
A hagyományoknak megfelelő színpompás
felvonulás volt a Veresi Szüret programjainak
egyik legnépszerűbb eleme
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október 15. szombat 19.00 óra
„Itt van a város, vagyunk lakói…” 
CSEH TAMÁS DALAI TÁNCOLVA

a Vasas Művészegyüttes Tánckarának előadásában
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 

•
október 17. hétfő 15.00 óra

Veresegyházi Szenior Akadémia
TANULNI IDŐS KORBAN – Dr. habil. Bajusz Klára előadása

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 
•

október 22. szombat 15.00 óra
Kistérségi Idősek Világnapja 
Mézesvölgyi Általános Iskola

•
október 23. vasárnap 11.00 órakor

ÜNNEPI MŰSOR az 56-os emlékműnél
ünnepi beszéd, OKTÓBERI TAVASZ című műsor,

koszorúzás, mécsesgyújtás (Kálvin tér 1.), majd
koszorúzás a katolikus temetőben Radics Lajos sírjánál

•
október 23. vasárnap 15.30 órakor

EGYÜTT EMLÉKEZÜNK HORVÁTH LAJOSSAL 56-ra
kiállításmegnyitó és beszélgetés a város helytörténészével

Szabadidős és GazdaságiInnovációs Centrumban
•

október 28. 18.00 óra
INCZE MÓZES festőművész kiállításmegnyitója 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

október 29. szombat 19.00 óra
Kabaré – SZOBÁBA ZÁRT HÁZASSÁGOK

a LOGO Színtársulat előadásában
•

november 4.  19.00 óra
DEPRESSZIÓ zenekar koncertje

Váci Mihály Művelődési Ház 
•

november 5. 18.00 óra
Kamarazenei koncert 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

november 12. szombat 19.00 óra
Cigánybál 

Váci Mihály Művelődési Ház 
•

november 12. szombat 18.00 óra
Családi Táncház 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

november 21.–december 1.
TÜDŐSZŰRÉS 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 
•

november 26. szombat 15.00 és 19.00 óra
Szabó Magda: TÜNDÉR LALA c. mesejátéka  

a SZÍNSKÁLA Stúdió előadásában
Váci Mihály Művelődési Ház 

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

Ajánló
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Simándy József, a világhírű operaénekes születésének 100. évfordulójára emléktáblát ava-
tott Veresegyház önkormányzata szeptember 18-án a Szent Erzsébet templom falán. Mint
arról az emléktábla ötletét felvető Horváth Lajos történész írásából a Veresi Krónika olvasói
is tá jé kozódhattak korábbi számunkban, Simándy József a II. világháború végén Veresegy-
házon élt és kántorkodott, többek közt az újrakezdési időszak szimbolikus Passió elő adá -
sában is múlhatatlan érdemeket szerzett. A meghitt avatási ünnepségen magyar népdalokat
énekelt a Gaudeamus Kórus, majd a zeneiskola tanárai zenéltek fuvolán. Ezt kö ve tően Pász-
tor Béla polgármester úr emlékezett Simándy József hosszú időre példát adó munkásságára
és az énekessel kapcsolatos személyes emlékeire. Miután Simándi Péter, a művész fia, Ady
Endre: Intés az őrzőkhöz című versét előadta, az emléktáblát a tenorista özvegye avatta fel
a polgármester úrral közösen, majd Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke szen-
telte fel. Az ünnepi eseményen koszorúzásokra került sor, végezetül a szép számú ünneplő
közönség meghallgatta eredeti felvételről Simándy József elő adásában Erkel Ferenc: Bánk
bán című operájából a Hazám, hazám című áriát, amely mára összeforrott az operaénekes
nevével és amelynek kezdő kottasorát  a míves módon elkészített emléktáblára rá is véste
az alkotó, Módy Péter szobrászművész.                                           KOVÁCS PÉTER (FOTÓ: KLEMENT)

Veresegyház és Schneeberg ebben az évben ünnepeli testvérvárosi szerződésének 20. év-
fordulóját. A két település között igazán gazdag és tartalmas kapcsolat alakult ki, évente
ismétlődő kölcsönös látogatásokkal. Szeptember 9-től 12-ig Veresegyház város autóbusznyi
delegációja utazott Schneebergbe, melynek keretében egy igen emlékezetes, vidám hangu-
latú sárkányhajó versenyen is részt vettünk. Az utazók 19 tagja már itthon próbált ismerkedni
a sárkányhajózás fortélyaival, ezért egy alkalommal Gödön gyakoroltunk a Dunán. Ez nagyon
hasznos volt, sok jó tanácsot kaptunk, amit kamatoztattunk is a schneebergi versenyen. Fan-
tasztikus a hangulata ennek a programnak. A rendezvénynek helyet adó Filz tó gyönyörű
föld rajzi környezetben fekszik, mely a város- és környékén lakóknak igazi szabadidős-für -
dőzős paradicsom a nyári időszakban. 23 hajóegység nevezett a versenyre. Minden csapat-
nak külön „istállója” volt, amit saját arculatának megfelelően alakított ki, és ahol fel ké szül-
hetett a futamokra. Látványos jelmezekben, egységes öltözékben ültek hajóba a csapatok.
Jó volt megtapasztalni, hogy a résztvevők őszinte barátsággal és szeretettel voltak egymás
iránt és természetesen irántunk is. A versenyt egy cseh és a mi
csa patunk tették nemzet kö zivé. Izgatottan készülődtünk az első
futamra, amit nagy meglepetésünkre megnyertünk. A máso dik
futamunk nem sike rült olyan jól, ezért csak a 13-16. helyezésért
küzdhettünk. Az utolsó megmérettetésen, óriási hajrával meg -
nyerve a futamot, a 13. helyen zártuk a versenyt, ami városunk
eddigi legjobb eredmé nye az évek során.

Házigazdáink vendéglátása bőkezű és nagyvonalú volt. Lát vá -
nyos és gazdag programot állítottak össze számunkra. Ez úton is
kö szönettel tartozunk nekik. Az utazásunkat odafelé Prága, vissza felé
pedig Karlovy Vary megtekintése tette még emlékezetesebbé. Fan-
tasztikus élmény volt, amely egyben igazi csapattá is kovácsolt min-
ket. Köszönjük városunk önkormányzatának, hogy lehetővé tet te
számunkra ezt a remek és felejthetetlen utazást. BARANYÓ CSABA

SCHNEEBERGBEN JÁRTUNK

SIMÁNDY JÓZSEF EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSA

A hónap témája
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ÚTÉPÍTÉSEK
ÉS ÚJ BUSZMEGÁLLÓK

Az idei nyáron tovább folytatódtak Veres-
egyházon az útépítési munkálatok.

Megújult Ivacson a Krajcár és a Szent
Jakab utca, a Revetekben a Viczián utca a
Kútfő és a Lévai utca közötti szakaszon és
a Hársfa utca. Szintén a közlekedés javí tá -
sát szolgálja, hogy önkormányzati pénz -
ből új buszmegállók kerültek ki ala kí tásra:
a Fő úton a vasúti átjárónál, (ahol a Közút
és a Volán területén felszámoltuk az ál-
datlan állapotokat) és a Széchenyi téri
óvodaberuházás kapcsán. Ez utóbbinál a
buszmegálló áthelyezése és a járdaépítés
némileg megváltoztatta a szokott forgalmi
rendet, de az óvoda előtt újabb parkolók
kialakítására nyílt lehetőség. 

Az útépítések értéke összesen mintegy
75 millió Ft.

BERUHÁZÁSI HÍREK

PÁLYÁZATOK, ÚTÉPÍTÉSEK, CSATORNAÉPÍTÉS,
SZOBOR-, ÉS TORNATEREM FELÚJÍTÁS

Október havi számunktól új rovatot indítunk lapunkban. A Városfejlesztés címen jelentkező és terveink szerint ol va -
sóinkat havonta két oldalon, a már megismert rövid hírekkel és önkormányzati határozatokkal párhuzamosan tájékoz-
tató rovat az eddigieknél jobban rávilágít majd arra a dinamikára, amivel Veresegyház fejlődik, arra az elképesztő
növekedési tempóra, ami városunkat a leggyorsabban fejlődő magyar települések közé sorolja. Tesszük mindezt abból
az indíttatásból, mert azt tapasztaljuk, hogy mára mi, veresegyháziak is szinte természetesnek, apró hírnek vesszük
például az útépítéseket, holott az ország településeinek többségében, kis túlzással, utcabál kíséri egy-egy útszakasz
átadását. Új rovatunkhoz hasznos olvasást kívánva, ez úton köszönjük meg CSERHÁTI FERENC alpolgármesternek,
MEGYERI SÁNDOR osztályvezetőnek és az önkormányzat Műszaki Osztályán dolgozóknak a folyamatos tájékoztatását,
akik szívügyüknek tekintik e rovat életre keltését és a lakosság bővebb tájékoztatását e téren is.

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Útépítés a Revetekben

Megújult utak Ivacson

Buszmegálló a Széchényi téren

Buszmegálló a Fő úton a vasútnál
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CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A TINÓDI UTCÁBAN

Öt szakaszban kerül megépítésre a Tinódi
Lantos Sebestyén utcában a csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatornahálózat.

A ne hézségeket jól jelzi, hogy ez nem -
csak öt közbeszerzési eljárást jelentett, ha -
nem az egyik szakasz érinti a Barátság
kő olajvezetéket is, ahol a MOL hozzá já ru -
lása alapján nagy szilárdságú kompozit
mű anyag védőcsővel lehetett a kőolaj ve -
ze ték alatt átvezetni a csatornát.

A 619 méter hosszan kiépülő hálózat i -
dén a Sportföld utcáig vezeti el a Ligetek
leg kritikusabb területének csapadékvizét,
innen, az egyelőre ideiglenes elvezetést
követően, várhatóan jövő év folyamán tör -
ténik meg a teljes kiépítés a Sződ-Rákos
patakig. Jelenleg a fővezetékre már rá kö -
tésre került az Erkel utca, a Krónikás és a
Sportföld utca egy szakasza.

A nagy átmérőjű betoncsöves csator -
názás hosszú távon megoldja a Ligetek
csapadékelvezetését. Az idei beruházási
költsége 83,6 millió forint volt.

•
PATAK UTCA:

PÁLYÁZATI SIKERRE VÁRVA
Befejeződtek a Patak utca hasonló célú
csatornaépítési munkálatai idén. Az út
azért nem kapott még végleges burkola-
tot, mert az önkormányzat sikerrel ke -
cseg tető pályázatot adott be kerékpárút
létesítésére, amely magában foglalja az út
újjáépítését is. Mint Cserháti Ferenc alpol-
gármester kér désünkre adott válaszában
kiemelte, ab ban reménykedhetünk, hogy
még az idén lesz döntés, akkor indulhat-
nak be a fo lyamatok. Addig is az út álla -
potát fo lyamatosan figyeli az önkor mány -
zat és karbantartja. Egyúttal köszönik és
kérik az ott lakók türelmét az út végleges
fel újí tásáig.

A Medveotthon és a GE irányába menő
kerékpárút megvalósításához 470 millió
forintért pályázott az önkormányzat.

•
MEGÚJULÓ TORNATEREM,

SPORTPÁLYÁZATOK
Október 5-től várhatóan két hónapon át  zaj-
lanak a munkálatok a Mézesvölgyi Is ko la
tornatermében. A Magyar Kézilabda Szö -
vet ség Országos Tornaterem Felújítási Prog -
ramjának részeként a mintegy 25 millió
forintos beruházásban 30%-os önrésszel
vesz részt az önkormányzat. A fel  újí tás ke -
retében a tornateremben meg újul és kor -
szerűsödik a padló, a tető és a nyílás zárók.

Ide tartozó hír, hogy több sportpályázat -
ra is jelentkezett városunk. A Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Program

keretében három helyszínen is köztéri fit-
tness park kerülne kialakításra. A parkok
egyenként 150 m2-en, gumi talajborítással
és 6-8 erőnléti mozgásra alkalmas géppel
kerülnének kialakításra, a tervek szerint a
Melódia téren, az Ivacsi-tó partján és a
Széc henyi téren.

Ez utóbbi helyszín egyébként a Cson -
kási óvodával együtt, az óvoda beru há zás -
hoz kapcsolódóan pályázik a Nemzeti Ovi-
Foci, Ovi-Sport Program keretében mű fü -
ves labdarúgó pályaépítésre. Amennyi ben
ez a pályázat sikerre vezetne, akkor Veres -
egyházon a városközponti két óvoda (a be -
épített környezet miatti) kivételével az
összes óvoda rendelkezne műfüves lab-
darúgó-pályával. Az év végéig várható
dön tés ezen pályázatok esetében is.

•
AZ I. VILÁGHÁBORÚS

EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA
Sikeresen pályázott városunk a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány XX. Század In-
tézete által, az első világháború történelmi

emlékeit őrző emlékművek rendbetételére
kiírt pályázaton, így az idő által már erő -
sen kikezdett szép emlékmű rövidesen
meg újulhat Módy Péter kőszobrász res ta -
urálási koncepciója alapján. A felújítás
értéke: 460 ezer forintot fog kitenni.

•
INTERREG PÁLYÁZAT

Végezetül szóljunk még egy különleges
pályázatról, amibe Veresegyház is bekap -
csolódott. Az Együttműködés az alacsony
szén-dioxid kibocsátás érdekében Közép-
Európában – Nemzetközi INTERREG pá-
lyázat nevet viselő pályázati kiírás tulaj -
don képpen egy közvetlen brüsszeli pá-
lyázat, mely Közép-Európa számára nyújt
lehetőséget támogatás megszerzésére. IN-
TERREG pályázat, ami azt jelenti, hogy
több résztvevőnek, több európai ország-
ból kell együttműködni a pályázat meg-
valósítása során. A Velencei Egyetem ré-
  széről érkezett egyébként a megkeresés
Önkormányzatunkhoz a TÖOSZ-on (Tele -
pü lési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségén) keresztül a projektben való közre -
működésre.

Veresegyház számára a projekt megva -
ló sításában való részvétel előnye a konkrét
pályázati-döntéshozást segítő eszköz kifej -
lesztésén túl, hogy lehetőségünk van kap -
csolatokat teremteni nem csak Magyar -
országon, hanem nemzetközi szinten is,

amely elengedhetetlen a nemzetközi pá-
lyázatokon való induláshoz, mivel min-
den ilyen pályázat kötelező eleme part -
nerek bevonása. Egy ilyen nagyszabású,
sok szereplőt megmozgató projekt továb -
bá jó tapasztalat további közvetlen brüsz-
szeli támogatási források megszerzéséhez
és a város nemzetközi hírnevének öreg-
bítéséhez. A részvétel során például híre
megy a veresegyházi energiatudatos hoz-
záállásnak és a termál rendszernek, ami
közvetlen látogatókat és érdeklődőket is
vonzhat a továbbiakban.         KOVÁCS PÉTER

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

A felújításra kerülő emlékmű

Csatornahálózat építése a Tinódi utcában
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171/2016.(IX.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Földfeltöltési mun -
kák a Veresegyház Százszorszép utcá ban”
tárgyú nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás-
ban: 
1. A polgármester utólagos tájékoztatását a

köz  beszerzési eljárás megindításáról, a
beru  házás 31 000 000 Ft +áfa fede ze té -
nek a költségvetési tartalékkeret terhére
történő biztosításáról, és a közbeszerzési
Bírálóbizottság kijelöléséről  elfogadja.

2.A Képviselő-testület felhatalmazza a
Jegyzőt az Önkormányzat 2016. évi Köz -
be szerzési tervének a Földfeltöltési mun -
kák a Veresegyház Százszorszép utcában
– tárgyú közbe szerzési eljárással való –
módosítására, és a módosított Közbe szer -
zési tervnek a honlapon való közzété -
telére.

172/2016.(IX.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 4400 m2 összalap -
területű kézilabda munkacsarnok építé sé -
hez szükséges tervezési munkálatokhoz a
Veresegyházi Városi Sportkör részére két
részletben további 42 millió  Ft átmeneti tá-
mogatást biztosít  a 2016. évi  államháztar -
táson kívülre adott felhalmozási támogatás
előirányzata terhére  az alábbiak szerint:
• első részlet: 2016. október 15-ig 19,5 mil-

lió Ft
• második részlet: 2016. november 15-ig

22,5 millió Ft

173/2016.(IX.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 400 000
Ft támogatást nyújt a katolikus egyház köz -
ség ré szé re a Nyitott Templomok Napja
országos rendezvénysorozathoz történő
csatlakozáshoz.

174/2016.(IX.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 500 000

Ft-tal támogatja a sárói református paró -
kia Jó zsef Házzá történő átalakítási mun -
ká latait.  

2.A támogatás kifizetése a költségvetés ál-
lam háztartáson kívüli felhalmozási támo -
gatás előirányzatainak terhére tör té nik.

175/2016.(IX.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház Ka-

tonai Hagyományőrző Egyesület részére
a Szent Ko rona lovas túra és az ipolyba -
logi ünnepsé gek kiadására 600 000 Ft tá-
mogatást biztosít.

2.A támogatás kifizetése a költségvetés ál-
lam háztartáson kívüli működési támo-
gatás elő irány zatainak terhére történik.

176/2016.(IX.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a leendő veresegyházi
kato likus gimnázium és a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár között kötendő megál-
lapodást jóvá hagy ja.

177/2016.(IX.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a

DUO-DENT VERES Fogászati Kft. mű -
köd te té sében, IV. sz. fogorvosi körzetben
2016.10.01-jétől dr. Vajda Gergely fogor-
vost alkalmazza a korábbiakhoz képest
változatlan felté te lek kel.

2.A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a
DUO-DENT VERES Fogászati Kft. helyet -
te sítő orvosként a három körzetben
2016.10.01-jétől dr. Mehdi Soltani Sasan
fogorvost alkal maz za. 

178/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés
I. félévi megvalósításáról szóló tájékoztatót
elfogadja.

179/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Re-

gio ná lis Szennyvízelvezető Rendszerre
vonatkozó, 2017-31. évi Gördülő Fej lesz -
tési Terv beru há zási tervét jóváhagyja,
azt a MEKH-hez tör ténő benyújtásra al-
kalmasnak ítéli.

2.A Képviselő-testület meghatalmazza a
Veresegyház és Környéke Szennyvíz köz -
mű Társu lást, hogy az 1. pont szerinti GFT
benyújtá sára vonatkozó hatósági eljárás-
ban Veresegyház Várost képviselje, az Ön -
kormányzat he lyett és nevében eljárjon. 

180/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a DMRV Zrt. által ké -
szített, a Veresegyházi Regionális Szenny -
víz elvezető Rendszer 2017-2031. évi GFT
felújítási és pótlási terv részére vonatkozóan
a Veresegyház és Kör nyéke Szennyvíz -
közmű Társulás által megfogalmazott vé le -
ményeltérést jóváhagyja.

181/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház és

Tér  sé ge Fejlesztéséért Nonprofit Kft. vég -
elszámo lásának befejezéséről szóló tájé -
koztatót elfo gad ta.

2.A Képviselő-testület a Misszió-Health
Egész ség ügyi Rendszerfejlesztő Korlátolt
Felelős sé gű Társaság végelszámolásának
befeje zéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

182/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2016/17. tanévben

csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felső -
oktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez.
Erre a célra
2017. évben   1 400 000 Ft
2018. évben      200 000 Ft
2019. évben       200 000 Ft forrást biztosít.

2. A Képviselő-testület megbízza a Mű ve lő dé -
si, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsá-
got, hogy a pályázati kiírást tegye közzé.

3.A pályázat benyújtásának feltétele: legfel-
jebb 60 000 Ft egy főre jutó nettó jöve -
delem.

183/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy-
ház, Kertész utca 4. 1. em. 18. alatti,
5785/131/A/18 hrsz-ú 76,6 m2 területű lakás
nyilvános, interneten történő eladási célú
meghirdetéséhez 22 000 000 Ft, azaz hu -
szon ket tő millió forintos irányáron.

184/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő–testület elfogadja Veresegy-

ház Város 2017-2020. évekre vonatkozó
sportkoncepcióját.

2.A koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-
tes tületnek 2020. májusában kell elvégezni.

185/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2016.
év eltelt időszakáról szóló ingatlanforgal-
mazási beszámolót.

186/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2016. október 2-án
tartandó országos népszavazáshoz 680 000
Ft költségtöbbletet biztosít a 2016. évi mű -
ködési tartalékkeret terhére. 

187/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2016. október 1. nap já -
tól 2021. szeptember 30-ig kinevezi Nagy
József Atti lát a GAMESZ igazgatói felada -
tainak ellátásával. 

188/2016.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő – testület a „Földfeltöltési mun -
kák a Veresegyház, Százszorszép utcában”
tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos köz -
beszerzési eljárásban: a Verestransz Kft. és
a Metzger Transport Kft. ajánlatát egyaránt
érvényesnek, a lefolytatott köz beszerzési
eljárást eredmé nyes nek nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő, a részszempontok ér té -
kelése alap ján a legmagasabb 1000 pont -
számot elérő ajánlatot benyújtó Verestransz
Kft. ajánlattevő aján latát hirdeti bruttó
37 528 500 Ft-os ajánlati árral.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

2017. évre is kiírja a

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT.

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső ok -
tatásban való részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Veresegyház területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

• munkaviszonyban dolgozó családtag ese-tén a
munkáltatótól jövedelem igazolás

• ha a közös háztartásban élők közül valaki mun -
kanélküli (álláskeresési támogatás, stb. igazo -
lás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által

• alkalmi munkavégzésből származó jö ve de -
lemről nyilatkozat

• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bí ró sági
végzés bemutatásával, illetve gye rek tartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
iga zoló bírósági végzés és postai utalvány vagy
folyószámla ki vo nat

• a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szü lő,
szülők halotti anyakönyvi ki vo na ta

• árvaellátás, azt megállapító határozattal, (fo-
lyó számla kivonat, postai utalvány)

• amennyiben van a közös háztartásban olyan
nagykorú személy, aki jövedelemmel nem
rendelkezik büntetőjogi fe le lőssége tudatában
erre vonatkozóan tett nyilatkozata

• amennyiben a pályázó családjában van tanu -
lói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak
iskolalátogatási igazolása

• amennyiben a pályázó családjában van óvo -
dás, vagy 3 évnél fiatalabb testvér, annak szü -
letési anyagkönyvi kivonata, vagy lakcím -
kártyája

• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyug díj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyug -
díj) rokkantságról, tartós beteg ség ről orvosi
igazolás stb.,

• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása 

• APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZÓK KÖRE:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakó -
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók je-
lent kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felső ok tatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munka  rend), alap fokozatot
és szakképzettséget eredményező alapkép zésben, mesterfokozatot és sza-
kképzettséget eredményező mesterkép zés ben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szak képzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanul-
mányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösz tön díjas
hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hall gatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás idő pont já -
ban szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tan -
év második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2016/2017.
tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2017. március

KÖTELEZŐ MELLÉKLET: 
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jog vi -
szony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZÓK KÖRE:

2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási in-
téz ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2017/2018.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget ered mé nye -
ző alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak kép -
zés ben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen
megkezdik.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:
3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE:
2017/18-as tanév első féléve

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ PAPÍRALAPÚ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2016. november 8.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE: 
a közös háztartásban élők egy főre jutó jö vedelme nem haladhatja meg a 60 000 Ft-ot.

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:
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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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KATASZTRÓFAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A FŰTÉSI IDŐSZAK VESZÉLYEI
Október 1-jével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A ta paszta-
la tok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével nem
várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a lakásaikat. A ház-
tartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában
ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást
kö vetően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket. 

„Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy családi ház pincé jé ben
Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én a kora dél utáni
órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember a ki áram -
ló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, őket a mentők kór -
ház ba szállították. A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget át  -
vizs gálták – abban kár nem keletkezett, – valamint a még izzó pa -
ra  zsat a kazánból eltávolították.” Ilyen és ehhez hasonló híreket
gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. 

A kár események megelőzése érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy
miért következhetnek be a robbanások és mit tehetünk annak ér -
dekében, hogy a baj ne következzen be.

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, hi -
szen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az esz -
kö zöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és
gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni
a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátsz hat nak a ka -
zánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, ami -
nek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez
ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyo mást szabályozó
szelep biztosítani tudja az állandó és meg felelő üzemi nyomást.
FONTOS, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
• A tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt

mér tékig fel legyen töltve vízzel,
• A csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott,

illet ve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
• Szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan

működéséről és megfelelő áramellátásáról,
• Ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és

ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő foko-
zott mértékű korrózió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek
megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető
szabályok betartására.

NÉPSZAVAZÁS • 2016. október 2. • Veresegyház
ELŐZETES EREDMÉNYEK
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KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Kalauzunk, Harcos Györgyné, a Kéz a Kéz -
ben Önkormányzati Óvoda intéz mény ve ze -
tője kihangsúlyozta mindkét épület bejárá-
sakor, hogy nemcsak egyszerűen arról be -
szél hetünk, hogy az óvodai nevelés tága -
sabb, esztétikusabb környezetben végez he-
tő mostantól, hanem pedagógiai szempont-
ból is nagyot tudnak előrelépni. Példaként
hozta fel, hogy pont az óvodás korosztály
talán leginkább az, amelyik igényli a tágas
környezetet, a mozgás feltételeinek meg lé -
tét, hiszen főleg ezen keresztül tapasztalják,
tanulják környezetüket.

Továbbá nagyon fontosnak tartja, hogy a
lo go pédiai szobák és például a sószoba ki -
ala kításával speciális egészségügyi-nevelési
igé nyeknek is meg tudnak felelni. A Széc he -
nyi téri óvoda esetében pedig kiemelten
jelentős változás, hogy megszűnt az állandó
bal esetveszély az emeleten elhelyezett cso-
portok megfelelő földszinti csoportszo bák-
ba költöztetésével. Olyan, e területen ke vés -
 bé járatosak számára nem is érezhető prak-

tikumra is felhívta a figyelmünket, mint a
tágas mosdók által gyorsítható mosakodás,
ami nagyban segíti az óvoda aznapra ter-
vezett napirendjének tartását.

De mi is épült pontosan? A Széchenyi téri
központi óvoda új épületszárnnyal bővült,
ahol két csoportszoba, tornaszoba, sószoba,
tálaló, külön logopédiai szoba és egyéb ki -
szol gáló helyiségek létesültek. Az épület
egé sze is megújult, többek között a nyílás -
zárók cseréjével és a játszóudvar duplájára
növelésével. Amennyiben sikerül pályázati
pénzből az ovi-foci pályát is megépíteni, a
145 gyereket befogadó Széchenyi téri óvoda
kétségkívül minden igényt kielégítő óvodája
lesz a városnak, ahol a buszmegálló áthe-
lyezésével a korábbi parkolási gondok is
rendeződtek.

Hasonlóan nagy átalakításon esett át az
egy kor boltként és raktárként funkcionáló
Lévai úti óvoda is. Megújult a parkoló és a
kerítés, itt is bővült a játszóudvar és új tor-
naszoba, pedagógusszoba, tálalókonyha ke -

rült kialakításra, miközben kívül-belül meg -
 szé pült az épület egésze, hogy mást ne em-
lítsünk, lifttel kisegítve a működtetést. Mint
Harcosné látogatásunk végén ismét kihang -
súlyozta, a szebb környezet a gyerekek han -
gulatára, érzelmi és szociális fejlődésére is
pozitív hatást fejt ki, ezért köszönettel tar-
toznak az önkormányzatnak és az óvoda
speciális igényeit a munkálatok alatt is fi-
gyelembe vevő kivitelezőknek. A jó hangu-
lat meglétét magunk is csak megerősíteni
tudjuk, mert ott jártunkkor a kis óvodások
rólunk tudomást sem véve, önfeledten ját-
szva élték mindennapi életüket. Azt pedig,
hogy vigyáznak megszépült környezetükre
egy kislány tudatosította bennünk, aki tá jé -
koz tatott, hogy ha esetleg kismotorozni sze -
retnénk, akkor azt hogyan tegyük, hogy
szép maradjon a játszótér.           KOVÁCS PÉTER

Élet a megújult óvodákban
Mint arról múlt havi számunkban beszámoltunk, Veresegyház Önkormányzata saját
költségvetéséből, mintegy 500 millió forint értékben újította fel a nyár folyamán a
Széchenyi téri és a Lévai úti óvodát és augusztus végén ünnepélyesen át is adta
használatra az óvodásoknak. Most ellátogattunk az intézményekbe, hogy lássuk
működés közben a megszépült épületeket.

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb Fotó: Veréb Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Gratulálunk a kinevezéséhez! Mit takar
tu lajdonképpen a szervező-igazgatói mun -
kakör? Mondhatjuk, hogy ön az el ső ve re -
si nappali középiskola igaz gató nő je?
Egyelőre maradjunk annyiban, hogy 2017.
július 31-ig szól a kinevezésem és kifeje -
zet  ten arra szól a megbízatásom, hogy az
önkormányzattal és az egyházmegyével
közösen létrehozzam az intézményt, a kö -
zösséget, mindenekelőtt természetesen a
tanári közösséget.
Ebben bizonyára nagy segítség, hogy je-
lenleg is gyakorló pedagógusként tanít,
komoly szakmai sikereket felmutatva a
pályafutásában.
Igen, kétségkívül előny, hogy nem kívül -
ről, hanem a tanári szakmából érkezem e
fel adatra. Egyébként veresi születésű va -
gyok, itt is nőttem fel, pedagógus szülők
gyermekeként. A szüleim mindketten ma -
te  ma tika-fizika-technika szakos tanárként
dolgoztak. Így nem is csoda, hogy gyerek -
koromtól közel állt hozzám a matematika,
a fizika és a pedagógia. Ez utóbbiban mai
napig azt tartom legfontosabbnak, hogy
hogyan lehet egy tanulót  fejlődésében se -
gí teni. Ezért az egyetem elvégzése után
egy mentálhigiénés szakképzésen is részt
vettem, ahol ilyen téren is sok minden el -
mé lyült. Az a szép ebben a hivatásban,
hogy segíthetünk mindenkit kiteljesedni a
saját életútjában. 1993-tól tanítok, jelenleg
még a váci Boronkay György közép is ko -
lában, ahol ezt a szellemiséget élem meg.
És így nem csak azt tartom sikernek, ami -
kor a diákjaim kiemelkedően sikeresen
szerepelnek egy versenyen, (Bonis Bo na
ál la mi díjas és Graphisoft-díjas pe da gó-
gus, tanítványai többek közt nyertek A rany
Dániel és matematika OKTV verse nye ket
is. – K.P.), hanem azt is, ha egy di ákom ön-
maga tehetségében kiteljesedik.
Ebben a szellemben igyekszik kiválasz-
tani a leendő tanári kart is?
Diákcentrikus tanári kart képzelek el, a -
mely erősíti a diákok életútját, közösség-
ben, rendszerben gondolkodik, beleértve
a tanulókat és a szülőket is. Jól állunk e
téren a szervezéssel, szeretnénk decem-

berre nyilvánossá tenni a tantestület össze -
tételét, már csak azért is, mert a mű  kö dési
engedélyhez is szükséges. Egy nyílt tea dél  -
utánt tervezünk, ahol az érdeklődők meg -
ismerkedhetnek velünk személyesen is.
A tanári karban lesznek fiatal pedagógu-
 sok, és tapasztaltabb kollégák, akik már
komoly eredményeket tudnak felmutatni.
Mindennél fontosabb, hogy jó tanárok ta -
nít sanak Veresegyházon, az induláskor ez
lesz a belénk vetett szülői bizalom alapja.
Mi lesz a gimnázium legfontosabb szak-
mai célja?
A továbbtanulásra történő felkészítés. Rö-
vi desen nyelvvizsga és emelt szintű érett -
sé gi lesz a felsőfokú továbbtanulás felté  -
tele. Tehát minőségi munkára van szük-
ség. Szeptemberben két gimnáziumi osz -
tállyal indulunk, ami fokozatosan töltődik
majd fel a teljes, évfolyamonkénti három
osztályra. Sokan érdeklődnek, hogy meny-
nyire számít majd az, akár a felvételnél is,
hogy katolikus gimnázium leszünk. Min-
den kit megnyugtathatok, nyitott iskola le -
szünk, ami nyitva áll minden tanulni vá  -
gyó előtt, nem lesz elvárás például a lelki -
pász tori ajánlás. Természetesen szel le -

miségünkben felvállaljuk keresztény ér té  -
keinket, meghívást szeretnénk adni az er -
re nyitottaknak. Felmutatjuk hitéletünket,
kultúránkat, de tiszteletben tartjuk a hit-
beli személyes döntéseket. Felekezettől
függetlenül mindenkit szeretettel várunk.
Hogyan lesz a felvételi?
Október 20-ig nyilvánosságra kell hozni a
felvételi információkat. Terveink szerint a
6-7. év végi és a 8. félévi, úgynevezett é rett -
ségi tantárgyak (matematika, tör té ne lem,
magyar, egy idegen nyelv és egy termé -
szettudományi tantárgy) eredményei mel-
lett a családdal közös személyes be  szél  -
getésből fog állni. Szeretnénk a köz pon ti
felvételi eljárásban részt venni. Feb ruár 15-
ig kell majd jelentkezni, a két osztály a
meg szokottnak mondható 30-35 fős lét-
számokkal indul. Ez csak elsőre tűnik sok-
nak, az osztott órák miatt átlagosnak
mondható manapság.
Épület viszont még nincs.
Ismerve városunkat, bízhatunk benne,
hogy szeptemberre kész lesz. (Nevet.) A Fő
úti épület megépítésének ütemezését a
tanítási célokhoz igazítjuk, így első ütem-
ben a szaktantermek, kistermek, ideig le -
nes irodák és a melegítőkonyha készül el, a
többi tanterem, a közösségi terek és a vég -
leges irodák majd a feltöltődéssel párhu za -
mosan később épülnek meg.
A szakképzés felé nyit az intézmény a
későbbiekben?
Figyeljük folyamatosan a törvényi változá-
sokat, de jelen állás szerint hosszú távon
inkább a 6 osztályos gimnázium felé nyi tást
tartom reálisabbnak és a két tan nyel vű ok-
tatás megvalósítása is a merész ál maink kö -
zött szerepel, de várjuk meg a fogadta tást.
Nem kis teher sikerre vinni Veresegyház
első középfokú oktatási intézményét az el -
várások miatt. Hiszen siker esetén megá-
gyazhatnak más középiskolák indításának is.
Úgy gondolom, hogy amikor jönnek a
nagy kihívások, akkor a Teremtő ad hozzá
erőt, muníciót is. Bízom benne, hogy min -
dig lesz erőm, kitartásom, hitem elvégezni
ezt a kétségkívül megtisztelő nagy felada-
tot. Nagyon jó, életcentrikus iskolát sze ret -
nénk létrehozni. Nem csak a felsőoktatási
felvételi a lényeg, hanem, hogy a tanulók
meg találják a helyüket az életben is.
Ér zem természetesen a fokozott elvárást,
de a hatalmas segítőkészséget is a város-
ban. Nagy ügye ez Veresegyháznak, ennek
sze retnék jó szolgálója lenni.

KOVÁCS PÉTER

PREHODÁNÉ NAGY ÉVA • a nappali tagozatos katolikus gimnázium szervező-igazgatója

AZ ELÉRHETŐSÉGEK: info@verkagim.hu • www.verkagim.hu

„Nagyon jó iskolát szeretnénk csinálni!”
Mint arról szeptemberi számunkban hírt adtunk, Veresegyház régi álma telje sül-
het 2017 szeptemberében, amikor is megnyitja kapuit a város első nappali ta go -
zatos gimnáziuma. A leendő iskola szakmai előkészítését irányító Prehodáné
Nagy Évával beszélgettünk.

Közélet

Fotó: Veréb

Prehodáné Nagy Éva
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Veresi Szüret

Nagy sikerű, hangulatos és sokszínű volt az idei Veresi Szüret. A fel -
vo nulás után játszóházak, kirakodóvásár, népi játékok, szőlőpréselés
várta az érdeklődőket. A színpadon fellépett a Bahorka Együttes, az
Ipolysági Sendergő Együttes, a Veresegyházi Hagyományőrző Együt -
tes, a Bokréta és Botorka Néptáncegyüttes, a Népdalkör, a Garaboly
Zenekar, a Fricska Táncegyüttes és a Veres 1 Színház társulata.

Fotók: Ruzsovics Dorina
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NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA A SZENTLÉLEK TEMPLOMBAN

A Szentlélek Templom születése képekben
nevet viselő fotókiállítás már a maga ne mé -
ben is egy színvonalas fotóművészeti be  mu-
tató volt, betekintést nyújtva a temp lom é pí -
té sének legmegkapóbb pillanataiba. A kép  -
felvételeket a fotográfia helyi szerelmesei
készítették, odafigyelvén az építkezés során
láthatóvá vált legapróbb részletekre is. 

Különleges élményben volt részünk Dr.
Varga Tibor jogtörténész „Mária Országa és
Szent István” témájú előadásán, a „jelként” a
nyitott ablakon át besuhanó galamb egyidejű
megjelenésekor. Ez nem is történhetett volna
másképp, a gerle leült az oltárra és egy ideig
onnan „figyelte” az eseményeket. 

Eddig veresi templomban még nem volt
hallható a liturgikus zenei élményeken kívül
más zenei műfaj, most azonban a Magyar
Örökség-díjas Misztrál együttes koncertje
mást is nyújtott. Magyar költök versei, nép -
dal feldolgozások gitárra, furulyára, dudára,
énekre és ütőhangszerekre. A gyönyörű ze -
nei hangzás magasztos élmény volt mind -
annyiunk számára. 

Veress Enéh Erzsébet szobrászművész i -
rány  mutatásával a gyerekek „Szentlélek” té   -
má jú kézműveskedése, továbbá a Misztrál
együt tes hangszerbemutatóval egybekötött
koncertje által gyerekprogramokban sem
szű kölködött a rendezvény. Nagy László épí -
tész vezetésével az érdeklődők bejárták a
temp lomot, megismervén annak minden tit -

kát és szépségét. Sokan éltek is ezzel a le -
hetőséggel.

A rendezvényt követően, a templom le en -
dő kávézójában a szervezőkkel, Nagy Lász   -
ló val és Zsolnai-Deák Emesével beszél get tünk.
NAGY LÁSZLÓ: A templom tervezésénél igye -
kez tem figyelembe venni, hogy egy olyan
templomi tér létesüljön, ami alkalmas a li -
turgikus eseményeken kívül az egyéb kö zös-
 ségi együttlétre is. Ennek alapfeltétele egy
olyan közösség megléte, aki nyitott arra, hogy
időközönként a teret átadja, helyet ad jon,
mint jelen esetben, zenei, irodalmi és jog tör -
téneti rendezvény megtartásának. A Misztrál
koncert egyenesen fantasztikus volt, az
együt tes tagjai mondták is: meg ha tot ta őket
a tér, otthon érezték itt magukat. A ren dez -
vénynek az a célja, hogy a hívőkön kívül más
érdeklődök is betérjenek a temp lom ba, ez -
által megismerhessék az Egyház életét és kul -
túráját, itt most ez megvalósult, a magam ré -
széről sikeresnek tartom a prog ra  mokat.
Sze retnénk jövőre is megtartani a fesztivál
keretében a rendezvényt, remé nye ink szerint
az addigra felújított régi templom és a Szent -
lélek Templom közös nyitott sá gá val.
ZSOLNAI-DEÁK EMESE: Korábban művészeti
ve zetőként dolgoztam egy kulturális szalon -
ban, miután megszülettek a gyermekeim öt
éven át egyfolytában velük foglalkoztam.
Van bennem egy erős késztetés a kreativitás
felé, dolgozni, tevékenykedni szeretnék. Jó
al kalom volt az Ars Sacra Alapítvány fel hí -

vása, a fesztivál megtartására. Megépült az
új templom, jöttek az ötletek, mutassuk be
az itt élő embereknek azt, hogyan épült, így
jött a fotókiállítás ötlete. Annak több oka is
van, miért épp a Misztrál együttest hívtuk
meg a program keretében. Figyelembe kellett
venni, hogy a templomnak ez az első olyan
jellegű koncertje, ami nem orgona, vagy
kórus, hanem teljesen más. Fontos szem -
pont volt az is, csak olyan zenei műfajt játszó
együttest hívjunk meg, akik a színvonalas
műsorukkal lelkileg is maradandó élményt
tudnak nyújtani. Úgy gondolom ez teljes
mér tékben sikerült a gyerekműsor és az esti
koncert tekintetében is. Megpróbáltunk több
korosztályt is megszólítani, a kisebb és az
idősebb gyerekeket a szobrászkodással, míg
a felnőtteket Varga Tibor előadásán ke resz -
tül. Hogy ez mennyire volt sikeres? A gye re-
kek sötétedés után mentek el, annyira bele -
jöttek az alkotásba.  Dr. Varga Tibor először
volt Veresegyházon, ennél fogva törekedett
minél több, az adott témához kapcsolódó in -
formációt megosztani velünk. Azért hívtuk
meg, mert az előadásaival a keresztény ér té -
ke ket erősíti. Mindig tiszta forrásból dol go-
zik. Amikor először hallottam az előadását,
nagyon nagy hatással volt rám, azt reméltem,
majd itt is több embert megérint az elő -
adásmódja és mondandója. Nagyon örültem
a munkának, élveztem a fényképek soka sá -
gá ból a legkifejezőbbek kiválogatását, a
szer vezési feladatokat. Azon túl, hogy az Ars
Sacra Alapítvány, a város önkormányzata és
az egyházközség is támogatta ezt a prog ra -
mot, a Nagy Lászlóval való közös munka is
rendkívül pozitív élmény volt számomra.
Hogy mik a további terveim? Dolgozni, al kot -
ni szeretnék. 2017-ben ismét részt venni a
fesztivál helyi programjának a meg szer ve zé -
sé ben.                                            VERÉB JÓZSEF

Ars Sacra Fesztivál
Országosan tizedik alkalommal került megrendezésre a Nyitott Templomok Napja
programsorozat, melynek időpontja minden év szeptemberének harmadik hete.
Miről is szól ez a rendezvény? Az ember által létrehozott művészeti értékeken ke resz -
tül „a Szépség és Igazság felmutatásával láthatóvá tenni a láthatatlant, és felragyogtatni
az Isten által teremtett világ csodálatos voltát”. Veresegyház idén csatlakozott a 2007-
ben indult rendezvénysorozathoz, melynek alapját a város új templomának a meg szü-
letése tette lehetővé. A rendezvény keretében a Szentlélek Templom a városban még
temp lomi térben soha nem látott és hallott programoknak adott otthont. 

„Akik tudják, magyarnak lenni büszke
gyönyörűség és érzik, hogy ki embernek
hitvány, az magyarnak alkalmatlan.” 

Dr. Varga Tibor: A szívbe írt igazság

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Zsolnai-Deák Emese és Nagy László

A Misztrál együttes műsorán
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Hogyan indult a zenei pályája? Van valami
különleges élmény, ami miatt ekkora sze re -
lem lett a zene?
Zalaegerszegen születtem és éltem. A zene
kisgyerekkorom óta szerepet játszik az éle -
tem ben. Talán négy éves lehettem, amikor
eltűntem egy május elsejei ünnepségen. Egy
zenekar lépett fel és én ott annyira leragad-
tam, hogy amikor a zenekar pakolni kezdett,
ráeszméltem, hogy besötétedett. Megkér dez -
tem egy bácsit, hogy mennyi az idő, aki azt
válaszolta: „Már elmúlt 22 óra.” Azt hiszem,
ezen a koncerten vénásan megkaptam a
zene iránti szenvedélyt.
Miért pont a klarinétot és a szaxofont vá -
lasz totta?  
10 éves voltam, amikor a Petőfi Sándor Álta -
lános Iskola zenekarának a tanára a szom-
széd ban levő Bögre csárdába járt és anyu  -
kám megkérdezte, hogy tudna-e nekem hoz -
ni egy hangszert. Először nemleges választ
kaptunk, mert a bátyám elvitte megszánkóz-
tatni a hegedűjét, ami persze összetört. Végül
anyukám addig könyörgött, amíg pár nap
múl va hozott egy törött klarinétot, amit a bá-
tyám javított meg, utána játszottam az Úttörő
Zenekarban. Akkoriban sokkal menőbb volt
a szaxofon, ezért loptunk egyet. Nem szép
do log, de így volt.
A fiatalkori sikerek után volt egy kisebb
szü net a zenében. Hogyan tudott mégis visz-
sza találni a szenvedélyéhez?
Jött egy mélypont, mert két zenekarom is a
disszidálások miatt bomlott fel. Éppen az
első gyermekünket vártuk és mondtam a fe-

leségemnek, hogy eladom a hangszereket,
de ő persze nem engedte. Amit jól is tett,
mert pár nap múlva jött is egy lehetőség. Bá-
natomban, hogy nincs zenekar, lementem az
Eötvös Klubba és ott valaki bemutatott Szigor
Lacinak, az Old Boys zenekarvezetőjének,
aki meghívott egy próbára, mert éppen sza-
xo fonost kerestek. 10 évet nyomtam le velük,
ez egy nagyon klassz időszaka volt az éle -
tem nek. Volt olyan év, hogy több koncertünk
volt, mint ahány nap van egy évben.
Hogyan került a Veresegyházi Fúvós ze ne -
karhoz?
Miután kiléptem az Old Boys-ból több zene -
ka rom is lett itt helyben és velük nagyon so -
kat játszottunk. Akkoriban nagyon nagy élet
volt hétvégenként. Felváltva léptünk fel a Váci
Mihály Művelődési Házban, a strandon és a
főtéren. Mégis volt egy bajom, hogy én an -
nak idején klarinéton kezdtem, de szaxofo -
non játszok. Egy alkalommal megkérdeztem
a Veresegyházi Fúvószenekar karmesterét,
hogy nem lenne-e szükségük egy klariné-
tosra, aki örömmel fogadott.
Mint az előzőekben is a véletlenek sora
hoz ta a lehetőségeket, a Gödöllői Fúvósze -
nekar is váratlanul jött szóba.
Igen, tavalyelőtt itt Veresen karmester váltás
miatt elmaradt a balatoni nyári tábor, pedig
imá dom a Balatont. Nagyon csalódott és szo -
mo rú voltam, de egyik nap a postán össze-
fu tottam Ella Attilával, aki csekkfeladás köz  -
ben panaszkodott, hogy lefoglalt a gödöllői
csapatnak 40 főre Balatonlellén szállást, de
még tíz hely szabad. Én pedig gyorsan kap-

csol -
t a m ,
hogy ők két
nap múlva mennek,
és még üresedés is van, akkor akár mehetnék
is. Így lettem ennek a zenekarnak a tagja.
Már 26 éve Veresegyházon él. Hogyan és
miért pont ide költöztek?
Azelőtt Újpesten, Káposztásmegyeren lak-
tunk, de ahogy sokasodott a család kezdett
kicsi lenni a lakótelepi lakás és vágytunk ki a
zöldbe. Fóton kezdtük, aztán éltünk Csomá-
don, majd Veresegyház lett a befutó. A stran-
dot már ezelőtt is használtuk mielőtt ide köl-
töztünk volna, mert közel volt a vonathoz.
Reggel jöttünk, este mentünk. Majd egyszer
úgy döntöttünk, hogy már nem akarunk ha -
za menni, vettünk itt egy házat és azóta itt é -
lünk. Ezen kívül nagy motiváció volt, hogy
akkor Pesten heteket kellett várni a telefonra,
itt pedig három nap alatt bekötötték. Egy fe-
leséggel, három gyerekkel és két nagyanyó-
val költöztem, akkor még falura.                                      
Hogyan kapta a Dörge becenevet?
A családi legenda úgy szól, hogy az édes a pám
öccse csatárként futballozott a Szombathelyi
Haladásban. A szurkolók azt ki  abál ták min -
dig: „Dörgöld be, dörgöld be!”. Eb ből lett elő -
ször az ő beceneve a Dörge. Évek kel később,
amikor egy szombathelyi tanár jött Zala e ger -
szegre tanítani, pont oda, hol a bá tyám és én
is tanultunk. Ő kezdte el a na gyobbik testvé -
re met először Dörgének hívni. Utána én let-
tem a kis Dörge és úgy gon doltuk, hogy ez
egy jó művésznév lenne a számunkra.
Hogyan telnek mostanában a hétközna pok?
Nem tudnék belesüppedni a hétköznapokba,
ezért vendég zenészként is szoktam játszani
más zenekarokban. Szeretek kertészkedni, a
polgármesteri hivatalnál utcanév táblákat ra -
kok ki, ellenőrzöm őket, van egy vizsla ku-
tyám, akivel minden reggel járom az erdőt, a
tavakat. Tavaly pedig elkezdtem Gödöllőn
mé hészkedni. Nekem szükségem van arra,
hogy mindig csináljak valamit, például még
mindig nem tudok ledőlni, pihenni ebéd u -
tán. Azt gondolom, hogy amíg az egész sé -
gem engedi, nem is fogok, mert nem is aka  rok
kevesebbet vállalni.                            FÁRI FANNI

ARCOK A VÁROSBÓL

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

HORVÁTH „DÖRGE” PÉTER zenész

Soha nincs vége
A Joan Kávéházában várakozom egy szép őszi délután Horváth Dörge Péterre. A meg -
be szélt időpontban megérkezik, sportosan a biciklijével. Napszemüveget és hawaii
mintás élénkzöld inget visel, az egész életében pörgősen élő klarinétos nem tipikus
nyugdíjas.
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„A horgászat iránti rajongásom vezetett
Veresre, amikor egy barátom tanácsára tel -
ket vettünk itt. A mai napig tagja va gyok
az egykori Vasutas Horgászegyesületnek.
Előttünk akkor földút vezetett, amin nap-
köz ben lovas kocsik álltak, mert a lapos-
ban eperföldeket műveltek. A patakon
csak egy farönkön tudtunk átmenni, a töl -
tés még sehol nem volt.

Egy szerre gépek jelentek meg és ki de -
rült, hogy tavat fognak építeni. A Pamut-tó
ak kor már készen volt, az új tó, ráadásul a
ker tem tövében igazi meglepetést okozott
számomra. Amikor nyugdíjba készültem,
jelentkeztem a Haldorádónak nevezett
bér   horgász tó üzemeltetőjénél, Tátrai Vik-
tornál, hogy szívesen dolgoznék nála hal -
őr ként. A sorsom két nap alatt eldőlt, mert
amint nyugdíjas lettem, szinte azonnal al-
kalmaztak. Hiába volt a szenvedélyem a
horgászat, és azt gondoltam, hogy isme -
rem a halakat, nagyon sokat tanultam. Az
emberekkel is bánni egészen más történet.

Reggel már 6 óra előtt a tónál voltam,
mert jöttek a pecások. Kiadtuk a jegyeket,
szi -go rúan adminisztráltunk, ha kellett
halele -séget is adtunk. Takarítottuk a tó
kör nyé- két, vágtuk a füvet, begyűjtöttük a
letört gallyakat. Aktív koromban, amikor a
vezér sofőrjeként dolgoztam, a kocsim is
mindig ragyogott. Hát itt sem adtam a
rendsze re tetemből.

Pár év múlva a Gamesz vette át a tó üze -
mel tetését. Mind a mai napig örömmel
megyek be hozzájuk, mert nagyon kedve -
sen bánnak velem. Így volt ez akkor is, ami -
 kor hetente mentem elszámolni a be vételt.

A tó nagy népszerűségnek örvendett,
ami hez a jó marketing is hozzájárult. Oszto -
gattuk a kocsikra ragasztható hirdetéseket,
amiért kedvezmény járt. Egy alkalommal
azzal csábítottuk a horgászokat, hogy aki
koi pontyot – a kerti tavakban népszerű pi -
ros díszhalat – fog, annak 50 000 Ft-ot fize -
tünk azonnal. Persze a halat vissza kellett
dobni, de annyian jöttek, hogy alig győz tük.
Egy szerencsés horgász egy nap alatt kettőt
is kifogott, így százezer forinttal gaz da go dott.

Rendszeresen telepítettünk halat, amiért
sokaknak eredményes volt a horgászás. És
éjjel is jöhettek, ami egyáltalán nem volt

divat a környéken. Volt, hogy egy éjjel 70
jegyet adtam ki. Ilyenkor aztán folyama -
tosan a tó körül járkáltam, hogy szemmel
tartsam őket.

Nagyon szerettem a gyerekeket. Ennyi év
után pedig nagy örömmel veszem, ha már
felnőttként megszólítanak, nevemen kö -
szön   tenek. Nem mindegyiket ismerem már
meg, de örülök, hogy szép emléket őriznek
a találkozásainkról. Nyaranta gyermektá bo -
rok vannak a tó körül, ilyenkor aztán zajlik
az élet. A gyerekek pedig később is vissza-
járnak. Kell ennél nagyobb öröm?

Rendnek kellett lennie, mindent pre cí -
zen nyilvántartottunk. A kifogott halakat
meg kellett venni, mert a napijegy csak
meg  ha tá rozott mennyiségű hal kifogására
és el vitelére adott lehetőséget. A sportjegy
csak a hal kifogására jogosít, a halat vissza
kell engedni a vízbe. És közben úgy bánni
ve lük, mint a hímes tojással. Halpaplanra
kell fektetni őket, amíg a horgot kiszedik a
szá jukból. Könyvelni kell a hal súlyát, és
le is kell fényképezni a nagyobb pél dá nyo -
kat. Sokan csak ezért járnak.

Csibészek persze mindenhol vannak. És
igaz az is, hogy senki nem szereti, ha rajta
kapják. Volt, hogy vettek öt jegyet és 10-12-
en pecáztak. Ha csendben szóltam, szót
fo gadtak. Nem kenyerem az erőszak, én
nem dobáltam vízbe a botokat, vagy tör -
tem el, így velem sem volt senki erőszakos,

pedig ha valaki beivott, bizony hamar na -
gyon erősnek gondolta magát. Azt hi szem
mindenkivel sikerült megtalálnom a han -
got, mert megértették, hogy a dolgomat te -
szem, amikor ellenőrzést tartok.

Szerettem, amikor a horgászok hozták a
családtagjaikat is. Főztek, napoztak, tanít-
gatták a gyerekeket, akik türelemmel töl -
töt tek el sokszor órákat a parton. És gyak -
ran meghívtak egy-egy kóstolóra. Hetente
legfeljebb két szabad napom volt. Sze ret -
tem, amit csináltam, és bár nem tudtunk
kimozdulni itthonról, mégis azt mondom,
hogy ragyogó élet volt ez.

A tavat időnként új bérlők üzemeltették,
de mindenki megtartott a munkámban. 
A fe  leségem betegsége miatt sokat voltam
távol, elvesztése nagyon megviselt, hiszen
51 évet töltöttünk együtt. Rappai Béla és
Fábián Gábor, a mostani bérlők látták,
hogy mennyire rossz passzban voltam,
meg  érezték, hogy a segítségük szinte az
életemet menti meg és visszahívtak. Ismét
beálltam dolgozni, a munkába temet kez -
tem. Három év múltán magam döntöttem
el, hogy visszavonulok.

Gyakran visszajárok, oda húz a szívem,
az emlékeim, a lábaim meg visznek ma -
guk tól. Hetvenkilenc éves vagyok, nem
tervezek előre, de ha szükség lesz rám,
tud   ják, hogy számolhatnak velem.”

MOHAI IMRE

ARCOK A VÁROSBÓL

A példás rendben tartott ház teraszán beszélgetünk Somogyi Bélával. A fák között látjuk a tavat, a volt munkahelyét,
amit így szolgálaton kívül is szemmel tarthat. Mesélni kezd. Megfontoltan, időrendbe szedve, hogy a történet-folyam
követhető legyen az idegen számára is. Arca hol mosolygós, hol szomorú, mert nem csak örömökkel tarkított életútról
mesél. Nem zavarom meg kérdésekkel. 

SOMOGYI BÉLA • nyugdíjas halőr

„Tizennyolc évig őriztem a tavat”
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Szeptember első hetében városunk zeneoktatási intéz mé nyé -
ben is megkezdődött a tanítás. Az öt kihelyezett – Erdőkertes,
Mogyoród, Szada, Vácrátót és Vácduka – tagozattal együtt
összesen 563 növendék kezdte meg a tanévet hangszeres,
szolfézs és a rajz-festészet tanszakon.

•
A 2016/17-es tanév első rendezvénye, a Zene Világnapja al-
kalmából október 3-án, a Váci Mihály Művelődési Házban
ke rült megtartásra. A programban most először vettek részt
az EGYMI – Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény – tanulói. A növendékek és tanáraik fellé -
pé sé vel egy 60 perces műsorral ünnepeltünk. 

•
Az intézmény aktuális rendezvényeiről, programjairól az is -
kola honlapján, Facebook oldalán, valamint a Veresi Króni -
kában olvashatnak. Szívesen fogadjuk további érdeklődésüket
a zeneiskola titkárságán személyesen, illetve a 06 28 387 210
telefonszámon, vagy e-mail: veresizeneiskola@gmail.com
címünkön.

BACSA GABRIELLA IGAZGATÓ HELYETTES

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Vajon honnan jött az ötlet
és mi célból? 
RÁCZ ZSÓFIA: Veresegyhá-
zon nőttem fel, nagyon
kö tődöm a városhoz, és

most egy új minőségben
sze retnék részt venni annak

életében. Veresi fiatalként látva az igé nye -
ket és a lehetőségeket, ifjúságüggyel kezd -
tem el foglalkozni. Ennek első lépéseként
felmértem a fiatalokat tömörítő szer vez e -
te ket, csoportosulásokat. Így leltem rá a
Köz pont Ifjúsági Tagozat (KIT) aktivistáira
is, akik az iskola diákjai mellett részt vettek
az évnyitón megvalósult performance lét -
re hozásában. Mivel a városban még nem
működik középiskola, így az általános is -
ko la elvégzése után a fiatalokat nehéz kö -
zösségileg megszólítani. Célunk a még
helyben elérhető korosztály figyelmének
felkeltése volt és erre nagyon jó lehető sé -
get adott az évnyitó, mert 780 iskolás előtt
mutathattuk meg magunkat.
Miről szólt ez a megmutatás?
A jelenet gyakorlatilag egy minőségi sza -
bad idő reklám volt. A tervezés során meg -
kér deztük a résztvevő nyolcadikosokat,
miket szeretnek csinálni, amiből minden-
féle egyéni tevékenységek jöttek ki, ezeket
rögzített improvizációkkal közösségi ese -

mé nyekké alakítottuk át, így végül három
lehetőséget bocsátottunk szavazásra az
évnyitón. A szabadidős programok kigon-
dolását és szervezését ideális esetben a fi-
atalokkal együttműködve képzelem, mert
így megtapasztalhatják a közösségi lét és
a befektetett energia pozitívumait, és sok -
kal inkább érdekeltek lesznek a részvétel-
ben.
Kik támogatják a törekvéseiteket?
Nem is igazán támogatókra van szüksé -
günk, hanem kölcsönös együtt mű ködésre,
amiben jelenleg a Támaszponttól és a KIT-
tól kapjuk a legtöbb segítséget. De részt
vettünk a „Veresegyház szeretlek” vetél ke -
dő szervezésében is egy promóciós videó
elkészítésével, ahol a vetélkedő szerve ző -
je, Pásztor Ildikó abszolút nyitottnak bi-
zonyult a helyi fiatalok bevonására ebbe
és más programokba is. Szerencsére az
ügy mindannyiunk érdeke.
Tudomásom szerint korábban dráma pe -
da gógus végzettséget is szereztél. To váb -
bi terveid?
Tavaly diplomáztam történelemből, jelen-
leg az ELTE-n vagyok másodéves tör té ne -
lem és játék-és szabadidő-szervező tanári
mester szakon. További terveim? Ifjúság -
üggyel szeretnék foglalkozni, amihez egyéb-
ként a drámapedagógiai ismeretek is na -

gyon hasznosak. Szeretnék részt venni a
fi atalok életminőségének javításában, eh -
hez szükség van az önszerveződés, az
érdekérvényesítés támogatására, segíteni
kell az egyeztetést az izolált csoportok és a
város igényei között, biztosítani a kor osz -
tály számára hasznos információk áramlá -
sának és az egyéni fejlődésnek a feltételeit.
Milyen módon tud a KIT
segítséget nyújtani a
„Veres érted?!” szer -
vez ődés mun kájá hoz?
LEBEK BENCE, A KÖZ -
PONT IF JÚ SÁGI TAGOZAT

ELNÖKE:
A távlatokban a céljaink
azo nosak, ezért érdekünk a szo ros együtt-
működés, a közös munkavégzés. Az em-
lített iskolai bemutatkozás a figyelemfel kel -
tés szempontjából nagyon jól sikerült.
Az évnyitón a tanulók által megszavazott
program, az élő szereplős Pokémon Go
szer ve zése már folyamatban van. Ter mé -
sze tesen a KIT ren delkezésére álló szellemi
és humán erő for rások segítségével ebben
az ese mény ben és a további munkában mi
is sze repet vállalunk.
Köszönöm a beszélgetést, további ered-
ményes munkát és sikert kívánunk!

VERÉB JÓZSEF

ZENEISKOLAI HÍREK

RENDHAGYÓ TANÉVNYITÓ A FABRICZIUSBAN • Beszélgetés Rácz Zsófi és Lebek Bence egyetemi hallgatókkal

Veres érted?!
Helyszín a Fabriczius József Általános
Iskola Fő úti épületének belső udvara,
2016/17 tanévnyitó ünnepség, felső ta -
gozat. 2016. szeptember 1-jén dél előtt
8 óra 24 perckor hat jelmezes fiatal
„be robban” a várakozó iskolások sor-
fa la és a tantestület tagjai közzé. Pilla -
natnyi döbbent csend, majd hangos
ne vetés és boldog mosoly követi az ál-
ta luk előadott 10 perces előadást.

Fotó: Veréb

Az általános iskolások évnyítóján 
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Szeptember 19-én sajtótájékoztató keretében tette közzé fel-
hívását a veresegyházi betlehemes játékot rendező Agora kör.

Mint Illés Zoltántól megtudtuk, terveik szerint advent idején
Téli fesztivállal teszik emlékezetessé az idei, immáron a 15.
Betlehemet. Ezért tisztelettel kérik a város és környéke család-
jait, magánszemélyeit és csoportjait, hogy készüljenek betle-
hemes játékokkal, készítsenek 1 m2-nél nem nagyobb bet  le -
  he mi jászolt és advent idején mutassák be Veresegyházon az
Agora Kör által rendezendő ünnepi sorozat-
ban. A tervek sze rint a kis betlehemek szal -
ma bála posztamenseken kerülnének be -
mutatásra a Szentlélek Templom előtti té -
ren de  cember 4-én 16 órától, ezért fon tos,
hogy lehetőség szerint idő járást bí ró anyag-
ból készüljenek. Később a veres egyházi
közin téz mények mindegyikébe kerülne e kis
műalkotásokból, mintegy ott is emelve az ün-
nepi hangulatot.  

Advent második vasárnapján olyan családi fotók-
ból nyílik kiállítás a felújított Tájházban, amelyek az
elmúlt évek betlehemes előadásain készültek. A szervezők

kérik, hogy a Betlehemeknél készült fotóikat adják kölcsön a
kiállítás idejére!

További eseményként december 10-én hagyományos disz -
nóölésre és torra várják az érdeklődőket.

A harmadik hétvégére kétnapos programot tartogatnak  a szer -
vezők. Szombaton a piac területén, meglepetésszerűen „buk -
kan nának” fel a betlehemes hagyománykörbe tartozó népi já té-
kokat, kis előadásokat bemutató csoportok, vasárnap pedig a

Tájházból induló és a templomot érintő felvonulás keretében
kerülnének – kellően szertartásos módon – elhelye zésre a

nagy Betlehem bábui. Hogy aztán ezt követően kez de  tét
vegye a hagyományos betlehemes program, amelynek a

végén további beszélgetésre, együttlétre csábítják az
érdek lődőket a programsorozat zárásaként.

Fellépők: a Népdalkör, a Hagyományőrző Né -
pi Együttes, a szadai Hagyo mány őr zők,

a fóti Népművészeti Középiskola tán-
cosai, a Gödöllői Táncegyüttes, a Re ge -

nyés  Zenekar, a SokKos Zenekar, Ka -
racs Erika, valamint ovisok, iskolások.

KOVÁCS PÉTER

TÉLI FESZTIVÁLT RENDEZ AZ AGORA KÖR

Bővülő betlehemes programsorozat

A szervező Agora kör a Téli fesztiválhoz szeretettel várja a családok, magánszemélyek és csoportok jelentkezését,
bármelyik programmal kapcsolatban a következő email címen: veresibetlehem@gmail.com

GRAFIKA: NAGY LÁSZLÓ
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A saját otthonod megvásárlása lehet a leg -
jobb apropó, hogy belefogj az ingatlanbe-
fektetésbe. Aki ingatlanba fekteti pénzét,
hosszú időre vásárol, és mindent megtesz
azért, hogy értékes ingatlant vásároljon a
lehető legvonzóbb áron. 

Ez a befektetési forma hosszabb távon
masszív megtérülést produkálhat, de sok
más szempontból is különbözik a többi
lehetőségtől: 
• HASZNÁLHATÓSÁG: részvényben

vagy kötvényben nem lakhatsz. Az in-
gat lan az egyetlen, amely használattal
termel jövedelmet: lakhatsz benne, így
bérleti díjat takarítasz meg,  de bérbe is
adhatod.

• TELEK KORLÁTOZOTTAN ÁLL CSAK
RENDELKEZÉSRE: A sűrűn lakott te rü -
leteken gyakorlatilag nincs már új épí -
tési telek, így a saját tulajdonod ez által
is felértékelődhet.

• TŐKEÁTTÉTEL: az ingatlan értékének
akár 70-90%-ára is felvehetsz kölcsönt.
A tőkeáttétel magas kockázat, ezért ne
feledd: csak megtérülő célra ajánlható.

• REJTETT ÉRTÉKEK: az ember össze-
futhat túlmotivált, de tájékozatlan ér té -
kesítővel is, aki piaci érték alatt kínál
ingatlanokat. Főnyeremény is ütheti a
markodat, ha résen vagy!
Természetesen az ingatlanbefektetés-

nek is vannak hátrányai, a kezdők szá má -

ra sok időbe és fáradságba telik, s nem
utol sósorban költséges lehet egy-egy in-
gat lan értékesítése vagy vásárlása. Ezt el -
ke  rü len dő érdemes lehet megfontolni az
ingatlanbefektetési cégeken keresztül tör -
ténő befektetést, illetve az ingatlanba fek -
tető alapokat. Amikor azonban befektetés
cél jára kiválasztod az ingatlant vagy a be-
fektetési alapot, ne feledd, a kereslet mo-
torja a helyi gazdasági növekedés. Nem
csak ar ra van szükség, hogy élénk legyen
a mun ka erő piac, hanem az is fontos, hogy
kor lá tozott legyen a lakás- és telekkínálat. 

Tantusz Könyvek
www.tantuszkonyvek.hu

Telefon: +36 1 460 0272

EGY KIS PÉNZÜGY...

EGY NEM MINDENNAPI
BEFEKTETÉS: AZ INGATLAN

A tápegység az  elektromos áram áta-
lakítására és energia ellátására szolgál
a különböző árammal működő egy sé -
gek számára.

A lényeg az, hogy amíg az elektromos
há lózatban nagyfeszültség van (110-230v
váltóáram létezik országoktól füg gően),
addig  az elektronikában és a digitális
tech nikában sokkal kisebb- és egyen-fe -
szültséget használnak.(Pl: 12v, 5v, 3v)

Ezenkívül az áramerősség sem elhanya-
golható, amelynek a jele I, és Amperben
mérik. Talán úgy lehetne érzékeltetni az
össze függést, hogy amikor egy kádba több
csapon keresztül engedjük a vizet, ezt hív -
hatjuk feszültségnek, és hogy mennyi re
nyitjuk meg a csapokat, azt nevezhetjük
áramerősségnek. Természetesen van össze -
 függés a kettő között:1watt=1A×1V.

Bizonyára mindannyian emlékszünk
iskolai tanulmányainkból, hogy ha egy
vas mag két felére hu zalt teker cse lünk és
az egyik tekercs vé gébe váltó ára mot enge -
dünk ak kor a másik tekercsben á ram in-
du ká ló dik (áram jön létre).

Namármost ha ezt az áramot egyen irá -
nyítjuk, már meg is kaptuk a szükséges
áramforrást a kis feszültségű eszkö zeink -
hez. Persze a  jobb mi   nőségű há ló zati

adap terek még va -
la mivel job ban
szűrik és fino -
mítják a ki  me -
neti jelet.

Az újabb táp -
egy ségek un.
kap cso ló üze mű
tápegy sé gek,
a m e  l y e k   n e k
nagy előnye a
sok kal nagyobb
hatásfok és a
kisebb méret. 

Az asztali szá mí -
tó gépeknél használt táp egy-
ségek összetettek: kapcsoló üze mű ek,
többféle feszültséget és áram erős séget ál-
lítanak elő. A teljesítményük ti pi  kusan kb.
500W, de lé teznek 300W és 1000W feletti
teljesítményűek is. Egy átlag felhasználó-
nak egy sima 500W-os táp egység bőven
elég (a gé pek fejlődésével a pro cesszorok
energia fel vé te le is jelentősen csökkent).
Inkább a minőségre és a megbíz ha tóság ra
kell odafigyelni! Sajnos a gép vásárlásánál
ez nem kap kellő figyelmet.

A tápegység hiba rendkívül sok e gyéb
hibát tud gene rálni, hiszen a készülékben

minden áram mal megy. (Tipikus tápegy -
ség hi bák lehetnek a billen tyű zet, cd, hdd

hibák, va la mint alap lapi újra -
indulás va la   mint insta-
bilitás.)

Létezik úgy ne vezett
alap lapi tápegység, ami
szintén meg hibásodhat
és általában továbbbon-
tásra és finomításra
hasz  nálják.

Az a felhasználó, aki
so kat ját szik, vi deót edi -
tál és külön nagy tel je -
sítményű videó kártyát
használ, annak érdemes

na gyobb, a kártya és a gép telje -
sítményéhez igazodó tápegységet besze-
rezni.

Léteznek un. túl feszültség védelemmel
ellátott tápegy sé gek, ezek megvételén ér -
de mes elgon  dolkodni mivel egy esetleges
hálózati áramingadozás során nemcsak a
tápegység ha nem a gép is tönkremehet. 

A következő alkalommal a monitorról lesz
szó!

ABONYI ZOLTÁN

SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636

A TÁPEGYSÉG
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 10. IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...
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ÉLETKÉPEK

Messze földön híres vízért mentem a Gö -
döllő melletti forráshoz. Ahogy a fóti kút-
nál, itt is gyakran várni kell, míg sorra ke -
rül az ember.

Szerencsém volt, előttem csak ketten
vol tak: egy fiatalember éppen az utolsó
edé nyét töltötte, az út menti padon pedig
egy rendezetten, de szegényesen öltözött
kortalan férfi ült, kezében szatyorral és
egy félliteres műanyag flakonnal. Köszön-
töttem és intettem, hogy menjen, de ő

szólt, hogy nyugodtan előzzem meg.
Hamar készen is voltam a pár kannával,
amikor mellém jött és csendben meg szó -
lalt. „Ráérek, Jósvafőről jöttem gyalog.”
Tényt közölt, nem panaszkodott.

Hitetlenül néztem fel. Ez nincs a szom-
széd ban, az út eddig lehet vagy 200 km.
„Épít kezésen dolgoztam, de nem fizettek
ki. Vonatra, buszra nem szállhatok fel. Ha -
za felé tartok Törökbálintra a beteg anyám -
hoz.”

Nem kutattam története igazát. Kivettem
egy ezer forintost és felé nyújtottam. Hal -
kan megköszönte.

Nem szólt többet. Hálálkodást nem vár-
tam, valahogy mégis zavarba jöttem. Nem
kevés az ezer forint, de igazából segítség
neki? Meddig jut el ebből a pénzből? Jegy -
re költi egyáltalán? Nemcsak otthonától,
de a legközelebbi várostól is messze van
még. Mire megy azzal, ha addig elviszem
magammal? Elköszöntem. 

A parkolóból visszanéztem rá, éppen
ivott a hűvös forrásvízből. Vajon a szomját
ol totta vagy az éhségét ütötte el?

-i-e

Tudomásom szerint megrendelésre készí -
tet te a domborművet, ez mennyire be-
folyásolta a munkát?
Nagy Lászlónak, a Szentlélek Templom
ter vezőjének a kezdetektől megvolt a kon-
cepciója. Már az épülő templomnál is jól
látszott az alaprajz bizánci behatása. Laci
már ele inte is a helyi művészekben gon-
dolkodott, tudta, ki a legalkalmasabb a bel -
ső és a külső tér kialakításánál a képző -
művészeti alkotások elkészítéséhez.
Minden művész megke res hette, hogy a tér
melyik részén szeretne dolgozni. De a sok
különböző alkotó egy térben felvet egy bi-
zonyos problémát: ennyi különféle szemé-
lyiség miként alkot majd egységet. Az én
munkám fent van az emeleti részben, telje -
sen önálló, nincs semmi más a teremben.
A tervezési időszakban négy órán át jártuk
a félkész templomot, hogy ki vá laszt has-
sam a helyet ahová majd a szobor kerül.
Milyen megmunkálandó faanyagot vá -
lasz tott és miért?
Hársfát, két okból. Először is mert a hársfa
temp lomfa. Századokon át szerették és
hasz   nálták a templomi szobrászok. Köny-
nyen faragható, nem hasadékony, tömb -
ként viselkedik, nagyon jól lehet ara nyoz-
ni, színezni és viszonylag könnyű a súlya.
Az elkészült szobor így nyolcvan-kilencven
kilót nyom, ha keményfából készítettem

volna, akkor a tömege elérhetné a másfél
mázsát is.
Másrészt esztétikai szempontból esett rá a
választásom, mert a templomban alapkon-
cepció, hogy világos a térélmény. A hársfa
anyagában már világos színű, a felület ke -
ze lésre sem kellett mást használnom, mint
egy kis hársszínű lazúrt, így a fa re mé nye -
im szerint megőrizheti a természetes vilá-
gos tónusát, de ez az elkövetkezendő tíz
évben fog majd végleg kiderülni.
Meséljen, kérem az evangélisták mellé vé -
sett szimbólumokról!
Mindegyik a közhiedelemben meglévő,
őket azonosító attribútum. Külön kérték,

hogy ezek a jelek jelenjenek meg a szob ron.
Az angyal szimbolizálja Mátét, a bika Lu -
kács jelképe, az oroszlán Márké és a sas Já -
nosé. Ez a négy ember egy-egy színes
vi lág, külön egyéniség, ezért nem semati -
kus maszkokként ábrázoltam őket, hanem
négy individuumként. Élő alakokat farag-
tam.
Mindegyikük a maguk evangéliumát szo -
rítja a kezében?
Igen. Négyen vannak, négy evangélium-
mal. Ha János kezébe kettőt rakok: akkor
már ott a Jelenések könyve is. Nekem ez
maga az evangélista, négy férfi papírral a
kezében. Erős szimbólum.

Megyeri László domborműve az emeleti
közösségi terem falán található, érdemes
megkeresni a Szentlélek Templomban.
A fa élő anyag, aki figyel rá, annak be -
szél.

VERÉB ÁRNIKA

MEGYERI LÁSZLÓ faszobrász-restaurátor: A NÉGY EVANGÉLISTA

Evangélisták a templom közösségi termében
Megyeri László veresegyházi faszobrász-res taurátor, az újonnan épült templom
négy evangélistát ábrázoló dombor mű vé nek alkotója. A művész az otthonában ki -
ala kított műhelyében fogadott, majd meg  mutatta, hol és milyen eszközökkel dol-
gozik. Mindenütt tervek, szobrok, fafor gács és szerszámok. Egy régi bakelit le  mez
recsegése zenével tölti meg az egész házat. Az interjúban a Szentlélek Temp lom
közösségi termében újonnan elhelye zett munkájáról kérdeztem.

Vándor a forrásnál

Megyeri László – A négy evangélista című
domborműve

Megyeri László szobrász

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb



Az orgona virtuóza
A Szentlélek Templom átadásához kapcsolódó utolsó hang-
versenyre nagy valószínűséggel hosszú időn keresztül emlé kez -
ni fogunk. Edward De Geest belga orgonaművész játéka olyan
fe lül múl hatatlan élményt nyújtott, ami a maga ne mé ben káp -
ráztató volt.

Edward De Geest 1950-ben született, zenei tanulmányait Ant -
wer penben és Gentben a Királyi Konzervatóriumban végezte. Már
fiatal orgonistaként számos jelentős zenei központban és orgona-
hangversenyen fellépett. Koncertező orgonaművészként a volt
Szov jetunió és az Egyesült Államok országain át bejárta egész Eu-
rópát. 1994-től a Szent Bavo Katedrális címzetes orgo nistája. Mun -
kássága során több akadémián és konzervatóriumban tanított,
igazgatója, majd tiszteletbeli igazgatója a Ze neaka dé miának. Szá-
mos kitüntetés birtokosa, többek közt megkapta a Királyi Tiszti
Keresztet. Veresegyházi hangver se nyére igen gaz dag műsorral ér -

ke zett, bemutatva
négy évszázad ze né -
jét, mely ben meg talál-
hatóak voltak a belgán
túl egyéb né met alföldi
vo natkozású mű  vek
is. A hallgató ságot el-
ka lauzolta a barokk és
a romanti ka zenei vi -
lá gán át a kortárs ze -
ne szerzők műveihez. Az elhangzott dallamok által Samuel Scheidt
német zeneszerző, J. S. Bach, Haydn, a romantikus zene egyik
legsikeresebb képviselője a francia Cezar Franck, továbbá a belga
zeneszerzők közül Josef Jorgen, valamint egy kortárs zeneszerző
Herman Roestraete is bemutatkozott. A hangversenyt Max Reger a
Három korálelőjáték című szerzeményével fejezte be.

Edward De Geest virtuóz orgonaművész hangversenyének rá -
adás száma után a veresegyházi közönség szűnni nem akaró taps -
viharral köszönte meg a művész előadását. VERÉB JÓZSEF
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A pazar szereposztásban olyan művészek léptek a színház desz -
káira, melyekről évekkel korábban a veresi közönség még csak
álmodni sem mert. Don Tomao szerepében a szolnoki születésű
Bozsó József, aki felülmúlhatatlanul a magyar színművészet egyik
legsokoldalúbb egyénisége. Pályafutása során számos színházban
szerepelt, koreografált és rendezett. Táncolt a Tisza Tánc együt tes -
ben, már főiskolásként leszerződtette a Fővárosi Operett Színház,
ta  nított a Színművészeti Főiskolán, az Állami Balettintézetben, ven -
dég szerepelt Európa számos országában, fellépett az Egyesült

Álla mokban, Japánban, Kínában, Kanadában, Mexikóban, Izraelben
és most itt Veresegyházon. „Az örökké tevékeny” művész az ELTE
Böl csészettudományi Karán 2002-ben „kulturális menedzser” dip -
lo  mát is szerzett. Alapító tagja és vezetője a Magyar Zenés Szín  ház -
nak. Jelenleg hol dolgozik? Színész-rendezőként a Veszprémi Petőfi
Színházban és természetesen a Veres 1 Színház Anconai szerel me -
sei ben. Sári Éva alakította a komédiában Viktóriát, a magyar lányt.
Az 1970-es évek Adria-parti olasz kisvárosi hangulatát idéző törté net -
ben a szerepe szerint oly nagy átéléssel kereste „születendő gyer  -
meke apját”, mely csak egy igazi – fülbemászó olasz slágerekkel és
magyar humorral fűszerezett – zenés komédiában lehetséges. Itt ez
teljes mértékben megadatott, olyan kiváló énekhangú és táncoslábú
partnerekkel, mint a vándormuzsikus szerepében Dósa Mátyás,
vagy a felejthetetlen Giovanni, a kissé kétbalkezes, de reményteljes
cukrász, aki mellesleg Isten adta torokkal lett megáldva, kö szön -
hetően mindez Pál Tamásnak a Veres 1 Színház művészének. A
szívügyekben sérült, az alkoholmámorba menekült milliomos
Lucrezio szerepében Balogh Gábor, maga volt a tökéletes részegség,
melytől minden anya óva inti a leánygyermekét, de nem így ebben
a történetben. Miklós Kriszta, aki szőke hajzuhataga ellenére a
közönséggel majdnem elhitette, hogy ő egy ízig-vérig olasz lány.
Egy szőke, dadogós, csodálatos énekhangú, de igencsak szemrevaló
olasz lány. Igen, a '70-es évek mesés-nosztalgikus éveiben már
annyi minden megtörténhetett egy igazi vásári komédiában. A to -
váb bi szerepekben olyan kiváló előadókat láttunk, mint: Fésűs Nelly,
Steinkohl Erika, Zorgel Enikő és Janik László. Az előadást koreo -

gra fálta a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára, a páratlan
táncmester Bakó Gábor. Az Anconai szerelmeseket jókedvvel és
derűvel rendezte Szilágyi Annamária, a Szegedi Nemzeti Színház
társulatának színésznő-rendezője.

Harmadik évadját kezdte tehát a színház, egy olyan darabbal, ami
vélhetően az eddigi legnagyobb közönségsikert hozza majd a szá -
mára, mert én még annyi mosolygós, vidám embert ebben a szín  -
házban nem láttam, mint a premier alkalmával.

VERÉB JÓZSEF

„Az Anconai szerelmesek kedvesen pikáns, csipetnyi erotikával
fűszerezett, szellemes zenés összekacsintás.”

Szentlélek Templom • EDWARD DE GEEST orgonaművész hangversenye

Fotó: Facebook

Fotó: Ruzsovics Dorina

Az idézet bármennyire is meglepő, igencsak találó. Nem is kezd -
he tett volna jobban, sikeresebben a Veres 1 Színház egy új évadot,
mint a korosodó hősszerelmes Don Tomao köré sereglő olasz kis -
városi figurák által nyújtott „felhőtlen szórakozással”. Könnyesre
nevettető karakterek, olyan emberek, akik napjainkban itt is él -
nek, élhetnek közöttünk. Valljuk be, valahol mi is, a nagy többség
ilyenek lennénk? Kedvesek és bájosak, kissé ügyetlenek, de sze -
retetre méltóak, mint Vajda Katalin Anconai szerel mesei.

Veres 1 Színház • INDUL AZ ÚJ ÉVAD!

Veresegyházon
az Anconai szerelmesek
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Mi történt a társulattal, miután bemu ta tás -
ra került a Szobába zárt házasságok?
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, sok -
kal többet, mint az előzőek után, mind is me -
rősöktől, mind idegenektől. Ezen fellel ke sül -
ve gondoltuk, hogy nem elég a két előadás,
meg kellene fejelni egy harmadikkal, kiegé -
szítve még egy jelenettel. Ehhez szükségünk
volt két új szereplőre, az egyikük állandó tag
lesz a későbbiekben, a másik fiú beugrott,
kifejezetten ennek a jelenetnek a kedvéért.
De már nem csak ezzel foglalkozik a társulat,
kacsingatunk – egyelőre még csak én – a kö -
vet kező darab felé.
Nem készen bukkant a társulat a szöveg -
könyvre. Ki dolgozta egésszé a jeleneteket?
Mi ketten Meskó Kingával válogattuk ki a sok-
sok kabaré közül, hogy melyiket is dol goz zuk
fel. Miután nagyon sok bohózatot meg néz -
tünk, észrevettük, hogy rengeteg szól a há-
 zasságról. Ezt választottuk központi té má -
nak, és fiatal szemmel próbáltuk be mu tatni,
milyen is a házasság – komikusan ki forgatva
a sarkaiból. Kingával összeraktuk, kiala kí -

tottuk a sorrendet. Alap ve -
tően ketten va gyunk a
rendezők, de ezút tal sok -
kal kevesebb dol gunk volt,
mint eddig bármikor.
Az előző Moliére darab pró -
báin minden mo men tumot lé -
pésről-lépésre mi rendeztünk
meg, de most a társulat tele volt öt -
le tekkel. Ez a darab igazi csapatmunka,
min den ki próbálgatta magát, azt kell, hogy
mondjam, együtt találtuk ki az egészet. Csak
a nagy ívet kellett nekünk Kingával mutatni.
Szükség volt négy évre, de a társulat végül
megtalálta, miként működhet igazán jól.
Mesélnél egy kicsit a titokzatos hetedik
jelenetről?
Ez is egy Rejtő Jenő kabaré, az Apasági ke -
reset. Petró Mária nagy összeget hagy a gyer -
meke apjára, de meglepő módon többen is
jelentkeznek erre a posztra. Jogi keretek közt
hallgatják ki az apajelölteket. A bíróságra
viszont mindenféle alak betéved, mert már
messziről érezni a pénz szagát.

A Veresi Ifjúsági Fesztiválon is előkerült egy
jelenet.
Igen, hárman voltunk ott Meskó Kingával és

Krenedits Ferenccel, úgyhogy Ferivel
elő adtuk az egyik epizódot. Azon-

ban új helyzet elé kerültünk,
mivel teljesen más hely színen
és közegben játszottunk,
ráadásul mindezt mikro fon -
ba. Se nagy színpad, se
dísz let, csak mi és a szöveg.
Erősen ki festettük magunkat
a „bo hó cos” hatás kedvéért,

és egy élő rádiójátékot kere -
kítet tünk a dologból. Remek

tapasz talat volt. Majd a je le ne -
tet követően mindannyian in ter -

aktív beugróztunk a kö zön ség be vo -
násával.
Érdemes azoknak is újra beülni az elő a -
dás ra, akik már korábban lát ták a da  ra -
bot?
Azt gondolom, hogy igen, nem csak a he te -
dik epizód miatt, hanem mert ezek a viccek
valóban működnek. Másodszor, harmadszor
is ugyanúgy lehet rajtuk nevetni, mint az első
alkalommal, ha ugyan nem jobban.
A Szobába zárt házasságok a Váci Mihály
Művelődési Házban október 29-én, 19 órakor
kerül újra színpadra. Mert „színház az egész
világ”, és valljuk be őszintén: mi vagyunk
benne a főszereplők.

VERÉB ÁRNIKA

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: VERESI IRODALMI ESTÉK

Szeptember 23-án a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
 tár kézikönyvtárában Ady és Léda kap    csolata
került terítékre. Az előadást Nagy né Vogl Mag-
dolna, az Esti Gimnázium nyug díjas címzetes
igaz gatónő je tartotta, aki meglepő mó don nem a
versek irá nyából közelítette meg a témát, hanem
a va ló  di történetet mesélte el – s azt támasztotta

alá a szövegekkel –, a megis mer ke dés től Lé da
gödöllői menedéklakáig.

A közép is ko lából még sokaknak rémlik ez az
önmar cangoló és mégis sorsfordító kap cso  lat, az
előadás viszont mélyebben köze lí tette meg a té -
mát, sokkal részletesebb képet kap hattunk Lédá -
ról, Adyról és a különös fér j ről, Diósy Ödönről,
akit egyáltalán nem za vart a nyílt kapcsolat. Mint
kiderült, leg in kább ér dek házasságról beszél-
hetünk, de ak kor is döb benetes a barátság egy
házban férj, feleség és szerető között. Még egy

pá ri zsi ház ban is. Hallottunk a szerelem kezde -
téről, az erőről, amikor létezni sem lehet a másik
nél kül és a szerelem haláláról, ami itt inkább
csúnya és fájdalmas, mint gyönyörű, az elbo  -
csátó szép üzenet ellenére is.

A versbe té teket Pásztor Ildikó és archív fel vé -
telről Cseh Tamás tolmácsolásában hallhattuk.
Lángolt a félig csókolt csók, forgott a fekete pár a
bálban, útra kelt, majd ment az őszbe, és meg tört
százegyszer, a százszor-tört va rázs.

A ké zikönyvtár ez alkalommal nem volt elég -
séges, a nagy érdeklődés miatt a székek az elő -
térbe is kilógtak, s habár nem látott min denki,
hallani mégis jól lehetett minden szót. De hát
mire is valók leginkább az Ady-versek? Meghal-
lani és érezni kell őket. VERÉB ÁRNIKA

Interjú CSOMBOR RENÁTÁVAL a Logo Színtársulat alapítójával és társrendezőjével

Fotó:Veréb

A Logo Színtársulat májusban bemutatott Szobába zárt házasságok című
komédiája a nagy sikerre való tekintettel visszatér Veresegyház deszkáira,
kibővítve egy újabb mókás jelenettel, viccekkel és két új szereplővel. Erről
beszélgettem Csombor Renátával, a társulat társrendezőjével egy csé sze
kávé mellett a Joan Kávéházában.

Újra szobafogságban a házasság

Fotó: Veréb

„Valaki, valaki most emleget,
Mert nagyon könnyező vagyok
S előttem párisi utca-ormok
Hasogatják az eget,
Szelíd kárpitját a nagy égnek.”  

(ADY: VALAKI, VALAKI EMLEGET – RÉSZLET)

Ady és Léda
NAGYNÉ VOGL MAGDOLNA ELŐADÁSA 
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A fiatal festőművész munkáit már lát hat-
 tuk korábban Víz és Repülés címen. Most
az első egyéni tematikus megnyi tó jára
érkeztem. Amint belépek a kiállí tóterem
ajtaján, rögtön ráébredek, hogy ez nem
egy megszokott kiállítás, valami váratlan,
új élménnyel leszek gazda gabb.

Gyorsan meg is keresem a mű vészt,
hogy arról kérdezzem, miért ép pen a szá -
mí tógé pekről és a gamer-ekről (já té ko sok-
 ról) készít műalkotásokat. A válasz e gé  -

szen egyszerű: „Ma már olyan időket é -
lünk, amikor a mindennapjaink részévé
váltak a számítógépek és a mozik. A mi Y-
nak nevezett generációnk nem csak, hogy
ebbe nőtt bele, de már el sem tudja az éle -
tét képzelni a fejlett technikai eszközök
nélkül.” – kezd mesélni Márton. A Magyar
Képzőművészeti Egyetem negyedéves
hall   gatója korábban filmrendező szakra
készült, így nem csoda, hogy képeiben visz-
sza köszönnek a mozikban átélt élmé nyek.

„Nagy inspirációt kaptam az 1990-es évek
filmjeiből, főként a Mátrixból és a Tizen-
harmadik emeletből. Ezeken kí vül nagy
hatással voltak még rám az animációk is.”

A kiállítást Lóska Lajos művé szet tör té -
nész nyitotta meg, majd ezt követően ú -
jabb varázslat következett. Általában meg   -
szokott élmény egy kiállításon, hogy ál-
lunk a festmények előtt és elmerülve gon-
dolkodunk, próbáljuk megfejteni.

Kisgyerekként talán az is megfordult a
fejünkben, hogy mi lenne, ha a kép meg-
mozdulna? Ma már ez nem csak gyermek -
kori képzelgés. Itt megtörtént. A képeken
lát ható számítógépeken hirtelen prog ra -
mok kezdtek futni. Fantasztikusan új sze -
rű élmény „Ez nem jöhetett volna létre a
csoporttársaim, Németh László és Hores-
nyi Máté, illetve Klement Zoltán segítsége
nélkül. Köszönöm nekik!” – zárja le az ün-
nepélyes megnyitót Márton.

Már épp kifelé megyek a teremből, ami -
kor megpillantok a vendégkönyvben vala -
mi különös szöveget, Ricardo véleményét,
ami fiatalos szóhasználattal tükrözi, hogy
a festő külföldi csoporttársai sem hagy-
hatták szó nélkül az itt látottakat.

Végül, kiknek ajánlom a kiállítást? Min-
denkinek. Nincs korhatár. A fiatalok azért
értékelik majd, mert ismerős lesz minden
gondolata, az idősebbek pedig a mi gene -
rá ciónk szemével láthatják a 21. század
hoz ta változásokat. Aki kedvet kapott egy
kis modern művészethez, a kiállítást meg -
tekintheti október 23-ig minden nap 10 és
17 óra között az Innovációs Centrum Ud-
varház Galériájában.                     FÁRI FANNI

Fotó: Fári Fanni

Udvarház Galéria • GRESA MÁRTON MKE hallgató kiállítása

Két médium egy helyen
2016-ot írunk. Az emberek felgyorsult életet élnek, a fő kommunikációs csa tor -
na az internet és sok fiatal veszik el a számítógépes játékok világában. Manap -
ság egyre nehezebb lépést tartani a folyamatosan, túl gyorsan fejlődő technikai
eszközökkel és az azok okozta életmódbeli változásokkal. Az Udvar ház
Galériában Gresa Márton „Nézd, hogy ragyog” című kiállítása is ebbe a vi lá gba
kalauzol bennünket.

MÚLTIDÉZŐ Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből

Szüret után lesz az esküvő...
(1930-as évek)
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MŰVÉSZPORTRÉ: NAGY CSILLA keramikus

Az Udvarház Galériában 2016 tavaszán,
„Mesélő tárgyak” címmel Nagy Csilla ke -
ramikus tanítványainak munkáiból cso -
dálatos kiállítás nyílt. Nem csupán egy
szép, rendezett kiállítást láttunk, hanem
különleges mesevilágot. Hónapok múltá-
val a művésznővel való találkozásom
nem is lehetett volna máshol, mint a me -
sék birodalmában, a kerámiaműhely
varázslatos polcai és impozáns kemen cé -
je társaságában. Az Innovációs Centrum
rejtekében megbúvó műhelyben az a -
gyag ból formált és égetett álomfigurák
kápráztató színvilága fogadott: kék ele-
fánt, krokodilus, a polcon szorongó tök-
lámpás, uhubagoly és megannyi, épp  -
hogy megszólalni nem tudó csoda. A Ke -
rámia Szakkör alkotóinak munkái.

Miképp válhatott az egykoron debreceni
ta nítóképző főiskolás fiatal lány az agya -
gozás szerelmesévé?
A történetem egészen visszanyúlik a gyer-
mekkorba. 1964-ben Nyíregyházán szület-
tem, édesapám nagyon ügyes kezű ember
volt, szinte mindent megjavított a ház
körül, nálunk mesteremberek soha nem
jártak. Talán ezért adódott úgy, hogy meg-
tanultam én is falat festeni, tapétázni,
csem pézni egy szóval kézműveskedni.
Hár man vagyunk testvérek és a mai napig
is jó szívvel gondolunk vissza a szüleinkre,
nagyon sokat tanultunk tőlük. Már egé -
szen kis gyerekként elvarázsolt a formá -
zás, amikor csak tehettem, akár homokból
is különböző figurákat hoztam létre.
Mégsem művészeti gimnáziumban tanult
tovább, miért?
1982-ben érettségiztem a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumban. Debre-
cen nagyon vonzott, talán a kalandvágy,
kiszakadni a korábbi környezetből volt az
indíték. Egy határozott elképzelésem kész -
tetett erre a lépésre, választ akartam kapni
több teológiai kérdésre, úgy gondoltam
erre a legmegfelelőbb az egyházi iskola,
majd ott megkapom a válaszokat. A szü le -
im nem ellenezték a továbbtanulási szán -
dékomat, örültek is neki, mondván: ott jó
emberek között leszek. Kollégista lettem,
havonta egyszer járhattam haza, szigorú
neveltetésben volt részem. Ennek ellenére
nem bántam meg az akkori döntésemet,
valahol büszke is vagyok rá, végül is deb -
receni diák lehettem.

Érettségit követően tanárképzőbe ment,
rajztanárnak készült, mégis népművelő
szakon végzett. Mi történt?
Ebben az időszakban sokat olvastam, ér -
dekelt a pszichológia, a neveléstörténet,
ezért jelentkeztem a Debreceni Főiskola
(Egyetem) tanárképzési szakára. Ha jól
bele gondolok igazából nem is a rajz ér de -
kelt, hanem a gyurmázás. A főiskola alag-
sorában volt egy jól felszerelt kerámia  mű-
hely, egyszer betévedtem és ott ragadtam.
Másodéves koromban átkértem magam a
népművelő szakra, és a fakultatív tárgyak
közül felvettem a kerámiát. Itt vette kezde-
tét az agyag iránti szeretetem.
1985-ben népművelő tanítóként diplomá-
zott. Hogyan alakult a továbbiakban a
sorsa? 
Kirakatrendezőként dolgoztam a Főnix
Ru házati Kereskedelmi Vállalatnál, és a Voj -
tina Bábszínház debreceni műhelyében
bábkészítéssel foglalkoztam, majd 1996-ig
fazekasipari vállalkozóként dolgoztam a
szakmában. 1985 és 1988 között hétvé-
gente eljártam Bagossy Sándor fazekas -
mes terhez, aki a debreceni Művelődési
Központ alkotóházában tartott foglalkozá-
sokat az agyagozás mesterségbéli fogá-
saiból. Meg kell említenem az életem egyik
legmeghatározóbb személyét, az akkor
Karcagon élő Kántor Sándor Kossuth-díjas
fazekasmestert. Abba a szerencsés hely-
zet be kerültem, hogy több éven keresztül
nyaranta nála tanulhattam. Miért volt meg -
határozó? Mert a műhelyében hatalmas
méretű figurális kerámiákat készített. A ta -

nulmányaim alatt lehetőségem volt bele -
kós tolni ezeknek a lenyűgöző kerá miák-
 nak a megalkotási titkaiba. A mai napig is
őr zöm azt a Miska kancsót, amit a mes -
tertől kaptam.
Időközben Bálint Istvánnal összeházasod -
tunk, megszülettek a gyermekeink, Le -
vente és Adél. 2000-ben a Magyar Mű ve lő-
dési Intézet által szervezett két éves népi
játszóházi foglalkozásvezető képzésen „fel -
ső fokú fazekas oktató” oklevelet sze rez -
tem.
2000-ben költöztek Veresegyházra, a gye -
re kek tíz és hét évesek voltak. Hogyan
sikerült tovább haladnia az álmai útján?
A férjem rádiós újságíróként járt a kör -
nyéken, hazaérkezését követően mesélt a
városról, a szép lankás utakról, megtet-
szett neki az itteni nyugalom, így ke rül -
tünk ide. A házunk egyik szobáját be ren-
deztük kerámiaműhelynek, ott dolgoztam,
majd később részt vettem a Gyermekliget-
ben indított Veresegyházi Életmód Prog -
ramban, ahol kreatív foglalkozásokat tar -
 tottam. 2005-től dolgozom a Váci Mihály
Művelődési Ház szervezetében, mint mű -
velődésszervező.
Az idén volt 10 éves a kerámiaműhely,
hogyan tudta kialakítani ezt a mesebiro-
dalmat?
Nem voltam egyedül, az intézmény akkori
vezetőjétől Kecskés Józseftől nagyon sok
jó biztató szót és segítséget kaptam, ő volt
az aki messzemenően támogatta az elkép -
ze léseimet, adta a kezembe a lehetőséget.
Igaz, hogy felszámolta a saját műhelyét
és annak eszközeiből tudták létrehozni
az intézményben a Kerámia Szakkört?
Igen, ez így történt. Olyan ez a műhely,
mint egy kis liget, a gyerekek hetente két
alkalommal jönnek agyagozni. Szeretnek
ide járni, mert tudják, itt jól érezhetik ma -
gukat, ismerkedhetnek az agyaggal, gyúr -
hatják, formálhatják kedvükre.

Nagy Csilla pedagógus, fazekas, de leg fő -
képpen az agyag szerelmese, a kera mi -
kus. Veresegyház közösségi, művészeti
é le tében végzett kiemelkedő mun kás sá -
gáért 2010-ben „Veresegyház Város polgár -
mesterének elismerő oklevelét”, 2015-ben
a város vezetése által adomá nyozott
„Van kó István Kisközösség Létreho zá sá -
ért Díj” elismerésben részesült.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

„A kerámiákban benne van az alkotók,
a gyerekek lelke, az a tisztaság, amivel
a világ felé fordulnak, amivel a világot
látják.”

DR. VARGA KÁLMÁN TÖRTÉNÉSZAz agyag szeretete
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KRAMER FANNI
ZONGORISTA, EGYETEMI HALLGATÓ

Udvard Gizella, a Lisznyay Szabó Gá bor
Alapfokú Művészeti Iskola zongorata -
ná ra egy beszélgetés alkalmával az
egyik te hetséges tanítványára a követ -
ke ző kép pen emlékezett vissza:
„Már van annak ti zen négy éve is, amikor
egy szelíd, kissé ijedt kis  lány kopogtatott
anyu  kája kí séretében a zongora -
terem aj taján. Kap csola tunk,
a tanár és növendék kö zötti
kölcsö nös bi zalom csak
lassan, fo ko za to san a -
la  kult ki. Egy idő u tán
lelkileg is meg nyílt,
már beszélgetni is jó -
kat tud tunk.

Figyel mét az első
perc   től kezd ve a tan-
  a nyagra, a mun  ká-
ra összpon tosítot ta,
azt rend szeresen,
igé nyesen min  dig el -
végezte. A több mint
egy évtizedes közös
munka során a vala mi -
kori visszahúzódó kislány
fiatal fel  nőtté ser dült, gya -
kor latilag ott nőtt fel a szemem
előtt a zongora széken.

A Fanniban feszülő intelligencia, tehet-
ség és szorgalom idővel meg  hozta a dön-
tést, hogy zenei pályára lépjen. Az idáig
ve zető út nem volt sem egyszerű és egy -
értelmű, mert az adottságait tekintve Fan -
ni akár más irányban is továbbta nul-
 hatott volna. Ő mégis más képp döntött,
bár fontos szerepet töltöttek be a szülei,
akik kellő időben nemcsak lelki és szelle -
mi támogatást nyújtottak, hanem egy jó
minőségű hangszer megvásár lásával is
elősegítették Fanni törekvéseit.

Mikor Fanni elkerült a zeneiskolából,
azt követően sem veszítettük el egymást
szem elől. Néhány érdeklődő növendékkel
időnként ellátogattunk a váci konzerva -
tóriumi zongora-tanszaki osztályhang-
versenyekre. Több alkalommal mi is meg -
hívtuk hozzánk, a saját hangversenye -
inkre. Az egyetemi felvételit végig izgulva,
örömmel fogadtuk az eredményt, Fanni
egyetemista lett.

Nagy öröm egy tanárnak, ha a diákja is
a zenei pályát választja, aki példaként áll
most már a fiatalabb nö vendékeim előtt.”

A Fanniról elmondottak felkeltették az
érdeklődésemet, vajon érettségit kö ve tő -

en miért ült vissza a közép is kolai
padba, igaz most egy zene -

mű vé sze tibe. Erről be -
szélgettünk. 

Egészen kislány
vol tam, amikor a
zon gora billen -
tyű in el kezd -
tem a ma gam
mód ján ját-
 sza ni.
A bátyám ta -
nult a hang -
szeren és én
min   dig ha te -

hettem kö rü löt -
te lá batlan kod-

tam. Az első ze -
ne iskolai hangsze -

res ta  ná rom Borbély
Tünde Hajnal volt, ő in-

dított el az úton. Általános
is ko lás koromban új ok tatóra lel-

tem Udvard Gi zella tanár nő sze mélyé -
ben, igaz át kellett jár nom Szadára a ze  -
ne  iskola kihelyezett ta go zatára. Kifeje -
zetten sze ret tem az itteni ta ná raimat, a
köz  vet len ségükért és talán a szeretettel-
jes tü relmük miatt is.
Az általános iskolai tanulmányait Ve-
res  egyházon kezdte, mégis Gödöllőn fe-
jezte be.
Negyedikes voltam, amikor a szüleim
jobb  nak látták a gödöllői Török Ignác
Gim  náziumot. A következő tanévet már
egy nyolc évfolyamos gimnáziumi osz -
tályban kezdtem. Ebben az oktatási rend-
szerben a nyelvtanulás került az előtérbe.
Tanultam latint, majd németet és angolt,
a két utóbbi nyelvből érettségiztem is,
angol nyelvből emelt szinten.
Ennek ellenére a továbbtanulást egy
má sik középiskolában folytatta, mi tör -
tént?

Gimnazista koromban hallottam az érett -
 ségit követő középfokú zeneművészeti
szakmai irányultságú képzés lehető sé gé -
ről, felkeltette az érdeklődésemet. Ezt kö -
vetően már tudatosan készültem a konzis
éveimre. Két évig voltam a váci iskola nö -
vendéke. Rendszeresen felléptem az is -
kolai tanszaki hangversenyeken, na gyon
szerettem a kamarazenei koncer te ket.
Jó volt így kiállni a színpadra, az együtt
zenélés mindig adott egy nagyfokú biz-
tonságérzetet. 
Elérkezett a felvételi idő sza ka, miért
Szegedet választotta?
Szóba jött a Miskolci E gyetem is. Mindkét
he  lyen voltam előfel vé telis, de amikor be -
lép tem a Szegedi Tudo mány egyetem épü -
le tébe, semmi más hoz nem hasonlít ható
érzés fogott el, mert olyan légkör fo ga -
dott, hogy én már akkor tudtam, sze gedi
diák leszek.

Hogy mit jelent ne kem a ze ne, miért
aka rok zongoratanár lenni? Talán mert
nem vagyok a sza vak embere, ezért szá-
momra a ze ne az egy különleges nyelv,
szinte min dent ki le het vele fejezni, min-
dent, amit nem lehet szavakba önteni.

Szeretem a zenét, igaz a családomban
a szüleim nem mu zsikusok, édes apám
vegyészmérnök, az anyukám nyelv tanár,
a bátyám tanult zongorázni, de még gye -
rekkorában abbahagyta, ő a BME-en vég-
zett informati kus ként. Van egy öcsém,
aki most fog érett  ségizni. Tulajdonképpen
egyedül vagyok a családban, aki hiva tá -
sául a zenei pályát vá lasztotta.
A szülei hogyan fogadták a döntését?
Mindig is támogattak a törekvéseimben,
sokat köszönhetek nekik. Anyának na -
gyon tetszett, neki a lelkében benne van
ez a világ, közel áll hozzá. Apától később
hallottam a helyeslését.
Ha elvégezte az alapképzést tovább foly-
tatja a tanulmányait?
Igen, feltétlenül, szeretnék majd a mes -
ter képzésre is bejutni. Tanulni és majd
tanítani.
Sok sikert kívánunk és reméljük, hogy
sikerül kiteljesednie hivatásában és a
megszerzett tudás továbbadásában.

VERÉB JÓZSEF

FIATAL TEHETSÉGEINK

Fotó: Veréb

„Pályafutásom két évtizede alatt több tehetséges fiatal is
megfordult a kezeim közt. Példaként említhetem Kramer
Fan nit, aki érettségi után felvételt nyert a Pikéthy Zene -
művészeti Szakközépiskolába, majd két év szakmai képzés
után kezdte meg a tanulmányait a Szegedi Tudomány -
egyetem Zeneművészeti Karán.”

UDVARD GIZELLA

A ZENE AZ, AMIT NEM
LEHET SZAVAKBA ÖNTENI

Fiataloknak, fiatalokról
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Fitten Veresen Motiváló
Ismét egy Judit nevű hölgyet mutatunk be az olvasóknak, fogadják történetét szeretettel.

Néptáncoltam, de munka mellett sajnos
nem tudtam összeegyeztetni az életemet
az esti próbákkal, így ezek elmaradtak,
viszont a mozgás nagyon hiányzott már.
Egyszer az egyik kolléganőm hívott el egy
délelőtti edzésre és nagyon megtetszett,
hogy hozzám hasonló problémákkal küz -
kö dő nők és lányok járnak tornázni, így
min den gátlásom megszűnt és nem érez -
tem feszélyezve sem magam.
Mi motivált a mozgásra?
A motivációt főként az adta, hogy a rend-
szeresen járó lányok között kialakult egy
kis összetartó csapat (6-7 fő), akikkel in-
spi ráltuk egymást, és ahogy napról-napra
láttam rajtuk a pozitív változást annál na -
gyobb kedvvel vártam már a hétről hétre
nagyobb kihívásokat.
Adott-e valami pluszt a mozgás?
A testmozgástól mindenképpen pozitív

töltést és önbizalmat kaptam. Az edzőm
ren geteg pluszt adott, hiszen bármikor
kér tem tanácsot, mindenben segített.
Maxi málisan megtanította velem a helyes
testtartást a gyakorlatok kivitelezésében,
ami máig eszembe jut, ha pl. egyedül me -
gyek le edzeni és megbeszélhettem vele a
táplálkozást is. Ezen kívül sok-sok biz-
tatást, támogatást kaptam ha éppen nem
volt kedvem csak 70%-ban edzeni.
Mit értél el eddig, teljesültek-e a kitűzött
céljaid?
Abszolút! Amit elértem, az számomra na -
gyon sokat jelent, hiszen kaptam egy élet -
re szóló útmutatót a helyes táplálkozás
felé és arra, hogy lemondások és koplalás
nélkül is tudok úgy táplálkozni, hogy ne
legyen jo-jo effektus. Ily módon és a rend-
szeres edzéssel 7 kg-ot fogytam, ami lehet,
hogy nem tűnik soknak, de ezt a súlyomat

már több mint egy éve tartom, így egy ru -
ha mérettel kisebb lettem és ez számomra
2 gyerek mellett óriási eredmény. A fiaim
születése után felszedett kilók stagnáltak,
de olyan útmutatást kaptam az edzőmtől,
ami hozzá segített az életmódváltáshoz és
ennek eredményeképpen tartom azóta is
a súlyomat.
Mi változott az életedben?
A változás nálam leginkább abban mutat -
kozott, hogy a válásom alatti időszakban
lerombolt önbizalmam teljesen pozitív
irányt vett. Jól érzem magam mind fizi ká -
lisan, mind mentálisan, hiszen bármilyen
edzésbe is kezdtem előtte, feladtam.
Azonban ebben a csapatban nagyon jól
éreztem magam, így maradtam és küz -
döt tem! Eljutottam egy olyan szintre,
hogy ha valamiért nem tudok elmenni
edzeni, feszültebb vagyok, hiányzik a
mozgás.
Milyen fajta edzéssel kezdtél, és mit
spor tolsz most?
Munka és 2 gyerek mellett nem oldható
meg mindig a „kötött időbeosztású cso-
por tos edzés” pl. a köredzés amivel kezd -
tem, így eljárok futni egyedül, hiszen ott
lebeg a cél a szemem előtt. Egészséges-
nek és fittnek lenni!
Mit tartasz a legnagyobb sikernek?
Összességében az a legnagyobb siker,
hogy másoktól is kapok elismerést, és sok
hölgy társam kér tőlem tanácsot, hogy
árul jam el hogyan csináltam és ez jó ér -
zés sel tölt el. Szívesen mesélem, hogy
mind ez nem jár önfeláldozással, vagy ha
kicsit igen, akkor is a saját egészségünk
érdekében tesszük!

RITA ÉS MERCI FITTENVERESEN

Táplálkozz tudatosan, légy mér ték  tartó
min denben és eddz velünk az egészségedért!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Életmód

info@fittenveresen.hu • 30 509 5084
Facebook/Fitten Veresen 
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Szeptember 25-én, egy kellemes, igazi bringás vasárnap délelőtt fogadta a kerék -
pá rosokat a harmadik alkalommal megrendezett városi GURULÓS NAPON.

A helyszín most is a Városháza előtti tér volt. Öröm volt látni, hogy minden korosztály
képviseltette magát. Rendőrségi autós felvezetéssel indult útnak a csapat a több mint
tíz kilométeres távnak, amely Veresegyház településrészeit érintve érkezett vissza a
Városháza elé, ahol egy fantasztikus, világszínvonalú kerékpáros bemutatónak lehet-
tek szemtanúi a Gravity Academy jóvoltából. A fizika törvényeit meghazudtoló
módon ugráltak, röpködtek kerékpárjaikkal, vagy éppen kerékpár nélkül a fiúk, akik
sportágukban a világ elitjéhez tartoznak.
A látványos bemutatót követően először a bölcsisek, majd az ovisok akadálypálya fu-
tamára került sor, ahol máris igazi versenyhangulat alakult ki. A kicsinyek fantasz ti -
kus ügyességgel és látványos kerékpározással hálálták meg a biztatást. A bölcsiseknél
Guzsaly Hanna és Kákonyi Dániel értek élen a célba, az ovisoknál Horváth Emma,
Dévényi Bercell, Pozman Emma sorrend alakult ki. Az alsósok versenyét Zsoldos
Andor nyerte, Horváth Blanka és Kovács Enikő előtt. A felsősöknél Zsoldos Levente
ideje volt a legjobb. Őt követte Pintér Réka és Szappanos Éva. A felnőttek versenyén
pedig ismét Gáspár Géza állhatott a dobogó legfelső fokára. Második Neiser Emese
és holtversenyben harmadik Fodor Anna és Fodor Enikő.
A győztesek ajándékokat és édességet kaptak.
KÖSZÖNJÜK a rendőrségnek, az Orosz család férfi tagjainak, Szegedi Attilának,
Kerekes Györgynek, Kerekes Lilinek, Baranyó Petrának, Kaposi Mártonnak, Nagy
Ágostonnak és Vigh Eleonórának a segítségét. A DINAMYC Sportnak a támogatást,
a Red Bullnak a rendezvényes autót, Katona Zsoltnak pedig a hangfalakat. De
leginkább köszönet azoknak, akik eljöttek!

BARANYÓ CSABA

CSALÁDI SPORTNAP

Gurulós Nap
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Kézilabda Szakosztály eredményei

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
09.11. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 22 – 33
09.16. Tököl VSK II. – Veresegyház VSK 27 – 35
09.25. Veresegyház VSK – Üllői VKSK 20 – 38

Junior (Pest megyei bajnokság)
09.11. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 24 – 31
09.16. Tököl VSK II. – Veresegyház VSK 29 – 23
09.25. Veresegyház VSK – Üllői VKSK 44 – 23

Serdülő (Országos Serdülő bajnokság F1 csoport)
09.08. Gyömrő VSK – Veresegyház VSK 33 – 20
09.17. Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK 13 – 41
09.25. Szigetszentmiklósi KSK II.– Veresegyház VSK 30 – 21

U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest megyei régió B csoport)
09.24. Főnix ISE – Veresegyház VSK 16 – 11

Gödöllői KC – Veresegyház VSK 15 – 23

200-AN SPORTOLTAK
EGY NEMES CÉLÉRT! 

Szeptember 17-én, szombaton a zord időjárás ellenére népes
tábor gyűlt össze a Veresegyház és Szada határán fekvő VID-
fit Sportcentrumban. Ekkor került megrendezésre a DIÓSI
LAURÁÉRT ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI SPORTNAPJA,
melyet immár harmadik alkalommal szervezett meg a Diósi
család és a térség önzetlen, sportszerető közössége. A 19 éves
szadai Diósi Laura koraszülöttként jött a világra, oxigénhiá -
nyos állapotban, mind a négy végtagjára mozgássérült.
Szüleinek barátai 2012-ben egy alapítványt hoztak létre, hogy
ezzel is segítsék a kislány mindennapjainak megkönnyítését.
A nap folyamán a látogatók olyan modern edzésmódszereket
próbálhattak ki, mint a Kangoo, a TRX, a S.W.A.T. funkci oná -
lis tréning, a Step-Aerobic, vagy a BodyReform. Természete-
sen a klasszikus mozgásformák kedvelői sem maradtak ed -
zés nélkül, öt és tíz kilométeres távon, vagy épp babakocsis
futóversenyen tehették próbára magukat a futósport kedvelői.
Aki a temérdek lehetőség mellett mégis inkább csak a né ze -
lődést választotta, annak is akadt látnivaló, ugyanis a Black &
Gold Angels fiatal sportolói egy igen színvonalas Kick-Box
bemutatóval készültek. A nap sztárvendége Dér Heni éne -
kes nő volt, aki szintén aktív sportkedvelő lévén több edzésen
is részt vett. Vidám, barátságos és közvetlen személyiségével
tovább emelte a hangulatot. A szervezők helyszíni bográcso -
zással gondoskodtak arról, hogy a sportolásban elvesztett
kaló riá kat kellőképpen pótolni tudják a résztvevők.
A VIDfit és a térség sportkedvelő közössége megmutatta,
hogy egy jó ügy érdekében hatalmas erőket képes megmoz-
gatni.  A több mint 200 résztvevő és támogató, közel 1 000 000
forintot gyűjtött össze a Diósi Lauráért Alapítványnak, amit
ezúton is hálásan köszönünk!                                    ILLÉS ÁLMOS

Sport
VVSK  – LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

VVSK  – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

Labdarúgó Szakosztály eredményei

Felnőtt (II. osztályú Pest megyei bajnokság Északi csoport)
08.28. Veresegyház VSK – Szentendre VSE 0 – 3
09.04. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 3 – 2
09.11. Isaszegi SE – Veresegyház VSK 2 – 2
09.18. Veresegyház VSK – Pomáz-ICO SE 5 – 1
09.24. Budakalászi MSE – Veresegyház VSK 2 – 2

U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
09.03. Veresegyház VSK – REAC Sportiskola SE 3 – 5
09.11. Pestszentimrei SK – Veresegyház VSK 5 – 4
09.17. Veresegyház VSK – BVSC-Zugló 4 – 1
09.25. 1908 SZAC Budapest – Veresegyház VSK 1 – 1

U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
09.03. Veresegyház VSK – REAC Sportiskola SE 0 – 3
09.11. Pestszentimrei SK – Veresegyház VSK 4 – 2
09.17. Veresegyház VSK – BVSC-Zugló 0 – 8
09.25. 1908 SZAC Budapest – Veresegyház VSK 0 – 0

U16 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
09.04. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE 0 – 10
09.18. Kistarcsai VSC – Veresegyház VSK 4 – 0
09.24. Veresegyház VSK – Aszód FC 10 – 1

U14 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
09.03. Sülysáp Gyerekfoci SE – Veresegyház VSK 3 – 3
09.09. Veresegyház VSK – Gödöllői SK II. 1 – 1
09.17. Kistarcsai VSC – Veresegyház VSK 2 – 9

Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Közép csoport)
09.05. Veresegyház VSK – Csömör KSK 9 – 3
09.15. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 1 – 2
09.19. Kistarcsai VSC II. –  Veresegyház VSK 3 – 5
09.26. Veresegyház VSK – Kisalag 20 – 4

KARATE

WKF BÍRÓI TOVÁBBKÉPZÉS ÉS VIZSGA

Összesen negyvennégyen vettek részt a 2016. szeptember 4-én
megrendezett nyílt országos WKF karate bírói tanfolyamon.
A reggeltől estig tartó eseményen a hőség ellenére tartalmas kép -
zés zajlott, az oktatást lezáró vizsgán pedig a magyar WKF karate
bírói kar kilenc új bíróval bővült. A tanfolyamot az MKSZ Bírói Bi-
zottságának a WKF szabályrendszerért felelős tagjai, Molnár Ta -
más, Orbán Zoltán és Turák Péter vezették. Munkájukat a hazai,
nemzetközi minősítéssel rendelkező bírók segítették.
A képzés a WKF szabályok elméleti előadásával kezdődött, ezt
kö  vetően a bírói mozdulatok gyakorlása került sorra. A kata ok-
tatás ezúttal versenyzők által bemutatott formagyakorlatok ér té -
ke lé sé ből és elemzéséből állt. A délutáni programban – ver -
senyzők és edzőik segítségével – a kumite bíráskodás gyakorlása
következett, mérkőzések keretében.
A nap végén került sor az elméleti és a gyakorlati vizsgákra. A bírói
minősítésüket meghosszabbítók közül mind a 8 fő sikerrel járt.
Új fokozat megszerzése 27 jelentkezőnek sikerült, közülük 9-en
most érdemelték ki első MKSZ-es bírói fokozatukat. Veresegyház
színeiben Szalay Zsolt és Kővári Péter (segédbíró A kategória).
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ATLÉTIKA

SZÉP EREDMÉNYEK
A SZEZONZÁRÓ VERSENYEKEN!

Szeptember 17-én a Székesfehérvárott rendezett Atlétikai Újonc
Összetett Országos Bajnokságon Filep György Dominik nagy -
sze rű szerepléssel a négy próba küzdelmeiben  a harmadik he -
lyen végzett! Eredményei: magasugrás 142 cm, távolugrás 512
cm, 80 m-es gátfutás 12,91mp gerelyhajítás 31,52 méter. Minden
számban megjavította egyéni legjobbját!

Tóth Máté is nagyszerűen helytállt, ez most  a nyolcadik helyre
volt elegendő, Máté magasugrásban javította meg (szakadó
esőben) egyéni csúcsát: 163 cm-t ugrott!
A 2006-2007-es korosztályú kölyökatlétáink két csapattal, a szep -
tember 24-én, a budapesti Ikarus pályán, a MOB XXI-es 8 fős
csa patversenyén vettek részt. 18 csapat közül, nagy küzdelem-
ben  a 12. és a 13. helyen végeztek, míg a 2004-2005-ös korosztály
17 csapatból, régi nagy múltú csapatokat megelőzve, az igen elő -
kelő nyolcadik helyet szerezték meg!
Szeptember 25-én Vácott a Németh Miklós gerelyhajító ver se -
nyen gyermek korosztályban Horváth Máté 29,17 m-es ered-
ménnyel ezüstérmes helyen állhatott a dobogóra!

EDZŐ: SZALMA RÓBERT

VÁROSI FUTÓVERSENY
2016. OKTÓBER 23.

2016. október 23-án szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő családot, munkahelyi és baráti társaságot,

osztályközösséget a hagyományos utcai futóversenyre!

TÁVOK:
1956 m egyéniben, (női, férfi) korcsoportos értékelés

1956 m váltóban (három fő)
NEVEZÉS: 14.00–14.50-ig a helyszínen.

RAJT: 15.00 órakor
RAJT HELYSZÍNE: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház

ÚTVONAL: 

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:
• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és korcso-

por tonként értékeljük! 
• A váltót alkotó futók összeadott életkora alapján a váltó-

futásban az eredményeket négy kategóriában hirdetjük:
I. kategória: 35 éves korig,
II. kategória: 36 évtől 50 éves korig
III. kategória: 51 éves kortól 100 éves korig
IV. kategória: 101 év fölött.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó Csaba 20 9749 686

Filep György Dominik

Horváth Máté Kulcsár Gergely olimpiai ezüstérmes gerelyhajítóval

KARATE

A Reiniku Kyokushin Karate Klub szeptember 24-én övvizsgát
tartott, melyen nagyon szépen szerepeltek a résztvevő ka ra -
tékák. Sensei Asztalos Attila (4 dan) vezetésével nagyon szi -
go rú elvárásoknak kellett megfelelni minden résztvevőnek.
Gratulálunk a sikeres vizsgákhoz!                          HORVÁTH ÁGNES
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ASZTALITENISZ

GALAXIS HÍREK
XVII. REKORD KUPA, GÖD

Megszokhattuk, hogy a gödi sportbarátok
rendezik az év szezonnyitó versenyét a
Szent István-Rekord kupát. Az idei hó-
napok legszorgalmasabb versenyre járói,
Bacsa István és Horváth Lóránt ismét
éremmel tértek haza ezen a hétvégén is.
Az előbbi harmadik, az utóbbi a második
helyen végzett.
HOBBI: 1. Somody Attila Budapest

2. Horváth Lóránt Veresegyház,
Galaxis AK
3. Bacsa István Veresegyház, 
Galaxis AK

•
U11 ÉS U13 IDÉNYNYITÓ

ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY.
Az idei első leány újonc ranglistaver seny -
nek a budapesti Statisztika Ormai csar no -
ka adott otthont a nyár vége felé.
Nagy mezőny, éles csaták mellett szép ve -
res egyházi siker született, mind az U11,
mind az U13-as korosztályban a dobogó
3. fokára állhatott fel Letanóczki Dalma.
Utóbbi igen nagy bravúr, mivel több idő -
sebb és előtte álló versenytársát is maga
mö gé utasította, és szerzett 64 rang lista -
pontot, többet, mint addig összesen az év
során. Ezzel a 18. helyről a 11. helyre lé -
pett előre az idősebbek ranglistáján. 

•
REMÉNYSÉGEK KUPÁJA

A tavalyi év után idén másodszor ren-
dezték meg a sportág történetében a Re -
ménységek Kupáját, mely a 2015. január
1-e után leigazolt gyermeksportolók ver -
se nye. A budapesti Marcibányi téri csar -
nok ban az U11 leány korosztályban Leta -
nóczki Dalma végzett az első helyen úgy,
hogy minden ellenfelét 3:0-ra verte. 

•
Cserey Bálint visszaigazolt a Galaxis VSE-
be. A Diákolimpia megnyerése után Bálint
a BVSC-be igazolt, ahonnan félév után visz-
szatért a Galaxis VSE-be és 8. osztályos -
ként tanulmányaira összpontosítja jobban

figyelmét, nem feledve természetesen ko-
rosztályos versenyeit sem, most már újra
a „régi színekben”. Bálint várhatóan vala -
melyik felnőtt csapatunkat is erősíti majd
a csapatbajnokságban.

•
„BÜKFÜRDŐ”

ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY,
BÜK 2016.09.23-24.

Az év utolsó előtti ranglistaversenyének a
vas megyei Bük adott otthont. Letanóczki
Dalma az U11-es korosztály küzdelmei
után a dobogó 2. fokára állhatott el, elő -
dön tőben búcsúztatta a korosztályos küz -
del meket több mint 1,5 éve folyamatosan
megnyerő szegedi kislányt. Az U13-asok
kö zött 16 ranglistaponttal gazdagodva
tartja magát az élmezőnyben.
Cserey Bálint élete eddigi legjobb teljesít-
ményét elérve bejutott a legjobb 16-ba az
U13-as fiúk mezőnyében, útközben bú -
csúz tatva a ranglista 10. ellenfelét is. Ezzel
az eredménnyel Bálint bekerül a legjobb
30 újonc fiú közé az országban az iga-
zoltak ranglistáján.

•
FELNŐTT CSAPATEREDMÉNYEK

Megkezdődött a 2016-2017-es bajnokság
most már 4 felnőtt csapatunk szá má ra a

Bu dapest-bajnokság kerület I. illet ve II.
osz tályában. Külön öröm, hogy a teljesen
új felnőtt csapatunk a Galaxis IV. Fortuna
megszerezte fennállásának első győ zel -
mét már a 2. fordulóban, melyet utána
kö v etett a kö vet kező nyertes mérkőzés is!

I. Osztály:
EMKÁBÉ-SZENDY – Galaxis VSE I. 2:14
(Galaxis I.: Komáromi, Flander, Molnár,
Sztranyan)
Galaxis VSE I. – Gamma SE II 4:12
Gamma SE I. – Galaxis VSE II. 10:6
(Galaxis II. : Bohus, Mókus, Szuhanyik,
Takács, Vajda)
Galaxis VSE II. – Pestszentimrei P.
SE I 4:12
KSI SE X. – Galaxis VSE III. 14:2
(Galaxis III.: Batizi, Deliagosz, Eszenyi,
Király, Sárosdi, Szántó)
Galaxis VSE III. – KSI SE-DATORG II 10:6

II. Osztály 
(Galaxis-Fortuna IV.: Bacsa, Cserey, Erős,
Héregi, Horváth, Papp)
MALÉV SC III. – Galaxis VSE IV.
FORTUNA 9:7
Galaxis VSE IV. FORTUNA – FKF Zrt. SK
IV. 12:4
SZUFLA SE X. – Galaxis VSE IV. FOR-
TUNA 3:13

•
Szeptembertől megkezdődtek az idei sze-
zon edzései is. 2016-2017-es szezonban
Fazekas Péter 34-szeres magyar bajnok
segít a gyerekeknek a további fejlődésben. 

•
Legutóbbi edzésnapunk egyikén meg tisz -
telt minket részvételével Klampár Tibor
kétszeres világbajnokunk is.

LETANÓCZKI ISTVÁN

Galaxis Klampár Tiborral
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A kajak-kenu club kajakos lányainak vidék bajnoki, váltóban
elért harmadik helyével,  Országos Bajnokságon kivívott
ötödik helyével, kenusaink országos bajnoki váltóban har-
madik helyével, Prehoda Levente hősies helytállásával – kenu
egyesben 2000 m-en harmadik, összetettben (2000+200 m-
en) negyedik, 500 m-en kenu egyesben ötödik, 1000 egyesben
hatodik hely a döntőkben – és sok egyéni jó teljesítménnyel
lezárult számunkra a 2016-os év fő célkitűzéseinek időszaka..
„Pihenni” azonban mi Tokajban a 2017-re felkészítő előala -
pozó, „nyitott edzőtáborban” szoktunk. A nyitott táborban
szülők is részt vehetnek – azonos körülmények között, mint
a gyerekek – sátorban lakva, együtt étkezve a csapattal. Korai
kelések, szendvicsek és tea készítés, késői fekvés, esti
tűzrakás, szalonna sütés, grillezés – hét napig, vízre szállással
portya kajakban vagy indián kenuban igazán sportos „való
világ” a belecsöppenő felnőttek számára. Általában tetszeni
szokott nekik az időjárás viszontagságaival együtt.
Idén tíz nappal a bajnokság után, már cihelődött a csapat és
ebéd után azonnal vízre szállt a Bodrogon – „hosszú vízen” –
nem messze a Tisza-Bodrog összefolyásától. Napi két edzés-
sel gyönyörű természeti közegben és főleg fordulgatások
nélkül, motoros vezetett edzésekkel alapoztuk meg a kö vet -
kező évet. Technikáztunk, állóképességet és gyorsaságot fej -
lesz tő gyakorlatokat végeztünk alig hét nap alatt. Sűrű prog -
ram volt, melyet tetézett az olimpia versenyeinek pontos kö -
ve tése, de megérte!

•
Augusztus 20-án megtisztelő meghívást kaptunk Erdőkertesre
az államalapítási ünnepre, kenyér szentelésre, Pásztor László
polgármester úrtól. Nagyon szép ünnepség és tűzijáték mel-
lett kitüntette polgármester úr az „Erdőkertes Fiatalja” cím-
mel, példamutatásáért két sikeres kajakosunkat Kadók Ni ko-
 lettet és Takács Esztert.

•
Másik tűzről – Tokajból – pattant leányunk Regenye Julika au-
gusztus 21-én már a Verőce Kupán mérte össze tudását ellen-
feleivel és U10 2000 m-en, valamint U11-ben, egy korcso port -
tal feljebb 2000 m-en is megnyerte a számot. Mindezt úgy,
hogy a nyáron még „mumus”-ként szereplő oroszlányi és gödi
ellenfeleit utcahosszal verte.

•
A Göd-Kupára már hat kajakos lány nevezett, ahol Julika me -
gint győzött korosztályában, Kadók Niki második lett, Sztoly -
ka Nóri szintén, de a bírók harmadikként hozták ki – ilyen is
van – a Dunán. Prehoda Hanga hetedik, Mile Sári nyolcadik
helyen végzett.

•
A sikeren felbuzdulva Nő -
tincsre majdnem teljes
lét számmal mentünk.
Kenusaink is sajnos Pre-
hoda Levente nélkül. Gyö -
 nyö rű víztározó, fűz fák az
egyik oldalon, feny ves és
erdő a má sikon, nap sütés
és gulyás – na meg ren ge -
teg dobogós he  lye zés, sok
érem. A ven déglátók meg -
adták a módját, Kamme -

rer Zoltán, Wichmann Tamás a nagy etalon, Dónusz Éva
olim  piai bajnokok és Nőtincs polgármestere adta át az ér me -
ket. Veresegyház tizenhárom számban volt eredményes az első
Nőtincs Kupán. Kaptunk is meghívást edző tá bo  ro zás ra, amit
szívesen elfogadtunk. Jövőre ott a helyünk!
Valószí nű leg ősszel is kirándulunk erre a gyönyörű helyre.

•
Következő megmérette tés a Lágymányos Kupa szeptember 17-
én U11-12 TC-4-ben hozott ELSŐ HE LYET az újonc négyes ke-
nunak: Kanyó Bálint, Halász Balázs, Reindl Erik, Tóth
An dris le gény ségnek, egyesben Kadók Niki MK-1 1500-on
U13-ban MÁSODIK, Takács Eszti – MK-1 U12-ben NEGYEDIK,
Regenye Juli ka U 10-ben HARMADIK, Prehoda Levente U15-
ben kenu egyesben HARMADIK, Bagyánszki Kristóf HA-
TODIK 1500-on.
Váltóban 3×200 m-en U16-K-1 Sztolyka Nóri – Mile Sári –
Kadók Niki ÖTÖDIK, U14-ben Mile Sári – Kadók Niki –
Takács Eszti HARMADIK, MK-1 U12-ben végre kor osz tá -
lyában Takács Eszti – Boga Zsuzsi – Prehoda Hanga HAR-
MADIK helyen végzett Kanizsa és Lágymányos mögött.

•
Kenu váltónk U15-ben MÁSODIK Prehoda Levente – Bagyán-
szki Kristóf – Szirtesi Zalán összetételben.
Ez az egység meghívást kapott Schneebergbe, egy sárkányha-
jós testvérvárosi viadalra, ahol rendkívüli élményekkel gaz -
dagodtak. Ezúton köszönjük a nagyon megtisztelő meghívást,
ahol versenyzőink együtt utazhattak külföldre városunk
delegációjával és sportolóként képviselhették Veresegyházat a
via dalon.

•
Még ezek után sem pihenünk, szeptember 25-én Szolnokon a
Nagy Zoltán Emlékversenyen versenyeztünk, majd egy hét
múlva Sukorón a válogatott keretbe kerülésért válogató ver -
senyen veszünk részt.

•
Az évi utolsó versenyünk október 8-án az UTE Maraton lesz a
Dunán. Ezzel zárjuk a vízi felkészülést a 2017-es évre.
Novembertől csendben leszünk a téli alapozás idő sza ká ban.
Bizakodva várjuk a következő évadot. A munka elvé gezve.

FROHNER FERENC

VERSEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB ELNÖK-EDZŐ

KAJAK-KENU

Nőtincs kupán VKKC csoportkép
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JUDO

Még követni is nehéz volt a szinte bemagolásnak
tetsző katonás rendbe szedett felsorolást,
melyet, ha álmából fel éb resz tik, akkor is
tökéletesen tud. Nem csak statisztikai
adat, hogy közel ezer érmet szerzett
az egye sü lete, hogy hat sportágban
eredményes és rend re dobogón
látja tanítványait, hogy példa ér -
tékű és egyedülálló a pedagógiai
útmutatás, hogy saját könyvtárat
alakított, hogy hetente több mint
száz judoka hajol meg előtte a „Sen-
sei Rei” vezényszóra, hogy egy isko-
laévben majd 40 versenyen vesz részt
a tanítványaival, hogy nyolc különböző
csoportban folyik a teljesen egyedülálló ok-
tatás. Álmodott és megvalósított. Veresegyház ön -
kor mányzata Bellai János díjat adományozott, melyet büszkén
mutat fel. De igazán a falon lévő tucatnyi gyerekrajzra büszke,
amit tanítványaitól kapott. A Veresegyházi Küzdősport Egyesület
10 éve tartó példaértékű működése zavarba ejtő. Nem kizárólag a
tengernyi érmek sokasága, hanem az oda vezető út, amely kima-
gasló szakmaiságról és acélos jellemről árulkodik. 

A Veresegyházi Küzdősport Egyesület 2016. szeptember 11-én
ünnepelte 10. évfordulóját. Ezen idő alatt nebulók százai találták
meg a helyes utat Ilyés Gyula segítségével. Tíz év alatt megannyi
gyermekből vált érett felnőtt, akik rendre visszajárnak Gyuszi bá -
csihoz, aki álmodott és megvalósított. Mit is kívánhatnék? Ren -
geteg rajzot a falra! 

•
NEWAZA FESZTIVÁL GALAMBOS MÁRTON EMLÉKVERSENY, 

II. ILLETVE III. OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS VERSENY
Százhalombatta, szeptember 10-11.

Idén már nyolcadik alkalommal rendezték a Veresi Küzdősport
Egyesület vezetője (Ilyés Gyula) által megálmodott, idén Száz ha -
lom battán rendezett, Newaza (földharc) fesztivált. 

Nagy utat járt be a viadal az elmúlt években, ami ma
már Közép-Európa legnagyobb judo földharc ver -

senye. Első, másod, illetve harmad osztályban
országos bajnokokat avattak, az amatőrök a

szeniorokkal összevonva mérették meg ma -
gukat, míg az ifik a juniorokkal össze von -
va küzdhettek meg a helyezésekért.

A ju dot hobbi szinten űző „amatőrök”,
normál judo verseny keretein belül is
szőnyegre állhattak, míg a nap fénypont -
ját az a newaza open jelentette, ahol súly -

csoporttól és osztályba sorolástól füg -
getlenül mérkőzhettek meg egymással a

résztvevők. És, hogy a „saját versenyükről” se
térjenek haza üres kézzel, arról Sziklai Péter

gondoskodott, aki egy arany- és egy ezüstéremmel
lett gazdagabb. 

Ilyés Gyula számos kezdeményezése ma már országos
méreteket ölt, több egyesület is már „veresi mintára”  alakult az
országban. Mint mondta, nem állnak meg, mennek tovább, hisz
tervekből, célokból, ötletekből, nincs hiány. Terveik szerint ősszel
fogják megnyerni ezredik érmüket!                                                           

A Mester és Sziklai Péter

Sport

ISKOLAI SPORT – MEZEI FUTÁS

Szeptember 27-én az idén is megrendezésre került a Fabriczius
József Általános Iskola őszi mezei futóbajnoksága a Búcsú téren.
Több, mint 250 gyermek indult a versenyen és gyö nyö rű nap-
sütésben teljesítették a kijelölt pályát. A legnépesebb mezőnyt az
5. osztályosok alkották. Eredmények: 
1. osztályos fiúk 1. Bíró Zsiga 2. Csirkés Bence 3. Tellinger
Maxim, lányok 1. Kovács Réka 2. Badak Réka 3. Tóth Anna.
2 osztályos fiúk 1. Bense Botond 2. Faludi Dávid 3. Agócs Ben-
jamin, lányok 1. Dudás Emese 2. Schmitt Katalin 3. Horváth
Laura.
3. osztályos fiúk 1. Fekete Ákos 2. Tamás Balázs 3. Juhász Má -
té, lányok 1. Sum Nikolett 2. Liszicsán Sára 3. Bakony vári Nóra.
4. osztályos fiúk 1. Zsoldos Andor 2. Polgár Lázár 3. Szőke Már-
ton, lányok 1. Sum Noémi 2. Ondi Natasa 3. Baranyai Zsófia.
5. osztályos fiúk 1. Varga Ádám 2. Martényi Patrik 3. Mark-
gráf Ákos, lányok 1. Bíró Rozália 2. Kircsi Enéh 3. Portik
Boglárka.

6. osztályos fiúk 1. Kóti Levente 2. Szádeczki Szabolcs 3. Zsol-
dos Levente, lányok 1. Dömötör Viktória 2. Varga Dóra 3. Ho -
lósi Karina.
7. osztályos fiúk 1. Zalczer Attila 2. Tibenszki Milán,
lányok 1. Skultéti Jázmin 2. Prehoda Hanga 3. Radó Csenge.
8. osztályos lányok 1. Csapó Luca 2. Csapó Sára
Gratulálunk minden résztvevőnek!

10 éves a Veresi Küzdősport Egyesület
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TENISZKICK-BOX

KOSÁRLABDA

MOLNÁR KITTI
ORSZÁGOS HARMADIK

Kittinek a vakáció sem pihenéssel telt.
A Bu dapest Bajnokság megnyerése után
máris egy I. kategóriás versenyre ké szült,
amire a nyár közepén került sor. A ver -
senyt szett vesztés nélkül nyerte meg.
A dön tőben 6:3, 6:2-re győzte le a har-
madik kiemelt ellenfelét. 
Következett az Országos Bajnokság, a -
mit Budapesten rendeztek. 64-es tábláról
indult a verseny a sok nevező miatt. Kit-
tinek sikerült megismételnie a téli telje -
sítményét, egyéniben és párosban is a
III. helyen végzett. 
Köszönjük a Forrás Italdiszkontnak,
hogy Veresegyházról első vállalkozóként
támogatja Kitti versenyzését!

MOLNÁR EDINA

Egy egész éves felkészülés, sok nemzet -
közi és hazai verseny, edzőtáborok, ke -
mény munka eredménye, hogy a ve res-
egyházi kick-box csapat két tagja ered-

mé nyesen zárta a Dublinban augusztus
27. és szeptember 3. között megrende -
zett Cadet Junior Világbajnokságot.
Több mint 1700 induló közül, a cadet 2
kategóriában, Györe Bendegúz a 42 kg-
os súlycsoportban, míg Kunya Noel a
63,5 kg-ban végzett harmadik helyen,
így mind a ketten világbajnoki bronz -
érem boldog tulajdonosai lehettek.

T.E.K. GÁLA
BUDAPEST szeptember 17.

A felnőtt korosztályban, Bordás Anna -
mária háromszoros világ és Európa-baj -
nokunk első helyezést szerzett +60 kg-os
súlycsoportban, K1 szabályrendszerben.
Köszönjük mindazok segítségét, akik hi sz -
nek bennünk és segítik a csapat mun -
káját.

PAPP ATTILA MESTEREDZŐ

Szeptember 24-én, a Kiss Lenke Kosárlab -
da Suli  (KLKS)  4 fős csapata is részt vett a
BUDAPEST 3×3 KUPÁN. A Magyar Kosár-
labdázás Napján – a hagyomá nyoknak
meg felelően – a Városligeti Műjég pá lya
adott otthont az egész napos ün  ne p  nek.
Délelőtt a budapesti egye sületek csapatai
meghívásos versenyen a hivatalos FIBA
3×3 szabályrendszer szerint játszottak.
Egyesületünk sportolói nagy csatában le -
győz ték a Honvéd, Vasas, majd MAFC csa -
patát is, így az 1. helyen végeztek!
Délután folytatódtak a küzdelmek, ezúttal
az OTP Junior Adidas Streetball Challenge
FINAL. Ezen a meghívásos ver senyen a
Streetball Challenge kategória korábbi győz -
tesei vettek részt. A KLKS csapata még nyár
elején nyerte meg az első selejtező tornát,
így vívta ki a jogot a döntőn való részvételre.
A csoportmeccsek után a dön tőbe jutásért
a másik csoport első he lye zett jét, a Dávid
Kornél Kosárlabda Aka démia csapatát sike -

rült legyőzni, így a fiúk döntőt játszottak. A
tét a „Magyarország Streetball Bajnokai” cím
el nyerése volt! Ezt a mérkőzést nagy csatá -
ban Szolnok tehetséges csapata nyerte, így
mi a 2002-2003-as korosztály országos dön -
tő 2. helyének örülhettünk. 
A csapat tagjai: Papathanasziu Aris (Sza-
 da), Mikes Bence (Pécel), Papp Dániel
(Dunakeszi) és Borsodi Máté József (Veres -
egyház).                            ERDICZKY KRISZTINA

KÉT BRONZÉREM A CADET JUNIOR VILÁGBAJNOKSÁGON
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A Tavi Panzió és Étterem megnyitotta

SZAUNA részlegét!
•FINN SZAUNA,

•INFRA SZAUNA

•GŐZKABIN

•SÓKAMRA

Belépőjegy: 990 Ft/2 óra • 15 alkalmas bérlet: 13 860 Ft (egy alkalom ajándék)
Jegy- és bérletvásárlás: a helyszínen.

Tavi Panzió és Étterem • Tel.: 0670 946 2991
Veresegyház, Találkozók útja 1. (a strand mellett)

SZABADTÉRI, FA TÜZELÉSŰ,

FORRÓ VIZES, ÖNTÖTT VAS KÁD

(emberfőzés), amely társaságok, cégek

számára bérelhető.

https://www.youtube.com/

watch?v=Y_AlpzzlxUM

ÚJDONSÁG!

Az országban

egyedülálló!
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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!

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

Családi házak NAGYTAKARÍTÁSA A-tól Z-ig
Veresegyházon és környékén.

Facebook: Teri mama, Juli mama takarít
Telefon: 06 20 439 5951
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Tisztelt veresegyházi lakosok, ingatlan tulajdonosok, ingatlant keresők!

Rövid kihagyás után újra jelentkezem,

ÚJONNAN MEGNYÍLT VERESEGYHÁZI IRODÁNK
(Fő tér 39/A 1. emelet)

részére megkereséseiket megköszönve.

Megnövekedett munkáink minél hatékonyabb elvégzésére keressük főállású
munkatársainkat, amennyiben kedvet éreznek az ingatlan értékesítői munkához.
Veresegyházi és környékbeli lakosok jelentkezését várjuk. A betanítást, szakmai ok-
tatást vállaljuk.

Természetesen továbbra is állunk rendelkezésükre
akár eladni, akár vásárolni szeretnének.

Pénzügyi tanácsadással is kibővítettük szolgáltatásaink körét:
• 25 bank teljes hitel kínálatával,
• CSOK (Családok otthonteremtési kedvezménye, a volt szocpol.)
• Lakástakarékpénztári  megtakarítás (vissza nem térítendő állami támogatással) 

Várjuk megkereséseiket az alábbi elérhetőségeken:

KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 39/A 1. emelet • Telefon: +36 70 631 2368

e-mail: terebesi.andrea@kobalt.hu
www.kobalt.hu
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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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38 2016. október

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

OKTÓBERI NAAAGY AKCIÓINK!
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER,

FEHÉR VAKOLATTAL 10 CM bruttó 2435 Ft/m2

Gipszkarton  12,5                           1195 Ft
Purhab 750 999 Ft
Flexibilis csemperagasztó 1720 Ft
Radiátor zománc 2690 Ft

FA-, FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEMEK, CSIRKEHÁLÓ,
Heggesztett MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,

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

Vadászkerítés 80/100 cm, Apácarács, Pergola, Oszlopok

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

RUGALMAS, OLCSÓ ÉS GYORS KISZÁLLÍTÁS!

2016. 10. 31.

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

Lehet lakás, lehet iroda
– általunk szebbé válnak a terei!

Kérje e-mailben ingyenes katalógusunkat!
info@viragbirodalom.hu
www.lechuzakaspo.hu





Nagy sikerrel szerepelt Prága hagyományőrző fesztiválján
a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes

A szüreti batyus bált megelőző Veresegyház Szüretlek hangulatos vetélkedőben
döntetlenre mérkőztek a „Gyüttmentek” a „Bennszülöttekkel”

A Veresegyházi Medveotthonnal ismerkedik
az állatvédők által Katalóniából
Veresegyházra mentett egyik medve

Szeptemberben 

történt...

Fotó: Veréb

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

A hagyományos óvodai futóverseny egyik eredményhirdetése

A Szolgálattal Veresegyházért Egyesület (SZOVE) tagjai és a környékbeli lakosok
társadalmi munkában festették le az ivacsi vasútállomás korlátjait


