. emelet, Varró-
tanfolyam, vezeti Lázár Dóra. 
16.15-17.15: Nagyterem, Nagy-
kabócák néptánc, vezeti Tamás 

Tímea. 16.15-17.15: 1. eme-
let, Balett, 1. vezeti Turpinszky 
Andrea. 17.30-18.30: 1. eme-
let, Balett 2. vezeti  Turpinszky 
Andrea. 18.00-19.30: Nagyte-
rem, Pilates vezeti Magyar Edit. 
18.00-19.30: 2. emelet, Női jóga 
vezeti Erdős Ágnes. 

Szerda. 10.00-12.00: 2. eme-
let, Kicsik klubja, vezeti Demjén 
Anna. 10.00-12.00: 1. emelet, 
Magánének oktatás, vezeti: Pal-
lagi Judit. 12.00-16.00: nagy-
terem, Őszikék táncegyüttes, 
vezeti Kakas Éva. 14.00-19.00: 
1. emelet, Magánének okta-
tás, vezeti Pallagi Judit. 16.30-
17.15: nagyterem, Kistücsök 
ovis néptánc, vezeti Tamás Tí-
mea. 18.30-19.30: nagyterem, 
Gymstick, vezeti Hámori Zsu-
zsanna. 19.30-21.00: nagyte-
rem, Aikido vezeti Martos Ta-
más. 19.00-20.30: 1. emelet 
Cantus Beatus kórus, vezeti 
Verbay Zsolt.

Csütörtök. 10.00-12.00: 
nagyterem, Dunakanyar NAV 
nyugdíjas klub (havi utolsó 
csüt.), vezeti Forrai Éva. 13.00-
15.00: nagyterem, Természet-

tudományos szakkör, veze-
ti Háry Letícia. 16.00-17.00: 
nagyterem, Kiskabóca néptánc 
vezeti: Tamás Tímea. 17.00-
18.00: nagyterem, Nagykabóca 
néptánc, vezeti: TamásTímea, 
Mucza Péter. 16.00-17.30: 
1.emelet, (magán) jóga, vezeti 
Mácza Marietta. 17.00-19.00: 2. 
emelet, jóga, vezeti: Dr. Bükki 
Tamás. 19.00.-20.00: 2. eme-
let, Jóga, vezeti: Dr. Bükki Ta-
más. 19.00-20.30: nagyterem, 
Aikido, vezeti Martos Tamás.

Péntek. 8.00-9.30: 2.eme-
let, női jóga, vezeti Erdős Ág-
nes. 10.00-11.30: 2. emelet, Női 
jóga, vezeti Erdős Ágnes. 9.00-
10.00: 1. emelet, Ayurvedikus 
babamasszázs (kéthavonta), ve-
zeti Almási Zsófia. 18.00-20.00: 
1. emelet, Borbarátok össze-
jövetele (havi első péntek), ve-
zeti Illés György. 18.00-19.30: 
2.emelet, Színjátszó kör, vezeti 
Turpinszky Béla. 18.00-20.00: 
nagyterem, Verőcei Csattogók 
néptánccsoport, vezeti Kovács 
Henrik. 18.00-20.00: 1. emelet, 
Gyermekfelügyelet – Csattogók 
gyerekei.
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Építőipari cég Nagymaros 30 km-es  
vonzáskörzetében keres;

- kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező 
szakembert,

- betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosz-

szú távú biztos állást ajánlunk. 
Jelentkezés lehetőleg e-mailben:hod@hodcsoport.hu

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig  
a 27/354-195 telefonszámon.

Építőipari cég keres irányításra képes személyt  
építési munkaterület vezető munkakörbe,  

Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, 
vagy kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. 

A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet  
és hosszú távú biztos állást ajánlunk.

Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig 

a 27/354-195 telefonszámon.

Antik Idea 
Régiségkereskedés a Dunakanyarban

Verőce, Árpád út 54. A 12-es számú főút mellett,  
az állatorvosi rendelő szomszédságában. 

Hagyatékok, gyűjtemények felvásárlása, ingyenes  
értékbecsléssel és akár azonnali készpénzfizetéssel! 

ADÁS-VÉTEL-BIZOMÁNY 
Örökölt, de nem tudja, hogy mennyit érhet  
a tulajdonába került antik tárgy, régiség? 

KERESSEN BIZALOMMAL! 
Vásárolok antik kisbútorokat (akár felújításra szorulót is),  

festményeket, bronz-réz szobrokat, antik ékszereket, antik 
ezüst dísztárgyakat, antik fegyvereket, régi játékokat, üve-
geket, antik csillárokat, porcelánokat (Herendi, Zsolnay), 

egyéb antik tárgyakat. 
Bármilyen padláslelet, minden, ami régi, ne dobja ki,  

ne lomtalanítsa, lehet sok pénzt ér!
Amennyiben Önnek olyan tárgyai vannak, amelyek eladása 
nem sürgős, bizományosi értékesítésre is lehetősége van. 

Antik Idea, az Ön megbízható partnere! 
Kapcsolat: Telefon: +36303917909 

Email: antik.idea@gmail.com



A község lapja – Kiadja az önkormányzat 2621 Verőce, Árpád út 40. – Felelős szerkesztő: Réti József 
Vezető szerkesztő: Révuti Norbert. A szerkesztőség címe: 2623 Kismaros, Liget u. 29. – Telefon:
 +36 70 427 6368, e-mail: szerkesztoseg.veroce@gmail.com – Tördelő szerkesztő: Imrik Péter.
 Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác – Hirdetési árak: 1/8 oldal 2640 Ft, 
1/4 oldal 3600 Ft, 1/2 oldal 6000 Ft, 1 oldal 10 800 Ft. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
 Lapzárta minden hónap 20-án.
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