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november 12. szombat 19.00 óra
Cigánybál – Váci Mihály Művelődési Ház 

•
november 12. szombat 18.00–23.00 óra
Családi Táncház – MOLDVAI TÁNCOK

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

november 13. 16.00 óra
MOZART-EST a Szentlélek Templomban 

Jótékonysági koncert az atyhai katolikus templom
felújítására a BUDAPESTI VONÓSOK előadásában

•
november 13. 18.00 óra

Orgonahangverseny a református templomban
a reformáció évfordulójának tiszteletére 

Közreműködik: Szotyori Nagy Gábor orgonaművész
•

november 18. 18.00 óra
Picasso festőszemmel Márton László festőművész előadása

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

november 20.  –  Veresi búcsú
•

november 21. (hétfő)  9.00 óra
MESÉLŐ MUZSIKA – a Gödöllő Consort hangversenye

Zenés állatmesék – A csudamadár, Holló Jankó 
Váci Mihály Művelődési Ház

•
november 26. szombat 15.00 és 19.00 óra

Szabó Magda: TÜNDÉR LALA c. mesejátéka  
a SZÍNSKÁLA Stúdió előadásában

Váci Mihály Művelődési Ház
•

november 26. 15.00 óra
Adventi készülődés a Szentlélek Templomban 

•
december 2. 18.00 óra

Ridikül – Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

december 2. 18.00 óra
Horváth Lajos: Veresi pénzeskönyv könyvbemutató

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

december 5-én 17.00 óra
Városi Mikulás – Veresegyház város főterén

•
december 10. 18.00 óra

Karácsonyi Muzsika a Cantemus Kórus és az 
Árpádházi Szent Erzsébet Kórus közös hangversenye 

Szentlélek Templom 
•

december 11.
Kolompos Táncház és adventi készülődés 

Váci Mihály Művelődési Ház 
•

december 16.
Ghymes koncert – a Szentlélek Templomban

Jegyértékesítés: Fabriczius József Ált. Isk. titkárságán
•

december 16. 18.00 óra
Töttös Istvánné kortárs művészeti gyűjteménye

Udvarház Galéria 
•

december 21.
Szerepelek Diákszínpad karácsonyi előadása 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

•
december 22. 17.00–20.00 óra

Mindenki karácsonya – Veresegyház város főterén
•

december 29. 18.00–23.00 óra
Gyermek és felnőtt táncház 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

november 19. 19 óra • Hajmeresztő (Vankó István-bérlet)
november 20. 19 óra • Hajmeresztő (Sejtes Vendel-bérlet)
november 23. 19 óra • Hajmeresztő (Dániel Kornél-bérlet)

november 25. 10 óra • Holle Anyó segít
(Veres 1szer volt, hol nem volt mesebérlet)
november 25. 14 óra • Holle Anyó segít
(Veres 2szer volt, hol nem volt mesebérlet)

december 2. 19 óra • Az egérfogó (bérletszünet)
december 9. 19 óra • Női furcsa pár (bérletszünet)

december 9. 20 óra • Vörös Attila-Jazzcraft (Joan Kávéháza)
december 18. 14 óra • Karácsonyi ének
december 18. 18 óra • Karácsonyi ének

december 20. 19 óra • Salamon király szorong (Kortárs bérlet)
december 30. 19 óra • Húzzad csak kivirágos virradatig!

•
JEGYIRODA:

Innovációs Centrum „B” recepció • (Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838 • veres1szinhaz.hu

facebook/veres1szinhaztarsulat

Eseménynaptár

Ajánló



32016. november

Az egykori Láng-féle ház, majd tájház (Fő út 95.) felújítása Nagy László építész tervei sze -
rint és a város saját erejéből az elmúlt napokban befejeződött. A kivitelezés (Illés Zoltán és
csapata) színvonala magas, egyszerre hagyománytisztelő és korszerű. A cél most min de nek -
előtt az, hogy az épület a mára fölhalmozódott helytörténeti emlékanyag szakszerű elhelye -
zé sének és bemutatásának a bázisa legyen, de emellett élő-lélegző kis központ is, amely
rendezvényi kínálatával az itt élőket szolgálja. A tervezett színes te vé kenységre utal a ház
új elnevezése is: KAPTÁR, azaz egyfajta méhkas, melyben a helyisme reti munka mellett ál-
landó a mozgás és zümmögés, s ahol közösségek élnek és teremtődnek.
Mint közismert, az L alakú épület késő középkori eredetű lakóház, melyet a 19. században
toldalékkal láttak el. A helyreállítással összesen hét helyiség hasznosítható, ehhez jön a
pince és a padlás. Mint a funkcionális alaprajz is mutatja, a belső kialakítással arra törek-
szünk, hogy a házba „minél több férjen bele”, vagyis a terek megfeleljenek a múzeumi
követelményeknek és emellett minél sokrétűbben legyenek használhatók. A házban először
a FOGADÓTÉRBE lépünk, innen nyílnak a korábbi lakóterekből kialakított közösségi- és
munkaterek. Az utcafront északi helyisége a KISGALÉRIA, az időszaki kiállítások és a
kisebb társas összejövetelek helyszíne. A másik utcafronti helyiség szolgál MÚZEUMIRO-
DAKÉNT, ahol a műhelymunka folyik, s ahol a szükséges segédgyűjtemények (adattár,
könyvtár, fotóarchívum), illetve a szakmai munkához szükséges eszközök helyezhetők el.
A szoba szeparálható és innen lehet felmenni a padlástérbe, amely MÚZEUMI RAK-
TÁRKÉNT hasznosul. A Fogadótértől balra két terem összekapcsolásával alakítjuk ki a
KÉZMŰVES MŰHELYT, a kreatív tevékenységeknek helyet adó foglalkoztatót. A volt la kó -
rész utáni helyiségben kaptak helyet a kívülről megközelíthető MOSDÓK. A hátsó traktus
két helyiségének összenyitásával viszonylag nagy KÖZÖSSÉGI TERET nyertünk, amely a
hagyományápoló kisközösségeknek adhat otthont. Szintén ők vehetik birtokba a hangu-
latos PINCÉT, amely a kedélyes társas élet helyszíne.
A sokrétű hasznosítás érdekében a KAPTÁR tereit statikus tájházi kiállítással nem kötjük
le, viszont élünk a korszerű múzeumi bemutatás eszközével, az ún. LÁTVÁNYTÁRI meg -
ol dással. A Kisgaléria, a Fogadótér és a Kézműves műhely északi falfelületeihez kapcsolt,
összességében mintegy 40 m2 hasznos felületű LÁTVÁNYTÁRBAN bemutathatóvá válnak
a településtörténeti emlékanyag válogatott darabjai (régészeti leletek, történeti és néprajzi
tárgyak, szakrális és művészeti alkotások), s mindezt a szabad falfelületekre tervezett ún.
KÉPESFALAK (térképek, ábrázolások, fotográfiák stb.) egészítik ki.
A KAPTÁR előreláthatólag a Váci Mihály Művelődési Ház filiájaként fog működni.
Felújításának befejezésével azonban még nem mondhatjuk, hogy működtetése startra kész:
részint a környezet (portál, udvar és kert) rendezése, részint pedig a ház berendezése még
előttünk álló és munkával, költségekkel járó feladat, akárcsak az üzemeltetés, melynek
feltételeit még meg kell teremtenünk.                                                                           VARGA KÁLMÁN

A hónap témája

A vot tájházból: Kaptár A tájházból lett Kaptár a Mű ve lő -
dési Ház részintézménye, egyben
a leendő városi múzeum „elő ké -
pe”, amely aktív kiállításoknak,
kulturális eseményeknek és ren-
dezvényeknek lesz a helyszíne,
bruttó 43,5 millió forintból újult
meg önkormányzati forrásból.
Az összeg nem tartalmazza az
épület ezután beszerzendő beren-
dezési tárgyait. A termálfűtéses
ház kiállítótermei és rendezvény -
terei tökéletes összhangot alkot-
nak a külső terekkel.
Hasznos alapterülete 233,65 m2. 

www.csiribiri.veresegyhaz.hu

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb



4 2016. november

Városfejlesztés

KÖZVILÁGÍTÁSI
FEJLESZTÉSEK

Három helyszínen is komoly fejlesz té se ket
végeztetett el az önkormányzat októ ber
folyamán. A Százszorszép utcában új fej -
lesztésként került kiépítésre a közvilágítás,
14 lámpaoszlop került elhelyezésre a hozzá
tartozó lámpatestekkel együtt, egyúttal a
vi lágítás a modern, 40 W-os, úgynevezett
„nos ztalgia” LED-es rendszerű, energiata -
ka rékos lámpatestekkel került kivitelezésre.

A Lévai utcai „kis” GE-vel szemben el he -
lyezkedő közterületi parkolóban 17 lám-
 patest került felszerelésre, a 10 darab osz -
 loppal átalakított oszloprendszerre. Így
megoldódott ennek az átlag felett használt
parkolónak az igényeknek meg felelő köz -
világítása. 

Összetett korszerűsítésre került sor a Pe -
tő fi téren. Az elektromos hálózat moderni -
zációs átépítésének keretében hét magán -
lakás bekötése átépítésre került, miközben
a légkábeles hálózat a földbe lett elhelyez -
ve, a távközlési hálózattal együtt. Minde -
zek kel a munkálatokkal pár huzamosan
megújult a tér köz vilá gítása is. 10 új nosz-
tal gia lámpaoszloppal, „nosztalgia” LED-
es lámpákkal a tér rangjához mél tó díszes
közvilágítást kapott, amit ki fe jez majd az
ad venti ünnepi díszkivilá gítás is. A három
közvilágítási fejlesztés teljes költsége 8 mil-
lió forint volt.

TERMÁLVEZETÉK
FEJLESZTÉSEK

A közvilágítási munkálatokhoz hasonlóan
itt is párhuzamosan több területen zajlot-
tak fejlesztések. Elkészült a Lévai utcai
Mey Hungária üzemének bekötési átala -
kítása, modernizálása. A kapacitás növe lé -
sét ez esetben a Mey új üzemcsarnokkal
történő bővítése tette elkerülhetetlenné.

A lámpás kereszteződésnél lévő orvosi
rendelő termálellátása leválasztásra került
a Fabriczius Iskolától, ugyanakkor bekö -
tés re került a felújított Kaptár (volt tájház)
épülete a hálózatba. A három fejlesztés
összértéke 14,2 millió forint volt.

Mindezekkel párhuzamosan zajlik egy
12 millió forintos beruházás az Újiskola
utcában, ahol a Búcsú téri kút irányából a
gerincvezeték kiépítése zajlik, ami az
EGY  MI Iskola építése és az egyéb, az Újis -
kola utcába tervezett beruházások miatt
szükséges. Az EGYMI esetében egyébként
100 méter hosszú gerinc ve ze tékről beszél-
hetünk, ami a helyi adottságok miatt főleg
kézi földmunkával kerül kivitelezésre. 

A termálvezeték fejlesztések stratégiai
terve az, hogy a Misszió melletti kúttól ki-
induló és a Fő útnál haladó fővezeték
összekötésre kerüljön a Búcsú téri kút fő -
vezetékével, így téve lehetővé, hogy a két

BERUHÁZÁSI HÍREK

KÖZVILÁGÍTÁS ÉS TERMÁLVEZETÉK FEJLESZTÉS,
PARKOLÓ RENDEZÉSEK ÉS OKOSTÁBLA

Októberben a közvilágítás és termálvezeték fejlesztések voltak fókuszban, miközben a beruházási szezon vége felé
közeledve már a jövő évi tervezések zajlanak gőzerővel. Aktuális beruházási híreinkről beszélgettünk CSERHÁTI FERENC
alpolgármesterrel és MEGYERI SÁNDORRAL, az önkormányzat Műszaki Osztályának vezetőjével.

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Az Újiskola utcai termálvezeték kiépítése

A Petőfi téri elektromos hálózat korszerűsítése

A Százszorszép utca közvilágítása
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Városfejlesztés
kút kapacitásával az igényeknek meg -
felelően el lehessen látni a környéken je-
len leg is meglévő és a tervezett fejlesz -
 tések után jelentősen bővülő középületi
hálózatot. 

SIKERES ÁTKÖTÉS
A KŐOLAJVEZETÉS ALATT

Mint arról múlt havi számunkban már be -
számoltunk, a Tinódi utcában több ütem-
 ben kerül kiépítésre a csapadékvíz elve ze-
tő csatornahálózat. Ennek az építkezés-
nek talán leglátványosabb elemére került
sor, amikor is sikeresen átvezetésre került
a Barátság kőolajvezeték helyi szakasza
alatt a nagy szilárdságú kompozit védő -
csővel az új csapadékvíz csatorna. Termé -
szetesen folyik tovább a jövő évre ter  ve-
zett szakaszok engedélyezési eljárása, a
tervek szerint a rendszer jövő évi teljes
kiépülésével hosszú távon megoldja a
Ligetek városrész csapadékelvezetését.

TERVEZÉSI SZAKASZBAN
A GIMNÁZIUM

ÉS A SPORTCSARNOK
Jó hírrel szolgálhatunk a közeljövő két leg-
nagyobb beruházásával kapcsolatban is.
Tervezési szakaszban tart a leendő kato-
likus gimnázium épülete és a leendő sport -
csarnok is. Sőt, ez utóbbi beruházás már a
szükséges engedélyezési folyamatnál tart,
ami a jelek szerint nem lesz akadálya a
remélt jövő évi beruházási kezdésnek.

SZLOVÁK-MAGYAR
EGYÜTTMŰKÖDÉS

KERETÉBEN ÚJULHAT MEG
A SZENT ERZSÉBET TEMPLOM
„A kultúra szárnyán, határok nélkül” IN-
TERREG V-A Szlovákia-Magyarország-

nemzetközi INTERREG-pályázat kereté -
ben közvetlen brüsszeli pályázatot adott
be közösen a felvidéki Jolsva település és
Veresegyház önkormányzata. Nyertes pá-
lyázat esetén megvalósulna a projektben
Jolsva Reduta épületének komplex fel újí -
tása, Veresegyházon pedig  a Szent Erzsé-
bet katolikus templom belső felújítása,
mely magában foglalja az orgona meg tisz -
títását, audiovizuális eszközök, valamint
bútorzat beszerzését is. Így a templom
belsejében egy többcélú, kulturális prog -
ramokra is felhasználható tér alakulna ki,
amely a régészeti eredmények bemuta -
tására is lehetőséget adna.

A pályázat ke retében a két település
szo ros együtt működésén túl együttesen
szer vezett kulturális programsorozatok is
megvalósul hatnak. A remélt támogatás
összege össze sen 2,9 millió euró.

ÚJ OKOSTÁBLÁK
AZ ISKOLÁKNAK

Tovább folytatódott iskolai oktatásunk
esz közeinek korszerűsítése. Az iskola
alapítványát is támogatva 11 darab új digi -
tális okostábla került megvásárlásra,
amelyekből tízet a Fabriczius Iskola, egyet
pedig a Zeneiskola kapott meg és került a
tantermekben beüzemelésre.

RENDEZETT PARKOLÓK
Rendezésre került a Mézesvölgyi Iskola
melletti és a Ráday utcai parkoló is. Mind-
két helyen kőszórással is segítette az autó-
sokat az önkormányzat a kulturált kö -
rül ményű parkolásban. A fentiekhez ké -
pest kisebb volumenű beruházásként a
Gyermekliget iskola ivóvíz vezetéke és út -
alap szegélyezése is megújult még októ -
berben.

KOVÁCS PÉTER
A Barátság kőolajvezeték keresztezése

Fabriczius József Általános Iskola parkolója

Új okostáblák az iskoláknak

Fotó: Önkormányzat

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni
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Önkormányzat

189/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az államháztartásról szó ló

2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
97. § (2) bekezdése és az önkormányzat vagyo -
náról és a vagyonnal való gazdálkodás sza -
bályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR számú
ren   delete alapján jóváhagyja a KétSercli és Tár-
sai Kft. Bérlővel, valamint Hajek Péter Ptk. 6.
206. § szerinti hatályú tartozásátvállalóval kö -
tendő megállapodást.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár -
mes tert a megállapodás aláírására, valamint az
Önkormányzat perben eljáró jogi képviselőjét
(Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvéd) a Gö -
döllői Járásbíróságon 2.G.40.068/2016. ügyszá-
mon folyamatban lévő perben perbeli egyezség
megkötésére, a bíróság egyezséget jóváhagyó
végzése hiányában a keresettől való elállásra.

190/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Váci Egyházmegye és Veres   -
egyház Város Önkormányzata közötti – négy osz -
tá lyos gimnázium alapítására vonatkozó – Együtt -
mű ködési Megállapodást elfogadta.

191/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház

belterület, 6 hrsz-ú, (természetben: Veresegy-
ház, Újiskola utca 10.) kivett lakóház, udvar és
gaz dasági épület megnevezésű, 719 m2 alap te -
rü letű ingatlan megvásárlásához Zsiga Ve ro ni -
ka 1/1 tulajdonostól, összesen 32 000 000 Ft-ért. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a teljes
vételár megfizetése a következő ütemezésben
történjen meg:
2016. szeptember 30-ig 10 M Ft
2017. szeptember 30-ig 15 M Ft
2018. május 31-ig 7 M Ft
Az idei évben kifizetendő vételárrész kifizetése
a 2016. évi tartalékkeret terhére történik meg.

192/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Szabó Eszter Veresegyház,
Fácán u. 27. szám alatti lakos rendkívüli települési
tá mogatás elutasítása ügyében benyújtott fel leb -
be zését elutasítja és jóváhagyja a bizottság által
meghozott 6.898-2/2016. számú, támogatást elu-
tasító elsőfokú határozatát. 

193/2016.(X.5.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház

belterület 1103/35 hrsz-ú, 1378 m2 területnagy -
sá gú és a  Veresegyház belterület 1103/36 hrsz-
ú, 12 000 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, tehermentes iparterületi
ingatlanok (természetben: Veresegyház, Hajó
utca) értékesítésére szolgáló pályázat ki írá sá -
hoz, meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárás-
sal. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra
az Ecomont Invest Zrt-t, a BLOGÉK Kft-t és a Do -
bos és Ivácson Építőmester Kft-t hívja fel aján-
lattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályáza-
tokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Nagy István, a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke, Tóth Sándor, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke) legyenek.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az
értékelő munkacsoport véleménye alapján
megjelölt nyertest a benyújtási határidőt követő
első ülésén hirdeti ki.

194/2016.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület, 62 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Fő
út 125.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű, 2758 m2 alapterületű ingatlan cse -
re szerződéssel történő megvásárlásához Czene
Józsefné 2/4, Czene Zoltán 1/2 és Czene Rita 1/2

arányú tulajdonosoktól, összesen 50 000 000 Ft
értékben. Az idei költségvetést terhelő 24 MFt az
Önkormányzat tulajdonát képező Veresegyház
5785/131/A/18 hrsz-ú ingatlan csere szer ződés
keretében történő értékesítésével történik meg, a
fennmaradó 26 M Ft értékkülönbözet kifizetése a
2017. évi költségvetést terheli majd.

195/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház bel-
terület 1103/35 hrsz-ú, 6662 m2 alapterületű és a
Veresegyház belterület 1103/36 hrsz-ú, 12 000 m2

alapterületű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat
nyerteseként az Ecomont Invest Zrt-t. A Kép  viselő-
testület hozzájárul az Ecomont Invest Zrt-vel az in-
gatlan adásvételi szerződés meg kö té séhez.

196/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elutasítja Szalontai Bol di zsár
képviselő javaslatát, miszerint az Ecomont Invest
Zrt. a Veresegyház 1103/35 és 1103/36 hrsz-ú in-
gatlanok teljes vételárának kiegyenlítését köve tő -
en jegyeztethet be hitelfelvétellel terhelt jelzá   -
log  jogot az ingatlanokra.

197/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elutasítja Szalontai Boldizsár
képviselő javaslatát, miszerint az önkormányzat
10 évig nem vásárolhatja vissza az  Ecomont In-
vest Zrt-től a Veresegyház 1103/35 és 1103/36
hrsz-ú ingatlanokat.

198/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
té si céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véd er -
dő telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
065/166 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingat-
lan megvásárlásához Ujj Leventétől 300 Ft/m2,
összesen 264 600 Ft vételáron az egyéb termő -
föld, szántó vásárlás terhére. 

199/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
tési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véder -
dő telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
065/48 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingat-
lan megvásárlásához Szemerszki János József né -
től 300 Ft/m2, összesen 90 300 Ft vételáron az
egyéb termőföld, szántó vásárlás terhére. 

200/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
tési céllal” – a temetőbővítéshez szükséges terület
biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület,
0103/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan
megvásárlásához Gerlei Zoltánnétól 3000  Ft/m2,
összesen 4 425 000 Ft és a Veresegyház külte rü -
let, 0103/11 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan
megvásárlásához Gerlei Zoltánnétól 3000 Ft/m2,
összesen 102 000 Ft vételáron a 2016. évi tarta lék -
ke ret terhére.

201/2016.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház

külterület 0119/33 hrsz-ú, 15 038 m2 területnagy -
ságú, kivett telephely megnevezésű, teher mentes
iparterületi ingatlan (természetben: Ve  resegy-
ház, Viczián utca) értékesítésére szolgá ló pá-
lyázat kiírásához, nyilvános pályázati el já rással. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályáza-
tokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Nagy István, a Pénzügyi Bi-
zott ság elnöke, Tóth Sándor, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az
értékelő munkacsoport véleménye alapján
megjelölt nyertest a benyújtási határidőt követő
első ülésén hirdeti ki.

202/2016.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 8884 hely -

raj zi számon nyilvántartott ingatlant, mint he -
lyi közterületet Csengettyű köznek nevezi el.

2. A Képviselő-testület felszólítja a Jegyzőt, hogy a
közterület elnevezését a közterület nevek nyil-
vántartásába jegyeztesse be, az elnevezéséről a
helyben szokásos módon tájékoztassa a la kos -
ságot illetve hivatalos úton értesítse az illetékes
katasztrófavédelmi, rendvédelmi, köz  lekedési
és a Magyar Postát valamint a közüzemi szol-
gáltatókat.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt,
hogy az elnevezett közterülettel határos ingat-
lanokra (építési telkekre) megfelelő házszámo -
zást állapítson meg és bejegyzésüket a központi
címnyilvántartásba vezettesse át.

203/2016.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az Országos Mentőszol gá -

lat Alapítvány részére – az életmentéshez szük-
sé ges technikai háttér biztosítására – 200 000 Ft
támogatást biztosít.

2. A támogatás kifizetése a költségvetés állam ház-
tar táson kívüli működési támogatás előirány -
za tainak terhére történik.

204/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

205/2016.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 4 000 000 000 Ft összegű

hosszú lejáratú hitel felvételéről döntött az
alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: Kormányzati elbírálást kö ve -
tően még 2016-ban. Futamidő: 10 év, 2 év tü -
rel mi idővel. Hitel célja: a Képviselő-testület
által jóváhagyott városi fejlesztések közvetlen
és közvetett finan szírozása. Kamat és tőke fi -
ze   tés időpontja: minden év március 20. és
szep tember 20. Fedezet: a város költségvetési
bevételei 2017-2026 között. Biztosíték: ingatlan
jelzálog.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár mes -
tert, hogy a 4 000 000 000 Ft összegű hosszú
lejáratú hitel biztosítása céljából Versegy ház
Város Önkormányzata nevében végleges ajánla-
tot kérjen az alábbi pénzintézetektől: K & H
Bank Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., Ta ka -
rék Bank Zrt.
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2016.
november 7.

3. A beérkezett ajánlatok elbírálását követően a
Képviselő testület dönt a nyertes ajánlat ki vá -
lasztásáról.

206/2016.(X.25.) Kt. határozat:
1. A projekt megnevezése: „A kultúra szárnyán,

határok nélkül” 
2. A pályázati konstrukció: INTERREG V-A SZLO -

VÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI
PROGRAM

3. Az Önkormányzatra jutó támogatás összege:
bruttó 599 307,5 Euró

4. A tervezett fejlesztés a támogatás szempont já ból el -
ismerhető bekerülési költsége: bruttó 630 850 Euró

5. Az önkormányzati saját erő számszerű össze -
ge: az önerő összege bruttó 31 542,5 Euró azaz
bruttó 10 000 000 Ft amely önrészt, Veresegy-
ház Város Önkormányzatának 2017. évi költ-
ség vetése terhére biztosítja.

6. A Képviselő-testület támogatja a Veresegyházi
Római Katolikus Egyházközséggel kötendő
Együtt működési Megállapodás megkötését a
pályázati célok megvalósítása érdekében.

7. A Képviselő-testület támogatja a pályázaton
való részvételt és felhatalmazza a Polgár mes -
tert a szükséges dokumentumok aláírására.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat

ÉRTESÍTÉS
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,

hogy városunkban a

TÜDŐSZŰRÉS
2016. november 21. hétfő 12.40–18.00
2016. november 22. kedd 8.00–13.45
2016. november 23. szerda 12.40–18.00
2016. november 24. csütörtök 8.00–13.45
2016. november 25. péntek 8.00–13.45
2016. november 28. hétfő 12.40–18.00
2016. november 29. kedd 8.00–13.45
2016. november 30. szerda 12.40–18.00
2016. december 1. csütörtök 8.00–13.45     lesz.

A VIZSGÁLAT HELYE:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciaterme 

Veresegyház, Fő út 45-47. II. emelet 312. szoba

IDŐPONTJA:

HÉTFŐ, SZERDA: 12.40–18.00 óráig
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 8.00–13.45 óráig

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL
A LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT,

A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT,
ILLETVE HA VAN AZ ELŐZŐ ÉVI  TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz
a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek,

illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség

időben történő felismerésére!

Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat kötetlen munkaidőben
végzőket, hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása érdekében

lehetőleg a délelőtti időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást.

Veresegyház Városi Önkormányzat

Idősek Otthona
MOSODAI SEGÍTŐ – TAKARÍTÓ

munkakör betöltésére munkatársat  keres

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: részmunkaidő (6 órás)

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000.
Kormányrendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

rendelkezései az irányadók. 

A munkakör betöltésével kapcsolatosan TOVÁBBI INFORMÁCIÓT
az intézmény vezetője  nyújt, a 06 28 386 200, 06 20 428 5507-as

telefonszámon.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. november 18.

A JELENTKEZÉS MÓDJA: Önéletrajz benyújtásával, személyesen

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
(2112 Veresegyház, Fő út 106.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező

Veresegyház külterület 0119/33 hrsz-ú
(Veresegyház, Viczián utca 0119/33 hrsz.)

IPARI INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGATLAN ADATAI: 
kivett telephely megnevezésű, 15 038 m2 területnagyságú,

összközműves ipari ingatlan. 

A PÁLYÁZÓNAK AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE KAPCSÁN
VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI: 

• legalább az önkormányzat által megszabott minimál
értékesítési ár (5000 Ft/m2 +áfa), bruttó 95 491 300 Ft teljes
összegének megfizetése legkésőbb 2016. december 31-ig,

• az iparterületi ingatlan beépítésének vállalása, minél nagyobb
számú munkahelyteremtéssel együtt.

A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI:
• Pályázó a pályázatát az erre a célra szolgáló pályázati adatla -

pon nyújthatja be. (Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hiva -
tal, 2112 Veresegyház, Fő út 35. II. emelet 232. irodán.)

• Pályázó tegyen ajánlatot az ingatlan vételi árára és nyilatkoz-
zon a beépítés vállalt határidejéről, valamint az újonnan bizto -
sított munkahelyek számáról.

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEADÁSÁNAK
HELYE, MÓDJA ÉS IDEJE:

• A pályázat beadható: 2016. november 24. 12 óráig.
• A beadás helye: Polgármesteri Hivatal, 2112 Veresegyház, Fő

út 35. II. emelet 232. iroda.
• A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani zárt

borítékban. A borítékra az alábbi szöveget kell ráírni:
„Veresegyház 0119/33 hrsz-ú ipari ingatlan értékesítési pályázata”.

A PÁLYÁZATOK BONTÁSI IDEJE: 2016. november 24. 13 óra.

További információk:
Moldvay Miklós ingatlangazdálkodási főmunkatársnál:

06 28 588 648

NOVEMBER 20.
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A nyolcadik szobrot avattuk ma. Már van
mire visszatekinteni, ez is történelem. Ezért
álltam Önök elé, hogy az elmúlt nyolc évet
összegezzem és mindenki által is mert le -
gyen a Vértanúk Ligetének múltja.

2008 októberében született a gondolat,
hogy az 1849-ben kivégzett aradi vérta núk-
nak állítsunk méltó emlékhelyet Veresegy-
házon. Több hónapon át zajlott a hely ki  -
választása, valamint az emlékhely tervé -
nek kidolgozása. Végül Módy Péter meg -
győző szavainak köszönhetően került ide,
a Széchenyi domb oldalának tágas terére.
A tér adta lehetőségből, valamint az itt élő
művészek önzetlen felajánlásából nagy-ívű
terv bontakozott ki. Minden évben felavat -
juk egy-egy aradi vértanú szobrát, a mű vé -
szek közötti sorsoláson kialakított sorrend
szerint. Petneházi Gyöngyvér elkészítette a
kertészeti tervet, mely alapján beszereztük
az itt látható fákat. Majd a közadakozás-
ból összegyűlt pénzből megrendeltük gróf
Batthyány Lajos szobrát.

Essék szó a támogatóinkról: az évek alatt
szerencsére több támogatónk is akadt.

Az első évben a JOBBIK helyi szervezete,
a Magyarok Világszövetségének helyi cso-
portja, a Veresegyház Jobb Jövőjéért Egye -
sület, továbbá sok magánember támogatta
a szobor elkészítését és Dinka József festette
ilyen szépre a zászlórudat. 

A második évtől kezdődően minden év -
ben a város önkormányzata finanszírozta a
szobrok bronzöntését, illetve a köztéri elhe-
lyezés engedélyezésének költségeit. Emellett
támogatta a Veresegyházi Nemzeti Társas -
kör, valamint pályázat útján az Emberi
Erő források Minisztériuma, a Veresegyház
Jobb Jövőjéért Egyesület, majd u tóbb, a Fo -
dor Gabriella „Szép Magyar Szó” Ala pít vány.

Köztérre művészeti alkotást elhelyezni
csak a Képzőművészeti Lektorátus engedé-
lyé vel lehetséges. Igen hosszasan kellett győz -
 köd nünk az első zsűri tagjait arról, hogy
milyen is lesz ez a liget 14-15 év múlva.
Számító gépen készült látványtervvel mutat-
tuk be azt az időt, amikorra már minden
szobor itt áll és szépen megnőttek a fák is.
Nehezen fogadták el, hogy ez 15 éves fo lya  -
mat. Az el múlt nyolc év alatt többször válto-
zott a lekto rátusi hivatal és az általuk
delegált zsűri is. Emiatt újból és újból bizo ny-
gatni kell, hogy ez a hosszú távú elképzelés
megvalósul, és hogy a végén ez a liget
egyedülálló emlékhely lesz Magyarországon.

Végére hagytam a művészeket, de csakis
azért, hogy erre minden itt lévő kedves
vendég emlékezzen. Hálámat és köszö ne -
temet szeretném kifejezni az alkotóknak.
Mindaz, amit eddig elmondtam, nem va -
lósulhatott volna meg, ha nincsenek Ők.
A Veresegyházon élő és alkotó művészek,

akik ezt a feladatot szívesen vállalták, létre
hozva egy olyan közös alkotást, amelyhez
fogható nincs sehol.

Az alkotók között van keramikus, restau-
rátor, kőfaragó, szobrászművész és fafa ra -
gó is. Mindannyian elfogadták, hogy a
szobrokat bronzból kell készíteni, mert
tud ták, hogy alkotói egyéniségük így is ott
ma rad a szobrokban.

Izgalmas emberekkel sikerült megismer -
kednem az elmúlt nyolc év alatt. A precíz –
tekintélyes Módy Péterrel, a vagány, nagy
munkabírású Horváth Pistivel, az apró rész  -
letekre is gondosan ügyelő Megyeri Laci val,
derűt és kedvességet sugárzó Veres Enéh-  vel,
a megbízható és rendíthetetlen Kon koly
Gyurival, az erőt és stabilitást árasz  tó Ilés
Muszka Rudival és végül az idén az orszá-
gosan és nemzetközileg is elismert Kun Évá-
val, aki szerénységével, kedvességével és
köz vetlenségével minden falat lebont, min-
den megilletődöttséget szétoszlat. 

Ők azok, akik létrehozzák nekünk ezt a
nagyszerű helyet, minden köszönet és hála
megilleti Őket.

Bízom abban, hogy hat év múlva ugyan -
itt összegezhetem a teljes 15 év történéseit a
Vértanúk Ligetének teljes pompájában.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
(CZELLER KAROLA

OKTÓBER 6-ÁN ELHANGZOTT BESZÉDE)

ARADI VÉRTANÚK NAPJA
Október 6.

A nemzeti gyásznapon Kun Éva Aulich Lajos szobrának avatására került sor, az ünnep szónoka Farkas Zsolt tanár volt, a műsorban közreműködött
a Cantemus Kórus, a Veresi Ifjúsági Színház, a Fabriczius Iskola, Terék József és a Veresegyház Katonai Hagyo mány őrző Egyesület

Fotók: Ruzsovics Dorina
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Október 23.

Fotók: Ruzsovics Dorina

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából színpompás ünnepi
műsorral emlékezett a forradalom történései re
Veresegyház. Pásztor Béla polgármester úr ün-
 nepi gondolatai után a város művészeti cso-
portjai elevenítették meg a korabeli ese mé nye -
 ket, majd az 1956-os emlékműnél és Radics
Lajos, 56-os áldozat sírjánál is koszorúkkal és
mécsesgyújtással hajtottak fejet a tisztelgők a
for radalom hősei előtt. A délutáni órákban
Hor váth Lajos történész mesélt személyes él -
ményeiről és segített értelmezni 1956 jelen tő -
sé gét a témakörben nyílt kiállítás megnyitóján.
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CSIRIBIRI MÚZEUM

ISKOLASZÉK ÉS FABRICZIUS ALAPÍTVÁNY

Az iskolaszék, karöltve a Fabriczius Alapítvánnyal évek óta mun -
kál kodik azon, hogy a Fabriczius József Általános iskola oktatási
eszközparkját fejlessze, vagy felújítsa. A 2016. január 30-án megren-
de zésre került jótékonysági bál bevételéből ezúttal 19 db korszerű
szá mítógépet vásároltunk meg 1 944 787 Ft értékben. A számító gé -
pek kel a Fő úti iskola épületének egyik számítógépes termében tel-
jes egészében kicseréltük a számítógépeket, így október 27-től már
az új gépeken történik az informatikai oktatás. A régi gépek áthe-
lyezésre kerülnek hamarosan a Mézesvölgyi iskola kis géptermébe,
ahol még katódsugárcsöves monitorok és közel 15 éves, mára már
elavult operációs rendszerű gépek működtek eddig. Továbbra is
kiemelt célunk az informatikai terület fejlesztése, a diákok által
használt géppark megújítása, valamint a város által megvásárolt és
üzembe helyezett okostáblák mellé megfelelő hálózati infrastruk-
túra kialakítása a Mézesvölgyi iskola épületében.

Szeretném ezúton is megköszönni az alapítvány, illetve az iskola
támogatóinak, valamint a jótékonysági rendezvényen megjelenő
vendégeinknek eddigi támogatását! 

Egyúttal meghívunk minden érdeklődőt a 25. jubileumi iskola -
bálba, mely 2017. január 28-án lesz a Mézesvölgyi iskola aulájában,
és reméljük, hogy további terveink is hasonló sikerekkel mihama-
rabb megvalósulhatnak!                                                       NAGY GABRIELLA

ÚJ SZÁMÍTÓGÉPEK A FABRICZIUS JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Június 4-én, a Csiribiri Szakmai Napon kör  -
vonalazódott először, hogy milyen is lehet
városunk egyszer megépülő modern mú ze -
uma, a Csiribiri Játék és Gyerekmú zeum.

A Mű egyetemen egész nyáron át folyt a
mun  ka, és az előzetes tervek után Nagy Mer-
 cé desz Erika, Kiss Flóra és Szlobo da Gergő
János – immár ötödéves diá kok – elkészítet-
ték a múzeum végle  ges nek mondható prog -
ram tervét. (Vezető ta ná ruk: Karácsony Ta  más
egyetemi docens.) Végig kísérve a tervezés
folyamatát magam úgy látom, hogy alaposan
végig gondolt és friss szellemiségű tervek
szü let tek, amelyek amellett, hogy megfelel-
nek a különleges és izgalmas funkciók nak,

méltóak városunk igényes és kor sze rű épí -
tészeti kultúrájához is.

Az elkészült tervek bemutatására a Mű e -
gye tem Középület-tervezési Tanszékével és
a di á kok részvételével december 19-én 15
óra kor kerül sor az Innovációs Centrum ka-
maratermében. A bemutatás után a célunk,
hogy olyan szakmai dokumentációt állít-
sunk össze, amely alkalmas lesz pályázati
és más források mozgósítására.

Meggyőződésem, hogy ez az egészen
egye dülálló és – ne szerénykedjünk – or szá-
 gos je lentőségű múzeumi elképzelés a céltá-
mogatások elnyerésében sikerre szá mít hat.

VARGA KÁLMÁN

TÖOSZ KITÜNTETÉS
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) elnöksége sikeres önkormányzati vezetői tevé -
keny   ségéért Köllner Ferenc-emlékdíjat adományozott
Pász tor Bélának, Veresegyház polgármesterének és Pergő
Margitnak, Berhida polgármesterének. A díjakat Schmidt
Jenő, a TÖOSZ elnöke ad ta át 2016. szeptember 30-án, a Bel -
ügy mi nisz térium már vány aulájában, a Helyi Önkormány -
zatok Nap ja alkalmából megrendezett ünnepi eseményen.

A TÖOSZ rangos elismerését, a Köllner Ferenc-emlékdíjat
ön kormányzati vezetői tevékenysége, a szövetség sze re pé -
nek, súlyának és rangjának erősítése, valamint az önkor-
mányzatiság érdekében folyamatosan végzett következetes
tevé keny sége elismeréséül adományozta Pásztor Bélának,
Veres egyház polgármesterének.

A Köllner Ferenc-emlékdíj jelenleg az önkormányzatok
érdekében tevékenykedők számára az egyik legmagasabb
szintű elismerésnek tekinthető, mellyel a TÖOSZ az 1999-ben
elhunyt alapító főtitkáráról emlékezik meg. (Forrás: TÖOSZ)

KITÜNTETÉS

CÉLEGYENESBEN A CSIRIBIRI MÚZEUM TERVEZÉSE!

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke ad ta át a díjat Pásztor Bélának
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Mindenekelőtt engedje meg, hogy gratu lál  jak!
Magánemberként is kizárólag po zi tív tapasz-
talataim vannak a polgár  őre  ink mun kájáról.
Köszönjük szépen, jól esnek az ilyen vissza-
 jelzések, hiszen sokszor kerülünk olyan szitu -
ációba, ami alapból szüli a konfliktust. Pél  dául
egy forgalomterelésnél érdekellentét van a le -
zárt útszakaszon áthaladni szán dé ko zó autós
és a mi munkánk között. De ilyen kor is igyek-
szünk a lehető legudvaria sabban, de határo-
zottan kezelni a helyzetet, hiszen a lezárások,
te  re lések alapvetően mind a rendezvényen
részt  vevők, mind a köz  lekedők biztonságát
szol  gálják.
Mi dönti el egyébként, hogy milyen rendez -
vény biztosításában vesznek részt?
Kizárólag ott vagyunk jelen, ahol a rendező
igényli a segítségünket. Olyan persze van, hogy
adott esetben jelezzük a szerintünk szük séges
feladatokat, de ha ezzel a szer ve ző nem ért
egyet, akkor ez mindig az ő fele lős sége, mi
nem erőltetjük a részvételt. Ha van ránk igény,
akkor előzetes egyeztetés után az igényeket és
a le he tő ségeket is figye lembe véve segítünk.
Politikai rendezvényen nem vagyunk jelen
soha, de a kör nyéken lakók biztonságos moz -
gását segít jük, ha szükséges. Természetesen a
veres egyhá zi ren dezvények jelentős része ön -
kor  mány zati szervezés, ilyenkor erkölcsi köte -
le zettsé günk is, hogy ott legyünk. Szerencsére
kiváló az együttmű kö dé sünk az önkormány -

zattal, az in téz mé nyek kel, a városőrséggel és a
rend őr séggel is. Mindig az adott rendezvény
jelle ge, bizto sítási módja határozza meg a fe-
la   da tunkat.
Mostanában változtak a büntetőjogi jog sza -
bályok. Változott valamit a polgárőrök intéz -
kedési jogköre is?
Csak annyiban, hogy ha jogszerűen lát el szol-
gálatot a polgárőr, akkor közfeladatot ellátó
személynek minősül, megilleti ez a típusú jog -
szabályi védelem. Ugyanakkor nem kezel sze -
mé lyes adatot, nem igazoltathat, és nem állít  -
hat meg autókat. Viszont ha hivatalos sze mély
támogatójaként lép fel, például rendő rök kel
együtt egy rendezvényen, akkor a hi va talos sze -
mély felkérésére kaphat ilyen jogokat, pél dául
forgalomterelésre. De mi nem kívánunk „ren -
dőrösdit” játszani, a pol gár ő rök re vonat ko  zó
ke  reteken belül tevé keny kedünk, au tó ink mat -
ricázásánál, ru háink nál is kerüljük az esetleges
össze té veszt hetőséget. Nem is javasoljuk olyan
jelent kezőknek a pol gár őrséget, akik gyerek ko -
ri „rendőrös” álmai kat szeretnék itt megvalósí-
tani. Ezért inkább kevesebben legyünk, de
szak mailag, emberileg jól működő csapat ta -
gokkal. A minőség mindig fontosabb a mennyi -
ségnél!
Rengeteg veresi rendezvény van egy év ben,
hány taggal működik most az egyesület?
Valóban, Veresegyház ilyen szempontból átlag
feletti, az évi 100 körüli rendez vény számával.

Ezt nem könnyű megoldani a jelen legi 24 ta -
gunk kal, az ideális talán 30-35 fő lenne. Bár a
24 fő kevés egy ilyen városnak, de nem min-
denáron akarunk bővülni. Természetesen ö -
rülünk a lelkes jelentkezőknek, akiknek fel  -
vételéről pár próbaszolgálat után az őket a
mun ka és az együttműködés során megismerő
tagság gyűlése dönt. Nincs egyéb ként köte le -
zően vállalt óraszám, ezt nem tartanám sze -
rencsésnek. Mindenki az idejének, életvite -
lének megfelelően önként, belső indíttatásból
vállal feladatot. Így a terhelés is nagy szórást
mutat a tagok között. Viszont, ha valaki elvállal
egy szolgálatot, akkor azt illik is teljesíteni
Mindezt társadalmi munkában.
Így van, itt nincs fizetés, de a szolgálat tény le -
ges költségeit meg tudjuk téríteni és igyek-
szünk megfelelő technikát adni a kollégák alá.
Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az
önkormányzattól a működésünkre évi 2,5 mil-
lió forintos támogatást kapunk. Ez az ös szeg
arra elég, hogy felelősségteljes gaz dál ko dással
az autóink, szolgálati telefo nálá saink költségeit
fedezzük, egész napos rendez vé nyeknél némi
ellátmányt adjunk a kollé gák nak. Szoktunk
időnként indulni az or  szágos polgárőr pályá -
zatokon is, néha nye rünk is pár százezer forin-
tot, de tudjuk mi is és a pályá zatot kiírók is,
hogy akár csak a kör nyékünkön is nálunk sok -
kal rosszabb önkor  mányzati támogatással mű -
ködő szervezetek vannak, így sokszor nem is
pályázunk, így etikus. Mi csak köszönettel tar-
toz hatunk a helyi város ve ze tés nek ezért az
össze gért, ami ből mindig igyek  szünk egy ki -
csit jobbá-szebbé válni, ahogy a város fejlő dé -
séhez illik. Az elmúlt év ben le tudtuk cserélni
költség igényes autó in kat újabbakra és most
éppen egy új formaru  házatot szeretnénk be -
sze   rez ni. De hangsúlyo zom, ez az összeg csak
éssze  rű gaz dálkodással párosulva válik az
egye   sület ja vára.
Kiegyensúlyozott, segítőkész, bizalom ger jesz -
tő képet sugároznak polgárőreink a la kos ság
felé. Sokat tréningeznek ezen?
Szó sincs róla! (Nevet) Természetesen koráb -
bi rendőri munkámból adódó tapasztala tai -
mat megosztom a kollégákkal, de alap  ve  tő en
összetartó, jó szellemű csapat va gyunk, ennyi
a tit kunk. Ahogy a majálison felállított sát -
runk  nál, vagy az évente egysze ri kirándulá-
sunkon is láthatja, vidám, ám fe le lős ség teljes
emberek a tagjaink. Akik tenni akarnak és
tudnak is mindannyiunk biztonságáért, nem-
csak készen el várják azt. Nagyon örülnénk to -
vábbi ilyen ve     resiek jelentkezésének e nemes
feladatra.

KOVÁCS PÉTER

VERESEGYHÁZI POLGÁRŐRÖK

A VERESEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGEI: polgarorseg.veresegyhaz@gmail.com • Telefon: 70 388 3925

„A minőség fontsabb a mennyiségnél”
Udvariasak, mosolygósak, ugyanakkor mégis határozottak. Alig akad rendezvény,
aminek biztonságát ne segítenék. Önként, fizetség nélkül, elhivatottságból. Ők a
polgárőreink. Az egyesület aktuális helyzetéről beszélgettünk PETHŐ ATTILÁVAL,
a Veresegyházi Polgárőr Egyesület vezetőjével.

Közélet



12 2016. november

Közélet

KARÁCSONYI GYŰJTÉS
A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási

Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata idén is
karácsonyi gyűjtést szervez

a hátrányos helyzetben élő gyermekek számára.
Elsősorban

SZÍNES CERUZÁT ÉS FILCKÉSZLETET
várunk, hogy karácsonyi ajándékcsomagjainkat bővíthessük

az Önök jó szándékával, szeretetével is.

Amennyiben szívesen hozzájárulna
a gyermekek meglepetéséhez, hozza el adományát

a település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatához,
az arra kijelölt gyűjtődobozba

ERDŐKERTES – 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
VERESEGYHÁZ – 2112 Veresegyház, Fő út 108.

2016. december 7-ig. 
Támogatásukat köszönjük!

Családsegítő Szolgálat dolgozói

Szeretettel hívjuk és várjuk a

XV. VERESEGYHÁZI BETLEHEMI
ISTÁLLÓ RENDEZVÉNYEIRE!
2016. december 4–18.

DECEMBER 4. vasárnap a TÁJHÁZBAN (Kaptár)
10.00 Kenyérsütés  és kézműves foglalkozások 
15.30 A Betlehemi Istálló rendezvényeit megnyitja

Pásztor Béla polgármester
Betlehemi jászol kiállítás
a  Szent Erzsébet templom kertjében
megnyitja Novák Lászlóné etnográfus

16.30 Karácsonyi Misztérium – a TÉR Színház előadása
a Szentlélek Templomban

Közreműködnek: a Veresegyházi Népdalkör és a Botorka
tánccsoport

DECEMBER 10. szombat  a TÁJHÁZBAN 
6.00 Disznóvágás
10.00 Kenyérsütés 
10.00 Kézműves programok kicsiknek-nagyoknak 
14.00 Karácsonyi népi énekek tanulása
15.00 Fotókiállítás az elmúlt évek Betlehemeiből

Karácsonyi képeslap kiállítás
A vendégeket Pásztor Béla köszönti, 
a fotókat Mohai Imre mutatja be

16.00 a pincében Kucsma Kocsma
a Népi Együttes termében az eddig és az ezután 
szereplőknek DISZNÓTOR
A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
bemutatja az alkalomra felújított Veresegyházi
disznótor c. műsorát

Közreműködnek: a Veresegyházi Népdalkör, a Fabriczius
József Általános Iskola kórusa, a Regenyés Zenekar és a
Hagyományőrző Népi Együttes 

DECEMBER 17. szombat
10.00 Menjünk Betlehembe!

Művészeti csoportok betlehemi hívogatója
a Veresi Piacon

Közreműködnek: a Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes, a Veresegyházi Népdalkör, a Veresegyház Ka-
to nai Hagyományőrző Egyesület, a szadai Czibere Együt -
tes, a galgamácsai, a vácrátóti, a csomádi, őrbottyáni
né pi művészeti csoportok, a Gödöllői Táncegyüttes és a
fóti népművészeti középiskola

DECEMBER 18. vasárnap
13.00 Zarándoklat a templomainkhoz
14.00 Betlehemi istálló  megáldása

Polgármesteri köszöntő
A délutáni műsor szereplői: Kéz a kézben Óvoda, a Fabri-
cius Általános Iskola diákjai, a Botorka néptánccsoport,
a Ve resegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Veres-
egyházi Népdalkör, a Veresegyház Katonai Hagyomány -
őr ző Egyesület, a szadai Czibere Együttes, a galgamácsai,
a vácrá  tóti, a csomádi  népi művészeti csoportok, a Gö dö -
lői Táncegyüttes és a fóti népművészeti középiskola,
az őr bottyáni Csendítő Együttes
17. 30 SokKos zenekar karácsonyi koncertje

A rendezvény szervezői:
Agora Kör, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes

és a Váci Mihály Művelődési Ház

veresibetlehem@gmail.com
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Kevesen ismerik a városban ezt a kis temp lo -
mot, pedig építési koránál ko ráb bra mu   tató
stílusjegyei miatt minden képpen egyik éke Ve -
res egyháznak.
Albert Gábor: Ez így van, ennek több oka is van.
Egyrészt kis gyülekezet vagyunk, a mely Gö döl lő
leánygyülekezeteként műkö  dik 1936-tól, je  len leg
Gödöllővel együtt mint egy félszáz aktív taggal.
Másrészt a templom ed di gi leromlott ál lapota sem
tette lehetővé, hogy a nagy közön ség számára nyi -
tottabbá te gyük programokkal. Ugyan akkor a
város ban a népszámlálási adatok alapján 250, a
vá ros létszám alapján feltételez hetően 400 evan -
gélikus vallású lélekkel szá mol hatunk, ami in  -
do kolja az épület szépségén túl is a fel újítást.
Mit takar pontosan ez a felújítás?
Bende Károly: Teljes felújítást, amit több ütem -

 ben tudunk végrehajtani. Első ütemben a kül   -
ső, majd a másodikban a belső tér újul meg.
Ugyanakkor a beázás megszüntetése volt a
legfontosabb. Szakértői vizsgálat alap ján derült
ki, hogy a szarufák mellett a fa fö   dém geren dái -
nak egy része is korhadt, ezért a tetőszerkezet
teljes cseréje vált szük sé gessé. A palatető he -
lyett cserépfedés kerül a templomra, az eresz  -
deszkák cserélésre, fes tésre kerülnek, a bádo -
go zások újak lesz nek, és a villámvédelem is
megújul, a teljes külső festéssel együtt. Az új
keresztben pe dig el helyezünk egy időkapszulát
is a felújí  tást do kumentálva a jövőnek. Második
ütem ben tervezzük jövő évben a belső mun ká -
kat el végezni. Az üvegablakok művészi cse ré -
jén és védelmén, a teljes belső festésen, a csil -
lár felújításán, az elektromos hálózat kor  sze -

 rű sítésén (Még az 1928-as van az épü let ben! –
K.P.), és a fűtés megújításán túl ide tartozik az
oltárkép restaurálása is, amire restau rá tori
szak véleményt kértünk. Szerencsés eset ben az
1871-ben készült képen nem oko zott sú lyos
kárt a ráfolyt esővíz.
Mindez nem kis költséget jelenthet.
Bende Károly: Tiszta szívvel köszönjük a vá ros
nagylelkű támogatását, ami elenged he tetlen volt
hozzá. Az önkormányzat tizen nyolc millió fo -
rinttal támogatta a mun ká la tokat, így a hívek által
összegyűjtött összeg gel együtt csak a kül ső meg -
újulás 20 millió forintot tesz ki. Nagyság  rendileg
ennyibe fog kerülni a belső tér is jö vő re, amihez
reméljük az országos egyház se gítségét is.
A templomot hangulatos kert veszi körül, a -
mely a város szívében közösségi térré is vál  -
hatna. Ilyesmire gondoltak?
Albert Gábor: Természetesen gondolkodunk
ebben is. A kert eddigi gazosabb jellege ezt nem
tette lehetővé, de elképzelhető a kert meg  újítása
után ilyen „kinyitás” is, miköz ben a modern kor
is megköveteli például egy parkoló létesítését.
Veresegyházon legendás az egyházak kö zötti
összetartás. Kapnak segítséget a testvéregy há -
zaktól?
Albert Gábor: Természetesen, ahogy mi is se -
gítettük például az új katolikus templom é pí   -
tését, úgy mi is számíthatunk minden té ren a
segítségükre. Kis gyülekezet va gyunk, de ak tív
részei a város életének. Az 55-60 is tentisz te le-
tünkön túl minden évben részt veszünk az
ökumenikus imahéten és más ökumenikus
városi eseményeken. Ilyenkor egymás templo -
mai ban is szolgálunk, nagy öröm lesz megújult
templomunkban kö szön  teni minden kedves
barátunkat és ér deklődőt.
Mikor láthatja a megszépült templomot a
város lakossága?
Albert Gábor: December 3-án, 15 órakor lesz a
külső munkák ünnepélyes befejezése. Ide sze -
re tettel várunk mindenkit, ahogy 2017-ben, a
belső tér felújítása után is, amikor Isten segít sé -
gével befejeződik a templom teljes megúju lása.

KOVÁCS PÉTER

Megújuló evangélikus templom
Látványos fázisához érkezett a több ütemben megszépülő evangélikus templom fel újí -
tása Veresegyházon. Az 1928-ban épült és neogótikus elemeket is magán viselő, jelenleg
felállványozott, szép kis templomban beszélgettünk a munkálatokról Albert Gábor
lelkésszel és Bende Károly presbiterrel.

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Bende Károly és Albert Gábor

Halottas fogat
a régi halottas ház
előtt, ami a mai
Tompa utcában volt
(1960)

MÚLTIDÉZŐ                                                            SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL



14 2016. november

Közélet

A magyar embernek szokása, hogy nagytáj névadáskor a folyók
nevéből képez földrajzi neveket. Ilyen a régi történeti Etelköz, a
Bodrog-köz, a Takta-köz és a Rába-köz. 

No, de hol fekszik a Juhos-köz? Juhos folyó tudtunkkal nem lé -
te zik. És mégis van (volt) Juhos-köz az ég alatt. Nagyságra nem ve -
tekszik az előző közökkel, de fontosságra megközelíti azokat. A ve -
resegyházi legelső községháza és Lővy-fatelep mögött szerénykedett
egykor a katolikus iskola, melyről az Újiskola utca kapta a nevét.
Ebből nyílott, nyílik egy keresztutca, mely összeköti a Mogyoródi
úttal. Ennek a sötét történetű utcácskának hivatalos neve jelenleg
sincs, pedig mély értelmű és kihatású dolgok történtek benne haj-
danán. De mivel a sarkon a Juhosék laktak, mi Juhos-köznek titu -
láltuk. Jelentőségét tekintve, csak meg kellett nevezni valahogy. 

Akkoriban, amikorról beszélek, kizárólag azért, hogy a nagy
horderejű és mindmáig felfedetlen, titokban tartott események a
hallgatás következtében veszendőbe ne menjenek, két felekezetű
volt a veresegyházi iskoláztatás, már évszázadok óta. 

A református iskola, melynek jelentékenységét történetünk
elbeszélése alkalmával nem lehet eléggé hangsúlyozni, a Juhos-
köz Mogyoródi úti torkolatával szemben volt található, a reformá-
tus templom mellett. Ilyen formán a cikkünk megírásának végére
kellő méltatást kapott Juhos-köz ha akartuk volna, összekötő
csatorna is lehetett volna két világideológia partjai között. De nem!
Elválasztó, „terra incognita” ismeretlen föld és útvesztő hírében
állt, amelyen áthaladni vad vidék jellege miatt, csak csoportosan
összeszövetkezve lehetett és volt bátorságos. Karaván járta föld. 

Nekünk, katolikusoknak, nem volt tanácsos a Mogyoródi útig
eljutni a Juhos-közben és nekik, reformátusoknak óvakodniuk kel-
lett a Juhos-köz megszállásától az Újiskola utcáig. Sok kék folttól
menekültünk meg mind a két félen, ha ezt a szó nélkül kialakult
rendtartást a béke érdekében betartottuk a felekezeti sulikban.

De benne volt a levegőben az elközelgő harc, a vallásháború a
Juhos-közben is. Nem lehetett kibírni, hogy szándékosan össze -
keverjenek bennünket, mikor mi különbek voltunk a másiknál. És
a másik fél silányabb tőlünk. Már a megjelenésük is felháborító

volt nyolc-tízéves korunkban. Hát, még mi lesz később! Gondol -
tuk előre. Ők fognak nekünk dirigálni?! Na, neee!

A pisztolylövések, akár Szarajevóban, akkor dördültek el,
amikor államosították a felekezeti iskolákat és az ő osztályaikkal
még helyet is kellett cserélnünk. Mi mentünk az ő helyükre. El-
borzasztó volt már ez önmagában is. Megtermett a kiáltás: Lófor-
mátusok! Erre mindjárt ütni kezdtek. Nem értettem, mi a baj,
hiszen szerettem a lovakat. De, ha ezért ütleg jár, akkor azt ko-
molyan kell venni. Rejtett értelme szerint biztosan sértés. 

Hallom ám, hogy katalinkák! Óriási sértésnek hangzott. Mindjárt
ütöttünk is, mert a tornaórán összekeverve voltunk. Természetesen
tanítóink szétszedtek minket. Más hely után kellett néznünk, ahol be -
csü lettel, férfi módra ezt az elviselhetetlen sértést megtorolhatjuk. Ezt
sem értettem egészen. Hiszen a katalinka a katicabogarat idézte fel ben-
nem, ami kedves és védendő bogár volt a szemünkben. De hát, ha sértés,
akkor sértés a javából. Ha ütni kell, akkor ütni kell gondolkodás nélkül.
Csatatérnek ott volt a Juhos-köz, amelyet bokorsor takart el az is ko la ud-
varától, aminek szakadozott volt a kerítése. A vallás há ború, nyu godtan
nevezhetjük annak, egyre inkább kibontakozott a Juhos-közben.

A csatakiáltások egyre hangosabbak lettek. Berekedt torkokból
szólt a Katalinka! és a Lóformátus! Kék, zöld, barna stb. foltokkal
tértünk haza délutánonként. Benne volt a levegőben. Gondolom,
a szülők panaszkodtak, mindegyik a másikra. Egyre sűrűbben je-
lentek meg tanítóink a bokorsor takarásában ököllel, rúgással foly-
tatott hitvitáinkat csillapítandó. Ilyenkor mi rögtön sétára fogtuk a
dolgot, mutatva, hogy semmi sem történt. De, amikor pedagógu-
saink látóköréből kikerültünk, azonnal folytatódott a bunyó. Úgy
emlékszem, egy-két év alatt vége volt. 

Most először mertem feltárni a történettudomány eszközeivel e
hősi, de nehéz időszak titokban tartott eseményeit. Az utolsó hír-
mondók között, úgy is, mint résztvevő, tanú, nem szeretném,
hogy elfelejtődne ennek a vallási küzdelemnek az emléke. Veres-
egyház város gazdag történelmének egyik fényes szakasza hadd
öröklődjék tovább az eljövendő nemzedékekre. 

HORVÁTH LAJOS (KATALINKA)

New York után
újabb szép sikert
aratott Horváth Lajos
Kárpátalja postatörténete
a kez de tektől 2014-ig című monográfiája.
A III. Nemzetközi Filatéliai Kiállítás
ODESSZAFILEKSZ-2016 elnevezésű ren-
dezvényen aranyozott ezüst diplomát
szer zett. És mellé az ukrajnai Odessza
városának kitüntetését

NEW YORKTÓL ODESSZÁIG

MÚLTIDÉZŐ

KITÜNTETÉS

VALLÁSHÁBORÚ A JUHOS-KÖZBEN

A Munkácsi Bélyeggyűjtő Társaság,
melynek Horváth Lajos is tagja,
elnöke Budkevics Gennadij, elnökségi tagja,
Zemkó Tibor és munkácsi filatélisták
a kitüntetéssel.
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OKTÓBER VÉGÉRE IGAZI LENDÜLETBE KERÜLT A TANÉV!
Az eltelt közel két hónapban máris több esemény színe sí -
tette a hétköznapok egyformaságát. Növendékeink és ta ná -
ra ink számos helyszínen és alkalomból is felléptek: ki ál lí -
tásmegnyitók, Zene Világnapi koncert, melyen a Fabriczi  -
us József Általános Iskola ének tagozatos osztályain kívül,
ebben a tanévben először az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (EGYMI) tanulói is részt vettek. A
Simándy József Emléktábla avatásán Fritschéné Ambrus
Gabriella és Kutas Dominika tanárnők szerepeltek, a Nép -
mű velők napján Vörös Attila, Zán András és Licsák Attila
tanár urak játszottak.
Az őszi szünetet követő héten Veres Rebeka zongorista nö -
vendékünk részt vesz a Farkas Ferenc Zongoraversenyen a
dunakeszi zeneiskolában. A fellépéshez sok sikert kívánunk!
November 23-án a fóti és veresegyházi zeneiskola zongora tan-
szakának tanárai és növendékei közös programja kerül meg -
rendezésre a fóti zeneiskola csomádi kihelyezett tagozatán.
November 24-én 17.30 órától a tanév I. vegyes tanszaki
hang versenyén a legtöbb hangszercsoport színes műsor szá -
mokkal képviselteti magát.
November 29-én 18 órától az ének tanszak hangversenyén
népszerű dalok és musical részletek hangzanak el a zeneis -
kola nagytermében.
December 5-én 17 órától Mikulás-váró koncerttel hívogat -
juk, várjuk a Mikulást a zeneiskola növendékeinek közre -
mű  ködésével, a zeneiskola nagytermében.
December 14-én 18 órától tartjuk iskolánk Karácsonyi Hang-
versenyét, a Szentlélek Templomban melyre ta ná raink, több
éve nálunk tanuló, nagyobb növendékeink, valamint kama-
razenei csoportjaink produkcióival ké szü lünk.
Szeretettel várjuk városunk érdeklődő lakosait! 

BACSA GABRIELLA IGAZGATÓ HELYETTES

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ZENEISKOLAI HÍREK
KÓDORGÓK
– INTERAKTÍV KALANDJÁTÉK
A VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHONBAN

A Veresegyházi Medveotthon meg ú ju -
lásának részeként nyár közepétől az
Intézmény állandó programeleme a
KÓDORGÓK telefonos kalandjáték,
ami még izgalmasabbá teszi az állat  -
kerti barangolást. A játékosoknak a
medvék és farkasok kifutói közt, valamint az Élményporta
területén elhelyezett QR kód táblákat kell felkutatniuk. Ezek
mögé egy izgalmas kalandtörténet és né hány érdekes fejtörő
van telepítve, melyek megoldása fel té tele a továbbhaladásnak
és a célba érkezésnek. 

Az okostelefonok terjedésének köszönhetően a KÓDOR GÓK ké -
pes ötvözni a számítógépes játékok izgalmát a moz gás ö römével.
A játék fejlesztésével az volt a célunk, hogy já tékos for mában,
élményhez kapcsolva tudjunk ismereteket átad ni, va lamint, hogy
kicsalogassuk a családokat, a fiata lo kat a négy fal közül, és tartal-
mas szórakozási lehetőséget bizto sítsunk a számukra. Folyama -
tosan szervezünk új játék helyszíneket, melyekről az érdek  lő-
dőket a weboldalunkon naprakészen tá jé  koztatjuk.

A Medveotthon területén működő játék a hely szelleméhez
iga zodva egy környezettudatos szemlélet kialakítását célzó ka-
landtörténet, amelyben üzenet ékezik a jövőből, ahol Őr ző ket
toboroznak a bolygó megmentéséhez. A játékosoknak kü lön -
bö ző képességeket kell megszerezniük az izgalmas kül detés
során. A küldetés teljesítéséhez semmi másra nincs szük ség,
csak kalandvágyra, egy kis furfangra és egy okoste lefonra.
A já  ték kialakítása során figyeltünk arra, hogy minden kinek le -
gyen sikerélménye, ezért beépítettünk egy se gít ség funkciót is
arra az esetre, ha valaki elakadna. 

A küldetést sikeresen teljesítők a játék végén oklevelet kap-
nak, amit a közösségi oldalukon megoszthatnak a barátaikkal
és az ismerőseikkel, és ami a tervek szerint kedvezmények
igénybevételére is feljogosítja majd őket a Medveotthon ha ma -
 rosan megnyíló ajándékboltjában. 

A játék egy webes alkalmazás, ami azt jelenti, hogy nem kell
előzetesen letölteni, nem foglal le tárhelyet a telefonon, to váb -
bá ingyenes, a belépőjegy ára magában foglalja a kaland ban
va ló részvétel lehetőségét.

Az állatok világnapja alkalmából a helyszínre kitelepülve
apró ajándékokat osztottunk a játék résztvevőinek. Az izgal-
mas programoknak és a szép időnek köszönhetően sokan lá-
togattak ki az október 9-i rendezvényre és sokan tették pró  -
bára magukat a kalandjátékunkban. Szeretnénk a Medveott -
honnal kialakított együttműködést a jövőben tovább bővíteni.
Tervezzük, hogy a jeles napok köré szervezett nagyobb ren-
dez vényeikhez egy-egy témakört feldolgozó új játékkal csat-
lakozunk, melyekre várjuk a kalandra vágyó családokat, céges
vagy iskolai csapatokat, baráti társaságokat. 

A Medveotthon jövő évi első nagy eseménye a februári „A med-
 vének mindig igaza van” rendezvény lesz, majd következik a hús -
vét, a pünkösd és persze a Mézes Mackó Fesztivál. A részletes
prog ramokról a medveotthon.hu weboldalon lehet majd tájé ko -
zódni.                                                                               CSERI KRISZTINA

Veresi Társasjáték Klub
Idén októberben megalakult a Veresi Társasjáték Klub. A szer-
 ve zőt, Boruzs Krisztinát kértük, meséljen erről a klubról.
„Városi rendezvényekre vittünk ki társasjátékokat, ahol nagy
öröm mel játszottak gyerekek, felnőttek egyaránt. Itt fogal-
mazódott meg a gondolat, hogy jó lenne egy hely, ahol rend-
szeresen lehetne találkozni, játszani. Ez a Mű ve lő dési Ház
segítségével most megvalósult, köszönet érte! Több mint 30
társasjátékkal (Bő vülő kínálat!) várjuk az ér dek lődőket, ezek
könnyű, illetve kö zepes nehézségű lo gi kai, stratégiai, ügyes -
ségi játékok, melyek könnyen meg ta nulhatóak. Várunk min-
den fiatalt és főleg fel nőt tet, aki sze retne új társasokat meg -
ismerni, új barátokat találni, beszélgetni.
Ha érkezéskor bemondod a novemberi titkos jelszót
(S_V_NY_  C_K_R), akkor ajándékot kapsz!!

Minden pénteken 17–21 óráig
szeretettel várunk

az Innovációs Központban,
a második emeleten!”

Legyetek Ti a Föld megmentői!
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Az elmúlt időszakban három hetet volt sze -
rencsém eltölteni az Újvilágban.

A Nagy Alma, New York szívében lak-
tam, ahonnan nagyon könnyű eljutni a
legismertebb és leglátogatottabb helyekre.
A met róhálózat remek, az állomások ke -
vés  bé. A kocsik zajosak, kicsit szemetesek
is, az állomások levegője jellegzetesen fül -
ledt, de a vonatok pontosak és a nagy for-
galom ellenére látszik a metropolis rendje,
logikája. Gyakran száll be alamizsnát kére -
ge tő nincstelen, vagy harsány hangon pro -
tes táló térítő. A jelenetük egyetlen állo  más  -
nyira van hitelesítve, mert a következő
meg állónál máris másik kupéban kezdik
újra mondókájukat. De látni magányos
mu zsikust, vagy lemezminőségű produk-
cióval fellépő spirituálét éneklő bandát. Az
utasok alig néznek fel a telefonjaikból, fü -
lükben a vékony drót, izolált világot terem -
te  nek maguknak pár tíz perc erejéig.

Mivel az első rácsodálkozásom az eget
ostromló felhőkarcolókra már megtörtént
korábbi utazásaim alkalmával, láthattam
a várost a lerombolt World Trade Center
te te  jén lévő étterem ablakából, sokkal in -
kább apró részleteket szerettem volna
meg    ismerni, felfedezni. Ezekről mesélek.

Kihagyhatatlan a turisták számára a
World Trade Center lerombolt tornyai he -
lyén é pült emlékmű. A város legértéke-
sebb telkén nem emeltek felhőkarcolókat,
hanem meg hagyták a ro moktól megtisztí-
tott gödröket, a két hatalmas lépcsőzetesen
épített medencébe csen des csordogál a
víz, a márvány kö nyöklőbe az áldozatok
neveit vésték. A közelükben, de nem a
helyükön épült fel a különös formájú,
csupa üveg felhőkarcoló, egyetlen tűként
emlékeztetve az egykori ikertornyokra.

A legnagyobb csődület a pénzügyi köz -
pont közelében felállított bika szobránál
lát ható. A financiális mentalitást szimbo -

lizáló, a nyerésre játszó bika és az óva to -
sabb medve párharca a pénzügy mú ze u -
má ban látható, az utcára csak a bátor,
koc káztató bika hatalmas rézszobra ke -
rült. A sok, elsősorban ázsiai turista rend -
re a fara alá kucorodik és fiúk, lányok
gát lástalanul úgy fotóztatják magukat. Már
aki nem a szelfibottal hadonászik maga
körül.

Amit ételben New Yorkban látni, az való -
színűleg minden multikulturális világ vá -
rosban fellelhető. Tudva lévő, hogy a Wall
Street a világ pénzügyi központja, ám  dél-
ben a drága egyenöltönyt viselő juppy-k
hada a görög-thai-mexikói motoros bódé -
já ban veszi meg a papírzacskóba csoma -
golt ebédjét és egy járdaszegélyre vagy
lép csőre kucorodva eszi meg nagy sietve.
Az ebédet ott leginkább a pitába vagy ka -
lácsba csomagolt fűszeres hús jelenti, amit
salátával és öntetekkel tesznek válto za tos-
sá. És mindenki kezében az elmaradhatat-
lan hatalmas kávés pohár, amit nem is
le het egy ültőhelyben elfogyasztani, így
azzal futnak tovább. A keleti ételt kínáló
bá rokban mindenki pálcákat használ, a
saláták ropogósak, a fűszerek átható illata
messzire érezhető, a steak a Knickerbok -
ker nél legyőz minden aggályt. Az itthon
alig ismert bagel sajtkrémmel és lazaccal
kiváló reggeli. A minőségi csemegepultok -

nál sokféle kiváló meleg ételt kapni, sze -
met gyönyörködtető sültek, sajtok, nyers
és feldolgozott shrimp, rák, polip számta-
lan módon elkészítve.

Meglepően sokan beszélnek magukban
az utcán vagy a járműveken. Akár fiatal,
akár korosabb, szánalmat keltő figurák. A
fel hő karcolók közé szorult és gondosan á -
polt, sok fával üde foltként ékeskedő par -
kok ban nagy élet van késő estig. Mert

éj sza kára egyszerűen bezárják őket. Addig
viszont a betonból készült sakkasztalok ál-
landó közönsége mellett a gördeszkások, a
magányos vagy csoportos zenészek, tán-
cosok, bűvészek szórakoztatják a padokon
körben ülő és a látványossággal betelni
képtelen bámészokat.

A Little Italy (Kis Itália) és a Chinatown
(kí nai negyed) szinte összeépült. A kína-
iak nál rengeteg a büfé, de sok a zöldséget,
halakat, rákokat árusító üzlet is. Számta-
lan gyümölcsöt láttam, amiről el sem tud -
tam képzelni, hogy mi, mert még hasonlót
sem láttam. A zöldségek csoda ízlésesen,
csokrokba kötve virítanak, fűszerek, szárí-
tott gombák és algák hada látható sok he-
lyütt. Az olasz negyedben is az utcára kira  -
kott székekkel jelzett éttermek láthatók ut-
casorra, ahol végre lehetett inni egy igazi
presszókávét is a híg sötét lötty helyett.

Aztán a Soho. A falon kívül ferdén futó
vas lépcsők mindenhol. És öntöttvas kerí -
tések, mögöttük a ház alá tartó szuterén-
nel. Négy vagy ötemeletes házak, amik
megőrizték a századelő hangulatát, kevés
étterem, csak cseppnyi ízelítő a divatból és
sok galéria.

A 42. utcánál sűrűsödik a nép. A met -
róból kifelé jövet könnyen el lehet tévedni,
annyi kijárat vezet a Broadway és a Times
Square közelébe. A környéket éppen át -
építik, az amúgy is szörnyen lassú köz -
lekedés teljes káoszba torkollik. A város
szívét jelentő téren kötelező a színes, vil-
lódzó fényreklám. A turista itt aztán kap-
kodhatja a fejét. Nem értem, hogy egy
ilyen forgalmas, szinte extatikus helyen
mit keres két katonai toborzó állomás. És
itt van a híres tkts, a napi színházi elő -
adásokra kedvez ménnyel jegyeket árusító
pénztár. A délután 2-kor kezdődő mati -
nék ra még rövid a sor, az esti showkra
viszont 15 órakor kezdik árusítani a jegye -
ket, ezekre sokszor egy-másfél óra sorban
állás is kijut. De meg éri. A félárú jegy is egy
vagyon, de a pro dukciók hangminőségben
és a színpadi megjelenésben magasan a
világszínvonalat jelentik.

MOHAI IMRE

One World Trade Center

Charging Bull

ÉLETKÉPEK

Amerikai anzix I.
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ARCOK A VÁROSBÓL

Szinte nincs olyan kisgyerek, aki ne ismerné Dr. Kovács Ilona
gyer mekorvost, ha máskor nem is, de az iskolai oltások alkalmával
biztosan találkoztak már vele. Ilona doktornő 1984-től dolgozik váro-
sunkban. Az ő orvosi felügyelete alatt nőtt fel több ezer gyermek,
akiknek most már gyerekeik vannak. Az egészségükről szintén a
doktornő gondoskodik. Sokan nem tudják, hogy az orvosi hívatásá-
nak gyakorlása mellett három gyermeket nevelt fel, így számos családi
élmény is Veresegyházhoz köti.

DR KOVÁCS ILONA • gyermekorvos

„Sok unokám van”

Amellett, hogy sok kisgyerek doktor né nije,
három gyermek édesanyja is.
Így van, három felnőtt gyermekünk van, a 35
éves Gyöngyvér, aki tájépítészként dolgozik,
a 32 éves András történész és a 29 é ves Réka
pedig nyáron költözött a férjé vel Kí  nába, ahol
angolt tanít kínai kisgye rekek nek.
A gyerekek teljes mértékben itt nőttek fel.
Voltak bevált helyek, amiket gyak ran láto-
gattak hétvégénként?
Amikor a gyerekek kicsik voltak, sokszor
sétáltunk a tó körül és bebarangoltuk a kör -
nyező erdőket is. Egy Trabantunk volt akko-
riban, amivel elmentünk valameddig, lepar -
koltunk és csak gombásztunk, bóklásztunk.
Még most is van úgy, hogy ha kikapcsoló dás -
ra vágyom, akkor elme gyek és sétálok egyet a
tóparton. Ősszel, ami kor még süt a nap, van,
hogy csak le ülök és pihenek lazítás gyanánt.
Augusztus 20-án Szotáczky József Egész -
ségügyi és Szociális Díjban részesült az ed-
digi, 32 éves munkájáért. Mit jelent ez a díj?
Nagy meglepetés volt. Megkaptam a hiva ta-
los meghívót az ünnepségre, mint minden
évben. Tudomásul vettem, úgy vol  tam vele,
hogy majd meglátom, ho gyan alakul az i -
dőm, mert másnap indultak a lá nyomék Kí-

ná ba és szoros volt az idő be osztás. Né hány
nap múlva azonban kaptam még egy meg -
hívót. Csodálkoztam is, hogy miért. Majd,
mikor kibontottam, ak kor láttam, hogy eb ben
van még egy kis plusz. Nagyon örültem a díj-
nak. Az volt a legjobb az egészben, hogy
nagyon sok olyan ember kapott még rajtam
kívül elismerést, akik egyébként is közel áll-
nak a szívemhez. Örültem az ő örömüknek is.
Miért pont a gyermekgyógyászatot vá lasz-
totta?
Amikor 1978-ban végeztem, a karcagi kór -
 házban kezdtem dolgozni. Eredetileg belgyó-
gyásznak készültem, így a fertőző osztályon
sikerült állást kapnom, ahonnan két irányba
lehetett tovább men ni: belgyógyászatra vagy
gyermekgyógyá szatra. Ezekre lehetett ráépí -
teni a fertőző be teg ségek nevű szakirányt.
Ennek az osz tály nak a főnöke egy gyermek-
gyógyász volt, aki szakmailag és emberileg is
na gyon példaértékű volt, így néhány hónap
után úgy döntöttem, hogy akkor inkább gyer-
mekgyógyász lennék.
Hogyan került Veresegyházra?
Amikor már szakorvos voltam, akkor meg-
 tudtam, hogy itt van egy meg üre se dett állás.
Szerettünk volna Pest közelébe kerülni,

ezért megpályáztam ezt az állást. Az orvosi
rendelő épülete már állt, 1975-ben adták át,
akkor még az elődöm, Ta kács Edit doktornő
kezdett ott dolgozni. Ő elment Budapestre,
így kerültem én a helyére. Most pedig már
nyugdíjasként ő az első számú helyettesem.
Mit szeret ebben a szakmában?
Látom felnőni azokat a gyermekeket, aki ket
egészen kicsiként ismertem meg, majd a sze-
mem láttára cseperednek fel. Már sok „uno -
kám” van, a tőlem kinőtt fia talok gyermekei.
Ezen kívül létezik né hány igazán szép tör té -
net is, amikor egy kisgyermek a súlyos be teg -
ségből rövid idő alatt tökéletesen meggyó -
gyul, és ne kem ebben van egy pici részem.
Ugyan ak kor megvan a nehéz sé ge is. Az em -
ber állandó stresszben él, hogy biztosan,
min  dig sikerül-e a megfelelő döntést hoznia.
Mennyire minősül otthonnak Veresegyház?
Teljes mértékben. Azt gondolom, hogy eny-
nyi év után már mondhatom, hogy i gazi ve -
resegyházi vagyok, hiszen ismerek na gyon
sok embert, önkormányzati kép vi selő is vol -
tam két cikluson keresztül és a városi ren-
 dezvényeken is igyekszem részt venni.
Mik a tervek a következő években?  
Hivatalosan jövő év végén nyugdíjas korú
leszek, de még szeretném tovább vinni a
praxist és olyannak to vább adni, akit meg fe -
lelő utódomnak tartok. Ez az álmom, aztán,
hogy ez mennyire fog megvalósulni, azt
majd meg lát juk, de egyelőre kérde zős kö -
döm és ke resem a megfelelő személyt.
Van valamilyen elképzelés a nyugdíjas
évek re?
Ahogy idősödöm, egyre nyugodtabb és
csen desebb dolgokra vágyom. Rengeteg
könyv gyűlik halomban már évek óta a pol-
cokon, amik arra várnak, hogy elol vassam
őket. Nagyon szeretek zenét hallgat ni, és az
énekkarban mindenképpen sze retnék addig
járni, amíg tudok. Nagy vágyam még a ker -
tet kapirgálni és nézni, ahogyan a leendő u -
no kák ott rohangálnak majd.

FÁRI FANNI

Fotó: Veréb

Közélet

Fotó: Veréb
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Milyen befektetéssel érhető el
a legnagyobb gyarapodás? A he lyes vá -
lasz: a vállalkozás! Indíthatsz saját „üz le -
tet”, meg vehetsz egy már léte zőt, de be is
szállhatsz más vállal ko zá sá ba.
Saját vállalkozás indítása – Ha van elad-
ható terméked vagy szolgáltatásod
Ez igényli a legnagyobb munkaráfordítást
és sokak szerint ez a legkockázatosabb,
pedig ha olyan üzletbe fogsz, amellyel a
ké pességeidet és a szakértelmedet hasz-
no  síthatod, a kockázatért kárpótolhat a
haszon. Néhány fontos szabály:
• Vállalkozásodat meg kell ismertetned:

amiről nem tudnak, az olyan, mintha
nem is lenne.

• Tedd termékedet, szolgáltatásodat kívá-
natossá.

• Tudasd, hol juthatnak a vevők a kínálatod-
hoz, legyen minél könnyebben elér hető.

• A vállalkozásod bevezetése időt igényel,
ne számíts azonnali nyereségre.

Működő vállalkozás megvásárlása – Ha
jártas vagy a gazdálkodásban és a cég irá -
nyí tásban
Ha nincs eladni való terméked, szolgál-
tatásod, ezt a lehetőséget neked találták ki.
Bár a bevezetési időszakot már nem kell
„felépítened”, kínosabb humánpolitikai és
vezetési kérdésekkel találhatod szem be
magad. A megfelelő vállalkozás megta lá -
lása nehéz feladat, szakértők se gítségét is

kell majd kérned, és a jó vállal ko zást nem
adják olcsón! A fenti sza   bályokról itt se
feledkezz meg!
Befektetés másvalaki kisvállalkozásába
– Nyereség cégirányítás nélkül
Noha ez a megoldás könnyebbnek tűnhet,
keveseknek való. Nem könnyű megtalálni
és kielemezni a kedvező lehetőséget. Pénz -
ügyi jelentéseket és üzleti straté giá kat kell
vizsgálni, ráadásul nagyobb a kocká zat, ha
nem tudsz megfelelő képet alkotni a vál-
lalkozásról. Csak akkor vá laszd, ha meg -
engedheted magadnak, hogy esetleg el ve-
 szítsd a beinvesztált pén zed!

Tantusz Könyvek
www.tantuszkonyvek.hu • +36 1 460 0272

EGY KIS PÉNZÜGY...

FEKTESS
VÁLLALKOZÁSBA!

Amikor megjelentek az első szá mító gé pek,
rögtön szembesültek az egyik fő prob lé -
má val, mégpedig azzal, hogyan közölje a
gép a kiszámolt végeredményt?

Az első változatoknál sorban elhelyezett
égőket használtak, majd jöttek az elektron
sugárcsöves kijelzők először két színben:
zöldben és szürkében. Ezután megjelen-
tek az első 16-színű monitorok és végül a
VGA monitorok, melyek már színes fény -
kép megjelenítésre is teljesen alkal ma sak
voltak. (Az otthoni számítógépeket a gaz-
da ságosság miatt a TV-re csatlakoztatták).
A képminőség javítása érdekében el kezd -
ték a felbontást is növelni (640×480,
800×600, 1024×768 stb.), ez ren geteg telje  -
sítményt és főleg sok memóriát is igé nyelt,
ne feledjük, hogy ebben az időben (1980 u -
táni évek) mindkettő nagyon sokba került.

Mivel a számítógépek processzora, a CPU
még nem tudta lefedni a képfeldolgozás
sebességét ezért külön grafikai processzort
használtak erre a célra: a GPU-t, amelyet
egy önálló kártyára szereltek: ez volt a vi -
de ók ártya. Ebben az időszakban jelent meg
George Lucas: Csillagok Háborúja című
nagy sikerű filmje és kezdetét vette a szá mí -
tó gépes effektek és video vágások idő szaka.
Lucas egy külön stúdiót hozott létre erre a
feladatra, ahol a csúcs minő sé gű Si licon
Grap hic szá mí tó  gé peit használták. Ké sőbb
meg jelent a piacon Steve Jobs Pixel nevű

stú di ó ja, a -
mely o lyan
nagy konkurenciája lett a Walt
Disney-nek, hogy az később fel is vá sá rolta. 

De ne rohanjunk ennyire előre! A vil-
logás megszüntetésére elkezdték növelni
a kép ernyő frekvenciát 50-60 Hrz-ről 100
Hrz vagy magasabb frekvenciára. A katód-
sugaras csövek helyét fokozatosan átvet-
ték az LCD monitorok.
A főbb különbségek:
Képcsöves monitorok:
• Bármilyen felbontásra képes(elvileg)
• Fontos a minél nagyobb frekvencia a

tiszta, villódzás mentes kép érdekében                                   
LCD monitorok:
• Csak 1 felbontása van, a többit imitálja (e -

zért életlen a kép rossz beállítás ese tén)
• nincs villogás, felesleges a magasabb frek-

vencia, sőt kikapcsoláshoz is ve zet het.
A számítógép és a monitor közötti csat-

 lakozás szempontjából az alap a VGA csat -
  lakozó. A VGA csatlakozó hátránya, hogy
analóg, ami a hagyományos monitoroknál
kö te lező, de az újabb digi tá lis LCD moni -
toroknál felesleges a jelet kétszer átalakí-
tani, mert minőség romlást eredményez.

A DVI csatlakozó már digi tá lis, ha lehet,
ezt hasz nál juk. A VGA és a DVI csatla  ko zók
is csak képet visznek át,  han got egyik sem.

Létezik még soros adatát vi teles
un. display port, ami nem ter-
jedt el, valamint HDMI port,
ami a hangot is képes átvinni.
Ebből is látszik, hogy ezt nem

a számítás tech niká ban, ha -
nem a videotechnikánál al-

kal mazzák.
A TV nem monitor és a monitor nem

TV! Zavarkeltő, hogy bizonyos TV-nek
van mo nitor csatlakozása és bizonyos
monitoroknak vannak TV csatlakozásai.

Más követelmények vannak egy TV-vel,
mint egy monitorral szemben (mások a
felbontásai és a szabványai is, más távol-
ságból nézhető, stb). Egy monitornak sok -
kal komolyabb műszaki feltételeknek kell
megfelelnie, mint egy TV-nek. Ha lehet, a
TV-t ne használjunk monitornak! 

A játékoknál fontos a tiszta, elmosódás-
mentes, éles kép. Az LCD-k megvilágítása
általában fénycsővel történik, amit a LED
monitoroknál LED-es megvilágításra cse -
rél tek, illetve léteznek pixelenkénti (pon-
tonkénti) megvilágítással dolgozó kijelzők
is, amelyek nagyban megnövelik a kont -
raszt (fehér és fekete közötti) különbséget.
Ezek a technikai fejlesztések mind a kép-
javítást, a méretarányt és a fogyasztás
csök kenést célozzák meg. Jelenleg is na -
gyon sok fejlesztés vár piacra dobásra és
a jövő még sok meglepetést tartogathat.

ABONYI ZOLTÁN

SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636

A MONITOR
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 11. IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

Városlakó
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Veresegyházon járt HADHÁZI LÁSZLÓ humorista

H a d h á z i
Lász ló mi -
előtt humo -
ris ta lett és
ka cajra fa -
k a s z   t o t t a
vol  na a
tisztelt kö -

 zön  séget, kü    lön bö ző okból sor  ra hagyta el
mindazon felsőoktatási kép zé se ket, ahová ön-
szántából felvételt nyert: Egészségügyi-, Me ző -
gazdasági-, Államigazga tási és nem utol só-
sorban a Test -nevelési vala mint a Rendőr tisz -
ti Főiskolát. Majd pálya fu tása során volt sport -

lövész, író, rádiós és tele víziós mű sor ve ze tő,
de min de nekelőtt dumaszínházas humo rista. 

2003-ban indult útjára a Go dot Kávéházban
az első magyarországi Duma színház, termé -
szetesen Hadházi Lászlóval a fe dél zetén, aki
azóta is állandó tagja a tár sulat nak. Kacaj-
fakasztó mun kás  ságát időközben Bon-bon-díj-
jal és Karinthy-gyűrűvel díjazta a szakma.

2016 októberében László ellátogatott Veres-
egyházra. Az előadásra késve érkeztem, a Váci
Mihály Művelődési Ház előtt parkolási lehe -
tőség nem lévén távolabb kellett megállnom.

Eleinte érthetetlen volt a rettentő sok gép -
jármű, vajon mi történhetett? Telt házas né ző -

tér fogadott, a levegő szinte forrt a humortól.
Miután magamhoz tértem, jött a felismerés,
Hadházi László épp erról mesél, egy szó val a
mindennapjainkról, botlásainkról, kínjainkról,
mindezt jól humorba ágyazva. Az egyik tör -
ténet nagyon ismerősnek tűnt. Arról szólt,
hogy általában a férjek a családi hű tő szek -
rényben soha nem találják a „tápot”. 

Hadházi László csak mesél, a közönség
kun    cog, nevet, tapsol, remekül érzi magát.
Ahogy Hadházi mondta: „Kérem a nőket, ne
vegyék ko molyan a férfiakat, viszont vigyáz-
zanak ma gukra nagyon, mert borzasztó nagy
szükség van rájuk, nekünk, férfiaknak.”

Az est egyik fénypontja Bellus István ma -
gán ének száma volt, mint megtudtuk, ő nem
táncdal éne kes, egy humorista.

VERÉB JÓZSEF

A kórus hosszú ideje elválaszthatatlanul
hozzátartozik Veresegyház életéhez, tel-
jesítményükkel bárhol a világon emelik a
kulturális rendezvények rangját. Az évek
során részt vettek számos országos mi nő -
sítő versenyen, Bárdos Lajos Kórusfeszti -
válokon, kórustalálkozókon és egyház  ze -
nei hangversenyeken, – akár Tordaszent -
lász lón, a Váci Székesegyházban, vagy Mi -
lá nóban. A zenét értő közönség általuk
immár 40 éve rendszeresen részesülhet ab -
ban az élményben, amit csak az élő zene
képes megadni. Széles repertoárból válo -
gatott egyházi és világi kórusművek által
gazdagodhatunk a komolyzenei koncert-
jeiken, amelyeken tovább éltetik a Kodály
által megálmodott éneklő országot.

Kapcsolatot ápolnak több hazai és kül föl -
di kórussal, így kerülhetett sor a mostani
olaszországi útra is. 2016. szeptember vé -
gén, a kórus alapítójának Vadász Ágnes kar-
 nagynak a vezetésével, a tatabányai Mad ri  -
gál Együttessel karöltve jutottak el Olasz -
ország egyik egyedien varázslatos vá rosába,
a történelmi városközpontjáról híres Bolog -
ná ba. Fellépésük előkészítése komoly fel ké -
szülést jelentett, nemcsak próbákat, hanem
komoly szervezési előké születeket is.

A Bolognában megrendezett kórusfesz-
tiválon három koncertet adott a Cantemus
Kórus. Az első napon az egyházzeneire

került sor San Savino Crespellano plébáni-
atemplomában, ahol többek között Feliks
Nowowiejski, Szokolay Sándor és Fran ces -
co Paulo Neglia műveivel varázsoltak áhí-
tatot a templomba.

A második estén színházi meghívásnak
tett eleget a kórus, ahol különböző műfaj -
ban éneklő olasz vegyeskarok és együtte-
sek mellett léptek fel a kórustalálkozó fesz -
tivál keretein belül.

Itt a Cantemus előadásában a Tiszai dal-
lamok csendültek fel elsőként Bárdos La-
jostól, majd Szokolay Allelujája és a Mi
Atyánk hangzott el, végül Kodály Zoltán
Esti dala nyűgözte le a közönséget.

A harmadik fellépés világi koncert volt a
Bolognában lévő, gyönyörű Sapori-Lazzari

kastélyban, ahol a város polgármestere is
köszöntötte a fesztivál résztvevőit. A kap -
cso latépítésre egy hangulatos fogadáson
kerülhetett sor a kórusok tagjai között. Itt
sem maradhatott el a közös éneklés és
fény képezkedés.

A kórustalálkozó programjait firenzei,
milánói és bolognai városnéző séták tarkí-
tották, valamint spontán flash mob ének-
lések is színesítették, így az 5 napos ki -
rán dulás a feszes tempó ellenére is igazán
élvezetes volt.

A Cantemus Kórus legközelebb a Szent -
lélek Templomban lép fel Veresegyházon,
december 18-án, az adventi programso ro -
zat keretében.

VADÁSZ ANETT

CANTEMUS KÓRUS

A veresegyházi Cantemus Kórus olaszrszági felépése
2017-ben ünnepli 40 éves fennállásának jubileumát a Veresegyházi Cantemus Kórus. Az 1977-es megalakulásukat követően
a mostani bolognai kórusfesztiválon való részvételük méltó megkoronázása volt a vegyeskar több évtizedes, kiemelkedően
színvonalas munkásságának.

„Nekünk ál a László”

Cantemus Kórus és a tatabányai Madrigál Együttes Bolognában

Fotó: Vadász Anett
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Gyönyörű dallamokat hallottunk, kérem, beszéljen a zene ka -
rukról.
2009-ben alakultunk Kamara Szimfonikus Zenekarként azzal a cél -
lal, hogy a Szentpétervári Orosz Balettel, mint kísérőzenekarral tur  -
nézzunk. Jelenleg egy francia céggel dolgozunk együtt, különböző
orosz baletttársulatok zenekaraként. Együttesünk tagjai fiatal zené -
szek. Ebből is látszik, hogy itthon Magyarországon mennyi fiatal
te hetség van. A turnék, amit együtt élünk meg, rendkívül nagy ha -
tással van mindannyiunkra, szakmailag és emberileg oly mértékben
fel tudja építeni a zenekar tagjait, hogy az a közös zenélés cso dá já-
ban teljesül ki. A zenekarnak van egy állandó, stabil magja, e köré
csoportosulnak a fiatalok. Senkinek nem kötjük meg a kezét, ha

kapnak egy jobb ajánlatot, menjenek, játszanak, valósítsák meg az
álmaikat. Az eltelt évek során számos fiatal került ki közülünk, akik
olyan nagy zenekarokban folytathatták pályafutásukat, mint a
Magyar Állami Operaház, illetve az Erkel Színház zenekarai.
A mostani veresegyházi koncerten öten voltak. Kikből áll a for má ció?
Balogh Ferenc fuvola, Guttmann Mátyás hegedű, Berki György he -
gedű, Fazekas Tamás mélyhegedű és végül jómagam, mint csellista.
El kell mondanom Guttmann Mátyás első hegedűsünkről, amikor
Párizsban előadta a Kongresszusi Központban az egyik szóló szá -
mát, az előadás végén a közönség felállva tapsolt. Ez nagyon jól esett
mindnyájunknak.
Az eltelt évek során merre jártak, hol turnéztak?
Elsősorban Franciaországban, itt szinte minden nagyvárosban meg -
fordultunk, de felléptünk az Egyesült Királyságban is.
Kérem, beszéljen a mostani veresegyházi koncertjükről. Régen
találkoztunk, miért?
Évekkel ezelőtt volt egy nívós kamara sorozatunk, jelentős mű vé -
sze ket tudtunk meghívni. Miután elkerültem a zeneiskolától, az
é letemet is át kellett építeni. Jelenleg a Miskolci Szimfonikus Zene -
kar tag jaként dolgozom, mint szólamvezető, de a szívem itt van
Ve res  egy házon. Úgy gondoltuk, folytatni kellene a korábban meg -
kezdett munkát, ezért vagyunk most itt.
Köszönjük a beszélgetést, és ezt a ma esti csodás koncertet!

VERÉB JÓZSEF

„A zenész, aki lélekből szívvel mu -
zsikál, az nem tud megelégedni csak
egy esti előadással, keresi, ku tat ja a fel -
lépési lehetőségeket. Nálunk az a bevett gya  -
kor lat, hogy keresünk ma gunk mellé kamarazenei partnereket,
összeállunk és gyakorolunk folyamatosan.”       SIMONOVA JAROSLAVA

Mohácsi István darabjáról a Fidelioban leírtak már
önmagában is botrányszagúak. Vajon mit szól
majd a prűdséget nem ismerő, obszcén szavakba,
harsány kiáltásokba és szexuálterápiás jelene tek -
be torkolló hétköznapi történetet feszegető színjá -
tékhoz a veresi közönség? A cselekmény a pár -
kap csolati problémáikkal küszködő két házaspár
és a rajtuk segíteni hivatott jó doktor, a szexuál-

parapszichológus és a rendelőbe véletlenszerűen
főnöke után betévedt titkárnő közti bonyodalmak
kavalkádja. Mi is történt itt valójában? Semmi
különös csak kétórányi, a szexualitásra és a pár -
kapcsolati problémákra irányuló jelenetek sora,
ezernyi poénnal, kitűnő színészi alakításokkal.
Persze nem hagyható szó nélkül a rendezés sem,
ha volt egyáltalán, mert a cselekmény olyan ter -

mészetszerűen hömpölyögve folyt a medrében,
mint ahogy egy erotikusan, alkoholtól átitatott
barátivá vált társaságban az történni szokott. Játék
volt ez a javából, ha nem is adott semmi mara dan -
dó pluszt, de egyben biztosak lehetünk: mosolyt
csalt a nézők szemébe. A Veres 1 Színház Kortárs
bérletének nyitó darabját végül elkerülte a „bot -
rány”. A néző jól vette az eseményeket, együtt -
érzően tapsolt és nevetett, talán még örült is, hogy
min dez (most) nem vele történt meg.                                       

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Az Innovációs Centrum Konferenciatermében kamarazenei
elő adást hallottunk olyan muzsikusok közvetítésével, akik
sikert sikerre halmozva sorra járták Francia or szág városait.
A koncertet követően Simonova Jaroslava cselló -művésszel, a
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola volt taná rá -
val beszélgettünk. 

Interjú SIMONOVA JAROSLAVA csellistával

A MANNA Kulturális Egyesület és az Orlai Produkciós Iroda közös „rúdugrása”  

Kamarazenei koncert
– klasszikus zeneszerzők műveiből

Fotó: Veréb

„A Francia rúdugrás ugyanis vérbő tizennyol-
cas karikás színdarab, ami a látszattal ellen-
tétben se érzelmekről, se párkapcsolati ha zug-
  ságokról nem szól, kizárólag a szexről, er ről
a minden probléma hátterében aljasan meg -
húzódó népjóléti hiánycikkről.”

FIDELIO MAGAZIN

Kamara Szimfonikus Zenekar

Francia rúdugrás Veresegyházon 



Vasas Művészegyüttes Tánckara: „ITT VAN A VÁROS,
VAGYUNK LAKÓI” – Cseh Tamás dalai táncolva
Egy szál gitárral a kezében tárta fel a világok kapuját, mindegy, hogy
egy büfében, vagy a színház színpadán. Mindenhol képes volt meg-
nyitni a teret, s a maga világába zárni a hallgatóit. Ő volt Cseh Tamás,
aki már hét éve nincs köztünk, mégis itt van, a dalai révén az előadók
lelkében. A Vasas Tánckar a 2009-ben elhunyt művésznek, Cseh
Tamásnak állít emléket a dalok szövegére és kifejezésmódjára kore-
ografált folklór ízű kortárs színpadi táncukkal. A veresegyházi
előadásuk az emberről szól, aki éltében alkotott és a dalokról, ame-
lyekben szívét, lelkét ránk hagyta. Második alkalommal adta elő a
tánckar az archív filmfelvételekkel illusztrált műsorát a veresegyházi
közönségnek. Balázs Péter koreográfussal a Vasas Tánckar mű vé -
szeti vezetőjével az előadást követően Cseh Tamáshoz fűződő sze -
mélyes élményeiről beszélgettünk.  
Honnan ered a kapcsolatotok?
Kamasz gyerekként azt láttam, ha Tamás leült egy asztalhoz, rövid
időn belül emberek gyűrűje vette körül, ő meg csak mesélte a
lebilincselő történeteit. Van annak már vagy húsz éve, amikor Cseh
Tamás megjelent a Vasas stúdiótermében, majd ezt követően ott
készítette felvételeit. Már akkor is megfogott a zenei világa.

Hogyan jött létre a mostani műsor?
A Körösi Csoma Sándor Színház igazgatója Joós Tamás, három évvel
ezelőtt meghirdetett egy Cseh Tamás emlékestet. A Holdfény dala
volt az első, amit megkoreografáltam és elvittünk a színházba. Szinte
rabjává váltam ennek a világnak, sorra születtek a Cseh Tamás ihlette
táncok. 2014 májusában a Bethlen Téri Színházban adtuk először
elő a most látott műsort.
Melyik dala áll hozzád a legközelebb?
Nehéz válaszolni, mert tulajdonképpen mindegyik. Példaként sorol-
hatnám: Csönded vagyok, a Fehér babák vagy a Budapest című
dalait. A Holdfény dala számomra azért különleges, mert egy olyan
lélekhúrt pendít meg, ami nekem egyedülálló. Cseh Tamás sajnos
már nincs köztünk, de ez nem jelenti azt, hogy a dalai révén nem él
tovább bennünk.                                                                  VERÉB ÁRNIKA

212016. november

Kultúra
CZIBULA PÁL festőművész-tanár az oktatásról

Interjú BALÁZS PÉTER táncos-koreográfussal

Fotó: Veréb

Czibula Pál festőművészt oktató-nevelő tevékenységéről kérdeztük, hiszen az alkotói
élet mellett a gyerekekkel való foglalkozást, a tanítást is a hívatásának tekinti. 

Az érzékek világa

„Ha a holdfényre ébredsz és felülsz az ágyban, magad találod
egy úszó szobában. A holdfény elönti a padlót, a széket, némán
szitálva megfürdet téged.”                     CSEH TAMÁS

Mint festőművész hogyan került a tanítás
közelébe?
2007-ben a főiskolát Kaposváron végeztem
vizuális kultúra szakon. Már korábban 2004-
től lehetőségem volt Erdőkertesen Maráczi
Ernő gyógypedagógusnál dolgozni, az akkor
működő Autonóm Szakiskolában. A tanítás
mellett végeztem el az egyetemen a mester -
kurzust, közben a Szó-fogadó Beszédjavító
Általános Iskolában az alapításától kezdve
nyolc éven át tanítottam. Jelenleg a szadai
Székely Bertalan Általános Iskola peda gó gu -
sa vagyok.
Mit tart kiemelten fontosnak a rajztanítás
során?
A rajz és vizuális kultúra tantárgy a hagyo -
má nyos rajztanítás mellett magába foglalja
az érzelem és kreativitás fejlesztését is. Fon -
tosnak tartom, hogy az órai tevékeny sé gek
élményalapúak legyenek, egy rajzi fel a datot
több oldalról is megközelítünk: a tárgy raj zo -
lásával tanulmányozzuk az arányokat, for  -
mavilágot, faktúrát, majd a gyűjtött élmé-
nye  ket-tapasztalatokat tovább visszük a való -
ságot átírva új értelmezést adva kreatív fel -

dol go  zásokkal. Például: forma átala kí tá sok-
kal, mesetársítással, újraértelmezéssel. A
mű    vészeti stílusokra is építünk témákat,
feladatokat, ezáltal bővül a diákok is me ret -
anya ga, látása, gondolkodása, segíti meg -
 érteni az adott művészeti stílusirányzatokat.
A vizuális készségfejlesztés miért jelentős
az általános iskolai oktatásban?
Az ember életének a mindennapjai a kisebb-
nagyobb problémák megoldásáról szólnak.
Az alkotásban sokszor észre sem véve meg -
je lenik a problémamegoldó képesség, az
aka  dályok leküzdése, ami fölszabadít, örö -
met ad, másrészt tanít és fejleszti az önis me -
retet is. Nagyon sok vizuális ingert kapunk a
látáson keresztül. Ezek feldolgozását tantár -
gyunk kal segítjük, fejlesztjük a vizuális lá -
tást, az ízlést, a belső igényesség kialaku lá -
sát. Fontosnak tartom a fantázia, az egyén
bel ső képi világának a fejlesztését. Az al kal -
mazott technikák sokszínűsége lehetőséget
kínál az önkifejezés különböző módjaira.
Nemrég egy szülő megkérdezte, hogy mi a
véleményem a kézzel való festésről? Va -
lószínűleg a válaszom meglepő volt, mert

nálam a gyerekek nyugodtan túrhatnak a
festékben, ronggyal, ujjal is dolgozhatnak. A
szociális érzékenységet fejlesztem szájjal és
lábbal való festéssel, így a tanulók jobban
átérezhetik, hogy milyen lehet testi fogya ték-
kal élni. Mert mi az oktatás célja? Nem más,
mint az életre való felkészítés.
Általános iskolában tanít, az életében ki -
emel kedő szerepet tölt be a család, fest,
raj  zol, kreatív gyerekjátékokat tervez, ké -
szít. Milyen további tervei vannak az el kö -
vetkező időszakra?
Rendkívüli módon igénylem, hogy én ma -
gam is alkossak, ami sokszínűen jelenik meg
életemben. Legújabb irányom a gyerek játé -
kok készítése. Az első egy asztali kalei -
d  osz  kóp volt, majd a lehetőségek tovább gon -
dolása után újabbak születtek. Milyen ter    -
veim vannak? Minden az időn múlik, taní ta -
ni és alkotni.                                       VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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Incze Mózes 1975-ben az erdélyi Baróton
született. Már tízéves korában festő akart
lenni, így érettségit a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceumban, diplomáját pedig a
Magyar Képzőművészeti Egyetemen sze -
rezte. A Székely Bertalan- és Koller-díjas
festőművész az Élesdi Művésztelep tagja.
Munkái Székelyföldnek is visszatérő ven -
dé gei, de alkotásait Kínában, Olasz ország-
ban és Strasbourgban is megtekintették
már a művészet iránt érdeklődők.

A kiállításmegnyitó Konkoly Enéh Kinga

hegedűjátékával vette kezdetét, ezt kö ve -
tő en köszöntő beszédet mondott Szabó
Emma Zsófia művészettörténész, aki egy-
ben hasznos tanácsokat is adott a közön-
ségnek a festmények értelmezéséhez.

A ki állított alkotásokat megfigyelve o -
lyan fo galmak juthatnak az eszünkbe,
mint pél dául: idő, tér, szépség, életerő, mí-
tosz, világos, sötét és a kételkedés. Ezekkel
a fogalmakkal pedig felruházhatjuk magát
akár a teremtett világot is. Mindezeken kí -
vül a vásznakon a művész szeretné meg-

jeleníteni a láthatatlant, a rejtőzködőt és a
kimondhatatlant. Erre jó példa az alkotó
Steril című festménye. A kiállításon azon-
ban a festmények mellett a vásznak elhe-
lyezése is rendhagyó és merész volt. Incze
Mózes kislányával érkezett az ünnepi ese -
ményre, aki gyermeki kíváncsisággal néz -
te édesapja munkáit. A kiállítás kurátorai
ezúttal Sz. Jánosi Erzsébet és Klement
Zoltán. Az érdeklődők az isaszegi fes tő -
művész alkotásait december 4-ig te kint -
hetik meg az Udvarház Galériában.

FÁRI FANNI

Udvarház Galéria • INCZE MÓZES festőművész kiállítása

Joan Kávéháza • MÁRTON ÁGNES KATALIN festőművész kiállítása

Megmutatni a láthatatlant
Alig telt el másfél hónap az előző kiállításmegnyító óta, de már újra az Udvarház
Galériában állok, körbejárom a kiállítótermet és próbálok elmerülni a falakon
igencsak merész, markáns figurális, valósághű emberalakokat megjelenítő olaj -
festmények rejtelmeiben. Már a kezdés előtt negyed órával nyüzsögnek az
érdeklődök. Ezúttal Incze Mózes kiállításának megnyitójára érkeztek ezen az ok-
tóberi késő délutánon.

A Joan Kávéházában a 2013-as megnyi -
tást követő első képzőművészeti kiállítás
Márton Ágnes Katalin nevéhez fű  ző dött.
Az eltelt három év leforgása alatt a ká -
vézóban számos, a környe zetünk ben élő
művész alkotását csodálhattuk meg.
Többek közt: Czibula Pál, Orosz Hel ga,
Vörös Eszter Anna festményeit és gra -
fikáit, de a felso rolás közel sem teljes,
Márton Ágnes Ka ta lin újból visszatért.
Festményei ott ra  gyognak a ven  dé gek fe -
je fölött, hívoga tóan, csalogatóan. Miu -
tán benyitottam a terembe és meg láttam
az alkotásokat, nem titkolt vágyam volt
találkozni a mű vésznővel. Beszélge té -
sünkre az esti órákban, mun kaidő után
kerülhetett sor, mert Katalin nem csak
festőművész, hanem első sor ban gyer  me -
keit egyedül nevelő csa  lád anya, óvoda -
pedagógus és tanárnő.

Kérem, beszéljen az életéről, három gye -
rek mellett fest, rajzol, dolgozik, hogyan
fér bele mindez?
„Erdélyi származású vagyok, Csíkszere dán
születtem. Olyan családban nőttem fel, ahol
a kézművesség mindennapos volt, apu au-
to didakta amatőr festőként a szabadidejé -
ben művészkedett, míg az édesanyám dí  -
szítőfestőként „faze kas ko dott”. Ketten vol -

tunk gye  rekek, én szob rász szerettem volna
lenni, a húgom a lo vas sport felé húzott, de
végül ő is fazekas lett. Családjával itt él Er -
dőkertesen, saját kézműves műhelyében
dol gozik, nem kis büszkeséggel mondom,
mun kájának több darabja zsűrizett ipar -
mű vé szeti alkotás. Az én életem tele volt re -
ménnyel, bukta tók kal, örömmel és bá nat -
tal. Édesapám hallani sem akart arról, hogy
szob rász kod jam, ezért tanítóképzőbe men -
tem, majd Gyimesben, egy általános isko -
lá ban egy éven át tanítottam. Miután a
férjemmel közvetlenül a romániai változá-
sokat megelőzően kalandos úton Magyar -

országra érkeztünk, újra kellett kezdenem
az életem. Megszületett mindhárom gyer-
me kem, közben tanultam és dolgoztam.
2003 és 2007 között elvégeztem a Kapos vári
Egyetem Művészeti Kar rajz- és vizu á  lis kul -
túra szakát. 2011-ben az Apor Vil  mos Kato-
li kus Főiskola Óvodapedagógus szakán is
dip lomáztam, majd 2013-ban fejeztem be
az egyetem mesterképzésén a környezet kul -
túra tanár szakot. Jelenleg itt élünk Ve res-
 egyházon. Főállásban, a Hangvár Óvo dá -
ban óvodapedagógusként, a Gyermekliget
Általános Iskolában óra adó tanárként dol-
gozom. Hogy mikor festek? A munkám és a
családom mellett, ha tehetem a szabad -
időmben.”
Aki kortárs művészeti alkotást, impresszi -
o   nista, nonfiguratív, színkápráztató folt -
szerű csodákat vár, ki kell ábrándítanom,
csalódni fog. Márton Ágnes Katalin kiállí-
tott festmé nyei életszerűek, minden egyes
alkotása a természetből merített. Látható
itt csendélet, állatportré, több női akt, itt
talán megjegyezném: a hölgyek hajszíne
minden egyes festményen következetesen
vörös. A ház, „ahol semmi sem változik”,
és  egy olyan fest mény, ami garantáltan
elvisz minket egy messzi hófödte tájra,
talán a Gyimesbe, ahol a művésznő fiatal
tanítónőként élte meg élete egyik legszebb
évét. Aki most ide, a Joan Kávéházába be -
tér, egy kávé mellett a festmények társa -
ságában garantáltan megnyugvásra lel.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Fári Fanni

Csak kenem a színeket

Fotó: Veréb
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MŰVÉSZPORTRÉ: VENYIGE SÁNDOR színész, művészeti igazgató

„Nem vagyok színész” nyilatkozta Ve nyi ge
Sán dor egy alkalommal. Ha nem szí nész, ak -
kor? Ezen sokat tűnődtem, mert igaz, hogy
magyar-történelem szakos ta nári vég zettsége
van, évekig tanított kö zép és felső fokú intéz -
mé nyekben, bár nem magyar iro dalmat. Pá lya -
elhagyóként beleszeretett a színház világába.
Volt se géd színész, ren de ző asszisztens, drama -
turg, énekes, ügy ve zető igazgató, új ság  író,
rádiós szer  kesz tő-ripor ter, tanított dráma pe da -
gógiát, hatáselemzést és színészmesterséget.
Egy nemzetközi musical együttessel bejárta
Németország városait, fellépett Svédország,
Svájc, Olaszország és Ausztria színpadain.
Szín házi pályafu tá sát Nyíregyházán a Mó ricz
Zsigmond Színházban kezdte, egy é ven át ját-
szott Győrben, a Miss Saigon című musicalben.
A Mikrosz kóp Színpadnál dramaturgként dol-
gozott, sze repelt a Madách Színházban, jelen-
leg is társulati tag a Gö döl lői Fiatal Művészetek
Egyesületében. 2014-től a Veres 1 Színház e gyik
alapítója ként a társulat lelke, motorja. Tevékeny
ré sze a színház életének: szervez, irányít, ren-
 dez, színpadra lép és önfeledten játszik, ha kell,
beáll a színpadi díszletmun kások közé is - ezen
többször is rajtakaptam. Ki cso da valójában Ve -
nyi ge Sándor – ahogy a barátai hívják – Alex?
Beszélgetésünk hely szí ne nem is lehetett volna
más, mint a szín ház jegyirodája, mert mint
tudjuk, jegy  áru sítással is foglalkozik.

A gyermekkor mennyire volt meg ha tá ro zó
később az életedre?
A szüleim egyszerű emberek voltak, de ebben
az egyszerűségükben is kiválóak. Ahogy telnek
az évek, az életemben egyre inkább meg hatá ro -
zób bá válnak azok az ér tékek – a szolidaritás,
tolerancia, türelem, a másik ember teljesítmé -
nyének az elisme rése – melyeket ők is képvisel-
tek. Való szí nű leg ezért sodort az élet a bölcsész
gon  dol kodás felé, mert olyan szellemiségű csa -
ládban nőttem fel, ami erre predesztinált. Pedig
a szüleimnek nem kis áldozatba ke rült a tanít-
tatásom. Édesapám raktárosként, anyukám
köny velőként dolgozott, ketten a nővéremmel
voltunk a családban gyerekek.                                                                                                                                       
Az első munkahelyeden, egy általános is ko lában
képesítés nélkül tanítottál. Ho gyan történt?
Érettségit követően jogi egyetemre jelent kez -
tem, de nem vettek fel. Egy szép augusz tusi na -
pon megkérdezte az édes anyám: mondd kis  -
fi  am, nem akarsz te dolgozni? Elmentem a ta -
nács házára ér dek lőd ni, még aznap a Kö rös sza-
káli Román Nyelvoktató Általános Iskola igaz   -
gatói iro dájában találtam magam, így lettem

képe sítés nélküli tanár. Majd egy nehéz, küz -
del mes tanév után felvételt nyertem a nyíregy-
há zi főiskolára, közben előfelvételisként be so-
roztak katonának.
Magyar-történelem szakos tanári dip lo mával
mégis a színészet felé fordultál. Mi vonzott a
színház világába?
A főiskolán megalakult egy amatőr színjátszó
csoport, itt kezdődött minden. Az egyik elő adá -
sun kon felfigyelt ránk a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház színésznő ren de zője, Gaál
Erzsébet. Zsótér Sándorral a Danton című pro-
dukcióhoz amatőr színjátszókat kerestek. A da -
rab egy extravagáns térben, a színház dísz let -
raktárában lett bemutatva. A következő évad-
ban, negyedéves főiskolásként már két előadás -
ban is játszot tam. A diplomaosztáson már szín  -
házi szer ződéssel a zsebemben vettem részt. 
1993-ban Verebes István lett a színház új igaz-
gatója, egy év múlva tíz színészt és velük együtt
engem is magyarán mondva kirúgott. Az igaz,
hogy mindenkinek se gített az elhelyezkedés-
ben, ajánlóle ve leket írt, nem hagyta magukra
az embereket. Hogy én miért maradhattam?
Mert engem a színész mesterségen kívül min-
den más is érdekelt, így lettem rendező asszisz -
tens, és az idő teltével egyre többet játszottam.
Az egyik alkalommal miután lejöttem a szín-
pad ról Verebes csak annyit mondott: „Azt hi -
szem, veled kapcsolatban tévedtem!”, ezt kö  -
  vetően rá egy évre lettem dramaturg.
Pályafutásod sikeresnek mondható, Nyír egy-
házán színházi teljesítményedet emlék éremmel
ismerték el. Mégis elhagytad a várost, miért?
Talán az a legjobb megfogalmazás, hogy ami itt
van Veresegyházon, annak az ellenkezőjét
tapasztaltam egy idő után Nyíregyházán, az
értékek semmibe vételét, a középszer diadalát.

Veresegyház örül a színház sikerének, mert az
itt élő emberek a saját magukénak érzik, a saját
sikerüknek, és ez így van jól.
A Veres 1 Színház a harmadik évadot kezd te,
nem is akárhogyan, az Anconai sze rel mesek -
kel. Egy igazi hangulatos, könnyed, a '70-es
évek olasz kisvárosi hangulatát idéző zenés
vígjátékkal, ahogy láttam a kö zönség legna -
gyobb megelégedésére. Mik a szín ház további
tervei?
Most indítottuk be a Kortárs bérletet, ezzel is egy
minőségi lépést tettünk előre. A tervünk, az ál-
munk, egy új minden igényt kielégítő, több funk -
ciós színházépület megépítése, ahol stúdió elő  -
adá sokat is lehet tartani. Meggyőződésem, hogy
mindenhonnan fognak ide jönni majd az emberek,
lesz közönsége Veresegyház új színházának.
Kezembe került Vámos Miklós: Beatles és én
című kiadványa. A kötet a liverpooli négyes
legszebb dalainak „magyarított” változatának
gyűjteménye. Kívánunk a Veres 1 Színháznak
és megálmodóinak, Zorgel Enikőnek és Ve nyi -
ge Sándornak pályafutásuk során hasonló si -
ke reket, hosszú alkotói munkában eltöltött
évtizedeket. Let It Be! Vagyis: Úgy legyen!

VERÉB JÓZSEF

VENYIGE SÁNDOR
• színész, művészeti igazgató •

1967-ben Berettyóújfaluban született.
1985-ben szülővárosában az Arany János Gimnáziumban
érettségizett.
1985/86-os tanévben képesítés nélküli tanár.
1987 és 1991 között a nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskola hallgatója.
1989-2000 között a nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-   -
háznál segédszínész, rendezőasszisztens és dramaturg
pozíciókban dolgozott.
1991-ben magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 
1993-ban Hadházi Enikővel házasságot kötött, két gyer-
 mekük született. Később elvált.
1993-tól 1995-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem Böl  csé-
szettudományi Karának magyar kiegészítő szakos hallgatója.
1995-től 2003-ig a Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán, a drámatagozaton óraadó tanár.
1996 és 1998 között a nagykállói Korányi Frigyes Gim-
názium drámatanára.
1998-tól a 2003-ig a Musical Színház ügyvezető igaz-
gatójaként dolgozott.
2003-tól szabadúszó rendező.
2014-ben Veresegyházon Zorgel Enikővel létrehozták a
Veres 1 Színházat.

FŐBB SZÍNHÁZI MUNKÁI: 
Szerzőként: Tündérkert – 1996, Nap, árnyék, boszorkány –
1998, Napos oldal – 2004, Callas – 2006, Drakula – 2007.
Műfordítóként: Alice – 1999, Jekyll és Hyde – 2012.
Színészként: Liliomfi, Hegedűs a háztetőn, János vitéz,
Cseresznyéskert, Romeó és Júlia, La Mancha lovagja,
Miss Saigon, Evita, Koldusopera, Jézus Krisztus szuper-
sztár, Semmi pánik.
Rendezőként: Drakula – 2007, Ne most, drágám! – 2014.
Dramaturgként: A vágy villamosa 1997, Az egérfogó – 2015.

ELISMERÉSEI, DÍJAI:
„Nyíregyházáért Millenniumi Emlékérem” 2000
Veresegyház Város polgármesterének elismerő oklevele 2015

Fotó: Veréb

„Kaptam egy jelentős budapesti szín-
házban egy elég jelentős szerepet – bár
még ma sem tartom magam szí nész -
nek, a magamról alkotott véleményem
azt diktálja, hogy vélhetőleg ez már így
is marad: nem vagyok színész.”

VENYIGE SÁNDOR

A sokoldalú Alex



24 2016. november

GERHÁT LAURA
TÁNCOS, SZAKISKOLÁS

Takács Andrea a Veresi Balett tánc kar -
ve zető-koreográfusa nagy szeretettel
gondolt vissza beszélgetésünk során
egyik volt tanítványára Gerhát Laurára.
„Laurával 2012 nya rán találkoz-
tam első ízben. Egy alig 12 é -
ves, i gazi stramm lányka
állt előt tem, aki már ak -
kor sze   rel mese volt a
moz gás sza badságá-
nak. Erede  tileg tor -
nász  nak ké  szült, de
ez az el ha tá  ro zása
fo ko zato san ki tel je -
se dett a tánc, a ba -
lett irányá ba.
Te hetségével, fegyel -
me zettségével és áll  -
ha ta tos kitartásával
szin te lenyűgözött,
ezért született meg ben  -
nem az elhatá ro zás,
hogy „igazi táncot sze rető
hölgyet” fa ragok belőle.
Ahogy haladtunk a balett rej -
tel meiben, úgy alakult át Laura is.
Elmaradtak a tornászokra jellemző,
„izom ból oldom meg a gyakorlatot” elemei,
helyette előtérbe kerültek a nőiesség, a ke -
csesség, a lágyság és a szépség csodái.
Laura egyre többet táncolt, és ez által nyílt
meg a műfajban egyre jobban. Ennek ered-
ményeként felvételt nyert a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Általános Iskola és Szak -
iskolába. Közben az évek szárnyra kaptak,
de a kapcsolatunk nem szakadt meg, az
iskolai szünetekben a mai napig is meglá-
togat, és segédedzőként lelkesen segít az
óráimon.”

Laura egyike azoknak a fiataloknak, aki
Takács Andrea balett óráiról indult el a
szakma nehéz, de nagyon szép pályá -
ján. Az Udvarház Galéria kiállítótermé -
ben, a fiatal táncossal az életútjáról,
e red  ményeiről, további terveiről beszél-
gettünk.

2000-től, születésem óta lakunk Veresegy-
házon. Iskolai tanulmányaimat a Fabri czi -
us József Általános Iskola ének-zene ta -
gozatán kezdtem, majd ötödiktől a gö döl lői

Erkel Ferenc Általános Iskolába jártam.
Időközben felvételt nyertem a győri is -
kolába, hetedikben már ott indultam. Miért
változtattam iskolát? A tanáraim és a szü -

leim látták bennem a mozgás,
a tánc iránti sze retetemet.

Mindenben segítettek,
hogy meg találjam a

he lye met.
Úgy tudom, hogy
zongo ráz ni is
ta nult?
Igen, nyolc
éven ke resz -
tül, nagy cso-
por tos óvodás
k o  r o m  t ó l .
A Lisz  nyay
Sza bó Gábor

Ze ne is ko lá ban
Borbély Tünde

ta nár nőnek vol -
tam a nö ven dé ke,

vala mint ezzel pár  hu -
za mo san Ma ros Ottó ta -

ní tott jazz zongo ráz  ni. Ott -
hon is van hangszerünk, a mai

napig is le szoktam ülni, játszani.
Mégsem zeneművészetiben ta nult to -
vább, miért a táncot választotta?
Zenei tanulmányaim mellett rendszeresen
tornásztam. Gödöllőn öt éven át Köhler
Ákos tanár úrnál akrobatikáztam. Fellép-
tünk a Fővárosi Nagycirkuszban, a Múze -
u mok éjszakáján és Veresegyházon a má -
jus 1-jei majálison. Az első komoly fellé -
pésem itt volt a Veresi Balett tánccsoport -
jában, a Diótörő című mesebalettben, én
táncolhattam Marikát, szinte végig a szín-
padon voltam. Ebben az időszakban Ta -
kács Andrea mellett oktatott még Jóföldi
Balázs is, mindketten nagy segítségemre
voltak. Andi néni javasolta továbbtanu -
lásként a Magyar Táncművészeti Főis ko la
felsőfokú előkészítő képzését, de már túl -
koros voltam, ezért nem vettek fel.
12 évesen túlkoros?
Igen, mert mint megtudtuk, a képzésre 9-
10 éves kortól vesznek fel. Ezt követően
jött számításba a győri iskola. Már akkor
érdekelt a kortárs tánc, ezért magánórákat
is vettem Grecsó Zoltán táncművésztől.

A győri iskolában Eva Hotova táncpedagó-
gus, balettmester felvételiztetett.
Most már negyedik éve tanulok nála. Sze -
retek ide járni, mert kedvesek az emberek,
bár a tánctanárok szigorúak. Az elmúlt
évben szakosodtam, a modern tánc kö -
zelebb áll hozzám, mint a klasszikus ba -
lett, ezért ezt választottam. Nagyon jó
fel adatokat csinálunk, úgy elmegy az óra,
szinte repül az idő!
Az eltelt évek során hol és milyen da ra -
bokban szerepelt?
Minden évben megrendezi az iskola a
Dió törőt, hetedikben spanyol táncot, majd
a következő évben keleti táncot jártam.
Sebestyén Bálint táncművész koreo gra fá -
lásában, kilencedikben a Petruska, avagy
a lelkiismeret című táncjátékban léptem
fel. Imádtam a próbákra járni, a fellé pé -
sek re készülni. Elvittük a táncjátékot Győr  -
újbarát, a Győri Nemzeti Színház és a
Bar tók Béla Megyei Művelődési Központ
színpadára.
Korábban a Thália Tanodában is tanult?
A szakiskola mellett 2013-2014-között a
művészeti tanodában is tanultam, innen
Szinovál Gyula színművész által kerültem
a Szép Ernő Színházba, ahol a Pál utcai
fiúk című musicalban, valamint a Vitéz
szabó legény című zenés mesejátékban
szerepeltem. Mindkét darab nagyon közel
áll hozzám, az ének és a tánc együtt, egy
felejthetetlen élmény volt a számomra.
Még három év van hátra az iskolából,
további tervei?
A vágyam, egy jó nevű társulatnál dol-
gozni Magyarországon vagy külföldön.
Nyá  ron Angliában voltam több hétig,
első sorban a nyelvtanulás érdekében.
Minden képpen szeretnék majd külföldi
ta nul - mányúton is részt venni. Terveim
között szerepel a tengerentúli, new yorki
Martha Graham tánciskolába való be-
jutás.
A szülei mit szólnak az elképzeléseihez?
Mindig azt mondták: csináld azt, amit te
szeretnél! Soha nem kényszerítettek arra,
hogy zongorázzam, vagy táncoljak, de
amit választottam abban kőkemény helyt -
állást vártak el tőlem. Viszont mindenkor
ott álltak és állnak mellettem.

VERÉB JÓZSEF

FIATAL TEHETSÉGEINK

Fotó: Veréb

„Miért jó gyerekekkel foglalkozni? Továbbadni a tánc, a
mozgás szeretetét? Mert minden gyermek tulajdonképpen
egy csiszolatlan gyémánt és ha a tudásommal akár csak
egy picit is tudok változtatni, a céljaik elérésében segíteni,
már megtettem azt a lépést, amitől az én életem is telje-
sebbé lesz.”                                                              TAKÁCS ANDREATÁNCRÓL TÁNCRA

Fiataloknak, fiatalokról
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DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

NÖVÉNYI VEGYÜLETEK – FITONUTRIENSEK

– A KAROTINOIDOK

Fitten Veresen Motiváló
Novemberi motiválónk egy fiatal, mosolygós gimnazista lány,

aki elhatározta, hogy 18. születésnapjára meglepi a környezetét és lead 20 kilót.
Fogadják, fogadjátok szeretettel Kitti történetét!

Kitti, miért kezdtél el mozogni, mi mo-
tivált Téged?
Először is a mérlegen látott kilók. Láttam,
hogy változtatni kell, és nekem többet
mutatott a mérleg a „talán még belefér”-
nél: 84 kg voltam! Másodszor a barátaim,
és az én FittenVeresen edzőm, aki meg-
tanított helyesen elvégezni a gyakorlato -
kat, étrendet írt és személyre szabott
ed zést készített számomra amikor éppen
nem volt mellettem. Harmadszor: hétről
hétre mentek le a kilók, és nagyon jó volt
látni, hogy képes vagyok erre, hogy meg
tudom csinálni!
Mit értél el eddig, teljesültek a kitűzött
céljaid?
Születésnapomra elértem amit akartam.
Januárban kezdtem és július végére 20
kilót fogytam. Ezt látva újabb célkitű zé -
sem van, és már nagyon közel járok hoz -
zá. Összességében boldogabb ember let -

tem, és nagyon megszerettette velem az
edzőm a mozgást. Már nem keresek kifo -
gá sokat, minden edzésen ott vagyok.
Mi változott az életedben?
Az önbizalmam megnőtt, és sokkal ki-
egyensúlyozottabb, energikusabb va -
gyok. Több mindenbe merek bele kez -
deni, mert megismertem a határaimat.
Milyen fajta edzéssel kezdtél, és mit
sportolsz most?
Személyi edzéssel kezdtem. Azt gondo-
lom, hogy ilyen túlsúlynál fontos, hogy
egyénre szabott programot kapjon az em -
ber és aszerint kezdjen neki a mozgás-
nak, megismerve a gyakorlatok helyes
végrehajtását. Aztán ahogy erősödtem, az
ed zőm biztatására még hozzá tettünk az
ed zésekhez egy sporthevederes (Body-
Rope) csoportos edzést is. Ezzel együtt
olyan fejlődésnek indultam, hogy már 30-
40 percet tudok egyhuzamban futni is!

Mit tartasz a legnagyobb sikerednek?
Hogy büszke rám az edzőm és a szüleim,
barátaim. Kevesebb kritikát kapok és
több elismerést. Régen fordítva volt. És
anyu kám is a FittenVeresen edzőihez jár
spor tolni.

Ameddig nincs kitűzött cél, addig nincs
eredmény! Találkozzunk az edző terem -
ben.

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 

A modern táplálkozástudományban a vi ta  -
 minok és ásványi anyagok szerepét egyre
szerteágazóbban vizsgálják és mutatják
be azok hatásait. Fitonutriensnek vagy fi-
tokemikáliának („fito-” növényi és „nutri -
ens” tápanyag szavakból) nevezzük a nö  -
vényi eredetű ételekben található jó hatá-
sú vegyületeket. Antioxidánsként (szabad
gyököt megkötő tulajdonság) már bizo -
nyá ra ismerősek, de mégis mely források-
ból tudjuk fedezni bevitelüket?

A következő lapszámokban más-más fi-
tonutriens kerül bemutatásra.

Fontos tudni, hogy szuper-élelmiszerek
nem léteznek. Az viszont vitathatatlan,
hogy a zöldség- és gyümölcsfélék és a be -
lőlük készült termékek bőséges fogyasz -
tá sa előnyös hatású számunkra. Ezek rost,

vitamin és ásványi anyag, ill. bizonyos táp -
 anyag vagy fitonutriens tartalma igen
magas, amik szervezetünkbe kerülve szá-
mos pozitív folyamatot generálnak, ser -
kentenek. 

A karotinoidok is a fitonutriensek egy
alcsoportja. Több altípusra bontható, a
karotinok „narancs pigmentként” is is-
mer tek, ezek fő forrásai: a sárgarépa, sü tő -
tök, kukorica, mandarin, narancs, zöld-
leveles zöldségek. Karotinoidok közül a
béta-karotin alakul át leginkább A-vita-
minná, ezért nevezik previtaminnak is. 

Antioxidáns hatásuk is kedvező, szív-ér-
rendszeri (pl. vérnyomáscsökkentés, erek
falának rugalmasságának megőrzése, op-
timális vérzsírszintek elérése) és fogyasz -
tásuk daganatos megbetegedések megelő -

zésére is alkalmas.
Az őszi szezon kedvelt zöldsége a sü tő -

tök. Édeskés íze mellett az amerikai hal-
lo ween-i szokásból eredő töklámpás is
nagy népszerűségnek örvend. Sokol da -
lúan elkészíthető zöldségféle, bár gyakran
inkább csak sült tökként fogyasztják. Íme,
néhány egyéb technológiájú receptötlet:
• gyömbéres sütőtök krémleves
• sütőtökös burgonyapüré
• sütőtökös céklasaláta
• sütőtökös répatorta  

Antioxidáns-töltésre fel! 

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA

EVELYN@EVEDIET.HU
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Városunk önkormányzatának támogatásával saját, felfújható rajtkaput avathattunk az
október 23-i városi családi futóversenyen. Régóta vágyott álma teljesült a te le pü lé sünkön
futóversenyeket szervezőknek, ami óriási előrelépés és egyben elismerése a város
futótársadalmának és szabadidős sportjának! Plusz, egy időmérő rendszert is tesztel-
hettünk, így igazi futófesztiváli hangulatban kezdődhetett a verseny. Először az egyéni
mezőny rajtolt rendőrségi felvezetés segítségével. Szinte már az utolsó futó is beér ke -
zett, amikor a váltók vágtak neki a távnak. Újítás volt az is, hogy a beérkezők a be  ér ke -
zés sorrendjében ajándékot választhattak a hosszan elnyúló tombolasorsolás helyett. 

Közel háromszázan vállalkoztak vagy egyéniben, vagy pedig váltóban az 1956 mé -
te res táv lefutására. Örvendetes a 31váltócsapat indulása, pedig sok csapat el sem jött
az előnevezettek közül!

A női mezőny győztese Vajkovics Viktória, míg a férfi mezőnyé Jankov Máté lett.
Kincses Dorka, valamint Sessler Dávid és Koczka Benedek a legfiatalabb, míg
Tóthné Margit és Bozó Pál a legtapasztaltabb résztvevői volt az örömfutásnak.
Az 1956 méteres egyéni futás korcsoportos győztesei:
Óvodások:(2010-2013) Foky Zita Mayer András
I. korcsoport: (2008-2009) Schmidt Katalin Ferencz Ágoston
II. korcsoport: (2006-2007) Zsemle Hanna Reindl Erik
III. korcsoport: (2004-2005) Ferencz Janka Szádeczky Szabolcs
IV. korcsoport: (2002-2003) Frankó Nóra Mayer Balázs
V. korcsoport: (1998-2001) Vajkovics Viktória Jankov Máté
FELNŐTT I. (1990-1997) Csapó Melinda Gulyás Csongor
FELNŐTT II. (1980-1989) Kiss Nikolett
FELNŐTT III. (1970-1979) Herman Beatrix Jankov István
FELNŐTT IV. (1960-1969) Muhari Gabriella Bialkó Dezyő
SENIOR I. (1955-1959) Mayerné Huszár Katalin Kovács József
SENIOR II. Tóthné Margit Aranyosi Miklós
A váltók győztesei a váltótagok összeadott életkora alapján:
35 éves korig: VKKC Csajok csapata. Tagjai: Boga Zsuzsa, Takács Eszter, Kadók
Nikolett
36 évtől 50 éves korig: TEZSVÍREK csapata. Tagjai: Megyeri Tibor, Németh Sza -
bolcs, Borsodi Máté
51 évtől 100 éves korig: BESÓZVA csapata Tagjai: Soós András, Soós Dorina, Soós Lívia
100 év fölött: VERESEGYHÁZI KAJAK KENU CLUB SZÜLŐK csapata Tagjai: Takács
Lajos, Szarvas Mónika, Prehoda Györgyi
Köszönjük a Váci Mihály Művelődési Háznak, a Városőrségnek, Városi Rendőr Őrs -
nek, a Polgárőrségnek, a Veresi Futókör tagjainak és a triatlonos szülőknek, az at -
létikai szakosztálynak élükön Szalma Róbertnek, a lelkes szervezőknek a le -
bonyo  lításhoz nyújtott segítségüket. Köszönjük Katona Zsolt úr közreműködését az
elektronikus időmérés megvalósításában és Jankov István úr támogatását.

BARANYÓ CSABA

OKTÓBER 23. • CSALÁDI FUTÁS

FELFÚJHATÓ RAJTKAPUT AVATTUNK

Reiniku Kyokushin Karate Klub váltó csapata

A legtapasztaltabbak

Egyéni rajt

A váltók rajtja

Az időmérő rendszer tesztje

Az új rajtkapu

A váltók (35 év alatt) győztesei A váltók (36 és 50 év közötti) győztesei

A női győztesek A férfi mezőny győztesei



VVSK – SAKK SZAKOSZTÁLY

TÁJFUTÁS
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Kézilabda Szakosztály eredményei

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
10.09. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 23 – 25

Junior (Pest megyei bajnokság)
10.09. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 45 – 26
10.14. Veresegyház VSK – ESMTK 40 – 17

Serdülő (Országos Serdülő bajnokság F1 csoport)
10.05. XVI. ker KMSE – Veresegyház VSK 35 – 22
10.16. Veresegyház VSK  – FTC KN Kft II 18 – 39
10.19. PLER II. – Veresegyház VSK 38 – 18

U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest megyei régió B csoport)
3 győzelem, 1 vereség

Főnix ISE – Veresegyház VSK 16 – 11
Gödöllői KC – Veresegyház VSK 15 – 23
Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 31 – 9
Veresegyház VSK – Váci KSE 22 – 19

Legeredményesebb játékosok: Kardos Márton 38, Zsuga
Péter 13, Sándor Dávid 9. Kardos Márton fölényesen vezeti
a csoport góllövőlistáját.

Sport
VVSK  – LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY VVSK  – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

Labdarúgó Szakosztály eredményei

Felnőtt (II. osztályú Pest megyei bajnokság Északi csoport)
10.09. Verőce SE – Veresegyház VSK 2 – 0
10.16. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE 2 – 2
10.22. Piliscsaba SE – Veresegyház VSK 2 – 3
U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
10.08. Dabas-Gyón FC– Veresegyház VSK 3 – 2
10.22. Somos SE – Veresegyház VSK 8 – 2
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
10.08. Dabas-Gyón FC – Veresegyház VSK 2 – 2
10.22. Somos SE – Veresegyház VSK 10 – 0
U16 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
10.09. Veresegyház VSK – Sülysápi Gyerekfoci SE 2 – 2
10.16. Tápiószecső FC – Veresegyház VSK 2 – 0
10.22. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK 10 – 2
U14 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
10.16. Veresegyház VSK – Vác VLSE II. 1 – 7
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Közép csoport)
10.10. Veresegyház VSK – Gödi SE 2 – 5
10.17. Veresegyház VSK – Vácrátóti KSE 5 – 2
10.24. Veresegyház VSK – Fóti SE 5 – 1

JUDO

CSAPAT A CSÚCSON

Idén őszre megvalósult az álmunk: gyerekek és családjaik hob-
bisportként űzik a tájfutást. Hétköznap a gyerekekkel edzünk a
suli után, hétvégén időnként terepre megyünk, ha gondolunk
egyet. Ez a tájfutás a maga valójában. Nincs teljesítési kényszer,
csak mozgás, amennyit bírunk és akarunk. 

Mindezt az újonnan létesített „Tájfutó pontból” kiindulva va ló -
sítjuk meg. Keress minket a tóparton kihelyezett tábla alapján. 

Nem adjuk fel az iskolai tájfutás népszerűsítését sem. Adottsága -
ink nem változtak, a veresegyházi tavak körül csapatunk térképet
készít, és ha ez elkészül, végleg meg tudjuk változtatni a „ fuss egy
tókört” vezényszót a „fuss egy pályát a tó körül” utasításra.

KUBIK-WEKERLE O-TEAM

EGY ARANYÉREM ÉS NÉGY ÉRTÉKES HELYEZÉS 

NEMZETKÖZI JUDO VERSENY GÚTA, SZLOVÁKIA 
október 15.

A Veresi Küzdősport Egyesületet öt versenyző képviselte a
rangos mezőnyben. Aranyérmet vehetett át: Parádi Barna -
bás! Negyedik helyen végzett: Almási Sebestyén Levente.
Ötödik lett: Németh Szabolcs. Hetedik helynek örülhetett:
Kerecseny Attila és Udvarhelyi Gergő.
Minden versenyzőnk megtette a magáét. Mindenki becsület-
tel küzdött, harcolt az érmekért, helyezésekért.

FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

U12 fiúk csapata

Sakk Szakosztály eredményei

Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
10.16. Veresegyház – Gyömrő 6:4
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ATLÉTIKA

A XIII. alkalommal megrendezett sződi mezei futáson, több mint
ezer résztvevő versenyző között szép sikereket értek el a veres-
egyházi ifjú atléták.

A Margitszigeten, a sok vidéki egyesületi versenyzővel kiegészült
Budapest bajnokságon is kiválóan szerepeltek atlétáink.

EDZŐ: SZALMA RÓBERT

KAJAK-KENU

HÁROM ARANY VERESEGYHÁZNAK
AZ ÉVADZÁRÓ UTE-MARATONON

Méltóbb zárását egy versenyévadnak nem lehet elképzelni sem, mint
ahogy azt kajak-kenusaink zárták. Az UTE-maraton rövidített, 8 km-es
távját a Dunán három versenyzőnk teljesítette: Regenye Júlia U 10-ben,
Kadók Nikolett U13-ban, mindketten kajakban, és Bagyánszki Kristóf
U15-ben kenu egyesben. A közös bennük, hogy egész évben „ott voltak,
minden km kőnél” táborokban, edzéseken, versenyeken, ahol tiszta
szívvel küzdöttek, hogy egyre jobbak legyenek!  Mindhárman aranyat
nyertek! Ők hárman profikká érnek lassan – a szó legszebb és leg szo -
rosabb ér tel mében. A Profi az, aki mindent tud magáról, önállóan dönt
és meg old mindent a maga területén, mindezt hibátlanul és gyorsan. 

Az éremzuhatagot hozó NŐTINCSI KUPÁN tizenhárom számban nyert
8 arany, 3 ezüst és 2 bronzérem sem befolyásolta a harci kedvet ezeknél a
profiknál! Rutingyűjtés minden áron, volt a feladat és ők tették a dolgu kat.

SZOLNOKON a Nagy Zoltán Emlékversenyen, az egyre erősödő me -
zőnyben elért helyezések ezeknél a versenyzőknél mutattak komoly
teljesítménynövekedést. Regenye Julika 2000 m-en első hely MK-1-es
U10-ben, Bagyánszki Kristóf U15 2000 m-en első hely, míg Prehoda
Levente második lett, és ez a sorrend megismétlődött 200 m-en is. Pre-
ho da Huba U13 2000 m-en kenu egyesben elért első he lye nem meg le -
petés, mint ahogy Takács Eszti U12-ben 2000 m-en elért ötödik és
Ka dók Niki hetedik helye U13-ban sem.

A sukorói keretfeltöltő versenyen Prehoda Leventének nem sikerült
a bravúr. Válogatottságért szállt vízre kenu egyes U15 1000 m-en, de a
kiválóan teljesített elő és középfutamok után a döntőben 700 m-nél a
harmadik helyen lerándult a háta és hetedik helyen futott a célba.
Bagyánszki Kristóf szépített 2000 m-en, nagyon szép pályával egyelőre
most ötödik lett U15-ben. A kerettagsághoz ez még kevés! A leány kajak-
kettes U13 2000 m-en kaptunk vigaszt a Kadók Niki – Takács Eszti
párostól, akik a 8-as döntőben rajt-cél győzelmet arattak. Tökéletes erő -
beosztással, harcossággal, teljesen kiegészítve, segítve egymást verték
vissza az ellenfelek folyamatos támadásait a rajt pillanatától a célba éré -
sig. Tökéletes pályát mentek! A legszebb pillanat volt, amikor ezt a han -
gos bemondó szétkürtölte Sukorón! A hideg zuhany később ért, ami kor
csendben közölték a versenybíróságon, hogy kizárták egysé gün ket
légzsák, illetve „víz fel színen tartó eszköz” hiánya miatt. (Borulás ese -
tén az el süllye dés től védi a hajót!) Nem volt borulás, figyelmetlenség vi -
szont igen! A lányok győzelme viszont megtörtént, ez már a miénk!

(Érmet és oklevelet megkapták itthon a telepünkön, köszönöm a
„CER KA Grafika” üzlet közreműködését). Rutin és tapasztalat be gyűj -
 tése, ez volt a hosszúra sikerült versenysorozatnak a célja, ami nek a
jövőben a kemény téli alapozás után meg kell, hogy jöjjön az eredmé -
nye. A cél a nem zetközi szintű szereplés veresegyhá zi ként a kor osztá-
lyos válogatott ban!

Idén még korai volt erre áhítozni, de nem adom fel, nem adjuk fel
és edzünk tovább! Most egy kis pihenés következik, majd no vem -
bertől kezdődik a téli alapozás. Mától kicsit csendben leszünk 2017
márciusáig!     FROHNER FERENC ELNÖK-EDZŐ ÉS A KAJAK-KENUS CLUBTAGOK

UTE-Maraton győztesei
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ASZTALITENISZ

ÚJONC- ÉS SERDÜLŐ ORSZÁGOS
VERSENY, OROSHÁZA 2016.10.15-16.

Ezen a hétvégén rendezték a 2016-os év
utolsó országos asztalitenisz ranglista-
versenyét az újonc és a serdülő korosztály
számára. 

A helyi sportcsarnok atmoszférája, sok szí -
nű sége – mely számomra meglepő módon
észrevétlenül „meglapult és beleillesz ke -
dett” a környezetbe a központban, az eme -
letes házak árnyékában – magával ragadta
az embert, főleg a sok szürkeszínű, nap-
jainkban épülő sportcentrum, csarnok lát -
ványa után. A szervezők kitettek magu  -
kért, jó hangulatú szervezés mellett a gyer -
mekek kiemelkedően magas létszámban
indultak és a dobogósok mellet ismét dí-
jazásra kerültek az 5-8. helyezettek is. 
Az U11-es mezőny az idei év legmagasabb
létszámát hozta, benne 3 romániai ven -
dég játékossal. A népes mezőnyből Leta -
nócz ki Dalma került ki győztesen, aki
ősz től a 25-szörös BEK győztes Statisztika
PSC játékosa. Az elődöntőben 0:2-es ál-
lás ról 3:2-re győzött a döntőben pedig már
ellenállhatatlan volt. 
Cserey Bálint (Galaxis VSE) U13 fiú kate -
gó riában szerzett ismét ranglistapontokat

és a legjobb 25 magyar fiú közt hagyja
maga után az újoncok mezőnyét és lesz
jövőre serdülő korosztályos. 

GALAXIS VSE EREDMÉNYEK: 
I. osztály: 
Galaxis VSE I. – II. kerületi UFC 5:11 
FKF Zrt. SK II. – Galaxis VSE I. 14:2 
Galaxis VSE I. – SZUFLA SE VI 11:5 
ABC Centerline IV. – Galaxis VSE I. 8:8 
Asztalitenisz Egyetem SE II. – Galaxis
VSE II. 5:11 
Galaxis VSE II. – FŐGÁZ Keszi-team II. 11:5 
FKF Zrt. SK III. – Galaxis VSE II. 11:5 
Galaxis VSE II. – Kontyfa Sportiskola I. 12:4 
ESMTK VI. – Galaxis VSE III. 8:8 
Galaxis VSE III. – Kispest Utánpótlás I 4:12 
II. osztály: 
Galaxis VSE IV. - Fortuna – ESMTK VII.11:5
Pestszentimrei P. SE II. – Galaxis VSE
IV.-Fortuna 8:8 
Galaxis VSE IV.-Fortuna – Pénzügyőr SE
XII. 7:9 
Kispest SE Utánpótlás II. – Galaxis VSE IV-
Fortuna 7:9 
Köszönjük szépen mindenkinek a támo-
gatását, munkáját, segítségét! 

LETANÓCZKI ISTVÁN

Galaxis IV. – Fortuna 2016 (Medium)

Cserey Bálint és Samsonov

Letanóczki Dalma Orosházán ismét győzőtt

ÖTTUSA

A felkészülési idő rövidségére való tekintettel (4 hét), az elért eredményeket jó nak,
sőt több esetben kiválónak lehet minősíteni, hiszen voltak, akik idei legjobb jukat
is meg tudták javítani! Kovács Enikő az ország legjobb 16 versenyzője közé tudta
beverekedni magát az egész éves teljesítménye alapján! Az Elit OB-n elért ered-
 ménye szép reményekre ad okot a jövőre való tekintettel!
Eredmények:
Kéttusa OB. • Hódmezővásárhely, 2016. október 1.
U 10 korosztály Leány 54 induló 9-11. Kovács Enikő 
U 11 korosztály Leány 52 induló 41. Baranyai Zsófi

45. Szabó-Galiba Noémi   
U 11 korosztály Fiú 50 induló 28. Cser Dominik 
Elit OB  • Budapest, 2016. október 22.
U 10 korosztály Leány 16 induló 12. Kovács Enikő 

HICSÁK ZSOLT

LETANÓCZKI DALMA ISMÉT A DOBOGÓ TETEJÉN

SPORTTAL
KAPCSOLATOS HÍRE, KÉRÉSE,

KÉRDÉSE VAN?
Keresse BARANYÓ CSABA rovatvezetőt!

E-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu

Telefon: 20 9749 686
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TÁNC – ROCKIN’ BOARD

Szinte még csak most kezdődött a ver seny szezon, mégis ren ge -
teg  büszk eségre okot adó eredménnyel gazdagodtak a Rockin’
Board TáncSport Egyesület táncosai. Hazai és külföldi tánc-
parketten egyaránt remekelnek a tánciskola versenyző növen -
dé kei utánpótlás és felnőtt kategóriákban egyaránt.

A szezon az október 8-án, a Prágában megrendezésre került
Ju ni or lányformációs Világbajnoksággal kezdődött. Az egye -
sület csa pata, a MIRAGE a 17 nemzet 27 csapatát felvonultató
me zőny  ben az előkelő 10. helyezést szerezte meg.

Másnap, hazai színtéren, regionális versenyen mérték össze
tu dá sukat az egyesület párosai és formációi. A teljesség igénye
nélkül, a következő kiemelkedő eredmények születtek:

Hajrázók, felnőtt nagyformáció 1. helyezés, LOVE serdülő
kis for máció 2. helyezés, BRILL serdülő nagyformáció 2. helye -
zés, Szabó Norbert-Vass Nikolett serdülő páros 3. helyezés,
VOYA GE serdülő nagyformáció 3. helyezés.

Október utolsó előtti hétvégéjén országos versenyen a LOVE
serdülő kisformáció a fantasztikus 3. helyezést szerezte meg a
rendkívül erős országos mezőnyben, felállva ezzel a dobogó
harmadik fokára. 

A soroksári Sportcsarnok adott otthont a soron következő re-
gi o nális pontszerző versenynek, melyen a következő kiemel ke -
dő eredményeket táncolták össze a fiatalok:

LADIES felnőtt nemzetközi nagyformáció 2. helyezés, Frappé
children kisformáció 2. helyezés, Hajrázók felnőtt kisformáció
3. helyezés, Tardosi Zétény-Dömötör Ramóna children páros
3. helyezés, Love serdülő kisformáció 3. helyezés, Brill serdülő
nagyformáció 3. helyezés.

Szívből gratulálunk a táncosoknak és felkészítő edzőiknek.

TAICHI

A PANDA TAICHI CSAPAT
ELSŐ JELENTŐS EREDMÉNYEI

A HKF (Hungarian Kungfu Federation) Magyar Bajnokságon,
ami egyben kvalifikáció is volt a november 12-i hivatalos rang -
lista magyar bajnokságra, a Panda taichi csapat tagjai na gyon
szépen szerepeltek és az alábbi helyezéseket érték el: férfi kor  -
csoportban ezüst és bronz, női korcsoportban arany és bronz,
míg senior korcsoportban arany és bronz érmeket nyer  tek.
Csapatversenyben – ezek után nem csoda – az aranynak örül-
hettek!

Az érmeket szerzett versenyzők automatikus meghívást kap-
nak a Hivatalos Ranglista Magyar  Bajnokságra, melyet novem -
 ber 12-én Érden a Batthyány Sportcsar nokban ren deznek.

KEMECHEY EDINA

Frappé children kisformáció

LOVE serdülők Szabó Norbert és Vass Nikolett

Hajrázók felnőtt kisformáció

Prágában
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AIKIDO

Bemutatóval indult október 9-én a 10 éves évforduló alkal m á ból
megrendezett ünnepség a Veresegyházi Harcművészeti Köz pont-
ban.  Pintérné Gazdag Anett sensei 2006 szeptemberében kezdte
meg aikido edzéseit az újonnan épült Innovációs központban. Ez
alkalomból beszélgettünk az 5. danos térségi instruktorral, a
Nemzeti Aikido Szövetség – Magyarország elnökségi tagjával.

Hogyan jött az aikido edzések indításának, illetve a „Ki Művészetek
Egyesülete” megalapításának ötlete és mit is jelent pontosan a sen-
sei megszólítás?
Már 30 éve foglalkozom harcművészetekkel. Gyermekként az aikido
mellet kyokushin karatét és bokszot, majd brazil jitsut tanultam, fára
másztam, grundbírkóztam és benne voltam minden féle csínytevés-
ben. Szüleim csak így beszéltek rólam: „Ide nekem az oroszlánt is!”.
Azóta sokat finomodtam és megismerkedtem több Budo ággal is
(japán harcművészetek összefoglaló neve), mint a iaido (japán kard-
kihúzás), jodo (botvívás), battodo (vágás művészete), ahol az önma -
gunk tökéletesítése a cél. Egyre inkább elmerültem a szellemiségében
és kezdtem megérteni a valódi lényegét, hogy „Az igazi győzelem az
önmagunk fölött aratott győzelem”. Doktori tanulmányaimat is en -
nek szenteltem a TF PhD hallgatójaként az „Aikido sze mélyi ség -
fejlesztő szerepének kimutatásával”. Azt éreztem, hogy a bennem
lévő tudást át szeretném adni másoknak, így először Budapesten,
majd 2006 szeptemberében Veresegyházon nyitottam dojot.
Akkor már építkeztünk Veresen és 1 éven keresztül vonattal jártam
ki Bu da  pestről, hogy megtarthassam az edzéseket. A sensei meg szó -
lí tás egy japán kifejezés, mely mestert jelent. Itthon 4./5. dan kör -
nyé   kén hasz nálják ezt a kifejezést. A sensei egy olyan ember, aki a

tanít vá nyok részére nem csak a tatamin, hanem az életben is útmu-
tatásokat ad saját példáján keresztül. Szeretném, ha ez valóban így
len ne. Az egye sületünk az aikido mellett reikivel (japán gyógyító
technika) is fog lalkozik, így jött, hogy mindkét szóösszetételből ki-
ragadva a KI-t (univerzális energia), legyünk Ki Művészetek Egye sü -
let, ahol még a rövidítés is (KIME) jelentéssel bír: gyújtó pont, fó -
kuszpont, belső erő külső megnyilvánulása. 
Hogyan telt ez a 10 év? Hogyan álljátok meg a helyeteket a sok küz -
dősport egyesület mellett?
5-10 fővel indultunk, ma körülbelül 60 fő aikidozik nálunk ovistól a
nyugdíjas korosztályig és 10 év alatt kb. 150 fő volt a nálunk tanulók
száma. Egy igen összetartó és segítőkész felnőtt csapat jött össze, ahol
a szülők is céltudatosak és segítik a gyerekek aikidoban töltött mun ká -
ját. Aki eljut hozzánk, már általában tudja, hogy az aikido a sport mel-
lett egy szemléletmód és életfilozófia is, így a gyerekek nagy többsége
kitartóan, éveken át jár edzésre. Sershing András mellettem nőtt fel. 7
é vesként kezdte, most 17 és dan fokozatra készül, ő a jobb ke zem, min-
den edzésen részt vesz és istápolja a kicsiket, akik nek példa kép ként
szolgál. 2015-ben a Nemzeti Aikido Szövetség Év Aikidosa cím ben ré -
sze sítette. Azt hiszem sikerült jó viszonyt kialakítani a többi harc mű -
vész csoporttal. Én ezt a mintát hoztam magammal Makóról, ahol egy
bu do klub tömöríti az összes küzdősportot, akik nek így közös a céljuk.
2013-ban meghívtuk Veresegyházra Mirko Jovandic 6. danos mestert
(európai szövetség technikai igazgatója) és a tiszteletére BUDO Gálát
rendeztünk, ahova meghívtuk az akkor Veresegyházon működő összes
harcművészetet. Meghívásunkat min denki elfogadta, így egy igen lát vá -
nyos bemutatókat tartalmazó mű sort sikerült össze állítani. A rendez vény
megrendezéséhez azóta is rengeteg segítséget kapunk a várostól, így biz-
tosítva a gyerekek számára a változatos gye rektáborok és bemutatók meg-
valósulását. Mirko sensei azóta is elismeréssel emlegeti városunkat.

Sikerült megvalósítani a kitűzött célokat?
A célom az volt, hogy az aikido gyakorlásán keresztül megtanítsam a
gyerekeknek a szamuráj erényeket (bátorság, becsület, hűség, tisz telet,
együttérzés). Ez utóbbi nagyon fontos, hisz nem az a cél, hogy a ver -
seny sportok jellemzőjeként kiszelektáljuk a legügyesebb gyerekeket
és belőlük kihozzuk a legjobbat, hanem hogy mindenkit befogadva fej -
lesszünk a saját határaik feszegetésével. Így a gyerek csoport is na gyon
összetartó és baráti lett. Az ovis aikido edzésre, mindig betéved 1-1 ha-
ladó és segítik, istápolják a kicsiket. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi
elutasítjuk a versenyeket. A „bevállalósabbak” el-el mennek kempo
versenyekre, ahol szépen megállják a he lyü ket. Szeretném, hogy a gye -
rekek úgy nőjenek fel, hogy adott eset ben a fent említett erényekből
fakadóan el tudják kerülni a harcot, és ha ez mégsem megy, akkor meg
tudják védeni magukat. Úgy érzem, jó úton járunk, melyért köszönet
a városnak, a tanítványoknak, a szülőknek és nem utolsó sorban a
családomnak, akik lehetővé teszik, hogy amikor más anyuka hazam-
egy a családjához, én elindul hatok az edzésekre átadni azt, ami ben
igazán hiszek.                                                                          BARANYÓ CSABA

2016 jubileumi bemutató csoportkép Pásztor Béla polgármester úrral 

2012 majális –  Nagy Bálint és Boglárka, Nagy Bálint és a sensei a ju-
bileumi ünnepségen, 2016

Gyerek aikido tábor a veresi tavon, 2015.

Sport

A KIME-aikido 10 éves jubileumot ünnepelt
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Sport

12 ÓRÁS ÉJSZAKAI ÚSZÁS ÉS SPINRACING MARATON!
A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN

2016. december 9. (PÉNTEK) 20.00 órától, december 10. (SZOMBAT) 8.00 óráig
Veresegyház Város Önkormányzata és a Fabriczius József Általános Iskola ebben az évben is

megrendezi a már hagyományos 12 órás éjszakai úszást és most először a SpinRacing maratont.
Helyszíne: MÉZESVÖLGYI ISKOLA

A sporteseményre, mindkét sportágban, várjuk oktatási intézmények, baráti
társaságok, munkahelyi közösségek, sportcsoportok, egyesületek, civil szervezetek,

lakóterületek – úszásban maximum 12 fős, SpinRacingben max. 8 fős –
csapatainak a nevezését. 

•
NEVEZÉSI DÍJ: 

RÉSZTVEVŐKÉNT EGY CÍPŐDOBOZBA CSOMAGOLT
KARÁCSONYI AJÁNDÉK!

(Az ajándékokat veresegyházi családoknak ajánljuk fel!)
•

18 év alatti csapattagok esetén a csapatvezetők felelőssége
a szülői beleegyezés beszerzése!

A létesítmény adta lehetőségek miatt úszásban 10 csapatot tudunk fogadni.
•

A 12 órás SpinRacing maraton résztvevő csapatai, egymást váltva, csapatonként
egy kerékpáron teljesítenek DIÓSI PÉTER vezényletével. A mindenféle terem -
kerékpár elemekkel vegyített mozgásanyagot különböző zenei stílusok szerint

összeállított zenére végzik a résztvevők, akik tetszés szerinti időbeosztással
válthatják egymást! Óránként rövid, három óránként hosszabb pihenő.

Egyéb meglepetés elemek!

A sportrendezvényen a csapatok gondoskodnak értékeik megőrzéséről,
saját ellátásukról (BÜFÉ üzemel) és az éjszakai pihenéshez szükséges laticelről,

takaróról vagy hálózsákról.
•

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!
A rendezvény ideje alatt az intézmény házirendje minden résztvevőre nézve

kötelező! Ennek értelmében, az épületben szeszesital fogyasztása, a sportterekben
étkezés nem megengedett, dohányozni a törvényi előírásoknak megfelelően, az

arra kijelölt helyen, az épületen kívül lehetséges!
•

A letölthető részletes versenykiírásokat, valamint a nevezési lapokat,
www.veresegyhaz.hu  weboldalon (sport menüpont alatt) érik el.

•
VÉGSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. december 5. (hétfő) 12.00 óra.

•
A kitöltött nevezési lapokat az alább megadott e-mail címre kérjük eljuttatni!

ÚSZÁS:
Csomborné Halmai Ágnes 20 2222 255, csomborne.agi@veresegyhaz.hu

SPINRACING:
Diósi Péter 70 4219 845, diopeti@gmail.com

VÁRJUK NEVEZÉSEIKET!

Bővebb információ: Baranyó Csaba 20 9749 686, sportreferens@veresegyhaz.hu
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Gondtalan Évek
W E L L N E S S  O T T H O N A

szeretettel várja minden rászoruló
nyugdíjas jelentkezését bentlakásos ellátással.

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

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

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

ELLÁTÁSI DÍJ: 150 000 Ft/hó/fő

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

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

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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•  Emelt bérezés (nem minimálbér!)

• tt oanítt be, munka
•  Béren felüli ok pótlék,ásokat jutt

•  Ingyenes cé
• ezdésakkenkMu

:JELENTKEZZEN MOSTT:

+36 20 291 3301
SMS-t is küldhet! Írja meg: nevét, lakóhelyét és ezt: ’csomagoló

(Ny

: Higiéniai termékek csomagolása, dobozolásaFeladat:

: minimum 8 általános, jó állóképesség,Elvárás:

CSOMAGOLÓ MUNKA
BUDAPEST MELLETT (Csömörön)

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

éges buszjáratok
s 1 héten belül

ó’

A

FŐÁLLÁSÚ

ÜZLETKÖTŐKET
KERES 15 ÉVES MÚLTTAL RENDELKEZŐ CÉG!

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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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

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

AKCIÓS TERMÉKEK
Gipszkarton  12,5                           1195 Ft

Gipszkarton profilok, csavarok, kiegészítők
Fagyálló csemperagasztó 980 Ft
Flexibilis csemperagasztó 1720 Ft
Falfesték  10 liter 3790 Ft
Zománcfesték 2 in 1 1580 Ft
Rozsdára kenhető zománc 3 in 1 2990 Ft

GV3 - GV4 NEHÉZLEMEZ, ÜVEGGYAPOT, KÖZETGYAPOT
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

Kivitelezői BONUSZ rendszer • TÖRZSVÁSÁRLÓI kedvezmények!

RUGALMAS, OLCSÓ ÉS GYORS KISZÁLLÍTÁS!

Lehet lakás, lehet roda
– átalunk szebbé válnak a terei!

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





Az idősek napja alkalmából a kistérségi és a városi
szépkorúakat köszöntötte Veresegyház

Kiváló műsor és hangulat az Idősek
Otthonának ünnepi programján

Októberben 
történt...

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: VVTV

Fotó: Ruzsovics Dorina

A népművelők napja alkalmából a közművelődésben
dolgozókat köszöntötte az önkormányzat

Antalffy Péter történész az ókori Egyiptom leghíresebb
építészéről, Imhotepről mesélt a városi könyvtárban

Az őszi óvodai emléknapok megnyitója

Ölyv reptetés is színesítette a Medveotthonban
az állatok világnapjára szervezett rendezvényt

Történelmi esemény: az idei Sulibörzén bemutatkozott
a Veresegyházi Katolikus Gimnázium is 


