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2015. május 9. szombat, 19.00
Agatha Christie: Az egérfogó

– bérletszünet;
•

2015. május 15. péntek, 19.00
Thomas-Aldobólyi-Szenes: Charley nénje

– bérletszünet;
•

2015. június 20. szombat, 20.00
Veres Medve Díjkiosztó Gála

•
JEGYIRODA:

Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45-47.)

JEGYINFO: 70 371 7838 
veres1szinhaz.hu

facebook/veres1szinhaztarsulat

Sportesemények
LABDARÚGÁS NB-III FELNŐTT

05.09. 17.30
Tiszaújváros – Veresegyház VSK

05.17. 18.00
Veresegyház VSK – Putnok FC Kft

•
TRIATLON

X. NYÍLT TRIATLON VERSENY
ÉS REGIONÁLIS DIÁKOLIMPIA

2015. május 29-30-31.
29-én pénteken:

alsó tagozatosok „MINI” aquatlon versenye
30-án szombaton:

„Tour de GALGA” kerékpáros túra.
31-én vasárnap:

X. Nyílt triatlon verseny
•

TÖMEGSPORT
JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐ

intézmények, közösségek között
2015. május 9. (szombat) 9.00 órától

Mézesvölgyi Iskola
•

KÉZILABDA
VII. Kucsa Tamás Nosztalgia Kézilabda Nap

2015. június 20. szombat 13.00 óra
Veresegyház Sportpálya

Eseménynaptár
május 15.  19 óra

Körösi Gábor koncert
Ezerkincs Életmód Centrum

•
május 16.   9 óra

Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó
Mézesvölgyi Iskola

•
május 16.   11 óra

Revetek–Veletek családi program – Viczián utca
•

május 17.   16 óra
Cantemus kórus Pünkösdváró hangverseny

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 20.   18 óra
Kamarahangverseny

Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
•

május 21.   17 óra
Zeneiskolai koncert/ütő

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 21.   18 óra
Zeneiskolai koncert, Elláné Papp Katalin

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 22.   14 és 17 óra
Hangszeres művészeti alapvizsga
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola

•
május 23.   10 óra

Szentlélek templom alapkőletétel
•

május 30.    9 óra
Veterán haszonjárművek találkozója és kiállítása,

felvonulás a városban, Medveotthon mellett
•

május 30.
Pedagógusok Napja – Mézesvölgyi Általános Iskola

•
május 30.   18 óra

Néptánc gála – Bokréta Néptáncegyüttes – Váci Mihály Művelődési Ház
•

május 31.
Gyermeknap – családi program – Fenyveserdő

•
június 4.

Trianoni évforduló megemlékezés – Margita
•

június 5.   18 óra
kiállításmegnyitó:

Ők is voltak gyerekek – arisztokrata gyermekportrék
(Varga Kálmán muzeológus)

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

június 6.
Suli buli – Református iskola

•
június 6-7.

Az Eszterházyak világa – buszos kirándulás – Fertőd
•

június 12.   18 óra
Ballagás – Fabriczius Általános Iskola, Fő úti épület

•
június 16.   18 óra

Tanévzáró koncert – Váci Mihály Művelődési Ház 
•

június 18.   18  óra
Évzáró (felső tagozat) – Fabriczius Általános Iskola, Fő úti épület

•
június 19.   18  óra

Évzáró (alsó tagozat) – Fabriczius Általános Iskola, Mézesvögyi épület

Ajánló
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Ünnep

TAVASZI
HADJÁRAT

Színpadon a  Veresegyházi Népdalkör
A Hagyományőrző Népi Együttes

felelevenítette a májusfa állítás hagyományát

Jó móka volt!

Jó ebédhez szólt a nóta
a Roma Kisebbségi Önkormányzat programján

A dinamikus Szandi

A Dékány Saroltával fellépő Koós János
nemcsak énekben, hanem humorban is örökzöld

Az 1849-es dicsőséges csatákat felidéző emlékhadjárat
résztvevőit ünnepélyesen fogadta Veresegyház

VERESI MAJÁLIS
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Önkormányzat

61/2015.(IV.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy

megvásárolja a TP Komplex Zrt-től az 5785/152
hrsz-ú és az 5785/141 hrsz-ú tel keken épülő 13-13
lakásos épületeket a hoz zá tartozó telekkel és gép-
kocsi par ko lók kal együtt. A vételár össze ge ingatla -
nonként bruttó 170 017 440 forint (össze  sen 340 034
880 Ft), melyet egy-egy rész letben kell megfizetni
2017. december 31-ig. Eladó előteljesítést elfogad.

2. A Képviselő-testület  úgy dönt, hogy a fenti szá mú
ha tározatában hozott fizetési ha tár időt az
5785/152. hrsz-ú ingatlan esetében az alábbiak sze-
rint módo sítja: 
• 1. részlet 165 017 440 Ft 2015. április 10-ig
• 2. részlet 5 000 000 Ft a jogerős hasz ná lat ba vé teli
engedély megszerzését kö ve tően.

62/2015.(IV.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-

terület 1869/8; 2286; 2287 hrsz-ú, (termé szetben:
Veresegyház, Öreg-tó) halgaz dálkodási jogának 15
éves bérbeadásáról szóló pályá zat kiírásához, meg -
hívásos (zártkörű) eljá rással. A Kép viselő-tes tület a
zártkörű pá lyá zat  ra a Veresegyházi Horgász Egye -
sületet és a Magyar Pamutipari Horgász Egye sületet
hívja fel ajánlat tételre, az elfogadott pályázati kiírás
alap ján.

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy ház bel-
terület 3701 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Pa -
mut-tó) halgazdálkodási jogának 15 éves bér be-
  a dá  sáról szóló pályázat kiírá sá hoz, meghívásos
(zárt kö rű) eljárással. A Kép vi selő-testület a zárt  körű
pályázatra a Ve res  egyházi Horgász Egye sületet és a
Magyar Pamutipari Hor gász Egyesületet hívja fel
ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján.

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat
értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgár -
mester, Nagy István a Pénzügyi Bizottság elnöke és
Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és Köz biztonsági Bi-
zottság elnöke legyenek.

63/2015.(IV.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési

céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő te -
lepítése céljára – a Veresegyház külterület, 065/8
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 82/110 tulaj-
do ni hányadának (1120 m2) megvásárlásához Mix-
tay Ferencnétől 300 Ft/m2, összesen 336 000 Ft
vételáron.

64/2015.(IV.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veres 1 Színház mű kö désével

kapcsolatos helyiségek bérleti díjait az alábbiak sze-
rint állapítja meg:
a) előadásonként:
• 2014. évben (bevezető bérleti díjként) 10 000
Ft/előadás
• 2015. évben 130 000 Ft/előadás
b) próbák idejére: (mindkét évre azonos mértékben)
• művelődési ház színházterme 1000 Ft/óra
• innovációs központ konferenciaterme 900 Ft/óra
• innovációs központ kamaraterme 600 Ft/óra
c) a bérleti díjak jelenleg ÁFA mentesek.

2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-tes -
tülete úgy dönt, hogy – a Veres 1 Színház mű kö dése
érdekében – a Váci Mihály Művelődési ház és a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft közötti,
2015. december 31-ig szóló bérleti szer ző désben
foglaltakat jóváhagyja.

3. A bérleti díj fizetési kötelezettségeit az alábbiak sze -
rint határozza meg:
• 2014. évi bérleti díj fizetési határideje: 2015. április 15.
• 2015. I. negyedévi bérleti díj fizetési határideje:
2015. április 30.
• 2015. április 1-jétől a bérleti díj fizetése negyed é -
ven te történik úgy, hogy az utolsó negyedév pénzü-
gyileg még a szerződés lejárta előtt (2015. dec.
31-ig) rendezésre kerüljön.

4. A bérleti szerződés esetleges meghosszabbí tá sáról
a képviselő-testület 2015. december hónapban dönt.

65/2015.(IV.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház bel-

terület, 9543 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház,
Bartók Béla utca 9543 hrsz.) kivett be építetlen
terület megnevezésű, 7517 m2 alapterületű ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a TP

Komplex Zrt-t. A Képviselő-testület hozzájárul a TP
Komplex Zrt-vel az ingatlan adásvételi szerződés
megkötéséhez.

66/2015.(IV.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a veresegy házi

új Római Katolikus templom méltó ki ala kításához
szükséges liturgikus, illetve művészeti tárgyakat
megrendeli az alábbiak szerint:
a) Szobrok, szakrális tárgyak és kerámiák: össze-
 sen nettó 60 millió Ft
Konkoly György szobrász – 12 apostol szobor 34,0
millió Ft,
Módy Péter szobrász – oltár, keresztelő me den ce,
felolvasóállvány, szenteltvíztartó, kreden cia, Mária
szobor 16,5 millió Ft,
Böjte-Horváth István szobrász – korpusz (meg fe -
szített Krisztus) 5,5 millió Ft,
Kun Éva keramikus – kerámia díszek, külső és belső
felületeken 4,0 millió Ft 
b) Üvegművészet (ablakok, ajtók, egyéb díszek):
összesen nettó 22 millió Ft
Gál Lehel üvegművész – templomtér, szentély
nyílásai 12 millió Ft       
Gál Lehel üvegművész – kápolna, urnatemető,
torony nyílásai  10  millió Ft      

2. A vásárlás összértéke nettó 82 millió Ft, azaz bruttó
104 140 000 Ft, amelynek fedezete: Veresegyház
Önkormányzatának 2015. és 2016. évi költség ve -
tése, melyen belül a beruházási elő irány zatot
évenként 50-50%-os megoszlásban terheli.

67/2015.(IV.15.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fabriczius József Általános Iskola alapító
okiratának alábbiak szerint történő módosításával
egyetért:
Feladat- A szakmai alap Az átszervezés
ellátási dokumentum- rövid leírása,
hely ban tervezett indokolása

módosítás
Veresegyház, alsó tagozat A Fő úti épület bővítése
Fő út 77-79. és a létszám emel kedé -

 se miatt a 4. évfolyam
elhelyezése átkerült
a telep helyről
a székhelyre.

Veresegyház érzékszervi A szakmai alapdoku-
Fő út 77-79. (látás és hallás) mentum módosításá-

ban a sajátos nevelési
Veresegyház igényű tanulók integrált
Mogyoródi út 5-7. neve lé se, oktatása pont-

ban a fogyatékossági 
kategóriák ponto sítása:
érzékszervi fogyatékos 
(látás és hallás) kate gó -
ri ákkal

Veresegyház 6210 m2 2015. január 15-i dátum-
Fő út 77-79. mal 1050 m2 új alap te rü-

lettel bővült az intézmény.

68/2015.(IV.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) b) pont
á ltal meghatározott pályázati kiírásra, az alábbiak sze -
rint:
1. A projekt megnevezése: A Veresegyház Városi Ön -

kormányzat Idősek Otthona főző kony há já nak fej -
lesztése

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
2112 Veresegyház, Fő út 106.

3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: Veresegyház belterület 250.

4. A pályázati konstrukció: Szociális szakosított el-
látást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
bruttó 49 065 069 Ft

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempont-
jából elismerhető bekerülési költsége: brut tó
49 065 069 Ft

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és
forrása: az önerő bruttó 29 065069 Ft, amely össze -
get Veresegyház Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének tartalékkerete terhére biztosít.

8. A központi költségvetési forrásból származó támo-
gatás igényelt bruttó 20 000 000 Ft

69/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdésében biz-
tosított jogkörében a Fabriczius József Általános Iskola
intézményvezetői beosztásának ellátására Szalainé
Gulyás Ágnes személyét alkalmasnak találja, kine ve -
zését támogatja. 

70/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Medveotthon
intézményvezetőjévé Bankó László Galgahévíz Fő út
175. szám alatti lakost nevezi ki. A kinevezés 2015.
május 1-jétől 2020. április 30-ig tart. 

71/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az Állami Számvevőszék 2011.

évi ellenőrzésének utóellenőrzéséről szóló jelentés
II. sz. kiegészítő kötetében szereplő meg állapítá-
sokat, javaslatokat megtárgyalta.

2. A Képviselő-testület elfogadja az ÁSZ megálla pítá-
saira adott válaszokat és a tett intéz ke dé se ket.

72/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete a 2014. évről szóló összefoglaló
éves jelentést megtárgyalta és a belső ellen őrzési be -
számolót elfogadja.

73/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a korábban hozott határozatát

az alábbiak szerint módosítja:
2. A Képviselő-testület 2015. január 1-jétől 2015. de-

cember 31-ig 63 500 Ft/hó működési támogatásban
részesíti azt a háziorvost, aki önként vállalja, hogy
részt vesz a Misszió Egészségügyi Központ által
szer vezett orvosi ügyelet bizto sí tásában minimum
havi 1, vagy évi 12 alkalommal. 
A rendszerbe később belépő háziorvosok a be lé pés
időpontjától részesülhetnek a támogatásban.

74/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Veresegy-

ház Város közigazgatási területén lévő ivó víz közmű
vagyon teljes egészében a Magyar Állam tulajdo -
nában van, így annak ingyenes állami tulajdonba
adásáról határoznia nem kell, és ilyen határozatot
tulajdonosi jogosultság hiá nyá ban nem is hozhat. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Er dő -
kertes Község Önkormányzata, Szada Nagy köz ség
Önkormányzata és Veresegyház Város Ön  kormány -
zata, mint ellátásért felelősek köz igaz gatási terü -
letén lévő, kizárólag önkormányzati tulajdonú, az
önkormányzatok társulása va gyon kezelésében lévő
és önálló egységet képező szennyvízközmű rend-
szer nem csatlakozik semmiféle, kizárólag állami
tulajdonban lévő regionális víziközmű rendszer-
hez; a Kép viselő-testület nem kíván élni az ingyenes
állami tulajdonba adás lehetőségével.

75/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű támogatást
nyújt a Medicopter Alapítvány részére. 

76/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Molnár és

Tóth Kft. által készített határrendezéssel az Önkor-
mányzat tulajdonát képező Veresegyház belterület
3678/21 hrsz-ú, kivett út meg ne ve zé sű közte rü let -
ből összesen 42 m2 a Bohunka Gá bor és Bohunkáné
Babinka Erika tulajdonát ké pező Veresegyház bel-
terület 3678/7 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar ingat-
lanhoz kerüljön hozzácsatolásra. Egyben hozzá já -
rul ahhoz is, hogy a törzsvagyon (forgalomképte-
len) részét képező Veresegyház 3678/21 hrsz-ú,
kivett út meg ne  ve zé sű közterületből a 42 m2 te rü let -
rész át minő sí tésre kerüljön üzleti vagyonná.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közművek
nélküli 42 m2-es területrész eladási ára 5400 Ft/m2

+áfa =bruttó 288 036 Ft összeg 50%-a, összesen
144 018 Ft legyen. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Molnár és
Tóth Kft. által készített határrendezéssel az Önkor-
mányzat tulajdonát képező Veresegyház belterület
3678/21 hrsz-ú, kivett út meg ne vezé sű köz te rü let -
ből összesen 47 m2 a Kárai Zsolt tulajdonát képező
Veresegyház belterület 3689/2 hrsz-ú, kivett lakó -
ház, udvar ingatlanhoz ke rül jön hozzácsatolásra.
Egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a törzsvagyon

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat
(forgalomképtelen) részét képező Veresegyház
3678/21 hrsz-ú, kivett út megnevezésű közterü let -
ből a 47 m2 területrész át minősítésre kerüljön üzleti
vagyonná.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közművek
nélküli 47 m2-es területrész eladási ára 5400  Ft/m2

+áfa=bruttó 322 326 Ft összeg 50%-a, összesen 161
163 Ft legyen. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Molnár és
Tóth Kft. által készített határrendezéssel az Önkor-
mányzat tulajdonát képező Veresegyház belterület
3678/21 hrsz-ú kivett út megnevezésű közterü let -
ből összesen 24 m2 a Szabó Zsolt tulajdonát képező
Veresegyház belterület 3690/2 hrsz-ú, kivett lakó -
ház, udvar ingatlanhoz kerül jön hozzácsatolásra.
Egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a törzsvagyon
részét képező Veresegyház 3678/21 hrsz-ú, kivett
út megnevezésű közterületből a 24 m2 területrész
átminősítésre kerüljön üzleti vagyonná.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közművek
nélküli 24 m2-es területrész eladási ára 5400 Ft/m2

+áfa = bruttó 164 592 Ft összeg 50%-a, összesen
82 296 Ft legyen. 

77/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul Csapó Lászlóné

(szül.: Tóth Eszter) Veresegyház külterület, 043/7
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanban lévő
121/3540 tulajdoni hányadának (1674 m2) elcse ré lé -
sé hez Önkormányzatunk Veresegyház külterület
099/19 hrsz-ú, szántó művelési ágú in gatlanban
lévő 1674/7402 tulajdoni hányadával (1674 m2). 

2. A Képviselő-testület hozzájárul Kerezsi Mihály
Gáborné (szül.: Csapó Erika Anikó) Veresegyház
külterület, 043/7 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingat -
lanban lévő 82/3540 tulajdoni há nya dának (1135
m2) elcseréléséhez Önkormány zatunk Veresegyház
külterület 099/19 hrsz-ú, szántó művelési ágú in-
gat lanban lévő 1135/7402 tulajdoni hányadával
(1135 m2). 

3. A Képviselő-testület hozzájárul Csapó László
(1963.) Veresegyház külterület, 043/7 hrsz-ú, szán -
tó művelési ágú ingatlanban lévő 81/3540 tulajdoni
hányadának (1121 m2) elcseréléséhez Önkormány -
zatunk Veresegyház külterület 099/19 hrsz-ú, szán -
tó művelési ágú ingatlanban lévő 1121/7402 tu-
laj do ni hányadával (1121 m2). 

4. A Képviselő-testület hozzájárul Csapó Csaba
(1965.) Veresegyház külterület, 043/7 hrsz-ú, szán -
tó művelési ágú ingatlanban lévő 81/3540 tulajdoni
hányadának (1121 m2) elcseréléséhez Önkormány -
za tunk Veresegyház külterület 099/19 hrsz-ú, szán -
tó művelési ágú ingatlanban lévő 1121/7402 tulaj-
doni hányadával (1121 m2). 

5. A Képviselő-testület hozzájárul Csapó Tamás
(1965.) Veresegyház külterület, 043/7 hrsz-ú, szán -
tó művelési ágú ingatlanban lévő 81/3540 tulajdoni
hányadának (1121 m2) elcseréléséhez Önkormány -
zatunk Veresegyház külterület 099/19 hrsz-ú, szán -
tó művelési ágú ingatlanban lévő 1121/7402 tulaj-
doni hányadával (1121 m2). 

6. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormány -
zatunk tulajdonát képező Veresegyház külte rü let
099/19 hrsz-ú, szántó művelési ágú in gat lanban
fennmaradó 1230/7402 tulajdoni há nya dának (1230
m2) értékesítéséhez Csapó László (1963.) részére
369 000 Ft-os vételáron. 

78/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő te le -
pítése céljára – a Veresegyház külterület, 065/8 hrsz-ú,
szántó művelési ágú ingatlan 82/110 tulajdoni
hányadának (1120 m2) megvásárlásához Mixtay
Ferencnétől 300 Ft/m2, összesen 336 000 Ft vételáron.

79/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/42
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásár-
lásához Sárközi Istvántól 300 Ft/m2, összesen 90 300
Ft vételáron. 

80/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő úthoz terület biztosítása
céljából – a Veresegyház külterület, 065/56 hrsz-ú,
gyümölcsös művelési ágú ingatlan meg vá sárlásához

Kajári Ilonától 300 Ft/m2, összesen 270 600 Ft
vételáron. 

81/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő te le -
pítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/83
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásár-
lásához Sánta Józseftől 300 Ft/m2, összesen 89 100 Ft
vételáron. 

82/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő te le -
pítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/111
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásár-
lásához Sándor Máriától 300 Ft/m2, összesen 175 800
Ft vételáron. 

83/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele pí -
tése céljára – a Veresegyház külterület, 065/23 hrsz-ú,
szántó művelési ágú ingatlan 1/4 tulajdoni há nyadá-
nak (380 m2) megvásárlásához Antosik Ferenc Gyulá -
nétól 300 Ft/m2, összesen 114 000 Ft vételáron.

84/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele -
pítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/3 hrsz-ú,
szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához Bor-
bíró Nándor Pétertől 300 Ft/m2, összesen 473 700 Ft
vételáron. 

85/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz   tési

céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/7
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 55/137 tulaj-
doni hányadának (750 m2) megvásárlásához Bán-
sz ky Ferenctől 300 Ft/m2, összesen 225 000 Ft
vé teláron. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/7
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingat lan 41/137 tulaj-
doni hányadának (560 m2) megvásárlásához Puskás
Árpádtól 300 Ft/m2, összesen 168 000 Ft vételáron. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele -
pítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/7
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 41/137 tulaj-
do  ni hányadának (560 m2) megvásárlásához Ta -
másné Puskás Ildikótól 300 Ft/m2, összesen
168 000 Ft vételáron. 

86/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele -
pítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/44
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásár-
lásához Wéber Ferenctől 300 Ft/m2, összesen 178 800
Ft vételáron. 

87/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesz tési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele -
pítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/134
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásár-
lá sához Bartók Tivadarnétól 300 Ft/m2, összesen
88 500 Ft vételáron. 

88/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesztési

céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
065/135 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan
megvásárlásához Anka László Im rénétől 300 Ft/m2,
összesen 525 600 Ft vé tel áron. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
065/136 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan
megvásárlásához Anka László Im ré nétől 300 Ft/m2,
összesen 438 600 Ft vétel áron. 

89/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesztési

céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
065/21 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 55/137
tulajdoni hányadának meg vásár lásához dr. Farkas
Margittól 300 Ft/m2, összesen 223 200 Ft vételáron. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
065/21 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 82/137
tulajdoni hányadának megvásár lásához Kisdi Már-
tonnétól 300 Ft/m2, összesen 332 700 Ft vételáron.

90/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési

céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele -
pí tése céljából – a Veresegyház külterület, 065/32
hrsz-ú, szán tó művelési ágú ingatlan 82/110 tulaj-
doni há nya dának megvásárlásához Oláh Ferenc
Istvánnétól 300 Ft/m2, összesen 325 200 Ft vétel áron. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele -
pí tése céljából – a Veresegyház külterület, 065/32
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 28/110 tulaj-
doni hányadának megvásárlásához Berki Annától
300 Ft/m2, összesen 111 000 Ft vételáron. 

91/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele pí -
tése céljából – a Veresegyház külterület, 065/115 hrsz-ú,
gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Trombitás Gyulától 300 Ft/m2, összesen 88 500 Ft vé -
teláron. 

92/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő te le -
pítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/130
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásár-
lásához Böszörményi Pétertől 300 Ft/m2, összesen
88 500 Ft vételáron. 

93/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési

céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/6
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 28/111 tulaj-
do ni hányadának (382 m2) megvásárlásához Hárs -
sze gi Tibornétól 300 Ft/m2, összesen 114 600 Ft
vételáron. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/6
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 14/111 tulaj-
doni hányadának (191 m2) megvásárlásához Tolnai
Emesétől 300 Ft/m2, összesen 57 300 Ft vételáron. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljából – a Veresegyház külterület, 065/6
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 14/111 tulajdoni
hányadának (191 m2) megvásárlásához Tolnai Krisz -
tinától 300 Ft/m2, összesen 57 300 Ft vételáron.

94/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljára – a Veresegyház külterület, 065/4
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/5 és 1/5 tulaj-
doni hányadának (758 m2) megvásárlásához Kalmár
Kálmántól 300 Ft/m2, összesen 227 400 Ft vételáron.

95/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő telepítése
cél já ból – a Veresegyház külterület, 065/176 hrsz-ú,
gyü  möl  csös művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Vö rös né Staudinger Katalin 300 Ft/m2, összesen 87 300 Ft
vé tel á ron.

96/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról
készült beszámolót elfogadja.

97/2015.(IV.21.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-tes -
tü le t e elfogadja a két ülés között történt eseményekről
szóló tájékoztatót.
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Önkormányzat

A MÁV értesíti Tisztelt Utasait, hogy
2015. április 27-től 2015. május 29-ig,
2015. június 1-jétől 2015. június 19-ig

Vác állomás átépítése miatt
a Budapest–Vácrátót–Vác vasútvonalon

MÓDOSÍTOTT MENETREND SZERINT
KÖZLEKEDNEK A VONATOK.

A menetrend megtekinthető Veresegyház honlapján:
www.veresegyhaz.hu

NÉPSZERŰ AZ ÚJ GYALOGÁTKELŐ
Nagy örömmel vették birtokba a városlakók a Városháza előtti teret és a
pos tát összekötő új gyalogátkelőt. A mintegy 3 millió forintos beruházás-
sal egyszerre több, régóta húzódó problémát is orvosoltak a kivitelezők.
Azon túl, hogy a korábban rendkívül balesetveszélyes átkelést biztonságo -
sabbá tették, néhány parkolóhely járdává alakításával lehetőség nyílt a for-
galom lassítására is. A lépcsősor előtti mozgássérült parkoló áthelyezésével
pedig jobb lett a posta akadálymentes megközelíthetősége. Nem utolsó sor-
ban a lépcsősor korlátja is új festést kapott.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy

2015. május 22-én 8.00 órától 12.00 óráig,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetésével,
a Területi Rendeltetésű

„Rákos” és „Galga” Járási Mentőcsoportok

KATASZTRÓFAVÉDELMI
GYAKORLATOT TARTANAK

a veresegyházi Pamut-tónál. A gyakorlat idején az Ivacs
utcában lezárásra kerül a Rét u. – Fillér u. közötti szakasz.

Szíves megértésüket kérjük.

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

”e.ttölök f

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

r nem építi a házat, az Ha az Ú„

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

r . Hogyha az Úadnakárépítők hiába ffá

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

ödikt, az őr hiába őrkosárzi a vr nem őrrz

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

P

SZENT

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 TLÉLEK TEMP

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 
5. m120
APKOM ALPL

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 
omájus 23. sz

KŐLETÉTELI Ü

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 
ombat

ÉSG NNEPSÉÜ

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

(Zso

MEKNREYGS

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

1),77,2olt 1

APN

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

dics3 301
aag–2.301

“Le–2.001
. Bdr– .0011

ászP
alap– 0.001

amrogPr

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

ökenébenzteérs
endégstveteer– szape

ek”vöek élő ktegy
áci mBeer Miklós v

er tmesztor Béla polgár
eli ünnepstétpkőle

m:

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

öd k Kájűk
égs

alainaemplom f– a t” 
epök üzpüsésmegy

máeforánt rukk Lórés F
yitó: Molná– megnég   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

80 f ké 1i k

málása, lk élő megfor
etene

átus lelkipásztor
öszár Zsolt plébános; k   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

k

égi fotózással

. Bzöntőt mondanak: dr   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

éáci megyBeer Miklós v   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

,pökpüsés   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

Pint

ész naEg

–5.001
ékját
egy–4.301

dics–3.301

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

amrogapos pr

tjeoncerér Béla kt
edők és a gyélkteos vk

padek a színmeker
öz– kenébenzteérs

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

a

elnő

ogres prézművk

mok:

eknek – feker– gy
ey ersenerjz vamekrery

efi Rérvin t– a Káldon
ödnek a Kájoneműkzr

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

amok

eknekőtt
ésetdeyhiredmén

okalános Ismátus Áltfor
en80 fok zar és a 1i k

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

a,arola énekk
arek

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

láásármegv

emAz én t„

a
aglás, arvlo

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

hatjaatámogal is tvásá
emplom épa t

jzamekrerplomom” gy
edési lek: ismer

eszerkösörar Va Magy
a, élő chintörés, ktescfr

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

égszínen tyt a helééspít
jzainak kaázat ryz pál

égözösskég a kistőshe
ébenezésverzt sz

acaga és kcsocsó, mók
aogres prézművk

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

edi emlé, egyekjegygla
ásaiállít

égi és az új el, a rekkg

gás 
,amok

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

éeszter, és kakgyárékt

el,eivveremplom tt

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

ekyvöny kén

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

színysHel

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

,esegyházer2 Ve11(2
empt tébezsent ErSzn: 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

ő út 93.)., F
plom és plébánia

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

a 
oatk

Min

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

ó
öus egyházkolik

esegyházi rerve
teteerndenkit sz

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

ómai
ég!özs

árel vátt

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

3,8-1-1
e.hugy

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

 ww

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

számlaszá
hár V

.com/acebook.fww

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

011-11m: 660000
yi Vilmos Alapítvhel

emplomentlelekt/sz

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

404202
, Adó 1%: adóyánv

esegyher.vm, www

   

 
 
 
  
   

 

 

 

 

  

 

 

   
                       

 

438774869ószám: 1
aciegyhazmegaz.v

ÚJ TERMÁLKUTAT AVAT VERESEGYHÁZ
A vártnál mélyebben, 1725 méteren „lyukadt át” a város IV. ter-
málkútja. Bár a szükséges vizsgálatok még hátra vannak, az már
kijelenthető, hogy kellő mennyiségű és minőségű termálvizet nyer
belőle a város. A jelenlegi tervek szerint a 70°C fokos vízből akár
200 m3 is kitermelhető lesz óránként, ami bőven fedezi majd a ter-
mál közmű legnagyobb hőfogyasztója, az üvegháztelep igényeit.
Mindez azt is jelenti, hogy a kút üzembe helyezése után a többi
kutat tehermentesíti és továbbra is zavartalanul biztosítható a köz-
intézmények, az ipari létesítmények és a leendő fürdő hőigénye.
Összegezve a kútfúrási beruházás jelentősen bővítette Veresegy-
ház jövőbeli hőfogyasztási bevételeit.
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Időközi választás
VERESEGYHÁZ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA KITŰZTE

A 3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:  2015. MÁJUS 17.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTJEI

A 3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET UTCÁI

Attila utca 
Bem József utca 
Cserje utca 
Csokonai utca 7–65 
Csokonai utca 24–72
Damjanich utca

Döbrentei Gábor utca
Eötvös utca 
Fáy utca
Gödöllői utca
Honvéd utca 
Karacs Teréz utca

Kölcsey utca 1–45, 47 
Kölcsey utca 2–44 
Omega köz 
Peterdy Gábor utca

Nemzetőr utca 
Ráday utca 39–103 
Ráday utca 68–142 
Széchenyi tér 
Szemere Pál utca 

Vásárhelyi Pál utca 
Vasvári Pál utca 
Wesselényi Miklós utca 

Birizdó János
szerviz technikus

(43 éves)
JOBBIK

Kálló János
vállalkozó
(50 éves)
ÉVÖGY

Varga Józsefné
nyugdíjas köztisztviselő

(69 éves)
SZOVE

Deák Imre
ügyvezető igazgató

(52 éves)
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

Mayer László
pénzügyi elemző

(40 éves)
FÜGGETLEN

Horváth András Csaba
kereskedelmi vállalkozó

(50 éves)
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT

Szőke Imre
nyugdíjas, vállalkozó

(73 éves)
MAGYAR MUNKÁSPÁRT

Részletes tájékoztatásért
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Veresegyház Helyi Választási Iroda • 2112 Veresegyház, Fő út 35. • Telefon: 06 28 588 600

5. SZ. SZAVAZÓKÖR • Óvoda, Széchenyi tér 2. 6. SZ. SZAVAZÓKÖR • Óvoda, Széchenyi tér 2.
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Közélet

Tizenöt éve már nem csak a kör nye zet -
védők egyik nevezetes dátuma április 22-e,
a Föld napja, hanem néhány száz hely  -
béli lakos közös ügye is. Nagy öröm a
reggeli találkozás, az eligazítás, a ki sebb
csoportok útra indítása, az örömmel vég -
zett mun ka, a közös élmény más  sal nem
pótol ható lelkesítő ereje. Ilyen kor a termé -
szet egy pillanatra fellélegzik a fe le lőt lenül
és esztelenül széjjelszórt sze mét től.
A területet körüljárva meggyőződéssel
mond hatom, hogy kevesebb volt a sze -
mét, ami nyilván a közmunkások rend-
sze  res jelen létének is betudható. Bár
reg   gel a kez dés  re, a mi bázisunkra ke ve -
seb ben ér  kez tek, viszont szokatlanul
nagy lelkesedéssel indultak útra.

Meg ha tó volt látni a felnőttekhez csat-
lakozó gyer  mekeket. A környezethez fű -
ződő tu datos kapcsolat építését nem
le het elég korán kezdeni.
Az iskolák túrát és játékot is szerveztek
az alkalomra, amivel több száz gyereket
és családjukat sikerült mozgósítani. Az
egyik óvodában volt szerencsém meg-
néz ni a hulladék anyagokból készült
számtalan játékot, díszt, ötletes figurát.
A lelemény határtalan és szerencsére to -
vábbi ötletek születését generálja. 
A Föld napja ünnep, mindannyiunk ün-
nepe. Sok a dolgunk, nagy a fe le lős sé -
günk, és nem csak a jeles napon.

m-i-

Örül az ember, hogy városunkban egyre
több a rendben tartott, gondozott, igé -
nye sen kialakított belső udvar és kert.
Akik nem régen telepedtek le a városban
és végre saját kerttel rendelkeznek, kü -
lö nösen gonddal tervezik azokat.
Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy
sokszor a legkevésbé sem törődnek a
szom szédokkal, akikkel közös a telek ha -
tá ruk, akikkel sok tekintetben közös a
sorsuk, és akikkel érdemes a lehető leg -
jobb viszonyt kialakítani. 
Tipikus eset, hogy a házilagosan össze -
tá kolt szerszámos-kamra, a tüzelésre
szánt faanyagok, a foszló fóliasátor, az
építkezésből megmaradt törmelék, a ku -
tyaól, a kidobnivaló építőanyagok, a „va -
la mire-majd-csak-jó-lesz” hulladékok a
telek legtávolabbi részén kapnak helyet,
sokszor éppen azon a részen, amelyre a
szembe-szomszéd vagy az oldalszom-
széd terasza, ablaka nyílik. 
Nem egyszer az a furcsa – és nevetséges
– helyzet áll elő, hogy az egymással ha -
tá ros telkeken a bejárattól vagy a belső
teraszokról a szomszéd által a kert vé gé -

be vagy a ház hátsó oldalára rakott csúf
tá kolmányokat lehet látni. Éppen abban
a sarokban van a szaletli, a sza lonna sü -
tő, ahol a kerítés másik oldalán a „va la -
mire–majd–csak–jó-lesz” hulladékok tor  -
nyosulnak! Hát nem lenne érdemes úgy
rendezni kertjeinket, hogy ne rontsuk el
a szomszédok kilátását? Nem kellene
arra gondolni, hogy amit a kert végében
építünk, az a szomszéd „szemszögéből”
hogy mutat?  Nem furcsa, hogy az utcai
frontot virágosítjuk, locsoljuk, ápoljuk
(hogy szép legyen, és jó véleménnyel le -
gyen rólunk a betoppanó vendég, vagy
az arra járó idegen), ugyanakkor a kert
végébe, a házunk hátsó oldalához – ami
a másik pihenőkertjének a vége, vagy
ahová  a szomszéd család kilátása nyílik
a teraszáról vagy az ablakából – azokat a
dolgokat tesszük, amit  mi nem szívesen
néznénk a saját teraszunkról?  
Ha erre mindenki ügyelne, senkinek
nem kellene a szomszédja kertjének leg -
ron dább oldalát látni – esetleg évti ze -
deken át. 

MÁDI CSABA

Gondolatforgácsok a Föld napján

És a szomszéd?

A meghirdetett börze célja továbbra is a veresi és környékbeli családoknál,
a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű holmiktól való megválást szolgálja
csere-bere és adás-vételi lehetőség által. Kereskedők nem vehetnek részt a börzén. 

A rendezvényen való részvétel árusként regisztráció köteles! 
veresibolhapiac@gmail.com 

ISMÉT BOLHAPIAC ÉS
RUHABÖRZE

VERESEGYHÁZON, A PIAC TERÜLETÉN
MÁJUS 17. VASÁRNAP 

Idén is sok nevező, nagyszerű hangulat jellemezte
a Rinya túra nevű, Föld napi akadályversenyt

Föld Napja – szemétszedés városszerte
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jÓTÉKONYSÁGI EST
A MESELIGET BÖLCSŐDE ALAPÍTVÁNY JAVÁRA

A Lisznyay Szabó Gá bor Zeneiskolában áp rilis 14-én került meg -
rendezésre, a XI. Or szá gos Mélyrézfúvós Ver  seny területi válo-
gatója. Mindkét nevezett nö ven dékünk – Drozd Ba lázs és Sajó At-
tila – to vább jutott a Kiskunfélegyházán június 5-től 7-ig tartandó
országos döntőbe. Ta náruk: Görög-Hegyi Gábor.

•
A IV. Pest Megyei Rézfúvós Versenyről, áp rilis 24-én, Nagy Ágos-
ton különdíjjal, Sajó Attila pedig I. díjjal térhetett haza. Tanáruk:
Görög-Hegyi Gábor.

•
Zeneiskolánk magánének szakos nö ven déke, Ilyés Zsanett, az el -
múlt egy hónapban két megmérettésen is do bogós helyezést ért
el! A IV. Pat rona Országos Énekversenyt arany mi nősítéssel, majd
pár nappal ké sőbb, áp rilis 22-én a Balassagyarmati Ma gán éne kes
Ta lálkozót II. helyezéssel zárta. Tanára: Kneu sel-Herd licz ka Klá ra.

E sikerekhez minden növendéknek és ta ná raiknak szívből gra tu -
lálunk! A további fel ké szüléshez kitartást, szorgalmat, valamint
hasonló sikereket kívánunk!                                     BACSA GABRIELLA

ZENEISKOLAI HÍREK

Sajó Attila,
Drozd Balázs és Ilyés Zsanett,

a  felkészítő tanáraikkal

FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 

„A vers az, amit mondani kell”  
Kányádi Sándor költő szavai szellemében iskolánk tanulói
mondják, nem is akárhogyan. Régi hagyomány a vers- és pró -
za mondó verseny évenkénti megrendezése. Már ősszel meg -
kezdődik a megfelelő mű kiválasztása, ezt követi az alkotás
elemzése, a mű érlelése a szívekben. Az iskolai versmondó
stúdió sok segítséget tud nyújtani a felkészülésben, hiszen
mindenki segíti a másikat észrevételeivel. 
A versenyre minden év márciusában kerül sor mintegy hat-
van diák részvételével. Az első helyezett tanulók továbbjut-
nak a területi fordulóba. 2015. március 28-án, Csömörön 25.
al kalommal került megrendezésre a kis előadók találkozója.
Négy kategóriában nyolc tanulóval képviseltük iskolánkat,
ahol ismét kiváló eredményekkel öregbítettük a város hír ne -
vét. Balogh Bálint (3.b) és Rúzsa Julianna (2.e) különdíjat
kapott, Pataki Eszter (8.b) vers kategóriában, Balog András
(5.c) prózában első
helyezést ért el. A
két első helyezett
to vább jutott a me -
gyei döntőbe. 
Gratulálunk tanu ló -
inknak és felkészítő
tanáraiknak a szép
eredményekhez! 

ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ

BÖLCSŐDÉK NAPJA 
A világ első bölcsődéje 1844-ben Párizsban nyitotta meg ka-
puit. Pár év múlva már közel 400 hasonló intézmény mű kö -
dött világszerte. Magyarország első bölcsődéje 1852. április
21-én nyílt meg Pesten. Az ünnepélyes nyitáskor a nép el ö -
zön  lötte az utcákat, éljenzéssel adott kifejezést érzelmeinek.
Eleinte 4 éves korig fogadták a gyerekeket teljes ellátással, sőt
ruházatot is biztosítottak számukra. A bekerülő gyerekek
többnyire sokkal jobb anyagi feltételek közé kerültek, mint
amilyet a család tudott biztosítani. A bölcsőde akkori alap -
sza bálya rendkívüli felvilágosultságról, egészségügyi és pe -
da gógiai tájékozottságról tett tanúságot, több kitétele mai
szemmel is időszerű. 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010-ben nyilvání-
totta április 21-ét a Bölcsődék napjává, melyet városunk
először ebben az évben ünnepelt meg.
A Meseliget Bölcsőde nagytermében az intézmény dolgozói
és az Árnyas Bölcsőde képviselői gyűltek össze. Az ünnepi
műsort a Zeneiskola fuvola tanszakának tanárai adták, majd
polgármester úr méltatta köszöntőjében e nemes fog lal ko -
zást, a jövő nemzedékének gondozását, nevelését. A kellemes
hangulatú délután fotózással zárult.
Veresegyház kibővült önkormányzati bölcsődéje jelenleg 130
gyermek ellátását biztosítja és 38 fő számára nyújt munka-
helyet.

KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ

Rúzsa Julianna, Balogh Bálint, Balog András és
Pataki Eszter 

Fotó: Veréb

Részlet a meglepetés műsorszámból
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A helyi futóversenyek résztvevői ma már
talán nem lepődnek meg azon, hogy velük
együtt indul egy idős hölgy és bár tőlük
messze lemaradva ér célba, mégis győz tes -
ként szólítják a küzdelem végén. A kate -
gó riájában ugyanis nincsen vetélytársa.
Bognárné Sóki Julianna nemsokára 75
éves. Három éve lányaitól kapott kedvet a
futásra. Ők a sok ülőmunka mellett vá -
lasz tották a futást szabadidős program-
nak, de arra aligha gondoltak, hogy é des -
 anyjukban társat is találnak.
Az első próbálkozás csak a telek körüli
300 méteres út legyőzése volt, de az első
100 méter után feltartott kézzel jelezte,
hogy elég. Napokkal később egy na-
gyobb, 800 méteres körre vállalkozott és
maga is meglepődött, hogy ez már egyál-
talán nem okozott gondot neki. A követ -
ke ző táv egy komolyabb, majdnem 3000
méteres nagy kerülő a Kútfő-oldal két
hosszú utcájában. Aztán nem volt meg -
állás. Napi gyakorlásként az egyik kutyá -

jukat vitte magával. A lányok, akik ad -
 dig ra gyakorlott versenyzők voltak és ki
nem hagyták volna a tömegeket vonzó
futó-fesztiválokat, Julikát is benevezték
a Vivicittára, a 3200 m-es városi futó-
versenyre. Sok izgalmat nyújtott szá má ra
a verseny annak ellenére, hogy az ő kor-
osztályában igen kevesen vállalkoznak
erre a testet-lelket igénybe vevő próbára.
A Csepelen rendezett majdnem 4 km-es
versenyen egy sporttárs vetődött mellé
és azzal győzködte, hogy csak sétálni
jött, egy barátnőjét kíséri mindössze.
Hanem a vége felé felfedezett egy is me -
rőst a futók között és komoly tempó ra
váltott, amit Julika nem hagyhatott „szó
nélkül”. Nem tudta, csak érezte, hogy
nem sereghajtóként ért célba, és már
lazított, pihent, amikor bejelentették,
hogy az utolsók most fejezték be a
versenyt. Ennek a pillanatnak a varázsát
nem felejti. Olyan erőket érzett magá -
ban, amiket addig nem ismert. 

Versenyek előtt komoly térdfájdalmakról
panaszkodik, de a versenyek után fájdal-
mai elszállnak. „Sokkal jobb, ha terhelem a
fájós alkatrészeket!”– mondja. Vérnyo más -
 csökkentő és vízhajtó piru lá kat sze dett, de
a nagy elhatározással el fo  gyasz tott napi 4
liter víz okán elhagyhatta a gyógy szereket. 
Amikor a versenyekről mesél, kipirul az
arca. Komoly összegeket áldozott futó ci -
pőre, mezre, hiszen otthonkában csak nem
futhat. Versenyek előtt vigyáz az ét ke zés-
sel, s talán ennek is köszönhető, hogy a
futás nem okoz neki fizikai fájdalmakat. 
Eddig öt érmet gyűjtött és csak azért ke-
sereg, mert úgy gondolja, hogy nem a
teljesítményét, hanem a bátorságát, a ki-
tartását díjazzák. Véleménye szerint jó
volna, ha a senior kategóriát 60 éves kor -
tól öt évenkénti csoportokra osztanák,
mert úgy talán akadna versenytárs, aki
még nagyobb erőbedobásra kénysze rí -
tené.                                                    

-i-e

Óriási sikerrel zárult a „Veresi Futófeszt” néven április 12-én megrendezett veresegyházi futóverseny. Bár az eseményt a szer ve -
zők első alkalommal hirdették meg, a rendezvény máris igen tekintélyes tömegeket mozgatott meg. Összesen 1131 regiszt rált futó
állt rajthoz, 5 különböző (800 méteres, 2,5; 5; 10,5 kilométeres és félmaratoni) távon. A 149 településről érkezett ver senyző közül
legtöbben a 110 méteres szintemelkedésű félmaratoni távon mérették meg magukat.
A siker elsősorban annak köszönhető, hogy a sportesemény megrendezése során példaértékű közösségi és intézményi összefo -
 gás valósult meg. Több mint 300 önkéntes segítette a szervezők munkáját, továbbá komoly tárgyi  és szakmai segítséggel já rult
hozzá a rendezvény sikeréhez Veresegyház Polgármesteri Hivatala,  a város számos vállalata és intézménye, nem be szélve az első
alkalomnak bizalmat szavazó szponzorokról és nézőkről. A versenytávokat a Városőrség, a Polgárőrség és a Rendőrőrs biztosí-
totta és felügyelte.A futófesztivál szervezője a Veresi Futókör (Veresiek Mozgásáért Egyesület), amelyet lelkes veresegyházi il-
letve környékbeli amatőr és profi futók alapítottak a közelmúltban. Várjuk a folytatást!                         

Példaértékű összefogás és hatalmas siker az első Veresi Futófeszten

Jó volna egy rivális!
Fotó: Veresi Futókör

Fotó: Veresi Futókör
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Mi indokolta, hogy egész hónapban folytak a
munkálatok?
Abban szinte biztos voltam, hogy az egy kori
ófalu területe nem lesz lelet nélküli, de meg le -
pett mindenkit, hogy mennyire sok nyom ma -
radt az itt lakók után. Eredeti  leg három napos
„hu muszolás” és esetleg további pár napos ku-
tatás volt tervezve, de gyakorlatilag az első na -
pokban eldőlt a ki kerülő gazdag leletanyagból,
hogy szükség van a hely alapos kutatására,
mert ez egy gazdag lelőhely.
Ha röviden kellene összegezni, mit árult el a
lelőhely a múltunkból?
Teljesen pontosan persze mindig restaurá lás
után lehet mindent meghatározni és elemezni,
de azt máris elmondhatjuk, hogy a legrégebbi
tárgyi leletünk egy szkíta nyílhegy, a Krisztus
előtti első évezredből. Aztán a kora Árpád-kor -
tól kezdve egészen napjainkig egy folyamatosan
lakott tele pü l és képe rajzolódik ki. A 11-12. szá -
zad ból ta láltunk néhány objektumot és egy ke-
men ce maradványait, majd a Hunyadiak ko rá -
ból gabonavermeket. A legtöbb objektumunk
(ház, verem) a 16-18. századra da tál  ható. Érde -
kes, hogy van egy 1500-as é vek elején elpusztult
ház, ami kivételesen gaz dag kerámiaanyagot
adott. Rengeteg a tá ro ló  gödör és cölöplyuk, ami

arra utal, hogy a faszerkezetes épületek végig
kedveltek vol tak, vélhetően az akkor még meg -
lé vő kö zeli nagy erdőségek miatt. A 18. század-
ból pincékhez hasonló helyiségek nyomára
buk   kantunk, valószínűleg ezek betemetése u tán
építették rájuk a későbbi boltozatos pincé ket. A
házak is főleg a korábbiak he lyén épültek fel.
Pénzek, ékszerek és használati tárgyak is
kerültek elő?
Fontosak a tárgyi leletek is, de egy régész
összes ségében nézi a kutatási területet. Restau-
rá lás előtt azt mondhatom, hogy III. Béla érméje
a legrégebbi, de lehet, hogy a tisztítás után ke -
rül még elő korábbi is. Ez 800 évnél idősebb,
innen től folyamatosak az érmeleleteink, ame -
lyekből mintegy 100-120 darabot találtunk, a
Hunyadiak ko rától a Habsburg dénárokon és a
Rá kó czi libertáson át e gészen a modern érmé -

kig. Kiemelném a két tö -
rök akcsét a melyek hó-
dolt ságiak és az Oszmán
Birodalom fi zető  esz kö -
zei voltak. Van egy úgy-
nevezett „kincs lelet” is,
ahol 40-50 érme egy

cso mó ban, összetapadva volt, ezt nyilvánva -
lóan valaki elrejtette egykor. De ezeken kívül
min dennapi használati esz kö zöket (öv csa to kat,
kerti szerszámokat), középkori gyű rűt, aranyo-
zott berakásos nyak lán c  dara bot, buzogány ele -
met, sőt még egy osztrák típusú, 19. századi
ágyúgolyót is ta lál tunk. Nem is beszélve a ren -
geteg cse rép anyag ról, edények, kemencék tö -
rött elemeiről.
Mikor láthatja mindezeket a veresegyházi
közönség?
A leletek Vácra kerülnek tisztításra, res ta u rá -
lás ra és feldolgozásra. Ezt követően a váci mú -
zeum középkori raktárába, ahonnan ki állítás
céljára bármikor felhasználha tóak lesz nek.
Nyil vánvalóan adódik, hogy fő képp a veresegy -
házi helytörténeti tárlatokon.

KOVÁCS PÉTER

MÚLTUNK EMLÉKEI
Egész áprilisban zajlott a régészeti fel  tárás a leendő római katolikus temp lom építési
területén. Az ered mé  nyekről kérdeztük BATIZI ZOLTÁNT, a váci Tragor Ig nác Múzeum
ré gé szét, a veresegyházi ásatás vezetőjét.

Közélet
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Tudsz arról hogyan neveztek egymás
között a fiatalok?
A Szőröskezű! Természetesen hallottam,
mosolyogtam is rajta eleget. A gyerekek,
akiket az iskola első osztályától kezdve
évekig vizsgáltam igazából mindig kicsit
rettegve jöttek a rendelőbe, aztán száj
kitát, sokat nem beszélgettünk, csak a
kezemet látták az arcukba világító erős
lámpa fényénél.
Közel sem volt annyi gyerek, mint
mostanában, mégis hatalmas feladat
volt a pedagógusokban és a szülőkben
tudatosítani a korai fogvizsgálat és fog -
ápolás fontosságát.
Akkoriban még hat napot dolgoztunk
egy héten, amiből az egyik napon gyer-
mekfogászatot kellett végezni. Sokan ezt
felesleges tehernek vették és nagyon
lazán kezelték. Én már a kezdettől fon -
tos nak tartottam és komolyan is vettem.
Nem is iskolás, hanem óvodás kortól
kezdtük a vizsgálatokat. Minden óvodai
csoport és iskolai osztály évente két al-
kalommal jött a rendelőbe. Ezen felül,
ha egy-egy fog további kezelésre szorult,
a gyereket visszarendeltük.
Iskolás gyermekeimnek, emlékezem
rá, minden nap a tanárok adták oda a
fluor tablettát. A gyerekek teljesen ter-
mészetesnek vették. Miért történt ez?
Azért, mert azzal megakadályoztuk a fo -
gak szuvasodását. A község finanszí roz  ta
a gyógyszert, ezzel kicsit meg is előztük a
korunkat. A lyukas fogakat pe dig nem
húztam ki, hanem igyekeztem megmen -
teni. Tudod milyen egyszerű egy tejfogat
fúrni? Éppen csak hozzá kell érinteni a
gépet és már készen is van. Arra nem sza-
 bad várni, hogy majd kihullik, mert köz -
ben a gyermek leszokik a rágásról. 
Hány éve kerültél Veresegyházra?
1965-ben végeztünk. A feleségem Rádon
ka pott állást, nekem Pesten kínáltak
mun kát, de inkább vele együtt vidékre
jöttem. Rádon laktunk én pedig naponta
jártam Veresre tíz éven át.
Az ingázás után 1975-ben, amikor az
is kolával szemben felépült az egész -
ségügyi komplexum az orvosi lakások -
kal együtt, ti is ideköltöztetek. A ker -
ted egy remek botanikus kert volt.
Nem is értettem hogyan, de főleg miért
tanultad meg minden növényed latin
nevét is!
Bármibe fogtam, mindig mindent teljes
oda adással csináltam. Ez egy belső

kény  szer! Így voltam a műtárgyak gyűj -
tésével, de a lovaglással is. Ez utóbbiról
éppen te tehetsz!
Emlékezem, amikor először vittelek
lovagolni. Egy széles hátú lovat adtak
alád, mert kicsit testesnek tartottak a
könnyű lovakhoz. Utána alig tudtál
láb ra állni.
Ez valóban így volt, de később sokat lo-
vagoltam, ugrattam, túrákra mentünk
barátaimmal. A lovak szeretete ma is
megmaradt. Manapság már kevesebbet
lovagolok, de szüreti felvonuláson min-
den évben láthatnak lovas társaimmal
együtt. A farmon Veres és Bottyán kö -
zött, amit a párom üzemeltet még min -
dig vannak lovaink, de tartunk kecskét,
birkát, szamarat, csüngő hasú malaco -
kat, vannak nyulaink, baromfik, kutyák.
Most már értem, miért kötötte le he te -
kig minden szabad idődet az, amikor
két romos kristály csillárból egy cso -
dá latos vadonatújat varázsoltál. Ott
lóg tak a csillárok a nappalitokban.
Egy ismerősöm révén találkoztam elő -
ször antik bútorokkal. Még romos álla -
pot ban is szépséget sugároztak. Köny ve -
ket vettem, tanultam. Később vásárol -
tam néhány bútort és sokat dolgoztam a
felújításukkal. A csillár minden darabját
külön tisztogattam, savaztam, finom
dró tokkal építgettem. Nagyon nagy örö -
met leltem a barkácsolásban és elvará -
zsolt a felújított régiségek szépsége.
Ha volt egy csöpp szabad időd főztél,
nem is akárhogyan!
Párom megszámolta, több mint 200 sza-
kácskönyvem van. Szeretek főzni és nem
csak magamnak. Vannak saját finomsá-

gaim, például a túrógombóc. A túrót
nem veszem, hanem aludttejből főzöm
fel és a savóval együtt töltöm a masszába.
Ettől olyan lágy, zamatos.
Nyugállományba vonulásod után még
sokáig visszajártál a hétvégeken Ve -
resre.
Amint betöltöttem a 60 évet, a praxiso-
mat eladtam, de öt éven át szombaton -
ként még visszajártam. Szívesen jöttem,
és úgy tűnt, hogy a régi pácienseim igé -
nyelték is ezt. A munka meg sohasem
fárasztott.
Hogyan élsz most?
Dunakeszin, a Duna partján lakom. A
víz közelsége okán hetente kétszer e ve -
zek, naponta kerékpározok. A ker tünk -
ben eddig rendre virágokat ültettünk, de
mostanában inkább zöldségeket ter-
mesztek. Annyira jó érzés a saját kertből
friss paradicsomot, paprikát, fok hagy -
mát szedni, de rengeteg fűszernövényt
is tartunk. Minden kerti munkához van
gépem. Remek kézi szerszámaim van-
nak, de fűrészgépek és még hómaró is
pihennek a szerszámosban.
Mivel töltöd a napjaidat?
Igazából nincs semmi kötelezettség, ott a
kert, a ház, mindent nagy szeretettel és
örömmel csinálok. Most éppen egy tan-
fo lyamot végeztem el. Aranykalászos
gaz datanfolyamot, mert egy kis darab
földet kellett a farmhoz venni, de ezt ma
már csak vizsgázott gazdálkodó teheti
meg. Ahogyan eddig minden feladatban,
ebben is maximalista voltam magammal
szemben. 74 évesen színjelesre vizsgáz-
tam.
Sokan, akik a visszavonulásukat kö ve -
tő en nem találnak értelmes munkát,
gyötrelemként érik meg a nyugdíjas i -
dőt. Hamar megromlik az egész sé gük,
kedvetlenek. Te szemmel lát ha tó an jó
kondícióban vagy, életöröm sugárzik
belőled.
Ami szakmai elismerést fogorvos meg -
kaphat, azt megkaptam. A Jahn Ferenc
em  lékérmet az iskolafogászatért, a
Batthy á nyi-Strattmann díjat az egész ség -
ügyben végzett munkámért kaptam.
Nem voltak nagyra törő álmaim, sze ret -
tem azt, amit csináltam, úgy érzem tel-
jes életet éltem.

MOHAI IMRE

DR. NÁNDORI KÁLMÁN
FOGORVOS

MIT CSINÁL MOST?
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MUNKAÜGYI ALAPELVEK: OZSVÁR ZSANETT tanácsai

A VÉGKIELÉGÍTÉS
A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.)
77.§-a alapján a munkavállalót végki elé -
gítés illeti meg, ha a munkaviszonyát a
munkáltató felmondással szünteti meg,
vagy a munkáltató jogutód nélkül meg -
szűnik, vagy ha azért szűnik meg a mun -
ka viszony, mert a gazdasági egységet
átvevő munkáltató nem a Munka Tör -
vény könyve hatálya alá tartozik (gazda -
sági egység jogügyleten alapuló átadása
más munkáltatónak). 
Végkielégítés csak akkor jár, ha a felmon -
dás közlésének időpontjában a munkavi-
szony legalább 3 éve a felmondó mun  kál -
tatónál (vagy a munkáltató jogutód nél küli
megszűnésének időpontjában) fenn áll.
A végkielégítés számításának alapjául
szolgáló időből figyelmen kívül kell ha -
gyni azt a 30 napot meghaladó idő tar -
tamot, amelyre a munkavállaló mun ka-
 bérre nem volt jogosult (pl. fizetés nél -
kü li szabadság, táppénz). Ez alól kivételt

képez a szülési szabadság és a gyermek
ápolása, gondozása céljából igénybe vett
fizetés nélküli szabadság (GYED, GYES),
valamint a tényleges önkéntes tartalékos
katonai szolgálatteljesítés céljából igény -
be vett fizetés nélküli szabadság három
hónapot meg nem haladó tartama.
A végkielégítés mértéke legalább 3 év
munkaviszony esetén 1 havi, legalább 5
év esetén 2 havi, legalább 10 év esetén 3
havi, legalább 15 év esetén 4 havi, leg -
alább 20 év esetén 5 havi, legalább 25 év
esetén 6 havi távolléti díj összege.
Amennyiben a fent említett felmondás
(jogutód nélküli megszűnés) az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5
éven belül következik be, akkor a vég ki -
e lé gítés mértéke legalább 3 év munka -
viszony esetén 2 havi, legalább 5 év ese  -
tén 3 havi, legalább 10 év esetén 5 havi,
legalább 15 év esetén 6 havi, legalább 20
év esetén 8 havi, legalább 25 év esetén 9
havi távolléti díj összege.

Nem jár végkielégítés a munkavállaló-
nak, ha a felmondás közlésének vagy a
munkáltató jogutód nélküli meg szű né -
sé nek időpontjában nyugdíjasnak mi -
nősül. Nem jár végkielégítés akkor sem,
ha a munkáltató a felmondás indokaként
a munkavállaló munkaviszonnyal kap-
csolatos magatartására, vagy a (nem e -
gész ségi okkal összefüggő) képességére
hivatkozik.
Jogosult azonban a munkavállaló vég ki -
elégítésre, ha azonnali hatállyal felmond
amiatt, mert a munkáltató a munkavi-
szonyból származó lényeges kötele zett -
ségét szándékosan vagy súlyos gon dat -
lansággal jelentős mértékben megszegi,
vagy egyébként olyan magatartást ta nú -
sít, amely a munkaviszony fenntartását
lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú
felmondásról a Munka Törvénykönyve
78-79.§-a rendelkezik.

OZSVÁR ZSANETT

MÚZEUMI HÍREK
Halotti beszéd
VARGA GYULA HALÁLÁRA

Ahogy lehullnak a fákról a levelek,
ahogy ősszel velük  játszódnak a szelek,
úgy dől össze, bizony, szűk testi sátorunk,
a semmiségbe úgy szóródik szét porunk.

De nem csak ennyi az, mit adtál, ó, Urunk,
nem csupán pusztulás, amire itt vagyunk,
csak szállásunk a sír, a menny lesz lakhelyünk,
ha mögöttünk marad világi színterünk.

Itt alig lát szemünk, rajta hályog, homály,
de fönn majd tűnik e földbéli akadály,
itt azt látjuk csupán, ami hasonlatos,
ámde valót mutat a mennybéli magos.

A mennyei sugár megmutatja nekünk,
hogy fogta mindig is Teremtőnk a kezünk,
ki érdemetlenül bennünket úgy szeret:
igaz, rejtelmesen, titkok között vezet.

Lélek, örvendj, ha roppan törékeny fedeled,
a test, amelynek terhét éltedben viseled,
mely sírba tétetik, de ott felköltetik,
s a mennyei magasban megdicsőíttetik.

A halálnak sötétjét nem féljük, ó, Urunk,
szent igéidnek fénye világítja utunk:
eltörli gyatra földi félelmek éjeit,
elcsitítja a szívek gyarló kétségeit.

Tudjuk, csupáncsak sátrunk romlik, bomladozik,
amelyben, amíg élünk,  lelkünk ott lakozik,
ámde  a lélek, merthogy örök és halhatatlan,
pusztuljon bár a testünk, marad romolhatatlan.

Halottunkat, a drágát, siratva eltemetjük,
megőrizzük szívünkben, amíg azt megtehetjük,
könnyeket hullatunk, de örvendezünk is egyben,
hogy majd találkozunk egykoron fenn a mennyben.

HORVÁTH FERENC

AZ ESTERHÁZYAK ÚTJÁN –
KISMARTON, FERTŐD, FRAKNÓ

június 6–7.
A Váci Mihály Művelődési Ház önkölt-
séges buszkirándulást szervez, melyekre
érdeklődőket vár.
Az Esterházy hercegek három leg je len -
tősebb rezidenciája a családi székhely -
nek számító kismartoni (Eisenstadt)
pa  lota, a kultúra „tündérkertjeként” is-
mert fertődi kastély és a hadászati bá zis -
ként kialakított Fraknó (Forchtenstein)
vára. A kétnapos kirándulás során ma-
gyar nyelvű idegenvezetéssel megismer -
kedünk az Esterházyak világával és több
évszázados múltjával. Túravezető: Varga
Kálmán történész-muzeológus. 
Szállás a fertődi Rábensteiner Panzió ban.
(Részletes tájékoztatás az intézmény
honlapján olvasható, jelentkezni az In-
novációs Centrum recepcióján lehet.)
Van még néhány szabad hely a buszon!

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ:
A Váci Mihály Művelődési Ház és az Es-
terházy Kastély Kápolna Alapítvány
2015. június 5-én 18 órakor az Udvarház
Galériában Ők is voltak gyerekek…
Arisz tokrata gyermekportrék a 17–19.
századból című kiállításának megnyi tó -
já ra kerül sor.
A kiállítást megnyitja: Szénás Zsoltné
Veresegyház Önkormányzata, Műve lő -
dé si, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bi-
zott ság elnöke.

A kiállításhoz kapcsolódó vetítettképes
előadásra 2015. 11-én 17 órakor az In-
no vációs Centrum nagytermében kerül
sor, előadó Varga Kálmán történész-mu -
ze ológus.

A kiállítás megtekinthető augusztus 23-
ig naponta 10-18 óra között.

Kedves Szülők és Gyerekek!
A HANGVÁR BESZÉDSTÚDIÓ és HANGVÁR ÓVODA rajzpályázatot hirdet

a következő témakörökben:
RAJZOLJ, FESS A TAVASZRÓL

címmel minden gyermek számára, akik kedvet éreznek az alkotáshoz.
A pályaművek bármilyen technikával és A 4-es méretben készülhetnek.

A pályaműveknek nyilvános kiállítást szervezünk Veresegyházon a Gyermekligetben
a „Juniális” rendezvényünk keretében!

ÓVODÁSOK, ALSÓ és FELSŐ TAGOZATOSOK munkáit várjuk.
Beküldési határidő: 2015. MÁJUS 20.

A munkákat a Hangvár Alapítványi Óvoda címére, postai úton a
2112 Veresegyház, Gyermekliget B/3. alá küldhetik.
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A Tarsoly Kiadó gondozásában jelent
meg Horváth Lajos történésznek a ma -
gyar őstörténeti és honfoglaláskori idő -
szak ra visszatekintő, a magyarság múlt -
ját kutató, „Hetedhét ország, hol vagy?”
című könyve.
„Én ugyan gyerekkorom tól kezdve értem,
tudom, hogy mit jelent a hetedhét or szág,
mert anya nyel vem magyar, és megta nultam

magyarán gondolkodni és érezni. A me-
se világfa alatt üldögélve, leveleinek zi ze -
gését hall gatva értettem meg sok min -
dent, olyasmit is, ami más műfajban
szinte kimondhatatlan, közvetíthetetlen.
Vala mi olyasmit kell tehát tudományos
ala pon és módszerrel bizonyítanom, ami
számomra mindig egyértelmű volt.”
(Részlet a szerző könyvéből)
A Váci Mihály Művelődési Ház és a kiadó
szervezésében 2015. április 14-én megtar-
tott könyvbemutató alkalmával találkoz-
tunk a szerzővel. Legújabb könyve az
elhallgatott, vagy éppen megmásított, a
magyarság múltjára vonatkozó történelmi
igazságot kutatja, keresi és tárja az olvasó
elé. A könyvet a Horváth Ferenc verseivel
és felolvasásokkal gazdagított bemutatón
Pásztor Béla polgármester mellett méltató
Dr. Gedai István nyugalmazott múzeumi
főigazgató szavait idézve: „Nem egy könnyű
téma, mert olyan korban élünk, amikor
világszerte, adott esetben politikától függő
és politikai érdekeknek megfelelő törté ne -
lem hamisítás folyik. A könyv leglényege-
sebb része a honfoglalás előtti időszak, a
magyar törzsszövetségnek, a magyar et-
nikumnak a különféle kapcsolatokból való
összevonódása, egybeolvadása. Olvassák
el a könyvet mindazok, akik ismerni akar-
ják a múltunkat, mert a múlt ismerete tar -
tást ad, és ezzel a történelemhamisítástól

talán egy kicsit távolabb kerülhetünk.”
Horváth Lajos történész-levéltáros a vere-
segyházi helytörténetírás ikonikus alakja.
Több évtizedes kutatómunkájának ered-
ménye képpen szakmai cikkek és monog -
rá fiák sorában tárta fel a magyarság álta -
lános történeti kérdésein kívül a környező
települések, de mindenekelőtt Veresegy-
ház múltját, amelynek történetéről írott
könyvének második kötete szintén kiadás
előtt áll. Szűkebb hazájáról 1977-es hely -
tör téneti könyvében így vallott: „A szülő -
föl demről írtam ezt a könyvet. Nehéz
mun kával kutattam a közösség arcát,
amely a sanyarú körülményeket vala mi -
vel könnyebben vészelte át, mint a kör -
nyék más falvai, és valamivel hamarabb
vette észre az új lehetőségeket is.”
Ez a múlhatatlan láz, mely a múlt va ló -
ságának megismerése felé hajtotta váro-
sunk régészeti és levéltári kutatásai során,
ma is szenvedélyesen süt munkáiból. Így
új könyvéből is, amely több ezernyi adat-
tal és nagy ívű, ám kérlelhetetlenül lo gi -
kus érvrendszerével sarkalja az olvasót az
utánolvasásra, a további kutatásra, az el-
gondolkodásra. De megéri, mert való já -
ban „hetedhét és hét ország, nem más,
mint Magyar or szág!”, édes hazánk.
Ajánljuk mindenkinek Horváth Lajos
nagy szerű könyvét.                                                     

VERÉB JÓZSEF-KOVÁCS PÉTER
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HORVÁTH LAJOS:
Hetedhét ország, hol vagy?

KÖNYVBEMUTATÓ

Fotó: Veréb

A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és
Gimnázium fennállásának két évtizede
alatt számos veresegyházi fiatal kezébe
adott középfokú művészeti érettségit.
Nem lehet véletlen, hogy áprilisban, a
Vörösmarty Művelődési Házban meg -
ren dezésre került jótékonysági est szer -
ve zőinek és előadóinak soraiban ott
vol tak a veresegyháziak is: Karacs Erika,
a SokKos zenekar és a Lisznyay Szabó
Gábor Zeneiskola népzene tanszakosai,
Rabb Mária Margit és András Hunor.

A színvonalas rendezvény szereplői o -
lyan fiatalok és művészek voltak, akik
támogatásul a vers, az ének, a muzsika
és a néptánc nyelvén fejezték ki érzé-
seiket. A szak kö zépis kolások szépen ko-
reografált sárközi és bácskai néptáncos
produkcióval léptek fel. A Ká ro lyi István
Gyermekközpont nö ven dé kei igazán
különleges táncprodukcióval tették em-
lékezetessé a rendezvényt. A meghívott
előadók, Dr. Kenéz László fi lozófus
bambuszfuvolás játékával, Ba kos Tünde

húros pengetős hangszerével, a kotoval
bepillantást adtak Japán távol – keleti
hangulatú világába. A SokKos zenekar
Maros Ottó zongorajátékával, a tőle már
jól megismert módon „sokkolta” a kö -
zönséget a magyar népdalok ihlette vir-
tuóz jazz improvizációival. Akik eljöttek
Fótra és részt vettek ezen az esten,
egyedülálló, sokszínű műsornak lehet-
tek a részesei.

VERÉB JÓZSEF

Egyedülálló,
sokszínű

műsor Fóton                                     
A veresegyházi SokKos zenekar és a Fóti Népművészeti Szakközépiskola néptáncosai
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KIÁLLÍTÁS A JOAN KÁVÉHÁZÁBAN:  Vörös Eszter Anna

Kedves Olvasóink, Könyv- és Könyvtár-
barátok! Kedves Veresegyházi Lakosok!
Mint Önök előtt is ismert, a könyvtár -
hasz nálati szokások az utóbbi években az
internet, a számítástechnikai eszközök
rohamos fejlődésének eredményeként
gyö  keresen megváltoztak.
Annak érdekében, hogy e megváltozott
világban is a megfelelő szolgáltatásokat
tudjuk biztosítani az Önök számára, pon-
tos képet kell kapnunk arról, hogy mi -
ként vélekednek a Könyvtár jelenlegi
szolgáltatásairól, s milyen elvárásokat fo-
galmaznak meg magukban a jövőre vo -
nat kozóan.
Ennek érdekében rendszeresen sze ret -
nénk megkérni Önöket, hogy segítsék
törekvéseinket azzal, hogy minél többen

válaszolnak az interneten, illetve papír
alapon is elérhetővé tett, teljes névtelen-
séget biztosító kérdőíveink kérdéseire.
Elsőként egy általánosabb kép felvázo lá -
sát tűztük ki célul, a későbbiek során egy-
egy részterületre, egy-egy szolgáltatásra
vonatkozó véleményükre leszünk kíván -
csiak.
A kérdőívet kitöltők válaszaikkal lehe tő -
sé get adnak számunkra a valódi igé nyek -
re épülő, használókkal együtt és értük
fejlesztett minőségi könyvtári szolgálta tá-
sok kialakításához, illetve a meglévők
átalakításához. 
Fontosnak tartjuk, hogy véleményüket,
elégedettségüket és elvárásaikat megis-
merjük, amelyet részletes szöveges for-
mában is megírhatnak a kérdőív végén.

A kérdőív az interneten elérhető a
http://goo.gl/cierq7 címen, míg nyom -
ta  tott formában Könyvtárunk felnőtt rész -
legén juthatnak hozzá. Kérjük, a pa pír-
alapú, kitöltött kérdőíveket a könyv  tá-
 runk felnőtt részlegén elhelyezett gyű j  tő -
ládába dobják be!
A vizsgálat 2015. május elejétől július
végéig tart.

Segítségüket köszönik:

A VERESEGYHÁZI

KÖLCSEY FERENC

VÁROSI KÖNYVTÁR

MUNKATÁRSAI

Az egyik szabad délelőttömön ellátogattam a Joan Ká vé há -
zá ba. A fa la kon üveglapok mögött színes pasztell hátterű
fekete kontúros állatok meseszerű világa. Szemet gyönyör -
köd tetően hívogatóak egy másik, misztikus világba. Kép alá -
írás: V. E. (Vörös Eszter An na). A kávézó egyik asztalánál egy
hosszú hajú fiatal lány rajzmappával. Feláll, egyenesen felém
tart. „Eszter vagyok” – mondja mosolyogva.
Rajzaival először az internet világában találkoztam, majd
később megtudtam, hogy Veresegyházon lesz egy kiállítása.
Kérem, meséljen a kezdetekről!
Budapestről 1992-ben költöztünk Gödöllőre, itt jártam általános
és középiskolába, majd érettségit követően az ELTE Böl csé szet -
tu dományi Kar Anglisztika Tanszékén diplomáztam. 2014 ja nu -
árjában egy álomkép kapcsán született meg az első rajzom,
valójában a rajz talált meg engem. Bármennyire is furcsa, ál-
mom ban egy világos háttér előtt megjelent egy kicsiny házikó
üvegablakkal, a háztetőn egy kisgyerek, amint két lovat röptet.
Mi után fölébredtem papírra vetettem, és azóta jönnek az öt le tek. 
Rajzai egyedi, álomszerű világot ábrázolnak, visszatérő ál-
latfigu rás karakterekkel. Ha a képeken az árnyak és a vona -
lak mögötti rejtett sugallatot vizsgáljuk, nagyon is emberi
vonatkozásokat fe dezhetünk fel.
Sokan mondják, hogy spirituális jellegűek a képeim. A termé -
szetközpontú témáim állat és ember, ember és természet viszo -
nya köré csoportosulnak. Az ember és ember közti viszony
szá momra olyan téma, amit nem lehet megunni. Mindig ér de -
kelt a pszichológia tudománya, ezért terveim közt szerepel az
érzelmileg manipulált emberek témakörének a feldolgozása.
Mindig van miből merítenem.
A lovak az ember életében mindig is meghatározó helyet
fog laltak el. Hűségükkel, kitartásukkal sok esetben nél  kü -
löz hetetlen társai voltak az embernek. Lovas képeit elnézve
óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon önnek milyen kötödé-
sei vannak a lovakhoz?

Az én esetem kissé rendhagyó, mert nem lovagolok, de az őr boty-
tyáni otthonban van egy mentett ló. Korábbi gazdája na gyon mos -
tohán bánhatott vele, mert amikor megismertem lelkileg látszott
rajta, hogy korábban sok trauma érte. Nagyon ha  sonlít azok ra a lo  -
vakra, melyek álmomban megjelentek az első rajzomat meg ihletve.
Több művésszel történt beszélgetésem során azt láttam, hogy
a legtöbb alkotó a festés, rajzolás, szobrászkodás mellett más
irányú megélhetési munkát is végez. Az elmúlt év ben fejezte
be az egyetemet. Milyen tervei, elképzelései van nak a jövőre
vonatkozóan?
Eredetileg az volt az elképzelésem, hogy tolmács leszek, fordító
vagy angoltanár. A tanítás továbbra sem idegen tőlem, első -
sorban magánnyelviskolában gondolkodom. Most a rajzolásra
szeretnék az elkövetkezőkben nagyobb hangsúlyt fektetni,
minél több kiállításon megjelenni, megmutatkozni. Jelenleg a
Joan Kávéházában és az Aszódi Diák Szalonban május végéig
láthatóak a rajzaim
Vörös Eszter Anna személyében egy olyan fiatal tehetséget is-
mer hettünk meg, aki leplezetlenül, őszintén képes feltárni gon-
do lati és érzelmi világát. Rajzaiban erőteljes kisugárzását lát  hat -
juk a felfelé törekvő szabadságvágynak és igazság ér zet nek, erre
u talnak a karakterek sajátságos figuratív megjelenési formái is.

VERÉB JÓZSEF

Álom-látomások

K F V K

Olvasói elégedettség- és szokásvizsgálat

Fotó: Veréb
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Különleges élményben volt része a Veres 1 Színház közönségének
Peter Quilter angol kortárs író öt tételből álló, Mr. és Mrs. című
vígjátékának előadásán. Mert az öt, vég le te kig kisarkított szituá-
ciót bemutató pár kap csolati jelenet mindegyikében akad  ha tott
olyan elem, szófordulat, amelyben a néző saját életének pilla na -
taira ismerhetett. Hiszen lehet a nő-férfi kap csolat egymást tá-
mogató-kizsigerelő testvéri, félénk vakrandevús, vagy kiégetten

idő sö dő színészi, mégis örök, közös és állandó játék a nemek
mindennapi „se veled-se nél küled” háborújában. Igazi párbajok
ezek.
Az élményt áprilisban két alkalommal adta át a Veres 1 Színház -
ban Pindroch Csaba és Verebes Linda, kitűnő alakítással.
Könnyű nekik, mondhatnánk, hiszen messziről látható, ők nem-
csak a darabban, hanem a való életben is összetartoznak. 
Könnyű nekik? Mr. és Mrs., a fiatal színész házaspár az egyik
legnehezebb színészi feladatot oldotta meg ezeken az estéken:
két szereplős darabbal kötötték le és szóra koz tatták a közönséget
órákig. Nehéz, ne mes munka. 
Öt szín, öt helyzet, tíz jellem, és mindegyik ben a kulcsszerep a
nő és férfi közti kapcsolat. A hatodik szín ők maguk voltak. Az
ese  mények lendületes gyorsasággal követték egymást, a színpa -
don nem volt egy lélegzetvételnyi idő. A színek közti átmenetek,
átöltözések, átrendezések is szerves részei voltak a darabnak,
egy percre sem hagyták lankadni a figyelmet, mert itt, ebben az
elő adásban mindig történt va lami. Vagy inkább ebben, az ember
alap ve tő lényegét meghatározó, a két nem között évezredek óta
zajló nevettető-elgondol kodtató játékban? Jelen esetben két
nagy szerű színész hiteles játéka tartott elénk éles tükröt a vilá-
got jelentő deszkákon. Rólunk, a mindenkori Mr. és Mrs.-ről. 

VERÉB JÓZSEF – KOVÁCS PÉTER

Mr. és Mrs. jelenet a második színből

A játék is valóság – Mr. és Mrs.

Fotó: Veréb

Veres Medve-díj 2015
Lassan végéhez közeledik az első veresi színházi évad. Ezt sze -
retné a Veres 1 Színház társulata a közönséggel együtt megün-
ne pelni nem hagyományos, de mindenképpen hagyo mány-
 te remtő módon. Erre utal a június 20-án 20.00-tól megren-
dezésre kerülő évadzáró műsorunk címe: VERES MEDVE DÍJ -
KIOSZTÓ GÁLA. 
A műsorban való részvételre meghívást kapott minden művész,
aki a 2014/15-ös évadban megfordult színházunkban. Az est ko-
reográfiája vállaltan az Oscar-díjkiosztók dramaturgiájára épül,
így természetes, hogy – hasonlóan az Oscarhoz – különböző
díja kat osztunk ki 8 kategóriában. Az Oscar-szobrocska mé re -
té vel pontosan megegyező terrakotta Veres Medve-díj Schéffer
Anna ke ra mi kusművész alkotása. A díj odaítélése a közönség
és a társulat feladata lesz, mégpedig két fordulóban.
Az első szavazáson, az Első Szavazólapon szereplő mű vé szek re,
illetve színházi produkciókra lehet szavazni május 25-ig, ka te -
góriánként 4-4 jelöltre 4, 3, 2, 1 pontokat adva a kiválasztottak-
nak. Ennek eredményeként alakul ki a 4-4 fős „nomináltak”
listája, melyekre a második szavazáson, a Második Sza  va zó -
lapon május 26-tól újból szavazunk – immár kate gó ri án ként
csak egy valakire június 18-ig. A második forduló győz te seinek
neve kerül majd a szobrocskákra, ám személyük csak a gálán
kibontott borítékokból derül ki!
Szavazatokat e-mail-ben a veresmedvedij@gmail.com címre,
vagy a Veres 1 Színház jegyirodájában (Veresegyház, Innováci -
ós Központ „B” recepció) elhelyezett szavazóurnában lehet
leadni. Egy e-mail-címről csak egy érvényes szavazat küldhető.
Szavazólap a jelöltek listájával letölthető a veres1színhaz.hu
oldalról, illetve átvehető a jegyirodán. 

Szavazási határidő: 2015. május 25. 
További részletek: veres1szinhaz.hu

Veres Medve Info Line: 06 70 3717 838

Az Esély Szociális Alapellátási Központ és a Szeder Egye sü let szer -
 ve zésében 2015-ben is megrendezésre került a kis tér ségi Ki mit tud?
verseny. A döntőre a Váci Mihály Művelődési Ház színháztermében
április 17-én került sor. Nagyné Gódor Csilla intézményvezető a Veresi
Krónikának a következőket nyilatkozta: „Tizenöt éve működik ez a prog-
ram, mindig nagy sikerrel. Az idei rendezvénynek az volt a különle -
gessége, hogy most először a jelenlevő szülők is feljöhettek a színpadra
és két csomádi kislány tanítása mellett részesei lehettek egy igazi ka csa -
 táncos produkciónak. A versenyt tíz településen hirdettük meg, sajnos
a korábbi évekhez mérten kevesebb érdeklődést tanúsítottak a meg hí -
vottak. Végeredményben a gyerekek és szüleik megítélésem szerint jól é -
re z ték magukat, a gyerekek komoly felkészülésről tettek tanúbizonyságot.”
A 2015. évi verseny első helyezettjei: Vers- és próza ka te gó riában
Bancsók Anna (Csomád). Ének kategóriában Balogh Flóra (Er dő -
kertes). Táncban a Black and White Girls formáció (Vácduka)
nyert, a vácegresi gyerekek (Pupos Melánia, Pupos Balázs és Kö -
kény Lili á na) 2. helyezettek lettek. A zsűri különdíjasa Andrá sik
Angéla és Szőke Enikő a fergeteges kacsatáncos bemutatójukkal
(Csomád). Gratulálunk a verseny díjazottainak!             VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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Czibula Pál veresegyházi származású, itt
éltek a szülei, itt töltötte gyermek- és ifjú -
ko rát, itt csatangolt az Öreg tó partján és
itt lépett be először az erdőbe. Csendes,
nyugodt gyerek volt, rajzolgatott. Leraj-
zolta a szülőföldet, a tájat, tavat, erdőt és
mezőt, a madarakat és állatokat, minden
szépet, ami körülvette. A kezdő fiatal
fes  tő realisztikus tájfestményei apró lé -
kos részletgazdagságukkal, természetes
színeivel magával ragadóak voltak. Ké -
peit sokan megcsodálták, szebb, mint
egy fényképen – mondták. Húsz évvel
később az Udvarház Galériában, a „For-
dulópont” című kiállítás megnyitóján
találkozhattunk a művész meglepően új
élményt nyújtó, impresszionista tájké -
pei vel. Festményeinek fő témája tovább-
ra is a természet, de átírtabb formában,
letisztultabban. Képei már nem fény kép -
hatásúak, a színek túlmutatnak az ob-
jektív realitásán, elmélyültebbek. Mizser
Pál festőművész a tárlat anyagával kap-

csolatban mondta: „Igen, ez valóban egy
fordulópont! Innen visszanézni már
nem szabad, csak előre.” Még mindig élt
bennem az első benyomás a fiatal fes tő -
ről, ahogy a veresi piacon mosolyogva
várja a vevőket, amikor családja körében
találkoztam vele.
Édesapja egyedi stílusú bútorokat ké -
szí tett, hogyan lehetséges, hogy nem
kö vette a szakmában?
Tagadhatatlanul igaz, hogy a művészeti
irány apai ágról származik. Egy ideig
dolgoztam a családi vállalkozásban, de
lehettem 17 éves, amikor a rajzolás, fes-
tés iránti vágyam felülkerekedett és dön-
töttem. Így lett belőlem festő és tanár.
Az első „Itt lakik a természet” című
veres egyházi kiállítása nagyon sikeres
volt. Mi történt ezt követően?
Abban az időszakban erőteljesen a ter-
mészetnek a festése jellemzett. A kiállí -
tás megelőzte a szakmai érettséget, itt
ta lálkoztam a mesterekkel, Mizser Pál-
lal, Lőrinc Ferenccel és Lupták Mihály
képzőművészekkel, ők a későbbiek fo -
lya mán erőteljes hatással voltak rám.
Fokozottan felébredt bennem a fejlődés,
a tanulás utáni vágy. Két alkalommal is
felvételiztem a Magyar Képzőművészeti
Egyetemre, de sajnos nem vettek fel. A
Ka posvári Egyetemnek Szálkán volt egy
művésztelepe, minden nyáron a mű vé -
szeti kar hallgatójaként itt töltöttem egy
kéthetes gyakorlatot. Szerettem ezt a tá -
bort, nagyon intenzív, fantasztikus él -
mény gyűjtő időszak volt.
Eddigi pályafutása alatt számos önálló
kiállítása volt. Melyiket tartja a leg je -
lentősebbnek?
Szakmailag fordulópontként az Udvar ház
Galériában megtartott 2014-est. Ez idő tájt

fejeztem be a mesterképzést, hatalmas
szellemi lendület volt bennem, sokszor
éjszakákon át is dolgoztam. Az egyik este
olvastam egy verset: „Azt gon doltam eső
esik, pedig a szemem könnyezik.” Any -
nyira megérintettek a so rok, hogy még
aznap éjjel kint a mű te remben megfestet-
tem. Így született meg a „Látlak” című ak-
varell kompozícióm, ami tulajdonképpen
egy szem, de ebben is benne van a táj él -
mény, egy népdalnak az ihletésére. Ké -
sőbb olajban, egy na gyobb festménybe is
átültettem.

Legközelebb hol és mikor talál koz ha -
tunk a festményeivel?
Terveim közt szerepel egy kiállítás Ve -
res egy házon a Joan Kávéházában, ami
előreláthatóan június és július hónapok-
ban lesz látogatható.
Szép családja van, most is körülötte van-
 nak a gyermekei. A környezet, ami  ben
élnek, a lakás, a kert, minden ma gában
hordozza az alkotó művész kéz  nyo mát,
egyéniségét, szorgalmát, és te hetségét.
Azért mégis meg kér dezem, mik a to -
vábbi tervei? 
Korábban baráti, családi összefogással több
országban is jártam, eljutottam O rosz -
 országba (Moszkvába), Svájcba, Iz raelbe
és Németországba. Mindegyik u tam kü -
lön feltöltődést jelentett. Hogy mik a vá-
gyaim? Alapvetően mindig vissza fogott
ember voltam, most is elvonultan élünk,
de azért szeretnénk utazni, látni a világ-
ból, élményt gyűjteni. A ta nári hivatás sza-
baddá teszi az alkotást, mert nem azért
kell festenem, hogy meg vegyék a képei -
met. Örömmel festek, mert belső kész te -
tésem van.

VERÉB JÓZSEF

MŰVÉSZPORTRÉ: Czibula Pál festőművész

„Azt gondoltam eső esik, pedig a szemem
könnyezik. Az én szemem sűrű felhő,
s onnant ver engem az eső.”

SEBESTYÉN MÁRTA DALSZÖVEG

Beléptem egyszer az erdőbe 

CZIBULA PÁL festőművész
1972-ben született Budapesten.
1994-ben a Fabriczius József Esti Gimnáz-
iumban érettségizett. Felsőfokú tanulmá -
nyait a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskolán (Kaposvári Egyetem) végezte.
2007-ben rajz-vizuális kommunikáció ta -
nári szakon diplomázott.
2010–2012 között hallgatója volt a Deb re -
ceni Református Hittudományi Egyetem
fejlesztőpedagógus szakának. 2013-ban a
Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai
Kar mesterképzésén vizuális- és kör nye -
zet kultúra tanári diplomát szerzett.
2004-től általános iskolai tanárként dolgo-
zik, jelenleg a Szó-fogadó Beszédjavító Ál-
talános Iskola pedagógusa.
1994-ben, a Váci Mihály Művelődési Ház -
ban volt első önálló művészeti kiállítása.
Ezt követően számos alkalommal rend -
sze resen állított ki: Kartal, Gödöllő, Szada,
Pestszentimre, Sopron, Szolnok, Buda -
pest, Sáregres, Galgamácsa, Csomád, Er -
dő kertes kiállítótermeiben és művelődési
központjaiban.
2014-ben az Udvarház Galériában láthat-
tuk „Fordulópont” című önálló kiállítását.
2003-ban Juhász Erikával házasságot kö -
töttek, két gyermek édesapja.

Fotó: Veréb

1993-ban az egyik szombat délelőtt, a Fő téri piacon feltűnt egy fiatalember.
Mosolyogva állt az árusok gyűrűjében, körülötte eladásra szánt portékái. Nem
akármilyen, farostlemezre olajjal festett gyönyörű tájképek voltak. Nézem a
művész kézjegyét. Czibula Pál? Én vagyok – mondta. 

Czibula Pál festőművész családja körében

Czibula Pál – Látlak című akvarell festménye

Kultúra
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VERESS ENÉH ERZSÉBET szob rász mű -
vész „Kölcsönhatás” című egyéni kiállí tá -
sán az Udvarház Galéria falán olvas  hat  tuk
Antall István, a Kossuth Rádió szer  kesztő–
műsorvezetőjének fenti gondo la ta it. Az idé-
  zet mindent elárul az a l  ko  tóról, mű vé sze -
tére jellemző alázatá ról, elhívatott sá gá ról
és szerény sé gé ről. Kozák Csaba mű vésze ti
író, a ki állítás megnyitó alkalmával a követ -
kezőképpen méltatta a művésznőt: „Veress
Enéh a kor  társ szob rászat azon képviselője,
aki sa ját, mással össze nem téveszthető te -
 matikával és formavilággal rendelkezik.
Mindezt nagy szakmai tudással és sze re tet-
tel kö vet ke zetesen képviseli mű vei vel.”
Veress Enéh Erzsébet, Uzonban (Ro má niá -
ban) született. Középiskolai tanulmányait

Bu ka rest ben, a Tonitza Mű vészeti Is ko lá -
ban vé gezte. 1991-1996 kö zött a Magyar
Kép ző  művészeti Egye tem szobrász szakos,
1998-ig mes ter képzős hallgatója. 1997-ben
mű vé szeti rajz és mű vészet tör té net tanári
dip lomát szer zett. Mun kás sá ga során szá-
mos egyéni és csoportos kiállítás részt ve -
vője, alkotásai hazai és kül földi magán-
 gyűjteményekben is fel lel hetők. Családjá-
val 2005-től él Veresegyházon. A város mű -
 vészeti életében Veress Enéh neve fo  ga-
 lom, műalkotásai egyedi, sajátságos meg-
nyilvánulásai az emberi kép zelőerő határ-
talanságának. Munkáira jellemző az ér zé-
 kelhető való  ságtól való elvonatkoztatás, „a
végletek határmezsgyéjére” tör té nő non-
figuratív kalandozás.

Az Udvarház Galériában megrendezett ki -
állítás anyaga 2006 és 2015 közötti alkotá-
sok. Többségükben három és két di men  -
ziós munkák, rajzok, kis plasz ti kák, posz-
 tamensre és a padozatra he lyezett szob -
rok. Anyagukat tekintve: fa, farost, már -
vány, mészkő, réz, bronz és arany. 
Tema tikájában „a lófej, a madarak még az
emberi test is absztrakcióba hajlik”. Mun   -
káiban visszatérő a ló és a madár, külön
vagy egybeépített motívumai. Az állatfigu -
rák, a művésznő gyermekkori élmé nye it,
a természeti kör nye zetet, és az iránta ér -
zett szeretetét idézik meg. A Klement Zol -
tán festő mű vész által rendezett kiállítás
megnyitójának közönsége tagadha tat lanul
kü lön leges élmény részesévé vált. A kiállí -
tás rend kívülisége nemcsak a művek egye -
di ségében keresendő, hanem a művésznő
lá nyá nak, Konkoly Enéh Kin ga és Sándor
Anna hegedűjátékán túl, a Szín skála Stú -
dió színjátszóinak panto mim jelenetének
is köszönhető. VERÉB JÓZSEF

KIÁLLÍTÁS:  Veress Enéh Erzsébet szobrászművész

Kölcsönhatás

Fotó: Veréb

Veress Enéh szobrászművész lányával, Kingával

2015. április 25-én KUN ÁGNES ANNA énekművész és ELLA IST -
VÁN „Liszt Ferenc-díjas” orgonaművész szereplésével meg kez dőd -
tek az idei orgo nakoncertek. 
Ezen az első hangversenyen kettős jubileumot ünnepeltünk. Johann
Sebastian Bach születésének 330. évfordulóját és azt az örömteli
időszakot, amikor évekkel ezelőtt Veresegyházon a katolikus és a re-
formátus templomban két új orgona lépett szolgálatba. A hangver se -
nyen J. S. Bach: Clavier-Übung című sorozatából és egyházzenei mű -
veiből hangzottak el részletek. Kun Ágnes Anna csodálatos mezzo -
 szoprán hangjával és Ella István lélekemelő orgonajátékával való ban
ünnepivé és emlékezetessé tették az estet. A közönség tapsát az elő -
adók ráadásszámmal köszönték meg, mely a művésznő bensőséges
gyer mekkori karácsonyestéit idézte a templomi térbe.   BÁ TORI ISTVÁNNÉ

„A molekuláig csiszolja az anyagot,
hogy előhívja belőle az időtlenséget. Kő -
be, fába, fémbe bújik, mi több rej tőz -
ködik, amikor formát bont. Úgy mo nu  -
men tális szobrászat ez, hogy abszolút
nem érdekli a méret. Tenyerén hordozza
a világot, és egy kicsit minket is. Teszi
ezt úgy, hogy tartózkodik minden ma ga -
kelletéstől, szépelgéstől. Szakmai alá za -
ta olyan kézenfekvő, hogy esélyünk
sincs azt észrevenni.” ANTALL ISTVÁN

ORGONAHANGVERSENY
a református templomban
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A találkozáshoz egy esti időpontot be -
szél tünk meg, érthető módon, mert
egy serdülő korosztályú eredményes
triatlonistának az iskolai tanulmányok
mellett komoly edzéstervet is kell telje -
 sí te nie. Mint megtudtam, reggel isko-
la kez dés előtt úszással, majd a késő
délutáni órák ban futó vagy kerékpáros
edzés ek kel történik a felkészülés. A
szombati nap sem marad ki egy kiadós
úszás nél kül. Egyedüli szabadnap a va -
sárnap. Ekkor a pihenésre szánt idő -
ben, ha az em ber úgy kívánja, lehet
ki rándulni vagy akár kerékpározni,
igaz ilyenkor már a családdal vagy a
ba rátokkal együtt. Vajkovics Ferenc
szülei 1998-ban költöztek Veresegy-
házra, Feri már ide született. Hat éves
korától járt a Mé zes völgyi Általános
Iskola uszodájába. 2009-től, nyolc éve -
sen kezdte triatlo no zást, a rendszeres
kemény edzéseket.
Az első kérdésem természetszerűleg
mindjárt az, miért csinálja?
Sokan megkérdezik. Eleinte a szüleim biz-
ta tására, később már a saját élményeim
alap ján éreztem rá arra, hogy ez a sport
na gyon jó. A csapat befogadó, összetartó
társaság. Olyan, mintha egy baráti kö zös -
ségben szórakoznék, ugyanazt az élményt
nyújtja.
2014-re a munka meghozta a gyü möl  -
csét hatalmas éremeső formá jában. 

Az előző évben már elég sike res voltam,
ezért a terveink közt szerepelt, hogy le he -
tőség szerint az összes versenyen el
tudjak indulni. Hirtelen jében nem is
tu dom a ver se nyek számát, de a
2014-es év összesen 38 ér met
hozott, ebből 23 első he -
lyezés volt. Az ország
leg kü lön bö zőbb te -
le pülésein indul-
tam, többek
közt Buda -
pes ten, Ti sza-
 újvárosban, Da -
bason, Száz ha lom-
 battán és egy aprócska
faluban Somogy me gyé -
ben, a szép erdős terület rej -
te kében található  Kaszón. 
Melyek a legemlékezetesebb ered-
mé nyei?
Atlétikában a 2014-es fedett pályás baj -
nokság. A 600 m-es síkfutáson 1. he lye -
zést, míg a 2000 m-es futáson 3. helyezést
ér  tem el. 2015-ben is indultam, itt a 3000
m-es síkfutásban jutottam a dobogó leg -
felső fokára. Nagyon büszke vagyok arra,
hogy a Magyar Atlétikai Szövetség bevá -
lasztott a válogatott keret tagjai közé.
A szö vetség pró bálja a legeredményesebb
fiatalokat fel karolni, viszi őket edző tábo -
rok ba, támogatásként kapnak sportru há -
za tot. Gyakorlatilag maradhatok a jelenlegi

szakosztályomnál, külön edzésekre nem
kell járnom. 
Közeledik a tanév vége és egyben az is -
kolai ballagás időpontja. További tervei,

a tanulás és a sport területén?
Nagy eséllyel felvesznek a Dózsa

György Gimnáziumba. Első he -
lyen az általános ta go zat ra

jelent keztem, mert a
sport osztály nál a tan-

rend sze rinti óra -
szám miatt a je -

 len legi szak -
osz  tályom -

nál már nem
tudnám az ed zé -

seket folytatni, a
ket tő együtt nagyon

le  ter helő lenne.
Ahogy elnézem, az egész

 csa  lád sportol, serlegek és ér -
mek töm   ke lege mindenhol.

A nővérem is szép eredményeket ért
el ezen a területen. Édesapám is atle-

tizált, édesanyám pedig hobbi szinten
fut. Mi egy sportos család vagyunk.
Vajkovics Ferenc a 2014-es triatlon és az
atlétikai sportágakban nyújtott teljesít-
ményéért „Veresegyház Város Érdemes
Sportolója” polgármesteri, továbbá Pest
Megye Közgyűlése által 2014-ben „Az év
legjobb diáksportolója II. díj” elisme ré -
sekben részesült. Gratulálunk a szép
eredményeihez!

VERÉB JÓZSEF

VAJKOVICS FERENC
Fiataloknak, fiatalokról

Fotó:
Veréb

A fiatalok az április közepén megren-
dezésre került Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozón ezüst és

arany minősítést szereztek, és továbbju-
tottak az országos döntőbe.
E sikertől megerősödve folytatták – im már

Veresegyház színfalai között – szárny -
próbálgatásukat, melynek ke re tében két
színdarabot mutattak be a telt házas kö -
zönségnek.
Tanárnőjük szerint mély gondolatok és
beszélgetések eredményeképpen jutottak
oda, hogy a magányosság és a barátság
érzésvilágát megfogalmazva színre vigyék
Mándy Iván: Csutak és a szürke ló című
regényének rövidített változatát, és a
Kosz tolányi Dezső versei alapján összeál-
lított: Együtt vagy egy? című da rab jukat.
A színdarabokat, a Tűztestvérek és a
Tűzmadarak csoport élettel teli vidám kis
csapata adta elő, méltán sikert aratva.

BARTHA CSILLA

„Magam vagyok, rám hull a végtelenség,
a fák, a lombok ezre eltemet.
Olykor fölém cikáznak még a fecskék,
nem láthat itten senki engemet.”

(Kosztolányi Dezső) 

A Tűztestvérek és Tűzmadarak színjátszó csoportok

Akarsz játszani?
Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus szavaival élve, „egy igazán tartalmas és el-
gondolkodtató előadást láthattak” azok a kedves érdeklődök, akik ellátogat tak
2015. április 24-én, a Váci Mihály Művelődési Házba, ahol a Fab ri czius József Ál-
ta lános Iskola gyerekszínjátszó társulata produkciójával lenyű göz te a szín ház -
kedvelő kö zös séget.
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Életmód

Egy könnyű, kb. egy hetes – 10 napos lú-
gosító és salaktalanító kúra erősíti az im-
munrendszert, felfrissíti az anyagcserét
és energetizál. Egy jól összeállított mé -
reg telenítő kúra a fentiek mellett fesze-
sebbé teszi a bőrt és még pár kg is el  tűn -
 het innen-onnan. Az emberi szervezet
saját öntisztító mechanizmussal ren-
delkezik, a szervezet tisztításáért felelős
szervek (pl. máj, vese) feladata, hogy fel-
dolgozzák a méreganyagokat, az im-
mun rendszer feladata pedig az ellenük

való védekezés. Mivel az élelmiszerek-
ben egyre több mérgező anyag található,
a testünk mind nehezebben birkózik
meg velük. A fenti szervek kevésbé ha -
té konyan működnek, a káros anyagok
eljutnak a sejtekig, ahol felhalmozódnak
és felborítják az anyagcserét kóros fá -
radtságot és a fejfájást is okozva. Ezen
tu dunk segíteni az időnkénti méregte-
lenítéssel.
Fontos szempont, hogy a tisztítókúra
alatt 2-3 liter tiszta vizet (kevesebb ásvá -
nyi anyagot tartalmazót) fogyasszunk
vagy gyógyteát, sok-sok friss zöldséggel
és gyümölccsel, amelyek rostjai végig -
söprik a beleket. Kerüljük most a só fo-
gyasz tását, helyette natúr ételízesítőt és
fűszereket használjunk. Ugyancsak érde -
mes tartózkodni a szénsavas és alkoho-
los italoktól, kávétól is.
Az a tapasztalat, hogy általában az első
pár nap nagyon nehéz. Ezt tudatosítva,
célokat kitűzve (pl. jobb közérzet, en-
ergikusabb élet, feszes bőr, immun erő -

sítés, egészségesebb szervezet, na rancs-
 bőr eltüntetése stb.) vágjunk bele a
tisztítókúrába. Amennyiben a testsúly -
csökkentés a cél, ahhoz is nagyon jó ala -
pot ad egy méregtelenítő hét, hiszen már
ezzel a programmal megala poz hatjuk az
életmódváltásunkat. A tisztítás mellett
nagyon fontos szerepet kap a mozgás
(gyaloglás, úszás, futás, kerékpározás),
amelyet szaunázással is kiegészít he -
tünk. A kúra végére szervezetünk új erő -
re fog kapni, tele lesz energiával és vi dá-
mak, kiegyensúlyozottabbak le szünk!
Vigyázzunk fizikai testünkre, hiszen itt a
földön ebben a „házban” éljük életünket,
sokáig szükségünk lesz még rá egészség-
ben. 
Várandósok, daganatos és emésztő rend -
szeri megbetegedéssel küzdők feltét le -
nül beszéljenek szakemberrel, mielőtt
belevágnak a méregtelenítésbe.

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Bővebb információ, tanácsadás: 
info@fittenveresen.hu• 70 311 0955

Facebook: Fitten Veresen 

SZEBB KINÉZET, JOBB KÖZÉRZET
TISZTÍTÓKÚRÁVAL!

Általában a tavaszi időszakban szoktunk a méregtelenítésre, szervezetünk és
környezetünk tisztítására nagyobb hangsúlyt fektetni. Csakúgy, mint a laká-
sunkban és a kertünkben, vagy éppen a Föld napi szemétszedés alkalmával,
testünknek is szüksége van a tisztulásra, méregtelenítésre.

JÁTÉK ÉS GYEREKMÚZEUMOK A VILÁGBAN  2.

JÁTÉK- és BÁBTÖRTÉNETI MÚZEUM (KÉKKŐ, SZLOVÁKIA)
Sorozatunk második részében a Veresegy-
házhoz legközelebb eső külföldi já ték-
 múzeumba, a szlovákiai Kékkőre láto ga-
tunk el. Kékkő (Modrý Kameň) egyi ke a
magyar hagyományú felvidéki vá raink nak,
melyet a Balassa nemzetség emelt a 13.
század második felében. Itt a várban, pon-
to sabban a 17–18. században emelt pa lo -
ta épületben alapították meg 1994-ben a
Szlovák Nemzeti Múzeum filiájaként a Já -
ték- és Bábtörténeti Mú ze umot. (Az intéz -
 mény hely tör téneti, ki sebb művészeti és
Balassi Bálint em lék  anyagot is bemutat.)
Mint a nevéből kiderül, a múzeum a já -
téktörténeten belül elsősorban a báb mű -
vészetre és a bábok világára kon centrál.
Erről ad áttekintést a több év század em-
lékanyagát bemutató kiállítás, melyen a
Szlovákia területén gyűjtött bábszínházi
építmények, díszletek és különböző tí-
pusú bábok so ka sága – kesztyűbábok,
marionettfigurák, árnyékbábok stb. –
tekinthetők meg. A kiállítás érdekességét

fokozzák a bábok és a bábozás egykor
alkalmazott trükk jeinek bemutatása, va -
lamint a meg idé zett hang- és fényeffek-
tusok. A mú zeumba látogató gye rekeket
és iskolai csoportokat kézműves mű he -
lyek is várják, ezekben a diákok megis-
mer hetik a bábkészítés anyagait és tech -
 nikáit. A kisebbeknek lehet építeni egy -
sze rűbb doboz bábszínházat papír-, ujj-
vagy kesztyűbábokkal, a nagyobbak pe -
dig az összetettebb és mozgatható figu -
rák készítését is kipróbálhatják.
Kékkő városunktól 80–90 km-re, tehát
au tóval egy bő óra alatt elérhető. Épp
ezért szervez a Váci Mihály Művelődési
Ház egy olyan önköltséges buszkirándu -
 lást a Játék- és Bábtörténeti Mú ze um ba,
melyre családok és érdeklődők jelent -
kezését várja. A kirándulás idő pontja
június 13. (szombat), részvételi díja fel -
nőtteknek 3500 Ft, gyerekeknek és
nyug díjasoknak 2500 Ft. Jelentkezni az
Innovációs Centrum recepcióján lehet.

Barkóczi Róza

Kékkő (Modrý Kameň)
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Mónika egy bevásárlóközpontban dolgo-
zik, a pékség csomagoló részlegén.
Munkája so rán naponta több száz
kenyeret da rabol fel a sze letelőgép
keze lő je ként. Feladatát mások talán

egysíkúnak lát nák, ő mégis boldog,
hogy el tudott he lyez kedni, hi -

szen fogya ték kal élőként hal mo-
zottan nehéz helyzetben van a
munka e rő piacon. A műszaki
ér dek  lődésű lányt egyéb ként is
ér dek lik a gépek, sokszor cso -

dálta a híradásokban a nagy ü -
zem  csar no kok ipari robotjainak

működését. Álmodozott róla, hogy
egyszer kö zelről meg tekinthet egy ilyet.

Álma április 22-én vált va ló ra a Salva Vita
Alapítványnak és a GE ve  res egyházi Power &
Water üzemének kö szön hetően.
A fogyatékkal élő emberek társadalmi elfo-
gadottságát támogató Salva Vita Alapítvány
csatlakozott a Neked munka, nekem álom
elnevezésű, írországi eredetű programhoz.

Ennek keretében Mónika egy kísérővel ér ke -
zett a Kisrét utcai üzembe, ahol egész na pos
mentorálásában Gacsal Sándor mér nök se -
géd kezett. A programnak megfelelően az ál-
talános tájé koz tatás után gyár látogatás kö   vet-
kezett, majd a mun ka tár sakkal elfogyasz tott
ebédet és kávét követően folytatódott az iz-
galmas kaland: az üzemben (töb bek közt az
anyag vizsgáló la borban) „ár nyék ként” kö vet-
het te a mentor mindennapi mun káját. És igen,
az álma is megvalósult: mű ködés köz ben, kö -
zelről tanulmányozhatta a csúcstechno ló gi ájú
ipari robotok munka vég zését, mi  köz ben be pil-
lanthatott konkrét mun ka fo lya matokba és meg -
ismerhette a men  tor sze mélyes tör té netét is.
A nap nemcsak a sokat kérdező és végig bol -
do gan mosolygó fiatal lánynak volt életre
szó ló élmény, hanem a GE munkatársainak
is. Ugyanis az ilyen programok segítenek az
em  bereknek leküzdeni előítéletüket, félel mü -
ket és nyitottá válnak a fogyatékosság el fo-
gadására.                                       KOVÁCS PÉTER

Általános vélekedés szerint a műszaki pálya elsősorban a fér-
fiaknak való, ezen a téren a nők nehezebben tudnak ér vé -
nyesülni. Mindezt cáfolandó immár negye dik alkalommal
rendezte meg a Nők a Tudományért Egyesület a Lányok Nap -
ját. Az országos programsorozat kere té ben 12 városban 41
helyszínre (gyá rak ba, egyetemekre és kutatóintézetekbe) lá-
togathattak el az érdeklődő középiskolás lányok. A ren-
dezvény elsődleges célja, hogy a fiatal lányoknak a gyakorlati
alkalmazás közben mutassa be, hogy a téves előítéletekkel el-
lentétben a tudo mány és technika világa igenis a nők szá mára
is lehet érdekes, vonzó hivatás és karrierpálya.
A General Electric (GE) Power & Water üzletágának veresegy-
házi gyára április 23-án fogadta a több középiskolából ki vá -

lasztott harminc ifjú hölgyet, akiknek az ér dek lődésen túl
pusztán egy komoly ki tételnek kellett megfelelni: jól kellett
beszélniük angolul. Azon túl ugyanis, hogy a multinacionális
GE-ben a mindennapi kommunikációban állandóan használt
nyelv az angol, az eseményen látogatást tett Colleen Bell, az
Egyesült Államok magyarországi nagykövete is. 
A nagykövetasszonyt érkezése előtt Len csés Gergő a veresegyházi
gyár igazga tó ja fogadta, majd köszöntötte a kö zép iskoláso kat.
Szólt arról, hogy az iskolaórákon száraznak tűnő ma  tema ti kai és
fizikai ismeretekből való já ban milyen csodálatos és a minden napi
életet kiszolgáló szerkezeteket, esz kö zö ket állít elő az üzem.
A kötetlen légkört tovább oldotta Bell nagykövet közvetlen sze -
mé lyisége, aki arra biztatta a lányokat, hogy „bátran merje nek
nagyokat álmodni” és „bármilyen hivatást is válasszanak szen -
ve délyüknek”, érjenek el benne kivételes dolgokat. Ahogy fogal-
mazott: „Ma már nagyon sok lehető ség áll nyitva a nők előtt, nem
csak a technológiai fejlődésnek, hanem sokkal inkább annak
köszönhetően, hogy korlátok dőltek le és sztereotípiák dőltek meg.
Mindannyian hálával tartozunk azoknak az úttörő nőknek, akik
előttünk jártak és kikövezték számunkra az utat, amely nagyobb
lehető ségekhez és a választás nagyobb szabadságához vezetett el
bennünket. ”
A lehetőségekből a nap további ese mé nyein sem volt hiány,
hiszen azon túl, hogy a gyárigazgató személyes kalauzo lá -
sában lehetett végigjárni az üzemet, még közös minő ség ellen -
őr zésen is részt vettek a lányok Colleen Bellel, a mo soly gós
nagykövetasszonnyal történt fotózásokról nem is beszélve.
A délutáni további előadások és játékos tesz tek után ma ra dan -
dó élménnyel tá voztak a fiatalok az üzemből. Azt pedig a kez -
de ményezőkön kívül a GE veresegyházi vezetősége is több ször
hangsúlyozta, hogy az érdeklődő és az álmaiért küzdő höl-
gyeket tárt karokkal fogja vár ni munkavállalóként is az üzem. 

KOVÁCS PÉTER

Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi
nagykövete is megtisztelte jelenlétével a Kisrét utcai
„nagy GE” által szervezett Lányok Napja rendezvényt,
ahol a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolás
lányok nyer het tek betekintést a gyár működésébe.

SALVA VITA PROGRAM A GE-BEN
Neked munka, nekem álom

LÁNYOK NAPJA – Veresegyházon
az amerikai nagykövet
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Miskolcon, a 2015. április 3-4-én megrendezett Országos Sakk
Egyéni Diákolimpia döntőjén a leány második korcsoportban
Székely Júlia 4.e osztályos tanuló holtversenyben a tizedik
helyen, a Buchholz-pontszámot  figyelembe véve pedig a ti zen ket-
tedik helyen zárt.
A Diákolimpia Sakk Csapat küzdelmeinek április 17-19-én Szom-
bathely adott otthont, ahová a két csapatunk is bejutott! Az I.-II.
korcsoportos lányokat Székely Júlia (4.e), Ródler Kinga (4.g),
Tóth Anna (3.i) és Konkoly Panna (4.g) ) a mezőny első felébe
vártuk. A versenyen Tóth Anna 75%-os teljesítményével remekelt.
Ródler Kinga első ill. második táblán 7 játszmából elért  4,5 pont -
ja szintén dicséretet érdemel.
A hatodik helytől csupán fél ponttal maradtak le tanulóink, így a
27 induló csapat közül a 11. helyen végeztek.
Felsős lány csapatunk, Székely Borbála (6.c), Kapitány Zsófia
(5.b), Horváth Lilla Réka (5.g) és Nádasdi Kinga (5.f) összeál-
lításban a mezőny egyik legfiatalabb csapata volt a III.-IV. kor cso-
portban. A tavaly még alsó tagozatos fiatal „csikócsapatunk”
számára a tapasztalatszerzés mellett a tisztes helytállás volt el -
sőd legesen a cél. Legjobb pontszerzőnknek ezúttal Kapitány
Zsófi bizonyult, nyolc játszmából 5 pontot szerzett.
A 22 csapatot felvonultató mezőnyben csapatunk a 18. helyet sze -
rezte meg az országos döntőn.

FELKÉSZÍTŐ TANÁR:
BREITENBACH ZOLTÁN

Nyuszi Kupa – KISTARCSA

A Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club 2015. március 28-
án 23. alkalommal rendezte a nagyon népszerű úszóver -
senyét, amelyen a veresegyházi úszópalánták is rend szeresen
részt vesznek.  Idén is minden korosztályban álltak veres-
egyházi úszók a dobogón.
Eredmények:
2004 50 m fiú hát: 3. Kárpáti Ákos
2005 50 m leány gyors: 2. Cseh Zsófia
2006 25 m leány gyors: 1. Cseh Zsófia

3. Elekes Tamara (2007)
25 m fiú hát: 3. Cser Dominik Benedek
25 m leány hát: 1. Cseh Zsófia

2. Kálmán Dorka
3. Elekes Tamara

25 m fiú mell: 1. Hargitai Bánk
25 m leány mell: 2. Elekes Tamara (2007)

2007 25 m fiú gyors: 3. Nemes Márton
25 m leány gyors: 1. Elekes Tamara

3. Kovács Enikő
25 m fiú hát: 2. Nemes Márton
25 m leány hát: 1. Elekes Tamara

2. Kovács Enikő

25 m fiú mell: 2. Nemes Márton
25 m leány mell: 1. Elekes Tamara

2008 25 m fiú gyors: 3. Szajkovits Bence
25 m lány gyors: 3. Nemes Zsófia
25 m lány hát: 1. Nemes Zsófia
25 m fiú hát: 3. Vajda Csanád
25 m leány mell: 2. Kovács Réka (2009)

2009 25 m leány gyors: 2. Kovács Réka
25 m lány hát: 1. Kovács Réka

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA DÖNTŐBEN
A FABRICZIUS JÓZSEF

ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI

SAKK

HAND BEAR KÉZISULI
Április 7-én a Szőke István edző által Siófokra, a sportcsarnok
megtekintésére szervezett látogatást U14 korosztályos leány
kézilabda edzőmérkőzéssel is összekötötték. 
Pásztor Béla polgármester úr ez alkalommal személyesen
nézte meg a Siófokon megépült kézilabda munkacsarnokot és
minden apró részletével kapcsolatban érdeklődött. Sok hasz -
nos információt hallott, amelyeket a Veresegyházon meg épí -
tendő csarnok kivitelezése során hasznosítani lehet. 
Az edzőmérkőzésen a Siófok NB-I-ben szereplő női kézilabda
csapat U13-as csapata ellen a Hand Bear kézilabdás lányai
minden dicséretet megérdemelve helyt álltak, és néha nem is
látszódott a sok-sok osztálybeli különbség. 

KÉZILABDA  
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AZ „ALMÁK”, AMELYEK
NEM ESTEK MESSZE A FÁJUKTÓL!

A TESZÁR CSALÁD SIKEREI

A Medveotthon és a körülötte lévő erdős
terület biztosította a közel 120 versenyző
és kutyáik részére a versenyterepet a 6.
nem zetközi kutyafogathajtó versenyen
március utolsó hétvégéjén. Remek idő já -
rás, sok néző és szebbnél-szebb kutyák.
Első hallásra kissé meglepőnek tűnik,
hogy kutyafogathajtás március végén, de
régóta jól bevált sportolási formáról van
szó, ugyanis amikor nincs hó, akkor szán
helyett 3 illetve 4 kerekű kocsik elé kötik
a kutyafogatokat, de versenyeznek egy és
két kutyával futva (canicross), kerékpár-
ral (bikejöring) és scooterral (roller) is hó-
mentes időben.  
A szánhúzó versenyek elképzelhe tet le nek
Teszár Richárd és családja nélkül. A je len-
leg Őrbottyánban élő, 26 kutyát tartó
családfő a kilencvenes években kezdett
versenyszerűen foglalkozni a kutyaszán-
húzással. Tudat alatti vonzódása a hus kyk
felé akkor került a felszínre és a kutyák
iránti szeretete azóta is töretlen. Az 1997-
ben világbajnokságon negyedik helyezést
szerzett – a jelenleg grafikus, kiadvány -
szer kesztőként dolgozó – apa, aki 1998-
ban Európa Bajnokságon is képviselte
ha zánkat. Saját sikerei mellett a gyerekei
útját is egyengeti, hiszen már ők is ku-
tyák kal versenyeznek, követve édesapjuk
példáját, és nem is akárhogyan!
Nagyobbik lánya, Vivien, a Fabriczius Jó -
zsef Általános Iskola 7. osztályos tanulója
az elmúlt év őszén a Győrtől alig 10 km-

re, Vének településen megrendezett Ku -
tyafogathajtó Európa-bajnokságon kor -
osz tályában EB bronzérmet nyert a „cani -
cross” versenyszámban. A canicross ku-
tyával együtt futást jelent a gyakorlatban,
a kutyus és gazdája összekötve futnak!
Vivien azóta is a junior korosztály élvona -
lához tartozik. Ezt bizonyította a Medve
Kupán is, ahol a fiúkkal egy csoportban
versenyzett és 2. helyezést ért el. Kicsi
hú ga a 7 éves Evelin pedig a „gyerek fu -
tás” kategóriában érdemelte ki a 3. he lye -
zést. Ez a korosztály a kutyával még
felnőtt kíséretében futhat csak! A Medve
Kupán édesapjuk az „A-8 kutyás fogatok”
mezőnyében és a „Bikejöring 1 FCI szán-
húzó kutyával”  kategóriában (kerékpár
elé kötött kutyával együtt kell kerék pá -
rozni) egyaránt a 3. helyen végzett. „A
leg fontosabb a kutya és az ember közötti
összhang” vallja Richárd, aki már nem
tudná kutyák nélkül elképzelni az életét. 
Feleségében megértő társra talált, aki
mindenben támogatja. Mindketten örül-
nek, hogy gyermekeik is érdeklődést mu-
tatnak a kutyás sport iránt, hiszen egy
gyermek számára a négylábú kedven cé -
vel töltött idő erős motiváció, így könnyeb -
ben fordítható az egészséges életmód felé
a képernyő elől az állandó üldögélés he -
lyett. Reméljük, hogy egyre többen kö -
vetik majd példájukat.

BARANYÓ CSABA

KUTYÁS SPORT

Városunk iskoláinak diákjai 2015. március 31-én Tápiószecsőn
mérték össze tudásukat korosztályos társaikkal a Pest Megyei
Diákolimpia mezei futóversenyeinek küzdelmein és igazán
dicséretes eredményeket értek el. 
A IV. korcsoportban leány egyéniben Szabó Cintia Szederke,
a Kálvin Téri Református Általános iskola tanulója egyéniben
a második, míg a fiú egyéniben Vajkovics Ferenc a Fabriczius
József Általános Iskola tanulója a harmadik helyezést érte el.
A leány csapatversenyben a Fabriczius József Általános Iskola
Lengyel Rebeka, Diószegi Kata, Kelemen Dorka, Kovács Réka,
Tomes Noémi összetételű csapata szintén harmadik helyezést
ért el, ezzel megszerezte a jogot arra, hogy az országos döntőn
képviseljék megyénket. 
Az országos döntőn, április 14-én Gödöllőn Vajkovics Ferenc
egyéniben a 4. helyen végzett.

FELKÉSZÍTŐ TANÁR:
SZALMA RÓBERT

Vivien útban a 2. hely felé

Evelin édesapjával

Teszár Richárd

A megyei 3. helyezett leány csapat és Vajkovics Ferenc

FUTÁS – DIÁKOLIMPIA

MEZEI FUTÓVERSENY
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Május végén tizedik alkalommal kerül megrendezésre a már
hagyományosnak számító triatlon verseny városunkban, ami
ebben az évben rendhagyó lesz. A szervezők szeretnék „meg-
mozgatni” a város lakóit, iskolásait és a településhez tartozó
vállalkozások, cégek munkatársait! 

Pénteken délelőtt az általános iskolásoknak szerveznek prog -
ramokat a pedagógusok bevonásával. Az alsó tagozatosoknak
„MINI” aquatlon versenyt, míg a felső tagozatos di á koknak
egy interaktív ökológiai fenntarthatósági programot. Este a
Veresi Futókörrel közös „éjszakai futással” zárul a nap. 
Szombat délután első alkalommal „Tour de GALGA” ke rék -
páros túra lesz.
A harmadik napon, vasárnap a „X. Nyílt Triatlon Verseny”-re
kerül sor, amely a korábbi évekhez hasonlóan otthont ad a
Regionális Diákolimpiának, ahol Pest, Fejér, Komárom-Esz -
tergom, és Nógrád megye, valamint Budapest diákjai küz-
denek az országos döntőbe jutásért!
Az érintett napokon forgalomkorlátozások és útlezárások
lesznek az alábbi útvonalakon:
2015. május 29-én 9.00-tól 13.00 óráig – teljes útzárás a
Találkozók útja – Patak u., a Búcsú téri szakaszában, 
2015. május 31-én 8.50-től 17.00 óráig 
Mogyoródi utca a Fő utcától a Patak utcáig – teljes útzárás,
Táborhely utca az Anonymus utcától a Csomádi útig – teljes
útlezárás, Rákóczi utca a Csomádi úttól a Mikes Kelemen
utcáig – teljes útlezárás, Mikes Kelemen utca teljes hosszban
– teljes lezárás, Csomádi út a Mogyoródi utcától a Budapesti
útig – teljes útlezárás, Fő utcán a leállósávban megállási
tilalom a Mogyoródi utcától a Fő tér irányában.
A versenyszámok közötti időszakban a keresztirányú forga-
lom biztosított lesz!
Köszönjük megértésüket, és kérjük türelmüket a forgalomkor -
látozással járó időveszteség miatt!

További információk:
www.vertri.hu, vagy www.trimackok.hu vagy keressen

minket a Facebook -on!

II. VÁROSAVATÓ KUPA
NŐI ÉS FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

VERESEGYHÁZ

2015. JÚNIUS 28. (VASÁRNAP) 8.30 ÓRA
HELYSZÍN:

Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelep
MŰFÜVES PÁLYÁI

(Veresegyház, Csokonai utca 2/A)

RÉSZTVEVŐK:

10 fős férfi és női csapatok 
A KUPA LEBONYOLÍTÁSA:

Játékidő 2×15 perc, 4+1 felállásban.
A kupán mindenki saját felelősségére vesz részt
és minden játékos csak egy csapatba nevezhető!

NEVEZÉS ÉS A JÁTÉKSZABÁLYOK:
Nevezési lap és a játékszabály letölthető a www.veresegyhaz.hu weboldalon

a SPORT menüpontból.
A nevezéseket e-mailben sportreferens@veresegyhaz.hu címre várjuk

NEVEZÉSI DÍJ: NINCS
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. június 23. (kedd) 16.00 óra

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó Csaba +36 20 9749 686

JUDO

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
Március 29. • Salgótarján V. Párduc Kupa.
2. hely: Jakab Kata, Molnár Balázs és Homoki Márton. 3.
hely: Kerecseny Attila és Si mon Örs. A csapatversenyben a
Veresi Küzdősport Egyesület a VI. helyen végzett.
Április 4. • Felcsút, Magyar Kempo Szövetség második
válogató versenye. Submission versenyszám. 
1. hely: Németh Szabolcs, Hegyi Dávid, Gaál Bendegúz, Ker-
stner Róbert. 2. hely: Sziklai Péter 
Április 18. • Jászberény, Jász Viadal Sport – Jitsu verseny
1. hely: Németh Szabolcs, Hegyi Dávid, Gaál Bendegúz, Ker-
stner Róbert 2. hely: Sziklai Péter
Április 19. • Pápa, III. Ba kony Kupa
1. hely: Homoki Márton, Ke re cseny Attila, Parádi Barna bás,
Mihály Benjámin, Ballon Andrea, Hegyi Dávid. 2. hely: Jakab
Kata 3. hely: Pálfalvi Ábel, Csernák Dominik, Molnár Balázs

FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: KERSTNER RÓBERT, ILYÉS GYULA

Mr. 300. Homoki Marci

EDDIG 700 ÉREM,
EBBŐL 300 ARANY!

A Veresi Küzdősport Egye sü let
tovább folytatta nagyszerű so ro -
zatát az elmúlt időszak ver se -
nyein. Március 21-én a Du na ke -
szi Kupán Homoki Már ton
meg nyerte az egye sület 300.
aranyérmét, márci us 29-én Sal-
gó tarjánban a Mas ters OB-n
pedig Molnár Ba lázs ezüst ér me
jelentette a 700. érmüket! 
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VVSK – LABDARÚGÁS 

NÉGY MECCS, 10 PONT!
A kezdeti botladozást követően magára talált az NB/III. Keleti
csoportjában játszó felnőtt csapatunk. Három győzelem és egy
döntetlen a mérleg! Ezzel a meg szer zett tíz ponttal jelenleg a
tabella 13. helyén foglal helyet a 15 fős mezőnyben.
Eredmé nyek:
Felnőtt (NB.III. Keleti csoport)
03.28. Hajdúböszörményi TE – Veresegyház VSK 0 – 1 
04.04. Veresegyház VSK – Nyírbátori FC 2 – 1 
04.12. DVSC-DEAC – Veresegyház VSK 0 – 0
04.19. Veresegyház VSK – Budapest Honvéd MFA 1 – 0
U21 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.28. Pásztói ULC – Veresegyház VSK 1 – 0 
04.04. Veresegyház VSK – Ferihegy Vecsés U19 2 – 0 
04.11. FC Dabas – Veresegyház VSK 2 – 7
04.18. Veresegyház VSK  – Nagykáta SE 2 – 2 
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.28. Pásztói ULC – Veresegyház VSK 3 - 2 
04.04. Veresegyház VSK – Ferihegy Vecsés U16 4 - 3 
04.11. FC Dabas– Veresegyház VSK 6 - 4 
04.18. Veresegyház VSK – Nagykáta SE 8 - 2 
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.28. Veresegyház VSK – Szanda Focisuli SE 5 - 0 
04.04. Salgótarjáni BTC – Veresegyház VSK 6 - 0 
04.11. Veresegyház VSK – Ferihegy Vecsés 0 - 8 
04.18. FC Dabas – Veresegyház VSK 7 - 0 
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.28. Veresegyház VSK – Szanda Focisuli SE 6 - 0 
04.04. Salgótarjáni BTC – Veresegyház VSK 2 - 1 
04.11. Veresegyház VSK – Ferihegy Vecsés 2 - 0 
04.18. FC Dabas – Veresegyház VSK 0 - 2 

Öregfiúk (Pest megyei Öregfiúk bajnokság Közép csoport)
03.30. Kisalag – Veresegyház VSK 0 – 6
04.07. Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK 3 - 3
04.14. Csömör – Veresegyház VSK 0 - 1

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA 
1. KISVÁRDA MASTER GOOD 22 18 2 2 75–17 58 56
2. PUTNOK FC 22 18 2 2 52–15 37 56
3. FC HATVAN 21 12 6 3 44–18 26 42
4. KAZINCBARCIKAI BSC FC 21 12 5 4 34–14 20 41
5. BUDAPEST HONVÉD-MFA 22 12 1 9 40–20 20 37
6. CIGÁND SE 22 10 6 6 32–24 8 36
7. TERMÁLFÜRDŐ
TISZAÚJVÁROS 22 10 2 10 24–45 -21 32

8. JÁSZBERÉNYI FC 21 8 5 8 33–39 -6 29
9. NYÍRBÁTORI FC 21 8 3 10 38–37 1 27
10. FELSŐTÁRKÁNY SC 21 6 4 11 30–50 -20 22
11. DVSC-DEAC 21 4 8 9 29–28 1 20
12. SALGÓTARJÁNI BTC 22 5 3 14 27–49 -22 18
13. VERESEGYHÁZ VSK 21 5 2 14 17–49 -32 17
14. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 21 4 2 15 2–48 -23 14
15. GYÖNGYÖSI AK-YTONG 22 1 5 16 12–59 -47 8

FELNŐTT (Pest megyei Bajnokság)
2015.04.04. Ráckeve VKSK – Veresegyház VSK 24 – 35 
2015.04.12. Veresegyház VSK – Hatvani KSZSE 27 – 26
2015.04.18. Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK 39 – 35 

JUNIOR (Pest megyei Bajnokság)
2015.04.04. Ráckeve VKSK – Veresegyház VSK 28 – 42 
2015.04.12. Veresegyház VSK – Hatvani KSZSE 36 – 23
2015.04.18. Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK 36 – 29

U14 (Országos Gyerekbajnokság Pest megye régió alsóház)
2015.04.19. Veresegyház VSK – TREFF 07 SE 2 24 – 22 

Diósdi Diák SE – Veresegyház VSK 7 – 38
2015.03.28. Dunaharaszti MTK – Veresegyház VSK 15 – 28

Veresegyház VSK – Ráckeve VKSK 22 – 5

U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megye régió bajnoka)
2015.04.12. Veresegyház VSK – Dabasi KC VSE 21 – 28

Budaörs KC – Veresegyház VSK 29 – 9
2015.04.19. Veresegyház VSK – TREFF 07 SE 2 28 – 13

U9 (Országos Gyerekbajnokság Pest megye régió)
2015.04.19. Gyömrő VSK – Veresegyház VSK 20 – 13

Veresegyház VSK – Diósdi DSE 27 – 8

KANGA-TRÉNING

Az elmúlt hónap sem telt el események nélkül a veresi kanga-
mamák és kanga-babák életében. Mostanra már közel 40 lel kes
anyuka és baba csatlakozott a csoporthoz, akik heti rend szeres -
séggel vesznek részt az órákon, és a kanga-kö zös ség életében.
A kangásokat elsők között hívták meg fellépni a Veresi Futófesz-
tiválra, ahol a korán érkezőknek tartottak egy vidám bemutatót. 
A közeljövőben több újdonsággal is várják az érdeklődőket,
emiatt érdemes figyelni a Facebook oldalukat illetve a hon-
lapjukat.                                         (www.kangatraining.hu)

VÍZILABDA

A vízilabdásoknak beindult a tavaszi hajrá. Négy kor osz -
tállyal szerepelnek a különböző bajnokságokban és szinte
minden hétvégén mérkőzést játszanak.
Az 1998-99-es és a 2000-2001-es korosztály a Csongrád me gyei
bajnokságban játszik, ahol a középmezőnyben foglalnak he lyet.
A 2002-2003-as gyerekek szépen helyt állnak az Észak- ke leti
Ligában. Az eddigi mérkőzések alapján teljesítményük 50%-os,
szoros mérkőzéseken két győzelem és két vereség a mérlegük. 
Idén először nevezett a csapat a legkisebbekkel is. A 2004-
2006-os születésű gyerekek kisebb pályán, kisebb kapuval és
labdával játszanak a nem eredmény centrikus bajnokságban.
A legtöbb sportolónk idén kezdte a vízilabdát, így a cél a játék
megszerettetése és a tapasztalatszerzés. 
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2015. április 18-án Krakkóban került meg -
rendezésre az idei év első akrobatikus
rock and roll világkupája, melyre a hazai
ver senyeredményeik alapján a Rockin'
Board TSE egyesület négy párosa is kvali-
fi kált. Az országos ranglistán elfoglalt
pozíciójuk alapján Szoljár Zsombor–Dö -
mö tör Viktória serdülő, Szoljár Bence–Laj -
ti Renáta junior, Alaksza Ádám–Farkas
Dorottya felnőtt „B” és Horváth András–
Farkas Viktória szintén felnőtt „B” kate gó -
riás páros vághatott neki a közel tíz nem  -
zet táncosait felsorakoztató rangos meg-
mérettetésnek, melyen minden kate gó riá -
ban népes mezőny szerepelt.
Táncosaink gyönyörűen helyt álltak. Kü -
lön öröm, hogy Bence és Reni az 59 párost
felvonultató junior mezőnyben a rangos
nyolcadik helyezést szerezte meg, ezzel
az aktuális világranglista 14. helyére lép -
tek előre.

További eredmények:
Szoljár Zsombor–Dömötör Viktória 42.,
Alaksza Ádám–Farkas Dorottya 22., Hor -
váth András–Farkas Viktória 17. helyezés.

EDZŐK: FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA

TÁNC

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

Egy év telt el, hogy a Ki Művészetek
Egye sülete aikidokái Makóra látogattak.
Idén április 17-19.-én pedig sensei Mirko
Jovandich 6. danos mester (az Európai
Aikido Szövetség technikai vezetője)
edző táborán vettek részt. Mivel minden
mester az aikido alapelveit alkalmazva
más szemszögből és más részleteket ki -
emel ve adja át tudását, ezek a táborok
lehetőséget adnak a technikák mélyebb
megértésére és jó színterei saját techni -

káink kipróbálására is. Ami a saját ed ző -
társunkkal működik, új emberekkel dol-
 goz va lehet, hogy más reakciót vált ki és
megmutatja azt, hogy min lehet még
javítani. A tábor során dan vizsgákra is
sor került, melyen egyesületünk alelnö -
ke, Szirbik Ferenc 4. dan fokozatot szer -
zett. Sikeres vizsgájához ez úton is gra-
 tulálunk!

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT

70 388 8716 • WWW.KI-ME.HU

Április 9–12 között zajlott le a tokiói Ai ki -
kai Kobayashi Dojó vezetője, a 79 éves 8.
danos Kobayashi Yasuo mester és ve ze tő
instruktora Masuda Manabu 6. da nos mes-
 ter által vezetett tavaszi edző tá bor. A négy  -
napos tábort a Nemzet vé delmi Egye temen
tartották, ahol miniszteri kitünte tést kapott
Kobayasi mester a magyar országi Aikido
terjesztéséért, nép szerű síté sé ért végzett
munkájáért. Ezen a fárasztó, de jó hangu-

latú hosszú hétvégén sikerült továbbfej -
leszteni a magyarországi aikidósok tech -
 nikai tu dá sát és szakmai fel ké szült ségét.
Az edzőtábor utolsó napján megtartott
öv vizsgán a Veresegyházi Seijunkan do -
jo két tagja is sikeres vizsgát tett, így Ber -
celi János 3. dan fokozatot és Dr. Kovács
Zoltán 2. dan fokozatot ért el.

VÁRI TAMÁS 4. DAN

(SEIJUNKAN DOJO VERESEGYHÁZ)

A Négy Muskétás Sportegyesület tánco-
sai nak területi és országos bajnokságo -
kon elért helyezései:
MÁRCIUS 22. TERÜLETI BAJNOKSÁG 
Bíró Sebestyén–Nagy Kincső Serdülő pá -
ros kategória 5. helyezés
Hamilton Owen Lukács–Farkas Lili Ser -
dü lő páros kategória 16. helyezés
Skyline Serdülő kisformáció 8. helyezés 
MÁRCIUS 28. AJKA – ORSZÁGOS BAJ -
NOKSÁG 
Bíró Sebestyén–Nagy Kincső, Serdülő
pá ros 7. helyezés

EDZŐ: KUPTSULIK TAMÁS

SEIJUNKAN AIKIDO

AIKIDO

Veresegyházi Seijunkan Aikido csapat a japán mesterekkel

Makón jártak a veresi KIME-sek
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DARTS

A Nemzeti Csapatbajnokság III. osztá-
lyának második fordulójára az EBDE
Stin gers csapat otthonában, Budán ke -
rült sor április 11-én. A Veresi Farkasok
darts csapata az első mérkőzésen a  há -
zigazdák ellen 9:2-es győzelmet ért el.
Ezután következett a pontversenyben
első Smile III. klub, akikkel szemben az
első forduló 5:9-es veresége után a Farka-
sok nagy küzdelemben 9:7-es eredmén-
nyel győzni tudtak! Ez a mérkőzés kicsit
ki is fárasztotta a játékosokat, az utolsó
meccsen Dunakeszi csapatától 9:5-ös ve -
reséget szenvedtek.

A pontverseny állása:
1. Smile III. (15 pont)
2. Veresegyház és Dunakeszi (10–10 pont)
3. EBDE Stingers (0 pont)

KARATE

Idén harmadik alkalommal látogatott el
Magyarországra Yasunari Ishimi 10. danos
ka ratemester, hogy egy háromnapos ed ző -
 tá bor keretében képezze a magyar Shitokai
és Shitoryu stílus karatékáit. A tábor ban a
fő hangsúly a formagyakorlatokon és ezek
ér telmezésén volt. A 72 éves mes ter mesélt
arról, hogy a ma jellemző ver senykarate
után az ebből „kiöregedett” ver senyzők
előtt to vábbra is ott áll a DO, az az az „út”
mely egy életen át követhető, és melynek
célja már nem a másokkal tör té nő versen-
gés, hanem a saját magunk tö kéletesítése,
és az egészséges életmódra tö rekvés.
Az edzőtáborban a Veresi Karate SE több
karatékája is részt vett és fejlesztette
tudását, a tábort lezáró vasárnapi övvizs-
gán Kővári Péter sikeres danvizsgát tett.

EDZŐ: SZALAY ZSOLT

Veresi Farkasok

ASZTALITENISZ

A GALAXIS ASZTALITENISZ
KLUB ÁPRILISI EREDMÉNYEI:

HÚSVÉTI KUPA, SZADA
Lányok: 7-10 évesek: 1. Letanóczki Dal ma (Gala xis AK) egy-
ben az összevont lány győztes is. 11-14 évesek: 3. Csányi Or-
solya (Galaxis AK) 5. Csányi Zsófia (Veresegyház) 
Fiúk: 11-14 évesek: 1. Cserey Bálint (Gala xis AK)
15-18 évesek: 1. Márton Márk (Galaxis AK) 

ASZTALITENISZ EGYETEM VERSENYE, BUDAPEST, JOÓ-
PONT KLUB
U11 egyéni  1. Cserey Bálint Galaxis AK 
U13 egyéni  3. Cserey Bálint Galaxis AK 

HÚSVÉTI KUPA, DUNAKESZI 
Az újonc korú gyermek Galaxis versenyzőink már az igazolt
ellenfelekkel is felveszik a harcot és a dobogón is helyet
kérnek maguknak az igen erős mezőnyben!
Újonc Lányok: 3. Letanóczki Dalma (Galaxis AK) 
Újonc fiúk: 3. Cserey Bálint (Galaxis AK) 
Felnőttek amatőr: 2. Cserey Bálint (Galaxis AK), 3. Papp Lász -
ló (Galaxis AK) 

EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN

A Veresegyházi Kézilabda Jövőjéért Alapítvány

meghívja a

VII. Kucsa Tamás
Nosztalgia Kézilabda Napra

2015. június 20. szombat 13.00 óra

Veresegyház Sportpálya
Szeretettel vár régi/új csapatod egy jó játékra, találkozásra,

nosztalgiázásra, kikapcsolódásra.
Várjuk családodat és hozzátartozódat is.

A jó idő garantált, a cipődre szükséged lesz!
Büfével, vacsorával és szeretettel várunk!

SPORTTAL KAPCSOLATOS
HÍRE, KÉRÉSE, KÉRDÉSE VAN?
Keresse BARANYÓ CSABA rovatvezetőt!
E-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu

Telefon: 20 9749 686
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

Telefon: 06 20 429 1235 • 06 20 444 0020
Nyitva tartás: hétfő–péntek  7–17 • szombat  7–13

Májusban VASÁRNAP is NYITVA  9–12 óráig

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS CENTRUM

AKCIÓS  TERMÉKEINK!
Lamella kerítés  1,8×1,8  (erősebb típus) 4490 Ft
Ágyásszegély  20 cm×2 m 1290 Ft
Vadászkerítés  80 cm×2,5 m 3190 Ft
Apácarács  40 cm×180 cm 2500 Ft
Fém kapu zöld (oszloppal, zárral, kilinccsel) 32 600 Ft
Fagyálló csemperagasztó 1190 Ft

FESTÉK, SZÍNKEVERÉS
FAL-, LAZÚR-, ZOMÁNC VAKOLAT, LÁBAZATI VAKOLAT

Fonott-, Hegesztett-, Táblás kerítések, Oszlopok,
NÁDSZÖVET, Nádpadló, Sörpad, Kerti hinta, Geotextília,

Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,
Homlokzati szigetelő rendszer, XPS lap, Nehézlemez
Üveg-, Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek

Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs

Rugalmas és gyors kiszállítás, akár INGYEN is!

A McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.
1988-ban nyitotta meg első éttermét Budapesten a
Ré gi posta utcában, mára közel 100 éttermünkkel a
hazai piacon a gyorséttermek körében piacvezetők
vagyunk.
Vállalatunk egyik legfontosabb értékének a munkatár-
sait tekinti, ezért igyekszünk mindent megtenni azért,
hogy munkavállalóink elégedettek legyenek munka-
helyükkel, hosszú távon megtalálják számításaikat,
egy jó csapatban, motiváló környezetben vé gez hes -
sék mun ká jukat. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt
két évben a McDonald’s hivatalosan is Magyarország
legjobb mun kahelyei közé tartozik. 
Munkatársakat keresünk az M3-as Fóti úton működő
étter münkbe, teljes és rész munkaidőben, az alábbi
mun kakör betöltésére:

ÉTTERMI DOLGOZÓ

Mik lesznek a feladataid?
• vendégek udvarias, barátságos kiszolgálása
• konyhai feladatok előírások szerinti elvégzése
• takarítási feladatok ellátása

Mik az elvárásaink?
• legyen jó kommunikációs készséged
• szeress csapatban dolgozni
• rendelkezz magas szintű munkabírással
• legyen kedved tanulni
• legyél lendületes, pozitív

Mit adunk a munkádért cserébe a fizetéseden kívül?
• garantált 100 000 Ft-os kezdő fizetést
• béren kívüli juttatásokat
• dolgozói buszjáratot biztosítunk IV. kerület Újpest Köz -

pont tól és XV. kerületből Újpalota, Pólus Centertől
• útiköltség térítés
• rugalmas munkaidő-beosztást
• támogató csapatot
• stabil, megbízható munkahelyet
• munkaruha, munkacipő juttatást
• személyzeti étkezést
• karrierlehetőséget, ami mindenki előtt nyitva áll

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az ér dek lő dé se -
det, és sze retnél éttermi csapatunk tagjaként dolgoz -
ni, juttasd el ön életrajzodat fizetési igény meg  je  lö -
lésével az alábbi elér he tőségre: 

felvetel@hu.mcd.com
www.mcdonalds.hu/karrier
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ITT AZ IDEJE, HOGY ÁTVIZSGÁLTASSA AUTÓJÁT
ÉS FELKÉSZÜLTEN VÁGJON NEKI AZ UTAZÁSOKNAK!

AKCIÓNK KERETÉBEN
OLAJCSERE+SZŰRŐ csak 12 990 Ft,

valamint további kedvezmények
a 4 évnél idősebb gépkocsik esetén!

2151 Fót, Fehérkő u. 3. (fóti Auchan mellett) • Telefon: 27 537 381
E-mail: szeleczky@szeleczky.hu • Honlap: www.szeleczky.hu

SUZUKI SZELECZKY
Jöjjön hozzánk! Megéri! 

Míg autóját felkészítjük,

Tesztelje nálunk

az új Suzuki Vitarát!

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,

általános sebész főorvos és sportorvos
• Mozgásszervi betegségek kezelése
• Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása 
• Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák

hegmentes eltávolítása
• Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
• Ízületi ultrahang vizsgálat
• Sportorvosi ellátás
• Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
• Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése 

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: kedd: 16–20 óráig, szombat: 9–14 óráig 
2132 Göd, Jósika u. 29.• Bejelentkezés: 06 20 493 1593, 06 27 331 818

www.drstraub.hu

LAKÁSBIZTOSÍTÁS
40-60% KEDVEZMÉNNYEL
Nyugdíj előtakarékosság,

lakáscélok állami támogatással
Nyitvatartás: h., sz., p.: 9–13 • k., cs.:  14–18

Kutasy Andrea: 06 20 264 7446
MUNKATÁRSAKAT KERESEK!

GENERALI KÉPVISELET 
TRIANGOLO ÜZLETHÁZ
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CSI-KUNG 
Keleti egészségmeg rz - és légz gyakorlatok 

 

Keddenként: 16.00–17.00 
 

A Csi-kung jelentése: csi = életer , kung = szaktudás. 
Együtt: az életenergia szakszer  gy jtése, keringetése és használata. 

 
 
 

Részvétel: 1000 Ft/alkalom 
A foglalkozást vezeti: Kovacsek Zoltán mester  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                               Ezerkincs Életmód Centrum  
                                 Veresegyház, F  út 59/emelet 

               Tel: 06 70 505 8909    www.ezerkincs.hu  

H A S T Á N C 
N i tánc, lélek tánc …A tánc felszabadít, feltölt, boldoggá tesz. 

Táncol a lábam, táncol a lelkem és áttáncolom az egész életem… 
 

A HASTÁNC harmóniába hozza a testünket, lelkünket. A lágy mozdulatok, a libben  
tánclépések, a pörg  csíp mozdulatok, a suhogó forgások, a kecses fejtartás, a bájos mosoly 

elsajátításával felszínre hozzuk mélyen elrejtett n iességünket. 
Oldódnak a bennünk lev  blokkok, ennek a jótékony hatását a mindennapi életben, otthon 

vagy akár a munkahelyen azonnal észrevesszük. 
 

Kezd  csoport indul májusban 
Hétf nként:  18.30–20.00 

 

Részvétel: 1000 Ft/alkalom 
A foglalkozást vezeti: Gecsey Enik  tánc el adó 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                               Ezerkincs Életmód Centrum  
                                           Veresegyház, F  út 59/emelet 
                                  Tel: 06 70 505 8909     www.ezerkincs.hu 

Sirius hangjai 
K rösi Gábor hangterapeuta koncertje 
Egzotikus üt hangszerek, különleges hangzások, 

akusztikus gitár, ének – relaxáció másfél órán keresztül 
2015 május 15-én 19.00 órától 

 

Belép : 2500 Ft 
El vétel javasolt a korlátozott fér hely miatt. 

 

El tte: Mandala kiállítás megnyitó 18.00 
A lélek varázslatos színei: Gömbös Mária munkáiból  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..          
 

                                Ezerkincs Életmód Centrum  
                                  Veresegyház, F  út 59/emelet 

               www.ezerkincs.hu  

 
  
 
 

CSONTKOVÁCSOLÁS 
 
 

Számpor Attila 
  Tel: 06 30 958 2205  
 
          
 

                                Ezerkincs Életmód Centrum  
                                  Veresegyház, F  út 59/emelet 

               www.ezerkincs.hu  
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.arunkpalno h elnossagotá lyag vnounktaláglozsélfyg üsonofele tnödjőlkedré
lőrrezsdnerletétlefs iláutkaó zoktanova rkoástatláglozss eygez At. egésslőelefl allávm ent. rZó tíítsotziBp uorGe cnarusnIa nneiVe fiLa nneiVa t réágássotnop, tréégéssejletk oza
,kanlágloza sráásvíhlefm eleygfia , luástatzokéjáájtg alórázik, kenletéttalnájaajs onávliynk enlüsőnimm enk eletétlef, kotada, kóicámrofniő nelejgemn abmutnemukodn elejA 

• évi 20%-os adójóváírási lehetőségével
• nyugdíj cél támogatása bónuszokkal
• kiemelkedő teljesítményű eszközalapokkal

Money & More Iroda
Veresegyház, Fő út 35.  • +36 20 928 6882
magdolna.torokne-sipos@moneyandmore.hu





Áprilisban

történt...

Ballagás az Esti Gimnáziumban

Végzős gimnazistáink szerenádja

Óvodások tavaszi futóversenye a sportpályán

Fiatal Veresi Bölcsészek Találkozója

Hagyományőrző húsvéti locsolkodás

Földvári Sándor dalestje

Royal Rangers (Keresztény Vándorok)
regionális cserkésztalálkozó


