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Nagyboldogasszony napja
A Szűzanya halálának időpontját teljes biztonsággal nem lehet
meghatározni. Feltételezhető, hogy Jézus Krisztus halálának évében
vagy nem sokkal azután halt meg. Egyes számítások szerint Jézus 30ban halt meg, amikor Mária körülbelül 54 éves lehetett.
Az
ősegyházig
visszanyúló
hagyomány
szerint
a
Megváltó
édesanyjának nem kellett a sírban várnia Jézus világ végi eljöveteléig,
hanem halála után Isten föltámasztotta, és magához emelte a mennyei
dicsőségbe. Ezt a népi vallásosságban is évszázadokon át öröklődő
nézetet XII. Pius pápa Munificentissimus Deus kezdetű bullájában
dogmai rangra emelte: 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként,
hogy a Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után
testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe.
Jeruzsálemben már az V. században megemlékeztek a Boldogságos
Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet dormitio sanctae Mariae, a
szentséges Szűz elszenderülése elnevezéssel illették. A VI. században
egész Keleten elterjedt az ünnep. Rómában I. Sergius tette hivatalos
ünneppé; hamarosan vigíliával ünnepelték. Róma a VII. században
vette át, s itt a VIII. századtól assumptio beatae Mariae, a Boldogságos
Szűz mennybevételének nevezték. A múlt század közepéig nyolcnapos
ünnep – oktáva – is kapcsolódott hozzá.
2003 óta a Szeplőtelen Fogantatás december 8-án ünnepelt napja
mellett Nagyboldogasszony a második kötelező Mária-ünnep.
Magyarországon Szent István óta parancsolt ünnep. (1948-ig
munkaszüneti nap volt.)
A krónikák szerint Szent István király e napon ajánlotta
Magyarországot Szűz Mária oltalmába – ezért nevezzük őt
Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent
István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Nagyboldogasszony Szűz Máriának a magyarok által használt neve. A
krónikák Szent Gellért érdemének tulajdonítják, hogy Jézus anyja
magyar földön a Boldogasszony nevet kapta: a velencei származású
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püspök fehérvári beszédében nevezte Boldogasszonynak Máriát. Az
Érdy-kódex szerint „Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy
az Szüz Máriát ez Magyarországban Bódogasszonynak, avagy ez
világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent István királ es ez szegény
országot Bódogasszony országának nevezé.” Mivel a keresztény
hagyományban Szűz Mária születését is megünneplik, így annak az
ünnepnek a neve Kisboldogasszony lett, míg a Boldogságos Szűz
mennybevétele a Nagyboldogasszony ünnepe elnevezést kapta.
Az Árpád-ház megkeresztelkedett nemzetsége Nagyboldogasszony
oltalmába ajánlotta magát. Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában
olvashatjuk: az országot, vagyis önnön uraságát, uralmát és a
királyságot a Szűzanya szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének
érezte, vallotta. E választásban nyilván a pogány Boldogasszonytisztelet, archaikus Emese-hagyomány is közrejátszott: Mária az
Árpádoknak mennyei édesanyja és oltalmazó királynéja.
Az Árpád-korban Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalma; a
koronázótemplomok, főpapi székesegyházak, számtalan monostor,
búcsújáróhely és templom az ő pártfogása alatt álltak. Árpád
fehéregyházi sírja fölé is Nagyboldogasszony tiszteletére emeltek
templomot; Mária oltalma alatt állott a székesfehérvári bazilika,
királyaink koronázó- és temetkezőhelye, továbbá az esztergomi
bazilika, a kalocsai érseki, váci, győri püspöki székesegyház – Szent
István király alapításai.
Forrás: Magyar Kurír

Hittantábor – Csobánka 2014
A felnőtt segítők szemével
Felejthetetlen
öt
napot
töltöttünk
el
Csobánkán,
szeretetben és békességben.
Az idén is szép számmal
jelentkeztek a gyerekek, sok
új jelentkezővel egyetemben.
Voltak, akik most találkoztak
először a Jóistennel, viszont
voltak olyanok is, akik a Vele
való kapcsolatukat el tudták
mélyíteni.
Én,
mint
felnőtt
segítő,
örömmel végeztem a
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szolgálatot és ezt a többi felnőtt
társam is így tette.
Köszönet
a
Jóistennek,
hogy
kegyelmével segíti munkánkat és
erőt ad ahhoz, hogy egyházának
építő kövei lehessünk!
Köszönettel tartozom még Jácinta
nővérnek,
János
atyának,
a
szervezőknek, a szülőknek, a
gyerekeknek, a támogatóinknak és
mindazoknak,
akik
bármilyen
formában segítettek nekünk!
Fekete Kati
Mi fogyott a táborban?
1 db fokhagyma
2,5 kg Zala felvágott
4 kg kenőmájas
4,5 kg sajt
6,5 kg párizsi
10 kg Rama margarin
10 kg kakaópor
10 l ketchup
15 l puding
18 kg virsli
35 kg kalács
35 l citromlé
35 kg cukor
40 kg barack

55 kg kenyér, szeletelve
100 l tej
125 db teafilter
300 db zsemle
(20 perc alatt elkészült belőle a
szendvics)
360 db tojás
390 db bundás kenyér
420 db palacsinta
600 db kókuszgolyó
2100 tányért és 3250 poharat
mosogattunk el az 5 nap alatt,
amiben a kis segítők is aktívan
részt vettek

A LEGKEDVESEBB TÁBORI ÉLMÉNYEM jeligére szeretettel várjuk a
táborozó gyerekek, fiatalok, felnőttek ilyen irányú gondolatait,
fogalmazásait, rajzait! A szöveg terjedelme min. 1 mondat, maximum
1 A4-es oldal. A küldeményeket e-mailben a megadott jeligével kérjük
elküldeni (a rajzokat is szkennelve kérjük) Császár Ottó címére:
ottocsaszar@gmail.com. A beküldőknek meglepetéssel kedveskedünk!

4

Az Életigekörrel Máriapolin jártunk ...
Az idén július 9 és 13 között Gödöllőn tartották a Fokoláré mozgalom
nagy nyári találkozóját, a Máriapolit.
A Máriapoli Mária városát jelenti, melyet több napon keresztül építenek
a résztvevők. Az eseményen közel 800 résztvevő volt jelen, köztük
több gyerek és fiatal, akik szintén érdekes lelki programban vehettek
részt, mellette pedig játszhattak, táncolhattak, énekelhettek és
szórakozhattak. Mindenkit egyetlen egy cél vezérelt: szeretetet
ajándékozni a másiknak, hogy Jézus jelen legyen köztük.
Mi is ott jártunk az Életigekör néhány tagjaival. Habár csak egy napra,
szombaton sikerült eljutnunk, de az a pár óra is már mély benyomást
tett ránk. Íme néhány tapasztalat az ott megéltekből, a résztvevők
tollán keresztül.
"Amikor közösségünkből, az Életige körből, többen elhatároztuk, hogy
elmegyünk a Máriapoli rendezvényére, jó ötletnek tűnt, mivel
többünknek ez újdonságot jelentett. Végre egy független, szabad nap,
ami sok élményt ígér, és amely még tanulságos is lehet a számunkra.
Hát az is volt!
Az eseményen elhangzott tanúságtételek elgondolkodtattak és
ráébresztettek arra, hogy hogyan lehetünk segítségére egymásnak és
Jézus tanításait hogyan élhetjük meg és adhatjuk tovább a mai, XXI.
századi világunkban. Konkrét gyakorlati példák hangzottak el, amit
átültethetünk a saját környezetünkre, a mi adott körülményeink közé.
És ami a számomra legmeghatóbb volt, hogy bár most voltam először
ilyen rendezvényen, kevés embert ismertem, mégis úgy fogadtak,
olyan meleg barátsággal, mintha már nagyon-nagyon régóta
ismernénk egymást. Az egész rendezvénynek olyan bensőséges volt a
hangulata, mintha több száz vagy ezer ember egy nagy család lenne.
Azt hiszem, ez a szombat sokáig emlékezetes lesz a számomra."
"Ennyi embert regisztrálni, mozgatni, nem kis feladat, de mégis itt
nagyon flottul ment minden. Nem volt tolongás, nem volt lökdösődés.
A kiscsoportos beszélgetések, az ebédeltetés, a szabadidő, utána a
hosszabb foglalkozás szintén zökkenőmentes volt. Egyszerűen feltűnt
nekem, hogy ez a több száz ember mennyire egyet akart: a békésmozgalmas nyugalmat. Nagyon sok felső tagozatos, középiskolás korú
fiatal volt és fiatal felnőtt. Pici babák, kisgyerekek a szülőkkel. De ezek
az előbb említett fiatalok már tudatosan jöttek, ők már tudatosan
hittek az együttlét boldogító örömében. Az egész nap Isteni kegyelem
volt nekem!"
az Életigekör tagjai
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Az új templom helyének előkészítése képekben

A következő írás apropóját egy „véletlen” beszélgetés adta, amelyben
szóba került az új templomunk építése, a régi épületek lebontása és
„megszólalt” a múlt. (A szerk.)

Ad Gloriam Dei – Egyházi téglabélyegek nyomában
Elhagyatott, romos épületek közelében, bontási területeken és
sittlerakók halmain gyakran találkozunk különféle jelölésekkel –
monogramokkal, évszámokkal, nemesi címerekkel – ellátott téglákkal.
Azt ugyanakkor már kevesebben gondolnák, hogy a téglák jelölése
hazánk területén is közel kétezer éves múltra tekint vissza: idehaza
viszonylag kis számban maradtak fenn geometrikus formákkal,
légióbélyegekkel, illetve esetenként gyermek- és felnőtt lábnyomokkal
ellátott – a feltételezések szerint rabszolgák által megjelölt – római kori
tegulák. (Egyes vélekedések szerint a „tégla” szavunk is a római
„tegula” kifejezésből származik, míg más magyarázatok az eredetét
inkább a német „Ziegel” [cigla] szóhoz kötik.). A 17. és 18. századi
nemesi és egyházi téglavetők, majd a 19. század második felétől
megjelenő nagy téglagyárak már más célból, az elszámolás
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megkönnyítésére kezdték el alkalmazni a téglajegyeket, így eleinte
csak minden századik, ötszázadik,
ezredik téglát jelölték meg.
A
téglabélyegek
sokféleségét
tekintve hazánk világszinten is
egyedülálló
térségnek
számít,
egyes becslések szerint ugyanis az
egykori Magyar Királyság területén
mintegy 30.000 féle téglajelzés
létezik. E páratlanul gazdag formakincs ismeretében természetesen az
sem meglepő, hogy egyházi vonatkozású téglabélyegek is nagy
számban és változatosságban maradtak ránk.
A római kort követően a
legkorábbi
ismert
téglajelölések
között
már
találunk
egyházi
kötődésűeket.
Ezek
közé
tartoznak azok a 16. század
második felében a győri
jezsuiták
téglaégetőjében
készült,
háromágú
jellel
ellátott darabok, amelyek Krisztus három szegét jelképezik.
Szintén meglehetősen koraiak – és ugyancsak győriek – a GZACEI
rövidítéssel, valamint 1669-es évszámmal jelölt téglák, amelyek
Széchenyi György (1606-1695) megrendelésére készültek. A
téglabélyeg feloldása Georgius Zéchenyi Archiepiscopus Colocensis
Episcopus Iaurensis, vagyis Széchenyi György Kalocsai Érsek és Győri
Püspök (ezeket a téglákat a legrégebbi évszámmal ellátott darabok
között tartjuk számon). E több száz éves téglák mellett az egyházi
jelképek rendkívül széles skálája ismert téglabélyegként, köztük a
legkülönbözőbb formájú keresztek (pl. a Szent András-kereszt vagy a
máltai kereszt, amely a Kegyesrendi Atyák kőbányai téglaégetőjében
készült), a kulcsok (pl. a Pécsi
Püspökség
padlóburkoló
téglája),
harangok
stb.
Gyakoriak
a
különféle
monogramok, rövidítések is, pl.
az IHS Krisztogram („Iesus
Hominum Salvator” = „Jézus, az
emberek Üdvözítője”), a PAX
(„Pax
Vobiscum!”
=
„Béke
veletek!”) vagy a több változatban is ismert MARIA ligatúra.
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A kiemelt hazai egyházi központokhoz – érseki és püspöki
székhelyekhez, apátságokhoz – szintén köthetők jelölt téglák, ennek
egyik látványos példája a képen bemutatott AABB betűkkel jelölt
darab, amely a Pannonhalmi Főapátság téglája (ArchiABBatia).
Természetesen
nem
kizárólag
az
egyház
képviselői,
hanem
világi
téglavetők,
téglagyárosok is gyakran alkalmaztak egyházi
szimbólumokat a termékeiken, ennek egyik
kiemelkedő példája a Krisztus arcképével és az
ezt körülölelő stilizált töviskoszorúval díszített
darab a pozsonyi Reidner Sámuel téglagyárából .
Lényeges kiemelni továbbá, hogy a római
katolikus egyház mellett a különböző protestáns
felekezetekhez is köthetők téglabélyegek, pl. a
REFORMA·EK jelöléssel ellátott tiszaszentimrei
darab, amelynek feloldása Református Eklézsia.
Ezen kívül zsidó vallási szimbólumokkal (pl.
Dávid-csillaggal), sőt (horribile dictu!), még
különféle szabadkőműves jelképekkel ellátott
darabok is többféle változatban ismertek.
A régi épületeink
bontása után egy
ilyen téglát találtam
és küldtem el
azonosításra
szakértő
kollégámnak. (A
szerk.)
Szerinte ez egy
viszonylag ritka
típus, az egykori
Gerenday Műemlék
és Építőanyag Rt. terméke (Kőbányáról), ráadásul "szabadkőműves"
tégla (ez látszik is a körzős-vonalzós jelképből).

8
Gyűjtőtársaimmal, a Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesületének
valamennyi tagjával együtt bízunk benne, hogy a vidéket és
városainkat járva mind többen mutatnak érdeklődést múltunk ezen
értékes
szeletének
megismerésére
és
megőrzésére!
(www.facebook.com/pages/Monarchia-Bélyeges-TéglagyűjtőkEgyesülete)
Berki Márton

1Úton – zarándoklat a családokért
A Mária Út teljes vonalán egy közös célért, a családokért szervez
zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió, augusztus 16án, szombaton. Ez a minden évben megrendezendő zarándoknap az
1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben
és Magyarországon egyaránt. A zarándoklatba egyházközségünk is
becsatlakozhat a Veresegyházról - Vácra induló szakaszon, amely az
alábbi településeket érinti: Veresegyház, Őrbottyán, Vácrátót, Sződ,
Sződliget, Vác. A teljes út kb 22 km, de részben is lehet csatlakozni a
zarándoklathoz. Veresegyházon a gyülekező tehát augusztus 16-án,
reggel 7.30-kor a plébánia előtt.
Az
1Úton
zarándoknap
közel
tízezer
ember
számára
fog
zarándokélményt nyújtani, melyen keresztül életre kel a csoda: az
emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért, családjaikért
zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely
hatalmas lelki jelentőséggel bír. Az eseményre meghívást kap minden
család és család nélküli ember, aki késztetést érez arra, hogy
augusztus 16-án egy napos zarándoklat keretében hosszabb vagy
rövidebb szakaszt tegyen meg a Mária Úton. Az 1Úton zarándoknaphoz
kapcsolódhatnak civil szervezetek, egyházi szervezetek, iskolák,
közösségek. Az együtt átélt megpróbáltatások által, a közös énekszó
erejével és az élen járó kereszt árnyékában a különféle helyekről
érkező emberek, csoportok kapcsolatot építhetnek egymással is.
A zarándoklás olyan életforma mely lépésről lépésre közelebb visz
önmagunk, embertársaink és Isten felé, miközben kinyitja előttünk a
világot…
Mi az 1Úton célja?
A több országot érintő rendezvény lelki élményt ad mindenkinek, aki
elindul ezen a zarándoknapon. A résztvevők nemcsak egymást ismerik
meg, hanem közelebb kerülnek önmagukhoz is. Olyan értékrenddel
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találkoznak, melyre egyre nagyobb szükség van a mai széthúzó
társadalomban.
Eközben találkoznak a természettel, egészséget is szolgálják, s
rácsodálkozhatnak a Kárpát-medencében rejlő történelmi emlékekre,
kincsekre is.
Az 1Úton zarándoklat egységet teremt. Minden szakaszon százak
mennek majd egymás társaságában, egymás mellett, egymás segítve,
egymásra figyelve. Békében, harmóniában és biztonságban, tehát
egységben.
Az 1Úton: spirituális élmény
A zarándoklat során találkozások történnek ember és ember, Isten és
ember között. Miközben az ember lépéseivel töretlenül egy fizikai cél
felé tart, rádöbben arra, hogy útját végig egy emberfeletti világ
biztonsága kíséri.
Így a zarándok önmagával is szembesül. Megismeri saját értékeit és
korlátait, választ kaphat kérdéseire, problémáira. Irányt kap,
útmutatást arról, milyen értékrendet kövessen, melyek azok az
alappillérek, melyek megtarthatják őt az életben.
Az 1Úton zarándoknap életet átformáló élménnyé válhat azok számára,
akik nyitottak a találkozások átélésére, megtapasztalására. Életünk
kérdései sokszor nyitottak, amíg itt vagyunk a földön. mi magunk
döntünk arról, hogy merjük-e a nehezebb utat választani.
Bővebb információt itt találtok:
http://mariaut.hu/tart/farticle/null/1437/1
Itt pedig jelentkezni lehet (legkésőbb 3 nappal az esemény
előtt):
https://docs.google.com/forms/d/1OoZr37aakkq5TvUFcs7RxTOFUG0mfdZ2E4RCD5h9xo/viewform

Változások egyházközségünk életében
Augusztus 1-től változások történtek egyházközségünk életében.
Püspök atya döntése alapján az eddigi egyházközségek ellátása mellett
Vácrátót is hozzánk került, ilyen módon a feladatok is megnövekednek.
Kérjük a testvérek megértését ezzel kapcsolatban, és továbbra is
számítunk mindenkinek a szolgálatára, aki lehetőségei szerint
bármilyen módon aktívan részt vesz egyházközségünk életében és
Isten Országának az építésében!
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Esküvőre készülnek
Augusztus 23. 16 óra Gödöllő Szentháromság templom
Rév Bence - Petneházy Réka

ESEMÉNYNAPTÁR
Augusztus 15. 18.30 Nagyboldogasszony mise a Pioban. A zsúfoltság
elkerülése miatt kérjük, hogy akik kocsival közlekednek, inkább a többi
hely valamelyikére menjenek:
17.30 Erdőkertes vagy
18.30 Őrszentmiklós
Augusztus 16. 7.30 Zarándoklatra gyülekező a Plébánia udvarán.
Augusztus 20. 9.30 ünnepi szentmise a Református Templomban.

A Don Bosco Családi Napközi felvételt hirdet a 2014/2015. tanévre 114 éves korú gyermekek részére. Bölcsödés-óvodás korúak számára
egész napos ellátás; iskolásoknak tanulószoba, délutáni játék. Mindez
katolikus szellemben, a szalézi nevelési módszert alkalmazva,
Erdőkertesen a templom melletti plébánia épületében, kedvezményes
áron. A felvételi kérelmeket a
csaladinapkozi@erdokertes.vaciegyhazmegye.hu címre kérjük
elküldeni. Érdeklődni lehet még Zsolt atyánál és a 30/463-55-24
telefonszámon.
***
Felkészítést indítunk felnőttek számára keresztségre, elsőáldozásra,
bérmálkozásra, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik ezekben a
szentségekben már részesültek, de szeretnék a hitüket elmélyíteni,
jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet Zsolt atyánál
szeptember 15-ig. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak,
akikhez ez az információ közvetlenül nem jut el, de érdekelheti őket a
felkészítés!
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IMÁDKOZZUNK a JÚNIUS ÉS JÚLIUS HÓNaPBaN
KeReSZTeLT GYeRMeKeKÉRT!
Gombai Levente Csaba
Hunyadi Lotti
Kukucska Martin
Kovács Kinga
Terényi Júlia
Reinprecht Anna Mária
Ratkai Zsófia
Nagy Lilla
Almási Szofia Emma
Matuz Nóra
Boros Bence
Protár Lili
Hegedűs Gergely
Csapóczi Milán
Csernyey Bíborka
Csernyey Bernát
Prokopecz Tímea
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket,
hogy hiteles, tanúságtevő keresztény
emberekké váljanak! Segítsd szüleiket
és keresztszüleiket a példaadásban!
Amen!
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SZENTMISÉK RENDJE A TEMPLOM
FELÚJÍTÁS ALATT
A Szt. Pio Otthonban
Hétfő, szerda……………
10.00
Kedd, csütörtök, péntek..…18.30
Szombat ………………………. 8.00
Vasárnap a veresegyházi
Református templomban
8.00
Gyónási
lehetőségek
a
templomfelújítás ideje alatt a
hétköznapi
szentmisék
előtt
negyed órával a Szent Pio Otthon
könyvtárában
lesznek,
illetve
külön időpontban megbeszélés
szerint.
SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN
Szombat............................ .….18.00
Vasárnap ....... …08.00 és 9.30
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap……… ..9.30 és 18.00
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN
Vasárnap......... ……………….………11.00
SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön 19 órától a Szent Pio
Otthon kápolnájában.

KÖZÖSSÉGEINK
Pici-ifi(óvodás) közösség: péntek 17.00
Alsós közösség:
péntek 17.00
Felsős közösség:
péntek 17.00
„Kis ifi” közösség:
péntek 19.30
Nagy ifi közösség: minden hónap első
péntek 19.30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Életige kör: minden hónap 1. és 3.
péntek 19 óra, Erdőkertes
Boldog Özséb közösség: minden szerda
19.00
Kalász
közösség:
minden
hónap
második vasárnap délután
Szent Antal imaközösség: minden
hónap 13-án 17.30
Szent Anna Bibliakör: hétfő 10.00
Kórus: minden szerda 19 óra
Gitáros kórus: minden vasárnap 16.30
Karitász: minden hónap 2. kedd 19.15
Útkeresők: minden kedd 19.15
Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 .30
Rózsafüzér társulatok: minden hónap
első vasárnapja
Missziós Imaközösség: minden hónap
első vasárnap 16.00
Baba-mama minden csütörtök 9 óra
Szeretetláng kéthetente szombaton 8.45
Szent Mihály kéthetente kedden 19.30
Erdőkertes
Cursillo csoport: minden hónap 1.
csütörtök 18 óra (könyvtár)

HIVATALI ÜGYEK
Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 1 hónappal
szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni).
Bejelentkezés Molnár Zsolt plébános atyánál a +36-20-9104509-es
telefonszámon.
Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános
atyánál. Ha kérdése van, a +36-20-9104509-es telefonszámon lehet
felvilágosítást kérni.
Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig.
A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon.
Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta.
A kiadványért felelős: Molnár Zsolt plébános.
(e-mail: molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu)
Szerkesztőség: Ferencz Dóra, Ferencz Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.

