
Veresegyház Díszpolgára kitüntető címet
kapott augusztus 20-án
Horváth Lajos történész, író, filatélista
és neves közéleti publicista.
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szeptember 16. 18.00 óra
GRESA Márton MKE végzős hallgató

kiállítás megnyitója
az Udvarház Galériában

•
szeptember 17. 19.00 óra

Edward De Geest orgonaművész (Belgium)
hangversenye

a Szentlélek Templomban
•

szeptember 18.   13.30 óra
Simándy József emléktábla avatás

Szent Erzsébet templom
•

szeptember 23. 18 óra
Ady és Léda – Nagyné Vogl Magdolna előadása

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

szeptember 24. 19.00 óra
Szüreti bál 

Váci Mihály Művelődési Ház 
•

szeptember 25. 13.00 óra
Szüreti felvonulás

•
szeptember 26. 18.00 óra

Idősek Akadémiája
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

konferenciaterem

október 6.   17.30 óra
Aradi Vértanúk Napja

Aulich Lajos mellszobrának avatása
(Kun Éva keramikusművész alkotása)

a Vértanúk Ligetében
•

október 7.   18.00 óra
Kamarazenei koncert                       

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
konferenciaterem

•
október 9. 10.30 óra
Gyermek Táncház

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
konferenciaterem

•
október 12. 19.00 óra

DUMA SZÍNHÁZ – Nekünk áll a László
Hadházi László önálló estje

Közreműködik: Bellus István
Váci Mihály Művelődési Ház

•
október 15. 18.00 óra

Táncszínházi előadás felnőtteknek
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház

2016. szeptember 30.   19 óra
Anconai szerelmesek (Vankó István-bérlet)

•
2016. október 5.   19 óra

Anconai szerelmesek (Dániel Kornél-bérlet)
•

2016. október 9.   19 óra
Anconai szerelmesek (Sejtes Vendel-bérlet)

•
2016. október 26. 19 óra

Francia rúdugrás (Kortárs bérlet)
•

2016. november 19.   19 óra
Hajmeresztő (Vankó István-bérlet)

•
2016. november 20.   19 óra

Hajmeresztő (Sejtes Vendel-bérlet)
•

2016. november 23.   19 óra
Hajmeresztő (Dániel Kornél-bérlet)

•
JEGYIRODA:

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

JEGYINFO: 70 371 7838 • veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat

Eseménynaptár
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A hónap témája

Veresegyház egy régi álmának megvalósításához került közelebb szeptember 1-jén, amikor
is a Fő út 119. számú telken ünnepélyes keretek között került sor a Váci Egyházmegye és az
önkormányzat által közösen megvalósítandó  Veresegyházi Katolikus Gimnázium alap kő -
letételére. Mint ünnepi köszöntőjében Pásztor Béla polgármester úr kifejtette, hosszú évek
óta keresi az önkormányzat a partnert az első nappali tagozatos veresegyházi középfokú ok-
tatási intézmény megvalósulásához, amely szándék végül az Egyházmegye részéről talált
befogadásra. A szépszámú érdeklődővel megtartott meghitt és áldott ünnepségen közre -
működött a Kájoni Kar Deme Csaba vezetésével, Lapu Boglárka 8. osztályos tanuló, majd
dr. Csáki Tibor, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fő hatóságának főigazgatója ol vas ta fel
az alapító okiratot, amit dr. Beer MIklós, a Váci Egyházmegye püspöke és Pásztor Béla pol-
gármester úr látott el kézjegyével. Ezt követően került sor az időkapszula elhelyezésére és
az alapkőletételre, amit az Ilés-Muszka Rudolf által készített kereszt és tábla mellett a püspök
úr áldott meg. Információink szerint a gimnázium 2017 szeptemberében nyitja meg kapuit,
maga az épület pedig több lépcsőben készül el, a felmenő rendszer ben bejövő évfo lya mok -
hoz igazodva. Veres egyház első, de reményeink szerint nem utolsó kö zép iskolájának mű -
köd tetését a katolikus egyház vállalta magára.                                                         KOVÁCS PÉTER

Az önkormányzat saját költségvetéséből, mintegy 250-250 millió forint ráfordítással újult
meg idén nyáron a Széchenyi téri és a Lévai úti óvoda. A Széchenyi téri központi óvoda
épülete új épületszárnnyal bővült, megszüntetve az eddigi szűkösebb helyzetet, ahol így a
pedagógia követelményeknek megfelelő két új csoportszobán kívül helyet kaptak olyan
kiszolgáló helyiségek is, mint a sószoba, a tornaszoba, a tálalókonyha, vagy a logopédiai
helyiség. Mindeközben megtörtént a régóta esedékes nyílászárócsere is a régi épületszárny-
ban és a játszóudvar is duplájára nőtt.
Az egykor boltként és raktárként működő Lévai úti óvoda is átalakult a városhoz méltó
módon. Bővült a játszóudvar és a felújított egykori raktárrészhez új épületrész csatlakozott,
amelyben tornaszoba, pedagógusszoba, tálalókonyha, tagintézmény-vezetői szoba is
kialakításra került. Az augusztus 30-án és 31-én átadott két óvodával nem ért véget az óvo-
dai fejlesztések sora, hiszen például pályázati pénzből még az idén műfüves kispálya kerül-
het kiépítésre a Széchenyi óvodánál.

KOVÁCS PÉTER

MEGÚJULT ÓVODÁK

A GIMNÁZIUM ALAPKŐLETÉTELE

Hosszú évek problémája oldódott meg a Patak utca csatornahálózatának elkészültével, ugyanis mostantól a csonkási városrész felől érkező
csapadékvíz nem a tóba folyik, hanem a Búcsú térnél a patakba vezetődik, majd a hordalékot a patak sodrása az őrbottyáni határig viszi,
ahol meg fog történni a kikotrása. Mint Cserháti Ferenc alpolgármestertől megtudtuk, a Patak utca egyelőre csak ideiglenes – zúzott köves-
burkolatot kap, ugyanis az út végleges rendbetételére több pályázati forrás is nyitva áll a város számára. Egyrészt egy EU pályázat kínál
lehetőséget turisztikai látványosságok és munkahelyek irányába kerékpárút kiépítésére (ez a Patak utca esetében a Búcsú tér–Medveott hon–
Kisrét utcai elágazóval minden szempontból megállja a helyét), másrészt megyei pályázati források is támogatják a leromlott útszakaszok
(pl. Búcsú tér–Tölgy utca közötti szakasz) helyrehozását. Minden ilyen lehetőséggel élni kíván az önkormányzat, ezért kéri még kis időre-
egyúttal nagyon köszönve az eddigieket – az itt élők türelmét. Egy biztos, a Patak utca pályázati vagy önkormányzati forrásból, de rövidesen
teljes egészében megszépül.                                                                                                                                                                   KOVÁCS PÉTER

ELKÉSZÜLT A PATAK UTCA CSAPADÉKCSATORNÁJA
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Önkormányzat

161/2016.(VIII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 160/2016. (VIII.5.) Kt. határozatát visszavonja,

s helyette az alábbi határozatot hozza:
2. A Képviselő-testület 2016. augusztus 20-i kitüntetéseket az alábbi

személyeknek adományozza:
Fabriczius József Közoktatási Díjra:
- Jávorné Németh Ágnes tanítónő
- Fazekas Istvánné tanítónő
Sejtes Vendel Közművelődési Díjra:
- Vargáné Sejtes Anikó vállalkozó
- Gerhát Szilvia és Regenye Zoltán hagyományőrzők
Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díjra:
- Udvard Gizella tagozatvezető, zenepedagógus
- Farkas-Tajti Margit tanszakvezető, zenepedagógus
Darányi József Közszolgálati Díjra:
- Golyena Gáborné nyugalmazott egészségügyi asszisztens
- Lovas Károlyné nyugalmazott egészségügyi asszisztens
Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díjra:
- Dr. Kovács Ilona gyermekorvos
- Balázsné Varga Ágnes szakasszisztens
Veresegyház Díszpolgára elismerő cím odaítélésére:
- Horváth Lajos író, publicista

162/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a  Veresegyházi Városi

Sportkör a veresegyházi 29, 30, 31, 34, 40/2 és 29/1 helyrajzi számú
telkek összevonásával létrejövő 29/1 hrsz-ú ingatlan igénybevételével
valósítsa meg a kézilabda munkacsarnok építését.

2. A Képviselő-testület visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
Veresegyház 29/1 hrsz-ú belterületi ingatlanra a Magyar Állam javára
15 évre jelzálog kerüljön bejegyzésre a támogatás mértékéig.

163/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (tervezett
elkerülő út mellett később kialakítható iparterület részére szükséges
terület biztosítása céljából)” – a Veresegyház külterület, 043/24 hrsz-ú,
szántó, nádas művelési ágú ingatlan 1734/81480 tulajdoni hányadának
(2802 m2) megvásárlásához Ujvári Esztertől 300 Ft/m2, 840 600 Ft
vételáron.

164/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – kö zös -

ségi célú zöldterület biztosítása céljából – a Veresegyház külterület,
069/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadá-
nak megvásárlásához Ujvári Esztertől 300 Ft/m2, összesen 2 253 300
Ft vételáron.

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – kö zös ségi
célú zöldterület biztosítása céljából – a Veresegyház külterület, 069/15
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának meg -
vásárlásához Ujvári Esztertől 300 Ft/m2, összesen 1 296 000 Ft vé tel -
áron.

165/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 6 000 000 Ft összegű támogatást

nyújt a veresegyházi evangélikus templom felújításához. 
2. A támogatás kifizetése az Önkormányzat 2016. évi költségvetés ál-

lamháztartáson kívüli felhalmozási támogatás előirányzatának ter-
hére történik. 

166/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a KINCS Alapítvány számára 109 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a 2016. évi SULIBÖRZE megrendezéséhez.
A támogatás utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra.

167/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány ré szé -
re a Bolognai Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvétel költségeire
500 000 Ft támogatást biztosít.

168/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kis -
té rségi Társulás részére 1 000 000 Ft támogatást nyújt a jégkárt elszen -
ve dett településeken élő családok javára történő felhasználásra.  

169/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház, Előd utca (8436 hrsz) forgalom -

korlátozását kezdeményezi.
2. Forgalomkorlátozás során az utcát középen, kizárólag a gépjármű

for galom akadályozására alkalmas, jól látható módon lezárja, ügyel -
ve az utca mindkét irányból való megközelítésére. A lezárást az utca
két végén figyelmeztető táblák elhelyezésével biztosítja.

170/2016.(IX.2.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület a „Csapadékcsatorna építése a Veresegyház Tinódi
Lantos Sebestyén utcában a Sportföld és a Krónikás u. között” tárgyú
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:  
1. A Blogék Kft., a NO-LA Bt., a B és M Építő Bt. és a Zoland ’99 Kft.

ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.

2. Az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a rész -
szem pontok értékelése alapján a legmagasabb 1000 pontszámot el -
érő ajánlatot benyújtó Blogék Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti nettó
13 670 800 Ft +áfa (FAD) ajánlati árral. 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Közélet

FELHÍVÁS
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

Veresegyház területén tapasztalható, hogy az ingatlanok házszámmal
történő megjelölése sok helyen hiányos, nem megfelelő.

Ez akadályozza a Magyar Posta munkáját, gondot okozhat a tűzoltóság, mentőszolgálat
munkájában és akadályozza a tájékozódást a városban.

Ezúton felhívom a lakosok figyelmét, hogy 2016. október 31. napjáig,

INGATLANJAIKAT LÁSSÁK EL
megfelelő, a közterületről jól látható HÁZSZÁM TÁBLÁVAL.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés, a házszám és cím megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének

szabályairól szóló 17/2013. (V. 23.) számú rendelet 6.§-a értelmében az ingatlan házszámmal történő megjelölése,
házszámtábla kihelyezése, valamint annak megrongálódása esetén cseréje, az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy lehetőség van
EGYSÉGES (műanyag kivitelű) HÁZSZÁMTÁBLA RENDELÉSÉRE

a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, Építésügyi Csoportjánál,
személyesen a Városházán az I. emelet 131, 132 és 135 számú irodákban

és a földszinti recepciós pultnál elhelyezett és az alábbi megrendelő lapokon,
vagy elektronikus levelezés útján az apro.gyongyi@veresegyhaz.hu, vagy holosine.ildiko@veresegyhaz.hu

e-mail címeken.
A megrendelt házszámtáblák ára egységesen bruttó 500 Ft/db. A befizetés történhet személyesen a városházán a pénztárban,

illetve átutalással az önkormányzat 10402991-49565452-57481014 számú számlájára.

Az önkormányzat 2016. november 1. napjától megkezdi a táblák kihelyezésének ellenőrzését.
Abban az esetben, ha az ingatlan házszámmal történő megjelölése hiányzik vagy nem megfelelő,

az ingatlantulajdonos felé első esetben 10 000 Ft bírság kiszabására kerül sor.
Természetesen jelen felhívás nem vonatkozik a házszámmal megfelelően megjelölt ingatlan tulajdonosára. 

GARAI TAMÁS JEGYZŐ

MEGRENDELŐ

Veresegyház, ………….………......................................................................................…… utca, .....................……… házszámú
ingatlanra, műanyag kivitelű 20/20 cm méretű házszám tábla megrendelése.
MEGRENDELŐ:
Név: ………….……….............................................................................................................................................................

Lakcím: ………….……….............................................................................................................................................................

Telefonszám: ………….……….............................................................................................................................................................

A házszámtábla a megrendeléstől és az 500 Ft befizetésétől számított 15. napon vehető át a városházán.
Alulírott …............................................................................................................................ megrendelem Veresegyház Város
Önkormányzatától a fenti című ingatlan megjelölését szolgáló házszám táblát.

Veresegyház, 2016. ….................................................................                                ...….................................................................
megrendelő
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Ünnep

2016. AUGUSZTUS 20-ÁN
VÁROSI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK

az alábbi személyek:

Fotó: Lethenyei László

Vargáné Sejtes Anikó
vállalkozó

(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Gerhát Szilvia
és Regenye Zoltán

hagyományőrzők
(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Farkas Tajti Margit
tanszakvezető zenepedagógus

(Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj)

Dr. Kovács Ilona
gyermekorvos

(Szotáczky József Egészségügyi
és Szociális Díj)

Balázsné Varga Ágnes
szakasszisztens

(Szotáczky József Egészségügyi
és Szociális Díj)

Fazekas Istvánné
tanító

(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Jávorné Németh Ágnes
tanító

(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Horváth Lajos történész, publicista
Veresegyház Díszpolgára kitüntető cím

Mizser Pál festőművész
Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésben részesültGolyena Gáborné

nyugalmazott egészségügyi asszisztens
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Lovas Károlyné
nyugalmazott körzeti nővér

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Udvard Gizella
tagozatvezető zenepedagógus

(Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj)
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Agusztus 20.

Gratulálunk mindnyájuknak!

POLGÁRMESTERI ELISMERÉSBEN részesültek:

Cservenka Aurél
gépkocsivezető

Erdélyi Judit
szakügyintéző

Néhány pillanatkép az ünnepi műsorból

Puskás Alexandra
telefonkezelő

Szabó Éva
pedagógus

Vadász Anett
szerkesztő

Gerhát  György
szakács

Jónás Szabolcs
főszerkesztő

Tenke Lambert
hagyományőrző

Gyombolai Gyula Száraz Lívia Szmodics Zétény

Iványi Magdolna Ünneplő közönség
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Közélet

Ha jól odafigyeltünk, ekkor már kelet felől mormolást, guruló han -
got hallottunk. A szovjet hadsereg közeledett felénk. Si mán dy Jó -
zsef úgy döntött, hogy fiatal feleségével együtt elhagy ja Budapestet
és Veresegyházra húzódik. Az akkoriban csendes, virágos, kissé el-
marasztalólag „poros” falu alkal masnak látszott az eljövendő meg-
próbáltatások átvészelésére. A fiatalok a Berta-féle házban kaptak
szállást a Mogyoródi úton, ami később Hajdi Imre, az időben utolsó
veresi törvénybíró birto ká ba került. 
A szovjet hadsereg elérte Vácot 1944. december 8-án, azaz elha ladt
Veresegyháztól északra néhány kilométerre, majd vissza fordult
délkelet felé. Ez volt a sarlóvágás. 
December 9-én este már hallani lehetett, hogy a veresi Viczián ta -
nyán mulatnak az oroszok. December 10-én reggel Erdő vá ros felől
megérkeztek a szovjetek a Cigányvégbe és súlyosnak mond ható
utcai harcok után december 11-re a Tópart elfog la lá sával befejezték
Veresegyház megszállását, majd továbbhaladtak Gödöllő felé.
Szovjet, német, magyar katona-halottak maradtak utánuk vissza. Pol-
 gári halottak is hevertek az utcákon-tereken. A Simándy-házas párnak
baja nem esett. A karácsony – ahogy mondták – fá sultságban telt el.
Emlékszem az első izgalomra, mely az újév februárjában tört ki a
férfiakon. A Szent Erzsébet templom mellett laktunk albérlő ként
Fodor iskolaigazgató házában. Apám amatőr énekes volt, Új pesten
az Istvántelki főműhelyben az „egyetértés” dalárda tagja. Körükben
többször énekelt szólót Simándy.
A veresi izgalom oka pedig az volt, hogy kezdték betanulni a Pas-
siót. A templomban voltak a próbák. Tekintve a front átvo nu lását a
falun, igen kézenfekvő volt Krisztus kínszenvedéseinek a felidézése,
eljátszása, bemutatása, mikor maga a veresi nép, az egész ország
kínszenvedéseinek közepette mintegy keresztre feszítve haldokolt.
És elérkezett a nagy nap, a Passió eljátszása, a keresztény nép előtt fe-
lidézése. A Húsvét 1945-ben április 1-jére, vasárnapra esett. Monda-
nunk sem kell, hogy a templom zsúfolásig megtelt, szinte dőltek szét
a falai. Simándynak már akkoriban jó híre volt. Ő énekelte az evan -
gélistát, Bódy József pedig Jézus szerepét. Bódy helyi talajból sarjadt
tehetség, abban az időben a budapesti Operaház énekkarában volt
szerződése. 

Képletesen ezen a na -
pon hagyta háta mö gött
a veresi nép a bor zalmakat,
amelyeket malenkij robotnak,
nemi erőszaknak, rab lás nak, tolvajlás-
nak, gyilkolásnak, megalázásnak mondottak akkoriban. Ezen a napon
oldódott a görcs az emberek torkában, nyílt ki a szemük kellő mér ték -
re és éledt fel a lelkük megtelve reménnyel, hogy mégiscsak jó lesz
élni ezután Veresen és az országban és egész Európá ban.
Utána eltakarították az utolsó holtakat is, volt ki a határban a fagyból
olvadt ki. És hátikosárban hozták ki a kereskedők Budapestről az első
árukat, mert a németek felszaggatták a síneket, nem járt a vonat.
Megindult az iskolákban az oktatás-nevelés, hét éves voltam. Miséz -
tek és istentiszteletet tartottak a papok. Mintha minden rendben lett
volna. És összeállt a veresi foci-csapat, ahogy kell és szükséges a bé -
ke időkben. Mert milyen település az, amelyiknek nincs papja és fo-
cis  tája? No, meg énekese?
Újra daloltak a kocsmákban. Külön-külön ámbár, a parasztok, az
iparosok, a vasutasok, a tisztviselők. Húzták a cigánybandák, neve lett
a prímásoknak. Citerázták a parasztok és fújták a rezesbandák. 
Táborokra oszoltak a foci-drukkerek. A meccseken megjelentek az
„előkelőségek” is. Látható volt Hajdi János bíró és Simándy József
operaénekes, amint heves gesztusokkal bíztatja a veresi focistákat,
akik éppen világbajnoksági fontosságú mérkőzést készülnek meg-
nyerni. De még emlékszünk a három József szur ko ló csoportjára.
Mert a Simándy Jóska, a Bódy Jóska és a Si mon Jóska – utóbbi MÁV
főtanácsos – jó barátok együtt „emel ték” az esemény színvonalát. 
Ezekben az években még hiteles volt a magyar ember és azok voltak
kulturális alkotásai. Az operaéneklés, a népszínművek előadása, a
dalárdák siófoki országos szemléi, a focimeccsek érzelemdús világa,
a tűzoltó versenyek sietsége, mind-mind őszinte volt és életigenlő. 
A következő kor szak ban Simándy József operaénekes, önmaga
Bánk bán, a magyar nemzetnek elnyomásban is, diktatúrában is
örök ér vényű reprezentánsa, kiteljesedett.
Ő lett a mi menedékünk most már. 

HORVÁTH LAJOS

Simándy József menedéke

Folytatódó diadalút
Újabb rangos nemzetközi elismerést kapott Horváth Lajos Kár-
pátalja postatörténete a kezdetektől 2014-ig című filatéliai és tör -
ténészi szempontból is alapműnek szá mító könyve.
A korábban elnyert rangos magyar or szági és európai elisme ré sek
után ezúttal a new yorki Word Stamp Show irodalmi mun kái kö -
zött lett ezüs t érmes.

SIMÁNDY JÓZSEF SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN
EMLÉKTÁBLÁT AVAT VERESEGYHÁZ.

HELYSZÍNE: Szent Erzsébet Templom, Veresegyház, Fő út 93. •  IDEJE: 2016. szeptember 18. 13.30 óra
Az emléktáblát felszenteli Dr. Beer Miklós megyéspüspök, Ady Endre versét Simándi Péter, Simándy József fia adja elő.

Az ünnepi eseményre mindenkit szeretettel vár Veresegyház Város Önkormányzata
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Egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Veresegyházi Medveott -
hon új szórakoztató részlege, az állatsimogató BarátkoZoo-t is
magába foglaló Élményporta. Ez alkalomból beszélgettünk a
tapasztalatokról és a tervekről Bankó László intéz mény veze tő vel.
Beváltotta az Élményporta az elképzeléseket?
Úgy gondolom, hogy már maga az Állatsimogató is jelentős lépés volt
a Medveotthon életében, de az, hogy megalakult az Élménypor ta,
ami magába foglalja a kisállatokkal történő közvetlen talál ko zási
helyszínen, a BarátkoZoo-n kívül a játszóteret, a grund focipályát és
az ökologikus gondolkodást segítő – egyébként éppen tavi ró zsákkal
tele lévő – kis tavat is és ezt a békés, szép környezetet, túl mutat a
hagyományos állatkerti funkciókon. Hiszen azon túl, hogy turisztikai
szempontból is érdekes rendezvények, sőt baráti, családi események
helyszíne jött létre, olyan tematikus prog ra mo kat tudunk itt kínálni
különböző korosztályoknak, amelyek egy szer re tanítanak és szó ra -
koztatnak. Szakképzett kollégák segítségével mi nem oktatni aka -
runk, főleg nem általános módon, hanem azt sze  retnénk, ha az itt
szer zett élmények segítségével az idelátoga tók nak a természettel
összhangba kerülve változzon meg öko lo gi kus irányba a gondol -
kodásmódja és talán az élete is. Úgy fo gal maznék, hogy a magültetés
elindult és azt, hogy jó úton járunk, mi sem bizo nyít jobban, mint a

látogatottsági szá  maink, az hogy előjegy -
zés sel tud juk csak felvenni a nem ritkán
100 fős iskolás és óvodás cso portokat. Volt olyan hónapunk, amikor
nem kevesebb, mint 37 csoport ve ze tést tartottunk. Újdonság az is,
hogy Kódorgók néven olyan telefonos applikációval játszhatnak a lá-
togatók, ami egyszerre vezet végig az útvonalon, miközben tanít és
szórakoztat. Köszönet mindezért az összes munkatársamnak, aki
ebben a nagy munkában részt vett és vesz.
Milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben?
Nőstény lámánknak fiú párja fog érkezni, amitől nem titkoltan új kis
kedvencek születését várjuk, a télen világra jövő kis csacsink mellé.
Ebbe a körbe sorolnám a tavasszal született kisfarkasokat is, akik rö-
videsen a látogatók nagy kedvencei lesznek, és érkezik egy 8 éves
nőstény medve is, akitől azt reméljük, hogy középtávon hozzá járul-
hat  a kis medvebocsok megjelenéséhez. Nagyobb rendezvényein-
ket igyekszünk jeles napok köré szervezni, legközelebb az állatok
világnapjához közel, október 9-én lesz solymász és western lovas
bemutató, a fajok szakemberek általi bemutatása és többek közt
olyan érdekes program is, ahol a madarak röpülését párhuzamba
állítjuk a repülőgép modellezéssel, amiben Czigány Ildikó és Török
László modellező Európa-bajnok lesz a segítségünkre.
Lesz az évfordulón valamilyen ünneplés?
Nekünk az az ünnep, ha látjuk a mosolygós gyerekarcokat a med-
vék, farkasok, kisállatok és a természet közelében. Ezért dolgozunk,
ennél nagyobb ünnep nem kell.                                        KOVÁCS PÉTER

EGY ÉVES A MEDVEOTTHON ÉLMÉNYPORTÁJA

SZENT KORONA LOVASTÚRA

„A hagyományos állatkerti

funkciókon túlmutatóan”

Le a kalappal, még pár órányi lovaglás is embert próbáló fela-
dat, nemhogy egy több napos túra. Honnan jött az ötlet?
Valóban nem mindennapi állóképességet igényelt, az ötlet egyéb -
ként egyesületünk tagjától, Tenke Lamberttől jött még márciusban.
Megkerestük Pásztor Béla polgármester urat, akinek a segítségével
sikerült egyeztetnünk az útba eső települések vezetőivel, hiszen
több helyen is megálltunk, koszorúztunk. Mindenhol nagy öröm-
mel fogadták a kezdeményezésünket, leginkább természetesen
Ipolybalogon. Aztán kezdődött a szervezés, a támogatók (Veres-
egyház Önkormányzata, Varga Pékség, Haldorádó Étterem) megke-
resése, valóságos haditervet kellett készíteni, napra, sőt gyakran
órára lebontva, hogy mikor hol leszünk, hol lesz az éjszakai tábor,
a találkozási pontok a kísérő autókkal. Nem csak a had vonulásá-
nak, öltözetének, hanem a logisztikának is rendben kellett lennie.
Merre vonult tehát a had?
Csütörtök reggel indultunk a tanyánkról, majd a Varga Pékségnél a
hozzánk örömmel csatlakozó Kuli Bálintnak köszönhetően bőséges
reggelivel felvértezve következett a Városháza előtti ünnepélyes
búcsúztatás. Vácrátót Bige tanyája után Sződligettől a Duna partján
haladtunk Vácig, ahol a dóm előtt kaptunk utunkra püspöki áldást.

Az első éjszakát a helyi koszorúzás után Verőcén töltöttük. Másnap
reggeltől estig lovon ültünk a Börzsönyben, Nógrád várán át Dré-
gely ig haladva. Szombaton csodálatos élmény volt az Ipolyon való
átkelés, amit Ipolyvece után Dejtárnál hajtottunk végre, a hozzánk
csatlakozó polgármester úrral együtt. Ipolybalogon az Ipoly partján
jelképesen sóval és kenyérrel, ténylegesen pedig fenséges lakomá-
val és nagy szeretettel fogadták a vasárnapi ünnepen is közre mű -
ködő lovasainkat és az ekkorra hozzánk beérkező gyalogosokat.
Hányan voltak és valóban sátrakban aludtak a katonák?
Változott a létszám, hiszen nem mindenki tudott végig ott lenni
velünk, de legtöbben 15-en voltunk egy időben. Egyébként igen,
Verőce kivételével a tábori sátrainkban aludtunk, ahol volt minden,
ami egy táborozáshoz kell: tábortűz, jóízű beszélgetés, sőt néptán-
cos fiataljaink még táncra is perdültek. Itt kell kiemelnem, hogy
hölgy tagjaink és legidősebb résztvevőnk, a 70 éves Bíró Tamás is
becsülettel teljesítették a lovastúrát. És azok az élmények, semmi
máshoz nem foghatóak! Ahogy vágtattunk a mezőkön, kaptattunk
a hegyeknél, a lovak folyóban fürdetése, az átkelés az Ipolyon és
még sorolhatnám! Páratlan élmény volt, úgy véljük, nem is kérdés,
hanem kötelező feladat a jövő évi folytatás!                 KOVÁCS PÉTER

Kötelező folytatni!
A felvidéki Ipolybalog település Szent Korona Ünnepén immár
hagyományosan részt vesznek veresegyházi látogatók, produk-
ciók is. Az idén igazán különleges ajándékot vitt városunk Ipoly-
balognak: a katonai hagyományőrzők több napos lovastúrával
vitték el a Szent Korona jelképes másolatát a hiteles másolatot
tisztelő ünnepre. Vastag Andrással, a Veresegyházi Katonai
Hagyományőrző Egyesület vezetőjével beszélgettünk a túráról.
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Felnőttekkel vagy ifikkel dolgozol szí -
vesebben?
Szeretek gyerekekkel dolgozni, van is sok
tanítványom, de természetesen fel nőtt nö -
vendékeim is vannak szép számmal. A gye -
rekek elé komoly köve tel mé nyeket tá -
masztok, de példát is igyekszem mutatni
nekik. 2015-ben Innsbruck ba kerékpárral
mentem ki a versenyre. Ez 760 km-es út és
egy hétig tartott. Egy napot pihentem
aztán megnyertem a Világkupát. Annak el-
 lenére, hogy veteránban (40-50 éves kor)
nem volt induló, ezért letettek sze ni orba,
ahol a 18-40 évesek küzdenek.

1993-ban a budapesti kick-box vb-n
a rany érmet nyertél. Milyen cél hajt egy
versenyzőt, ha egyszer a legjobbnak bi-
zonyul világversenyen?
Néhány évig az ökölvívó válogatottnak is
tagja voltam, mégis engem inkább a profi
vb cím elnyerése hajtott. Erre komoly esé -
lyem lett volna, de egy súlyos motorbale-
set miatt kiestem az élmezőnyből. A bal -
eset után egy évvel aztán Kijevben har-
madik lettem a vb-n. 2000-ig kellett vár -
nom arra, hogy profi vb-n döntőt vívjak.
Norvégiában történt ez, ahol a 8. menet-
ben sérülés miatt leléptettek. Volt még o -
lyan verseny később is, ahol döntős vol  -
tam, például 2013-ban Antaliában. Eltö -

kélt célom, hogy egyszer én legyek a leg -
idősebb kick-boxos.
Haragudtál a bírókra olyankor, amikor
megintettek, vagy ellened ítéltek?
A pontozás szubjektív dolog. Nem hibáz-
tattam őket, mindig alávetettem magam a
bírók döntésének és az járt a fejemben,
hogy legközelebb egyértelműen meg kell
vernem az ellenfelemet. Olyan is volt,
hogy visszanézve a meccset be kellett lát-
nom, hogy a bírónak igaza volt. Sokan
nem tudják feldolgozni a sikertelensé gü -
ket, azok a sportolók hamar elvesznek.
Sok ilyen megtört karriert láttam. 
Hogyan folytattad az aktív sportélet után?
En gem nem szippantott be az éjszakai
élet, mint sok versenytársamat. Kerestem
olyan lehetőséget, ahol a sportban szer -
zett tapasztalatomat hasznosítani tudom.
Így kerültem Afganisztánba. Nem zsoldos
katona voltam, hanem biztonsági szak ér -
tő. Sokat tanultam. Folyamatosan fegy ver-
rel voltunk szolgálatban, akár három mű  -
szakban is dolgoztunk. Objektumokat
véd tünk, konvojokat kísértünk, eseten -
ként személyi védelmet láttunk el.
Mekkora kihívás az ilyen munka? Vol -
tál életveszélyben?
Előfordult, hogy több száz autóból álló
konvojt kísértünk és az elejét megtámad -

ták, vagy olyan, hogy utánunk robbant fel
egy autó. Egyszer a szálláshelyünket is tá-
madás érte. A sivatagi körülmények foko-
zott figyelmet kívánnak. Az ivóvíz nagy
kincs, és ha nem vigyázunk, könnyen baj
lehet. Levest például nem ettem, saját e dé -
nyeim és evőeszközeim voltak, mert hiá -
ba főztek alaposan, ha hideg vízben mo so-
 gattak. Volt, hogy sokan fertőzést kaptak.
Én szerencsére annak ellenére, hogy több-
 ször jártam Keleten, nem vol tam beteg.
És a szomáliai kalózok elleni csa tá ro zás?
Erre a munkára már hívtak, mert ismer -
tek. Sri Lanka és Szaúd-Arábia között in-
gáztunk. Szomáliából nagy hajók gyors
járású csónakokat tettek le, azok megro-
hanták a kereskedelmi hajókat. Ha nem
voltak rajtuk fegyveresek, vagy nem vol -
tak eléggé ügyesek, a hajókat egyszerűen
ellopták. Mi arra voltunk kiképezve, hogy
azonnal tüzet nyissunk, ha meglátjuk őket
és ne hagyjuk közel jönni a csónakokat,
mert hágcsókat, könnyű létrákat dobnak
fel és villámgyorsan felmásznak. Azokra a
hajókra, amin dolgoztam, soha nem ju-
tottak fel idegenek.
Lesz végre nyugodt életed? Vonz ez egy -
általán téged?
Nem akarok már visszamenni. Bármeny-
nyire vonzó egy ilyen munka, sokszor
mond  tam nemet felkérésekre, mert tud -
tam, hogy mivel foglalkoznak. Többet sze -
 ret nék a gyermekeimmel együtt lenni,
látni akarom, ahogy egyre jobb spor to lók -
ká válnak. 
Aki ilyen küzdő alkat és ilyen sportot
választ, tud veszíteni?
Meggyőződésem, hogy nem az tesz nagy-
gyá valakit, hogy győz és megalázza az el-
lenfelét, hanem az, ha nagylelkű. Egyszer a
sors úgy hozta, hogy egy versenyen az
egyik tanítványommal vívtam a döntőt. Ezt
a meccset feladtam, mert élesben nem le -
hetek jobb a tanítványomnál, ne kem edző -
ként kell jobbnak lennem nála.  MOHAI IMRE

ARCOK A VÁROSBÓLSZABÓ ÁRPÁD („PUMUKLI”) kick-box világbajnok

A világjáró vagány
„ A múlt héten gyalog lementem Siófokra. Nem jó cipőt választottam, három kör-
möm bánta. Hogy miért megy le valaki gyalog ekkora útra? Ha naponta rendsze -
resen megcsinálok 1000 fekvőtámaszt, 600 húzódzkodást és 400 tolódzkodást,
akkor már lehet ekkorát sétálni, nem?”
Évekkel ezelőtt rezzenéstelen arccal hallgattam Pumuklit, azaz Szabó Árpá-
dot. Igazi fenegyerek. Szikár, széles arcú, komoly, de egy pillanat alatt hamiskás
mosolyra váltó remek humorú sportember. Nem látszik rajta, hogy milyen erős,
a lábai kifejezetten vékonynak tűnnek. A keze, mint egy pöröly, nagy harcok
nyo mait őrzi. Fiatalon aktív sportoló volt, ma edző, de néha még beszáll ver se -
nyez ni is. Ha kell, tanítványainak gyúrója.

Közélet

Pumukli tanítványaival

Pumukli kalózvadász

Árpi afgán gyerekekkel
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A biztos pont
A Fő út 68. sz. alatt ötödik éve a fiatalok ren-
 delkezésére áll egy biztos pont, a Köz-Pont
Ifjúsági Ház. Számos lehetőséget kí nál va:
lehet itt találkozni a barátokkal, al kotni, raj -
zolni, zenét hallgatni, internetez ni, filmet
nézni, játszani, sőt még tanulni is. Az ud-
va ron sportolási lehetőség is kí nál kozik,
van itt pingpongasztal, csocsó, lengő teke és
a foci sincs kizárva. A Köz-Pont lehetővé
teszi a városban és a környéken élő kortárs
rock bandáknak, fiatal zenészeknek a meg-
mutatkozást, a koncertezést. 2016 augusz-
tusában, a KIT fiatal önkéntesei, egy szép
nyárvégi napon éltek is ezzel, többek közt:
Lebek Bence, Kiss György László, Babér Dá -
niel és Vernyik Gábor. Megszervezték az I.
VIF fesztivált, ahol a fellépő amatőr zene ka -
rok egy színvonalas koncertre készültek.
Erről beszélgettünk a rendezvény sűrűjé -
ben, a rendezők csapatából Lebek Bencé -
vel, aki mellesleg a Flashbang együttes gi -
táros frontembere.

Végeredményben ez
egy hagyo mány te-
remtő kez de mé nye -
zés. Ho nnan jött az
ötlet?
Az Ifjúsági Ház ud-
vara lehetőséget kínál
a sza bad idős sportolá-
son kí vül zenei prog ra -
mok megtartására, ezért be -
levágtunk egy, a fiatalokat von -
zó rockos programba, ahol a kon-
certeken kívül más kulturális- és sport prog  -
ra mok is helyet kaptak. Így kerülhetett sor a
Logo Színtársulat általi előadásra és interaktív
beugrós játékukra.
Hány együttes fellépését tervezték?
Veresegyházról és a környező településekről
érkezett hat együttes, de figyelembe kellett
vennünk, hogy ez egy lakókörnyezet, a város
szíve. Ezért az utolsó fellépőnk 22 órára lett
tervezve, ez még talán belefér az éjszakába.
Név szerint kik a fellépők?
Amatőr, pár éves múlttal rendelkező, lelkes
fiatalokból álló zenekarok, mint például:
F-major, Curiosum Band, Maze All Ways,

Pa me la Anderson
Band, Flashbang és
az utol sónak fellépő
Leaving Rum.
Az eddigiek szerint
hogyan lát ja, van ér -

dek  lődés a rendez -
vény re?

14 órakor kezd tünk, kel -
lemes meg lepe tés ként ért,

hogy már a nyitás pilla na tá -
ban, a nyári meleg ellenére szép

számban voltak be térők.
Itt szinte mindenki diák vagy fiatal felnőtt.
Ön mivel foglalkozik?
Gépészmérnök hallgató vagyok a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen,
most kezdem majd ősszel a negyedik évfo -
lya mot. Szabadidőmben a zenekarral pró bá -
lok és koncertezünk, valamint én is részt ve  -
szek az Ifjúsági Ház önkéntes segítőinek, a
Központ Ifjúsági Tagozat munkájában.
Visszatérve a fesztiválra, kérem, beszéljen
a további terveikről?
Szeretnénk több szervezettel, csoporttal fel-
ven ni a kapcsolatot, nagyobb ismertségre
szert tenni és nem titkolt vágyunk, hogy
2017-ben a társszervek bevonásával ismétel-
ten megrendeznénk ezt a rockos programot,
a VIF fesztivált.
A beszélgetést követően én is visszatértem,
valahogy kedvet kaptam az esti koncertre.
Nem csalatkoztam, jó volt a hangosítás, a
fényhatások, kiváló hangzás és élvezhető
változatos zene, jó hangú énekesekkel.
Kell ennél több? Remélhetőleg tényleg ha -
gyo mányteremtővé válik ez a kez de mé nye -
zés, mindannyiunk örömére. VERÉB JÓZSEF

KÖZ-PONT Ifjúsági Ház: Veresi Ifjúsági Fesztivál

Lebek Bence

FLASHBANG együttes

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

MÚLTIDÉZŐ Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből

Bellai János 1948–1981-ig – nyugdíjazásáig – volt
Veresegyházon tanár. Az első fotón: Bellai János

édesanyjával és húgával látható 1938-ban.
A tablóképen pedig, mint osztályfőnök 1954-ben.
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BEMUTATKOZNAK A VERESEGYHÁZ HANGJA • III. Karaoke Dalverseny helyezettjei

Harmadik alkalommal került meg ren -
de zésre a dalverseny, vall  -
juk be őszintén jó volt az
első kettő is, de a 2016-os
felül  múlhatatlanul nagy si -
kert aratott. Vegyük mind -
járt az indítást, a mű sor ve -
zető páros Pásztor Ildikó és
Vankó István meg le pe tés sze -
rű együtt éneklését. Hal le -
lujah volt ez a javából!
A zsűri is kitett magáért, Dósa
Mátyás színművész példa ér -
té kű szóló éneke szinte iránytű
volt a versenyzők számára.
A nyer tesek ki vétel nélkül tehetséges, fiatal és ked ves hölgyek.
Név szerint: Kurdiné Ko lozsvári Flóra, Nagyné Jári Cynthia és
Ruda Bettina. A versenyt követően egy bemutatkozó be szél ge -
tés re invitáltam a díjazottakat. Igent mondtak, melyet ez úton
is köszönök.

KOLOZSVÁRI FLÓRA Erdőkertesről ér ke -
zett, férje videokamerával felszerelkezve
drukkolt a párjának, megörökítvén a fel -
lépés minden egyes pillanatát. Flóra Bu -
da pesten született, gyermekkorát Má ria -
bes nyőn, Gödöllő külvárosában töltötte.
Iskolai tanulmányait a gödöllői Erkel Fe -
renc Általános Iskola zenei tagozatán
kezd  te, ahol megtanult szoprán és alt furulyán is játszani. Általános
iskolai tanulmányait követően felvételt nyert a gödöllői Török Ignác
Gimnáziumba, ahol a két-tannyelvű oktatásnak köszönhetően, a
képzés végén angolból felsőfokú nyelvvizsgát tett. Felsőfokú ta nul -
mányait a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar angol
nyelvű képzésén végezte, közben tolmácsolással és fordítással is
foglalkozott. A német sem maradhatott árván, időközben német
nyelvből is felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. A diploma megszerzését
követően a Pécsi Tudományegyetem posztgraduális MSc képzésén
marketing szakirányon tanult tovább. A munka világába kerülvén
az üzleti szférában asszisztensként, majd egy idő után marketing
ve ze tőként dolgozott. Jelenleg angol nyelv és ének tanítással, for -
dítás sal és tolmácsolással is foglalkozik.
Flóra megnyerte a veresegyházi dalversenyt. A közönségből többen
is mondták: elbűvölő, profi mó don magabiztosan énekel. De vajon
mikor és hol tanulta mindezt? Erre a kérdésre a következő választ
kaptam: „Mindig érdekelt a művészet és a zene világa, ezért főiskolai
éveim alatt zeneiskolában és magánórákon folyamatosan képeztem
a hangomat. Egyetemi évei m után végeztem el a Kővirágok Zene is -
kola három éves ének művészeti képzését, olyan kiváló tanárok irá  -
nyítása mellett, mint: Kővári Judit és Lajtai Katalin. Számomra mit
jelent a zene? Talán úgy le hetne a legjobban megfogalmazni: a zene
egyfajta szeretet és lélek nyelv, az én csodavilágom, ahol mindig fel hőt -
lenül boldog és ön magam lehetek. Nagyon örülök, ha rendez vé -
nyeken, ünnepségeken és koncerteken énekelhetek, ha eljut tat hatom
minél több emberhez mindazt az érzést, amit számomra az ének, a
muzsika  jelent.”

NAGYNÉ JÁRI CYNTHIA
fiatal kora elle nére egy
tíz hónapos kis  fiú bol -
dog édes anyja.
A ver senyre zon go -
rista pár jával ér kezett,
akinek biztató je len -
léte mind végig vidám
csillogást csalt Cynthia szemébe. Általános
iskolai tanulmányait Tóalmáson végezte,
mivel a faluban nem volt lehetőség zenei
oktatásra ezért a legközelebbi tele pü lésre
kellett átjárnia szolfézs és zon  gora órák ra.

Szülei időt és pénzt nem sajnálva harmadikos korától kezdve
biztosították számára a zenei neveltetést. Tizenegy évesen kezdte az
énektanulást, heti rendszerességgel magánének órákat vett. A buda-
 pesti Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Gimná zi umban érett -
ségizett, majd OKJ képzés keretében fodrász képesítést szer zett.
2016-ban tanulás és munka mellett fejezte be a Baptista Teo lógiai
Akadémia gospel szakát. Életéről, további terveiről Cyn thia a kö -
vetkezőket mondta: „Eddigi életem során végigkísért Isten szeretete,
így neki köszönhetem, hogy a hangom mellé egy szerető társat is
adott. Harmadik éve élünk boldog házasságban, most már hárman,
a kisfiunkkal együtt. Zongorázni nyolc éven keresztül ta nultam,
mégis az ének áll közelebb hozzám. Vágyaim közt szerepel az ének
szeretetének átadása, akár tanárként is. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a gyerekek ne csak a szolfézs kényszerűségét lássák, hanem ők
is átélhessék a zene varázslatos élményeit, szabadon, játékosan.”
Cynthia megjelenésével, kedves mosolyával és ének tudásával
nemcsak a verseny második helyezettjeként él tovább az em lé ke -
inkben, hanem egy olyan fiatalként, aki ténylegesen el tudta va  -
rázsolni mind a nézőket és a zsűrit egyaránt.
RUDA BETTINA a dalverseny harmadik
helyezettje és egyben a díjazottak leg fia ta -
labb tagja. Általános iskolai tanulmányait
jelenlegi lakóhelyén, Isaszegen végezte. Je -
lenleg a budapesti Petrik Lajos Szak kö  zép  -
iskola környezetvédelmi szakán tanul. Is -
ko lai elfoglaltságai mellett rendszeresen
énekel, magánórákra jár. A 2016/17-es tan -
év ben, szeptemberben kezdte el a Kővirágok Zeneiskola pop sza  -
kának utolsó évfolyamát. A Thália Tanoda keretei közt fél éve ta nul
színészetet. Mindennapjai az útkereséssel a folyamatos ta nu lás sal
és megmérettetéssel telnek. Bettina életéről, terveiről a kö  vetkezőket
mondta: „Nagyon mozgalmas az életem, rendszeresen részt veszek
az iskolai fellépéseken, zenekari koncerteken, énekelek a helyi prog -
ra mokon is. További terveim közt szerepel az érettségit követő meg -
felelő felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló továbbtanulás.
Szeretném zeneileg is képezni magam, továbbfejlődni, mert szá mom -
ra az ének biztonságot, erőt ad, ami átsegít az akadályokon és segít
elérni a kitűzött céljaimat. A veresegyházi dal versenyre szívesen
jöttem, mert itt új ismerősökre, barátokra leltem. Öröm volt látni az
emberek arcát, azt, hogy tetszik nekik mindaz, amit csinálok.”
Öröm volt látni a fiatalokat, azt a magabiztosságot, ahogy kiálltak a
színpadra, öröm volt hallani őket, mert szépen, szívből énekeltek.

VERÉB JÓZSEF

A csillagok között „Célozd meg a holdat. Nem baj, ha nem találod el. Legrosszabb
esetben is a csillagok között leszel!”                  (CECELIA AHERN)



14 2016. szeptember

Közélet

„Édesapám a születésemkor, a II. világ -
háború vérzivataros időszakában katona-
tiszt volt, békére, nyugalomra vágyott. Mi-
u tán elkerült a hadseregtől a föld lett a min-
dene. Heten voltunk testvérek, én a máso -
dik gyereknek születtem, a nő vé rem édes -
anyánknak a főzésben és a mo sásban a
konyhában segített. Nekem az istálló jutott”

Dékány Jánosné Ilonka néni Szombathely
mellett 1937-ben egy kis faluban született.
Édesapja gazdálkodásra adta a fejét és
ezért elköltöztek Felsőberkibe, egy Kör-
mend közeli településre, ahol a család
gyökeret eresztett, házat vásároltak, földet
műveltek. Ilonka segítette a boldogulás-
ban a szüleit, ahogy egy nagyobbacska
lánygyerektől tellett, míg egy napon láto-
gatóba jött az anyai nagynéni és magával
vitte az akkor tizenhárom éves fiatal lányt
Budapestre. Szép ruhában járatták, csino -
san öltöztették, moziba, színházba vitték
és mindezért nem kértek mást cserében,
csak segíteni kellet a kisipari kézműves
műhelyben.

Mi is történt tulajdonképpen?
Ágnes néninek nem volt családja, a férjével
élt egy zuglói szép házban. Mikor eljött a
nénike hozzánk azt mondta: nekem ez a
lány tetszik, magamhoz veszem. A szüleim
jónak látták az elképzelést, mert bizony ott -
hon még maradt hat testvérem, és végül is
nem mentem nagyon messzire. Nekem nem
tetszett a nénike, mint később kiderült, rend-
szeresen kifeküdt szipkával a szájában az
udvarra és úgy pöfékelt akár egy gyár ké -
mény. Az arra járó emberek rosszallóan csó -
válták a fejüket, de ő csak nevetett rajtuk. Az
általános iskolát már Zuglóban fejeztem be.
Szerettem volna tovább tanulni, gyerekek
mellett, óvodában vagy iskolában dolgozni,

de nem lehetett, minden nap a műhelyben
játékokat, babákat kellett festenem, mert a
nagynénémék vásározó emberek voltak, vit-
ték a portékát eladni. Egy napon, az Ágnes
néniék vendéglőbe mentek és engem is
magukkal vittek. Nem szégyellem, otthon a
szülői házban, amikor a család körbeülte az
asztalt, elmondtuk az imát és neki láttunk
az ebédnek, mi bizony kanállal ettünk.
A ven  déglőben pedig kést és villát nyomtak
a kezembe. Persze mindjárt leejtettem a
kést, egészen elgurult az asztal alá. Volt ott
egy kedves fiatalember ő segített megtalálni
az evő eszközt, évek múltán ő lett az első fér-
jem.
Férjhez ment, hogyan alakult a sorsa?
Húsz éves voltam, Gusztávval Angyalföldön
egy üzlethelyiségben kezdtük a közös éle -
tün ket, majd átköltöztünk egy másik lakás -
ba, egy szoba-komfortba, 1959-ben itt szü le -
tett meg a fiam. Eljött az idő, amikor a meg -
élhetésünkhöz munkahelyet kellett keres-
nem. Betanított munkásként egy locsoló kan-
nákat gyártó, gépjármű akkumulátorokkal
foglalkozó gyárban kezdtem el dolgozni.
A főnökeim hamar felfigyeltek rám, mond-
ták is: talpraesett lány ez az Ilonka. Megta-
nul tam ponthegesztővel dolgozni, targoncát
vezetni. Amikor az üzem más gyáregy sé gek -
kel fuzionált átkerültem én is az új gyárba
hegesztői munkakörbe. Beiskoláztak, tanul-
nom kellett, majd csoportvezető, később
művezető lettem. Megbecsültek, kiváló dol-
gozó lettem, megkaptam a Munka Érdem-
rend bronz fokozatát is. Negyven évig dol -
goztam a gyárban, 2001-ben mentem el
nyug díjba. Sajnos időközben a fiammal ma-
gunkra maradtunk, korán megözvegyültem.                                                                                                                      
Mikor költözött Veresegyházra?
Nem voltam egyedül, a sors akaratából meg -
ismerkedtem a jelenlegi férjemmel, együtt
kerestünk egy csendes nyugodt környéket, 

ahol majd a
nyug díjas éveinket leél-
het jük. Így esett a választás Veresegyházra,
1990-ben jöttünk a városba, akkor még a
gyárba innen jártam be dolgozni. A szom-
szé dokkal hamar összebarátkoztunk, meg is-
mertük a környéket.
Hogyan kerültek a nyugdíjas közösségbe?
1995-ben az egyik jó szomszédunk, Ipoly -
sze gi Lajos hívott minket a nyugdíjasok kö -
zé. Vas Zoli kocsmájában volt egy szil vesz-
 teri találkozó, elmentünk, táncoltunk. Na -
gyon kedvesek, befogadóak voltak az em-
berek, igen jól éreztük magunkat. A kö vet -
kező héten elmentünk a művelődési házba,
a nyugdíjas klub találkozójára. Szedlacsek
Lászlóné klubvezető tárt karokkal fogadott
minket. Nagyon jó csapat volt, vidám társa -
ság közé csöppentünk. Nagyon tetszett,
ahogy a férfiak – csak pár nevet említsek:
Kistakács Józsi, Pádár József, Leszák János
– olyan hangulatot teremtettek, ami a mai
na pig is emlékezetessé tette az összejöve te -
leket. Két év múlva megválasztottak pénz -
tár noknak, majd 2002-ben én lettem a klub
új vezetője. Mindig elérzékenyülők, ha arra
gondolok, hogy milyen sok szeretetet, meg -
értést kaptam az eltelt két évtized alatt. Na -
gyon szép, tartalmas időszaka volt ez az é le-
temnek. Az idén ünnepeltük a klub fenn ál-
lásának 45. évfordulóját, ebből az alkalom-
ból egy szép emléklapot kaptunk a város ve -
zetésétől, amelyet ezúton is köszönünk!

Az 1971-es megalakulását követően hosz-
szú éveken át csak Veresegyházi Nyugdí-
jas Klub néven ismerték az összejáró ve -
resi szépkorúakat. Ilonka néni javas la tá -
ra a 31. éves fennállás alkalmából vette fel
a közösség az Aranyeső Nyugdíjas Klub
nevet. Hogy miért? Mert amikor Dékány
Jánosné veresegyházi lakossá vált, kapott
egy „aranyágat”, ezt elültette a házuk kert -
jében, és a növény idővel gyönyörű bokor -
rá fejlődött.                                  VERÉB JÓZSEF

ARCOK A VÁROSBÓL

Fotó: Veréb

Gyere Papa! Felöltözünk csinosan
és elmegyünk a nyugdíjas klubba!

Fotó: Veréb

DÉKÁNY JÁNOSNÉ az Aranyeső Nyugdíjas Klub vezetője
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Hogy milyen járművel haladsz végig a be-
fektetés rögös útján, attól függ, hová tar-
tasz, milyen gyorsan akarsz a végére érni,
és mek kora kockázatot vagy hajlandó vál-
lalni. 

Lassan megtérülő, de alacsony koc -
kázatú befektetések
Mindenkinek kell tartania valamennyi
pénzt stabil és alacsony kockázatú befek-
tetési eszközökben. Az alábbiakat a pén -
zed azon részére javasoljuk, amelyet nem
akarsz érdemi kockázatnak kitenni. 

• FOLYÓSZÁMLA
A legokosabb, ha havi jövedelmedet
folyó szám lán tartod, de légy résen: ke-
ress olyan bankot, amelyik a legkisebb
díjat számítja fel számlavezetésre,
készpénzfelvétel és átutalás esetén. (Ne

feledkezz meg az in gye nes kész pénz -
felvételi lehetőségről!) Ha marad pénz a
számláid kifizetése után, helyezd el a
többleted egy részét megta karítási vagy
pénzpiaci számlán, mert ott érdemleges
hozamot is kaphatsz utána. 

• MEGTAKARÍTÁSI BETÉTSZÁMLA ÉS
PÉNZPIACI ALAPOK
Megtakarítási számlákat bankoknál
nyit  hatsz; a pénzpiaci alapok pedig be-
fektetési alap-kezelő cégeken keresztül
érhetők el. Kockázat szempontjából a
kettő szinte azo nos, de az alapok ál-
talában jobb kamatot fizetnek és köny-
nyebben hozzáférhetsz a pénzedhez is. 

• KÖTVÉNYEK
Ha kötvénybe fektetsz, kölcsönadod a
pén zed egy szervezetnek (vállalatnak,

államnak). Meghatározzák a kötvény
lejárati ide jét, azaz azt a napot, amikor a
tőkédet visszafizetik.
Ha veszel egy öt éves lejáratú kötvényt,
az azt jelenti, hogy 5 évre köl csön  adtad
a pénzed a kibocsátónak, évi 6%-os ka-
matra. Ha meg tartod lejáratig, szá mít -
hatsz a név érték és a kamatok ki  fi -
zetésére.

Gyarapodj okos befektetésekkel, DE
soha ne fektess be az eladók nyomására,
sem olyan termékbe, amit nem igazán
értesz, és végül ne feledkezz meg az
adózási ked vez mé nyek ről, követ kez mé -
nyekről sem. 

Tantusz Könyvek
www.tantuszkonyvek.hu

Telefon: +36 1 460 0272

EGY KIS PÉNZÜGY...

MILYEN BEFEKTETÉSI
LEHETŐSÉGEID VANNAK?

Sivítva száguldott el a rendőrautó, nyo -
má ban a mentő. Nem messze igye kez -
tek, a Fő út nagy forgalmú keresz tező -
désénél már sok ember gyűlt össze.
Hirtelen megállt egy autó és ketten ro-
hantak visszafelé a baleset helyszínére.
Sporttársukat, egy kerékpáros ver seny -
zőt ütött el egy kanyarodó autó.
A szemközti oldal közeli házában, majd -
nem átellenben, az esti szolgálatra ké -
szülve délutáni pihenését fejezte be ép -
pen a sebészorvos. Lánya szólt, hogy a
sarkon nagy a riadalom, valami baleset
történhetett. Sokat próbált orvos a szi ré -
nára nem biztos, hogy felébred, de ami -
kor a mentőhelikopter átrepült az ud -
varuk felett, rossz érzése támadt. Fel -
öltözött és átsétált az úton. Kollégái már
javában dolgoztak a jól ismert protokoll
szerint. Ilyenkor nem illő beleszólni a
munkába, hiszen a percekkel korábban
érkező már többet tudott az esetről, teszi
a dolgát szakszerűen. Abban azonban
bi zonyos volt, hogy ha helikopter be ve -

tésére volt szükség, az biztosan az
ő ügye leti szolgálata helyszínére
igyekszik majd.
Csendben odakö szönt. Az eljáró
men  tős felnézett, bic centett, talán
csak azt nem értette, honnan került oda
az általa is jól ismeret traumatológus se-
bész. „Mit látsz? Megyek ügyelni, be szó -
lok, hogy ké szüljenek.” Röviden hang -
zott az infor máció. „Kö töz ve elég lesz?”
„Altas sátok be, könnyebb lesz a szál-
lítás.” Még arra is volt idő, hogy néhány
mondatot a súlyosan sé rült, de ép tudatú
beteggel is váltson.
Kapkodásnak, sietségnek ilyenkor nin -
csen helye. A beavatkozás és annak
ered  ménye igényel ugyan pár plusz per -
cet, de az bőségesen megtérül majd.
A helikopter 5 perc alatt beérkezik, bent
gyors labor és ct vizsgálatra lesz szükség,
anélkül nem kerülhet műtétre a be teg.
Mire az ügyeletes veresi orvos beérkezett
a budapesti kórházba, a beteg kivizsgál -
va, elő ké szítve a mű tő asztalon fe küdt.

-

„Most már
mehet úszni!” – mondta hetekkel később
a gyorsan javuló sé rültnek Tánczos dok-
tor.
A Misszióból sokak által jól ismert se-
bészorvos a történet őrangyala. Néhány
házra lakik a baleset helyszínétől és
éppen ügyeletes volt a főváros egyik leg-
nagyobb kórházának Traumatológiai 
Osz tályán.  Annak esélye, hogy az ügye -
le ti szolgálata előtt egy orvos civilként
részese legyen egy súlyos balesetnek,
majd munkája során ő segítse a súlyosan
sérült gyógyulását, legfeljebb egy író fan-
táziájában születhetne meg. A mi tör té -
ne tünket az élet írta.

-i-e

Őrangyal ügyeletben

ÉLETKÉPEK
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Városlakó

Egy hatalmas autószerviz telephelyén dol-
gozom három éve. Hozzá tartozik sok mű -
hely, egy autómosó, gumiszerviz, büfé,
kávézó, van itt minden. Meg itt vagyok én,
az autómosó szakember. Autószerelői vég -
zett ségem van, de sosem szerettem a kosz -
ban matatni. Múlt héten a főnököm
oda jött hozzám, hogy másnap a mű hely -
ben kellene kezdenem és segítenem kelle -
ne egy szerelő kollégának, mert ki kell
emel ni egy motort, és a közvetlen mun ka -
társa megbetegedett.
Hűha, ez váratlanul ért. Vakargattam a
halántékomat, mintha nagyon gondolkod-
nék, de nem jutott eszem be semmi. Aztán
nagy nehezen ki nyög tem ezt: „Egyedül
nem tudja megcsi nálni?” A főnököm na -
gyon csúnyán né zett rám, és előadott egy
ötperces kiselő adást a fizikai erőnlétről,
meg a biztonságos munkavégzésről meg
hasonlókról. Nem értettem belőle semmit.
Inkább gyor san azt mondtam, hogy át-
gondolom.
Ami kor odébbállt, felhívtam egy havero-
mat, hogy gyorsan segítsen kitalálni va la -
mit, mert én nem értek ezekhez a témák  -
hoz, és nem akarok szerelni. Mondta a

haverom, hogy ő sem ért hozzá, de ismer
valakit, akinek megadja a telefonszámát,
hívjam fel. Meg is tettem gyorsan, és el-
mondtam az ismeretlennek, hogy mi a
problémám. Erre a vonal túlsó végén lévő
úr azt mondta, hogy diktálja, amit mon-
danom kell, írjam le. Előguberáltam papírt
meg tollat, és szóról szóra leírtam, amit
mondott. Nagy sikerélményem lett, és
büszkén bevonultam a főnököm irodá -
jába. Felolvastam a papírról ezt: „a Munka
Törvénykönyvében benne van, hogy a
mun kavállalót csak olyan munkára lehet
alkalmazni, amely testi alkatára vagy fej -
lettségére tekintettel nem járhat hátrányos
következményekkel rá nézve. Ez egyébként
az 51. § (3) bekezdésében van benne, és
meg jegyzem, hogy a munka szer ző dé sem -
ben a munkaköröm nem autószerelő.”
Mikor befejeztem felnéztem, és észrevet-
tem, hogy a főnököm arca mindenféle szí -
nű volt. Hát, megijedtem. Ő meg nem túl
barátságos hangon azt mondta, hogy bár
valóban elég satnya vagyok, de ha lenne
annyi eszem, hogy elolvasnám a mun -
kaköri leírásomat, és még értelmezni is
tudnám, akkor nem állnék elő ilyen osto-

ba sággal. (Még finoman fogalmazott –
gondoltam.) Ugyanis a munkaköri leírá-
somban benne van, hogy köteles vagyok
végrehajtani a munkáltató utasításait,
amik a munkakörömmel összefüggenek,
illetve amik a végzettségemnek megfelel-
nek. Márpedig én autószerelő vagyok.
Emellett a Munka Törvénykönyvének 53.
§ (1) bekezdése alapján a munkáltató jo-
gosult a munkavállalót átmenetileg a mun -
kaszerződéstől eltérő munkakörben fog lal -
koztatni. És még hozzá tette, hogy ő nem
strandot üzemeltet, hanem autószervizt,
és az álláshirdetésemben, amire jelent kez -
tem benne volt, hogy autószerelő végzett -
ségű kollégát keresnek.
Én erre nem tudtam válaszolni, kénytelen
voltam megszégyenülve elvonulni, és más-
nap a műhelyben megjelenni. Kiszedtük a
motort, és meg kell mondanom, nagyon
jól éreztem közben magamat. A kolléga is
jó fej volt, meg a munka is érdekesebb és
változatosabb, nem volt olyan unalmas,
mint az autómosóban egyedül. El is ha tá -
roztam, hogy inkább átnyergelek erre a
munkára, és otthagyom az unalmas pan -
csikolást.

OZSVÁR ZSANETT tanácsai

Egy dolgozó munkanapja (12. rész)

MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

Eddig beszéltünk a számítógép HDD-
jéről, memóriájáról és a processzoráról.
De ezeket mi köti össze? Sokan talán
már sejtik is. Igen, az alaplap!
A processzor maga a számítógép köz -
ponti egysége. Általában négyszögletű
kivitelben készül rengeteg pici lábbal. A
processzort az alaplapra forrasztják fi -
xen gyárilag vagy egy foglalatba illesztik.
Azt hihetnénk, hogy ezáltal egy procesz-
szor cserével  könnyen megoldható a gép
fejlesztése, de sajnos ez nem így van.
Mert itt jön képbe a kompatibilitás.
A gyártók nagyon ügyelnek arra, hogy a
tokozás (a processzorok formája és láb -
ki osz tása) különböző legyen, meg az
alaplap rezgésszáma is más és más.
Az alaplap bővítésére különféle lehe -
tőség van, ez az úgynevezett „slot”-ok
(kártyatartó tokok) segítségével történik.
A kártya tartó tokokba számtalan féle
kártyát lehet el helyezni, mint pl.: usb,

hang, ide kár -
tya, sata, vi deo,
modem, ga me
(já ték), fax, há -
ló zati stb.
Ezenkívül egyéb kár-
tyákat is telepíthetünk,
melyeknek egy része újabban
már integrált (alaplapra tele pí tett)
formában is megjelent az alap la po -
kon.
Az alaplapokban beépített órát és elemet
vagy akkummulátort is elhelyeznek,
hogy a gép kikapcsolása után is megma -
radjon a dátum és az idő.
Egy úgynevezett BIOS chip is helyet ka -
pott az alaplapon, melynek a feladata ré -
gebben a basic programozási nyelv volt,
de manapság az alapvető beállítások
tárolása a funkciója. 
Amikor a számítógép bekapcsolás után
elindul a BIOS, leteszteli az alaplapot és

leellenőrzi a
hozzá kap csolt

egységeket, majd
betölti az operációs

rend szert.
Természetesen mind ezen mű veletek a -
lap vető feltétele, hogy a gép kapjon ára -
mot. 
A következő részben a tápegységről lesz
szó.

ABONYI ZOLTÁN

SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636

AZ ALAPLAP
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 9. IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...
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Udvarház Galéria: MIZSER PÁL FESTŐMŰVÉSZ jubileumi kiállítása

Mizser75 „Gyakorlatilag a munkáimban nincs másról szó, mint színnel, fénnyel,
árnyékkal megpróbálom kifejezni azt a mozgó létező anyagot, amit mi
úgy nevezünk, hogy az ÉLET.”

Mizser Pál festőművész, tanár, a veres-
egyházi művészközösség ki emel ke dő,
meghatározó tagja. 2016-ban töl tötte be
hetvenötödik életévét. A város erre való
tisztelettel életmű-kiállítást rendezett
Mizser75 címmel az Udvarház Ga lé riá -
ban. A kiállítás megnyitójára eljött ma ga
a mester is, hogy meséljen egy kicsit a
festményiről, grafikai alkotásairól, az
életéről, és nem utolsósorban koccint son
születésnapja alkalmából a ven dé gek kel.
Á votre santé!
Maros Ottó jazz zongorista tolmácso lá sá -
ban, Mizser Pál közeli barátjának Kur tág
György zeneszerző: Virág az em ber című
művével vette kezdetét a megnyitó. Habár
a művész a kiállítás  meg nyitóra nem tudott
eljönni, életre keltett zenéje által mégis ott
lehetett közöttünk.
Pásztor Béla polgármester megnyitó be szé -
dében kiemelte: a Mizser75 kiállítás láto-
gatói egy különleges helyre érkez nek, ahol
a képek közt megül a csend és a harmónia.
Látni és érezni lehet az alko tá sok közti kü -
lönbséget, mégis összeköti őket az alkotó
ke ze egyfajta egyensúlyt húzva életének
akár legtávolabbi képei között is. „Legyen
időnk megállni és meghallani a mondani-
valót!”
Klement Zoltán és Pásztor Tamás mun ká -
ját dicséri a kiállított alkotások harmó ni á ja.
Az ízlésesen elhelyezett művek által bete-
kin-tést nyertünk az alkotó élet útjába, lát-
tunk többek közt olyan festményt, a mely a
szü lőházat, a váci Kálvin utcai kő ka put
hozta közénk, ahová „a ré gi Mi zse rek űzet -
tek a gőgös váci polgá rok által”. Megismer-
hettük azt az élet érzést, amikor minden
e gész el tö rik, s még is fuldokló ként kapasz -

kodnak egy más ba a széthasított darabok.
Láttunk alkotásokat Viseg rádról, Vácról, az
Elhurcol tak teréről, ahol valamikor régen
még zsi dó templom állt. A kiállítás egyik
leg hang súlyosabb darabját, a művész által
sa ját kézzel szőtt gobelint is megcsodáltuk,
de keretbe került szá mos impresszió papí -
ron, vásznon.
Mindezt látni kell, mert önmagukért be -
szél nek. A Tüskehúzót abból az időből,
amikor a „tüske” szitokszónak számított a
képzőművészetben. Az anya és gyermek
örök példáját, amit ha közelebbről figye -
lünk, felfedezzük, az anya nem más, mint
egy kislány, s a gyermek: a játékbaba. Min-
 den kép mögött történet húzódik, ahogy a
veresegyházi művészek nevében Dr. Szé -
kely Mendel Melinda képző mű vész emlí -
tette köszöntőjében: „a művész a lel ké  be
már totta az ecsetet, s a szívét mázolta pa-
pír ra.” Színek kavalkádja ez, érzéseké,
ame lyek lángolnak, kiáltanak, olykor csen -

desek, és békések, fáradtak, vagy moz  gal-
masak, de csak az tudja igazán magáévá
tenni őket, aki ebben a rohanó világban
meg torpan egy kicsit a képek előtt.
Mizser Pál festőművész nem csupán festő
és grafikus, ő maga az alkotó, a tanárember,
aki filozofikus alkatánál fogva a mai napig
is keresi a kapcsolatot a természet és az
ember között. Mindig is foglalkoztatta a mi-
tológia, a kozmológia és az an tro pológia tu-
dománya. Őrbottyánban él pedagógus fe -
leségével, Csősz Gabriellával, de szívükben
mindketten veresegyháziak, mert szám ta-
lan teendő és emlék ide köti őket.
Munkái a város köz  intézményeiben és köz -
területein is meg  találhatóak. Ki ne ismerné
a Mézes völ gyi Általános Iskola dísz termé -
ben lát ható Metamorfózis című fest ményét?
Az In novációs Centrum Mac kós falikútja fe -
letti ka zet tás toronyalján a Tük rö ződések
című kom pozícióját, amely szín  or gi ák kal
mutatja be a vízen futó fény reszketeg vo  n-
a  lát? Való szí nűleg nagyon so kan.
A Vá  ros háza előtt álló szobrán ha végigsi -
mítunk, rátapasztjuk a kezünket, mi is ré -
szesei lehetünk a Véges végtelennek. An-
 nak a végtelennek, ami „tulajdonképpen egy
gömb, maga az anyag, az atommag. A sí -
kon levő spirált áttettem a térbe, felvittem a
gömb felületére. Ha akarom, akkor ez a
dolog a Galaxis maga.” – mond ta egy alka-
lommal a mester. Pali bácsi a gyerekek kö -
rében is népszerű, a mai napig is tart ál ta -
lános iskolásoknak – most már tizenhar-
madik éve – kreatív gya korlatokat a rajz és a
festészet rejtelmeiről.
Számos fiatal magyar művész mondhatja el:
még annak idején Mizser Pál volt az első ta -
ní tóm, a mesterem, a Zebegényi Sző nyi
István Szabadisko lában. A megnyi tón a mű -
vész a következőképpen vallott az életéről:
„Nem a magam örömére lettem festő. Vala-
hol mindig úgy éreztem és a mai napig is
úgy érzem, hogyha az ember tartozik egy
közösséghez, azért tennie kell valamit. Itt
mondhatom el először, hogy a zon kevesek
közé tartozom, akik nek Ve res egy ház egy nyi-
tott kiállítás.”          
A kiállításmegnyitón a városvezetés, a szer -
vezők és a jelenlevő vendégek mindannyi -
an Mizser Pál egészségére koccintottak, kí -
vánva az alkotónak, az embernek további
jó egészséget és sok ecsettel eltöl tött pil-
lanatot!

VERÉB ÁRNIKA

Szent István királyra emlékező nem zeti
ünnepünk alkalmából, Magyar or szág
Köztársasági Elnöke, Mizser Pál festő -
mű vésznek több mint félévszázados
sokoldalú alkotóművészeti pályá ja, va -
la mint kivételes és értékteremtő mű vé -
szeti oktatómunkája elisme rése ként, a
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitünte -
tést adományozta. Az állami el ismerés
átadására 2016. augusztus 18-án a Pesti
Vigadó dísztermében ünne pé lyes ke re -
tek között került sor, ahol Lázár János
miniszter gratulált az ünnepeltnek.

Fotó: Veréb

Fotó: Miniszterelnökség



„Tiéd a hálám!”  
A Magyar Continentals egy keresztény művészeti tevé keny sé get
folytató szolgálat. A fiatalokból álló szervezet célja, a kü lön bö -
ző művészeti eszközök felhasználásával a Biblia öröm hírének
közvetítése. A fiatalos lendületű, látványos színpadi elemekkel
gazdagított zene, az ének, mindannyiunknak egy üze net, az is-
teni szeretetről, egymás megértéséről és meg be csü léséről.
A missziós szervezet csoportjai az elmúlt évek során, a nyári
turnéjuk időszakában Veresegyházra is rendsze resen eljutot-
tak. Az idén, augusztus 19-én a Veresegyházi Baptista Gyüle -
ke zet szervezésében, a Búcsú téren felállított szabadtéri szín pa -
don lépett fel a szolgálat tehetséges, önkéntes fiatalokból álló
Contini csoportja, tizenöt kedves fiatal, énekkel, prózával és
személyes bizonysággal.

Jó volt látni és hallani a vokális együttes modern hangszerelésű,
lendületes előadását, a bátorító szép éneküket, az evangélium
hívó szavát.                                                                     VERÉB JÓZSEF
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A BUDAPESTI BACH KÓRUS FELLÉPÉSE • Interjú ELLA ISTVÁN orgonaművész-karmesterrel

A fenti idézet Kodály Zoltántól származik. Bár sablonosnak tűn -
het, de a zene életünk minden pontján jelen van. Gondoljunk
csak bele. Elég az autóba beülni, elmenni bevásárolni, vagy séta
közben meghallani egy koncert vagy éppen a templomból ki szű -
rődő muzsika hangját. Teljesen mindegy milyen zenei stílust
képvisel, legyen az pop, rock, egyházi- vagy komolyzene.
Megnyugvást és kikapcsolódást nyújt, ami elengedhetetlen a mai
felgyorsult világunkban. Valószínűleg ezen a véleményen van -
nak azok a zeneszerető emberek, akik augusztus 20-án a
Szent lélek Templomban meghallgatták a Budapesti Bach Kórus
ünnepi hangversenyét. A nézők soraiban látni lehetett kis gyer -
me kes családokat, fiatal felnőtteket és időseket egyaránt.
A kez dés előtti izgatott
nyüzsgést követően ti -
zen nyolc óra után már a
lélegzetvételt sem le he -
tett hallani, amikor Ella
István orgonaművész
megszólaltatta Veres -
egy  ház új templomának
zenekirálynőjét. Az or -
go na hangja egy saját sá-
gosan különleges lég -
kört teremtett, a hall ga-
tóság teljesen átadta
ma gát a muzsikának. Ki
csukott szemmel, má -
sok pedig kíváncsisággal és várakozással teli pillantásokkal
várták a folytatást. Az egész napos rohanásom után ekkor végre
én is megéreztem az ünnep felemelő han gu la tát. Ella Istvánnal a
Budapesti Bach Kórus alapítójával, kar nagyával a hangversenyt
követően beszélgettünk.
1989-ben alakultunk, az évek során hagyománnyá vált a veres -
egyházi augusztus 20-i templomi ünnepi hangversenyünk.
A ti zen nyolc állandó, hivatásos énekesből álló nyolcszólamú kó -

russal bejártuk már a világ számos or szá -
gát, ahol barokk művekkel ked veskedtünk a
zenekedvelő kö zön ség nek. Viszont ez a nap minden egyes esetben
kizárólagosan csak Veresegyházé.                                                                       
A mostani alkalomra milyen műveket válogattak össze?
A koncertre Johann Sebastian Bachtól, Liszt Ferenctől és Kodály
Zoltántól állítottunk össze egy csokorra valót. Többek közt előadtuk
Bach Motettáját, Liszt Ferenc Krisztus oratóriumának részletét,
továbbá Kodály Jézus és a kufárok című darabját.
Veresegyház új templomát 2016 első felében adták át, azóta több
hazai és külföldi neves művésszel is szervezett már koncertet.
A Bach Kórus viszont a Szentlélek Templomban most lépett fel

először. Milyen érzés
volt ebben a csodálatos
környezetben
hangversenyt adni?
Nagyon örültünk a fel lé -
pési lehetőségnek, hogy
az idén is, most már
ebben a szép új temp -
lom ban ennyien érdek-
 lődtek a kórusunk iránt.
A jövőre nézve a város
kiemelkedő céljai közé
tartozik, hogy minél
több színvonalas, érdek -
lő désre számot tartó

elő adásra, hang ver seny re kerüljön sor. A kórus céljai között is
sze re pelnek itteni koncertek?
Szeretnénk a fellépéseink számát egyébiránt is növelni, itt ebben a
remek lehetőségeket nyújtó városban is további hangversenyeket
szervezni. A Szentlélek Templommal egy olyan kulturális, művészeti
közeg és tér jött létre, amely az egyház liturgikus működése mellett
helyt ad ilyenfajta eseményeknek is és mi ezt szeretnénk is ki -
használni.                                                                                    FÁRI FANNI

„A zene az életnek olyan szük ség -
lete, mint a levegő. Sokan csak
ak kor ve  szik észre, ha már nagyon
hi ány zik.” 

A MAGYAR CONTINENTAL SINGERS hangversenye

Fotó:Veréb

Ünnepi hangverseny
a Szentlélek Templomban
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Mi az a technika, amivel eltér az általunk
ismert oktatástól? Mi a módszere?
Azt láttam, hogy a hagyományos ok ta tás -
nak – ahogy engem is tanítottak az általános
is ko lában – bizonyos élethelyzetekben álta -
lá ban nincs eredménye. A gyerekek nem
tanul nak meg jobban rajzolni, nem lesznek
motiváltabbak az iskolai rajzórák által. Sze -
rintem itt lenne az ideje átgondolni a ha gyo -
mányos művészeti oktatást. A prak tikus in -
tel ligencia fejlesztésének egyik sarokpillére
a művészeti nevelés, mivel összekap cso -
lódik a kreativitással. Az elsődleges feladat
tehát a kreativitás fejlesztése. Emellett még
kiemel kedően fontos nak tartom a siker él -
ményt. Csak akkor lehet to vábblépni, mű vé-
sze tet tanítani, ha a gyere kek már kellőkép-
pen motiváltak és ismerik az alkotás örömét.
Miként mutatja meg a tanulóknak, hogy
az alkotás öröm?

Miért fontos a kreativitás fejlesztés?
Korosztályonként más-más módon. A krea ti -
vitás fejlesztését nem lehet elég korán kez  -
deni és elég későn sem! Arra próbálok figyel -
ni, hogy a gyerekeknek ne legyen kudarc él-
ményük. Kudarc akkor érhet valakit, ha ad -
nak egy feladatot és a gyereket egyedül hagy -
ják, technikai segítség nélkül. Ragaszkodom
a jó minőségű eszközökhöz és a kisgyere kek -
nél hanyagolom a pici ecseteket. Nagy ecse -
tek kel dolgozhatnak óriási felületen és egyes
alkalmakkor akár testtel is festünk, kézzel-
lábbal, ami csak eszünkbe jut. Mindemellett
a zene remekül be tudja indítani a fantáziát.
A hallássérült gyerekeknél is, mivel ők hallás
helyett „érzik” a zenét és ugyanúgy hatással
van rájuk. Munkám során sokszor a művé-
szet terápia módszereiből merítek. A kreativi-
tásfej lesztés speciális feladatokon keresztül
zajlik. Láss bele egy formát a pacába, vonal -
hal  mazba, színezd ki, ragaszd, alkoss belőle
va lami mást. Játékos feladatok, amikből to -
vább építkezünk. Alkalmazok meditatív tech -
nikát is. Ez egy belső utazást jelent, csak halló
gyerekekkel lehet elvégezni. A légzésre alko -
tás is ilyen meditatív gyakorlat. Ha kicsit fi -
gyelünk a légzésre, azonnal elmélyül. Csukd
be a szemed, egy hatalmas fal előtt állsz.
Ami kor belélegzel, akkor belemártod az ecse -
ted egy általad képzelt színbe és húzol felfelé
egy vonalat. Kilégzéskor egy másik színbe
mártod, és lefelé húzod, s így fested ki kép -
ze letben a szobát, a házat, akármit. Ezek a
me ditatív feladatok trauma- és feszült ség ol -

dásra alkalmasak, mindenkinek nagyon
hasz  n  osak. Azt kellene megtapasztalniuk a
tanulóknak, hogy hogyan tudják örömüket
lelni az alkotásban és én ezekkel a gya kor la -
tokkal segítem őket.
Milyen tervei vannak a közel, illetve a tá -
voli jövőre nézve?
A városban is sok olyan család él, akik sze ret -
nének művészettel foglalkozni, de nem tud  -
nak a meglevő oktatási formákon kívül hová
fordulni. Jó lenne egy művészeti középis ko -
la, de az nagyon nagy feladat lenne hirtelen,
akkor jött az OKJ ötlete. Néhányan, az itt élő
veresegyházi művészek közül gondol ko -
dunk, dolgozunk ezen. Még nem tudjuk
mi kor, milyen formában sikerül megvalósí-
tani az elképzeléseinket, de mindenképpen
megpróbálunk ebbe belevágni.
2013-ban készített egy Ars poetica című
képet. Még mindig azt tartja az alkotói hit -
vallásának?   
Úgy mondanám, hogy az egyik ars poeticám.
Sokan zordnak látják, csontot képzelnek be -
le, pedig az uszadékfa, egy uszadékfa-koszo-
rú. A makacsságot és a túlélést szimbolizálja
számomra, ami oly jellemző az életemre.

VERÉB ÁRNIKA

Fotó: Veréb

Ars poetica

Miénk itt a Fő tér: THE WORLD CHANGES KONCERT

Az alkotás: öröm „Kézzel-lábbal-orral is festünk, nem kor lá -
to zom az alkotói szabadságot”

Orosz Helga festőművész-tanár már tizenöt éve dolgozik a Budapesti Hallássérültek In -
tézetében, ahol kreatív vizuális ábrázolást, készségfejlesztést tanít. Mindemellett
fo lyamatosan alkotótáborokat, workshopokat szervez. Módszere eltér a hagyományos
oktatástól, az interjúban erről kérdeztem.

Mint egy szép svéd nyári napon

Egy különleges páros, a Svédországban élő magyar származású Keczán
György orgona- és zongoraművész, zeneszerző, továbbá ze nésztársa
Magnus Rosén, az egy kori Hammer Fall heavy metal és a jelenlegi Sha -
dowside együttes virtuóz basszusgitárosa adott koncertet városunkban.
Magával ragadó, csodás élmény volt! Re per toárjukban megtalálhatóak

vol tak a népzenei motivációk, jazz improvizációk és az elma radhatat-
lan világzenei dallamok egy igen sajátságos, gyö nyö rű csokorba fűzve.
Magnus Rosén világszerte ismert zenész, számos elismerés és kitün-
tetés birtokosa. Többek közt az Egyesült Királyság és Svédország ze -
nei, művészeti iskoláinak nagykövete, Save The Earth díjas művész.
Megjelenése, felülmúlhatatlan gitárjátéka, egyéniségéből sugárzó ze -
nei alázata mély benyomást keltett a közönségben. Rosén olyan em -
ber, aki pályafutása során több világ körüli turnén ünnepelt sztár ként
tízezres tömeg előtt játszott, de tette ezt szívvel, lélekkel egy maroknyi
veresegyházi előtt is. Szerencsésnek vallhatjuk magunkat, mert része-
sei lehettünk egy igazi zenei csemegének, a Svédországból Magyar -
országra betérő művészek által itt, Veresegyházon. VERÉB JÓZSEF

OROSZ HELGA festőművész-tanár: a kreativitásról

„Nagyszerű érzés játszani a rádióban, a televízióban, de a zene
sokszínűségét terjeszteni, élő koncerteket tartani szintén fontos
küldetés”                                                                     (MAGNUS ROSÉN)

Fotó:Veréb

The World Changes és a veresegyházi rajongok
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Gyermekkora menyire volt meg ha tá -
rozó az életére?
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy
Por cs alma nevű kis faluban nőttem fel.
Lázadó gyerekként indultam, szinte soha
nem vol tam elégedett mindazzal, ami kö -
rülvett, en nek ellenére szerettem ott élni.
A szüleim ki egészítő keresetként föld mű -
veléssel is foglalkoztak, a nővéremmel mi
is rendsze re sen kijártunk a mezőre, ka pál -
ni, uborkát szedni. Voltam vagy tizenkét
éves, amikor „eltört bennem valami”,
messzire hajítottam a kapát, és beleordí-
tottam a világba: én ezt nem akarom csi -
nál ni, értsd már meg, hogy én nem erre
születtem!
A nyírbátori Báthory István Gimnázi-
umban érettségizett. Ezt követően szí -
né sze tet tanult?
Már gimnazista éveim alatt is szerettem
verseket mondani, előadásmódommal el-
szórakoztattam az osztálytársaimat, mi ta -
gadás élveztem, hogy a figyelem közép -
  pont jába kerültem. Kedvencem volt Ka -
rinthy Fri gyes: Tanár úr kérem karcola tá -
ból, a Rossz tanuló felel című mo nológja.
Rendszeresen részt vettem az iskolai és a
területi vers- és prózamondó ver se nye ken,

sikerrel. Eljött a pályaválasztás idő sza ka
és a ba rát nőim unszolására a Szín mű vé -
szeti Fő is kolára adtam be a je lent  ke zé se -
met. Több éven át, háromszor is fel   vé-
teliztem, de nem vettek fel. Idő köz ben a
Harlekin Gyermekszínházzal jártam az
országot, gyermekdarabokat ad tunk elő,
de egyszer ennek is vége szakadt.
Nem vették fel a főiskolára, és mégis szí -
nész nő lett?
Igen, mert az utolsó felvételit követően
kaptam egy meghívást a Békéscsabai Jó -
kai Színház négyéves színész kép ző jé be,
ahová si  ke resen felvételiztem. Majd vég -
zést köve tő en társulati tag lettem.
Jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház
tagja, mióta dolgozik Szegeden?
2004-ben szerződtem a színházhoz, pe -
dig Békéscsabán is elismert voltam, sze -
re tett a közönség, de továbbhajtott valami
titok za tos erő, egy új környezetbe, egy
másik színház ba.
Szegeden, az első bemutatkozása az
Anco nai szerelmesekben volt, ebben a
da rab ban Viktóriát, a magyar lányt ala -
kí totta, olyan sikerrel, hogy mindjárt az
el ső évad végén elnyerte a legjobb szí -
nész nőnek járó Dömö tör-díjat.

Mi tör tént ezt kö ve tő en?
Még további öt alkalommal kaptam meg
a díjat, rendkívül büszke vagyok rá, mert
ez a díj a színházban végzett munkámnak
a közönség általi elismerése.
Dolgozott már korábban rendezőként?
2015-ben a szegedi nyári fesztivál ke re -
tében, – a városháza barokk udvarán –
Varsányi Anna dramaturg, jelmeztervező
kezde mé nye zésére vittük színre, Thu ró -
czy Katalin: Pastorale komédiáját, itt a fő -
szerep alakí tá sán kívül rendezőként is
be mutatkozhattam. A siker láttán a követ -
ke ző évadra is kaptunk felkérést, így ke -
rül hetett sor Nyikolaj Koljada: a Top mo-
dell című tragi komé diá jának bemuta tá -
sára, melynek színpadra ál  lí tását, először
Magyarországon én vé gez tem.
Hogy került kapcsolatba a Veres 1 Szín-
házzal?
Venyige művész úrral az ismeretségünk a
békéscsabai időszakomra nyúlik vissza.
Ő keresett meg, és a színház felkérésére
vállaltam el a darab rendezését. Számom ra
Veresegyház olyan, mint egy mese vá ros,
egy kis ékszerdoboz. Amikor meglá tom
ezeket a kan delábereket, mindig el cso dál -
kozom. Szí vesen jövök a városba, örömmel
vállaltam el a rendezői feladatot is.
Szilágyi Annamáriát elismert mű vész -
ként tisztelik, ő az a lány aki valahogy
mindig „kiragyog” a nézőre, talán az al -
kata, az egyénisége teszi, de őt nem lehet
elfeledni. Fiatal kora ellenére se szeri se
száma azoknak a díjaknak amit az évek
során elnyert. Legutóbb Veresegyházon,
a Női furcsa pár rendőr lányaként lopta
magát a közönség szívébe, ezért az ala -
kításáért a legjobb női mellék sze replő -
ként Veres Medve-díjban részesült.

VERÉB JÓZSEF

„A tűzrőlpattant lány”
A művésznővel az előző évadban már találkozott a közönség, láthattuk őt Neil Simon:
Női furcsa pár című vígjátékában, Heltai Jenő: Naftalinjában, és a Szegedi Nemzeti
Színház vendégjátékában, a Pastorale című vígjátékban, Mária Terézia magyar
királynő szerepében. Az új évadban a Veres 1 Színház „saját gyártású” darabja, az An-
conai szerelmesek című zenés komédia Szilágyi Annamária rendezésében szeptem-
ber és október hónapokban kerül bemutatásra. Ennek apropóján kértem egy be mu-
tat kozó interjúra.

Rajongókkal • Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Veres 1 Színház • Interjú SZILÁGYI ANNAMÁRIA színész-rendezővel

Szilágyi Annamária színművésznő
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MŰVÉSZPORTRÉ: ELLÁNÉ PAPP KATALIN zongorista-tanár

Papp Katalin kisiskolásként rendkívül érde -
kes  nek találta az általános iskolai fog lal ko -
zá son a zeneiskolából átjött tanár szavait,
amikor a hangjegyek világáról, a muzsika
szere te té ről beszélt. A tanítás végén haza fe -
lé menet már el is döntöt te, ő bizony zenész
lesz, csel listaként képzelte el a jövőjét.
Szülei megértéssel fogadták a csöp pnyi lány
álma it, de a család egykéjét, édesapja szeme
fé nyét elképzelni sem tudták egy olyan
derék, hatalmas vonós hangszer mellett,
mint a cselló, ezért engedvén lányuk óhajá-
nak kilencévesen beíratták a zeneiskola
zon gora tanszakára. Első hangszeres tanár -
nő je, dr. Demeter Lajosné Padányi Iringó,
külö nös figyelemmel fogadta a kislányt.

A tanárnő példája meghatározó volt az éle -
tére?
Iringó néni az igazi klasszikus tanítást követő
személyiség, valószínűleg már gyerekkorában
beleivódott a zene iránti szeretete, az a képes -
ség, ahogy viszonyult a tanítványaihoz. Óriási
türelemmel, és nagy figyelemmel foglalkozott
velünk, rövid időn belül példaképemmé vált,
nagyon sokat köszönhetek neki. Ötödik osztá-
lyos koromban egy fellépés alkalmával a tanári
karban többen is felfigyeltek rám. Iringó néni
növendékeként nagyon jól sikerült a vizsgám,
melynek következményeként átkerültem egy
magasabb kategóriájú osztályba. Innentől
kezd ve a zene lett az életem középpontja, nem
telt el nap gyakorlás nélkül, még a nyári szü -
net ben is tanultam.
Jöttek a középiskolás évek, majd a főiskola.
Mennyire vált egyértelművé a zenei pálya?
Mindkét esetben elsőre felvettek, nem is volt
kérdés, hogy más irányba menjek. A debreceni
Zeneművészeti Szakközépiskolában volt egy
fiú, évfolyamtársak és jó barátok lettünk. Ké -
sőbb, felnőtt korunkban is összehozott minket
a sors, így lett Attila a férjem és a gyermekeim
édesapja. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis -
kolán már minden eldőlt, tudtam tanár leszek
én is. A mai napig is jó érzéssel gondolok visz-
sza erre az időszakra, Illés Kálmán tanár úrra, ő
volt a tanáraim egyike, akitől emberileg és szak -
mailag olyan útravalót kaptam, ami nyugodtan
mondhatom: végigkísért az eddigi utamon.
Első munkahelye a hajdúszoboszlói zene is -
kola, pályakezdőként nehéz évek voltak?
Kezdő pedagógusnak lenni mindenhol nehéz,
de az igazi megmérettetés Debrecenben, egy
huszonnégy fős zongoratanári közösségben
volt. Kaptam én ott hideget és meleget. Nem
egy könnyű időszaka volt az életemnek, de

ennek ellenére a kollégáktól rengeteget tanul-
tam. Segítettek a közösségbe való beillesz ke -
dés ben, a tanítás gyakorlati kérdéseiben.
Iga zából a legtöbbet a tanítványaimtól tanul-
tam, több pedagógusi problémára az esetek
döntő többségében, a későbbiekben is általuk
találtam meg a megoldást
Tanított Gödöllőn a Chopin Zeneiskolában,
majd Veresegyházra kerülését követően a
Lisz nyay Szabó Gábor Zeneiskola tanára.
Pályafutása során hol érte el a legtöbb szak-
mai sikert?      
Veresegyházon, ahol tíz kezdő növendékkel
kezdtem a munkát. Megpróbáltam a tanítvá -
nya imban a kifejező zenélés feltételeként a
hangszín és a hangminőség igényét kialakítani.
2004-től már versenyeken indultunk, a mai na -
pig is szép eredményeket érünk el. Nem kis
büszkeséggel mondhatom, az eltelt évek során
olyan gyerekek kerültek ki a kezeim közül, a -
kik méltón vitték tovább a város és a zeneiskola
jó hírét. Többen közülük a zenei pályát vagy
éppen a tanári hívatást választották. Mi a siker
titka? Fontosnak tartom, hogy a növendékeim
széles látókörű, tájékozott koncertlátogató
közönséggé váljanak, ezért évről évre több or -
szá gos és világhírű zongoraművész előadására
is elmegyünk. Nagyon fontosnak tartom azt a
bizonyos hármas egységet, a növendék, a szü -
lő és a tanár kapcsolatát. Ha valamelyik hiány -
zik, tapasztalataim szerint már nem szól olyan
szépen a hangszer. Amire a legbüszkébb va -
gyok, az a növendék megtartás, tovább képzős -
ként számos középiskolás tanítványom is visz-
szajár hozzánk.
Ha még egyszer megtehetné, akkor is a zon-
goratanári hivatást választaná?
Feltétlenül! Engem rendkívül inspirál a nö ven -
dékek zenei tanulmányokhoz való hozzáál-

lása. Ha gyengébb egy tanuló, akkor azért,
hogy hozzak ki belőle valamit, ha tehetséges,
akkor azért mert jó. Egy valamit nem szabad
elfelednünk, a tehetség önmagában kevés,
csak ideig, óráig elég. A kimagasló eredmé -
nyek eléréséhez kell a szorgalom, a rendszeres
gyakorlás és kitartás. Munka nélkül nem lehet
eredményeket elérni. Szerencsés embernek
mondhatom magam, mert a munkám a felnö -
vekvő nemzedék nevelése, tanítása.

Elláné Papp Katalin azon zenepedagógusok
egyike, aki hivatását művészi fokon, em-
berségben és tudásban példaértékűen gya -
ko rolja. Olyan tanár, akinek egy életen át
ható példáját a diák soha nem felejti el.

VERÉB JÓZSEF

A zongorista a zenének él, diplomaszerzést
követően tanári állást vállal. Kemény idő sza -
ka ez az életének, megéli a „poklok kínjait”,
de végül győztesként kerül ki. Egy idő után
szakmai sikereket ér el, és élvezni kezdi a
tanítást.

A zongoratanár

ELLÁNÉ PAPP KATALIN
• zongoratanár •

1964-ben Debrecenben született
1983-ban érettségizett a debreceni Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskolában
1983 és 1986 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola hallgatója
1986-ban zongoratanári diplomát szerzett
1985 és 1988 között a Hajdúszoboszlói Zeneiskola
zongora tanszakos tanára
1987–1991 a debreceni Simonffy Emil Zeneiskola tanára
1990/91-es tanévben a Nyíregyházi Zeneművészeti
Szakközépiskolában tanított
1991 és 2002 között a gödöllői Fréderich Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanára
1997–1999 az iskola igazgatóhelyettese
2002-től a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola zongora tanára
2007-től a zongora tanszak vezetőtanára
1991-ben házasságot kötöttek Ella Attila mélyrézfúvós
tanárral, három gyermekük született
1991-ben Veresegyházra költözött

KÜLFÖLDI SZEREPLÉSEI, FELLÉPÉSEI:
Pályafutása során, mint kórustag és zongorakísérő (a
Can temus Kórussal) Európa számos országában fellé -
pett, többek közt: Németországban, Dániában, Olasz or -
szágban, Görögországban, Franciaországban és Svájc -
ban. Főiskolás korában járt: Moszkvában, Litvániában,
Svédországban és Belgiumban, majd vendégszerepelt az
Egyesült Királyságban. Zongorakísérő-korrepetitorként
Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben is fellépett.

ELISMERÉSEI, DÍJAI:
„Művészi teljesítményéért elismerő oklevél” – Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetsége 2005
„Korrepetitori Különdíj” – III. Pest megyei Rézfúvós
Verseny 2010
„Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj” – Veresegyház 2012
„A jövő nemzedékért végzett munkájáért elismerő oklevél”
– KLIK Gödöllő 2015
„Korrepetitori Különdíj” – Éneklő Ifjúság Pest megyei
kórustalálkozó” Veresegyház 2016

Fotó: Veréb



22 2016. szeptember

Fiataloknak, fiatalokról

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI CSEREPROGRAM

A veresegyházi Ifjúsági Ház mindig aktívan szervezi a kü lön -
böző nemzetközi ifjúsági csereprogramokat. Így lettem fi-
gyelmes én is egy Pólában (Pula) rendezett cserére, amire
mos tanra életem egyik legjobb 10 napjaként emlékszem visz-
sza. Szeretnénk egy kis ízelítőt adni, hogy milyen is volt ré -
szese lenni egy csupa szív csapatnak, ahol a tanuláson kívül
felejthetetlen emlékekkel és ismeretségekkel gazdagodtunk. 

Mi volt a benyomásod, amikor megérkeztél Horvátországba?
Mi az a különbség, ami szembetűnő vagy furcsa volt?
Kezdjük azzal, ami legjobban hiányzik: az Adriai-tenger mellett
ébredni, reggelente és délutánonként lesétálni a partra, csodálni
a kilátást. A kis falu ahol laktunk, Štinjan, egy gyönyörű mediter-
rán hangulatú üdülőhely. Volt alkalmunk kétszer Póla városát is
megcsodálni. A kis város visszarepített az ókori Rómába neveze -
tes ségeivel, az amfiteátrummal, Augustus-templomával és a Ser -
gius-diadalívvel. Szembetűnő volt a helyiek kedvessége és se -
gítő készsége. Akár interjút készítettünk, vagy éppen elvesztünk
az 1000 fős faluban ők nagy mosollyal álltak rendelkezésünkre
bármiben.                                                                  (TAMÁS BLANKA)
Mesélj a résztvevőkről egy kicsit, sikerült összekovácsolódni? 
A rendezők nagyon odafigyeltek rá, hogy sokszínű csapatok,
szobák és asztalok alakuljanak ki a táborban. Így a húsz részt ve -
vőnek, horvátoknak, szlovéneknek, észteknek és magyaroknak,
nem volt más választásuk, mint előrángatni az angol nyelvtudást,
és összebarátkozni a többiekkel. Persze ez eleinte igen nehézke-
sen ment a többség számára. Vadidegen emberekkel beszélgetni,
ráadásul úgy, hogy az önkifejezés kisebb nagyobb nyelvi akadá-
lyokba is ütközik! Nos, ez igen nehéz! De nem mindenkinek!
Hála a csoport egy-két aktív és vidám tagjának a társaság a várt-
nál előbb összekovácsolódott. Persze idővel akadt néhány konf-
liktus, de jó hangulatnak útjába ezek sem állhattak. Utolsó nap
már mindenki borzasztóan sajnálta, hogy el kell válnia újdonsült
barátaitól. Vigaszként azonban a búcsúzkodás közben a csapat
megegyezett abban, hogy tartják majd a kapcsolatot, és min-
denképpen találkozni fognak még valamikor!

(BÁNSÁGI BARNABÁS)
Milyen feladatok voltak, miket tanultál? 
Hol is kezdjem? A program témája az ifjúsági média volt. Lé nye -
gében megtanultunk cikkeket írni, interjút készíteni, videót fel-
venni, azt utólag szerkeszteni. Szintén fontos szerepet kapott a
fotózás, annak elmélete, amit aztán a gyakorlatban is kipróbál-
tunk. Minden eszközt és segítséget megkaptunk a munkáink el -
ké szítéséhez. A program végén már magabiztosan használtunk
különböző digitális eszközöket. Szintén megtanultuk, hogy kri-
tikusan kell olvasni a híreket, azt, hogy nem minden az, aminek
látszik. És őszintén mondhatom, ez az egyik legfontosabb dolog,
amit megtanulhatunk. Szintén nagy hangsúly volt az interkul-
turális tanuláson. Megismerkedhettünk különböző emberekkel,
különböző kultúrákból, ezzel tágítva világlátásunkat. Rengeteg
dolgot tanultunk az életről, barátságról, a konfliktuskezelésről.
Én személy szerint óriási tapasztalatot szereztem, mint vezető, és
sokkal tisztábban látom, hogy mi miért történik egy csoportban.

(KISS VIKTÓRIA)

Milyenek voltak a kezdetek? Hogy tetszett nekik Magyar -
ország és nektek a többi ország?
Az első lépések?  Hát elég feszélyező, amikor nem csak hogy
nem ismersz senkit és még idősebbek is nálad, ráadásul a te
magyaro don kívül mindenkinek van közös nyelve, hát igen. Így
indultam neki az első napi programoknak. Kis bemutatkozós
játék és csapatépítő foglalkozások után észre kellett vennem,
hogy a jég az együttes munka révén törik meg. Ugyan még nem
túl sokat beszélgettünk, de a feladatok a szórakozás szintjére
hoztak mindenkit, hiába volt 18 vagy éppen 26 éves. Felbá-
torodva egyre többet kommunikáltunk és mikor már mindenki
nevetett, kezdtem végre nyugodtnak érezni magam. Ekkor már
tudtam is, hogy emlékezetes cserében lesz részem. A pontot az
i-re az országokat bemutató este tette fel.
Gyönyörűen tálalt tradicionális ételekből, italokból választhat-
tunk és érdekes, vicces információkat kaptunk az országokról.
Pont március 15-e volt, gondoltuk megemlítjük ünnepünket és
annak jelentőségét. Senki sem számított rá, hogy a le egysze rű -
sített magyar forradalom magyarázata után percekig tartó tap-
sot kapunk az észtektől, szerbektől és horvátok tól egyaránt.
Méltó megemlékezés volt, még ha nem is tud tunk otthon lenni.
Ettünk, ittunk, nevettünk (bár csalódás volt, hogy rezzenéste-
len arccal itták a papa pálinkáját) és végre érez tem, hogy a csere
hivatalosan is megkezdődött. 

(TAMÁS BLANKA)
Ha minden igaz, volt egy kis kitérő Ljubljanában, mesélnél
erről egy kicsit? 
Valóban, a hazafelé vezető utunkon megálltunk Ljubljanában. Itt
találkoztunk a cserén résztvevő szlovén csapat egyik igen kedves
tagjával, aki körbevezetett minket, és megmutatta Ljubljana nép -
szerű, híres, vagy éppen kifejezetten érdekes pontjait. Nagyon
élveztük a kis látogatást, és rengeteg jó fotót is sikerült ké szí te -
nünk. Ugyan eléggé elfáradtunk, mégis szerintem nagyon meg -
érte elmenni, és ezzel a várossal is kicsit közelebbről megis -
merkedni.

(KISS VIKTÓRIA)

Örülünk, hogy ilyen pozitív visszajelzések érkeznek az ifjúsági
cserékről! 
Reméljük, hogy a barátságok sokáig megmaradnak, és itthon is
fogtok élni a megszerzett tudásotokkal. Ilyenkor érezzük mi is,
hogy milyen fontos dolgot teszünk, az írások és a fotók önma gu -
kért beszélnek! Köszönjük a beszámolókat!

S RAB ÁGNES

KÖZ-PONT IFJÚSÁGI HÁZ

Horvátország, fiatalok
és az újságírás



AMERIKÁT MÉG
FEL SEM FEDEZTÉK
Az 1990-es születésű Bátori István fiatal kora elle nére
2015-től a Bolognai Giovan Battista Martini Zene mű vé -
szeti Főiskola csembaló tanszék tanári asszisztense. Hon-
nan indult, hova tart Bátori István orgonaművész? Mi
készteti, milyen erő az, ami hajtja a zenei pályán? István-
nal magyarországi tartózkodása idején au gusz tusban
találkoztam korábbi ismeret sé günk ré vén egy baráti be -
szél getésre.
Emlékeim szerint a veresegyházi zeneiskola, majd a váci Pi -
kéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola tanulója volt.
Érett ségit követően hogyan alakult a sorsa? Hol folytatta a meg -
kezdett zenei tanulmányait?
Viszonylag elég késői életkorban, tizenkét évesen kezdtem el zon-
gorázni, akkor még a szüleimmel Budapesten laktunk. Veresegy-
házra költözésünkkor beiratkoztam a Lisznyay Szabó Gábor Ze -
neiskolába, Láng Gabriella tanárnőnél folytattam a zongorázást.
Majd egy bátor elhatározást követően felvételt nyertem Rab Kamilla
tanárnő orgonistái közé, és ezzel meg is pecsételődött a sorsom. A
tanárnő olyan kitartással bátorított, hogy nem is volt más választá-
som, mint a váci konzervatórium, ahol öt éven keresztül Bednarik
Anasztázia orgonaművész tanítványa voltam. Középiskolai tanul-
mányaim során az érettségit követő utolsó szakmai évben is-
merkedtem meg dr. Christoph Bossert egyetemi tanárral, a Würz -
burgi Zeneművészeti Főiskola orgona tanszék professzorával.
Bossert tanár úr egy mesterkurzust tartott Budapesten, ahol hall-
gatóként részt vettem. Óriási hatással volt rám a német orgonista, a
tanítási módszere, a magával ragadó zenei szemlélete. A kurzust
követően alkalmam volt elbeszélgetni a mesterrel, miután meg -
kérdeztem, hogy továbbtanulás céljából fogadna-e egy meghall-
gatáson. A válasz engem is meglepett, mert igent mondott.
Ezek szerint kiutazott Németországba?
A budapesti találkozásunk után pár hét múlva Würzburgban talál-
tam magam. A három naposra tervezett ottlétem elég jól sikerült,
mert a meghallgatást követően lehetőséget kaptam a főiskolai
felvételire, a professzor úr biztatott, menjek csak el nyugodtan,

örömmel vár. Négy évig voltam hallga -
tója egy év kihagyással a Würzburgi

Zeneművészeti Főiskolának, ahol
egyházzene-orgona szakon foly-

tattam tanulmányaimat.
Mit jelent az egy év kiha gyás?
A harmadik évem után Eras-
mus ösztöndíjjal Olaszor -
szág ba utaztam, a Bolognai
G. B. Martini Zeneművészeti
Főiskolára tanulni. A várost
már ismertem, mivel két al-
kalommal már voltam ott ta -
nul mányúton, a híres orgonái

és hangszerei miatt. Itt található
a világ legrégebbi működő or-

gonája, amit 1475-ben fejeztek be.
Döbbenetes ilyen korú hangszere -

ken játszani, hisz csak gondoljunk
bele, még Amerikát fel sem fedezték,

ami kor ezt a hangszert meg építették. Egy évet
töltöttem ebben a csodálatos városban, ahol a mai napig is, – mivel
a diplomám megszerzését követően visszatér tem – órákig el tudok
kalandozni a középkori óváros keskeny kis ut cáin.
Visszatért a városba, egy má sik nyelvterületre, egy másik or -
szágba?
Az itteni tanulmányaim ideje alatt elég jól elsajátítottam az olasz
nyelvet és mivel az egész város, az építészet és a kultúrának ez a
különlegesen sajátságos zsúfoltsága nagyon jó benyomással volt
rám, arra az elhatározásra bírt, hogy itt vállaljak munkát. Jelenleg
egy éves Erasmus szakmai gyakorlaton, a konzervatóriumban, mint
tanársegéd csembalón tanítok. A würzburgi éveim alatt mellék tárgy -
ként csembalózni is megtanultam, Bolognában örömmel fogadtak
az asszisztensi munkára. Bevallom már alapból fantasztikus érzés
egy olyan főiskolán tanítani ahol annak idején Rossini volt az igaz-
gató.                                                                                                                        
Hamarosan letelik a gyakorlati év, további tervei?
Felvételizek a ferrarai Conservatorio G. Frescobaldi konzervatóri-
umba, két éves orgona mesterképzésre. Ahol Francesco Tasini pro-
fesszor osztályában szándékom szerint a barokk és a reneszánsz
zenei tudásomat tudnám elmélyíteni. A tanulmányaim mellett ko-
rábban is rend  szeresen tartottam kisebb koncerteket, templomi orgo-
nai kíséretet. Sokat gondolkodtam egy esetleges hosszabb idejű
olaszországi kint tartózkodásban, ottani munkavállaláson. Hosszú
út áll még előttem, tanulnom, fejlődnöm kell. A kisvárosi környezet,
a mű vészetek csodás tárháza, bevallom rendkívüli módon inspi rá -
lóan hat rám. Szeretek itt élni, bár csak egy kis szobát bérlek a fő is -
ko  lához közel, de ha lemegyek az utcára mindig elfog egy csodás ér -
zés, ahogy meglátom a régi középkori belváros kanyargós utcáit. Mi-
 után hazaértem Veresegyházra, első dolgom volt az új templom meg -
tekintése. El kell mondanom, nem is tudom mikor láttam utol já ra
modern templomot, ami ennyire magával ragadó lenne. Termé sze  te-
sen szeretném majd a közeljövőben kipróbálni a templomi or  gonát,
és az itthoni közönséget egy szép koncerttel megörvendeztetni.
Bátori István az Erasmus program keretében tanulhatott Bolog -
nában, de mindehhez a tehetségen kívül kellett szorgalom és
önbizalom, sok bátorság és nem utolsósorban az a tudás melyet
a magyarországi tanáraitól és a würzburgi professzorától, Bos -
sert egyetemi tanártól útravalóul kapott. VERÉB JÓZSEF
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BÁTORI ISVÁN
EGYHÁZZENÉSZ-ORGONAMŰVÉSZ

BÁTORI ISTVÁN • egyházzenész-orgonaművész •
1990-ben Bonyhádon született.
2004-ben szüleivel és húgával Budapestről Veresegyházra költöztek                                                                                                                    
ZENEI TANULMÁNYAI:
2002/2003 tanévben Budapest I. kerületi zeneiskola – zongora
2004/2005 tanévben Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola – Veresegyház zongora és orgona
2005–2010 a Váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola – orgona
2010–2015 a Würzburg Hochschule für Musik főiskola – egyházzene-orgona
(csembaló)
2013/2014 tanévben a Bologna Conservatorio G. B. Martini főiskola hallgatója – orgona
2015-ben egyházzenész-orgonaművész diplomát szerzett
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI:
Önálló orgonakoncertjei többek közt: Budapest, Veresegyház, Komárom,
Bologna, Velence, Würzburg, Stralsund, Berlin és Douai városokban
Kuopio-i Nemzetközi Klavikordverseny döntőjében való részvétel – Finnország 2014
2015-től csembaló asszisztens a bolognai Conservatorio G. B. Martini főiskolán
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DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

Az iskolakezdés mindig egy intenzív időszak a
családok életében. Ebben az akár zűrzavaros
pe riódusban még inkább elfelejtődhet, mit
egyen a suliban a csemete.
Amennyiben iskolai étkezést vesz igénybe a
gyermek, úgy az előző évben bevezetett „köz -
étkeztetési rendelet” szabályai szerint kapja
meg a gyermek életkora alapján a szükséges
tápanyagarányt és energia bevitelt.
Viszont, ha otthon reggelizik a gyermek, igye -
kezzünk minél kevesebb cukrot (vagy egyál-
talán nem) tartalmazó müzli keverékkel kí -
nál ni, melyet ízesíthetünk tovább reszelt man-
dulával, egyéb magvakkal, szárított gyümöl-
csökkel, kókuszreszelékkel stb. Élelmi rosttar -
tal ma a natúr müzliféléknek általában magas,

különösen, ha teljes kiőrlésű gabonákból ké -
szült. Amennyiben mégis fokozni szeretnénk a
rosttartalmat, zab- és búzakorpával, ill. egyéb
növényi rostokkal (lenmag, útifű maghéj stb.)
is megtehetjük.
Természetesen a szendvicsfélék is hasonló képp
alkalmazhatók reggelire is, ilyenkor is igye kez-
zünk élelmi rostban dús kenyérfélét használni
alapként, és ne féljük zöldségekkel színesíteni
a tálalást. Tejet vagy tejterméket ekkor is tartal-
maz hat a reggeli étkezés (sőt!), tej/joghurt/ ke -
fir/sajtok/túróból készült kré mek is kiváló op ci-
ók. Rohanós reggel esetén az ivójoghurt, a tur-
mixok és a vizes alapú ún. smoothie-k is tö ké -
letes választás lehetnek az üres gyomor szá má ra.
Napközbeni étkezésekre mérjük fel, mennyi időt
fog a gyermek „házon kívül” tölteni, ennek meg -
felelően csomagoljunk előre, ne legyen „várat-
lan” farkaséhség. Természetesen a csoma  golan-
dó ételek választása egyéni ízlés kér dése, de

igye kez zünk itt is az alacsony
cu kor   tartalomra tö re kedni (3
kakaós csiga he lyett 1 db pék-
sütemény és inkább szend  vics-
féle, vagy cukrot nem tartalmazó pék áru). Sze -
zonnak megfelelően cso magoljuk gyümöl csö ket
(akár darabolva, uzsonnás dobozba elké szít ve),
zöldségféléket (amennyiben a szend  vicset „eláz-
tatja” bátran csomagoljuk kü lön, pl. sárgarépa/
paprika csíkok, uborka kari kák stb.), vagy akár
házi készítésű müzli szele tet is.
Amennyiben az iskolai büfében vásárol a gyer -
 mek, hívjuk fel a figyelmét, hogy igyekezzen
cso koládét, cukorkát, ropit stb. ritkán, legfel-
jebb kisétkezésre választani egy adagra, szomj -
ol tásra pedig sokkal inkább vizet fogyasszon,
mint cukros üdítőitalokat.

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

evelyn@evediet.hu

ÚJRA SULI!
MIT EGYEN A GYEREK?

Fitten Veresen Motiváló
Judit 30 kg-tól szabadult meg az elmúlt két
év alatt. Életmódváltásának történetét sze -
retnénk megosztani most az Olvasókkal.
Két éve tüdőembólilát diagnosztizáltak nálad és
valahol akkor kezdődött el az életmódváltá sod.
Kérlek, mesélj, hogyan alakult az „új életed”?
Igen, 2014 tavaszán váratlanul kórházba kerül-
tem tüdőembóliával, melynek az okát a mai
napig nem tudják. Akkor a mostani súlyomhoz
képest kb. 20 kg-mal voltam több. Nem tartot-
tam magam túlsúlyosnak, mozogtam akkor is,
biciklivel jártam dolgozni, nem ülő munkát
végeztem, akkor volt 2 és fél éves a kisfiam, ál-
landóan úton voltunk. Hiszek abban, hogy min-
den betegségnek lelki oka van. Sokat gondol -
kodtam, hogy miért kaptam ezt a sorstól. Kon k-
rét választ nem találtam, de úgy érzetem ez egy
stop tábla, most egy kicsit meg kell állnom, kö -
rülnéznem és kitalálnom merre to vább. Ek kor
még csak a lelkemben kezdtem rendet rakni. 
Miért kezdtél el sportolni?
A tüdőembóliám után kb. 6 hétig nagyon kí -
mélő életmódot kellett folytatni. Se biciklizés,
se munka, se emelés. Cserébe sok sütés-főzés
és plusz 10 kg súly.  2014 augusztusában el-
men tünk nyaralni. Mikor hazajöttünk, meglát-
tam magamról egy fényképet. Nem én voltam,
valaki más testébe zártak. Szörnyű látvány
volt. Akkor vettem egy futócipőt, kerestem egy
futó edzéstervet kezdőknek és elhatároztam,
hogy odafigyelek az étkezésre is. 
Mikor elkezdtem futni, irigykedve néztem má-
sokat, hogy milyen szépen és sokat tudnak futni.
Aztán lemen tem Rita egyik edzésére. Olyan sok
motiváló erőt és biztatást kaptam a kis csapattól
és az edzőtől, ha valamiért ki kellett hagynom

egy edzést, „elvonási tüneteim” lettek. Minden
napra kaptunk valami inspiráló üzenetet a Fa -
cebook ol dalon, vagy csak egy rövid célt, hogy
ép pen mi lesz az aznapi kihívás. Ma már egye -
dül indulok el futni, és az jár az eszembe, hogy
hátha lát valaki, aki az én „hatásomra” húz ci pőt
a lábára. Fantasztikus ér zés, hogy már én is in-
spi  rálok másokat! Motivál, hogy még jobb sze -
ret  nék lenni, még egészségesebb, még energi ku-
 sabb. Példát akarok mutatni a fiamnak, hogy
spor tolni jó, sportolni egész sé ges. És másoknak is. 
Adott-e valamilyen pluszt a testmozgás, vagy
az edzőid?
Szavakban nehéz megfogalmazni mit kapok
egy-egy edzés során. Erőt, hi tet önmagamban.
Nem csak testileg frissü lök fel, hanem lelkileg is.
Sportolni jó, ha rossz kedved van, ha jó kedved
van, ha fáradt vagy, ha friss vagy, mindig. Mert
utána még jobb lesz minden. 
Mit értél el azóta, hogy elkezdted a mozgást,
az életmódváltást?

Elhagytam 30 kg-t, amit kimondani is sok,
látni azt, hogy milyen voltam még szörnyűbb
érzés. Teljesen megváltozott az életem. Most
vagyok az, aki mindig is szerettem volna lenni.
Megtaláltam önmagam. 
Mi változott az életedben?
Gyakorlatilag minden megváltozott. Az élet vi -
telem, a hozzáállásom, az önbizalmam, a hitem,
a kitartásom, a párkapcsolatom, a mun kám.
Sokkal energikusabb vagyok. Mindennapi éle -
tem része lett a mozgás. El sem tud nám már
kép  zelni, hogy ne sportoljak. Sze ret nék még
több mindent kipróbálni, megélni. 
Milyen típusú edzéssel kezdtél, és mit spor -
tolsz most? 
Futással kezdtem, ami azóta is tart, de már na -
gyon sokféle mozgást kipróbáltam és szeret -
nék még minél többet. Futás és TRX a biztos,
de szoktam squash-olni, spinningelni, funk ci -
o nális edzésen is voltam már többször, a súly-
z ós edzések is nagyon tetszenek, sőt, nemrég
a férjem kick-box edzésén találtam magam.
Összességében hogyan érzed magad?
Fantasztikusan. Soha életemben nem voltam
ilyen jól. Imádom az „új” életem, az új testem,
az energiám, az életvitelem. El sem tudtam
volna képzelni 2 éve, hogy valaha ennyi ener-
giám lesz, vagy hogy hiányozni fog a mozgás 2
nap után.  Néha azt érzem, hogy egy fél nap
alatt meg tudnám váltani az egész világot.
Mit tartasz a legnagyobb sikernek?
A tükörképemet és hogy a legjobb barátnőm
az én hatásomra kezdett el sportolni. 

RITA ÉS MERCI FITTENVERESEN

Facebook/Fitten Veresen • 30 509 508 4

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
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ZENÉLJ VELÜNK:
NÉPDALKÖR
Vezeti: Kovács László
népzenész 06 20 961 6969
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum 
kedd: 17.00–19.00

NÉPI HANGSZER OKTATÁS
(citera, furulya, tekerő)
Vezeti: Kovács László
népzenész 06 20 961 6969
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
kedd: 15.30–17.00

CANTEMUS KÓRUS
Vezeti: Vadász Ágnes
06 30 297 4314
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
kedd: 19.00–21.30

GAUDEAMUS KÓRUS
Vezeti: Kovács Katalin
06 20 344 0550
Mézesvölgyi Általános Iskola
kedd 17.00–19.00

VERESEGYHÁZ VÁROS
FÚVÓSZENEKARA
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
hétfő, csüt., szo. 18.00–19.30
Új tagok jelentkezését várjuk!

NYUGDÍJASOKNAK:
ARANYESŐ NYUGDÍJAS KLUB
Vezeti: Dékány Jánosné
06 28 388 472
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
hétfő: 17.00–20.00

ÉRTELMES ÉVEK
NYUGDÍJAS KLUB
Vezeti: Markó Józsefné
06 30 416 2764
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
csütörtök 17 órától

ONYPE KLUB
Vezeti: Czeller Boldizsárné
06 70 383 3008
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
szerda 17 órától

REMÉNY NYUGDÍJAS KLUB
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
kedd 14 órától

ALKOSSON VELÜNK:
SZÖVŐKÖR
Vezeti: Pirók Irén textilművész
06 30 566 1067
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
péntek 14.00–19.00

KERÁMIA SZAKKÖR
Vezeti: Nagy Csilla keramikus
06 20 779 5865
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
kedd és szerda 14.30–16.30

KREATÍV GYAKORLATOK
Vezeti: Mizser Pál festőművész
06 20 376 0691
Mézesvölgyi Általános Iskola
rajzterme
hétfő és csütörtök 15.00–18.00

MÚZEUMPEDAGÓGIA
Vezeti: Klement Zoltán 
06 30 312 1273
Udvarház Galéria,
Innovációs Centrum
bejelentkezésre

TÁNCOLJON VELÜNK:
HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI
EGYÜTTES
Vezeti: Tóth Judit
06 30 590 8166
Váci Mihály Művelődési Ház
szerda: 18.00–21.00

KERECSEN TÁNCEGYÜTTES 
Vezeti: Balázs Péter
06 20 257 6444
Váci Mihály Művelődési Ház
szerda: 17.00–18.30
veresi.folkness@gmail.com

BABA-MAMA:
BABA-MAMA KLUB
Vezeti: Tóth Margit Gigi 
06 30 9863 257
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
kedd és csütörtök: 10.00–11.30

SZÍNHÁZZ VELÜNK:
SZEREP-ELEK DIÁKSZÍNPAD
Vezeti: Éli Nóra színművésznő
06 30 638 6270
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
szerda 15.00–17.00

LOGO SZÍNTÁRSULAT
Vezeti: Csombor Renáta
06 30 406 3164
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
vasárnap 12.00–16.00

VERESI IFJÚSÁGI
SZÍNHÁZ CSOPORTJAI:
SZÍNSKÁLA STÚDIÓ 
Vezeti: Ácsné Csáki Ildikó
dráma tanár 06 70 263 6198
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
péntek 17.00–21.00

SZIKRÁK
Vezeti: Ácsné Csáki Ildikó
dráma tanár 06 70 263 6198
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
hétfő 17.00–18.00

TŰZMADARAK CSOPORT
Vezeti: Ácsné Csáki Ildikó
dráma tanár 06 70 263 6198
Fabriczius József Ált. Iskola
kedd 17.00–18.30

TŰZTESTVÉREK CSOPORT
Vezeti: Ácsné Csáki Ildikó
dráma tanár 06 70 263 6198
Fabriczius József Ált. Iskola
hétfő 15.00–16.30

Életmód

Váci Mihály Művelődési Ház foglalkozásai
Információ:  06 28 588 690 Innovációs Centrum „A” recepció

2112 Veresegyház, Fő út 45-47. • www.veresmuvhaz.hu

Veresegyházon a családias hangulatú
Árnyas Óvoda vidám csapatába

diplomás, gyermekszerető, innovatív beállítottságú

ÓVODAPEDAGÓGUST
keresünk

határozatlan idejű jogviszonnyal teljes munkaidős állásba.

A fényképpel és motivációs levéllel ellátott
szakmai önéletrajzot a következő e-mail címre várjuk:

info@arnyasnet.hu

A Váci Mihály Művelődési Ház fájó szívvel búcsúzik

ŐRI SÁNDORNÉ ERZSIKÉ-től,
a Remény nyugdíjas klub vezetőjétől.

Köszönjük a hitet, a kitartó erőt, amely mindannyiunk
számára örök példa lesz.

BÚCSÚZTATÁSA 2016. SZEPT. 16-ÁN 15 ÓRAKOR LESZ
a veresegyházi katolikus temetőben.
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TÁBOR

ÉLHETŐ KARATETÁBOR
Az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Egyesület
(ÉVÖGY) elérkezettnek látta az időt, hogy a „Hosszú”, alias
Burján János 5 danos karatemester vezette csapat számára
karate-tábort szervezzen. A Mester, akit eddig tanítványai
oktatása mellett más munkák kötöttek le, most – a megfelelő
háttér és helyszín meglétével – vállalta a tábor vezetését. 

A Veresi Harcművészeti Központot azonnal belakták az edző -
tábor résztvevői, amikor az első reggelen jelképesen és való -
jában is lerakták az alapokat: a dodzsó talaját leterítették a
szivacsszőnyeg-téglákkal. Innentől varázsütésre ment minden.
Ha bárki izzasztó, katák és küzdelmek sorát hozó, egész napos
edzésektől félt, ez a félelme csak részben vált valóra. Volt ugyan-
is részük ezekből bőven, a másik cél azonban legalább ugyan -
ennyire fontos. Közösséggé kovácsolni a sportolókat, és a
meg hívott edzők és tanítványaik révén frissíteni tudásukat,
kitekintést nyújtani más mesterek fogásaira. Ebben a szellem-
ben vett részt Hajdú Katalin többszörös válogatott, világbajnoki
helyezett, Dr. Farkas Csaba és ifjú tanítványai, és Dr. Györki
Géza 7 danos mester. A kemény fogások mellett velük játékos,
ugyanakkor nem kevésbé embert próbáló gyakorlatokat is vé -
geztünk. 
A sikeres programválasztás biztos jele, amikor a gyerekek, köz -
tük Gerda lányom fél órán keresztül sorolta, hogy miket említ-
sek meg a cikkben a kiegészítő programok közül. Emlékezetes
volt minden egyes ebéd – a másnapi menüt a résztvevők sza -
vazták meg – és az étkezést övező programok. A Haldo rá dónál
ezen túl spontán természetismeret oktatás is zajlott, amikor a
gyerekek az ott horgászó srácoktól kézbe vehették a napi fogást.
Próbatételt jelentett a lovaglás, többeknek az első ilyen élmény.
A Medvefarm körbejárása mindig biztos siker. 
A tábort az egész évben szorgalmasan edzésekre járó tanoncok
számára az övvizsga koronázta meg. Ezt most hét gyermek tel-
jesítette sikerrel, előrébb lépésükkel elsősorban önmaguknak
bizonyítva. Az egész tábort végigkísérő légvár, az utolsó napon
akadálypályával kombinálva, a gyerekeknek maradandó él -

mény volt. A pályák teljesítéséért járó apró ajándéktárgyakat
büszkén mutogatják családtagoknak, barátoknak. 
Az ÉVÖGY most is méltó volt hagyományaihoz és ismét bi-
zonyította: az örömteli együttléthez nem kell más, mint a
megfelelő emberek, akik mindezt lehetővé teszik. Kívánom,
hogy minél többen tartozzunk a „megfelelők” közé.

WEKERLE

Séta a Medveotthon körül

Edzés a táborban
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Szeptember első szombatján nagy volt a forgalom a Mézesvölgyi iskola előtt, sok
család jött el gyerekeivel megnézni, hogy milyen sportolási lehetőségeket kínálnak a
városban működő egyesületek, sportcsoportok. Jó hagyomány ez a nap! Ekkor ki is
próbálhatják a résztvevők a különböző sportmozgásokat, beszélgethetnek az edzők -
kel, sportolókkal, tanácsot kérhetnek, hogy a gyerek alkatához, habitusához melyik
sportág is illene a legjobban. Mert sportolni pedig kell! És nem csak azért, hogy a he -
ti öt testnevelés órából kettő alól felmentést kapjanak (mert kapnak, akik igazoltan
sportolnak), hanem azért, hogy testi és lelki fejlődésük harmonikus legyen. Szomorú
tény az évente elvégzett felmérések alapján, hogy gyermekeink ed zett sége, fizikai ál-
lapota folyamatos romlást mutat. A számítógép, a telefon és egyéb más elektronikus
játékok komoly „mozgás ellenes tényezők”.  Kedves szülők! Ne hagyják! Minden gye -
rek mozogjon naponta legalább egy, másfél órát a testnevelés órá kon túl is!
Reméljük, hogy ez most így is lesz, mindenki talált magának meg felelő sportágat,
ami re járni fog ezek után. Mert kínálat az volt bőven. Öröm volt látni, hogy milyen
gaz dag városunk „sport étlapja”. Szeptember 3-án harminc sportcsoport jelent meg,
mutatta be tevékenységét. A színpadon látványos mű so rok váltották egymást, szoros
program volt, percre beosztva. A műsorvezető Balogh-Czoller Andrea végig kézben
tartotta az időrendet, délutánra a látogatók fáradtak el, ebéd után már alább hagyott
a látogatási kedv. Délelőtt viszont, rengetegen voltak. 
Reméljük, hogy jövőre még többen lesznek a bemutatkozó sport csoportok, (meg is
várják a rendezvény zárását), és még többen az érdeklődők. Rajtunk, szervezőkön
nem múlik! 
Köszönet az Iskolaszéknek és a Fabriczius Alapítványnak, a Fabriczius József Ál-
talános Iskola tanárainak és diákjainak, a Gombai cukrászdának, a Veresi Szódának,
a Dekor Klinikának, az Anno3 Dekornak, a GAMESZNEK és a Városőrségnek a köz -
re működő és támogató segítséget.

BARANYÓ CSABA

CSALÁDI SPORTNAP
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VVSK  – LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

VVSK – ÖTTUSA SZAKOSTÁLY

VVSK – VÍVÁS

Labdarúgó Szakosztály

Megkezdődött a bajnoki idény labdarúgó csapatunknak, a -
mely Urbán Flórián edző irányításával vágott neki a küz del -
mek nek a II. osztályú Pest megyei bajnokság Északi cso port-
jában. 
Eddigi eredmények:
Felnőtt (II. osztályú Pest megyei bajnokság)
Veresegyház VSK – Fortuna SC–Kismaros 1 – 1
Vácduka KSK – Veresegyház VSK 0 – 3

JÓL TELJESÍTETT A VÍVÁS AZ OLIMPIÁN!

Magyarország harmadik legeredményesebb sportága volt a
vívás idén Rióban. Egyéniben 2 arany, 1 ezüst, illetve csapatban
1 bronzérmet szereztek a magyar vívók. Sajnos az olimpikonok
között még nem volt veresegyházi vívó, de bízunk benne, hogy
hamarosan ez is megtörténhet. 

Augusztus közepétől meg is kezdődött a felkészülés a követ ke -
ző szezonra. Először Horvátországban a tengerparton edző tá -
bo rozott a vívók egy csoportja, ahol rendkívül ideális körül  mé-
nyek között folytak az edzések. A reggeli futás a tengerparti
sétányon, az úszóedzés a tengerben, a vívótermi edzések pedig
a tengerpartra nyíló tornateremben folytak. A napi 3 ed zés mel-
lett maradt idő a strandolásra és egy rafting túrára is.
A hazaérkezés után másnap kezdődött a veresegyházi felké szü -
lés. A hazai környezetben, a Mézesvölgyi iskola tornatermében
és uszodájában, illetve a tó körül kemény munkával készülnek a
vívók, többek között a szeptember végi VIII. Veresegyház Kupára.     

HATODIK HELY
AZ ÖTTUSA VILÁGBAJNOKSÁGON!

Július elején került sor Prágában a Veterán öttusa VB-re, ahol Szak-
máry Sándor is részt vett. A tatai edzőtáborból, egy vívóedző
továbbképzésről korán hajnalban indult, hogy az új lebonyolítási
rendszer szerint egy nap alatt versenyezzen a veterán öttusázók
között.
Egy Prága melletti lovas-centrumban kezdődött a lovaglás, ahol
a pályát 2 verőhibával teljesítette és ezzel az élmezőnyben vár -
hatta a folytatást jelentő vívást. Ebben a számban az előkelő má-
sodik helyezést érte el.  A harmadik versenyszám az úszás volt,
amelyben 100m gyors úszást kellett teljesíteni. Az úszás után az
összesített eredmény alapján az első helyről indulhatott az utolsó
kombinált (futás és lövészet) számra. A veteránok között ez volt
az első alkalom, hogy erre a lézerpisztolyos lövészetre került sor,
ami még nem ment tökéletesen és a jó futás ellenére a verseny
végére a hatodik helyezéssel kellett megelégednie. 

Kerékpáros reggeli a GE támogatásával
2016. szept. 22-én     7.00 - 8.30
V e r e s e g y h á z ,  M o g y o r ó d i  u t c a

megvendégeljük egy egészséges reggelivel. 
Ingyenes kerékpár átvizsgálás.

imagination at work

a Hajdi utca és a  
Mézes patak hídja közötti  
parkosított részen  
a Mézesvölgyi sulival szemben

ASZTALITENISZ

DALMA MÁR AZ EURÓPAI KÖZÉPMEZŐNYBEN

Letanóczki Dalma, a Fabriczius József Általános Iskola ötödik
osztályos tanulója. 2016-ban asztaliteniszben diákolimpiai baj-
nok, a MOATSZ kereteken belül U11-es leány korosztályban
pedig ezüstérmet szerzett az Országos Bajnokságon. Ma már
az idősebb U13-as ranglistán is a 11. helyen jegyzik. Edzője az
édesapja, Letanóczki István a Galaxis Veresegyházi Sport-
egyesület alapító elnöke. Dalma, a nyáron részt vett a nem hi-
va talos Újonc Európa-bajnokságon Strasbourgban (Francia or-
szág), ahol 30 ország, 90  U11-es leány indulója között, élete
első külföldi versenyén, több győzelmet is megszerezve a 33-
48. helyen végzett. Csak így tovább!
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TRIATLON

BEFEJEZŐDÖTT
A TRIATLON VERSENYSZEZON!

Augusztus első hétvégéjén Fadd-Dom-
borin megrendezett Utánpótlás Országos
Bajnoksággal befejeződött az idei triatlo -
nos versenyszezon. Sportolóink egy csa -
pat országos bajnoki címmel, egy egyéni
második hellyel és egy csapat bronzérem-
mel koronázták meg az idényt!
A bajnok csapat: Ferencz Janka, Batizi
Emese, Portik Boglárka
Bronzérmes csapat: Zsemle Hanna, Sum
Nikolett, Kürtösi Hanna
Egyéniben: Ferencz Janka 2.; Ferencz
Ábel, Vajkovics Viktória, Vajkovics Fe -
renc 4.; Batizi Emese 5.; Kárpáti Máté,
Zsemle Hanna 6.;
A nyár további fontos versenyei és ese-
ményei:
AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

BALASSAGYARMAT
Országos bajnok: Vajkovics Ferenc (ser -

dülő), Második: Ferencz Janka (újonc2),
Harmadik: Zsemle Hanna (újonc1), Ne-
gyedik: Kárpáti Máté (újonc1), Vajkovics
Viktória (junior), Ötödik: Nagy Richárd
(újonc2), Ferencz Ábel (Ifi)

•
VÁLTÓ OB.

BALASSAGYARMAT
A serdülő csapat – Ferencz Domonkos,
Portik Botond, Vajkovics Ferenc – má-
sodik helyezést ért el.

•
IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOKSÁG

TISZAÚJVÁROS
A Trimackók színeiben Ferencz Ábel ju-
tott be a magyar válogatottba, akik orszá-
gunkat az első Triatlon Ifjúsági Euró  pa-
baj nokságon képviselték. Ábel remek ver -
senyzéssel jutott be az előfutamokból a
döntőbe, ahol 27. helyezést el.

TISZAÚJVÁROSI JUNIOR EK 
Ferencz Ábel előfutamban 8. míg a dön -
tőben 20., Jankov Máté előfutamban 16.

•
TÁBOR JUNIOR EK (CSEHORSZÁG) 

Jankov Máté sajnos nem tudta befejezni
a versenyt, mert kerékpáron bukott egy
előtte haladó versenyző hibája miatt. 

•
NEMZETI TRIATLON KÖZPONT

Veresegyház
Júniusban a veresegyházi NTK keretén
belül láttuk vendégül a régió legjobb után-
pótlás triatlon sportolóit (Héraklész válo -
gatott) egy háromnapos edzőtáborban,
illetve a sportágfejlesztés keretein belül a
régió egyesületeinek edzői csapatának
ren deztünk edzőképzést, ahol az elő adá -
sok mellett lehetőségünk nyílt megmu-
tatni azt a szakmai munkát, módszertant,
aminek eredményeként az elmúlt évek-
ben a Trimackók csapata a legjobb után-
pótlás csapatok közé került. A sok munka
mellett vendégeink csapatépítő prog ra -
mok keretén belül ismerkedtek a váro-
sunkkal és egymással!           SZEGEDI ATTILA

Héraklész tábor

Ferencz Ábel (jobb oldal)

Idén rendeztük meg 13. alkalommal a  veresi amatőr te nisz -
bajnokságot a Vadkacsa Teniszklub pályáin, a Civil Kör Veres -
egyházért szervezésében.
A versenyen 10 páros indult, közülük  körmérkőzések után
kerültek ki a legjobbak, akik az első négy helyezésért küzd-
hettek.
A páros verseny győztese a Kasza László – Vincze Péter páros
lett, az „ezüstérem” a Herczeg Andrea – Lázár András páros-
nak jutott. Harmadik helyezett a Ferschl Gábor – Járai Antal
duó, őket az Almási Tibor – Sárközi  Péter páros követte. 

DR MÁDI CSABA SZERVEZŐ

TÁRSASÁGI TENISZ • CIVIL KÖR
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ULTRAMARATON FUTÁS

Sport

Formába hozó táborozásunkat Tass után Sukorón folytat-
tuk. Az optimális viszonyokat, csak az időjárás változása
és három napig elviselt tomboló hangőrület zavarta meg,
amit a Főis ko lás Rock Fesztivál éjjel nappal produkált.

Az országos bajnokságra készülve az edzéseken a versenypá-
lyák teljes hosszában való begyakorlása volt a cél, ami meg is
hozta az eredményét. Csapatunk legeredményesebb tagja az
országos bajnokságon Prehoda Levente volt, aki nem csak az
U15, 3×200 m-es kenu váltóval volt eredményes és állhatott a
dobogó harmadik fokára, – Bagyánszki Kristóf, és Szirtesi
Zalán társaságában, nagyot harcolva a Győrrel és a Dunaferr
legénységével – hanem „2000 m+200 m-es” összetettben is ne-
gyedik lett. A 2000 m-en a nagyon értékes harmadik helyet sze-
 rezte meg, a 200-on egyszerre zúdultak be a célba, és itt tized
másodpercekkel a nyolcadik hely jutott „LEVESNEK”.  Ehhez
még begyűjtött U15 kenu egyes 500 m-en egy ötödik és kenu
egyes 1000 m-en egy hatodik helyezést is. Ezzel a teljesít-
ménnyel Levente a csapat legeredményesebb tagja lett. Azt
csak edzőként jegyzem meg, hogy már most is sokkal több
eredmény van a lapátjában, csak elő kell csalogatni.

Leány váltónk U12 MK-1-es 4×300 m-en a nagyon komoly
eredményeket elérő, U10-es korcsoportú Regenye Julikával
kiegészülve tudott rajthoz állni. A Vidék Bajnokság harmadik
helye már a tarsolyukban volt, így nagyon motiváltan ugrottak
neki az ország legjobbjainak. A Takács Eszter, Boga Zsu -
zsanna, Prehoda Hanga, Regenye Julika váltónk orosz lán -
ként küzdött és sokáig az élen tartotta Veresegyház csapatát,
de végül a nagyon erős Kanizsa, KSI, Győr, és Tiszaújváros
csapatai becsúsztak a célba előttünk. Az ötödik hely az orszá-
gos bajnokságon, de főleg a versenyen mutatott teljesítmé -
nyek, rendkívül biztatóak a jövőre nézve.

Ezen felül Regenye Julika MK-1 U10, 2000 m-en hetedik lett,
első válogatottunk Prehoda Huba kenu egyes U13-ban 4000
m-en, szintén hetedik helyezést szerzett.

Kadók Niki U13 K-1 4000 m-en kilencedik, a Prehoda Hanga
–Boga Zsuzsa páros MK-2 U12 2000 – tízedik helyezést ért el.
A rekord számú induló – 4300 fő – eleve komoly teljesítményt
követelt szervezőktől, bíróktól, versenyzőktől egyaránt.

Telje sítményünk a létszámok ismeretében mutatja, mennyit
ér egy-egy helyezés az ország egyik legeredményesebb sport -
jában, a ka jak-kenuban. A Veresegyházon folyó műhely mun -
ka biztosítja helyünket a rangsorban. Ami a gyerekek részére
döntő fontosságú a jövő szempontjából, az edzések során kife-
jtett értelmes, minden téren építő tevékenység egy erős
közösségben.

FROHNER FERENC

VKKC ELNÖK-EDZŐ

KAJAK-KENU

SZŰCS LAJOS 252 KM-T FUTOTT

MEGÁLLÁS NÉLKÜL! 

A Kaposvárhoz közeli Deseda tó körüli 14 km-es kerékpárúton,
2016. augusztus 13-14-én rendezték a 2. Deseda Ultramaraton
versenyt, ahol 18 kört, kb. 6 maraton távot kellett a ver seny zők -
nek teljesíteniük a verseny során. Az úttest burkolata 12 km-en
új aszfalt, 2 km-en erdei aprókavicsos út volt. „Első rajt szom-
baton 6 órakor, a szintidő vége vasárnap 18 órakor” állt a ver -
senykiírásban. Ez pontosan 36 óra futást jelent! Szűcs Lajos (Laji)
az alábbiakban emlékszik vissza a versenyre.
„Sajnos idén nem tudtam elindulni a Spartathlonon, ezért úgy
gondoltam, hogy rajthoz állok a Deseda Ultramaraton versenyen
és megpróbálom „a szintidőt” (automatikus induláshoz megfelelő
időt) futni a jövő évi Spartathlon-hoz. 2015-ben volt az első ver -
seny a Deseda tó körül és akkor mindössze 1 embernek sikerült
teljesíteni a 252 km-t 36 órán belül. Idén egyéniben 28-an indul-
tunk a versenyen, de csak 5-en tudtuk teljesíteni a teljes távot.
Sajnos az „a szintidőt” nem tudtam megfutni, de annak azért
örültem, hogy szintidőn belül (35:17:27) teljesítettem a 252 km-t

(ez volt életem eddigi leghosszabb futása), így már azt is tudom,
hogy több mint 35 órán keresztül is képes vagyok ébren lenni úgy,
hogy közben több mint 250 km-t tettem meg. Ha egy szer sikerül
elindulnom a Spartathlonon, akkor ez biztosan sokat fog majd
segíteni, mert ott is 36 óra áll rendelkezésre a 246 km telje sítésére.”

SZŰCS LAJOS, ULTRAFUTÓ,
VERESI FUTÓKÖR

HARMADIK HELYEN A FIÚ KENUVÁLTÓNK

A harmadik helyezett kenuváltónk
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Gurulós Nap
és

GRAVITY ACADEMY
EXTREME SPORTS SHOW
2016. szeptember 25. (vasárnap)

Veresegyház Város Önkormányzata a városon belüli  kerékpározás
népszerűsítésére GURULÓS NAPOT szervez, melyhez várja

a kerékpározni, tudó és szerető lakosok, családok csatlakozását!

A program KERÉKPÁROS FELVONULÁSSAL kezdődik
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: saját eszköz, kerékpáros sisak, fényvisszaverő mellény!
TALÁLKOZÓ: 2016. szeptember 25-én (vasárnap) 8.30-kor a Városháza előtti téren.
INDULÁS: 8.45 órakor. 
ÚTVONAL: Városháza előtti tér – Fő utca (Szada felé) – vasúti átjáró – körforgalom

–  Eötvös utca (enyhén emelkedik) – Csokonai utca – Petőfi utca – Petőfi
tér – Ráday utca – Fő út – Budapesti út – Gyermekliget utca – Bölcsőde
utca (enyhén emelkedik) – Sportföld utca – Fészekrakó utca – Liszt Fe-
renc utca – Bartók Béla utca – Körforgalom – Könyves Kálmán utca –
Szent Erzsébet körút – Csonkási Óvoda – Béla király utca – Jegenye utca
– Patak utca – Fecske utca – Árpád utca – Baross utca – Béke utca –
Kálvin utca – Városháza előtti tér

TALÁLKOZÁSI PONTOK AZ ÚTVONALON:
1. Csokonai utca – Attila utcai kereszteződés, játszótér
2. Petőfi tér
3. Fészekrakó utcai buszmegálló
4. Bartók Béla utca, Gombai cukrászda melletti füves területen az új körforgalomnál
5. Csonkási Óvoda előtt a Szent István téren
6. Ivacs vasútállomásnál
Programok a Városháza előtti téren a visszaérkezést követően: (a megadott időpontok
a visszaérkezés időpontjától függően változhatnak).

10.00 óra: GRAVITY ACADEMY BEMUTATÓ
Jamrik András, MTB Triál, magyar bajnok
Fábián Márk, Unicycle Triál, többszörös világ- és Európa-bajnok
Horgas Péter, Parkour, világbajnokság 2. helyezett
Gyenes Pál, BMX Flatland, többszörös magyar bajnok
DJ WhiteBoy, speaker

10.45 óra: Bölcsis korúak futama a szökőkút körül. 
Ovisok ügyességi futama (szlalom pálya időre)
Városháza előtti téren

11.15-től: Ügyességi verseny, akadálypálya időre (két lehetőség).
Városháza parkoló.
Kategóriák: alsós korosztály, felsős korosztály, és 14 év felettiek.

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az útvonalat rendőrségi felvezetés
biztosítja. Az útvonalon több találkozási pontot jelöltünk ki, ahol a kerékpározók egymást
bevárják, illetve a lakóterületen élőknek, itt lehet csatlakozni a kerékpáros felvonuláshoz.

Ügyességi versenyekre nevezés a helyszínen!
Bővebb információ: Baranyó Csaba 20 9749 686

TÁMOGATÓNK:

ÚJRA
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ELADÓ TELKEK
VERESEGYHÁZ LIGETEK VÁROSRÉSZBEN,

• Harmónia
• Kodály
• Egressy
• Huszka
utcákban,
10,2–13,7 M Ft
+áfa áron.

Részletek:

alacsonyjutalek.hu
06 30 9843 962
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kre atív
Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sike res nyelvtanulók lesznek.
Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta ma -
gát, 27 é ve sen mindössze egy nyelvből volt bizo nyít -
ványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a mód szer-
rel való megismerkedést.
Azóta ugyan is Virág ki-
lenc, Blanka pe dig tizen-
három nyelv ből szer zett
középfokú nyelv  vizs gát.
Zsófi pedig 18 éves „kre atív
nyelv tanuló”, negye dikes
gimna zis taként már tíz
nyelvből vizsgázott sikere-
sen, telje sít ménye kor osztá-
lyá ban egyedülálló.
Könnyedén, há  rom-négyha -
von ta tettek kö  zépfokú nyelv -
vizsgát, a fel   készüléshez ki  zá rólag a Kreatív
Tan  anyagot hasz nál ták.
Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti
át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv vizsgájával
a nyelvtanulás egyéni baj noka Ma gyar országon.
Három dolog, ami ért ér de mes ezzel a tananyaggal
tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész,

mondat és a hang anyag meg-
 tanít be szélni – ta nári segítség
nélkül.
2. A könyv tartalmazza a
középfokú nyelv vizsga nyelvi
anyagát – ezt a lá nyok ered-
ményei is bizo nyítják.
3. Kiváló mód szer újra kez -
désre, szinten tar tás  ra, sőt
– újra elő véve – bár mikor
felfrissít hetjük vele nyelv-
tudásunkat a nél kül, hogy

be kellene iratkoznunk egy nyelv tanfo lyam ra.

További információ az alábbi honlapon ta lálható,
illetve az elő adá son, ahol elmondjuk a titkot, hogyan
lehet minden olyan em ber ből sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komo lyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen
nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
E G Y  M Ó D S Z E R ,  H Á RO M  L Á N Y  –  H A R M I N C K É T  N Y E LV V I Z S G A !

ANGOL          DÁN      ESZPERANTÓ  FRANCIA      HORVÁT      HOLLAND       NÉMET       NORVÉG         OLASZ        OROSZ      PORTUGÁL   SPANYOL       SVÉD

Gaál Ottó nagysikerű
tankönyveinek bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők
és 21990 Ft-os egységáron

megvásárolhatók:
VERESEGYHÁZON

2016. szeptember 21. (szerda)
és 28. (szerda) 17–19 óráig

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

GÖDÖLLŐ
2016. szeptember 22. (csüt.)

és 29. (csüt.) 17–19 óráig
Művészetek Háza – F14-es terem

(Szabadság út 6.)
www.kreativnyelv.hu

www.levendulagyerekcipo.hu

18–42-es méretig

talál nálunk

supinált és normál

GYERMEKCIPŐKET.

Üzleteink:

Veresegyház, Budapesti út 1/B

Gödöllő, Bajcsy-Zs u. 5.

Nyitva tartás:

hétfő–péntek: 10.00–18.00
szombat: 9.00–13.00

Telefon: 06 70 333 4724

Aktuális készletünk az interneten!
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Újrainduló gyárunk csapatába keresünk kol-

■ lakatos 
■  
■  
■ labor munkatárs
Nálunk versenyképes jövedelem, jó munkahelyi légkör és csa-

Építsük együtt a jövőt!

A WIENERBERGER intenzív beruházási tevékenységének és 
a téglatermékeket érintő innovációinak köszönhetően ma a 
magyar építőanyag-ipar vezető cégei közé tartozik. A nagy 
múlttal rendelkező vállalat újraindítja őrbottyáni tégla-
gyárát, ahol újra az innovatív, energiahatékony Porotherm 
termékcsaládját fogja gyártani, és így ismét munkahelyeket 
teremt a környékbeliek számára.
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Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258 

Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,

hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!                   

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,

vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.

Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását

is megoldjuk.
Kedvező árakkal,

kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára

garanciát adunk!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258
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Gondtalan Évek
W E L L N E S S  O T T H O N A

szeretettel várja minden rászoruló
nyugdíjas jelentkezését bentlakásos ellátással.

ELHELYEZÉS:
egyágyas fürdőszobás 25-45 m2-es szobákban, teljes ellátással

(ápolás, gondozás, orvosi felügyelet, étkezés stb.)

BEKERÜLÉS:
egyszeri lakhatási díj: 1,5–4 millió Ft (nagyságtól függő)

ELLÁTÁSI DÍJ: 150 000 Ft/hó/fő

WEB: www.gondtalanevek.hu
EMAIL: gondtalanevek@hotmail.com

ÉRDEKLŐDNI LEHET: Siket Mihály • Mobil: 06 70 208 3048

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

LAMELLA KERÍTÉSELEM                  már 4490 Ft/fm-től
CSIRKEHÁLÓ már 150 Ft/fm-től

FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEM (horganyzott és színterezett)
Heggesztett MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,

Átlátásgátló, Geotextília, Geoszövet, NÁDSZÖVET
Ágyásszegély  20/30/40 cm Merevített ágyásszegély

Vadászkerítés 80/100 cm, Apácarács, Pergola, Oszlopok
Gipszkarton  12,5                             1195 Ft
CD profil 3 m 610 Ft
UD profil 3 m 385 Ft
Purhab 750 999 Ft
Flexibilis csemperagasztó 1720 Ft
Falfesték    10 liter 3790 Ft

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER,
SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

Kiszállítási díj egységesen: 3000 Ft
Veresegyház, Szada, Csomád, Erdőkertes, Gödöllő

és Vácrátót településekre.

2016. 09. 30.





Nagyon sok induló volt az éjszakai túrán

Térzene Veresegyház Fúvószenekarával

Ünnep képekben
Kenyérszentelő szentmise a Szentlélek Templomban  

Ünnepi köszöntő  

A Veres Parádé kamionja 

A Continentál Singers hangversenye

A Veres 1 Színház történelmi műsora

Fotó: Veréb


